
اســتاندار زنجــان بــا بیــان اینکــه برگــزاری 
جلســات کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع 
ــای  ــل واحده ــد در مح ــتان بای ــد اس تولی
مشــکل دار برگــزار شــود، گفــت: طــرح 
توســعه شــرکت تولیــدی نــخ تایــر صبای 

زنجــان پیگیــری مــی شــود.
پایــگاه اطــاع رســانی  بــه گــزارش  
اســتانداری زنجــان؛ فتــح الــه حقیقــی در 
ــع  ــع موان ــهیل و رف ــروه تس ــه کارگ جلس
تولیــد اســتان کــه در محــل شــرکت نــخ 
تایــر صبــای زنجــان برگــزار شــد، بــا بیــان 
اینکــه مشــکات ایــن واحــد تولیــدی بــا 
جدیــت بایــد پیگیــری شــود، اظهــار کرد: 
مشــکات ایــن واحــد بــا یکــی از بانــک 
ــعه  ــرح توس ــن ط ــل و همچنی ــای عام ه
ــرای  ــبی ب ــتغال مناس ــه اش ــد ک ــن واح ای
اســتان ایجــاد مــی کنــد، بــا جدیــت تمــام 

پیگیــری خواهــد شــد.
مشــکات  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــات  ــا مکاتب ــا ب ــدی صرف ــای تولی واحده
نیســت،  شــدن  برطــرف  قابــل  اداری 
تســهیل و  اعضــای کارگــروه  افــزود: 
مدیــران اســتان بایــد بــه صــورت عملیاتی 
تــا  مشــکات واحدهــا را پیگیــری و 
ــه  ــرد ادام ــن رویک ــه ای ــه ب ــول نتیج حص
دهنــد، این مناســب نیســت کــه ســهام دار 
ایــن واحــد نســبت بــه طــرح توســعه ایــن 

ــد. ــاوت باش ــی تف ــم ب ــرکت مه ش
اســتاندار زنجــان بــا بیــان اینکــه طــی مــاه 
هــای اخیر شــاهد بــروز مشــکات مهمی 
در حــوزه حمــل و نقــل خودروهــای 

یــادآور  بودیــم،  کشــور  در  ســنگین 
ــی  ــکات اجتماع ــروز مش ــاهد ب ــد: ش ش
ــدگان  ــراض رانن ــی از اعت ــور ناش در کش
تامیــن  بــرای  ســنگین  خودروهــای 
ــت  ــم و فعالی ــاز بودی ــورد نی ــتیک م الس
ایــن واحدهــای تولیــدی بایــد مــورد 
ــران  حمایــت جــدی تمــام نهادهــا و مدی

ــرد. ــرار گی ق
ــد  ــر اینکــه کشــور نیازمن ــد ب ــا تاکی وی ب
ــای  ــوم ه ــت مق ــی و تقوی ــش درون آرام
کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  اجتماعــی 
حمایــت از تولیــد بــرای تقویت شــاخص 
هــای اجتماعــی و ایجــاد آرامــش درونــی 
در جامعــه نقــش بســیار موثــری دارد 
و حمایــت از شــرکت هــای تولیــدی 
ــد در  ــد بای ــن واح ــون ای ــف همچ مختل

ــرد. ــرار گی ــران ق ــتور کار مدی دس
حقیقــی با بیــان اینکه یقیــن دارم اســتاندار 
ســابق زنجــان مشــکات ایــن واحــد 
تولیــدی را تــا حــد تــوان پیگیــری کــرده 
اســت، اظهــار کــرد: اســتاندار ســابق 
زنجــان هرآنچــه توانســته بــرای برطــرف 
کــردن مشــکات ایــن واحــد انجــام داده 
و در شــرایط فعلــی نیــز قصــد داریــم ایــن 
ــج  ــا نتای ــد ت ــته باش ــه داش ــرد ادام رویک

مهمــی حاصــل شــود.
اســتاندار زنجــان بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد 
ــر  ــخ تای تمــام ســوابق فعالیتــی شــرکت ن
صبــا تدویــن شــود، گفــت: بــرای پیگیری 
ــرایط و  ــام ش ــد تم ــن واح ــکات ای مش
وضعیــت موجــود شــرکت تهیــه و تدوین 

شــده و جهــت برطــرف شــدن مشــکات 
آن، طــرح اجرایــی و عملیاتــی تهیــه شــود 
ــه راه و  ــاس نقش ــر اس ــا ب ــری ه ــا پیگی ت

برنامــه مــدون پیگیــری شــود.
وی خواســتار بررســی موضــوع تهاتــر 
شــرکت هــا در قبــال بدهــی هــای دولــت 
هــای  ظرفیــت  شــد:  یــادآور  و  شــد 
قانونــی بــرای تســهیل امــور شــرکت 
واحــد  ایــن  تولیــدی همچــون  هــای 
ــور و  بررســی شــود چــرا کــه تســهیل ام
تحقــق اهــداف تعییــن شــده نیازمنــد عــزم 
ــارج از  ــری خ ــوان دیگ ــوده و ت ــدی ب ج
رویکردهــای اداری متــداوم فعلــی اســت.

حقیقــی بــه شــرایط برگــزاری منظــم 
و  کــرد  اشــاره  کارگــروه  جلســات 
ــن کارگــروه  گفــت: دســتور جلســات ای
بایــد مشــخص و بــا انجــام کارهــای 
کارشناســی الزم مطــرح شــده و مدیرانــی 
کــه در جلســه تعهــدی انجــام مــی دهنــد 
ــد  ــود بای ــی ش ــب م ــه ای تصوی و مصوب

عملیاتــی شــود و اگــر مشــکلی نیــز وجود 
دارد مدیــران بایــد آن را بــا اســتدالل ارائــه 

ــد. کنن
اســتاندار زنجان خواســتار تدویــن جداولی 
بــرای عملکــرد کارگــروه طــی ســال هــای 
۹۶ و ۹۷ شــد و اظهــار کــرد: بایــد وضعیت 
فعالیــت کارگــروه تدوین شــده و وضعیت 
ــت  ــق وضعی موجــود مشــخص شــود، طب
موجــود بایــد بــرای ادامــه راه برنامــه ریــزی 
الزم صــورت گیــرد و شــرایط کاری در 

ادامــه مســیر مشــخص باشــد.
ــری و  ــم رهب ــام معظ ــخنان مق ــه س وی ب
ــرای  ــزود: ب ــرد و اف ــاره ک ــال اش ــعار س ش
حمایــت از کاالی ایرانــی بایــد عزم جدی 
در جامعــه شــکل گیــرد، بایــد مــردم برای 
خریــد کاالی ایرانــی تشــویق شــوند، البته 
ــت الزم  ــد کیفی ــز بای ــی نی کاالهــای ایران
ــر  ــه رهب ــند ک ــته باش ــردم داش ــرای م را ب

انقــاب نیــز بــر آن تاکیــد دارنــد.

ــان در جمــع کارگــران  اســتاندار زنج
کارخانــه تولیــدی روغــن نباتــی جهــان 

تاکیــد کــرد: نبایــد بگذاریــم چــرخ 
زنجــان  اســتان  در  صنعــت  و  تولیــد 

ــود. ــف ش متوق
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی 
ــی  ــه حقیق ــح ال ــان؛ فت ــتانداری زنج اس
ــن  ــه روغ ــد از کارخان ــیه بازدی در حاش
جمــع  در  بــا حضــور  جهــان  نباتــی 
کارگــران ایــن مجموعــه تولیــدی خاطر 
نشــان کــرد: بــا تمــام تــوان از کارخانــه 
ــی  ــدی داخل ــای تولی ــرکت ه ــا و ش ه

ــرد. ــم ک ــت خواهی حمای
ــات  ــه جلس ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار زنج اس
برگــزار شــده بــا مدیــران کارخانــه تولیــد 
ــی  ــری های ــان و پیگی ــی جه ــن نبات روغ
کــه از نخســتین روزهــای حضــور خــود 
بعنــوان اســتاندار زنجــان از وضعیــت 

ایــن مجموعــه داشــته اســت، اظهــار 
کــرد: اکنــون بــا پرداخــت یــک حقــوق 
ــات  ــی مطالب ــران، باق ــات کارگ از معوق
آنــان نیــز پیگیــری و در اســرع وقــت 
پرداخــت خواهــد شــد و طــی جلســات 
آینــده بــا هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 
ایــن کارخانــه، وضعیــت کارگــران و 
بصــورت  آن هــا  مطالبــات  پرداخــت 
ــرد. ــی گی ــرار م ــد ق ــورد رص ــتمر م مس

بــا  کــرد؛  امیــدواری  ابــراز  وی 
حمایــت هــای جــدی دولــت و تــاش 
ــکات  ــتان، مش ــی اس ــه مدیریت مجموع
ــورد بررســی  ــی م ــدگان داخل تولیدکنن

گیــرد. قــرار  حل وفصــل  و 

جناب آقای دکتر فتح اله حقیقی

استاندار محترم  زنجان

آغــاز خدمــت جنابعالی در اســتان زنجان را تبریــک عرض نموده و 
برایتان از درگـــاه ایــــزد منان موفقیت و پیـــــروزی آرزومندیم.

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

فتح اله حقیقی از معارفه 
تا امروز...

احمد اسدی- سردبیر

23 آبــان هیئــت دولــت جلســه داشــت و فتــح الــه حقیقــی 
ــت، 2۷  ــاد گرف ــان رای اعتم ــتانداری زنج ــرای اس در آن ب
ــان مــاه حقیقــی معارفــه و درویش امیــری تودیــع شــد و  آب
مســئولیت ســنگین مدیریــت عالــی اجرایــی اســتان بــر دوش 
ــی  ــی و اجتماع ــت سیاس ــوزه معاون ــابقه در ح ــری باس مدی

قــرار گرفــت.
در روز تودیــع و معارفــه اســتاندار زنجــان، اســداله درویــش 
ــه  ــح ال ــه کــرد و هــم خاطــره گفــت، فت ــری هــم گای امی
ــت  ــرد و گف ــد ک ــی تاکی ــای اجتماع ــوم ه ــر مق ــی ب حقیق
کــه از تمــام تــوان و ظرفیتــش بــرای توســعه زنجــان 

ــرد.  ــد ک ــتفاده خواه اس
فتــح الــه حقیقــی از روز معارفــه خــود تــا کنــون رفتارهــای 
صبورانــه و منطقــی در راســتای مســائل اســتان از خــود 
نشــان داده و آنچــه کــه بارهــا بــر آن تاکیــد کــرده اهمیــت 
ــه عنــوان یکــی از محورهــای مهــم حــوزه  حــوزه رســانه ب

فرهنگی-اجتماعــی اســتان اســت.

40 هزار پروانه کسب در استان 
زنجان صادر شده است

تحوالت تجاری به لحاظ نوع کاال و گروه 
فعالیت در ۲۷رشته منتخب بررسی شد 
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گرانی بیخ گوش مردم زنجان

نماینده عالی دولت در استان زنجان تاکید کرد:     

پیگیری خواسته های کارگران 
کارخانه روغن نباتی جهان

توسعه صنعتی زنجان در ایستگاه حقیقی؛

حقیقیت صنعت زنجان 
نیازمند توجه حقیقی!

شــعار ســال جــاری نیــز همچــون ســال هــای گذشــته 
ــا  ــرده و ب ــدا ک ــان پی ــاد جری ــض اقتص ــدار و نب ــر م ب
نــام حمایــت از کاالی ایرانــی مزیــن شــده اســت. 
ــدات  ــایر تاکی ــون س ــی همچ ــت از کاالی ایران حمای
ــق  ــل دقی ــد تحلی ــادی نیازمن ــوزه اقتص ــری در ح رهب
وضعیــت صنعــت کشــور و واحدهــای تولیــدی فعــال 

ــت. ــور اس ــال کش و غیرفع
ــاختمان  ــی س ــر صندل ــی ب ــه حقیق ــح ال ــتقرار فت ــا اس ب
اســتانداری در بلــوار چمــران، چشــم هــا بــه رویکــرد و 
اقدامــات توســعه ای وی دوختــه شــده اســت. هرچنــد 
ــا  ــان را ب ــت زنج ــال صنع ــی ح ــران دولت ــروز مدی ام
خوشــی یــاد مــی کننــد، امــا بایــد دیــد در کنــار آمــار 

امیــدوار کننــده دولتــی هــا وضعیــت صنایــع مختلــف 
ــه اســت. اســتان چگون

ــور  ــر روی آن مان ــی ب ــران دولت ــی شــک آنچــه مدی ب
ــه  ــد رو ب ــذاری و رون ــرمایه گ ــم س ــد حج ــی دهن م
ــتان  ــم در اس ــع مه ــی صنای ــتقرار برخ ــد آن و اس رش
ــی  ــا مدیریــت عال طــی ســال هــای گذشــته اســت. ام
ــد  ــت بای ــه صنع ــی ب ــگاه حمایت ــتان در ن ــی اس اجرای
ــه  ــا توجــه ب ــه رو شــود؟ ب ــت هــا رو ب ــا کــدام واقعی ب
اهمیــت صنایــع کوچــک و متوســطی کــه در شــهرک 
هــای صنعتــی اســتان مســتقر هســتند بــه نظــر مــی رســد 
توجــه بــه شــرایط فعالیــت ایــن واحدهــا دارای اهمیــت 

ــادی اســت. زی

هنری فورد
ملیت : آمریکا   -   قرن  1۹

ــهور  ــر مش ــن صنعتگ ــورد ای ــری ف هن
آمریکایــي بیــش از هــر فــرد دیگــري 
ــوه  ــد انب ــاي تولی ــه روش ه ــراي ارائ ب
صنعــت نویــن نقــش داشــته  اســت. 
ــي  ــن روش های ــري چنی ــه کارگی ــا ب ب
ــان  ــدا در می ــي را ابت ــتاندارد زندگ اس
مــردم کشــور خــود و درنهایــت در 
تمــام کشــورهاي جهــان بــه طــور 

وســیع افزایــش داد.
ــیگان  ــورن« میش ــر ب ــه در »دی ــورد ک ف
متولــد شــده بــود هیــچ گاه بــه دبیرســتان 
ــات  ــه تحصی ــس از خاتم ــت. او پ نرف
دبســتاني بــه عنــوان شــاگرد ماشــین کار 
در دیترویــت بــه کار پرداخــت. ســپس 
ــر کار و ســرانجام اســتادکار شــد.  تعمی
کارل  ســال 1885  در  کــه  هنگامــي 
بنــز و گوتلیــب دایملــر، هــر کــدام 
ــود را  ــل خ ــري، اتومبی ــتقل از دیگ مس
ــد  ــازار کردن ــه ب ــرده و روان ــراع ک اخت
ــود.  ــي بیســت و دو ســاله ب ــورد جوان ف
»کالســگه بــدون اســب« خیلــي زود 
توجــه فــورد جــوان را بــه خــود جلــب 
ــي  ــن اتومبیل ــال 18۹۶ اولی ــرد. در س ک
را کــه خــود طراحــي کــرده بــود، 
ســاخت امــا علــي رغــم اســتعدادي 
ــدام او  ــن اق ــن و دومی ــت اولی ــه داش ک
ــه  ــت مواج ــا شکس ــب و کار ب در کس
گردیــد. اگــر فــورد در چهــل ســالگي 
مــرده بــود اکنــون از او تنهــا بــه عنــوان 
ــاد مي شــد.  مــردي شکســت خــورده ی
ــه آســاني دلســرد نشــد. در  امــا فــورد ب
ــاش کــرد و  ــار دیگــر ت ســال 1۹03 ب
در نتیجــه ایــن ســومین اقــدام، تشــکیل 
ــروت،  ــه ث ــه ب ــود ک ــورد، ب ــي ف کمپان
دســت  پایــدار  اهمیتــي  و  شــهرت 

یافــت. موفقیــت ســریع کمپانــي فــورد 
ــي  ــت اصل ــن برداش ــون ای ــاً مره عمدت
ــه او آن را در  ــود ک ــورد ب ــي ف و اساس
یکــي از آگهي هــاي اولیــه کمپانــي 
ــاخت  ــد: »س ــان مي کن ــن بی ــود چنی خ
و فــروش اتومبیلــي کــه بــه ویــژه بــراي 
حرفــه اي  شــغلي،  روزمــره  اســتفاده 
ــت...  ــده اس ــي ش ــي طراح و خانوادگ
ماشــیني کــه بــه خاطــر فشــردگي و 
جمــع و جــور بــودن به طــور یکســان از 
ســوي مــردان، زنــان و کــودکان مــورد 
پســند و تحســین قــرار گیــرد. ســادگي، 
ــر  ــه و باالت ــي، آســایش همــه جانب ایمن
ــاده مناســب آن،  از همــه بهــاي فوق الع
آن را در دســترس هــزاران نفــري قــرار 
مي دهــد کــه هیــچ گاه نمي توانســتند 
قیمت هــاي  پرداخــت  مــورد  در 
ــین ها  ــب ماش ــراي اغل ــه ب ــانه اي ک افس
ــد.«  خواســته مي شــود، حتــي فکــر کنن
فــورد بــا مدل هــاي اولیــه خــود، گرچــه 
کامــًا مناســب بودنــد، نتوانســت بــه آن 
ــدل  ــا م ــد. ام ــت یاب ــد دس ــداف بلن اه
روانــه  ســال 1۹08  در  کــه  مشــهور 
ــات را  ــي آن نظری ــه خوب ــد ب ــازار ش ب
ــدل  ــد آم م ــدون تردی ــرد. ب ــن ک تأمی
ــا آن  ــود کــه ت ــي ب ــن اتومبیل نام آورتری
ــت  ــود و در نهای ــده ب ــد ش ــگام تولی هن
ــون دســتگاه از آن  ــزده میلی بیــش از پان
آن  از  قبــل  مدت هــا  شــد.  فروختــه 
ــه  ــي ک ــود در صورت ــه ب ــورد دریافت ف
دهــد  کاهــش  را  تولیــد  هزینه هــاي 
مي توانــد محصوالتــش را بــا قیمــت 
ــه  ــراي وصــول ب ــري بفروشــد. ب پایین ت
ایــن هــدف مجموعــه اي از روش هــاي 
بســیار مؤثــر تولیــد را در کارخانه هــاي 
روش هــا  ایــن  کــرد.  پیــاده  خــود 
ــًا  ــات کام ــد از: 1- قطع ــارت بودن عب
قابــل تعویــض 2- حــد اعــاي تقســیم 
کار 3- خــط ســوار کــردن قطعــات 
تمــام اینهــا بــه منظــور افزایــش کارایــي 
کارگــران صنعتــي طراحــي شــده بــود. 
فــورد معتقــد بــود نبایــد وقــت کارگــر 
ــه  ــن ب ــراي رفت ــردن او ب ــور ک ــا مجب ب
ــا  ــاز، و ی ــورد نی ــزار م ــواد و اب ــال م دنب
حتــي برداشــتن آنهــا از روي زمیــن، 
تلــف شــود. بــه جــاي آن فــورد ترتیبــي 
اتخــاذ کــرد تــا بــا اســتفاده از نــوار 
نقالــه، ســر ســره و نقاله هــاي متحــرک 

بــاالي ســرکار را نــزد کارگــر بیــاورد. 
مــواد و ابــزار در ســطح وســیعي توزیــع 
ــه  مي شــد و کارگــر مي توانســت وظیف
ــد.  ــام ده ــریع تر انج ــیار س ــود را بس خ
ــاش  ــه در ت ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای او ب
ــر  ــاي برت ــن تکنیک ه ــراي یافت ــم ب دائ
ــه  ــد ب ــاي تولی ــد روش ه ــر بای و کارات
دقــت تحلیــل گــردد. کارهــاي پیچیــده 
ــاده  ــاي س ــه کاره ــد ب ــب را بای و مرک
ــام  ــب انج ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــه نم تجزی
آن حتــي از کارگــر غیرماهــر، کــه 
بي ســواد  کم هــوش،  اســت  ممکــن 
ــاز  ــدون نی ــد، ب ــول باش ــي معل ــا حت و ی
طوالنــي  دوره هــاي  گذرانــدن  بــه 
ــک از  ــچ ی ــد. هی ــوزي برمي آی کارآم
ایــن نظریــات در اصــل متعلــق بــه فــورد 
نبــود. »الــي ویتنــي« بیــش از یــک قــرن 
قبــل از قطعــات قابــل تعویــض اســتفاده 
کــرده بــود. »فردریــک وینســلو تیلــور« 
ــام  ــره وري تم ــروف به ــناس مع کارش
ــود  ــته هاي خ ــات را در نوش ــن نظری ای
آورده بــود و چنــد کارخانه کوچک تر 
ــود کــه از خــط ســوار کــردن  مدتهــا ب
قطعــات اســتفاده مي کردنــد. امــا فــورد 
ــه  ــود ک ــزرگ ب ــده ب ــن تولیدکنن اولی
ایــن نظریــات را یکجــا و بــا تمــام 
نتایــج کار  بــه کار گرفــت.  وجــود 
واقعــاً خیره کننــده بــود: در ســال 1۹08 
ارزان تریــن مــدل  T بــه بهــاي 825 دالر 
فروختــه شــد تــا ســال 1۹13 قیمــت آن 
تــا 500 دالر پاییــن آمــد و در 1۹1۶ 
بــه 3۶0 دالر تنــزل کــرد و باالخــره 
در ســال 1۹2۶ قیمــت خرده فروشــي 
ــه  ــان ک ــید. همچن ــه 2۹0 دالر رس آن ب
ــروش  ــزان ف ــد می ــن مي آم ــت پایی قیم
بــاال رفــت. ایــاالت متحــده بــه کشــور 
مــردم »ســوار بــر چــرخ« بــدل شــد 
بخــش  فــرد  ثروتمندتریــن  فــورد  و 
ــان  ــد. همچن ــان گردی ــي جه خصوص
کــه کارگــران فــورد بیشــتر تولیــد 
ــتمزد  ــد دس ــادر ش ــز ق ــد او نی مي کردن
باالتــري بــه آنهــا بپــردازد. در ســال 
1۹14 او حداقــل دســتمزد روزانــه را 
ــاال  ــج دالر ب ــا پن ــش ت در کارخانه های
ــت را  ــاي صنع ــن کار دنی ــا ای ــرد و ب ب
ــراي  ــغ ب ــن مبل ــرد. ای ــگفت زده ک ش
دو  تقریبــاً  و  زیــاد  بســیار  زمــان  آن 
برابــر متوســط دســتمزدي بــود کــه 

پیــش از ایــن در همیــن کارخانه هــا 
بــاالي  از ســطح  پرداخــت مي شــد. 
ــرد  ــول ک ــورد معم ــه ف ــتمزدي ک دس
ــت  ــور تبعی ــر کش ــار در سراس ــه ناچ ب
شــد و در نتیجــه کارگــران کارخانه هــا 
از فقــر و تنگدســتي بیــرون آمــده و بــه 
طبقــه متوســط راه یافتنــد. امــا ابداعــات 
فــورد اثــر مبســوط تري نیــز داشــت. او 
در مــورد روش هــاي تولیــد انبــوه خــود 
پنهــان کاري نمي کــرد. برعکــس بســیار 
مشــتاق بــود کــه آنهــا را بــه اطــاع 
همــگان برســاند. ســایر تولیدکننــدگان 
ــهاي  ــورد روش ــت ف ــاهده موفقی ــا مش ب
نتیجــه  کردنــد.  تقلیــد  را  او  تولیــد 
ایــن کار افزایــش چشــمگیر تولیــد 
در  نهایــت  در  و  در سراســر کشــور 
تمــام جهــان بــود. فــورد پــس از آنکــه 
یافــت  دســت  مالــي  موفقیت هــاي 
فعالیت هــاي گوناگــون سیاســي  بــه 
روي آورد. امــا نتایــج آن فعالیت هــا 
ــد.  ــرخوردگي او ش ــأس و س ــث ی باع
بــراي تاش هــاي پــر ســر و صــداي 
صلح خواهــي او در خــال ســال هاي 
گــوش  اول  جهانــي  جنــگ  اولیــه 
شــنوایي وجــود نداشــت. در ســال هاي 
ــي ضــد  ــارزه تبلیغات ــک مب ــه ی 1۹20 ب
ســامي دســت یازیــد ولــي ایــن کار تنها 
ــور  ــار او را مخــدوش کــرد و مجب اعتب
ــود  ــوع خ ــن موض ــکارا از ای ــد آش ش
ــه  ــال هاي 1۹30 ب ــیند. در س ــب بنش عق
شــدت بــا ایجــاد اتحادیه هــاي کارگــري 
در کمپانــي خــود مبــارزه کــرد. امــا 
ایــن کار تنهــا مخالفــت کارگرانــش 
برانگیخــت و ســوددهي کارخانــه  را 
متوقــف شــد. او ســرانجام از ایــن مبــارزه 
دســت برداشــت. بــه هــر حــال ایــن 
فعالیت هــاي آخریــن گرچــه بــه شــهرت 
ــبتاً  ــري نس ــه زد، اث ــورد لطم ــار ف و اعتب
انــدک در جهــان داشــت امــا نتوانســت 
ــن  ــر بنیادی ــش او در تغیی ــت نق ــر اهمی ب
تولیــد صنعتــي، افزایــش تولیــد و درآمد 

ــر داشــته باشــد.  کارگــران اث
تاثیرگذارتریــن  کتــاب  منبــع؛ 
آثــار  و  حــال  شــرح  تاریــخ  هــای 
ــخصیت  ــن ش ــر از موثرتری ــد نف یکص
هــای تاریــخ جهــان نوشــته: میشــل 
اچ.هــارت ترجمــه: محمــد حســین 

روزنــه  انتشــارات  آهویــی 

طرح توسعه نخ تایر صبای زنجان پیگیری می شودآشنایی با کارآفرینان مشهور دنیا
مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان باید عملیاتی شود

استاندار زنجان تاکید کرد؛

چرخ تولید و صنعت نباید در زنجان متوقف شود



بازدیــد  صنعتــی  تــور 
مدیــران واحدهــای دانــش 
بنیــان و فنــاور اســتان از 
واحــد تولیدی پوشــاک نانو مهیار برگزار شــد.

دبیرکانــون  و  اعضــا  بازدیــد  ایــن  در 
ــدگان  ــان، نماین ــتان زنج ــان اس کارآفرین
دانشــجویان  از  مشــاوره،جمعی  مراکــز 
نانــو شــیمی دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
علــوم پایــه زنجــان ورئیــس پــارک علــم 
ــی  ــاوری دانشــگاه تحصیــات تکمیل و فن
علــوم پایــه و رئیــس کارآفرینــی اداره کل 
تعاون،کارورفــاه اجتماعــی اســتان زنجــان 
ــار  ــو مهی ــاک نان ــدی پوش ــد تولی از واح
واقــع در شــهرک صنعتــی اشــراق زنجــان 

ــتند. ــور داش حض
حاضریــن در ایــن تــور صنعتــی از بخــش 
هــای مختلــف واحــد تولیــدی بازدیــد 
کردنــد.  مطــرح  را  خــود  ســواالت  و 
مدیرعامــل شــرکت تولیــدی پوشــاک 

ــن  ــواالت حاضری ــه س ــز ب ــار نی ــو مهی نان
پاســخ داد.

ــدی پوشــاک  ــر واحــد تولی ــی، مدی ضراب
ــریح  ــا تش ــد ب ــن بازدی ــار در ای ــو مهی نان
فعالیــت ایــن واحــد تولیــدی، گفــت: ایــن 
واحــد تولیــدی از تمامــی ایــده هــا و طرح 
ــدی  ــوزه تولی ــن ح ــی در ای ــای عملیات ه
اســتقبال کــرده و آمــاده همــکاری بــا 

ــت. ــده اس ــص و دارای ای ــراد متخص اف
ایــن  تولیــدات  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــر دانــش روز پیگیــری  ــی ب مجموعــه مبتن
مــی شــود، تاکیــد کــرد: تــاش شــده 
ــش  ــر دان ــی ب ــد مبتن ــن واح ــدات ای تولی
و  باشــد  مــردم  واقعــی  نیــاز  و  روز 
ــه  ــا تکی ــا ب ــوراب ه ــی ج ــدات نهای تولی
بــر دانــش روز بــه روزرســانی مــی شــود. 

ــرح  ــوآوری و ط ــر ن ــتا از ه ــن راس در ای
کاالی  کیفیــت  بهبــود  بــرای  خاقانــه 

تولیــدی اســتقبال مــی شــود.
عطائیــان، دبیــر کانــون کارآفرینــان اســتان 
فعالیــت  بازدیــد  ایــن  در  نیــز  زنجــان 
ــک  ــت ی ــه موفقی ــار را نمون ــوراب مهی ج
ــور  ــطح کش ــق در س ــدی موف ــد تولی واح
توصیــف کــرد و گفــت: واحــد تولیــدی 
پوشــاک نانــو مهیــار یکــی از ســتاره هــای 
درخشــان آســمان تولیــد کشــور بــوده 
و موفقیــت ایــن واحــد در ســال هــای 

ــت. ــوده اس ــر ب ــم گی ــته چش گذش
وی مدیرعامــل ایــن واحــد را کارآفریــن 
ــرد و  ــوان ک ــتانی عن ــوری و اس ــر کش برت
یــادآور شــد: مدیریــت ایــن مجموعــه 
جــزو افتخــارات اســتان زنجــان بــوده کــه 
توانســته در ســطح ملــی افتخــارات زیــادی 
ــد، کارآفرینــی و تجــارت  در حــوزه تولی

کســب کنــد.

ــن اجتماعــی  ــرکل ســازمان تأمی مهر-مدی
اســتان زنجــان گفــت: تعــداد بیمه شــدگان 
ــه  ــر ب ــزار نف ــاری درزنجــان از 104 ه اجب

112هــزار نفــر رســیده اســت.
مســعود علیا ری در جمع خبرنــگاران در محل 
ــدگان  ــه بیمه ش ــی، ب ــن اجتماع ــازمان تأمی س
در  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  اجبــاری  
ــداد  ــزود: تع ــرد و اف ــاره ک ــان اش ــتان زنج اس
بیمه شــدگان اجبــاری در  اســتان زنجــان از 104 
هــزار نفــر بــه 112 هــزار نفــر رســیده و تعــداد 
ــت. ــد اس ــه رش ــاری رو ب ــدگان اجب ــه ش بیم

وی اظهــار کــرد: افزایــش تعداد بیمــه اجباری 
نشــان می دهــد اشــتغال خوبــی در واحدهــای 
تولیــدی اســتان زنجــان ایجاد شــده و ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی بــه بیمــه کار گــران توجــه 
ــاری در  ــده اجب ــداد بیمه ش ــن تع ــته و ای داش
ــداد  ــت و تع ــی اس ــیار خوب ــار بس ــتان آم اس

زیــادی از این بیمه شــدگان اجباری بازنشســته 
و بیمه شــدگان دیگــر جایگزیــن شــدند.

اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  مدیــرکل 

اســتان زنجــان گفــت: خوشــبختانه در 
ــزان اشــتغال  ــه روز می اســتان زنجــان روزب
بــرای  ایــن  و  می کنــد  پیــدا  افزایــش 

اســت. نویدبخــش خوبــی  اســتان 
علیــا ری تأکیــد کــرد: اســتان زنجــان هفــت 
شــعبه دائــم تأمیــن اجتماعــی و هفــت شــعبه 
اقمــاری دارد و یــک شــعبه کارگــزاری نیــز 
در اســتان فعالیــت می کنــد و ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی اســتان زنجــان بــه تحــت پوشــش  

قــرار دادن افــراد تأکیــد زیــادی دارد.
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  مدیــرکل 
ــات  ــه خدم ــا ارائ اســتان زنجــان گفــت: ب
الکترونیکــی تأمیــن اجتماعــی، مراجعــات 

ــت. ــه اس ــش  یافت ــازمان کاه ــه س ب

ایرنــا - رئیــس کمیســیون معمــاری و شهرســازی شــورای اســامی شــهر زنجــان 
گفــت: موضــوع و طــرح ســاماندهی مــرز و محــدوده محــات در بافــت هــای 
ــه تصویــب شــورای  جدیــد و تشــخیص مــرز محــات در بافــت ســنتی شــهر ب

شــهر رســید کــه مراحــل ابــاغ آن بایــد ســپری شــو
حمیــد رضــا حمیــدی اظهــار کــرد: شــهر از واحــد کوچــک تــری مثــل کــوی، 
بــرزن و محلــه تشــکیل شــده و ایــن واحدهــا در طــی زمــان هویــت و شــخصیت 

پیــدا کــرده و در واقــع بــه بخشــی از هویــت ســاکنان نیــز تبدیــل مــی شــود.
ــه  وی اظهــار داشــت: میــزان هویــت ایــن محــات از حاشــیه )بافــت جدیــد( ب
ــا اهمیــت تــر مــی شــود و عــاوه بــر  مرکــز شــهر )بافــت ســنتی(بزرگ تــر و ب
بحــث هویــت تقســیمات شــهری نقــش دیگــری نیــز دارنــد کــه همانــا کمــک 
بــه خوانایــی شــهر و تســهیل شناســایی محــل و آدرس دهــی مــکان اســت کــه در 
شــرایط زندگــی کنونــی و بحــث امــداد و نجــات و شــرایط اورژانســی اهمیــت 

بســزایی دارد.
ایــن عضــو شــورای شــهر اســامی زنجــان ادامــه داد: بــر ایــن اســاس شناســایی 
محــدوده محلــه، لبــه هــا و مــرز محلــه، بســیار اهمیــت دارد و لــذا بایــد شــرایطی 

فراهــم کــرد کــه ایــن مرزهــا آشــکار و خالــی از ابهــام باشــد.
ــرز و محــدوده محــات در  ــن موضــوع ســاماندهی م ــر ای ــزود: بناب ــدی اف حمی
بافــت ســنتی شــهر زنجــان مــورد پیگیــری واقــع شــده کــه پــس از طــی فرآینــد 

هــای الزم ابــاغ خواهــد شــد.
ــیه  ــد حاش ــت جدی ــش، باف ــه بخ ــان از س ــهر زنج ــت ش ــرد: باف ــه ک وی اضاف
شــهر، بافــت میانــی و بافــت کامــا ســنتی مرکــز شــهر تشــکیل شــده و موضــوع 

ــا در نظــر گرفتــن شــرایط ایــن بافــت هــا انجــام مــی شــود. ســاماندهی ب
رئیــس کمیســیون معمــاری و شهرســازی شــورای اســامی شــهر زنجــان ادامــه 
ــام  ــی ن ــا و حت ــوی ه ــدوده محات،ک ــرز و مح ــد، م ــای جدی ــت ه داد: در باف
ــه همیــن دلیــل مســاحت  ــه و ب ــی هــای مســکن شــکل گرفت آنهــا توســط تعاون
ــر مبنــای مســاحت زمیــن تعاونــی هــا انجــام و در اغلــب  و مقیــاس کــوی هــا ب

ــل تشــخیص اســت. ــر قاب ــز مــوارد مــرز و محــدوده آنهــا غی مــوارد نی
بیــان کــرد: گاهــی مســاحت یــک کــوی 2 هکتاری)کــوی اســاتید  وی 
ــه و گاهــی هــم  ــد گلشــهر کاظمی ــار مانن دانشــگاه( و گاهــی حــدود 500 هکت
کــوی هــا توســط معابــر اصلــی شــهر بــه چهــار قســمت تقســیم شــده انــد، ماننــد 
اراضــی پاییــن کــوه و حتــی برخــی کــوی هــا هــم دردل یکدیگــر فــرو رفتــه و 

ــرای ســاکنین ناممکــن شــده اســت. ــی ب ــز حت ــت تشــخیص نی قابلی
حمیــدی خاطــر نشــان کــرد: از طرفــی کــوی هایــی مثــل نصــر، فجــر و شــاهد 
ــع  ــه خصــوص در مواق ــرای شــهروندان ب ــی را ب ــز ســردرگمی در آدرس یاب نی

امــداد رســانی بهنــگام و شــرایط اورژانســی ایجــاد کــرده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، شــهر زنجــان بــه عنــوان مرکــز اســتان ســه منطقــه شــهرداری 

و 430 هــزار نفــر جمعیــت دارد.

جلســه شــورای اداری اســتان همــراه بــا خــط و نشــان هــای جــدی 
توســط حقیقــی بــه مدیــران اجرایــی بــود. همینکــه وی بــا اصطاحاتــی رســانه ای 
ــود و  ــنا ب ــت وب آش ــای تح ــانه ه ــانی در رس ــاع رس ــک و اط ــون اینفوگرافی چ
تاکیــد کــرد مدیــران بایــد عملکــرد خــود را اینگونــه اطــاع رســانی کننــد، گویــای 

ــه آن می دهــد. تســلط وی در ایــن حــوزه و اهمیتــی اســت کــه ب
ــته  ــوری داش ــد واژه مح ــد کلی ــون چن ــه تاکن ــی از روز معارف ــه حقیق ــح ال فت
ــل  ــه عم ــی و ورود ب ــار درمان ــروج از گفت ــی، خ ــای اجتماع ــوم ه ــت، مق اس
انجــام  اجتماعــی،  هــای  شــاخص  تقویــت  ای،  رســانه  مدیــران  گرایــی، 
کارهــای بــزرگ و در بیــن مــردم بــودن کلیــدواژه هــای مهــم وی طــی 

روزهــای گذشــته بودنــد.
بــه نظــر مــی رســد زنجــان در دوره جدیــد بــا حضــور فتــح حقیقــی بــه 
ــس کل  ــوان رئی ــه عن ــی ب ــام نیارک ــت االس ــان و حج ــتاندار زنج ــوان اس عن
ــه در  ــده ک ــود ش ــخ خ ــدی از تاری ــاز جدی ــک ف ــتان، وارد ی ــتری اس دادگس
ایــن دوره رســانه هــا قــدرت و دایــره مانــور باالیــی خواهنــد داشــت، چــرا کــه 

ــتند. ــاال هس ــطح ب ــانه ای در س ــراد رس ــئوالن اف ــن مس ــر دو ای ه
در ایــن بیــن بــه نظــر مــی رســد کار مدیــران اجرایــی در اســتان بســیار دشــوار 
خواهــد بــود، مدیرانــی کــه بــه گفتــه اســتاندار زنجــان بعــد از تشــکیل شــورای 
اطــاع رســانی بایــد در حضــور اســتاندار بــه پاســخ هــای چالشــی خبرنــگاران 

پاســخ و آن هــا را قانــع کننــد.
ــرای  ــه ای ب ــتان عاق ــت در اس ــران دول ــی مدی ــه برخ ــی ک ــال های ــی س در ط
ــتند،  ــا نداش ــات آن ه ــه مطالب ــتمر ب ــخگویی مس ــا و پاس ــانه ه ــا رس ــاط ب ارتب
ــری  ــه جــای بکارگی ــد و ب ــا آن هــا تقویــت کنن ــاط خــود را ب ــد ارتب حــال بای
ــا از  ــی ه ــط عموم ــه رواب ــانه ای در بدن ــواد رس ــم س ــوده و ک ــای خم نیروه
ــر ایــن  ــه حــوزه رســانه بهــره منــد شــوند، در غی نفــرات رســانه ای و مســلط ب
صــورت ظاهــرا ســال هــای دشــواری در پیــش روی آن هــا خواهــد بــود، البتــه 
اگــر انتظــارات مدیــر عالــی اجرایــی اســتان را در همیــن ابتــدا بــرآورده کننــد.

ــت،  ــتان داش ــانه اس ــاب رس ــا اصح ــز ب ــترکی نی ــت مش ــان نشس ــتاندار زنج اس
نشســتی کــه در آن حقیقــی گفــت بایــد شــورای اطــاع رســانی تشــکیل شــود 
و مطالبــات فعــاالن حــوزه رســانه در آن طــرح و پیگیــری شــود. شــورایی کــه 

ــه ســواالت خبرنــگاران پاســخ دهنــد.  در آن مدیــران ب
حقیقــی گفــت هــرکاری کــه بتوانــد در راســتای حمایــت از رســانه هــا باشــد 
در حــد تــوان و حــدود اختیــارات انجــام خواهــد داد. وی گفــت کــه گــزارش 
هــای اقتصــادی اســتان را بــرای انتشــار پیگیــری مــی کنــد و انتظــار دارد 

ــد. ــران اســتان کمــک کنن ــه مدی ــه کــرده و ب رســانه هــا نقــد منصفان
ــوه  ــی در ق ــه حقیق ــح ال ــور فت ــا حض ــم ب ــت دوازده ــی دول ــای پایان ــال ه س
اجرایــی و صادقــی نیارکــی در قــوه فضائیــه بــرای اســتان آبســتن رخدادهــای 
مهمــی خواهــد بــود کــه طــی مــاه هــای گذشــته شــاهد برخــی ســیگنال هــای 
ــود و  ــد رب ــران خواه ــی مدی ــم برخ ــواب را از چش ــم و خ ــی آن بودی ابتدای

ــرد. ــد ک ــان خواه ــی در زنج ــه راه مدیریت ــرای ادام ــی ب کابوس
ــای  ــع رخداده ــی جم ــن و حواس ــگاه تیزبی ــاز و ن ــمان ب ــا چش ــینیم و ب ــی نش م

ــینیم ...... ــی نش ــاره م ــه نظ ــتان را ب ــش روی اس پی

محالت شهر زنجان ساماندهی می شوند

ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت ، مع ــازمان صنع ــس س رئی
زنجــان گفــت: از محــل اعطــای تســهیات قانــون 
روســتائی  بخــش  در  شــغل   843 قراگیــر  اشــتغال 

اســتان زنجــان ایجــاد شــده اســت
ــر  ــت ناص ــازمان صم ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت  ــی جه ــزار و 1۹1 متقاض ــه ه ــزود: س ــوری اف فغف
ــام  ــت ن ــامانه کارا ثب ــق س ــهیات از طری ــت تس دریاف
ــش  ــی در بخ ــزار و ۶۹8 متقاض ــه دو ه ــد ک ــرده ان ک

ــت. ــوده اس ــتائی ب روس
ــه  ــرح ب ــزار و 4۶3 ط ــب یکه ــی و تصوی وی از بررس
ــای  ــت اعط ــال جه ــارد ری ــزار و 410 میلی ــغ یکه مبل
ــر  ــی خب ــه فن ــتائی در کمیت ــس ورس ــهیات در بخ تس
ــت  ــا جه ــرح ه ــن ط ــده ای ــت: پرون ــار داش داد و اظه
اعطــای تســهیات بــه بانــک هــا ارجــاع شــده اســت.

هــای  طــرح  وضعیــت  خصــوص  در  مســئول  ایــن 
اجرائــی در بخــش شــهری طــرح کارا خاطرنشــان 
ــام کــرده  کــرد: 4۹3 متقاضــی در ایــن بخــش ثبــت ن
انــد کــه 12۷ طــرح بــه مبلــغ دو هــزار و 400 میلیــارد 
ریــال جهــت اجــرا در بخــش شــهری بــه بانــک هــای 

ــد. ــده ان ــی ش ــل معرف عام
ــود  ــتایی س ــای روس ــرح ه ــه داد: در ط ــوری ادام فغف
10 درصــد و در طــرح  تــا   4 بیــن  تســهیات  ایــن 
 2 گرفتــن  نظــر  در  بــا  درصــد   18 شــهری  هــای 

درصــد یارانــه مــی باشــد.
رئیــس ســازمان صنعت،معــدن و تجــارت یــاد آور 
ــه بخــش  شــد: هــم اکنــون مبلــغ 155 میلیــارد ریــال ب
هــای  طــرح  بــه  ریــال  میلیــارد   135 و  روســتایی 
ــر ایجــاد  شــهری پرداخــت شــده اســت کــه عــاوه ب
هــای  اشــتغال  از  صیانــت  زمینــه  جدیــد  اشــتغال 

ــت. ــرده اس ــم ک ــز فراه ــود را نی موج

ــی  ــارت خارج ــی و تج ــور بازرگان ــاون ام ــنا- مع ایس
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان زنجــان 
ــتان  ــب در اس ــه کس ــزار پروان ــون 40 ه ــت: تاکن گف

صــادر شــده اســت. 
ــه کار  ــاز ب ــا آغ ــرد : ب ــار ک ــیبی ، اظه ــی مس   امیرعل
ــکل  ــن تش ــارم، پنجمی ــتان ط ــاف در شهرس ــاق اصن ات
خواهــد  شــکل  اســتان  ســطح  در  اصنــاف  اتــاق 
ــاف  ــاق اصن ــکیل ات ــات تش ــچ  مقدم ــت وححم گرف

ــت.  ــده اس ــام ش ــز انج ــارم نی ــتان ط در شهرس
بــه گســترش  بــا توجــه  ادامــه داد:  ایــن مســئول    
ــه  ــارم و ب ــتان ط ــف در شهرس ــاف مختل ــت اصن فعالی
ــه  ــن منطق ــی ای ــاالن صنف ــردد فع ــز از ت ــت پرهی جه
بــه مرکــز اســتان، اتــاق اصنــاف شهرســتان طــارم 
ــه  ــارم را ب ــتان ط ــردم شهرس ــود .  م ــدازی می ش راه ان
ــدوارم  ــه امی ــند ک ــران می شناس ــتان ای ــوان هندوس عن
ــه،  ــن منطق ــای ای ــا و قابلیت ه ــی توانمندی ه ــا معرف ب
زمینــه شــکوفایی و بهره منــدی مــردم آن از توســعه 

ــود.  ــر ش ــارت میس تج
ــه  ۷ اتحادی ــل  ــت حداق ــزوم فعالی ــه ل ــاره ب ــا اش وی ب
اتــاق  گفــت:  اصنــاف،  اتــاق  راه انــدازی  جهــت 
ــدره  ــر، خرم ــان، ابه ــتان های زنج ــاف در شهرس اصن
ــات تشــکیل شــده اســت.  ــا انجــام انتخاب ــده ب و خدابن
ــه  ــک ب ــر نزدی ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــیبی تصری مس
ــه کســب در اســتان صــادر شــده کــه  ــزار پروان 40 ه
پیش بینــی می شــود زمینــه اشــتغال 80 هــزار نفــر را 

ــم کــرده باشــد.  فراه
معــاون امــور بازرگانــی و تجــارت خارجــی ســازمان 
ــا اشــاره  صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان زنجــان، ب
صــادرات  اهمیــت  شــد:  یــادآور  صــادرات،  بــه 
غیرنفتــی و نقــش آن در رشــد و توســعه اقتصــادی 
توســعه  و  نبــوده  پوشــیده  برکســی  کشــورها 
ــر  ــدار اقتصــاد ه ــه رشــد پای ــی الزم صــادرات غیرنفت

کشــوری اســت
از  یکــی  همــواره  کــرد:  خاطرنشــان  مســئول  ایــن 
توســعه ای  برنامه هــای  در  جــدی  دغدغه هــای 
اســتان، ارتقــای رقابت پذیــری و تــاش در جهــت 
ــاال  ــزوده ب ــاارزش اف ــوالت ب ــادرات محص ــد ص رش
غیرنفتــی  صــادرات  مقولــه  بــه  توجــه  و  اســت 
بــوده  تاکیــد  مــورد  باالدســتی  اســناد  در  همــواره 
بــه عنــوان دو ســتون اصلــی  و تولیــد و صــادرات 

اســت.  گرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد  اقتصــاد 
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بازدید از واحد تولیدی پوشاک نانو مهیار

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان:

شمار بیمه شدگان اجباری در زنجان افزایش داشته است

اطاعــات  آخریــن  همدلی زنجــان- 
مرکــز آمــار گویــای ایــن واقعیــت اســت 
کــه زنجــان در مهرمــاه ســال جــاری نــرخ 
ــه 21  ــته و رتب ــدی داش ــورم 11.8 درص ت
ــان  ــرای زنج ــه ب ــن رتب ــور را دارد. ای کش
نــرخ  باالتریــن  چــون  اســت  خــوب 
ــا 1۶.۶  ــتان ب ــتان لرس ــاه را اس ــورم مهرم ت
ــا 1۶.5  درصــد داشــته و ســپس همــدان ب
ــا 1۶ درصــد در رتبــه هــای  و کرمانشــاه ب

دوم و ســوم هســتند.
ــی  در شــرایطی کــه عمــوم مــردم از گران
دارنــد،  بخــش هــای مختلــف گایــه 
ــه  ــاه ب ــورم در مهرم ــرخ ت ــام ن ــاید اع ش
ــول  ــورد قب ــد م ــک 12 درص ــزان نزدی می
عمــوم واقــع نشــود. بــا ایــن حــال بــه نظــر 
مــی رســد بــرای مشــخص شــدن وضعیــت 
تورمــی در اســتان بایــد بــه شــاخص هــای 
 .Tکل در بخــش خوراکــی، آشــامیدنی و

توجــه بیشــتری کــرد.
اطاعــات شــاخص کل در نــرخ تــورم 
خوراکــی و آشــامیدنی اســتان زنجــان 
بــرای مهرمــاه ســال جــاری نشــان از تــورم 
15.۶ درصــدی بــوده کــه ایــن میــزان 
در کشــور 1۷.4 درصــد اســت. آنچــه 
ــه  ــل توج ــش قاب ــن بخ ــورم ای ــرخ ت در ن
اســت نــرخ تــورم میــوه و خشــکبار اســت. 
نــرخ تــورم ایــن بخــش در اســتان زنجــان 
ــی کــه  ــوده در حال نزدیــک 31 درصــد ب
ایــن میــزان در کشــور 23 درصــد اســت.

ایــن اطاعــات نشــان مــی دهــد کــه نــرخ 
ــز  ــان نی ــش زنج ــاک و کف ــورم در پوش ت
بیــش از متوســط کشــور اســت. ایــن نــرخ 
در اســتان 12.۷ درصــد و در کشــور 12.1 
درصــد اســت کــه البته نــرخ شــکاف داری 
نیســت. نــرخ تــورم بهداشــت و درمــان در 
اســتان 15.۹ درصــد و در کشــور 10.5 

درصــد اســت. نــرخ تــورم حــوزه آمــوزش 
در اســتان 1۶.۷ درصــد و در کشــور 13.2 

درصــد بــرآورد شــده اســت.
ــتان  ــتوران در اس ــل و رس ــورم هت ــرخ ت ن
زنجــان 12.1 درصــد و در کشــور 10.4 
ــر از  ــه غی ــده اســت. ب ــرآورد ش ــد ب درص
مــوارد عنــوان شــده نــرخ تــورم ســایر 
ــزان  ــر از می ــن ت ــتان پایی ــای اس ــش ه بخ

ــت. ــور اس ــط کش متوس
امــا اگــر مقایســه ای در شــاخص هــای 
ــاه  ــا مهرم ــا ب ــش ه ــورم بخ ــرخ ت کان ن
ســال گذشــته اســتان داشــته باشــیم، شــاهد 
برخــی تغییــرات ملمــوس خواهیــم بــود. به 
گونــه ای کــه نــرخ تــورم خوراکــی هــای 
و آشــامیدنی هــا در مهرمــاه ۹۷ نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد بیــش از 40 
درصــدی داشــته اســت. در هفــت مــاه اول 
ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــز رشــد نزدیــک 18 درصــدی  گذشــته نی

محقــق شــده اســت.
 13۹ افزایــش  شــاهد  راســتا  همیــن  در 
نســبت  دخانیــات  قیمــت  درصــدی 
در  مهرمــاه گذشــته، 44 درصــدی  بــه 
قیمــت پوشــاک و کفــش، ۹.5 درصــدی 
مســکن، آب، بــرق، گاز و ســایر ســوخت 
هــا، 4۹.۹ درصــدی از مبلمــان، لــوازم 
خانگــی و نگهــداری معمــول آن هــا، 
ــان و  ــت و درم ــدی در بهداش 1۷.8 درص
2۷.۷ درصــدی در حمــل و نقــل و 53 
ــتیم. ــگ هس ــح و فرهن ــدی در تفری درص

ــی  ــه معن ــا ب ــورم عموم ــت؛ ت ــی اس گفتن
عمومــی  ســطح  غیرمتناســب  افزایــش 
قیمت هــا در نظــر گرفتــه می شــود. بــه 
ســخن دیگــر، تــورم، رونــد فزاینــده و 
اقتصــاد  در  قیمت هــا  افزایــش  نامنظــم 
اســت. هــر چنــد بــر پایــه نظریه هــای 

از  متفاوتــی  تعریف هــای  گوناگــون، 
ــا  ــی آنه ــا تمام ــود؛ ام ــه می ش ــورم ارائ ت
ــش در  ــم افزای ــده و نامنظ ــد فزاین ــه رون ب
ــروزی  ــوم ام ــد. مفه ــا اشــاره دارن قیمت ه
ــادی رواج  ــم می ــده نوزده ــورم، در س ت
ــری از  ــوم دیگ ــش از آن، مفه ــت. پی یاف
ــان  ــت نش ــه جه ــت ک ــود داش ــورم وج ت
اســکناس های  حجــم  افزایــش  دادن 
ــرده  ــه کار ب ــا ب ــه ط ــل ب ــل تبدی غیرقاب

 . می شــد
نــرخ  می تــوان  امــروزی،  تعریــف  بــا 
تــورم را نشــان دهنده افزایــش یــا کاهــش 
مصرف کننــده  قیمــت  در  ثبــات  یــا 

کاالهــا و خدمــات دانســت. 
شــاخص  ایــن  اندازه گیــری  بــرای 
هفتگــی،  زمانــی  بازه هــای  در  معمــوال 
ــا  ــواع کااله ــت  ان ــاالنه،  قیم ــه و س ماهان
کشــوری  هــر  سراســر  در  خدمــات  و 
ــی می شــود.  ــری و اعــان عموم اندازه گی
در  قیمتشــان  کــه  خدماتــی  و  کاالهــا 
نــرخ تــورم محاســبه می شــود معمــوال 
ــی  ــروری زندگ ــات ض ــا و خدم از کااله
مــردم به شــمار می رونــد؛ بــه مجموعــه 
ــی  ــی و خدمات ــبد کاالی ــا »س ــن کااله ای
ســنجش نــرخ تــورم« می گوینــد. ایــن 
ــوان  ــه عن ســبد کاالیــی و خدماتــی کــه ب
شــناخته  کاال  شــاخص  و  پایــه  ســبد 
بــار  یــک  ســالی  هرچنــد  می شــود، 
در  می گیــرد.  قــرار  بازنگــری  مــورد 
ــال 1338  ــبد از س ــن س ــن ای ــران تدوی ای
ســال  در  بــار  آخریــن  و  شــد  آغــاز 
ــم کاال  ــن 35۹ قل ــر گرفت ــا در نظ 1383 ب
ــور  ــب کش ــهر منتخ ــات در ۷5 ش و خدم
جمهــوری  مرکــزی  بانــک  ســوی  از 
ــرار  ــی و محاســبه ق ــورد ارزیاب اســامی م
ــرای اندازه گیــری دقیــق میــزان  گرفــت. ب

ــی  ــد هفتگ ــا رص ــد ب ــا بای ــورم، دولت ه ت
ــی  ــا و خدمات ــت کااله ــرات در قیم تغیی
کــه در ســبد ســنجش تــورم قــرار دارنــد، 
ــورم هفتگــی کشــور را محاســبه  ــزان ت می
ــار  ــر چه ــورم ه ــرخ ت ــن ن ــد. میانگی کنن
ــه  ــورم ماهان ــرخ ت ــاه،  ن ــک م ــه در ی هفت
ــر 12  ــورم ه ــرخ ت ــن ن ــام دارد و میانگی ن
ــورم  ــرخ ت ــن ن مــاه در یــک ســال، میانگی

ــت.  ــاالنه اس س

چرا اقتصاد دچار تورم می شود؟ 
ــز دو  اقتصــاددان معــروف، پروفســور کین
ــد:  ــورم ذکــر می کن ــرای ت ــل عمــده ب دلی
کاهــش عرضــه کل یــا افزایــش تقاضــای 
رشــد  پول گرایــان  مقابــل،  در  و  کل 
ــادی  ــد اقتص ــر رش ــازاد ب ــوِل م ــه پ عرض
ــه  ــد. ب ــورم می دانن ــل ت ــن دلی را عمده تری
ــتن  ــب نداش ــورم، تناس ــر، ت ــارت دیگ عب
عرضــه  بــا  گــردش  در  پــول  حجــم 
تمــام  تقریبــا  کاالهاســت.  و  خدمــات 
ــد  ــه متفق القولن ــن نکت ــر ای ــا ب اقتصاددان ه
کــه تــورم پایــدار و دراز مــدت، ریشــه ای 
جــز عرضــه پــول و افزایــش نقدینگــی 
نــدارد. هــر چــه میــزان تــورم بیشــتر شــود، 
ــر  ــول کمت ــد پ ــک واح ــد ی ــدرت خری ق

می شــود. 
یکــی از ریشــه های تــورم، نبــود تعــادل 
میــان درآمدهــا و هزینه هــای دولــت اســت. 
بــه ایــن ترتیــب کــه وقتــی هزینه هــای 
دولــت از درآمدهــای آن در بودجــه ســاالنه 
ــه  ــری بودج ــا کس ــت ب ــد، دول ــتر باش بیش
ــل  ــرای ح ــت ب ــر دول ــود. اگ ــه می ش مواج
مشــکل کســری بودجــه اقــدام به اســتقراض 
ــای  ــروش درآمده ــا ف ــزی ی ــک مرک از بان
ــه  ــت( ب ــروش نف ــل از ف ــا حاص ارزی )مث
بانــک مرکــزی کنــد، پایــه پولــی و بــه 
دنبــال آن نقدینگــی کل در اقتصــاد افزایش 
ــار  ــد کــه ایــن افزایــش نقدینگــی آث می یاب

ــد داشــت.  ــال خواه ــه دنب ــی ب تورم
نــرخ  افزایــش  علــل  از  دیگــر  یکــی 
بــه  اســت.  تورمــی  انتظــارات  تــورم، 
ایــن معنــی کــه اگــر مــردم براســاس 
ــای  ــر مبن ــا ب ــود ی ــته خ ــات گذش تجربی
مشــاهدات بــازار پیش بینــی کننــد کــه در 
ــش  ــه افزای ــا روب ــک قیمت ه ــده نزدی آین
ــه و خرید هــای  ــود، میــزان هزین خواهــد ب
طــرف  از  می دهنــد.  افزایــش  را  خــود 
دیگــر تولید کننــدگان و فروشــندگان از 
فــروش و عرضــه کاالهــای خــود بــه امیــد 
خــودداری  آینــده  در  قیمــت  افزایــش 
می کننــد، بدیهــی اســت در ایــن صــورت 
ــر  ــا اث ــه و تقاض ــت، عرض ــن سیاس ــا ای ب
ــت و  ــد داش ــا خواه ــر قیمت ه ــتقیم ب مس

موجــب افزایــش تــورم می گــردد. 
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یک مسئول در سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان زنجان:

40 هزار پروانه کسب در استان 
زنجان صادر شده است

فتح اله حقیقی از معارفه تا امروز...
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ادامه صفحه 1:



  سکوی صنعتی رشد صادرات 
دنیای اقتصــاد : روایــت آمــاری وزارت صنعــت از تحــوالت تجــاری در بخش هــای 
ــش  ــادرات بخ ــد ص ــرک رش ــه مح ــد ک ــان می ده ــی نش ــادرات غیرنفت ــده ص عم
صنعــت اســت و ایــن بخــش در مقایســه بــا ســایر بخش هــا )میعانــات گازی، 
پتروشــیمی، فــرش و صنایــع دســتی، کشــاورزی و معــدن( هــم بــه لحــاظ وزنــی و هــم 
ارزشــی توانســته بیشــترین رشــد صــادرات را بــه خــود اختصــاص دهــد. حــال ســوال 
ایــن اســت کــه کــدام گروه هــای فعالیــت بیشــترین اثرگــذاری در ثبــت رکوردهــای 

ــته اند؟  ــی را داش ــت صادرات مثب
براســاس داده هــای اعــام شــده از میــان 24 گــروه صنعتــی در نیمــه نخســت ســال جاری 
در مجمــوع 18گــروه توانســتند بــه لحــاظ ارزشــی رشــد صادراتــی را تجربــه کننــد و 
۶ گــروه صنعتــی نیــز افــت صــادرات داشــته اند؛ داده هــای اعــام شــده حکایــت از آن 
دارد کــه در نیمســال اول ســال جــاری بخــش معــدن نیــز در ســه گــروه »اســتخراج زغال 
ســنگ و لینیــت«، »اســتخراج کانه هــای فلــزی« و »اســتخراج ســایر معــادن« صــادرات 
داشــته اســت، کــه از میــان گروه هــای مذکــور دو گــروه »اســتخراج کانه هــای فلــزی« 
و »اســتخراج ســایر معــادن« هــم بــه لحــاظ وزنــی و هــم ارزشــی نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل افــت صــادرات داشــته اند. روند صــادرات بخــش معــدن حکایــت از آن دارد 
کــه گــروه »اســتخراج زغــال ســنگ و لینیــت« در مــدت زمــان مــورد بررســی بــه لحــاظ 
ــه لحــاظ ارزشــی رشــد بیــش از 13۹ درصــدی  وزنــی رشــد بیــش از 45درصــدی و ب
ــان مــورد  ــز در مــدت زم ــزی« نی ــا در گــروه »اســتخراج کانه هــای فل داشــته اســت. ام
ــز افــت  ــه لحــاظ ارزشــی نی ــی افــت بیــش از 28 درصــدی و ب ــه لحــاظ وزن بررســی ب
41 درصــدی در صــادرات ثبــت شــده اســت. رونــد صــادرات گــروه »اســتخراج ســایر 
معــادن« نیــز در ایــن مــدت بــه لحــاظ وزنــی افــت ۶ درصــدی و بــه لحــاظ ارزشــی نیــز 

افــت بیــش از 4 درصــدی را ثبــت کــرده اســت.
از ســوی دیگــر آمــار، اعــام شــده حکایــت از آن دارد کــه از میــان 24 گــروه صنعتــی 
کــه مــورد ارزیابــی قــرار گرفته انــد در مجمــوع 21 محصــول رشــد وزنــی را در بخــش 
صــادرات تجربــه کرده انــد و تنهــا ســه گــروه بــه لحــاظ وزنــی افــت صــادرات داشــته اند. 
ــت  ــز اف ــروه نی ــادرات و در ۶گ ــد ص ــی رش ــروه صنعت ــز در 18گ ــی نی ــاظ ارزش ــه لح ب
ــد صــادرات گروه هــای  ــز نمــرات منتشــر شــده از رون ــت شــده اســت. ری صــادرات ثب
منتخــب صنعتــی نشــان دهنده آن اســت کــه پنــج گــروه »ســایر تجهیــزات حمــل و نقــل«، 
ــاپ  ــار چ ــذی«، »انتش ــوالت کاغ ــذ و محص ــو«، »کاغ ــون و تنباک ــوالت از توت »محص
ــط شــده«، »مبلمــان و ســایر مصنوعــات« بیشــترین ارزآوری را  ــر رســانه های ضب و تکثی
ــوان  ــد و توانســته اند عن ــه خــود اختصــاص داده ان ــل ب ــدت مشــابه ســال قب ــه م نســبت ب

ــه خــود اختصــاص دهنــد. ارزآوران صادراتــی را در نیمــه نخســت ســال ۹۷ ب
آمــار اعــام شــده از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت از مقــدار و ارزش صادرات 
بــه تفکیــک نــوع کاال نیــز نشــان می دهــد کــه در مــدت زمــان مــورد بررســی صــادرات 
کاالهــای »ســرمایه ای، مصرفــی و واســطه ای« بــه لحــاظ ارزشــی رشــد داشــته اند؛ رشــد 
تمــام صــادرات کاالی مذکــور بــه لحــاظ ارزشــی در حالــی اســت کــه بــه لحــاظ وزنــی 
ــز دو گــروه »ســرمایه ای، مصرفــی« در ایــن دوره توانســته اند رشــد صــادرات را ثبــت  نی
کننــد،  امــا کاالهــای »واســطه ای« در ایــن دوره بــه لحــاظ وزنــی افت صــادرات داشــته اند.

ــه  ــار آن در اقتصــاد ب ــوع مصــرف و آث ــه لحــاظ ن ــی ب ــی و صادرات کاالهــای واردات
ســه گــروه کاالهــای واســطه ای )کاالهایــی کــه در جریــان تولیــد دیگــر کاالهــا یــا 
ــول  ــه در ط ــی ک ــای نهای ــی )کااله ــای مصرف ــوند(، کااله ــرف می ش ــات مص خدم
ســال به طــور مســتقیم بــه وســیله مصرف کننــدگان نهایــی مصــرف می شــوند( و 
کاالهــای ســرمایه ای )کاالهایــی کــه عمــر اقتصــادی آنهــا بیــش از یــک ســال اســت 
و بــرای تولیــد کاالهــا یــا خدمــات جدیــد بــه کار می رونــد و در حیــن تولیــد تغییــر 
ــد واردات کاالهــای واســطه ای  ــر در رون ــد( تقســیم می شــوند و تغیی شــکل نمی دهن
ــرار دهــد. ــر ق ــد را تحــت تاثی ــد تولی ــد به صــورت مســتقیم رون و ســرمایه ای می توان

 صادرات به تفکیک کاال
براســاس آمــار اعــام شــده در مــدت زمــان مــورد بررســی از مجمــوع کاالی 
ــاظ  ــه لح ــدی و ب ــد 180 درص ــی رش ــاظ ارزش ــه لح ــرمایه ای« ب ــام »س ــی اق صادرات
ــته  ــل داش ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــدی نس ــش از 52 درص ــد بی ــز رش ــی نی وزن
اســت. صــادرات کاالی مصرفــی نیــز در مــدت زمــان مــورد بررســی بــه لحــاظ وزنــی 
رشــد بیــش از 28 درصــد و بــه لحــاظ ارزشــی نیــز رشــد بیــش از 24 درصــدی را ثبــت 
کــرده اســت. امــا درخصــوص صــادرات کاالی واســطه ای نیــز در مــدت زمــان مــورد 
بررســی می تــوان بــه افــت حــدود ۶ درصــدی بــه لحــاظ وزنــی و رشــد 8 درصــدی 
بــه لحــاظ ارزشــی اشــاره کــرد. همچنیــن براســاس آمــار اعــام شــده مجمــوع کاالی 
ســرمایه ای صنعتــی صــادر شــده در مــدت زمــان مــورد بررســی بالــغ بــر ۶2 هــزار و 
۷00 تــن بــه ارزش حــدود 504 میلیــون دالر بــوده اســت. صــادرات کاالی مصرفــی 
نیــز در ایــن مــدت بیــش از ســه میلیــون و 445 هــزار تــن بــوده کــه ارزشــی حــدود 
چهــار میلیــارد دالر داشــته اســت. حجــم کاالی واســطه ای صنعتــی نیــز در ایــن مــدت 
حــدود 53 میلیــون و 134 هــزار تــن بــه ارزش بیــش از 18میلیــارد دالر بــوده اســت.

  پیشروهای صادراتی
از ســوی دیگــر، وضعیــت صــادرات کاالی بخــش صنعــت بــه تفکیــک گــروه فعالیــت 
دورقمــی آیســیک )طبقه بنــدی مرجــع بــرای طبقه بنــدی کلیــه فعالیت هــای اقتصــادی( 
نشــان دهنده آن اســت کــه در نیمــه نخســت ســال جــاری پنــج گــروه »ســایر تجهیــزات 
ــون و تنباکــو«، »کاغــذ و محصــوالت کاغــذی«،  حمــل و نقــل«، »محصــوالت از توت
»انتشــار چــاپ و تکثیــر رســانه های ضبــط شــده«، »مبلمــان و ســایر مصنوعــات« بیشــترین 
ــل  ــزات حم ــایر تجهی ــروه »س ــده، گ ــام ش ــار اع ــاس آم ــته اند. براس ارزآوری را داش
ــرار  ــی ق ــون دالر در رده اول کاالهــای صادرات ــا صــادرات حــدود 282 میلی ــل« ب و نق
ــورد  ــان م ــزان صــادرات توانســت در مــدت زم ــن می ــا ای ــن گــروه ب ــه اســت. ای گرفت
بررســی رشــد ۹0 برابــری را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه لحــاظ ارزشــی تجربه 
کنــد، بــه لحــاظ وزنــی نیــز ایــن گــروه رشــد 58۶ درصــدی داشــته اســت. »محصــوالت 
از توتــون و تنباکــو« نیــز بــا صــادرات بیــش از ســه میلیــون دالری رشــدی 58۶ 
درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل داشــته اســت،  بــه لحــاظ وزنــی نیــز ایــن 
گــروه رشــدی حــدود ۶۷۶ درصــدی را ثبــت کــرده اســت. میــزان صــادرات در گــروه 
کاغــذ و محصــوالت کاغــذی نیــز در مــدت زمــان مــورد بررســی بــه لحــاظ ارزشــی 

رشــد25۶درصدی و بــه لحــاظ وزنــی رشــد حــدود 383درصــدی داشــته اســت.
ــا صــادرات  ــز ب ــط شــده« نی ــر رســانه های ضب ــس از آن گــروه »انتشــار، چــاپ و تکثی پ
ــه خــود اختصــاص داده اســت  ــگاه بعــدی صادراتــی را ب بیــش از 4 میلیــون دالری جای
ــه  ــن گــروه ب ــت کــرده اســت، ای ــش از ۶4 درصــدی را ثب ــق رشــدی بی ــن طری ــه ای و ب
لحــاظ وزنــی نیــز رشــد حــدود ۷4 درصــدی داشــته اســت. در گــروه پنجــم نیــز »مبلمــان 
ــدی را  ــدود 58 درص ــدی ح ــادرات رش ــون دالر ص ــا 5/ 45 میلی ــات« ب ــایر مصنوع و س
تجربــه کــرده اســت، رشــد ایــن گــروه بــه لحــاظ وزنــی حــدود 12۶ درصــد بــوده اســت.

بررســی های صــورت گرفتــه حکایــت از آن دارد کــه در نیمســال اول ســال جاری 
و  »ماشــین آالت  ســاعت«،  انــواع  و  دقیــق  اپتیکــی،  پزشــکی،  »ابــزار  گروه هــای 
تجهیــزات«، »رادیــو، تلویزیــون و وســایل ارتباطــی«، »ماشــین آالت دفتری و حســابداری«، 
»ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی« و »فــرش و صنایــع دســتی« بــه لحــاظ ارزشــی افــت 
صــادرات داشــته اند. داده هــای اعــام شــده بیانگــر آن اســت کــه »ابــزار پزشــکی، اپتیکی، 
دقیــق و انــواع ســاعت« در مــدت زمــان مــورد بررســی بــه لحــاظ ارزشــی افتــی نزدیک به 
۷3 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبل داشــته اســت، ایــن افــت درخصــوص گروه 
»ماشــین آالت و تجهیــزات« نیــز حــدود 34 درصــد ثبــت شــده اســت. امــا گــروه »رادیــو، 
تلویزیــون و وســایل ارتباطــی« نیــز نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه لحــاظ ارزشــی 
افتــی نزدیــک بــه 2۶ درصــد داشــته اســت. گــروه »ماشــین آالت دفتــری و حســابداری« 
نیــز در ایــن مــدت نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل افتــی نزدیــک بــه 18 درصــد داشــته 
اســت،  ایــن افــت بــرای گــروه »ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی« نیــز بیــش از ۷ درصــد 

و بــرای »فــرش و صنایــع دســتی« 4درصــد ثبــت شــده اســت.

در توســعه 
نقــش  اســتان  صنعتــی 
و  کوچــک  صنایــع 
متوســط اهمیت زیــادی دارد و همانند شــرایط 
عمومــی صنعــت کشــور ســهم ایــن بخــش در 
حــوزه صنعتــی کشــور قابــل توجــه اســت. در 
اســتان زنجــان نیــز بــه گفته مســئوالن شــرکت 
شــهرک هــای صنعتــی اســتان ۶5 درصــد 
ــک  ــع کوچ ــان را صنای ــتان زنج ــت اس صنع
ــا در شــهرک  ــد کــه عمدت ــي دهن تشــکیل م

ــتند. ــتقر هس ــتان مس ــی اس ــای صنعت ه
اشــتغال در واحدهــای بهــره بــردار فعــال در 
ــزار و  ــتان 15 ه ــی اس ــای صنعت ــهرک ه ش
ــر  ــردار غی ــر و در واحدهــای بهــره ب 203 نف
فعــال کــه برخــی بــه صــورت فصلــی فعــال 
ــت.  در  ــر اس ــزار و 553 نف ــوند 2 ه ــی ش م

ــتان  ــت اس ــد صنع ــان ۶5 درص ــتان زنج اس
ــد و  ــي دهن ــکیل م ــک تش ــع کوچ را صنای
ــي  ــار از ۹35 واحــد صنعت ــن آم ــق آخری طب
در  مســتقر  بــرداري  بهــره  پروانــه  داراي 
شــهرک  هاي صنعتــي اســتان ۷۷8 واحــد آن 

ــت. ــال اس فع

 60 درصد واحدها با مشکل 
نقدینگی مواجه هستند!

ــرکت  ــط ش ــده توس ــام ش ــش انج ــق پای طب
ــن  ــد از ای ــي ۶0 درص ــاي صنعت ــهرک ه ش
واحدهــا بــا مشــکل کمبــود نقدینگــي و 
ســرمایه در گــردش مواجــه انــد و 40 درصد 
مشــکات نیــز بــه تامیــن مــواد اولیــه بــه دلیل 
ــه  ــروش ب ــازار ف ــود ب ــا، نب ــم ه وجــود تحری
دلیــل واردات کاالهــاي مشــابه خارجــي، 

مشــکات دارایــي، بیمــه تامیــن اجتماعــي و 
ــردد. ــي گ ــرکا برم ــن ش ــاف بی اخت

در  مســتقر  واحدهــای  بــا  رابطــه  در 
شــهرک های صنعتــی اســتان طبــق آمــار 
گمــرک اســتان 4۷ واحــد صادراتــی هســتند 
مقصــد  بــه  روی  محصــول  عمدتــا  کــه 

کشــور ترکیــه صــادر مــی کننــد.

 وضعیت تولید واحدها....
ــتقر  ــای مس ــت واحده ــت فعالی ــا وضعی ام
بــه  نســبت  صنعتــی  هــای  شــهرک  در 
توجــه  نیازمنــد  نیــز  اســمی  ظرفیــت 
هــای  مــاه  طــی  آنچــه  اســت.  جــدی 
گرفتــه  اطاعــات  مســئوالن  از  گذشــته 
بــه  بســته  کــه  دهــد  مــی  نشــان  شــده 
ــای  ــت واحده ــت فعالی ــد وضعی ــوع تولی ن

ــع پزشــکی  ــا در صنای متفــاوت اســت. مث
صنعــت  در  ظرفیــت  درصــد   120 بــا 
فــوالد بــا 80 درصــد و در صنایــع غذایــی 
ــی  ــت کار م ــد ظرفی ــا50 درص ــن 30 ت بی
گفــت  تــوان  مــی  مجمــوع  در  کننــد. 
ــوده،  ــت ب ــر ظرفی ــه زی ــع ک تولیــد صنای
درصــد   ۶0 تــا   40 حــدود  در  چیــزی 

اســت. اســمی  ظرفیــت 
وضعیــت  کان  ســیمای   بــه  توجــه  بــا 
صنایــع کوچــک و متوســط اســتان واقــع 
ــر  ــه نظ ــتان ب ــی اس ــای صنعت ــهرک ه در ش
ــود شــاخص هــای ایــن بخــش  می رســد بهب
عملیاتــی  راه  نقشــه  یــک  تهیــه  نیازمنــد 

مبتنــی بــر واقعیــت هــای کشــور اســت.
ــا  ــد 40 ت ــت تولی ــا ظرفی ــی ب ــه حقیق ــح ال فت
۶0 درصــدی واحدهــای تولیــدی مســتقر 
ــوده  ــه رو ب ــی رو ب ــای صنعت ــهرک ه در ش
ــرای ۶5 درصــد  ــد ب کــه ایــن وضعیــت تولی
ــت. 15۷  ــف اس ــل تعری ــتان قاب ــت اس صنع
واحــد از واحدهــای کوچــک و متوســط 
اســتان غیرفعــال هســتند کــه بایــد دیــد دلیــل 

ــت. ــا چیس ــودن آن ه ــال ب غیرفع
مشــکات  کاهــش  رســد  مــی  نظــر  بــه 
واحدهــای تولیــدی اســتان در گــرو حمایــت 
عملــی چنــد ارگان مهــم مرتبــط اســت. ایــن 
ــن اجتماعــی، امــور  دســتگاه هــا شــامل تامی
مالیاتــی، شــبکه بانکــی و دیگــر دســتگاه 
ــه  ــه س ــت. اینک ــت اس ــاس اولوی ــر اس ــا ب ه
بــرای  میــزان  چــه  بــه  نخســت  دســتگاه 
ــن  ــد و ای ــد همراهــی کنن ــاری حــوزه تولی ی
اهمیــت  دارای  باشــد  عملیاتــی  همراهــی 

ــت. ــادی اس زی

ــون  ــترک کان ــه مش جلس
انجمــن  کارآفرینــان، 
جــوان  کارآفرینــان 
ــاق  ــس ات ــا رئی ــتان ب اس
شــد. برگــزار  زنجــان  اســتان  بازرگانــی 

کانــون  رئیــس  اصــل،  یوســفی  صمــد 
ابتــدای  در  زنجــان  اســتان  کارآفرینــان 
ــورت  ــات ص ــریح اقدام ــه تش ــه ب ــن جلس ای
گرفتــه کانــون  پرداخــت و گفــت: اقدامــات 
ــای  ــاوره ه ــه مش ــتای ارائ ــی در راس مختلف
کارآفرینــی صــورت  حــوزه  در  مناســب 
گرفتــه و اقدامــات مشــترک بــا مــرازک 
علمــی و دانشــگاهی اســتان آغــاز شــده 
اســت. همچنیــن در کارگــروه پژوهشــی 
اســتان یکــی از محورهــای پژوهشــی بــه 
ــه اســت. حــوزه کارآفرینــی اختصــاص یافت

ــز  ــاری را تمرک ــال ج ــم س ــت مه وی اولوی
ــی  ــر فعالیــت فرهنگــی در حــوزه کارآفرین ب
برشــمرد و تاکیــد کــرد: یکــی از مشــکات 
ــف  ــی ضع ــوزه کارآفرین ــای ح ــش ه و چال
در حــوزه فرهنگــی بــوده کــه در ایــن راســتا 
بایــد فعالیــت هــای بیشــتری صــورت گیــرد. 
ــوزه  ــن ح ــرای ای ــه ب ــرادی ک ــیاری از اف بس
کننــد  مــی  نظــر  اظهــار  و  داده  مشــاوره 
اطاعــات صــرف تئــوری را دارنــد و در 

عمــل تجربیــات الزم را ندارنــد.
یوســفی اصــل بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته 
مشــارکتی بــرای انتخــاب کارآفرینــان برتــر 
اســتانی نداشــتیم، یــادآور شــد: بایــد حضــور 
کانــون در تصمیــم گیــری هــای ایــن حــوزه 
را  خــود  ارتبــاط  کانــون  شــود.  تقویــت 
و  داده  افزایــش  مختلــف  هــای  دســتگاه 

معتقــد اســت کــه بایــد در میــدان عمــل 
اقدامــات کیفــی در ایــن حــوزه صــورت 

ــرد. گی
ــان  ــتان زنج ــان اس ــون کارآفرین ــس کان رئی
بــه اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای نزدیکــی 
ــرد و  ــاره ک ــا اش ــگاه ه ــون و دانش ــن کان بی
گفــت: ارتبــاط خــود بــا مراکــز علمــی 
ــه هــای  ــم و اســاتیدی در زمین افزایــش دادی
مختلــف بــرای کارآفرینــان مشــاوره مــی 
دهنــد. ایــن اســاتید آمادگــی دارنــد کــه 
ــه  ــا ارائ ــی و ب ــا را بررس ــکات واحده مش
ــای دارای  ــن واحده ــه ای راهــکار مناســب ب

ــد. ــک کنن ــکل کم مش
جمیلــی،  غامحســین  جلســه  ایــن  در 
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان زنج ــاورزی اس و کش
ــان  ــتان زنج ــان اس ــون کارآفرین ــه کان اینک
طــی ســال هــای اخیــر عملکــرد خوبــی 
و  رویکــرد  کــرد:  اظهــار  اســت،  داشــته 
اقدامــات کانــون بســیار مثبــت بــوده و افــراد 
شــاخصی در آن فعالیــت مــی کننــد کــه 
موجــب شــده جایــگاه خوبــی در کشــور 

کســب شــود.
وی بــا بیــان اینکــه کانــون کارآفرینــان اســتان 
زنجــان عضــو محــوری در هیئــت مدیــره 
ســازمان کشــوری محســوب مــی شــود، 
ــون اســتان جایــگاه خوبــی  تاکیــد کــرد: کان
در کشــور پیــدا کــرده و البتــه مشــکاتی نیــز 
بــر ســر راه کانــون در اســتان وجــود دارد کــه 

ــرد. ــرار گی ــد مــورد توجــه جــدی ق بای

جمیلــی بــا بیــان اینکــه انتخــاب کارآفرینــان 
ــون صــورت  ــد توســط کان ــر اســتانی بای برت
گیــرد، افــزود: تمــام مســائل مربــوط بــه 
حــوزه کارآفرینــی بایــد توســط کانــون 
پیگــری و بررســی شــود و نقــش کانــون 
در حــوزه کارآفرینــی اســتان پررنــگ تــر از 

ــد. ــته باش گذش
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــون،  کشــاورزی اســتان زنجــان فعالیــت کان
ــه  ــن را س ــان کارآفری ــن جوان ــاق و انجم ات
ضلــع مهــم در حــوزه کارآفرینــی برشــمرد و 
گفــت: ایــن ســه ضلــع مــی تواننــد اقدامــات 
ــه هــای مهــم مشــترکی را در حــوزه  و برنام
ــتای  ــه در راس ــد ک ــق کنن ــی محق کارآفرین

ــرد. ــک هــدف مشــترک صــورت گی ی
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تحوالت تجاری به لحاظ نوع کاال و گروه 
فعالیت در ۲۷رشته منتخب بررسی شد 

ــاد  ــول اقتص ــاری دو غ ــگ تج ــر جن ــاد : تاثی ــای اقتص دنی
نشــان  ارزیابی هــا  چیســت؟  کشــورها  ســایر  بــر  دنیــا 
ــگ تجــاری  ــی از جن ــیا به طــور کل ــاره آس ــد کــه ق می ده
آمریــکا و چیــن ضــرر خواهــد کــرد، امــا معــدودی از 
کشــورها به عنــوان برنــده ظاهــر خواهنــد شــد. بررســی 
در  کــه  کاالهایــی  از  هولدینگــز«  »نومــورا  شــرکت 
کــه  داده  نشــان  گرفته انــد،  قــرار  تعرفه هــا  فهرســت 
ــی  ــرای جایگزین ــی ب ــی و چین ــدام شــرکت های آمریکای اق
ــد  ــزی خواه ــع مال ــه نف ــیا، ب ــر آس ــاط دیگ ــه نق واردات ب
فیلیپیــن  و  تایلنــد  پاکســتان،  ژاپــن،  از آن  پــس  بــود و 

بیشــترین ســود را خواهنــد بــرد. 
ــر مقصــد واردات  ــرای تغیی ــا اقــدام شــرکت ها ب همزمــان ب
مالــزی،  از آن  پــس  و  ویتنــام  از چیــن،  محصوالتشــان 

ــود. ــد ب ــده خواهن ــد برن ــنگاپور و هن س
ــد،  ــرار گرفته ان ــان 13 کشــوری کــه مــورد بررســی ق از می
بنــگادش، هنــد و کــره جنوبــی از جایگزینــی واردات 
ــد  ــر مقص ــرد را از تغیی ــل ب ــتان حداق ــد. پاکس ــود می برن س
خواهــد  خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری  و  واردات 
داشــت. بــر اســاس گــزارش »ایســنا« بــه نقــل از بلومبــرگ، 
شــاخص جایگزینــی واردات نومــورا بــر مبنــای معیارهایــی 
شــامل: تخصصــی بــودن هــر محصــول، فاصلــه جغرافیایــی 
13 کشــور از چیــن و آمریــکا، میــزان توانایــی آمریــکا 
و چیــن در تولیــد داخلــی محصــول بــه جــای واردات 
آن، اهمیــت محصــوالت در واردات چیــن و آمریــکا و 
از آمریــکا و  اهمیــت محصــوالت در مجمــوع واردات 

ــت. ــس اس بالعک
ــزی  ــه مال ــودی ک ــن س ــورا، بزرگ تری ــزارش نوم ــق گ طب
ــی  ــی، گاز طبیع ــه الکترونیک ــای یکپارچ ــرد از مداره می ب

ــت. ــی اس ــتگاه های ارتباط ــع و دس مای
ترامــپ از زمــان تبلیغــات انتخاباتــی بارهــا کســری تجــاری 
آمریــکا بــا چیــن را مــورد انتقــاد قــرار داده بــود و در 
ــر واردات پنل هــای خورشــیدی  اولیــن گام وضــع تعرفــه ب
)به عنــوان  چیــن  از  را  لباسشــویی  ماشــین های  و 
ــکا( هــدف  ــه آمری ــام ب ــن اق ــده ای ــن صادرکنن بزرگ تری
ــل  ــوم در اوای ــوالد و آلومینی ــه ف ــش تعرف ــرار داد. افزای ق
از  دالر  میلیــارد   50 دادن  قــرار  هــدف  و  فروردین مــاه 
واردات چینــی در اواســط تیرمــاه بــه ترتیــب دومیــن و 
ســومین حمــات ترامــپ در جنــگ تجــاری بــا چیــن بــود. 
ــر  ــه ب ــع تعرف ــز وض ــاری نی ــه تج ــن حمل ــناریوی چهارمی س
200 میلیــارد دالر از کاالهــای چینــی بــود. در آخریــن 
ــه  ــه بقی ــرده ک ــد ک ــکا تهدی ــوری آمری ــدام، رئیس جمه اق
واردات کاالیــی از چیــن را کــه معــادل 2۶۷ میلیــارد دالر 
ــی  ــا اجرای ــرار می دهــد؛ ب ــه ق اســت، هــدف افزایــش تعرف
ــده  ــی صادرش ــای چین ــا کل کااله ــدام عم ــن اق ــدن ای ش
بــه آمریــکا مشــمول افزایــش تعرفــه می شــود. جنــگ 
ــا در حالــی در نقطــه جــوش  تجــاری دو غــول اقتصــاد دنی
ــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا و شــی  اســت کــه دونال
جیــن پینــگ، همتــای چینــی وی هفتــه جــاری در اجــاس 
دیــدار  آیــرس  بوئنــوس   )20 )جــی   20 گــروه  ســران 
ــای  ــدام بن ــچ ک ــد هی ــر می رس ــه نظ ــا ب ــرد ام ــد ک خواهن

ــد. ــر را ندارن ــا یکدیگ ــتی ب آش
ــن،  ــا در نشســت گــروه جــی 20 در آرژانتی عمــده توجه ه
خواهــد  حاشــیه ها  روی  اصلــی،  رویدادهــای  به جــای 
بــود. در حاشــیه ایــن نشســت ترامــپ و شــی جیــن پینــگ 
درخصــوص اختافــات تجــاری کــه هــر روز شــدت پیــدا 

می کنــد، بــه گفت وگــو خواهنــد نشســت.
امیــدواری وجــود دارد کــه  ایــن  امــا  انــدک  هرچنــد 
ــه آرام  ــرس، ب ــوس آی ــر در بوئن ــن دو نف ــان ای ــدار می دی

شــود. منتهــی  تنش هایــی  کــردن 
ــای  ــد قیمت ه ــه رش ــت ب ــن بس ــن ب ــدن ای ــل ش ــال ح احتم
ــای  ــته دورنم ــه گذش ــا هفت ــت ام ــرده اس ــک ک ــهام کم س
ــان  ــادی جه ــول اقتص ــن دو غ ــاری ای ــات تج ــع اختاف رف
ــاری  ــده تج ــزر، نماین ــرت الیتی ــود. راب ــت نب ــدان مثب چن
آمریــکا پــس از اینکــه رهبــران کشــورهای آســیا اقیانوســیه 
نتوانســتند اختافــات تجــاری خــود را حــل کننــد و بــرای 
ــدون  ــو ب ــه ن ــوا گین ــار اجــاس APEC در پاپ نخســتین ب
ــان داد  ــود پای ــه کار خ ــمی، ب ــترک رس ــه مش ــدور بیانی ص
ــی و  ــه، غیرمنطق ــای غیرمنصفان ــن رفتاره ــرد: چی ــار ک اظه

ــت. ــته اس ــار نگذاش ــازار را کن ــده ب مختل کنن
نیــز  آمریــکا  رئیس جمهــوری  معــاون  پنــس،  مایــک 
علیــه  تعرفه هــا  تــا  اســت  آمــاده  ترامــپ  اظهــار کــرد 
ــکا  ــتراتژی آمری ــد و اس ــر کن ــی را دو براب ــای چین کااله
ــر  ــار خــود را تغیی ــی کــه پکــن رفت ــا زمان ــن ت ــال چی در قب
ندهــد، تغییــر نخواهــد کــرد. همچنیــن لــری کــودالو، 
اظهــار  گذشــته  هفتــه  ســفید  کاخ  اقتصــادی  مشــاور 
کــرد کــه انتظــار دارد در نشســت جــی 20، رویارویــی 
مســتقیمی میــان آمریــکا و چیــن درخصــوص تجــارت 
روی دهــد. ایــن اظهــارات پــس از لغــو ســفر یــک هیــات 
چینــی بــه واشــنگتن بــرای مذاکــرات تجــاری مطــرح 
ــد  ــران می گوین ــن، مفس ــزارش گاردی ــاس گ ــر اس ــد. ب ش
ــرات  ــه مذاک ــر ادام ــی اگ ــی حت ــت مثبت ــه حرک ــر گون ه
ــازار کمــک خواهــد کــرد. ــش در ب ــه کاســتن تن باشــد، ب

برندگان دعوای تجاری 
آمریکا و چین 

در جلسه مشترک کانون با رئیس اتاق زنجان مطرح شد؛

حضور کانون کارآفرینان استان 
در تصمیم گیری های این حوزه تقویت شود

اگر دلسوز کشورید منتشر کنید . . . 
* علی سعدوندی

آیــا مــی دانیــد چــرا ایــن روزهــا شــاخص 
بــورس نزولــی اســت؟ آیــا مــی دانیــد 
ــی  ــاز نم ــادرات ب ــل از ص ــرا ارز حاص چ
گردد؟آیــا مــی دانیــد واژگان پرطمطــراق 
»پیمــان ســپاری ارزی« چــه کوفتــی اســت؟  
نــه  دانیــد چگونــه در آینــده  مــی  آیــا 
چنــدان دور میــزان صــادرات غیرنفتــی بــه 
ــا تحریــم  صفــر نزدیــک خواهــد شــد؟ آی
فعلــی  شــرایط  مســبب  خارجــی  هــای 
اســت ؟ و یــا ندانــم کاری هــای مســئوالن 
نابخردانــه  هــای  گــذاری  سیاســت  و 
ــرده  ــگاه ب ــه پرت ــه لب ــور را ب ــاد کش اقتص

ــت؟ اس
مظلــوم  صادرکننــدگان  از  یکــی  نامــه 
بخــش خصوصــی را بخوانیــد تــا بیشــتر بــر 

غیرنفتــی  صــادرات  نابســامان  وضعیــت 
ــوید. ــف ش واق

دســتورالعمل امــروز بانــک مرکــزی بــرای 
آخریــن  قطعــا  ارز،  بازگردانــدن  نحــوه 
حلقــه از زنجیــره تصمیمــات اشــتباه اقایــان 
از  حمایــت  کــدام  بزرگــواران  نیســت. 
صــادرات را داریــد کــه امــروز بــه اســتناد 
ــد. در  ــی کنی ــادر م ــل ص ــتور العم آن دس
ایــن شــرایط پــر از ریســک کــه تامیــن 
مشــکات  صــادرات،  بــرای  کانتینــر 
کشــتیرانی، افزایــش هزینــه های لجســتیک 
کوچکتریــن آن اســت دنبــال چــه هســتید؟

موضــوع واقعــی کــه بــرای مــن تولیــد 
کننــده خصوصــی رخ داده اســت تعریــف 

ــما: ــا ش ــاوت ب ــم قض ــی کن م
ــه  ــری را ب ــش کانتین ــاه پی ــدود 3 م 1- ح
مقصــد A بــوک کردیــم. ســه مــاه کامــل 

ــل  ــا دو ســاعت قب ــم. دقیق باتکلیــف بودی
از حرکــت کشــتی، خــط کشــتیرانی در 
ــتی  ــه کش ــرد ک ــام ک ــا اع ــه م ــی ب ایمیل
نمــی توانــد بــه مقصــد A بــرود و بــه جــای 
آنجــا  از  و  رود  مــی   B کشــور  بــه  آن 
خودتــان بــار را زمینــی انتقــال دهیــد. قطعــا 
هزینــه هــای حمــل زمینــی را در اروپــا مــی 
دانیــد.  معــادل 50 درصــد ارزش کاالی 
هزینــه حمــل  بایــد  را  صادراتــی خــود 
ــی  ــن بدقول ــم بی ــده ای ــم. مان ــی بدهی زمین
ــول  ــا قب ــاد. نهایت ــرر زی ــا ض ــدار ی ــا خری ب
ــارت  ــدارد. تج ــرادی ن ــم ای ــم. گفتی کردی
ولــی غلــط  نــگاه کنیــم.  را درازمــدت 
کردیــم. چــون امــروز بایــد برویــم ارز 
ــت  ــر اس ــا صف ــه تقریب ــل از آن را ک حاص
ــش از ده  ــی بی ــه گمرک ــی در اظهارنام ول
ــامانه  ــه س ــت ب ــر اس ــورو در کانتین ــزار ی ه
آقایــان  بخشــنامه  چــون  بدهیــم  نیمــا 

ــت. ــده اس ــبق ش ــا س ــف بم عط
صــادر  چیــن  بــه  را  ای  محمولــه   -2

پــول،  دهنــده  انتقــال  بانــک  کردیــم. 
ــال ارز  ــرای انتق ــا را ب ــتری م ــاب مش حس
کاال   co چــون  کــرد  بــاک  خارجــی 
ایــران بــود. ناگزیــر بــا لطایــف الحیــل 
ــن  ــی چی ــور داخل ــا فاکت ــم ب ــوان گرفتی ی
کــه ارزش افــزوده دار بــود. حــدود 25 
درصــد پــول مــا از بیــن رفــت. حــال بایــد 
برویــم معــادل پولــی کــه نیســت بــه ســامانه 

بدهیــم.
جمهــوری  کشــتیرانی  آخــر:  ســخن 
ــرخ  ــر اســاس ن اســامی قیمــت حمــل را ب
ارز آزاد محاســبه مــی کنــد و هزینــه حمــل 
دریایــی نیــز نســبت بــه پارســال تــا 4 برابــر 
افزایــش یافتــه اســت. ایــن یعنــی بیــش 
برخــی  اظهــاری  فاکتــور  15 درصــد  از 
ــد در  ــه حملــی اســت کــه بای کاالهــا هزین
ــا  ــا ب ــد ی ــت نمایی ــور پرداخ ــارج از کش خ
نــرخ ارز محاســبه مــی شــود. حــال چگونــه 

ــم.  ــامانه بدهی ــه س ــد ارز را ب ۹0 درص
جســارتا می دانید چه می کنید؟

ادامه صفحه 1:

توسعه صنعتی زنجان در ایستگاه حقیقی؛

حقیقیت صنعت زنجان نیازمند توجه حقیقی!
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آنچــه کــه هــدف  شــرکت می باشــد ایجــاد  کمــک به رســیدن آرامــش فکری 
و اقتصــادی در کســب  و کار شــما و کمــک بــه تجــاری ســازی ایــده هــا و خلق 

فرصــت هــا مــی باشــد و ســعی خواهیــم کــرد همــواره در کنار شــما باشــیم.
بــر اســاس مطالعــات و تجربیــات کســب شــده مهمتریــن چالــش کار آفرینــان 
در مرحلــه شــروع یــا راه انــدازی کســب و کار، عــدم برخــورداری از دانــش و 

تجربــه الزم در ایــن خصــوص میباشــد.
ــه هــای گوناگــون یکــی از زاهــکار هــای  ــات مشــاوره ای در زمین ــه خدم ارائ
اصلــی در حمایــت پشــتیبانی و آگاهــی بخشــی ایــن افــراد به شــمار میــرود. یکی 
از موثــر تریــن راه هــای ارائــه خدمــات مشــاوره در کســب و کار هــای نوپــا ارائــه 
آن بــه صــورت متمرکــز میباشــد. در ایــن حالــت مشــاورین در مکانــی مســتقر 
بــوده و متقاضیــان بــا مراجعــه بــه مــکان هــای مذکــور از راهنمایــی و توصیه های 
کلــی درخصــوص ایجــاد، بهبــود و توســعه کســب و کار بهــره منــد مــی گردند.

ــانی و  ــوان مرکــز مشــاوره، اطــاع رس ــه عن ــیان ب ــاه پارس ــان رف شــرکت ماه
خدمــات کارآفرینــی بــا هــدف توســعه و بهبــود فضــای کســب و کار از طریق 
ــال  ــع فع ــایر صنای ــا و س ــان نوپ ــه کارآفرین ــی ب ــای تخصص ــاوره ه ــه مش ارائ
اســتان،و کشــور در تاریــخ 13۹5/11/1۷ بــا کادر فنــی مجــرب در حــوزه هــای 
مختلــف کســب و کار فعالیــت خــود را آغــاز نمــود و امیــد اســت بــا گســترش 
فعالیــت هــای کارآفرینانــه و جــذب متخصصیــن موجــود در اســتان بیــش از 

بیــش قــادر بــه ارائــه خدمــات مشــاوره و آمــوزش در ایــن زمینــه باشــد.

 وظایف یا حوزه فعالیت :
ــان طرحهــای ســرمایه  ــه متقاضی ــه خدمــات مشــاوره ای تخصصــی ب   1- ارائ
گــذاری مبتنــی بــر نــوآوری و فنــاوری هــای جدیــد در عرصــه مزیــت هــای 
ــرای اســتان و  نســبی و رقابتــی اســتان هــا کــه بتواننــد ارزش افــزوده باالیــی ب

اقتصــاد ملــی ایجــاد کننــد.
 2- هدایــت صاحبــان ســرمایه و تخصــص در چارچــوب طــرح هــای کســب و 

کار نــوآور محــور بازارپذیر
 3- ارائــه مشــاوره بــه متقاضیــان در خصــوص تامیــن مالــی و حقوقــی طــرح هــای 

نــوآور محــور
 4- ارزیابــی فنــی - اقتصــادی طــرح هــای نــوآور محــور متقاضیــان و تعییــن 

مــدت و نــرخ بازگشــت ســرمایه
ــد و  ــات، فرآین ــد، خدم ــای تولی ــدل ه ــاوره ای در م ــات مش ــه خدم  5- ارائ

ــوآوری ــته ن ــا هس ــب و کار ب ــای کس ــه ه برنام
 ۶- کمک به جذب فناوری، تکنولوژی مدرن و دانش فنی بنگاه های اقتصادی استان

 ۷- ارائــه هرگونــه خدمــات قانونــی، حقوقــی، مدیریتــی و برنامــه ریــزی کــه 
موجــب تســهیل کســب و کار در بنــگاه اقتصــادی  نــوآور محــور مــی شــود.

ــش  ــه افزای ــوآوران در زمین ــه ن ــی ب ــی و تخصص ــای فن ــاوره ه ــه مش  8- ارائ
ــدف ــای ه ــخیر بازاره ــری و تس ــت پذی رقاب

 ۹- تــاش مــداوم در جهــت کشــف و بهــره بــرداری از ظرفیــت هــای 
کارآفرینــی اســتان مبتنــی بــر نــوآوری و فنــاوری هــای جدیــد

10- تکمیــل و ارســال شناســه کارآفرینــان نــوآور محــور جدیــد بــه اداره کل 
مرجــع صــدور مجــوز بــه صــورت منظــم )ســه ماهــه(

11- تهیه و ارسال گزارش عملکرد شفاف و مستند به اداره کل هر سه ماه یک بار
ــه ای  ــی و حرف ــای تخصص ــوزش ه ــای آم ــی دوره ه ــایی و معرف 12- شناس

ــی اســتان ــاز، حســب مزیــت هــای نســبی - رقابت مــورد نی
13-خرید و فروش محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی مربوطه و صادرات و واردات

14- مشاوره های و اجرای طرح های صنعتی و کشاورزی و انرژهای نو
15- مشاوره های معدنی و صنایع وابسته و خرید و فروش مربوطه

محوراصلــی فعالیــت ایــن مرکــز پوشــش دهی بــه فعالیــت هایــی در چارچوب 
ــان  و  ــتان زنج ــی اس ــاه اجتماع ــاون ،کار و رف ــادره از اداره کل تع ــوز ص مج

شــرکت فنــی مهندســی مــی باشــد.
 ارائــه مشــاوره هــاي تخصصــی مرتبــط بــا تهیــه و اجــراي طــرح کســب و کار بــه 
صاحبــان ایــده هــاي نــو- هدایت صاحبان ســرمایه و ایــده در چارچــوب طرحهاي 
ــان درخصــوص  ــه متقاضی ــه مشــاوره ب ــر کســب و کار- ارائ ــه و بازارپذی نوآوران
مباحــث قانونــی و حقوقــی و ارائــه راهکارهــاي تامیــن مالــی طرحهــاي نوآورانــه-  
ارزیابــی همــه جانبه)فنــی- اقتصادي( طرحهــاي نوآورانه و تبییــن فرایندهاي مدت 
و شــاخص هــاي ســودآوري- ارایــه  مشــاوره  به منظــور  جذب  فناوریهــاي  نوین،  
ــه کارگیــري  تکنولوژیهــاي  مــدرن  و  افزایــش دانــش فنــی-  ارائــه خدمــات  ب
مشــاوره ي آموزشــی، برنامــه ریــزي و مدیریتــی- ارائه مشــاوره هــاي تخصصی به 

کارآفرینــان بــا رویکــرد افزایــش رقابــت پذیــري در بازارهــاي هــدف

  رویه اجرایی ارایه مشاوره
ــا صاحبــان کســب و کارهــای مســتقل-  دریافــت اطاعــات  برقــراری ارتبــاط ب
تکمیلــی و تعییــن امــکان پذیــری یــا عــدم امــکان ارائــه خدمــات بــه متقاضیــان-  

تعییــن مشــاور مناســب-  تنظیــم برنامــۀ زمانــی ارائــه مشــاوره-  ارائــه مشــاوره

 کسب و کار
چگونگــی تبدیــل ایــده به یــک طــرح کاربــردی-  روش هــای راه اندازی کســب 
و کار-  مدیریت و اداره کردن کســب و کار-  روش های بازارشناســی، بازار یابی 
و فــروش کاال-  ســرمایه گــذاری و جذب ســرمایه-  فرآیندهــای تولید و عملیات 
ســاخت کاال، ارائــه محصــول و یــا خدمــت-  مدیریــت منابــع انســانی-  تضمیــن 
ــدازه گیــری آن در واحــد  کیفیــت و مدیریــت کیفیــت جامــع-  بهــره وری و ان
ــا مشــتری CRMشــرکتهای دانــش بنیــان-   کســب و کار-  مدیریــت ارتبــاط ب
انجــام مطالعــات تحلیــل جذابیــت، آینــده نــگاري و تدویــن نقشــه راه فنــاوري-  
انجــام و تدویــن مطالعــات مدل تجــاري، طرح تجــاري، مطالعات فنــي و اقتصادي 
در حــوزه هــاي دانــش بنیــان و فنــاوري پیشــرفته-  ارائــه خدمات مشــاوره مدیریت 
در حــوزه تجــاري ســازي و مدیریت فناوري-  ارزیابي ســطح فناوري، ارزشــیابي و 
قیمــت گــذاري و انتقال فنــاوري، مشــاوره ایجاد و توســعه فنــاوري-  ارائه خدمات 

مطالعــات بازارهــاي فنــاوري نویــن و زمینــه هــاي دانــش بنیــان-  ارائــه خدمــات 
تحلیــل، رصــد و ثبــت اختراعات بیــن المللي و پیگیریهــاي حقوقــي و حفاظتي از 
آن-  ایجــاد محیــط تبــادل دانــش فنــي و فنــاوري و فــن بازارهــا-  صــدور تاییدیه و 
گواهینامــه براي محصــوالت دانش بنیــان-  بازارســازي، بازاریابي و تبلیغــات براي 
محصوالت فناوریهاي نوین و پیشــرفتهIT و کســب و کارهای اینترنتی-  طراحی 
و ایجــاد شــبکه-  طراحــی و ایجــاد سیســتم هــای امنیتی-  سیســتم های ســانترال و 

مخابــرات-  سیســتم کنترل هوشــمند-  طراحی ســایت

 گردشگری
ــف،  ــوت و ضع ــاط ق ــی نق ــتان-  بررس ــگری در اس ــی گردش ــایی نواح شناس
فرصتهــا و تهدیدهــای ایــن صنعــت-  ایجــاد بانــک ایــده گردشــگری-  جذب 

ســرمایگذار داخلــی و خارجــی

 کشاورزی
ــان در جهــت انتخــاب مناســب تریــن روشــهاي  هدایــت و پشــتیباني کارآفرین
ــي و  ــه، طراح ــات مطالع ــه خدم ــاورزي-  ارائ ــش کش ــذاري در بخ ــرمایه گ س
نظــارت بــر طرحهــاي زیــر بخــش زراعــت، امــور باغبانــي، دامپــروري، شــیات 
ــور  ــکي، آب و خــاک، ام ــاه پزش ــزداري، گی ــي و آبخی ــع طبیع ــان، مناب و آبزی
زیربنایــي و مکانیزاســیون، علــوم صنایــع کشــاورزي، محیــط زیســت، پــارک 
ــاي  ــراي طرحه ــاوري-  اج ــش و فن ــج، پژوه ــوزش، تروی ــبز و آم ــاي س و فض
زیربخــش زراعــت، باغبانــي، دامپروري، شــیات و آبزیــان ، امــور زیربنایي)آب 
و خــاک( منابــع طبیعــي و آبخیزداري، گیاهپزشــکي، علوم و صنایع کشــاورزي، 
محیــط زیســت و پــارک و فضــاي ســبز و آمــوزش و ترویــج، پژوهــش فنــآوري

 حسابداری و مالی
ــه  ــوط ب ــع مرب ــزاري مجام ــي و برگ ــات توجیه ــه گزارش ــکاري در زمین هم
ــه و  ــي شــرکت هــا-  تجزی ــه صورتهــاي مال افزایــش ســرمایه شــرکتها-  تهی
ــل  ــري و تکمی ــي-  پیگی ــه مالیات ــم اظهارنام ــي-  تنظی ــاي مال ــل صورته تحلی
ــي  ــم گزارشــهاي مال ــوق-  اصــاح حســابها-  تنظی ــدارک حســابداري مع م
جهــت بانکهــا و ســایر موسســات مالــي و اعتبــاري-  مشــاوره جهــت انتخــاب 
نــرم افزارهــاي رایانــه اي- تهیــه و تنظیــم دفاتــر قانونــي طبــق آیین  نامــه تحریــر 
دفاتــر-  اجــراي عملیــات اصــاح حســاب و رفــع اختــاف حســاب بــا ســایر 

ــي ــرل داخل ــي و کنت ــتورالعملهاي مال ــا و دس ــه آیین نامه ه ــرکتها-  تهی ش

 حقوقی
ارائــه خدمــات مشــاوره حقوقــی در زمینــه هــای حقــوق ســرمایه گــذاری-  ارائــه 
خدمات مشــاوره حقوقی در قلمرو پیمانکاری، ســاخت و ســاز و مســئولیت حرفه 
ای کارفرمایــان، پیمانــکاران و مهندســین و کارگــران ســرمایه گــذاری و جــذب 
ســرمایه-  ارائــه خدمــات مشــاوره حقوقــی در زمینه قوانیــن و مقررات شــهرداری، 
زمیــن شــهری، اراضــی شــهری حســب نیــاز مخاطبیــن-  ارائــه خدمــات مشــاوره 
ــه  ــا ماحظ ــاز ب ــای مج ــادرات و واردات کااله ــی، ص ــور گمرک ــی در ام حقوق
مقــررات حقــوق بازرگانــی-  ارائــه خدمــات مشــاوره حقوقی در ســطوح مختلف 
مدیریتــی بــه منظــور آگاهــی مدیــران از آثــار و مســئولیتهای حقوقــی و کیفــری 
ــه خدمــات مشــاوره حقوقــی پیرامــون صنعــت و  اقدامــات دوره مدیریــت-  ارائ

معــدن از مرحلــه تاســیس تــا بهــره برداری حســب نیــاز مخاطبیــن-  ارائــه خدمات 
مشــاوره حقوقــی در زمینــه بیمــه هــای تجــاری ) اشــخاص ، امــوال ، مســئولیت ( و 
بیمــه تامیــن اجتماعــی از قبیــل از کارافتادگی، بازنشســتگی، بیمــه بیــکاری-  ارائه 
خدمــات مشــاوره حقوقــی در موضوعــات مالیاتــی و انجــام امــور مالیاتی شــرکت 
هــا و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی-  ارائــه خدمات مشــاوره حقوقــی در خصوص 
روابــط کارگــری و کارفرمایــی و مشــکات مربــوط بــه هیأت های حــل اختاف 
و تشــخیص کارگــر و کارفرمــا-  ارائــه خدمــات مشــاوره حقوقــی در حــوزه ثبت 
شــرکتهای تجــاری ، تنظیــم صورتجلســات مجامــع عمومــی واساســنامه شــرکتها 
، تبدیــل و انحــال شــرکتها ، تصفیــه و ورشکســتگی-  ارائــه خدمــات مشــاوره 
گمرکــی بــه صاحبــان کاالهــای وارداتــی اعــم از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، 

صــادر کننــدگان کاال ، ترخیــص کاران و حــق العمــل کاران گمرکــی

 صنعت
طراحــی و ســاخت ســالن هــای تولیــد-  طراحــی و ســاخت خطــوط تولیــد-  
طراحي و جانمایي کارخانه-  طراحی و ســاخت تاسیســات تولید-  زمانســنجی 
و باالنــس خــط تولیــد-  طراحــی و پیــاده ســازی سیســتم انبــارداری و کنتــرل 
موجــودی-  مدیریــت زنجیــره تامیــن و لجســتیک-  طراحــی و پیــاده ســازی 

سیســتم هــای امنیتــی-  طراحــی و پیــاده ســازی سیســتم ردیابــی محصــوالت
خدمــات اجرایــی-  مطالعــات امــکان ســنجی وتدویــن طــرح هــای توجیهــی 
)FS(-  تهیــه و تدویــن طــرح کســب و کار )BP(-  نظــارت بــر اجــرای طــرح 
هــا و تخصیــص اعتبــارات-  برنامــه ریزی و کنترل پــروژه-  تهیه برنامــه راهبردی 
و اســتراتژیک-  عارضــه یابــی و بهبــود فرآینــد هــای تولیدی-  مهندســی مجدد 
فرآینــد هــا-  طراحــی و پیــاده ســازی سیســتم کنتــرل موجــودی-  طراحــی و 
پیــاده ســازی سیســتم نگهــداری و تعمیــرات-  تامیــن ماشــین آالت و خطــوط 
تولیــد-  واردات و ترخیــص کاال-  ثبــت شــرکت و برنــد و اخذ مجوزهــا-  پیاده 
ســازی و اخــذ اســتانداردهای ISO-  تحقیقــات بــازار و بازاریابــی و تبلیغــات- 
محصــوالت و خدمــات نوآورانــه و مبتنــی بــر فنــاوری بــه دلیــل ماهیــت هــای 
ــی و  ــزی بازاریاب ــه ری ــی از برنام ــکل متفاوت ــود ش ــرد خ ــر بف ــاص و منحص خ
برندســازی را نیــاز دارنــد و همچنیــن عملیاتــی شــدن برنامــه هــا نیازمنــد رویکرد 
متفــاوت و نویــن کارآفرینــان در ایــن حــوزه مــی باشــد. نکته حائــز اهمیت دیگر 
در کســب و کارهــای دانــش محــور توجــه ویــژه بــه بهــره وری ســرمایه هــای 
انســانی مــی باشــد. ترکیبــی از مشــاوره و آمــوزش یــا روش هــای منتورینــگ در 
اغلــب مراکــز توســعه فنــاوری دنیــا بــه عنــوان روش کاربــردی بــرای اینگونــه 
کســب و کارهــا از طــرف مشــاورین و منتورهــا بــه مخاطبــان ارائــه مــی شــوند.

خدمات مرکز مشاوره اطالع رسانی و خدمات کار آفرینی ماهان رفاه پارسیان

کارگــران،  مشــکات  رفــع  و  تعامــل  بــا  گفــت:  زنجــان  اســتاندار 
شــد. خواهــد  پیگیــری  جهــان  روغن نباتــی  کارخانــه  خواســته های 

ــح اهلل حقیقــی  ــگاه اطاع رســانی اســتانداری زنجــان، فت ــه گــزارش  پای ب
ــا هیئــت مدیــره کارخانــه روغن نباتــی جهــان، بــر ضــرورت  در دیــدار ب
ــدی  ــاد و رضایت من ــب اعتم ــت جل ــر جه ــاط موث ــل و ارتب ــاد تعام ایج

کارگــران مجموعــه روغن نباتــی جهــان، تاکیــد کــرد: در صــورت 
جلــب اعتمــاد و رضایــت کارگــران ایــن مجموعــه تولیــدی، مشــکات 
و مســائل آن نیــز از ســوی مدیریــت عالــی اســتان پیگیــری و رفــع 

ــد شــد. خواه
ــدی  ــای تولی ــکات مجموعه ه ــع مش ــتای رف ــدام در راس ــن اق وی، اولی
ــف  ــان توصی ــران و کارفرمای ــان کارگ ــل می ــاط و تعام ــت ارتب را تقوی
ــه وعده هــای خــود عمــل کــرده و  ــان ب کــرد و گفــت: چنانچــه کافرمای
کارگــران هــم صادقانــه و بــه دور از شــیطنت بــه کار خــود ادامــه دهنــد، 

ــد. ــد ش ــع خواه ــتری رف ــهولت بیش ــا س ــا ب ــکات مجموعه ه مش
ایــن مســئول بــه ســوابق اجرایــی خــود در دوران تصــدی مســئولیت های 
مختلــف در ســایر اســتان ها در زمینــه رفــع مشــکات جامعــه کارگــری و 
راه انــدازی واحدهــای مشــکل دار اشــاره کــرد و افــزود: چنانچــه متقابــا 

بــه تعهــدات عمــل شــود، می تــوان مشــکات را حــل کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در شــرایط اقتصــادی کنونــی جامعــه نبایــد بــه 
کارگــران و اقشــار کم درآمــد جامعــه فشــاری وارد کــرد، ادامــه داد: بایــد 
ــع  ــه و رف ــش جامع ــظ آرام ــه حف ــدات، زمین ــه تعه ــل ب ــت و عم ــا درای ب
ــت. ــا گام برداش ــق وعده ه ــرای تحق ــم و ب ــران را فراه ــکات کارگ مش

نماینده عالی دولت در استان زنجان تاکید کرد:

پیگیری خواسته های کارگران کارخانه روغن نباتی جهان
و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس  ایســنا- 
ــزی اســتان زنجــان گفــت: بیــش  برنامه ری
از 50 درصــد از اعتبــارات عمرانــی اســتان 

ــت. ــده اس ــص داده ش تخصی
شــهرام طهماســبی  اظهــار کــرد: اعتبــارات 
جــاری بابــت 25 دســتگاه اجرایــی کــه تابع 
نظــام بودجــه اســتانی هســتند، 21۷ میلیــارد 
تومــان اســت کــه 155 میلیــارد تومــان از آن )بیــش از ۷0 درصــد( تخصیص 
داده شــده اســت. همچنیــن اعتبــارات عمرانــی اســتان، 428 میلیــارد تومــان 

اســت کــه 22۶ میلیــارد تومــان از آن تخصیــص داده شــده اســت.
ایــن مســئول ادامــه داد: خوشــبختانه بــا رویکــرد دولــت تدبیــر و امیــد، از 
ابتــدای شــروع بــه کار دولــت یازدهــم اولیــن بــاری اســت کــه تخصیــص 
ــده  ــاغ ش ــا اب ــتان  ه ــه اس ــد ب ــش از 50 درص ــا بی ــی ب ــه عمران ــش ماه ش
اســت و ایــن میــزان، چنــد برابــر ســال های گذشــته در ایــن مقطــع اســت.

ــه این کــه پارســال تخصیص هــای عمرانــی تــا پایــان ســال  ــا اشــاره ب وی ب
بــه 50 درصــد نرســید، افــزود: بــه نظــر می رســد رویکــرد دولــت این اســت 
ــادی ســاماندهی و تخصیص هــا را  ــا حــد زی ــی را ت کــه پروژه هــای عمران
ــی  ــارد تومان ــارات 428 میلی ــی اســت کــه اعتب ــن در حال ــد. ای تقویــت کن

بــرای بیــش از 1100 پــروژه پیش بینــی شــده اســت.

ــد،  ــر از 40 درص ــروژه، کمت ــداد پ ــن تع ــرد: از ای ــح ک ــبی تصری طهماس
و  اســت  مســتمر  پروژه هــای  مابقــی،  و  اســت  احداثــی  پروژه هــای 
ــای اداری  ــن، فضاه ــداری اماک ــز و نگه ــر، تجهی ــل تعمی ــواردی از قبی م
و فرهنگــی و ورزشــی را شــامل می شــود. بخشــی از ایــن اعتبــار نیــز 
ــتغال زایی در  ــام اش ــت نظ ــت تقوی ــت و باب ــه اس ــون بودج ــره 18 قان تبص

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
ــه  ــان این ک ــا بی ــان ب ــتان زنج ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
20 درصــد از اعتبــارات اســتانی )3۶ میلیــارد تومــان( بــه ایــن مســاله 
اختصــاص یافتــه اســت، یــادآور شــد: عــاوه بــر ایــن، حــدود 10 میلیــارد 
ــاغ  ــه اســتان اب ــت تبصــره 18 ب ــی باب ــارات مل ــان هــم ســهمیه از اعتب توم
شــده اســت و بایــد بــرای تقویــت بخــش تولیــد و اشــتغال زا صــرف شــود.

وی بــا اشــاره بــه این کــه از مجمــوع 428 میلیــارد تومــان اعتبــارات عمرانــی، 
۶4 درصــد تخصیــص، ابــاغ شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: ســهمیه مــا از 
ــه  ــص یافت ــد از آن تخصی ــه 80 درص ــت ک ــان اس ــارد توم ــت، ۶2 میلی نف
ــرای ارتقــای شــاخص های اقتصــادی در  ــی کــه ب ــن اعتبارات اســت. همچنی
نظــر گرفتــه شــده، 15 میلیــارد تومــان اســت کــه تخصیــص 4۶ درصــد از 
آن ابــاغ شــده اســت. اعتباراتــی هــم کــه از محــل مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــان اســت کــه ۶۷  ــارد توم ــه، 12 میلی ــان اختصــاص یافت ــت ورزش جوان باب

درصــد از آن تخصیــص یافتــه اســت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان عنوان کرد:

تخصیص بیش از 50 درصد از اعتبارات عمرانی استان زنجان

ایســنا- رئیــس اتــاق اصنــاف زنجــان گفــت: خانواده هــا و مــدارس 
کــودکان را بــا مشــاغل آشــنا کنیــد. 

فرهنــگ  نهادینه ســازی  بــرای  کــرد:  اظهــار  موســوی  ســیدمحمود   
ــودکان و  ــوزش ک ــرای آم ــای الزم ب ــد برنامه ریزی ه ــوزی بای مهارت آم
ــل در  ــار تحصی ــده در کن ــد در آین ــان بتوانن ــا آن ــان انجــام شــود ت نوجوان

ــند ــته باش ــز داش ــه ای نی ــغل و حرف ــگاه ها، ش دانش
ــودکان  ــود در ک ــات موج ــه گرایش ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــئول ادام ــن مس ای

در  و  کننــد  مدیریــت  را  آنهــا  بتواننــد  بایــد  مــدارس  نوجوانــان،  و 
باشــند.  داشــته  نقــش  تمایــات  ایــن  صحیــح  جهت گیــری 

ــی و  ــای اجتماع ــه زمینه ه ــر هم ــی از نظ ــوزش کارآفرین ــزود: آم وی اف
ــه کــودکان یــاد می دهــد  ــه نفــع دانش آمــوزان اســت، زیــرا ب اقتصــادی ب
ــه فکــر کننــد و مهارت هــا و اســتعدادهای خــود را پــرورش دهنــد  آزادان
ــاد  ــک نه ــوان ی ــه عن ــرورش ب ــوزش و پ ــن و آم ــل والدی ــن دلی ــه همی ب

ــد.  ــن مهــم را تقویــت کن ــد ای آمــوزش بای
ــه کــودکان شــد و تصریــح کــرد:  موســوی خواســتار آمــوزش مشــاغل ب
خانواده هــــا، ســــازمان های مــردم نهــاد، دانشــگاه و برخــی نهادهــای 
فرهنگــی از جملــه ظرفیت هــای موجــود در اطــراف مــدارس هســتند 
ــز در  ــا نی ــرد. برخــی ظرفیت ه ــا بهــره ب ــوان از آن هــ ــی می ت ــه خوب کــه ب

داخــل مدرســه موجــود اســت. فعالیت هــای مــداوم و مســتمر ماننــد بوفــه 
مــدارس و دیگــر خدمــات ممکــن، مــوردی و مقطعــی ماننــد بازارچه هــای 
خیریــه، پروژه هــای درســی، بازدیدهــای عمومــی و اختصاصــی از جملــه 

ایــن ظرفیتهــا هســــتند. 
رئیــس اتــاق اصنــاف زنجــان یــادآور شــد: بایــد فرهنگ ســازی در 
کــودکان بــه گونــه ای باشــد کــه خــود آنــان نیــز مشــتاق آمــوزش حرفــه 
و توانمنــدی باشــند و بهتــر اســت کــودکان عــاوه  بــر کاس هــای علمــی، 
آموزشــی و ورزشــی کــه در طــول ســال تحصیلــی و ایــام تابســتان از آن 
ــا در  ــوند ت ــنا ش ــف آش ــاغل مختل ــا مش ــان دوران ب ــد از هم ــره  می برن به

ــق باشــند.  ــد موف ــده بتوانن آین

توصیه رئیس اتاق اصناف زنجان:

کودکان  را با مشاغل آشنا کنید


