
نبض تند آمارهای پولی
مصطفیمصریپور

 بــازار پــول در طــی دو ســال اخیــر دچــار پدیده هایــی جدیــد شــده و 
بررســی آمارهــای بانــک مرکــزی نشــان می دهــد در ایــن مــدت، بســیاری از 
متغیرهــا از میانگیــن بلنــد مــدت خــود دور شــده و بــه نوعــی فرمــان از دســت 

ــت. ــده اس ــارج ش ــت گذار خ سیاس
 زنــگ خطــر التهابــات اقتصــادی در مــرداد مــاه بــه صــدا در آمــده و 
ــوب  ــال 97 محس ــی س ــای پول ــی در آماره ــه عطف ــاه، نقط ــن م ــای ای آماره
ــی  ــاه ابتدای ــی در 4 م ــد نقدینگ ــن رش ــه میانگی ــل ک ــن دلی ــه ای ــود. ب می ش
ســال برابــر بــا 1.1 درصــد بــوده امــا در ایــن مــاه بــه یک بــاره بــا رشــد 1.7 

ــت. ــیده اس ــد رس ــه 2.8 درص ــدی، ب واح
ــارد  ــزار میلی ــدود 17 ه ــی، ح ــش نقدینگ ــان افزای ــارد توم ــزار میلی  از 44 ه
ــر از  ــان دیگ ــارد توم ــزار میلی ــول و 27 ه ــرفصل پ ــمت س ــان آن از س توم

ــت. ــوده اس ــبه پول ب ــب ش جان
 بــر ایــن اســاس، رشــد پــول در مــرداد مــاه، 7.5 درصــد و رشــد شــبه پــول 2 
درصــد بــوده اســت و بنــا بــر آمارهــای موجــود، ایــن رشــد ناشــی از افزایــش 
ضریــب تکاثــری نقدینگــی و افزایــش ســرعت گــردش پــول بــوده اســت کــه 

همــه ریشــه در التهابــات اخیــر ارزی دارد.
از  برداشــت ها  اضافــه  نامتناســب  افزایــش  دیگــر،  نگران کننــده  نکتــه   
ــه  ــی ب ــاه منته ــت. در 12 م ــه بانک هاس ــزی در ترازنام ــک مرک ــاب بان حس
مــرداد مــاه ســال جــاری ترازنامــه بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری حــدود 23 
درصــد منبســط شــده اســت. شــاخص قیمــت در همیــن بــازه زمانــی حــدود 
24 درصــد رشــد یافتــه اســت. بنابرایــن اگــر چــه در ســال گذشــته ترازنامــه 
ــان  ــی ها نش ــا بررس ــده ام ــط ش ــت منبس ــاخص قیم ــا ش ــب ب ــا متناس بانک ه
ــه  ــا نســبت ب ــه بانک ه ــط ترازنام ــرعت بس ــته س ــد در ســال های گذش می ده

ــوده اســت. شــاخص قیمــت بیشــتر ب
 بــر اســاس آمارهــای موجــود، بدهــی دولــت بــه سیســتم بانکــی حــدود 30 
ــان  ــه نش ــت ک ــته اس ــد داش ــرداد 97 رش ــه م ــی ب ــاله منته ــد در یک س درص
ــای بودجــه اســت. ــت و تنگن ــدن کســری نقدینگــی دول ــده برجــای مان دهن

ســهم حقــوق صاحبــان ســهام بــه کل دارایی هــا، یکــی از نســبت های 
ســنجش ریســک هــراس بانکــی اســت کــه ایــن عــدد در بــازه ذکــر شــده، 
ــه و در حقیقــت ریســک »هــراس  ــل یافت ــه 1.6 درصــد تقلی از 3.4 درصــد ب
بانکــی« عمــل، 2 برابــر شــده اســت. یکــی از عوامــل ایــن رشــد 100 
درصــدی، افزایــش ســهم بدهی هــا در ترازنامــه بانک هــا بــوده کــه بیشــترین 
رشــد در اجــزای ایــن بدهــی از ســوی ســرفصل »بدهــی بــه بانــک مرکــزی« 
بــا 35 درصــد رشــد رخ داده کــه 10 درصــد بیــش از رشــد کل بدهی هــای 

سیســتم بانکــی اســت.
ــی در  ــود بانک ــرخ س ــرکوب ن ــت؛ س ــن اس ــًا روش ــداد کام ــن اع ــام ای  پی
ــب  ــه ترکی ــر اینک ــاوه ب ــتوری آن ع ــش دس ــال 96 و کاه ــهریورماه س ش
ــدید  ــه تش ــه ب ــر داده، بلک ــورم زا تغیی ــرفصل های ت ــع س ــه نف ــی را ب نقدینگ
تنگنــای نقدینگــی بانک هــا دامــن زده و آن هــا را در معــرض بحرانــی جدیــد 

ــت. ــرار داده اس ق

کانون کارآفرینان استان زنجان- نشریه شهاب زنجان
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نشریه تخصصی تولید، تجارت و کارآفرینی استان زنجان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان:

پسماندهای شهرک اشراق روزانه جمع آوری می شود

توسعه گاوازنگ زنجان در گرو جذب گردشگر خارجی است

مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان زنجــان گفــت: از اول 
آبان مــاه، پســماندهای شــهرک اشــراق روزانــه جمــع آوری می شــود. 

ــه  ــاره ب ــا اش ــان، ب ــه زنج ــنا، منطق ــا ایس ــو ب ــدی در گفت وگ ــرج احم ای
ــراق  ــی اش ــهرک صنعت ــکات ش ــه مش ــیدگی ب ــه رس ــزاری کمیت برگ
زنجــان، اظهــار کــرد: شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان زنجــان 
اجــازه هزینه کــرد در شــهرک های صنعتــی واگذارشــده بــه شــرکت های 
ــازه  ــررات اج ــط و مق ــاس ضواب ــر اس ــفانه ب ــدارد و متاس ــی را ن خدمات
هزینه کــرد در شــهرک های واگذارشــده را نداریــم و ایــن باعــث از بیــن 

رفتــن زیرســاخت ها در برخــی از ایــن شــهرک ها می شــود. 
ــاظ  ــهرک از لح ــد ش ــذاری بای ــان واگ ــه داد: در زم ــئول ادام ــن مس ای
زیرســاختی هیــچ گونــه مشــکلی نداشــته باشــد و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
ــا  ــز تنه ــون نی ــه و تحــت فشــار انجــام شــده و اکن ــا عجل ــا ب واگذاری ه
ــاخت های  ــوان زیرس ــی نمی ت ــای صنعت ــارژ از واحده ــق ش ــذ ح ــا اخ ب

یــک شــهرک را تامیــن کــرد. 
ــی  ــال راهــکار قانون ــه دنب   وی افــزود: شــرکت شــهرک های صنعتــی ب
بــرای حــل مشــکل تکمیــل زیرســاخت و پیشــگیری از فرســودگی 

تاسیســات در شــهرک صنعتــی اشــراق زنجــان اســت و خوشــبختانه از 
لحــاظ تامیــن بــرق، گاز و مخابــرات در ایــن شــهرک مشــکلی وجــود 
نــدارد و مشــکل کمبــود آب نیــز بــا اضافــه شــدن ظرفیــت چــاه جدیــد 
ــز  ــدت نی ــرای بلندم ــده و ب ــل ش ــدت ح ــرای کوتاه م ــده ب ــاری ش حف
برنامه ریــزی مناســبی انجــام شــده و امیدواریــم بــا همــکاری ســایر 

ــوب برســد.  ــه نتیجــه مطل مســئوالن اســتان ب
ــن  ــن رفت ــهرک از بی ــن ش ــی ای ــکل اصل ــد: مش ــادآور ش ــدی ی   احم
فرســودگی  جملــه  از  آن  تاسیســات  فرســودگی  و  زیرســاخت ها 
تاسیســات شــبکه جمــع آوری فاضــاب و شــبکه توزیــع آب اســت کــه 
ــورت  ــای ص ــا پیگیری ه ــت و ب ــارات کان اس ــص اعتب ــد تخصی نیازمن
گرفتــه از اول آبــان مــاه جمــع آوری پســماندهای عــادی شــهرک 
ــد  ــام خواه ــهرداری انج ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــط س ــه توس روزان
شــد و همچنیــن مرکــز طــب کار شــهرک نیــز بــه زودی فعــال می شــود 
همچنیــن پــروژه اتصــال ایــن شــهرک بــه راه آهــن سراســری کــه چنــد 

ــود، در حــال اجــرا اســت.  ــده ب ســال مســکوت مان
ــان  ــان خاطرنش ــتان زنج ــی اس ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــل ش مدیرعام

کــرد: شــرکت شــهرک های صنعتــی پیگیــر حــل مشــکات واحدهــای 
صنعتــی اســتان از جملــه شــهرک صنعتی اشــراق زنجــان اســت و امیدوارم 
مســاعدت  و همچنیــن  ســازمان صنایــع کوچــک  بــا حمایت هــای 

ــم. ــری برداری ــه گام هــای موث ــن زمین ــم در ای مســئوالن اســتان بتوانی

مدیرعامــل ســازمان همیــاری شــهرداری های اســتان زنجــان گفــت: شــمار 
مراجعــان درون اســتانی پاســخگوی طرح گردشــگری گاوازنگ نیســت، 
ــا از خــارج اســتان نیــز گردشــگر  بنابرایــن شــرایطی بایــد ایجــاد کــرد ت

وارد ایــن منطقــه تفریحــی شــود.
ســعید امیــدی بــا بیــان ایــن مطلــب، اظهــار کــرد: در مجموعــه طــرح هــای 
گردشــگری گاوازنــگ زنجــان ســرمایه گــذار بایــد از وجــود توریســت 
ــرای  ــد ب ــن بای ــد، بنابرای ــته باش ــان داش ــود اطمین ــرمایه خ ــت س و برگش
حضــور گردشــگران خــارج از اســتان در ایــن منطقــه برنامــه ریــزی کــرد.

وی اظهــار داشــت: در طــرح گردشــگری گاوازنــگ شــهر زنجــان 12 پــروژه 
از جملــه هتــل، رســتوران، کافــی شــاپ و مــکان هــای ارائــه دهنــده خدمــات 

گردشــگری در بــازه زمانــی ســه ســاله پیش بینی شــده که احــداث خواهد شــد. 
ایــن مســئول اضافــه کــرد: مشــخص تریــن پــروژه ایــن مجموعــه در انتهــای 
گاوازنــگ ضلــع هاپیــر مارکــت )فروشــگاههای چنــد منظوره( اســت کــه از 
بهتریــن مصالــح، طراحــی هــا و تجهیــزات در آن اســتفاده شــده و هــم اکنون 
90 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و بــه زودی بــه بهــره بــرداری مــی رســد.

مدیرعامــل ســازمان همیــاری شــهرداری های اســتان زنجان خاطرنشــان کرد: 
بــه ایــن موضــوع بایــد توجــه داشــت کــه همه پــروژه هــای یاد شــده طــی این 
مــدت بــه بهــره داری نمــی رســد، البتــه در برنامــه ریــزی های تدوینــی تاش 
مــی شــود، بــرای شــتاب بخشــی پــروژه ها موانــع و مشــکات برطرف شــود. 
امیــدی ادامــه داد: یکــی از وظایــف و نقــش آفرینــی ایــن ســازمان اجــرای 

طــرح گردشــگری گاوازنــگ شــهر زنجان اســت که پــروژه هــای مختلفی 
در نظــر گرفتــه شــده کــه البتــه موانــع حقوقــی خاصی نیــز وجــود دارد.

امیــدی افــزود: حــذف این موانــع نیازمند تعامل و همراهی بســیاری از دســتگاه 
هــای متولــی اســت کــه ایــن مهم تــا کنــون نتایج خوبــی به دنبال داشــته اســت.

ــتاب  ــرای ش ــود، ب ــی ش ــاش م ــا ت ــزی ه ــه ری ــا برنام ــرد: ب ــان ک وی بی
ــود. ــرف ش ــکات برط ــع و مش ــا موان ــروژه ه ــرای پ ــه اج ــی ب بخش

ــن ســازمان شــفافیت در  ــن رویکــرد ای ــی تری ــد کــرد: اصل ــدی تاکی امی
امــور اســت کــه متاســفانه در گذشــته نبــود آن موضوعــات، ابهامــات و 

ــی را موجــب شــد. آســیب های
بــه گفتــه ایــن مســئول، ســازمان همیــاری شــهرداری هــا بصــورت شــفاف 
ــی وارد  ــکاران، ســرمایه گــذاران و نهادهــای نظارت ــا ســهامداران، پیمان ب

عمــل شــده کــه هــدف نهایــی آن توســعه روز افــزون شــهر اســت.
وی اظهــار داشــت: ایــن ســازمان از ظرفیــت هــای بســیار خوبــی بــرای 
ــه  ــی ک ــت در حال ــوردار اس ــتان برخ ــادی اس ــی و اقتص ــعه عمران توس
ــه  ــدی مواج ــا کن ــم را ب ــن مه ــام ای ــی انج ــش های ــع و چال ــود موان وج

ــت. ــرده اس ک
امیــدی افــزود: پرونــده هــای حقوقــی و معوقــات بانکــی از جملــه 
مشــکات حــاد ســازمان در ســال هــای گذشــته بــود کــه در عمــل انجــام 
بســیاری از برنامــه هــا را بــا دشــواری و حتــی چالــش اساســی مواجــه کرد.

حال خوش صادرات 
در زنجان

احمداسدی-سردبیر

ــا کــه حــال اقتصــاد خــوب نیســت، آنچــه اعــداد  ــن روزه ای
ــال  ــد، ح ــی کن ــه م ــان ارائ ــرک زنج ــئوالن گم ــام مس و ارق
صــادرات زنجــان خــوب اســت. ایــن خوبــی حــال در روزهایی 
کــه 29 مهرمــاه روز صــادرات نامیــده شــده، اتفــاق مبارکی می 

توانــد باشــد.
رشــد صــادرات گمــرک زنجــان در چهارســال گذشــته رونــد 
ــای  ــی واحده ــه برخ ــروز ک ــت و ام ــود گرف ــه خ ــتمری ب مس
بــزرگ تولیــدی اســتان بــه مرحله تولیــد و صــادرات رســیدند، 
اعــداد و ارقــام صادراتــی اســتان را نیــز بهبــود دادنــد. حــال بــه 
گفتــه مســئوالن زنجــان حتــی بیــش از ســهم جمعیتــی خــود 
ــز  ــدی نی ــهم 2 درص ــور دارد و از س ــادرات در کش ــهم ص س
ــک  ــک ی ــا نزدی ــه قب ــود ک ــی ب ــن در حال ــرده و ای ــور ک عب

درصــد ســهم از صــادرات کشــور داشــت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان خبر داد:

فعالیت 284 واحد صنفی فاقد 
جواز کسب در استان زنجان

مرغ ها گرسنه اند

سرمقاله

ادامه در صفحه 2

صفحه  3

صفحه  3

ســه شـــنبه 1 آبــان 1397

سال23 /شماره 89/ دوره جدید

4 صفحه/ قیمت: 500 تومان

مسیر سخت کسب روزی حالل 
در چالش نابرابر با جبر روزگار

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان:

یک درصد فروش معادن، 
صرف جبران خسارت ها می شود

فضای کسب و کار کشور نامساعدتر شد
زنجان جزو استان های برتر کشور در شاخص کسب و کار

استاندار زنجان در نشست با مجمع مشاور جوان؛

سرمایه گذاران 
خارجی شرکت ایریکو 

پاپس کشیدند!
زمان خداحافظی ام از استان زنجان گزارش عملکرد نخواهم داد



سرپرســت معاونــت آمــار و اطاعــات 
ــتان  ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری س
زنجــان گفــت: تــورم نقطــه بــه نقطــه 
شــهریورماه امســال برابــر بــا 5/24 درصــد 

ــت.  اس
ایــرج امینــی در گفت وگــو بــا ایســنا، منطقه 
زنجــان، اظهــار کــرد: نــرخ تــورم اســتان در 
12 مــاه منتهــی بــه شــهریور امســال 9.8 
درصــد گــزارش شــده و شــاخص قیمــت 
ــای  ــی خانواره ــات مصرف ــا و خدم کااله
ــه  ــن اســتان در شــهریور امســال نســبت ب ای
ــه 6.2 درصــد  ــه و ب مــاه قبــل، افزایــش یافت

رســیده اســت. 
ــت  ــاخص قیم ــه داد: ش ــئول ادام ــن مس ای
ــای  ــی خانواره ــات مصرف ــا و خدم کااله
اســتان زنجــان در شــش ماهــه ابتدایــی 
ــدت  ــه م ــش نســبت ب امســال شــاهد افزای
ــه 12.6  ــوده و ب ــل ب زمــان مشــابه ســال قب
درصــد رســیده، همچنیــن تــورم نقطــه بــه 
نقطــه شــهریور مــاه امســال برابــر بــا 24.5 

درصــد اســت. 

شــاخص  افزایــش  بــه   اشــاره  بــا  وی 
اصلــی،  گروه هــای  همــه  در  قیمــت 
درصــد  اصلــی  گروه  هــای  در  افــزود: 
تغییــر نســبت بــه مــاه قبــل در گــروه 
 5.8 آشــامیدنی ها  و  خوراکی هــا 
درصــد، دخانیــات، 6.7 درصــد، پوشــاک 
و کفــش 9.8درصــد، بهداشــت و درمــان 
3.3 درصــد ارتباطــات هفت دهــم درصــد 
اســت و در گروه هــای اختصاصــی بــدون 
ــا  ــی کااله ــا قیمت احتســاب اجــاره، کااله
بــا افزایــش 7.9 درصــد و خدمــات بــا 

ــت.  ــیده اس ــد رس ــه 3.1 درص ــش ب افزای
ــه  ــه نقط ــورم نقطه ب ــرد: ت ــار ک ــی اظه امین
و  خوراکی هــا  بخــش  مــاه  شــهریور 
دخانیــات  درصــد،   29.7 آشــامیدنی ها 
کفــش33.6  و  پوشــاک  درصــد،   99.7
ــرق، گاز  و ســایر  درصــد، مســکن، آب، ب

اســت.  بــوده  درصــد  ســوخت ها 8.9 
ــاوت  ــل تف ــه دالی ــا اشــاره ب ــن مســئول ب ای
نــرخ تــورم بــا احســاس مــردم از قیمت هــای 
بــازار خاطرنشــان کرد: تــورم تغییــرات نرخ 
ــته  ــاه گذش ــات را در 12 م ــا و خدم کااله

ــاک  ــه م ــی ک ــد در حال ــی کن ــی م بررس
ــت  ــود اس ــای موج ــن قیمت ه ــردم آخری م
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: اقــام ســرمایه ای ماننــد 
اوراق بهــادار، ســکه و ارزهــای خارجــی در 
ســبد مصرفی خانــوار نمی گنجــد و از همین 

رو در محاســبه تــورم لحــاظ نمی شــوند. 
 سرپرســت معاونــت آمــار و اطاعــات 
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان 
نــرخ  شــد:   یــادآور  زنجــان،  اســتان 
مهم تریــن  از  یکــی  به عنــوان  تــورم 
شــاخص های کان اقتصــادی محســوب 
شــده و از اساســی ترین وظایــف و اهــداف 
مقادیــر  و  اســت  کنتــرل آن  دولت هــا، 
ایــن شــاخص از بررســی مســتمر تغییــرات 
ــای  ــات در دوره ه ــا و خدم ــت کااله قیم
ســطوح  در  و  ســاالنه  و  ماهانــه  زمانــی 
می شــود.  محاســبه  کشــور  و  اســتان ها 

 مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای 
اســتان زنجــان بــا بیــان اینکــه الگــوی 
ــاورزی  ــش کش ــاری در بخ ــت و آبی کش
دراســتان زنجــان بایــد تغییــر کنــد، گفــت: 
91درصــد مصــرف آب اســتان زنجــان در 

ــت. ــاورزی اس ــش کش بخ
بــا  گفتگــو  در  پــور  یوســف  رضــا 
خبرنــگار مهــر بــه میــزان مصــرف آب 
ــان  ــتان زنج ــاورزی در اس ــش کش در بخ
اشــاره کــرد و افــزود: مصــرف آب در 
اســت.  درصــد   91 بخــش کشــاورزی 
در  آب  مصــرف  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

بخــش صنعــت هــم در اســتان زنجــان 
زیــاد اســت، اظهــار کــرد: میــزان مصــرف 

آب در بخــش صنعتــی در اســتان زنجــان 
ــت.  ــر اس ــوری باالت ــط کش از متوس

 

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
زنجــان گفــت: 17 هــزار و 826 حلقــه 
چــاه در اســتان  زنجــان وجــود دارد و 
از  برداشــت  اضافــه  لیتــر  میلیــون   152
چاه هــای اســتان انجــام مــی شــود کــه 
نیســت.  خــوب  اصــا  ایــن 
از  درســتی  اســتفاده  کــرد:   ابــراز  وی 
آب نمی شــود، بایــد الگــوی کشــت و 
آبیــاری در بخــش کشــاورزی تغییــر کنــد 
چــرا کــه افــت ســطح آب هــای زیرزمینــی 
 77 ســاالنه  به صــورت  زنجــان  اســتان 

اســت. ســانتی متر 

مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان تصریــح کــرد: طــی 6 ماهــه نخســت ســال 
ــه  ــاورزی ب ــوالت کش ــواع محص ــن ان ــزار و 732 ت ــر 13 ه ــغ ب ــاری بال ج
250 هــزار دالر از اســتان زنجــان صــادر  11 میلیــون و  بیــش از  ارزش 

شــده اســت.
بــه گــزارش “همدلی زنجــان”؛ عبــداهلل جعفــری بــا بیــان ایــن مطلــب، 
ــش از 10  ــه بی ــان ب ــتان زنج ــدی اس ــوالت تولی ــال محص ــرد: امس ــار ک اظه
کشــور از جملــه روســیه، عــراق، هلنــد، ترکیــه، آلمــان، اتریــش، لهســتان، 

ــت. ــده اس ــادر ش ــتان ص ــت و پاکس کوی
ــه دار و  ــرغ نطف ــم م ــیر، تخ ــمش، س ــی، کش ــای لبن ــرآورده ه ــواع ف وی ان
ــی  ــان ط ــتان زنج ــی اس ــوالت صادرات ــده محص ــک روزه را عم ــه ی جوج

ــمرد. ــاری برش ــال ج س
ــر اســتان  ــی حاکــم ب ــادآور شــد: شــرایط اقلیمــی و آب و هوای ــری ی جعف
ــوری  ــرم کش ــا ن ــه ب ــم در مقایس ــود و س ــن ک ــرف پایی ــکان مص ــان ام زنج
پــاک و ســالم را  تولیــد محصــوالت کشــاورزی  تبــع آن زمینــه  بــه  و 
ــت  ــتان قابلی ــدی در اس ــوالت تولی ــواع محص ــذا ان ــت و ل ــرده اس ــم ک فراه

ــد. ــی دارن ــی باالی صادرات

محصوالتکشاورزیاستانزنجان
بهبیشاز۱۰کشوردنیاصادرشد

ــروز  ــه ام ــا ب ــردم ت ــدار شهرســتان زنجــان گفــت: م فرمان
ــای کار  ــامی پ ــوری اس ــام جمه ــاع از نظ ــه در دف همیش
بودنــد ولــی جریــان هــای سیاســی در حراســت و حفاظــت 

از ســرمایه اجتماعــی نقــش موثــری ایفــا نمــی کننــد.
ــی  ــورای هماهنگ ــگری در ش ــا عس ــا، رض ــزارش ایرن ــه گ ب
ــزود:  ــان اف ــتان زنج ــامی اس ــاب اس ــالگرد انق ــن س چهامی
همــه جریاناهــا و گروههــای سیاســی کشــور از ســفره انقــاب 
اســامی بهــره منــد شــدند و از برکــت هیمــن نظــام بــرای خود 
آبــرو کســب کردنــد ولــی اکنــون چــه اتفاقی افتــاده اســت که 
همــه نگــران فرســایش ســرمایه اجتماعــی در کشــور هســتیم. 
وی ادامــه داد: در چهــل ســالگی انقــاب اســامی نیازمنــد 
ایــن هســتیم کــه فــارغ از جنــاح بنــدی هــا سیاســی یــک 
ــل  ــراد و ح ــع ای ــرای رف ــم و ب ــود کنی ــه دورن خ ــگاه ب ن
مســائل و جبــران کاســتی هــا، برنامــه ریــزی داشــته باشــیم. 
ــتاندار  ــف اس ــا مختل ــت ه ــزاری نشس ــه برگ ــگری ب عس
زنجــان بــا گــروه و قشــرهای مختلــف اجتماعــی و سیاســی 
ــا اقشــار  ــاط ب ایــن اســتان اشــاره و خاطرنشــان کــرد: ارتب
ــان از  ــا آن ــه و همفکــری و هــم اندیشــی ب مختلــف جامع

ــر تقویــت ســرمایه اجتماعــی اســت. راههــای موث
فرمانــدار شهرســتان زنجــان بــا بیــان اینکــه نبایــد بــا دســت 
ــح  ــم، تصری ــود کنی ــه را ناب ــان ســرمایه هــای جامع خودم
ــه هــای متعــدد نشــان داده اســت کــه در هــر  کــرد: تجرب
ــی  ــات و راهپیمای ــردم در انتخاب ــورر م ــه حض ــی ک زمان
ــع  ــمنان از مواض ــوده، دش ــر ب ــکوه ت ــترده و باش ــا گس ه

ــد. ــته ان ــب نسش ــود عق ــه خ خصصمان
ــد  ــی بای ــاالن سیاس ــا و فع ــروه ه ــت: گ ــار داش وی اظه
ــا  ــد ت ــی کنن ــا را بررس ــینند و ایرداه ــر بنش ــار همدیگ کن
مشــخص شــود چــه عواملــی بــا چــه میــزان ســهم موجــب 

ــت.  ــور اس ــی کش ــرمایه اجتماع ــد س تهدی
بــه گــزارش ایرنــا در شــورای هماهنگــی چهامین ســالگرد 
انقــاب اســامی اســتان مقــرر شــد تــا دســتاوردهای 
جمهــوری اســامی بــه درســتی در جامعــه بــه ویــژه بــرای 
نســل هــای جدیــد تبییــن و تشــریح شــود و فقــط بــه 

ــود.  ــا نش ــر اکتف ــه فج ــن در ده ــزاری جش برگ

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان زنجــان 
ــون برنامــه ششــم توســعه، یــک درصــد  ــق قان گفــت: طب

ــود.  ــارت ها می ش ــران خس ــرف جب ــادن ص ــروش مع ف
ــوری در  ــر فغف ــان، ناص ــه زنج ــنا، منطق ــزارش ایس ــه گ ب
ــاده 43  ــه م ــاره ب ــا اش ــان، ب ــتان زنج ــادن اس ــورای مع ش
قانــون برنامــه ششــم توســعه، اظهــار کــرد: شــورای معــادن 
ــات  اســتان موظــف اســت در چارچــوب قوانیــن و مصوب
شــورای عالــی معــادن ضمــن نظــارت بــر اســتخراج مــاده 
ــذاری  ــروش و واگ ــه ف ــده و هرگون ــایی ش ــی شناس معدن
ماحظــات  رعایــت  بــا  بهره بــرداری  از  قبــل  پروانــه 
طبیعــی،  منابــع  تخریــب  حداقــل  و  زیســت محیطی 
اقدامــات الزم را نســبت بــه تســهیل، تســریع و ایجــاد 

صنایــع پایین دســتی انجــام دهــد. 
ــردش  ــی و گ ــاب های بانک ــه داد: حس ــئول ادام ــن مس ای
بــا رعایــت ضوابــط  معــادن  فــروش  و  مالــی خریــد 
قانونــی، بایــد در اســتان های محــل ذخایــر معدنــی انجــام 
ــتان های  ــه در اس ــی مربوط ــی و قانون ــر مال ــرد و دفات پذی
مذکــور مســتقر می شــود و حــوزه مالیاتــی آن هــا در 
همــان اســتان ها تعییــن می شــود و شــورای معــادن اســتان 

ــد.  ــارت کن ــزء نظ ــن ج ــرای ای ــر اج ــت ب ــف اس موظ
وی افــزود: در مــواردی کــه بــه دلیــل بهره بــرداری از 
ــه  ــارت هایی ب ــی،  خس ــع معدن ــای صنای ــادن و فعالیت ه مع
اهالــی ســاکن در منطقــه و بخــش کشــاورزی آن هــا برســد، 
عــاوه بــر عــوارض آالیندگــی، بــا تصویــب شــورای 
معــادن اســتان تــا یک درصــد فــروش آن هــا، پــس از 
واریــز بــه خزانــه معیــن اســتان نــزد خزانــه داری کل کشــور 
ــران خســارت های مذکــور و درصــورت وارد شــدن  به جب
ــی  ــه فعالیت هــای بهداشــتی، درمان آســیب های عمومــی، ب
و عمرانــی مــورد نیــاز منطقــه درگیــر اختصــاص می یابــد. 
فغفــوری بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر ســه معدن در اســتان 
ــون می شــوند، تصریــح کــرد: در گذشــته  مشــمول ایــن قان
نیــز معــدن داران همــکاری خوبــی در بخــش همکاری هــای 
اجتماعــی داشــتند و حــال از ایــن قانــون حمایــت می کننــد 
چــرا کــه معادنــی از قبیــل معــدن انگــوران کــه کمک هایــی 
ــده و در  ــی ش ــات قانون ــن اقدام ــال ای ــی داد، ح ــام م را انج
ــان وارد می شــود کــه دیگــر در ایــن  دفاتــر حســاب های آن

بخــش بــا امورمالیاتــی مشــکلی نخواهنــد داشــت. 
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان زنجــان 
بــا اشــاره بــه پرداخــت ماهیانــه یــک میلیــارد تومان توســط 
معــدن انگــوران بــه عنــوان حقــوق دولتــی، یــادآور شــد: 
شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی کــه بهره بــردار معــدن 
ــان،  ــتان های کرم ــان در اس ــز زنج ــه ج ــت ب ــوران اس انگ
یــزد و اصفهــان نیــز معادنــی را در حــال بهره بــرداری دارد 
ــی اســتخراج  ــواد معدن ــروش م ــزان ف ــرر شــده می کــه مق
شــده از معــادن ایــن اســتان ها مقایســه شــود و اســتانی کــه 
ــر  ــرکت دفت ــد، ش ــته باش ــروش را داش ــزان ف ــترین می بیش

خــود را آن اســتان راه انــدازی کنــد. 
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فرماندار زنجان:

سرمایههایاجتماعیکشورقربانی
نزاعهایجناحیشدهاست

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان:

یکدرصدفروشمعادن،صرف
جبرانخسارتهامیشود

مشــترک  نشســت 
بــا  زنجــان  اســتاندار 
مجمــع مشــاوران جــوان 
ــای  ــگاران و اعض ــور خبرن ــا حض ــود  ب خ
کمیتــه هــای ایــن مجمــع برگــزار شــد. ایــن 
نشســت نــکات قابــل تاملی داشــت از اشــاره 
چندبــاره اســتاندار زنجــان در خصــوص 
رفتــن از اســتان زنجــان تــا ارائــه نظــرات بــی 
ــتاندار  ــوان اس ــاوران ج ــی از مش ــرده برخ پ
کــه از تمجیــد اســتاندار بابــت حمایــت 
هــای جــدی از جوانــان نخبــه اســتان آغــاز 
و تــا ســرزنش از معاونــان و برخــی مدیــران 

ــود. ــراه ب ــتانی هم اس
ــه  چنــد تــن از مشــاوران اســتاندار زنجــان ب
حمایــت هــای وی از مشــاوران جــوان و 
طــرح هــا و ایــده هــای آن هــا تاکیــد و 
ــرد  ــز از عملک ــی نی ــد و برخ ــر کردن تقدی
ضعیــف برخــی مدیــران اســتانی گایــه 
کردنــد. در یکــی از ایــن گایــه هــا حــوزه 
جوانــان اداره کل ورش و جوانــان مــورد 
ــز  ــان نی ــتاندار زنج ــت و اس ــرار گرف ــد ق نق
در بخشــی از ســخنان طنزآمیــز همــراه کنایه 
ــن  ــد ای ــر باش ــاید بهت ــه ش ــت ک ــود گف خ
ــز  ــدند نی ــع ش ــد واق ــورد نق ــه م ــرادی ک اف

ــر شــوند! ــک ت ــا چاب بازنشســته شــوند ت
ــوان  ــاوران ج ــه مش ــه گفت ــان ب ــتان زنج اس
اســتاندار نخســتین اســتانی بــوده کــه مجمــع 
انــدازی کــرده  مشــاوران جــوان راه راه 
اســت، ایــن اقدام اســتان مطابــق با اظهــارات 
مشــاور جــوان اســتاندار به رئیــس جمهوری 
منعکــس شــده و اســتان هــای دیگــر نیــز بــه 
تاســی از آن اقداماتــی انجــام داده اند. کمیته 
ــی از  ــدار گزارش ــن دی ــع در ای ــای مجم ه
ــه در  ــه البت ــد ک ــه دادن ــود ارائ ــرد خ علمک
ــن  ــه ای ــا ب ــی تردیده ــگاه اول برخ ــان ن هم
ــرح  ــون ط ــت. همچ ــود داش ــات وج اقدام
و پیشــنهادی کــه یکــی از کمیتــه هــا بــرای 
ســاخت المــان غواصــان دریــا دل داده بــود! 
ــته در  ــال گذش ــن س ــه چندی ــی ک موضوع
مدیریــت شــهری زنجــان طــرح شــد، هــر 

چنــد نتجــه آن مشــخص نبــود.
ــری، اســتاندار زنجــان  اســداله درویــش امی
بعــد از ســخنان برخــی از مشــاوران جــوان 
خــود گفــت کــه انتظــار و توقــع اش از ایــن 
مجمــع ایــن اســت کــه صــدای یــک نســل 
باشــند و مطالبــه یک نســل را پیگیــری کنند 

و همچنیــن انتظار دارد مشــاورانش با مطالعه 
ــور  ــات حض ــتری در جلس ــی بیش و آمادگ
یابنــد. وی از نوشــتن خاطــرات روزانــه اش 
گفــت و ایــن را افــزود کــه موقــع رفتــن از 
ــی  ــه م ــش را ارائ ــان دو روز از خاطرات زنج
ــد داد.  ــردی نخواه ــزارش عملک ــد و گ کن
درویــش امیــری ایــن را هــم گفــت کــه از 
زنجــان برود بــا مشــاوران جوانش در اســتان 

بــاز در ارتبــاط خواهــد بــود.
ــان  ــتاندار زنج ــوان اس ــاوران ج ــع مش مجم

ــد ــل باش ــک نس ــخنگوی ی ــد س بای
اســتاندار زنجــان بــا اشــاره بــه فعالیت مجمع 
مشــاوران جــوان اســتاندار زنجــان در کمیتــه 
مجمــع  گفــت:  کاری،  مختلــف  هــای 
مشــاوران جــوان اســتاندار زنجــان بایــد 
ــات  ــد و مطالب ــل باش ــک نس ــخنگوی ی س
یــک نســل را بیــان کنــد. شــما نمــاد و 
نماینــده یــک نســل هســتید و بایــد ســخن 
یــک نســل را منتقــل کنید.  مســئولیت شــما 
بــزرگ و ســنگین اســت، چــرا کــه نماینــده 
ــام  ــتید و پی ــه هس ــت جامع ــی از جمعی نیم
یــک نســل را بیــان مــی کنیــد کــه ایــن پیــام 

ــل و گســترده باشــد. ــق، کام ــد دقی بای
وی با بیان اینکه شــما نمایندگان نســلی هستید 
کــه رخدادهای انقاب اســامی و بعــد از آن و 
همچنین زمان جنــگ را ندیــده و درک نکرده 
ایــد، افزود: گاهی شــاهدیم در فضــای مجازی 
قضــاوت درســتی از فضــای انقــاب اســامی 
ارائه نمی شــود، گاهی شــاهد مطالب منصفانه 
امــا کــم، گاهی مطالــب بی طرفانه اما محــدود، 
گاهــی مطالــب تــوام بــا ســوء اســتفاده و گاهی 
نیــز تــوام بــا مطالــب مغرضانه در ســطح وســیع 
هســتیم، کــه هــر کســی متناســب ظرفیــت و 

آگاهــی خــود آن را بیــان مــی کنــد.
درویــش امیــری بــا پراهمیــت خوانــدن 

مجمــع مشــاوران جــوان در اســتان بــه عنوان 
یــک ظرفیت مهــم توســعه ای، اظهــار کرد: 
ــرای مدیریــت اســتان یــک  ایــن اجتمــاع ب
ظرفیــت مهــم دو طرفه بــوده و شــاهد بودیم 
ــاوران  ــرف مش ــنهاداتی از ط ــرات و پیش نظ
ــه  ــی ک ــرف مدیران ــه از ط ــده ک ــه ش ارائ
ســال هــا در پســت هــای مدیریتــی هســتند، 
ارائــه نشــده اســت کــه گویــای پیــش بــودن 
مشــاوران اســت. تشــکیل ایــن مجمــع بــرای 
ــوده و یــک  ــز یــک فرصــت ب مشــاوران نی

ظرفیــت مهــم ایجــاد شــده اســت.
اســتاندار زنجــان بــا بیــان اینکــه بعضا شــاهد 
ــع  ــای مجم ــن اعض ــا بی ــت ه ــی رقاب برخ
هســتیم، خاطرنشــان کــرد: برخــی رقابت ها 
دارای محتــوای مناســبی نیســت و بســیاری 
ایــن مســیر را برای کســب جایــگاه هایی در 
گذشــته رفتــه انــد کــه به بن بســت رســیدند 
ــدند و  ــا ش ــی ه ــار صندل ــیاری گرفت و بس
نابــود و بیچــاره شــدند، متمرکــز بــر اصولی 

شــوید تــا خطــا نکنیــد.
وی بــا اشــاره بــه انتظــارت خــود از مجمــع 
ــد  ــان، تاکی ــتاندار زنج ــوان اس ــاوران ج مش
کــرد: انتظــار و توقــع داشــته و دارم کــه 
ــا  ــند و ب ــر باش ــال ت ــا فع ــه ه ــای کمیت اعض
آمادگــی و مطالعه الزم در جلســات حضور 
داشــته باشــند کــه منجــر بــه نقــد و اظهارنظر 

ــود.  ــات ش ــب در جلس مناس
ــت و  ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــری ب ــش امی دروی
خروجی جلســات و ســنجش کیفیت آن در 
توســعه اســتان، اظهــار کــرد: همــواره تاکیــد 
بــر خروجــی و ثمــره جلســات بــرای مدیران 
ــل  ــاک عم ــات م ــداد جلس ــته ام و تع داش
نبــوده اســت. روزی کــه از زنجــان نیــز بــروم 
دو روز از خاطراتــم را قرائــت خواهــم کرد و 

گــزارش عملکــرد ارائــه نخواهــم کــرد.

ــا بیــان اینکــه در کشــور  اســتاندار زنجــان ب
جوان گرایــی نشــده و کادرســازی صــورت 
نگرفتــه اســت، افــزود: بایــد بــدون تعــارف 
ــازی  ــم  س ــازی و تی ــه کادرس ــم ک بگویی
نکردیــم، وقتــی نیــرو جــذب کردیــم بایــد 
بــه فکــر کادرســازی مــی بودیــم، چــرا بایــد 
ــک  ــی ی ــر و حت ــک مدی ــاب ی ــرای انتخ ب
ــر دغدغــه داشــته باشــیم، در کشــوری  وزی
ــای  ــخصیت ه ــرت ش ــدد و کث ــا تع ــه ب ک
ــته  ــی داش ــم نگران ــه ای ــی مواج ــم علم مه
ــه  ــار تجرب باشــیم کــه علــم و دانــش در کن
مدیریتــی قــرار نگرفتــه باشــد، اینکــه مدیــر 
ــه،  ــا ن ــد ی ــق باش ــد موف ــی توان ــی م انتخاب
نیروهــای متعهــد را هــم تربیــت نکردیــم و 

ــم. ــرورش ندادی پ
وی از مجمــع مشــاوران جــوان خواســت 
گــره هــای مربــوط بــه حضــور موثــر بخــش 
خصوصــی در اقتصــاد اســتان را شناســایی و 
اعــام کننــد و ادامــه داد: از تمامــی مشــاوران 
درخواســت دارم موانعــی کــه موجــب مــی 
شــود بخــش خصوصــی متناســب بــا بضائت 
و ظرفیــت کشــور در اقتصــاد حضــور فعال و 
موثــر نداشــته باشــد را شناســایی و ارائه کنند.

درویــش امیــری بــا بیــان اینکه شــرایط فعلی 
ــکات  ــانات ارز و مش ــا نوس ــه ب ــور ک کش
اقتصــادی مواجــه اســت بایــد مــورد توجــه 
قرارگیــرد، خاطرنشــان کــرد: مشــکات 
فعلی کشــور بخشــی بــه دلیل فشــارهای بین 
المللــی، بخشــی به دلیــل تحریم ها، بخشــی 
بــه دلیــل بــی اعتمــادی بــه وجــود آمــده بین 
مــردم و مســئوالن، بخشــی بــه دلیــل نگرانی 
ــل ضعــف  ــه دلی ــده، بخشــی ب مــردم از آین
مدیریــت و نظــارت و بخشــی بــه دلیــل 

تمرکــز مدیریــت در کشــور اســت.
اســتاندار زنجــان بــه تاثیــر تحریــم هــا 
اشــاره کــرد و یــادآور شــد: بــرای شــرکت 
ایریکــوی ابهــر 760 میلیــون یــورو ســرمایه 
گــذاری فرانســوی و 400 میلیــون یــورو 
هیونــدای کــره رایزنــی و تفاهــم شــده بــود 
ــر دوی  ــل شــرایط تحریمــی ه ــه دلی کــه ب
ــال  ــیدند، در ح ــس کش ــذار پاپ ــرمایه گ س
حاضــر تــاش مــی کنیم بــرای این شــرکت 
از تســهیات پیــش بینی شــده قانــون بودجه 
اســتفاده کنیــم تــا تعهــدات داده شــده بــرای 
بــزرگ  تامیــن واگــن هــای شــهرهای 

ــد. ــد عملیاتــی کن کشــور را بتوان

استاندار زنجان در نشست با مجمع مشاور جوان؛

سرمایه گذاران خارجی شرکت ایریکو پاپس کشیدند!
زمان خداحافظی ام از استان زنجان گزارش عملکرد نخواهم داد

 اقتصاد استان

یکــی از وجــوه قابــل دفــاع در عملکــرد صــادرات و وضعیــت 
کارکــردی گمــرک زنجــان طــی ســال هــای گذشــته ایــن بــود کــه اطاعــات 
ــل در ســایت اطــاع رســانی آن  ــه صــورت کام ــه ب عملکــرد گمــرک ماهان
ــراه  ــف هم ــا ضع ــرد ب ــن رویک ــد ای ــت جدی ــه در مدیری ــد، البت ــی ش درج م
ــده  ــه ش ــرک ارائ ــات گم ــرای اطاع ــاری ب ــال ج ــه در س ــه ک ــوده و آنچ ب
چنــد خــط نوشــته کلــی اســت. اگــر ســخنان فرامــز نیــک سرشــت در مراســم 
گرامیداشــت روز ملــی آمــار و برنامــه ریــزی را مصــداق و پایــه مهــم جهــت 
ــات و  ــه اطاع ــم، ارائ ــرار دهی ــاد ق ــور از فس ــه و عب ــای عادالن ــاوت ه قض
آمــار رســمی بــه صــورت روشــن و کامــل می توانــد وضعیــت عملکــردی و 

ــر عدالــت را بهبــود دهــد. قضــاوت هــای معقــول و مبتنــی ب
ــادرات  ــان ص ــرک زنج ــایت گم ــده در س ــه ش ــات ارائ ــن اطاع ــه همی برپای
ــزار و 610  ــون و 219 ه ــه اول ســال جــاری از نظــر دالری 145 میلی ســه ماه
ــوده  ــرم ب ــی 119/368/71 کیلوگ ــر وزن ــزان از نظ ــن می ــت. ای ــوده اس دالر ب
ــل 111در صــد رشــد در بخــش دالری  ــه دوره مشــابه ســال قب کــه نســبت ب
ــای  ــده کااله ــد. عم ــی ده ــش وزنــی را نشــان م ــد در بخ و102درصدرش
صادراتــی شــمش روی، مــس، آلومینیــوم، ســرب، کاغذکرافــت، پلیمــر 
پروپیلــن، محصــوالت فــوالدی ، مویــز، ترانســفورماتور و ســنگ ســرب بــوده 

اســت.
واردات ســه ماهــه اول ســال جــاری از نظــر دالری در ســایت گمــرک زنجــان 
66 میلیــون و 98 هــزار و 295 دالر درج شــده اســت. اگــر ایــن عــدد را مبنــای 
اطاعــات صحیــح قــرار دهیــم بایــد بگوییــم کــه تــراز تجــاری زنجــان عــدد 
قابــل توجــه 79 میلیــون و 121 هــزار و 315 دالر مثبــت خواهــد بــود. گمــرک 
زنجــان گفتــه واردات نســبت بــه مشــابه ســال قبــل 21 درصــد کاهــش داشــته 
ــات  ــزا و قطع ــتر روی، اج ــاک وخاکس ــی خ ــای واردات ــده کااله ــت. عم اس
ماشــین آالت، پارچــه نبافتــه، مصنوعــات پاســتیکی، نــخ پلــی آمیــد، 
ترانســفورماتور وتنظیــم کننــده ولتاژ،توتــون وکاغــذ ســیگار،محصوالت 

ــوده اســت. ــاف ســنتتیک وآکریلیــک ب فوالدی،الی
ــال 97 اداره  ــه س ــادرات 6ماه ــان ص ــرک زنج ــایت گم ــات س ــق اطاع مطاب
کل گمــرک اســتان زنجــان از نظــر ارزشــی 251 میلیــون و 102 هــزا و 
585 دالر و از نظــر وزنــی 134 هــزار و 363 کیلــو و 97 گــرم کیلوگــرم 
بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 78درصدافزایــش دالری 
و92درصــد افزایــش وزنــی داشــته اســت، عمــده کاالهــای صادراتــی شــمش 
ــوالدی،  ــوم، پلیمر-کاغــذ، شــمش ســرب، محصــوالت ف روی مــس آلومینی

ــت. ــوده اس ــی ب ــه فرنگ ــز ورب گوج ــفورماتور، موی ترانس
واردات 6 ماهــه ســال جــاری از نظــر ارزشــی 140 میلیــون و 168 هــزار و 35 
ــوده اســت،  ــو و 443 گــرم ب ــی 183 هــزار و 239 کیل دالر دالر واز نظــر وزن
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 16 درصــد کاهــش دالری و69 درصــد 
افزایــش وزنــی داشــته اســت. عمــده کاالهــای وارداتــی خــاک روی، ماشــین 
آالت وقطعــات، پارچــه نبافتــه، مصنوعــات پاســتیکی و نــخ پلــی آمیــد بــوده 

اســت.
ــاظ ارزی 246  ــه لح ــال 96 ب ــه س ــتان در 9 ماه ــادرات اس ــرد ص ــار عملک آم
میلیــون و 512 هــزار و 138 دالر بــوده اســت. ایــن میــزان بــرای 9 ماهــه ســال 
ــد  ــت. 80 درص ــوده اس ــزار و 283 دالر ب ــون و 13 ه ــزان 137 میلی ــه می 95 ب

افزایــش در عملکــرد ارزی صــادرات اســتان محقــق شــده اســت.
بــرای مقایســه عملکــرد گمــرک زنجــان در حــوزه صــادرات نیازمنــد 
ــن  ــه ای ــم ک ــای 96 و 95 و 94 بودی ــال ه ــه س ــادرات در 6 ماه ــات ص اطاع
مــوارد در ســایت گمــرک زنجــان درج نشــده اســت. تنهــا عملکــرد 9 ماهــه 
ــای  ــی گوی ــازه زمان ــن ب ــی در ای ــات صادرات ــه اطاع ــده ک 95 و 96 درج ش

ــت. ــوده اس ــان ب ــتان زنج ــادرات در اس ــه ص ــل توج ــد قاب رش
ــط  ــادی مرتب ــران اقتص ــا مدی ــان ت ــتاندار زنج ــتانی از اس ــئوالن اس ــه مس آنچ
ــه رشــد  ــت صــادرات در اســتان زنجــان رو ب ــد، وضعی ــار نظــر کــرده ان اظه
ــذاری  ــدف گ ــه ه ــبت ب ــتان نس ــادرات اس ــز ص ــاری نی ــال ج ــوده و در س ب
صــورت گرفتــه جلوتــر اســت. هرچنــد عملکــرد صــادرات ســال جــاری بایــد 
بعــد از اتمــام ســال و احصــای کامــل اطاعــات ایــن حــوزه صــورت گیــرد. 
ــرای صــادرات اســتان طــی ســال جــاری هــدف گــذاری شــد عــدد  آنچــه ب
ــرای 6 ماهــه گویــای تحقــق  500 میلیــون دالر بــوده اســت. آمــار گمــرک ب
هدفگــذاری در نیمــه نخســت ســال بــوده اســت. بایــد دیــد در پایــان ســال ایــن 

مهــم محقــق مــی شــود یــا خیــر.

حالخوشصادراتدرزنجان
احمداسدی-سردبیر

ادامه صفحه 1:

یک مسئول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان:

تورم نقطه  به نقطه زنجان به 24.5 درصد رسید

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان:

۹۱ درصد مصرف آب استان زنجان در بخش کشاورزی است



معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
زنجــان، گفــت: بیشــترین معــادن اســتان در 

ــزی اســت.  ــادن غیرفل حــوزه مع
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــاب داداش رب
منطقــه زنجــان، اظهــار کــرد: در حــال 
حاضــر 371 معــدن در اســتان وجــود دارد 
کــه 309 معــدن فعــال و 62 معــدن غیرفعال 
هشــت  همــه  در  معــادن  ایــن  و  اســت 

ــت.  ــده اس ــده ش ــتان پراکن شهرس
  ایــن مســئول ادامــه داد: در شهرســتان 
زنجــان 131 معــدن، شهرســتان ابهــر 60 
معــدن، شهرســتان خدابنــده 44 معــدن، 
شهرســتان خرمــدره 15 معــدن، شهرســتان 
ــارم 14  ــتان ط ــدن، شهرس ــان 68 مع ماهنش
معــدن، شهرســتان ایجــرود 25 معــدن و 
شهرســتان ســلطانیه 14 معــدن وجــود دارد 
کــه تعــداد شــاغان حاضــر در معــادن 

ــر اســت.  ــن شهرســتان ها 2635 نف ــال ای فع
ــان  ــارد توم ــزود: بیــش از 194 میلی   وی اف
میــزان ســرمایه گذاری معــادن اســتان در 
پنــج ماهــه ابتدایــی امســال بــود کــه میــزان 
اســتخراج ســاالنه ایــن 371 معــدن در پنــج 
ماهــه ابتدایــی امســال بیــش از 9 میلیــون و 

279 هــزار تــن بــوده اســت. 

ــدن  ــد مع ــرد: 69 واح ــح ک ــی تصری   داداش
فلــزی، 190 واحــد معــدن غیرفلــزی و 46 
واحــد معدن ســنگ نما در اســتان فعال هســتند 
ــه ترتیــب 22.6، 62.3 و 15.1 درصــد از  کــه ب
ــال اســتان را شــامل می شــوند کــه  ــادن فع مع
در مجمــوع بیشــترین معــادن اســتان در حــوزه 
معــادن غیرفلــزی بــا 60.2 درصــد اســت و 

ــا 19.9 درصــد و ســنگ های  ــزی ب ــادن فل مع
نمــا بــا 19.9 درصــد در جایــگاه دوم قــرار دارد. 
  معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی 
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
زنجــان، یــادآور شــد: از ابتــدای ســال تــا پایان 
مــرداد مــاه 11 پروانــه بهره بــرداری معــدن در 
ــدازی  ــا راه ان ــه ب ــده ک ــادر ش ــتان ص ــن اس ای
ــرای 51 نفــر در  ایــن معــادن زمینــه اشــتغال ب
اســتان فراهم شــده اســت همچنیــن در 5 ماهه 
ــا ســرمایه گذاری  ســال جاری  چهــار طــرح ب
بالــغ بــر 375 میلیــارد ریــال در بخــش صنایــع 

ــرداری رســیده اســت.  ــه بهره ب ــی ب معدن
پروانه هــای  صــدور  بــه  اشــاره  بــا  وی    
بهره بــرداری در ســال گذشــته، خاطرنشــان 
کــرد: در ســال گذشــته 30 پروانــه بهره بــرداری 
معــدن بــا ســرمایه گذاری بالــغ بــر 88 میلیــارد 
ریــال در اســتان صــادر شــد و 165 نفــر در 
بخــش معــدن اســتان مشــغول بــه کار شــدند. 

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 
اســتان زنجــان اظهــار داشــت: قراردادهــای 
اســتان  صنعتــی  شــهرکهای  در  راکــد 
تعییــن  بایــد  وقــت  اســرع  در  زنجــان 

ــوند. ــف ش تکلی
ــل از  ــه نق ــان”؛ ب ــزارش “همدلی زنج ــه گ ب
شــهرک های  شــرکت  عمومــی  روابــط 
صنعتــی اســتان زنجــان؛ ایــرج احمــدی در 
بازدیــد از شــهرک و ناحیــه صنعتی طــارم با 
ذکــر ایــن مطلــب افــزود: بــا توجــه بــه اینکه 
بــرای ایجــاد زیرســاخت در شــهرکهای 
صنعتــی هزینــه هــای زیــادی انجــام گردیده 
بنابــر ایــن نبایــد زمیــن هــای ایــن شــهرک 

توســط عــده ای معطــل شــوند.
ظرفیــت  از  اســتفاده  کــرد:  تاکیــد  وی 
شــهرکهای موجــود و فعــال اســتان اولویت 
نخســت شــرکت شــهرکهای صنعتــی مــی 

باشــد و در ایــن راســتا قــرارداد زمیــن هــای 
واگــذار شــده کــه هیــچ گونــه اقدامــی بــر 
ــخ  ــت فس ــه اس ــورت نگرفت ــا ص روی آنه

خواهنــد شــد.
ــی  ــهرکهای صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
از  دیگــری  بخــش  در  زنجــان  اســتان 
ــه پتانســیل های  ــا اشــاره ب ســخنان خــود ب

بالقــوه در شهرســتان طــارم گفــت: بــا 
ــب  ــتان قط ــن شهرس ــه ای ــه اینک ــه ب توج
ــن  ــت و همچنی ــور اس ــون کش ــد زیت تولی
ســیر تولیــد شــده در طــارم از کیفیــت 
مــی  باشــد؛  مــی  برخــوردار  مطلوبــی 
در  تبدیلــی  صنایــع  اســتقرار  بایســت 
ــورد  ــارم م ــی ط ــه صنعت ــهرک و ناحی ش

افــزوده  ارزش  تــا  گیــرد  قــرار  توجــه 
ــب طــارم و اســتان  ــن محصــوالت نصی ای

زنجــان شــود.
وی بــر لــزوم حمایــت از ســرمایه گــذاران 
در ایــن بخــش اشــاره و تاکیــد کــرد: زمین 
هــای موجــود در شــهرک و ناحیــه صنعتی 
طــارم بــا نصــف قیمــت بــه متقاضیــان 
واگــذار مــی شــود کــه در نــوع خــود 
ــذاران  ــرمایه گ ــرای س ــی ب ــوق مطلوب مش

ــود. ــی ش ــوب م محس
گفتنــی اســت شهرســتان طــارم داری یک 
شــهرک و یــک ناحیــه صنعتــی مــی باشــد 
و ایجــاد نواحــی صنعتــی جدیــد روســتایی 
در این شهرســتان در دســتور کار شــرکت 
ــی  ــان م ــتان زنج ــی اس ــهرکهای صنعت ش

باشــد.

ــد  ــت: 284 واح ــان گف ــتان زنج ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــت.  ــب اس ــه کس ــد پروان ــتان فاق ــطح اس ــی در س صنف

ــا ایســنا، منطقــه زنجــان، اظهــار کــرد: در شــش  ناصــر فغفــوری در گفت وگــو ب
ماهــه نخســت امســال 1759 پروانــه کســب واحــد صنفــی در اســتان زنجــان صــادر 
ــری در  ــب ایثارگ ــه کس ــورد پروان ــدت 40 م ــن م ــن در ای ــت. همچنی ــده اس ش
ــزار و 716 واحــد  ــتان 39 ه ــتان صــادر شــده اســت و در حــال حاضــر در اس اس

ــه کســب در حــال فعالیــت هســتند.  صنفــی دارای پروان
ــه  ــد پروان ــتان فاق ــطح اس ــی در س ــد صنف ــه 284 واح ــان اینک ــا بی ــئول ب ــن مس ای
کســب هســتند، ادامــه داد: تاکنــون 17 جلســه کمیســیون نظــارت در اســتان 
ــن  ــورد از ای ــیده و 54 م ــب رس ــه تصوی ــه در آن ب ــه 71 مصوب ــده ک ــزار ش برگ
ــزار و 990  ــال 17 ه ــه اول امس ــت و در نیم ــده اس ــی ش ــون اجرای ــات تاکن مصوب

ــت.  ــده اس ــان داده ش ــه متصدی ــوزش ب ــاعت آم ــر س نف
وی افــزود: تاکنــون در اســتان زنجــان 1675 جــواز تاســیس و طــرح توســعه 
ــغ  ــا بال ــن واحده ــرای ای ــده ب ــرمایه گذاری پیش بینی ش ــده و س ــی صــادر ش صنعت
ــدور  ــرای ص ــده ب ــتغال زایی پیش بینی ش ــوده و اش ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــر 158 ه ب

ــن جوازهــا 54 هــزار و 956 نفــر اســت.  ای
فغفــوری در رابطــه بــا میــزان جوازهــای تاســیس صــادره در نیمــه نخســت 
ســال جاری، تصریــح کــرد: 289 جــواز تاســیس صــادر شــده کــه نســبت بــه مــدت 
ــرمایه گذاری  ــه س ــت ک ــوردار اس ــدی برخ ــد 14 درص ــل از رش ــال قب ــابه س مش

ــت.  ــال اس ــارد ری ــزار میلی ــر 17 ه ــغ ب ــا بال ــن واحده ــرای ای ــده ب ــی ش پیش بین
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان زنجــان یــادآور شــد: پیش بینــی 
ــا راه انــدازی ایــن واحدهــا زمینــه اشــتغالزایی بــرای 6735 نفــر در  می شــود کــه ب
ــال  ــت س ــه نخس ــش ماه ــا ش ــه ب ــزان در مقایس ــن می ــه ای ــود ک ــم ش ــتان فراه اس

گذشــته   کــه برابــر بــا 26 درصــد بــوده، رشــد داشــته اســت. 
ــیس،  ــواز تاس ــدور ج ــه ص ــتان در زمین ــگاه اس ــه جای ــاره ب ــا اش ــئول ب ــن مس ای
خاطرنشــان کــرد: ســهم اســتان زنجــان در زمینــه صــدور جــواز تاســیس در کشــور 

ــن بخــش دارد.  ــی را در ای ــگاه خوب ــوده کــه اســتان جای 3 درصــد ب

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان زنجــان گفــت: از ابتــدای ســال تاکنــون 21 
انبــار نگهــداری کاال در راســتای احتــکار کاال در اســتان شناســایی شــده اســت. 

مرتضــی ممیــزی در گفت وگــو بــا ایســنا، منطقــه زنجــان، بــا اشــاره بــه انبارهایــی 
کــه در اســتان در رابطــه بــا احتــکار کاال شناســایی شــده، اظهــار کــرد: از ابتــدای 
ســال تاکنــون 21 انبــار نگهــداری کاال در اســتان شناســایی شــده کــه بیشــتر ایــن 

انبارهــا در شهرســتان های زنجــان و ابهــر بــوده اســت. 
ــه داد:  ــکاری کشــف  شــده، ادام ــواع کاالهــای احت ــه ان ــا اشــاره ب ــن مســئول ب ای
بیــش از 32 تــن انــواع برنــج ایرانــی و خارجــی، 750 دســتگاه انــواع لــوازم 
خانگــی، بیــش از 1700 کارتــن مــواد شــوینده و عــدس، لوبیــا و صابــون و ... در 

ــط شــده اســت.  ــا کشــف و ضب ــن انباره ای
ــده  ــه ش ــده، مختوم ــف ش ــار کش ــار از 21 انب ــده 18 نب ــه پرون ــان اینک ــا بی وی ب
اســت، افــزود: بــر اســاس احــکام صــادر شــده عاملیــن احتــکار عــاوه  بــر الــزام بــه 
عرضــه کاال در بــازار بــه نــرخ مصــوب دولتــی بــه پرداخــت جریمــه بیــش از 12 

ــارد و 700 میلیــون تومانــی شــدند.  میلی
ــش از 20  ــر بی ــی ابه ــرات حکومت ــری اداره تعزی ــا پیگی ــح کــرد: ب ــزی تصری ممی
ــن  ــد ای ــار کم درآم ــه اقش ــی ب ــرخ دولت ــه ن ــوینده ب ــن ش ــج و 500 کارت ــن برن ت

ــت.  ــده اس ــع ش ــتان توزی شهرس
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان زنجــان در رابطــه بــا پرونــده احتــکار 
ــه  ــکار 256 حلق ــده احت ــر پرون ــال حاض ــد: در ح ــادآور ش ــودرو، ی ــتیک خ الس
الســتیک خــودرو در شهرســتان زنجــان بــه ارزش بیــش از 424 میلیــون ریــال در 

ــت.  ــری اس ــال پیگی ــتان در ح ــن شهرس ــی ای ــرات حکومت ــعب تعزی ش
وی بــا تاکیــد بــر نظــارت دقیق و مســتمر بــر بــازار، از شــهروندان خواســت در صورت 
ــد و  ــزارش دهن ــط گ ــتگاه های ذی رب ــه دس ــب را ب ــف، مرات ــه تخل ــاهده هرگون مش
بــرای حفــظ ثبــات در بــازار و جلوگیــری از تخلــف بایــد از همــه تــوان اســتفاده کرد. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان خبر داد:
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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان اعالم کرد:
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ــت:  ــان گف ــتان زنج ــدگان اس ــه صادرکنن ــس اتحادی رئی
ــی  ــزه صادرات ــدگان، جای ــون صادرکنن ــال 90 تاکن از س

نمی کننــد.  دریافــت 
منطقــه  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  رنگ رونــا  مهــدی 
ــی از  ــزه صادرات ــال 90  جای ــرد: از س ــار ک ــان، اظه زنج
ردیــف بودجــه حــذف و بودجــه ای بابــت پرداخــت 
و  کاالهــا  صــادرات  رابطــه  در  صادراتــی  یارانه هــای 

خدمــات پرداخــت نشــده اســت. 
ایــن مســئول ادامــه داد: عــاوه  بــر پرداخــت نشــدن یارانــه 
ــزه  ــات، جای ــا و خدم ــادرات کااله ــرای ص ــی ب صادرات
ــاری  ــای تج ــرش هیئت ه ــزام و پذی ــرای اع ــی ب صادرات
ــت و  ــده اس ــذف ش ــز ح ــگاه ها نی ــور در نمایش ــا حض و ی

ــود.  ــت نمی ش ــاط پرداخ ــن ارتب ــه ای در ای یاران
وی بــا اشــاره بــه مشــکاتی کــه صادرکننــدگان بــا آن 
مواجــه هســتند، افــزود: پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــکاتی از  ــا مش ــی و ب ــتم  بانک ــه سیس ــول ب ــت از پ و بازگش
قبیــل مســائل مرتبــط بــا تامین اجتماعــی در بحــث راننــدگان 

ــتند.  ــه هس ــور، مواج ــارج از کش ــه خ ــده کاال ب حمل کنن
رنگ رونــا تصریــح کــرد: مشــکل صادرکننــدگان در 
ــه  ــد رســیدگی و اســترداد ارزش افــزوده و رســیدگی ب رون
ــه 80  ــرد ک ــه ک ــد توج ــت و بای ــی ها اس ــر و حسابرس دفات
صادرکننــده در اســتان زنجــان فعالیــت دارنــد کــه از ایــن 
بیــن 25 واحــد صادراتــی درگیــر ایــن مشــکات هســتند و 
مابقــی واحدهــا می تواننــد بــا تهاتــر مشــکل را حــل کننــد. 
ــتای  ــتان در راس ــه در اس ــی ک ــه اقدامات ــاره ب ــا اش وی ب
اســت،  شــده  انجــام  صادرکننــدگان  از  حمایــت 
ــز صادراتــی در  ــا وجــود اینکــه جوای خاطرنشــان کــرد: ب
ــده  ــل ش ــس تبدی ــوح و تندی ــه ل ــر ب ــال های اخی ــی س ط
ولــی در ســال گذشــته در اســتان کارت هایــی تهیــه و بــه 
امضــای اســتاندار رســید کــه مبنــی بــر حمایــت دســتگاه ها 
ــا امــور صــادرات در اســتان بــود  و ســازمان های مرتبــط ب
ــدگان تســهیل شــود.  ــد کارهــای اداری صادرکنن ــا رون ت
ــادآور  ــان ی ــتان زنج ــدگان اس ــه صادرکنن ــس اتحادی رئی
کــه  گذشــته  ســال های  صادراتــی  جایزه هــای  شــد: 
ــت  ــی دانس ــون دولت ــزو دی ــوان ج ــده را می ت ــوق مان مع
ولــی صادرکننــدگان اســتان بیــش از دریافــت جایــزه بــه 
ــد  ــا بتوانن ــتند ت ــا هس ــب دولت ه ــت از جان ــال حمای دنب
ــن  ــد. همچنی ــه گام بردارن ــن زمین ــوان بیشــتری در ای ــا ت ب
ــکاتی  ــروز مش ــبب ب ــز س ــن نی ــودن قوانی ــاعه ب خلق  الس
مــوارد  برخــی  در  و  می شــود  صادرکننــدگان  بــرای 
ــان مشــتریان و بازارهــای صادراتــی خــود را از دســت  آن

می دهنــد. 
ــی از  ــدی صادرات ــز نق ــت جوای ــنا، پرداخ ــزارش ایس ــه گ ب
ســال 80 و بــا هــدف حمایــت از صنعــت نســاجی در دســتور 
ــه  ــال های 81 ب ــا از س ــت؛ ام ــرار گرف ــت ق ــت وق کار دول
ــت  ــمول دریاف ــز مش ــی نی ــوالت غیرنفت ــر محص ــد، دیگ بع
جوایــز صادراتــی شــدند. در همــان زمــان نیــز ایــن سیاســت 
ــز  ــه جوای ــت اینک ــد؛ نخس ــرح ش ــم مط ــی مه ــا دو ویژگ ب
صادراتــی بــر مبنــای ارزش افــزوده کاالی صادراتی پرداخت 
و از اعطــای جایــزه بــه محصوالت فاقــد ارزش افــزوده امتناع 
ــی،  ــری تدریج ــدف رقابت پذی ــا ه ــه ب ــود و دوم آن ک ش
ــال های  ــول س ــی در ط ــورت کاهش ــه ص ــزه ب ــب جای ضرای

آینــده معطــوف بــه صفــر شــود. 
ــف  ــور ردی ــه کش ــون بودج ــال 88 در قان ــه در س اگرچ
ــی  ــز صادرات ــت و پرداخــت جوای ــرای حمای بودجــه ای ب
ایجــاد شــد امــا در ســال 89 ایــن موضــوع بــه ذیــل 
ردیف هــای متفرقــه انتقــال یافــت و بــا حــذف همــه 
جوایــز  پرداخــت  بــه  مربــوط  تعرفــه ای  ردیف هــای 
صادراتــی در ســال 90، موضــوع »دیــون دولــت« در ایــن 

ــد.  ــی ش ــل منتف ــور کام ــه ط ــه ب زمین

ــال  ــا ارس ــور ب ــور کش ــش طی ــکل های بخ ــی از تش جمع
نامــه ای سرگشــاده بــه رئیس جمهــور کشــورمان بــا اشــاره 
ــای  ــاره مضیقه ه ــوراک دام درب ــن خ ــکات تامی ــه مش ب
احتمالــی تولیــد مــرغ و تخم مــرغ در آینــده نزدیــک 

ــد.  هشــدار دادن
 بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، در نامــه مشــترک 
انجمــن تولیدکننــدگان جوجــه یــک روزه اتحادیــه میهــن، 
ــی  ــن مل ــتی و انجم ــداران گوش ــری مرغ ــه سراس اتحادی
شــرکت های زنجیــره ای تولیــد گوشــت مــرغ آمــده 
اســت: مدت هــای مدیــدی تامیــن نهاده هــای اساســی 
مــورد مصــرف خــوراک طیــور بــه علــت عــدم تخصیــص 
ــا حــل شــدن  ــا ب ــه رو شــد، ام ــا وقفــه روب ــن ارز ب ــا تامی ی
ــون داران  ــن موضــوع متاســفانه مشــکات کامی ــت ای موق
به خصــوص از اول مهرمــاه بــر معضــات موجــود اضافــه 
به خاطــر  تولیدکننــدگان  اغلــب  به طوری کــه  کــرد؛ 
تقریبــا  ورودی  مبــادی  از  اولیــه  مــواد  حمــل  عــدم 
نمی تواننــد طیــور خــود را تغذیــه کننــد. در صورتــی کــه 
اقــدام عاجلــی بــرای رفــع مشــکل حمــل ایــن مــواد اولیــه 
توســط دولــت بــه عمــل نیایــد، متاســفانه سرنوشــت تولیــد 
ــد  کامــا مبهــم و کشــور در آینــده نزدیــک از نظــر تولی
ــت و  ــذار(، گوش ــتی و تخم گ ــک روزه )گوش ــه ی جوج

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــه ق ــرغ در مضیق تخم م

نامه سرگشاده مرغداران به رئیس جمهور: 

مرغهاگرسنهاند

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان:

صادرکنندگانجایزهندارند

در شــرایطی کــه اقتصــاد 
ــانات ارزی  ــور نوس کش
زیــادی  ثباتــی  بــی  و 
کنــد،  مــی  تجربــه  را 
نیــز  کار  و  کســب  شــرایط  بــه  توجــه 
اهمیــت زیــادی بــرای گــروه هــای مختلــف 
از  پیــدا کــرده و آنچــه کــه  اجتماعــی 
ــد فضــای کســب و  گــزارش هــا برمــی آی

کار کشــور نامســاعدتر شــده اســت.
ایــن در شــرایطی اســت کــه زنجان اســتانی 
برتــر در شــاخص هــای کســب و کار 
ــی  ــه بنــدی شــده اســت. زنجان کشــور رتب
ــران اقتصادیــش حجــم  ــه مدی ــه گفت کــه ب
ســرمایه گــذاری صنعتــی آن نیــز رونــد رو 
ــر شــاخص هــای  ــه رشــدی داشــته و اکث ب
اقتصــادی آن حداقــل بــه لحــاظ آمــاری و 

ــه گفتــه مســئوالن قابــل دفــاع اســت. ب
ــور  ــب و کار کش ــی کس ــش مل ــج پای نتای
ــی اســتان هــا جمــع  ــاق بازرگان توســط ات
بنــدی مــی شــود و بــر اتــاق کشــور ارســال 
مــی شــود و نتایــج آن بــه صــورت فصلــی 
ــی  ــن گزارش ــود. در آخری ــی ش ــر م منتش
منتشــر شــده زنجــان رتبــه ســوم  کــه 
کشــور  کار  و  کســب  فضــای  بهتریــن 
را کســب کــرده اســت. بــا ایــن حــال 
ــب و کار  ــی کس ــش مل ــج پای ــق نتای مطاب
ــد  در فصــل تابســتان امســال نشــان می ده
ــب و کار  ــای کس ــاخص های فض ــه ش ک
ــل  ــه فص ــبت ب ــاعدتری نس ــت نامس وضعی

ــت. ــرده اس ــدا ک ــار پی به
ــی کســب  ــش مل ــج پای ــن نتای ــق آخری طب
و کار کــه توســط اتــاق هــای کشــور 
انجــام شــده اســت، در فصــل تابســتان ســال 
جــاری، رقــم شــاخص ملــی کســب و کار، 
ــت(  ــی 10 اس ــن ارزیاب ــره بدتری 6.40 )نم
محاســبه شــده کــه بــه مراتــب بدتــر از 
وضعیــت ایــن شــاخص نســبت بــه ارزیابــی 
ــن  ــا میانگی ــار 1397 ب ــته )به ــل گذش فص
6.15 اســت.( همچنیــن ایــن ارزیابــی بیانگر 
ــادی  ــاالن اقتص ــد فع ــه از دی ــت ک آن اس
ــر  ــش، در اکث ــن پای ــارکت کننده در ای مش
مؤلفه هــای  بیشــتر  وضعیــت  اســتان ها، 
ــران در  ــب وکار ای ــط کس ــر محی ــر ب مؤث
تابســتان 1397، بــه طــور قابــل توجهــی 

ــت. ــده اس ــاعدتر ش نامس
پایــش ملــی کســب و کار از ســوی مرکــز 
ــران  ــاق ای ــار و اطاعــات اقتصــادی ات آم
ــا نظرســنجی از فعــاالن اقتصــادی انجــام  ب

می شــود. در اجــرای  طــرح پایــش در 
فصــل تابســتان 1397، بــه تعــداد 2844 
ــش از 71  ــا بی ــادی(  ب ــال اقتص ــه )فع نمون
ــن  ــش های ای ــه  پرس ــارکت ب ــد مش درص
طــرح پاســخ داده انــد کــه بیشــترین میــزان 
مشــارکت از ابتــدای اجــرای طــرح پایــش 

ــران اســت. ــاق ای در ات

موانع اصلی کسب و کار
اقتصــادی  فعــاالن   ،1397 تابســتان  در 
پایــش،  ایــن  در  مشــارکت کننده 
»غیرقابــل  مؤلفــه:  ســه  به ترتیــب 
قیمــت  تغییــرات  و  بــودن  پیش بینــی 
بی ثباتــی  محصــوالت،  و  اولیــه  مــواد 
و  مقــررات  و  قوانیــن  سیاســت ها، 
ــر کســب وکار  ــی ناظــر ب رویه هــای اجرای
بانک هــا   از  مالــی  تأمیــن  دشــواری  و 
محیــط  مؤلفه هــای  نامناســب ترین  را 
ســایر  بــه  نســبت  کشــور  کســب وکار 
در  ایــن  کرده انــد.  ارزیابــی  مؤلفه هــا 
ــت  ــی 4 دوره نخس ــه ط ــت ک ــی اس حال
تأمیــن  دشــواری  طــرح،  ایــن  اجــرای 
ــاعدترین  ــوان نامس ــا به عن ــی از بانک ه مال
مؤلفــه کســب وکار ارزیابــی شــده بــود امــا 
طــی 4 دوره اجــرای بعــدی از پاییــز 1396 
تابســتان 1397، غیرقابــل پیش بینــی  تــا 
اولیــه  مــواد  قیمــت  تغییــرات  و  بــودن 
مؤلفــه  نامســاعدترین  محصــوالت،  و 

اســت. شــده  ارزیابــی  کســب وکار 
و  سیاســت ها  بی ثباتــی  اینکــه  ضمــن 
تابســتان  فصــل  در  مقــررات  و  قوانیــن 
بــه عنــوان دومیــن مانــع کســب و کار 
شــناخته  شــده  در حالــی کــه ایــن مؤلفــه 
در پایش هــای قبلــی رتبــه ســوم را بــه 

خــود اختصــاص داده بــود.

وضعیت کسب و کار در استان ها
برنامــه  و  آمــار  واحــد  گــزارش  بــه 
ریــزی اتــاق تعــاون ایــران، بــر اســاس 
تابســتان  در  طــرح  ایــن  یافته هــای 
1397، اســتان های لرســتان، کرمانشــاه و 
دارای  به ترتیــب  چهارمحال وبختیــاری 
ــب وکار و  ــط کس ــت محی ــن وضعی بدتری
ــان، آذربایجــان شــرقی و  اســتان های گی
زنجــان به ترتیــب دارای بهتریــن وضعیــت 
ســایر  بــه  نســبت  کســب وکار  محیــط 

شــده اند. ارزیابــی  اســتان ها 
ــه  ــط کســب وکار ب شــاخص اســتانی محی

ــر اســت: شــرح جــدول زی

 وضعیت بخش های اقتصادی
ــن پایــش در تابســتان  ــر اســاس نتایــج ای ب
کســب وکار  محیــط  وضعیــت   ،1397
مقایســه  در   )6.42( صنعــت  بخــش  در 
و    )6.41( خدمــات  بخش هــای  بــا 
ــی  ــب تر ارزیاب ــاورزی )6.37(  نامناس کش

ــت. ــده اس ش
اقتصــادی  فعالیت هــای  رشــته  بیــن  در 
ISIC. برحســب طبقه بنــدی اســتاندارد

rev4 ، رشــته فعالیت هــای 1-   هنــر، 
ــی  ــده فروش ــح 2-   عم ــرگرمی و تفری س
ــایل و …  ــر وس ــی، تعمی ــرده فروش و خ
اســتخراج     -3 واردات(  و  )صــادرات 
وضعیــت  بدتریــن  دارای  معــدن، 
   -1 فعالیت هــای  رشــته  و  کســب وکار 
ــتغات  ــاک و مس ــه 2-   ام ــی و بیم مال
پســماند،  مدیریــت  آب رســانی،     -3
ــه، بهتریــن  فاضــاب و فعالیت هــای تصفی
مقایســه  در  را  کســب وکار  وضعیــت 
بــا ســایر رشــته فعالیت هــای اقتصــادی 

داشــته اند. درکشــور 

نتایــج حاصــل از وضعیــت محیــط کســب 
ــان  ــداد کارکن ــب تع ــور برحس وکار کش
نشــان  اقتصــادی  بنگاه هــای  در  شــاغل 
ــر  ــا 10 نف ــا 6 ت ــای ب ــه بنگاه ه ــد ک می ده
ــت  ــن وضعی ــن)6.57( دارای بدتری کارک
تــا 200 کارکــن  بــا 101  بنگاه هــای  و 
)6.16( دارای بهتریــن وضعیــت محیــط 
کســب وکار نســبت بــه ســایر بنگاه هــا 

ارزیابــی شــده اند.

نظریــه  اســاس  بــر  شــاخص   
شــاخص بــر اســاس نظریــه شــین

ــی کارآفرینــی  ــاس نظریــه عموم بــر اس
شــین، شــاخص ملــی محیــط کســب وکار 
 6.42 عــدد   ،1397 تابســتان  در  ایــران 
)عــدد 10 بدتریــن ارزیابــی اســت( بــه 
دســت آمــده اســت کــه بدتــر از وضعیــت 
ایــن شــاخص در ارزیابــی فصــل گذشــته 
اســت.  6.30 میانگیــن  بــا  )بهــار 1397 

اقتصــادی  محیــط  ارزیابــی  میانگیــن   (
ارزیابــی  در  کــه  اســت   6.55 عــدد 
ــده  ــل ش ــدد 6.33 حاص ــته ع ــل گذش فص
ــادی  ــط نه ــی محی ــن ارزیاب ــود و میانگی ب
ــته  ــل گذش ــه در فص ــت ک ــدد 6.31 اس ع
ــن  ــر ای ــود. ب ــده ب ــی ش ــدد 6.28 ارزیاب ع
اســاس، هماننــد فصــل گذشــته محیــط 
ــا عــدد 5.49 و محیــط مالــی  جغرافیایــی ب
ــاعدترین و  ــب مس ــه ترتی ــدد 8.73 ب ــا ع ب
نامســاعدترین محیط هــا بــر اســاس نظریــه 

عمومــی کارآفرینــی شــین بوده انــد.

برحســب  وکار  کســب  محیــط 
اقتصــادی فعالیــت  ســابقه 

ــتین  ــرای نخس ــل ب ــن فص ــن در ای همچنی
بــار وضعیــت محیــط کســب وکار کشــور 
برحســب ســابقه فعالیــت اقتصــادی در 
ــش  ــورد پرس ــز م ــادی نی ــای اقتص بنگاه ه
ــر اســاس نتایــج  قــرار گرفتــه اســت کــه ب
بدســت آمــده بنــگاه اقتصــادی دارای 11 
تــا 15 ســال ســابقه فعالیــت اقتصــادی، 
کســب وکار  وضعیــت  نامســاعدترین 
)6.47( و بنــگاه اقتصــادی دارای کمتــر 
اقتصــادی  فعالیــت  ســابقه  ســال   2 از 
ــایر  ــه س ــبت ب ــری نس ــت بهت دارای وضعی

هســتند.  )6.31( اقتصــادی  بنگاه هــای 

فضای کسب و کار کشور نامساعدتر شد
زنجان جزو استان های برتر کشور در شاخص کسب و کار

سه شـنبه 1 آبان 1397/ سال23 /شماره 89/ دوره جدیدتولید، تجارت و کارآفرینی

یک مسئول در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان:

بیشترین معادن استان در حوزه معادن غیرفلزی است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان؛

لزوم تعیین تکلیف قراردادهای راکد در شهرک های صنعتی استان زنجان

اقتصاددرقابتقویم

21مهرمــاه؛  • درگذشــت اســتاد دکتــر »رجبعلــي مظلومــي« 
محقــق و نویســنده برجســته )1377 ش(

22مهرماه؛ روز جهاني استاندارد
23مهرماه؛ آغاز احداث راه آهن سراسري ایران )1306 ش(

24مهرمــاه؛ تأســیس ســازمان بین المللــي خواربــار و کشــاورزِي ســازمان 
ــد )1945م( ــل متح مل

26مهرمــاه؛   ســخنراني شــهید رجایــي در شــوراي امنیــت ســازمان ملــل متحد 
)1359 ش(، ایــران مبلــغ 1200 میلیــون دالر بــه ترکیــه اعتبــار داد)1354ش(، 
در تهــران اعــام شــد بــا تصمیــم اخیــر درآمــد نفــت در هــر ســال 2 میلیــارد 

و ششــصد میلیــون دالر افزایــش یافتــه اســت)1352ش(
ــن  ــران و ژاپ ــن ای ــیمی بی ــه پتروش ــم در زمین ــرارداد مه ــک ق ــاه؛  ی 28مهرم

ــد)1350ش( ــاء ش امض
ــوا  ــاس آل ــط »توم ــرق توس ــپ ب ــراع الم ــادرات،    اخت ــاه؛ روز ص 29مهرم

ــي )1879م( ــهیر امریکای ــرع ش ــون« مخت ادیس
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کرکــره مغــازه را بــه امیــد کســب روزی حــال بــاال مــی زنــد »بســم اهلل« ... همیــن 
یعنــی عزمــش را جــزم کــرده تــا لقمــه ای نــان بــدون شــبهه ســر ســفره اش بگــذارد 

چــه کــم و چــه زیــاد.
کرکــره مغــازه را بــه امیــد کســب روزی حــال بــاال مــی زنــد »بســم اهلل« ... همیــن 
»بســم اهلل« یعنــی عزمــش را جــزم کــرده تــا لقمــه ای نان بدون شــبهه ســر ســفره اش 
بگــذارد چــه کــم و چــه زیاد.مهــم ایــن اســت کــه حــال باشــه شــاید ایــن عبــارت 
ــر بشــنویم امــا هنــوز هســتند آدم هایــی کــه روزی حــال را  را ایــن روزهــا کمت

حــال بســیاری از مشــکات مــی داننــد.
ــر برکــت مــی شــود.  ــد ســحرخیز باشــی و صــادق، روزی ات پ ــان معتقدن همچن
ــد و طــرف حسابشــان آن  ــاب دارن ــی غــل و غــش حســاب کت ــای ب ــن آدم ه ای
روزی ده الیتناهــی اســت. آن هــا بــه کــم و زیــاد درآمدشــان نمــی نگرنــد بلکــه بــه 
برکــت آن مــی اندیشــند کــه فراتــر از مقــدار مــادی اســت و ورای درک بســیاری 
از کاســبان روزی حــال را در ســودی دو ســویه مــی جوینــد نــه منفعــت یکطرفــه 
از بــرادر مســلمان خــود. اینهــا گاه در معاملــه زیــان هــم مــی کننــد امــا بهــای غــش 
ــد  ــد نبای ــد. آنهــا درک کــرده ان ــن هــا مــی دانن ــه را بیــش از ای نکــردن در معامل
بــه هیــچ بهانــه ای حتــی قحطــی، جنــس یــا خدمتــی را بیــش از بهــای واقعــی اش 
بفروشــند، ظاهــر و باطــن کاال و خدمتشــان یکــی اســت ،احتــکار و کــم فروشــی 
ندارنــد بــه بهانــه نداشــتن پــول خــرد آدامــس و شــکات بــه خریــدار تحمیــل نمی 

کننــد و ترازوهایشــان مثــل اعتقاداتشــان دقیــق و اســتاندارد اســت.
بارهــا حواســش پــرت شــده و مبلغــی را اضافــه دریافــت کــرده کــه حتــی مشــتری 
هــم متوجــه آن نشــده امــا بافاصلــه در پــی مشــتری رفتــه و بــا طلــب حالیــت مبلغ 

مــازاد را پــس داده. گاه آن را در صنــدوق صدقــات انداختــه .
ــا  ــق را ب ــن خل ــرده و حس ــز ک ــی ارزش پرهی ــاروای کاالی ب ــغ ن ــق و تبلی از تمل
ــی مشــتری را  مشــتری هایــش در همــه طیــف رعایــت کــرده اســت شــرایط مال

ــت. ــرده اس ــغ نک ــک دری ــات و کم ــکان از تخفیف ــد ام ــا ح ــرده و ت درک ک
ــازه  ــدان مرکــز شــهر زنجــان مغ ــردی کــه از ســال 48 در ســبزه می ــان پیرم پروانی

خواروبــار فروشــی دارد، مغــازه ای کــه هنــوز با گذشــت ســالها شــکل ســنتی خود 
را حفــظ کــرده اســت. بــوی کهنگــی دلنــوازی کــه آمیختــه بــا بــوی اجناس اســت 

فضــای دلچســب و نوســتالژی رقــم مــی زنــد.
ــه  ــه ای ب ــم، عاق ــه ســراغش رفتی ــا راهنمایــی یکــی از آشــنایان ب ــان کــه ب پروانی
مصاحبــه نــدارد و بــا همــان روحیــه خــاص زنجانــی هــای اصیــل، می گویــد: دیگر 
انصــاف نمانــده، از زمانــی کــه ربــا لبــاس رســمی بــه تــن کــرد و حــال شــد دیگــر 

انصــاف در جامعــه نمانــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه فرمــوده قــرآن ربــا حــرام اســت، مــی افزایــد: چطــور مــی 
شــود کــه از یــک طــرف مــی گوئیم مســلمان هســتیم و از طــرف دیگر فرمــان قرآن 
را رعایــت نمــی کنیــم و بانــک هــا بــا تبلیغــات گســترده ســودهای کان  مــی دهند.

ایــن بــازاری زنجانــی بــا بیــان اینکــه امــروز دروغ و بــی انصافــی در جامعــه زیــاد 
شــده اســت، ادامــه مــی دهــد: در جامعــه ای کــه دروغ زیــاد شــود آن جامعــه دیگر 

بــه جایــی نمــی رســد.
ــه رعایــت انصــاف در کســب و  ــادآوری  کســب هــای گذشــته، ب ــا ی ــان ب پروانی
کارهــای ایــام نــه چنــدان دور اشــاره کــرده و مــی افزایــد: در گذشــته نــه چنــدان 
دور همــه چیــز در جــای خــود بــود و همــه احتــرام هــم را داشــتند و کاســبی کــه 
یــک تــک تومانــی پولــش اضافــه مــی شــد پیگیــر حــرام یــا حــال بــودن آن مــی 

شــد تــا پــول حرامــی قاطــی مالــش نشــود.
بــه گفتــه پروانیــان متاســفانه برخــی از کاســب هــا تنهــا فکرشــان ایــن اســت کــه 
چگونــه و بــه هــر قیمتــی جیبشــان را پــر کننــد. بــدون اینکــه منشــأ و حــرام و حال 

بــودن آن را در نظــر بگیرنــد.
وی بــا بیــان اینکــه رونــد موجــود در زمینــه نبــود انصــاف در کاســبی هــا روزبــه رو 
زیــاد مــی شــود، ادامــه مــی دهــد: ربــا از یــک طــرف و از طــرف دیگــر گرانــی 
روز بــه روز باعــث مــی شــود انصــاف و عدالــت در کســب روزی حــال کمرنگ 
ــه روز افزایــش نامعقــول  ــه روز ب ــرخ هــای غیرمنصفان شــود و در برخــی مــوارد ن

داشــته باشــد.
پروانیــان مــی گویــد: اگــر مغــازه داری بگویــد طــی دهــه هــای اخیر توانســته اســت 
ترقــی کنــد مــن بــاور نمــی کنــم  بــرای اینکــه کاالیــی را کــه 9 تومــان فروختــه ام، 
خواســته ام بخــرم 10 تومــان بــوده اســت و کاســب واقعــی و بــا انصــاف بــا معادلــه 

ســاده و سرانگشــتی نمــی توانــد در ایــن بــازار ترقــی کنــد.
وی اجــاره بهــای ســنگین  مغــازه هــای بــازار و ســایر مراکــز خریــد شــهر زنجــان 
را عامــل دیگــر رونــد افسارگســیخته گرانــی هــا در بــازار مــی دانــد و مــی گویــد: 

مغــازه داری کــه ماهانــه 6 میلیــون تومــان اجــاره مغــازه اش اســت بــرای پرداخــت 
اجــاره بهــا و کســب ســود، افزایــش قیمــت زیــادی بــرای فــروش کاالهــای خــود 

در نظــر مــی گیــرد.
پروانیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه کاســب در هــر شــرایط بایــد انصــاف را در نظــر بگیــرد 
و یقیــن داشــته باشــد کــه حســاب  و کتابــی در آن دنیــا هســت کــه بایــد پاســخگو 
باشــد، مــی افزایــد: از ســال 48 تاکنــون مغــازه دار اســت و تاکنــون چنــن روند افســار 

گســیخته گرانــی را حتــی در زمــان جنــگ 8 ســاله ایــران و عــراق ندیــده اســت.
وی بــا یــادآوری اینکــه در زمــان جنــگ هشــت ســاله نیــز همــه چیــز ســرجای 
خــودش بــود و گرانــی هــای افسارگســیخته وجــود نداشــت، متذکــر مــی شــود: 
در زمــان جنــگ ایــران و عــراق، مــردم خیلــی حواسشــان بــه هــم بــود و کاســب 
هــا نیــز بــرای بهبــود وضعیــت معیشــتی جامعــه همــکاری مــی کردنــد و اصنــاف 
بــرای پشــتیبانی جبهــه هــا کمــک مــی کردنــد و در داخــل شــهرها نیــز اصنــاف 

قیمــت هــا را افزایــش نمــی دادنــد.
پروانیــان بــاز متذکــر مــی شــود کــه حــرام خــوری و ربــا خــواری و اینکــه برخــی 
هــا خودخــواه هســتند باعــث شــده جامعــه بــا چالــش هــای بزرگــی همانــد گرانــی 

مواجــه باشــد.
یــک  مغــازه دار زنجانــی کــه 50 ســال اســت در بــازار تاریخــی زنجــان مشــغول بــه 
فعالیــت اســت، وجــود انصــاف در معاملــه را عامل مهــم در بابرکت بــودن روزی و 
افزایــش ثــروت عنــوان مــی کنــد و مــی گویــد: مالــی کــه بــا ســدهای غیــر منطقــی 

و نامشــروع باشــد مطمنــا یــک روز را از بیــن خواهــد رفت.
وی کــه مایــل نبــود اســمش  بیــان شــود بــه خاطــره ای از کســب درآمــد نامشــروع و 
حــرام اشــاره کــرده و مــی گویــد: فــردی در شــهر زنجــان در کســب و کار خــود مال 

حــرام مخلــوط کــرد و در نهایــت، از مــال خــود هیــچ خیــری ندیده و ســود نبــرده.
ایــن مغــازه دار زنجانــی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود گرانــی ارز و نبــود ثبــات در بــازار 
نبایــد از فضــای پیــش آمــده ســوء اســتفاده کــرد و نســبت بــه مــردم بــی تفــاوت 
بــود، مــی افزایــد: بازاریــان قدیمــی زنجــان همواره شــاهد چنیــن اوضاعــی در بازار 
بودنــد ولــی هرگــز تــاش نکــرده انــد بــا افزایــش قیمــت هــا، گرانــی را بــه جامعــه 

ــل کنند. تحمی
ســید محمــود موســوی رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان زنجــان کــه تراشــکار اســت 
نیــز مــی گویــد: تراشــکاری شــغلی یــدی و ســخت اســت و همیشــه صبــح کــه کار 
خــودم را شــروع مــی کنــم ، بــا خــود مــی گویــم بهتــر اســت ســفره ام خالــی باشــد 

ولــی خالــص و پــاک باشــد تــا اینکــه رنگارنــگ و حــرام.

موســوی بــا بیــان اینکــه محور اعتقــادت اصنــاف زنجان توجــه به حــرام و حــال بودن 
روزی اســت، مــی گویــد: جامعــه بــه گونــه ای در حال حرکت اســت که مــوج گرانی 

هــا کســب روزی  حــال را بــا مشــکل مواجــه کــرد و مــردم دچار   مشــکل شــده اند.
وی بــا بیــان اینکــه شــرایط جامعــه بــه گونــه ای شــده کــه کســب روزی حــال بــا 
خطــر مواجــه و برخــی ســودجوها بــا ایجــاد مشــاغل کاذب، کاســبی هــای حــال 
را بــا چالــش مواجــه کردنــد، ادامــه مــی دهــد: بایــد عدالــت و انصــاف در کســب 

و کارهــا رعایــت شــود.
موســوی  بــا تاکیــد بــر لــزوم رعایــت انصــاف و عدالــت در پرداخــت حقــوق ادامه 
مــی دهــد: نبــود عدالــت در پرداخــت حقــوق باعــث شــده فــردی کــه در جلــو 
کــوره بــا حــرارت 200 درجــه  کار مــی کنــد بــا فــردی کــه در بهترین شــرایط کار 
اداری آســان انجــام مــی دهــد یکســان حقــوق بگیرنــد و حتــی  در  برخــی واقــع 

کمتــر از آن نیــز حقــوق بگیــرد.
رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان زنجــان بــا بیــان اینکــه گرانــی بــا گرانفروشــی تفــاوت 
دارد، مــی گویــد: االن مــوج گرانــی در جامعــه ایجــاد شــده کــه همــه را وادار بــه 
گرانفروشــی کــرده اســت. گرانفروشــی زمانــی اســت کــه بــا وجــود آرامــش در 

جامعــه، برخــی اقــدام  بــه فــروش گــران کاال یــا خدمــات بکننــد.
علویــون رئیــس هیــت امنــای بــازار تاریخــی زنجــان بــا بیــان اینکــه بازاریــان اســتان 
زنجــان همــواره بــا درک وضعیــت جامعــه بــرای ایجــاد آرامــش در صحنــه اقتصاد 
اســتان زنجــان تــاش کــرده انــد، تاکیــد مــی کنــد: بــا وجــود نوســانات نــرخ ارز 
و نبــود ثبــات در قیمــت هــا، بازاریــان زنجــان تــاش کــرده انــد افزایــش قیمــت 

ــته باشند. نداش
علویــون مــی افزایــد: متاســفانه نبــود ثبــات در بازار کشــور و همچنیــن نبود معیــار برای 
قیمــت گــذاری و تاطــم بــازار ارز باعــث مــی شــود ناخــوادآگاه گرانــی ایجــاد شــود. 

ولــی بــا ایــن وجــود بــازار زنجــان ســعی کــرده بــا مــوج گرانــی ها همــراه نشــود.
وی ادامــه مــی دهــد: همــواره عــده ای ســودجود و فرصــت طلــب هســتند کــه در 
فضــای ملتهــب قیمــت هــا اقــدام بــه احتــکار مــی کننــد کــه خوشــبختانه در بــازار 

زنجــان ایــن امــر صــدق نمــی کنــد.
ایــن روزهــا کــه انصــاف واژه ای غریــب و بــی دفــاع در برابــر هجمــه گرانــی هــا 
شــده اســت، کاســبان و بازاریانــی هســتند کــه بــه حداقــل هــا در ســود راضــی و 
ــا  ــی ه ــه برخ ــازاری ک ــفته ب ــد و در  آش ــرار داده ان ــود ق ــرلوحه خ ــاف را س انص
ــی هســتند کــه  ــان منصف ــد، بازاری ــی دانن سودشــان را در پرکــردن جیبهایشــان م

ــع؛ مهــر ــد./ منب ــی دانن ــه م ــردم و جامع سودشــان را در ســود م

مسیر سخت کسب روزی حالل در چالش نابرابر با جبر روزگار

مجتمــع فرهنگــی ســهروردی در ســال 1394 بــا هــدف تولیــد محتــوای دیجیتــال 
فعالیــت خــود را در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی زنجان 
آغــاز نمــود. اخــذ مجوز از شــبکه ملی فرهنــگ وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
ســرآغاز فعالیــت هــای ایــن مجموعــه فرهنگــی بــوده و بافاصلــه این شــرکت در 
ســال 1395 بعنــوان مرکــز فرهنگی برتر مراکز شــهری کشــور انتخاب گردیــد. در 
ســال 1395 بــا تاشــهای صــورت گرفتــه همــکاران ایــن مجموعــه اولین محصول 
ایــن شــرکت بــا نــام تجــاری آوا و نــوا بــا همــکاری شــرکت همــراه اول وارد بــازار 
گردیــد. در اســفند مــاه 1395 بــا انتخــاب وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بعنوان 

نــرم افــزار منتخــب ســال طــی مراســم ویــژه ای رونمایــی گردید. 

آوا و نــوا مرجــع قانونــی اســت اســت برای دانلود موســیقی ایــران و جهان ،همچنیــن در این نــرم افزار 
آثــار ادبیــات کهــن ایران توســط ژاله صادقیــان گوینده سرشــناس کشــور روایت میشــود.عاوه بران 
بــزودی بخــش موســیقی محلی نیــز در این اپلیکیشــن راه اندازی خواهد شــد.عاقمندان بــه راحتی میتوانند با ارســال عدد 

5 بــه شــماره 307535 لینــک دانلــود این نــرم افــزار را دریافت نمایند.
آوا و نــوا در مهرمــاه 1397 ضمــن اخــذ نشــان ســاپرا ، مجــوز رســانه را از معاونــت تنظیــم مقــررات صــوت و تصویــر 

صــداو ســیما دریافــت نمود.

محصــول دیگــر ایــن شــرکت نــرم افــزار جامع گردشــگری ایــران با نــام تجــاری ایران 
گشــت میباشــد کــه در مهرمــاه 1397 بــا همــکاری شــرکت جیرینــگ  و همــراه اول 
روانــه بــازار کرد.ایــن محصــول مبتنــی بــر ارائــه محتــوا بــوده و کاربــران بــا عضویــت 
در ایــن ســرویس میتواننــد کلیــه اطاعــات گردشــگری ایــران را به همــراه توضیحات 
کامــل دسترســی،عکس، فیلم  در اپلیکیشــن مشــاهده نمایند.این محصــول در مرحله 
توســعه نســخه جدیــد همــراه بــا ســرویس هــا ی خدمــات ســفر از قبیــل امــکان رزور 
بلیــط هواپیما،اتوبــوس و قطــار و نیــز امــکان رزرو انایــن اقامــت گا ههای بــوم گردی 

هــای ایــران بــرای کاربــران فراهــم خواهــد نمــود.

مجتمــع فرهنگــی ســهروردی در ادامــه فعالیــت هــای خــود بــا افزایش نیــروی انســانی و 
ســرمایه گــذاری ،محصــوالت جدیــدی را در حوزه کســب کارهای مبتتی بر فــن اوری 

هــای نویــن روانــه بــازار خواهــد نمود.
توســعه بازارخارجــی محصــول نیــز در دســتور 
کار مدیــران شــرکت میباشــد.در حــال حاضــر 
محصول آوا و نوا بصورت ازمایشــی در کشــور 
کانــادا برای ایرانیان مقیم ان کشــور و عاقمندان 
زبــان فارســی ارائــه میشــود و در صــورت رفــع 
موانــع بانکی محصــول در کشــورهای فارســی 

زبــان نیــز عرضــه خواهد شــد. 
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