
ــه ای  ــای منطق ــاب ه ــروه حس ــس گ ــی- ریی ــه کرم پروان
ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری ــت س ــاخص قیم ــبات ش و محاس

ــان ــتان زنج ــزی اس ری

خالقیــت، یکــی از ویژگــی هــای انســان اســت کــه بــا اســتعداد الهــی مــی 
توانــد بســیاری از چیزهــا را خـــلق نـمـایـــد. چـنـــانچه خالقیــت و نــوآوری 
ــه  ــالص ب ــر خ ــع تی ــم، در واق ــار بگذاری ــر کن ــی بش ــه زندگ را از صحن
ــود و  ــرا رک ــم. زی ــر زده ای ــی بش ــات زندگ ــا و حی ــی، بق ــت، پویای حرک

ــت. ــودی اس ــرگ و ناب ــاوی م ــی مس ــه زندگ ــرار حقیران تک
ــالق  ــای خ ــازمان ه ــالق، س ــران خ ــروز مدی ــی امـ ــای سـازمـانـ در دنـیـ
وکارکنــان خــالق اضــالع مثلــث خـالقـیـــت هـسـتـنـــد کـــه بـــدون هـــر 

یـــک خـالقـیـــت و نـــوآوری بـــه ســـر مـنـــزل مقصــود نمــی رســد. 
خالقیــت،« »نــوآوری« و »کارآفرینــی« مفاهیمــی هســتند کــه اغلــب اشــتباهاً بــه 
جــای یکدیگــر بــه کار بــرده مــی شــوند، در حالــی کــه هــر یــک از ایــن واژه ها 
دارا معنــی مشــخصی اســت. »خالقیــت« را ظهــور یــک ایــده نــو و توانایی تلفیق 
ایــده هــا بــه شــیوه ای منحصــر بــه فــرد بــرای برقــراری ارتبــاط غیرمعمــول بیــن 
ایــده هــای مختلــف و »نــوآوری« را، فرآینــد بــه کار بــردن یــک ایــده خــالق و 
تبدیــل بــه یــک محصــول، خدمــت یا شــیوه مفیــد تعریف کــرده انــد. خالقیت 
اشــاره بــه »ارائــه چیــزی نــو« دارد، در حالــی کــه نــوآوری اشــاره بــه »کاربــرد 
چیــزی نــو« مــی کننــد و »کارآفریــن،« نیــز کســی اســت کــه تمایــل بــه پذیرش 
ریســک تــا ســازمانی را تأســیس کنــد و یــک محصــول جدید، خدمــت جدید 

یــا فرآینــد جدیــد را در ســازمان بــه کار انــدازد .
 نقــش ســه عامــل مهــم یعنــی »خالقیــت،« »نــوآوری« و »کارآفرینــی،« بــه 

ترتیــب زیــر مــی تــوان خالصــه کــرد:
خالقیــت یــک توانایــی فــردی اســت کــه مــی توانــد بــه یــک اختــراع یــا 

ایــده ای بکــر توســط فــرد خــالق منجــر شــود
نــوآوری فرآینــدی اســت کــه اختــراع یــا ایــده را بــه محصــول یــا خدمتــی 

کــه قابــل عرضــه در بــازار اســت تبدیــل مــی کنــد.
کارآفرینــی ویژگــی فــردی اســت کــه بــا عزمــی راســخ و بــا وجــود موانــع 
بســیار در رســاندن یــک محصــول و یــا ارایــه ی خدمــت جدیــدی بــه بازار 

فرآینــد نــوآوری را بــا موفقیــت هدایــت مــی کنــد.

اهمیت و ضرورت خالقیت و نوآوری در سازمان ها
 همــه ســازمانها بــرای بقــاء نیازمنــد اندیشــه هــای نــو و نظــرات بدیــع و تــازه 
انــد. افــکار و نظــرات جدیــد همچــون روحــی در کالبــد ســازمانه دمیــده 
مــی شــودو آن را از نیســتی و فنــا نجــات مــی دهــد. در عصــر مــا بــرای بقــاء 
ــوآوری را  ــی و ن ــان نوجوی ــی حفــظ وضــع موجــود، جری و پیشــرفت حت
ــری شــود.  ــودی آن جلوگی ــا از رکــود و ناب ــداوم بخشــید ت در ســازمان ت

)میرمیــران ســید جلیــل, ۱۳۸۴(
خـالقـیـــت و نـــوآوری از ویـژگـــی هـــای خـــاص انـســـان اســـت ، زیـــرا 

ــد ــی باش ــان م ــص انس ــه مخت ــت ک ــل اس ــه و تعق ــه از اندیش برگرفت
از نظر طرز کار، توانایی های فکری ما را می توان به طریق زیر خالصه نمود:

* جذب ، توانایی مشاهده و بکار بردن توجه

*ضبط، توانایی حفظ کردن و بخاطر آوردن
* استدالل ، توانایی تجزیه و تحلیل و قضاوت

* خالقیت، توانایی تجسم، پیش بینی و ایجاد ایده ها
اکـنـــون مـاشـــین هــای کامپیوتــر ســه فعالیــت اول را تــا انــدازه ای انجــام 
ــه  ــادر ب ــچ ماشــینی ق ــی رســد کــه هی ــه نظــر م ــد لیکــن مســلم ب ــی دهن م

ــر الکــس اس اســبورن( ــود. )دکت ــد ب ــا نخواه ــده ه ایجــاد ای
از آنـجـایـــی کـــه رکــن اصلــی و کلیــدی همــه ســازمان هــا نیروی انســانی 
اســت و نیــروی انســانی اســـت کــه مــی توانــد در مــوارد فــوق مــا را یــاری 
دهــد تــا بدانیــم ســازمان خــالق و نــوآور بســتگی تقریبــاً تامــی نســبت بــه 
ــن  ــز در ای ــالق نی ــازمان خ ــاد س ــایر ابع ــه س ــر چ ــانی دارد اگ ــروی انس نی

مســئله دخیــل هســتند.
سـازمـــان هـــا بـــا مـحـیـــط بـیـرونـــی و داخـلی خـــود بـه طـــور مـسـتـمـر 
تعامــل داشــته و تاءثیرپذیــر و تاءثیرگذارنــد. و تغییــرات متعــدد، گوناگــون 
و پیچیده ای کـــه در مـحـیـــط بـیـرونـــی وجـــود دارد کـــه سازمان ها نمی 

تواننــد نســبت بــه آنهــا بــی تفــاوت بـاشـــنـ
در صـــورت بـــی تـــفاوتی و تــداوم رفتارهــای تکــراری در محیــط بســته 
، ایــن نــوع سـازمـــان هـــا رو بـــه نـابـــودی بــوده و قــادر بــه حفــظ وضــع 
موجــود نیســتند. لــذا تــداوم و بقــاء ســازمان هــا و تحقــق اهــداف آنهــا مــی 
طلبــد کــه نهضــت خالقیــت و نــوآوری را در ارکان ســازمان کــه هـمـــانا 
ــد آن  ــی و فرآین ــش بین ــت پی ــازمانی اس ــاختار س ــران و س ــان، مدی کارکن
ــا از ســقوط و  ــه صــورت مســتمر و فراگیــر مطــرح ســازند ت را ترســیم و ب

ــی( ــان باشــند. )ســلطانی تیران ــودی در ام ناب
انعطــاف پذیــری منطقــی ســازمان هــا در قبــال تغییــرات گوناگــون و 
پیشــرفت های تکنولوژی ، مـوجـــب مـــی شـــود کـــه ســازمان به روز بوده 
ــاس    ــود را بـراسـ ــات خـ ــا و تصمیم ــه ه ــا، برنام ــا، روش ه ــت ه و سیاس
واقـعـیـــات تـنـظـیـــم نـمـــوده و در صــورت نیــاز تغییــرات الزم را ایجاد و 
اشـکـــاالت را مـرتـفـــع و بـرنـامـــه هـــای پـــیشرفت خود را ترسیم نمایند. 
ــه  ــد ادام ــی توانن ــات خــود م ــاء و حی ــه بق ــی ســازمان ، ب ــن صورت در چنی

ــی( ــد )ســلطانی تیران ــورد نظــر دســت یابن ــه اهــداف م ــد و ب دهن

خالقیت و مدیریت
هـمـانـطـــور کـــه اشـــاره شـــد سـازمـــان هــا بــرای تــداوم حیــات و بقــاء و 
رشد و پیشرفت محتاج خـالقـیـــت و نـــوآوری هـسـتـنـــد. سـازمـــان هـا به 
خــودی خــود یــک مفهــوم هســتند کــه بــا وجــود نیــروی انســانی )مدیــران 

و کارکنــان ( حرکــت ، پویایــی و پیشــرفت را رقــم مــی زننــد.
ــوآوری در ســازمانها، دارای ســه رکــن اساســی هســتند کــه  خالقیــت و ن
ــق  ــکان تحق ــک ، ام ــر ی ــالق در ه ــای خ ــی ه ــود ویژگ ــورت وج در ص
همــه جانبــه خالقیــت و نــوآوری بوجــود مــی آیــد. ایــن ارکان ســه گـانـــه 
شـامـــل مـــدیر خــالق ، ســازمان خــالق و کارکنــان خــالق مــی باشــد کــه 
مــی تــوان تاءثیــر نقــش   مدیــران خــالق را در راءس ایــن مثلــث قــرار داد

مـدیـــر خـــالق . نـقـش مـدیـــر در سـازمـان از سـاخـتـــار، نـیـروی انـسانی 
، تجهیــزات و ســایر عـوامـــل تـاءثـیـرگـذارتـــر اســـت . چـنـــانچه مدیــر از 
دانــش ، اطالعــات ، تجربیــات و هنــر الزم مدیریــت برخــوردار باشــد تــا 

حــدی کــه بتوانــد رهبــری ســازمانی را نیــز عمــاًل عهــده دار گــردد، نقــش 
و تاءثیــر او دو چنــدان خواهــد شــد

ویـژگـــی هـای مـدیـران خـالق و کـارآفـریـن. وظـایـف مـدیـران خـالق 
از چـنـــد زاویـــه قـابـــل تـــاءمل و بررســی اســت . وظایــف مدیــران خــالق 
از نظــر ایجــاد شــرایط، رشــد و توســعه خـالقـیـــت مـــورد نـــظر اســت کــه 
بــه اختصــار مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد. مدیــران کارآفرین بـــه دنـبـــال 
نـــوآوری و تـغـیـــیرات جدیــد هســتند. لــذا چنانچــه شــرایط را تدابیر ایجاد 
وضــع مـوجـــود فـعـالیـــت هـــا سـازمـــان و مـدیـریـــت معنی کنیــم ، ایجاد 
وضــع موجــود فعالیــت کارکنــان برعهــده مدیــران ســازمان هــا اســت ، کــه 

برخــی از مهــم تریــن مصادیــق آن را اشــاره مــی نماییــم
 * کمــک بــه تغییــر و تحــول ارزش هـــا و هنجارهــای نامناســب و نامســاعد 
در کار و تولیــد. زیــرا ایجــاد فرصــت کار و تــالش نـــیازمند اصــالح 
مقــررات ، نگــرش هــا و محدودیــت هــای دســت و پــا گیــر کــه مدیــران 

ــد ضــروری اســت خــالق از عهــده آن برمــی آین
* ریـسـک پـذیـری و تـحـمـل ابـهـام. آن هـا از شـکـسـت خـوردن نـمـی 
تـرسـنـــد و بـــا قـبـــول یـــک خـطـر بـــه دنـبـال بـــاز کـردن فـضـــای کـار و 
رقـابـــت جـدیـــد مـــی رونـــد. یـــعنی قبول ابهامی که پیش بینی پذیر نیست

* اسـتـفـــاده درســـت از خالقیــت خــود و دیگــران . مدیــران خــالق 
ــت و  ــو درس ــه نح ــان ب ــود و کارکن ــی در خ ــن ویژگ ــن از ای و کارآفری

ــد ــی کنن ــتفاده م ــب اس مناس
* هـمـاهـنـــگ بـــا شـرایـــط و واقـعـــیت هــا. مدیــران خــالق و کار آفرین 
ــی  ــی ول ــواهد علم ــه و ش ــانی ، تجرب ــابع انس ــرمایه ، مـنـ ــه س ــه ب ــا توج ب

ــد ــی کنن ــدام م ــای کار اق ــت ه ــرایط و واقعی ــا ش ــگ ب هماهن
* تـوجـــه بـــه آیـنـــده و شـکـــار فـــرصت هــای طالیــی . مدیــران خــالق 
ــکار  ــه ش ــان را ب ــود و کارکن ــد و خ ــه دارن ــده توج ــه آین ــن ب و کارآفری
فرصــت هــای طالیــی ترغیــب مــی کننــد. آنهــا در بــه نـتـیـجـــه رسـانـــدن 
فـرصـــت هـا و طـــرح هـای ابـتـکـاری حـوصـــله و تحمل فراوانی دارند و 

بــا عالقــه بــه پــی گیــری آنهــا مــی پردازنــد
وظـایـــف مـــدیران خــالق . مدیــران بایــد بداننــد کــه ســازمان آنهــا 
مجموعــه زنــده انســانی اســت کــه در تـــعامل بــا ابــزار و تجهیــزات 
ــط و  ــد در محی ــاق و رش ــت انطب ــد در جه ــا بای ــد، آنه ــی باش ــواد م و م
بـــهبود توانایــی یادگیــری خــود و دیگــر عناصــر انســانی ســازمان تحریــک 
کننــده و انتخــاب گـــر بـــاشند. واکنش هــای انطباقــی را در پیکره ســازمان 
تقویــت کننــد تــا اســتعداد و توانایــی نـــوآوری را بـهـبـــود دهـــند. در ایــن 
ــذا  ــد. ل ــج دهن ــوآوری را تروی ــری ن ــد یادگی ــی توانن ــران م ــورت مدی ص
ــر را  ــان ، مــوارد زی مدیــران جهــت پــرورش   افــراد خــالق و آمــوزش آن

ــر ســازند ــکان پذی ــد ام بای
ــرس از  ــدون ت ــه ب ــوند ک ــویق ش ــد تش ــان بای ــره ؛ کارکن ــل مخاط * تحم
پیامدهــای ارائــه واجــرای یــک برنامــه آن را تجربــه نمــوده و اشــتباهات را 

ــد. ــه شــمار آورن ــوان فرصــت هــای یادگیــری ب ــه عن ب
* کـاهـــش کـنـتـــرل بـیـرونـــی؛ قـوانـیـن ، مـقـــررات و خـطـ مـشـی هـا و 

کنتــرل هــای مشــابه بایــد بــه حداقــل کاهــش یابــد
* کاهــش تقســیم کار؛ از افــراط در تقســیم کار پرهیــز شــود تــا محدودنگر 

نگشــته و وســعت دیــد را افزایــش دهد
* قـبـــول ابـهـــام ؛ در تـاءکـیـــد بـــر شـــفاف ســاختن ، عینی بودن ، مشــخص 

بــودن در فرآینــد خالقیــت، پرهیــز گــردد تــا محــدوده خالقیــت کاهــش نیابد
* تحمــل راه هــای غیــر عملــی ؛ از جــواب هــای غیــر عملــی کــه ممکــن 
اســت نابخردانــه باشــد، بایــد تحمــل نمــود شــاید برخــی از راه حــل هــا در 

مواقعــی منجــر بــه خالقیــت شــود
* تـحـمـــل تـضـــاد؛ تـــنوع آراء بایــد تشــویق شــود. گرچــه هماهنگــی و 
توافــق بیــن افــراد و واحدهــا همیشــه بــه عملکــرد موفــق منجــر نمــی شــود

ــراد  ــد و اف ــح باش ــد واض ــا بای ــدف ه ــا؛ ه ــا ابزاره ــج ت ــر نتای ــز ب * تمرک
باید تشویق شوند کـــه راه کـارهـــای مـتـعـــدد رسـیـــدن آنـهـــا را در نـــظر 
بگیرنــد، تمرکــز بــر نتایــج باعــث ارائــه پیشــنهاد و چندیــن جــواب صحیــح 

بــرای هــر مســاءله معیــن مــی شــود
* ارتـبـاطـــات هـــمه جانبــه ؛ ارتباطــات بایــد بــه طــور افقــی ، عمــودی و 
ــات را  ــاروری نظری ــات ب ــان آزاد ارتباط ــد. جری ــدا کن ــان پی ــوّرب جری م

آســان مــی کنــد.
* ایـــجاد نظــام مشــارکت جو؛ وقتی کــه کارکنان بداننــد در صــورت ارائه نظر، 
مــورد حمایــت و تـشـویـــق مـــدیر قرار مــی گیرند پیوســته به تفکــر و خالقیت 
مــی پردازنــد امــا اگر مدیران بـــه افـــکار و نظــرات نهایی آنها بــی اعتنایی کنند، 

شــخصیت انســانی افــراد را می شــکنند و ابتکار را می خشــکانند.

موانع خالقیت
ــن  ــر ای ــوآوری ب ــت و ن ــردازان خالقی ــه پ ــران و نظری ــب نظ ــر صاح اکث
ــر در  ــا اگ ــتند، ام ــالق هس ــاً خ ــش فطرت ــم و بی ــراد ک ــه اف ــد ک ــده ان عقی
یــک جامعــه افــرادی دیــده مــی شــوند کــه اصــال قــدرت خالقیــت ندارنــد 
ــن  ــش ای ــد، علت ــت بیشــتری از خــود نشــان مــی دهن ــا عــده ای خالقی و ی
اســت کــه افــراد مختلــف بــه طــور غیــر ارادی ممکــن اســت از بــدو تولــد 
و بلکــه قبــل از تولــد در شــرایطی قــرار گرفتــه باشــند کــه موانــع کمتــری 
ــرای رشــد و شــکوفایی اســتعداد بالقــوه خالقیــت وجــود داشــته اســت.  ب
بنابرایــن، همــه متخصصیــن متفــق القــول هســتند کــه اگــر افــراد بــا روش 
هــای شناســایی و دفــع موانــع خالقیــت خــود آشــنا شــوند و آنهــا را بــه کار 

بندنــد، بــر قــدرت خالقیــت شــان افــزوده مــی شــود.
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نشریه تخصصی تولید، تجارت و کارآفرینی استان زنجان

بودجه 98 و نهال نوپای 
کارآفرینی ایران

احمد اسدی- سردبیر

هــر نهالــی بــرای تبدیــل شــدن بــه درختــی تنومنــد نیازمنــد 
ــروز  ــه ام ــی ک ــان کهن ــت. درخت ــیدگی اس ــت و رس مراقب
میراثــی از طبیعــت کشــور و اســتان محســوب مــی شــوند، 
روزگاری نهالــی کوچــک بودنــد کــه بــا نگهــداری و 
رســیدگی مســتمر مردانــی بــزرگ امــروز تبدیــل بــه ثروتــی 

ــد. ــع طبیعــی شــده ان مهــم در حــوزه مناب
نیــز  پایانــی دهــه 90 هجــری شمســی  هــای  در ســال 
کارآفرینــی همچــون نهالــی بــرای اقتصــاد کشورمحســوب 
ــف  ــت مضاع ــیدگی و حمای ــد رس ــه نیازمن ــود ک ــی ش م
بــرای تشــکیل قدرتــی مضاعــف بــرای شــکل بخشــیدن بــه 

ــت. ــتان اس ــور و اس ــادی کش ــم اقتص ــاختارهای مه س
یــک واقعیــت ملمــوس در اقتصــاد ایــران وجــود دارد و 
ــت  ــت دول ــور در دس ــاد کش ــده اقتص ــم عم ــه حج آن اینک
و حاکمیــت اســت و بخــش خصوصــی تــا بــه امــروز آنچنان 
ــران  ــول از اقتصــاد ای ــل قب ــه توســعه و ســهم قاب ــد ب کــه بای
ــه در  ــی ک ــه های ــعارها و برنام ــام ش ــا تم ــت. ب ــیده اس نرس
کشــور بــرای افزایــش ســهم اقتصــاد بخــش غیردولتــی برنامه 
ریــزی شــده عمــال شــاهد رســیدن بــه نقطــه مطلــوب نیســتیم.

آقای چند خودکاره 
و خودکار قرمز برای زنجان…!

از خواب غفلت بیدار شویم
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استان زنجان ۶ طرح ملی در حوزه راه دارد
جامعه ای که خواستار توسعه است، 

پژوهش را جدی بگیرد

کمبود مواد اولیه دست از سر 
تولیدکنندگان پوشاک بر نمی دارد 

نبود مهارت، مشاغل موجود را هم 
در معرض ناپایداری قرار می دهد

گام بلند زنجان برای ایجاد اشتغال در بخش صنعت

زنجان چهارمین استان 
کشور در سهم پیش بینی 

اشتغال صنعت کشور
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کارآفرین باشیم

نقش مدیران در خالقیت و نوآوری سازمان ها



ایــن روزهــا کــه بــازار پرتالطــم و امیــد بــه 
آینــده در جامعــه شــهری زنجــان و کشــور 
ــوم  ــی رود و مســئوالن از مق ــول م ــه اف رو ب
هــای اجتماعــی ســخن مــی گویند، شــنیدن 
برخــی اخبــار تبعیــض آمیــز امیــد مــردم را 

ــد! ــر می کن ــد ناامیدت ــر و امی ــت تدبی دول
تشــریح  “همدلی زنجــان”؛  گــزارش  بــه 
ــی  ــرایط فعل ــور در ش ــاد کش ــت اقتص وضعی
نیازمنــد هیــچ توضیحــی نیســت، تمــام گــروه 
هــای اجتماعــی و عمــوم مــردم لــذت! زندگی 
و رفــاه! اجتماعــی را بــه خوبــی لمس می کنند. 
امــا وقتــی در همیــن حیــن کــه مســئوالن 
همــواره مــی گوینــد اعتبــار نیســت! اعتبــارات 
بودجه عمرانــی ۵0 درصد هم تخصیض نیافته 
و هزینــه هــای جاری کشــور بــاال اســت و….

شــنیده می شــود کــه فــالن مســئوالن بلندرتبــه 
کشــوری در ســفر بــه موطن خــود مصوب می 
کنــد تــا فــالن اســتودیو صــدا و ســیمای مجهز 
کشــور در شــهر رشــت ایجــاد شــود. البتــه کــه 
ایــن شــنیده ها شــایعه ای بیش نیســت و برخی 
بــه دنبــال برهــم زدن آرامش جامعــه و همدلی 

بیــن مردم و مســئوالن هســتند.
ــر  ــد باق ــه محم ــود ک ــی ش ــنیده م ــی ش وقت
کــه  جمهــور  رئیــس  معــاون  نوبخــت، 
ــای  ــن نهاده ــم تری ــی از مه ــئولیت یک مس
ــده دارد، دارای  ــر عه ــور را ب ــاری کش اعتب
ــاوت  ــگ متف ــد رن ــا چن ــودکار ب ــد خ چن
اســت، یــک شــهروند نمــی دانــد ایــن بــرای 
یــک مدیــر خوب اســت یــا بــد…! احتماال 
رنگــی  خــودکار  چنــد  اســت.  خــوب 
همچــون زمــان هــای قدیــم در مــدارس کــه 
ــا  ــا ب ــود و رفوضه ه ــز ب ــی و قرم ــبز و آب س

ــد. ــی گرفتن ــره م ــز نم ــگ قرم رن
انــگار ایــن روزهــا زنجــان مــدام با خــودکار 
رنــگ قرمــز نمــره مــی گیــرد. ظاهــرا ســنت 
گرفتــن نمــره رفوضگــی زنجــان از ظرفیــت 
هــا و اعتبــارات ملی تمامــی نــدارد و مدیران 
زنجانــی بــرای حفــظ ســمت هــای مدیریتی 
ــدان،  ــون من ــر از قان ــیار قانونمندت ــود بس خ
ــر از  ــده ت ــا، دون ــط ه ــر از منضب ــط ت منضب
ــر از همــدالن، هرچــه  ــدگان، همــدل ت دون

خــوب تــر از هرچــه خوبــان هســتند.

بــه نظــر مــی رســد برخــی مدیــران در زنجــان 
ــران  ــود در ته ــای خ ــرای رئس ــی ب ــه میزان ب
ــد و عملکــرد مناســب  ــی کنن خــوب کار م
دارنــد کــه جایــگاه مدیریتــی آن هــا در ایــن 
اســتان فریــز شــده اســت! البتــه مدیــران ارشــد 
دیگــری نیــز در زنجــان بودنــد و هســتند کــه 
بــه لطــف ظرفیت هــای بومــی زنجــان خوب 
پلــه هــای ترقــی را طــی کــرده و مــی کننــد.

ــی را  ــی زنجــان مطلب ــان همدل یکــی از مخاطب
ارســال کــرده که انتشــار آن موجب شــد موجی 
از اعتــراض ها به عملکرد مدیران اســتانی شــکل 

بگیــرد. در ایــن مطلــب آمــده اســت؛

شــویم    بیــدار  غفلــت  خــواب  از 
ــروزه در تمامــی  باســتحضار مــی رســاند ام
دنیــا از صنعــت گردشــگری بــه عنــوان یک 
ــه  ــی ک ــد صنعت ــاد می کنن ــاک ی ــت پ صنع
ــار  ــتن آث ــطه داش ــه واس ــان ب ــهرمان زنج ش
ــت  ــته آن اس ــه شایس ــان ک ــی آنچن تاریخ

ــه اســت! دســت نیافت
تــراژدی ایــن ماجــرا آنجــا رقــم میخــورد 
ــه ســایت ســازمان مدیریــت و  کــه اگــر ب
برنامــه ریــزی قزویــن ســری بزنیــم بــا تیتــر 
خبــری تحــت عنــوان” ردیــف دار شــدن 
طــرح بوســتان فــدک و دهکــده طبیعــت 
 9۸ ســال  بودجــه  الیحــه  قزویــن”در 
ــوان  ــرار اســت بعن ــرو میشــویم کــه ق روب
یکــی از مراکــز آموزشــی؛ تحقیقاتــی؛ 
کشــور  وتفرجگاهــی  گردشــگری 
مطــرح شــود …. مزیــد اســتحضار مبلــغ 
قزویــن  فــدک  طــرح  بــه  اختصاصــی 

۲000 میلیــارد ریــال می باشــد.

جهــت  چــرا  اینجاســت  ســئوال  حــال 
یــا گاوازنــگ زنجــان  گنبــد ســلطانیه 
کــه قــرار بــود تلــه کابیــن؛ رســتوران 
ــف  ــچ ردی ــد هی ــته باش ــردان و… داش گ
بودجــه ای اختصــاص نمــی یابــد مشــکل 
مســئولین  حرف هــای  یــا  کجاســت؟ 
شــهر تناقــض دارد یااصــال کســی بــه فکــر 

ــت؟ ــهر نیس ــن ش ــعه ای توس
ــدم  ــت از ع ــت صحب ــر وق ــه ه ــرت ک چ
می آیــد  میــان  بــه  گاوازنــگ  توســعه 
ــه  مســئولین شــهر عــدم ســرمایه گــذار را ب
رخ می کشــند حــال ســئوال اینجاســت! آیــا 
شــهر زنجــان ردیــف بودجــه ای در حــوزه 
های مختلــف باالخــص حوزه گردشــگری 
ــهروند؛  ــک ش ــوان ی ــن بعن ــا م ــدارد ی را ن
ــه  نماینــدگان مجلس؛اســتانداری و… آنگون
ــای  ــه ه ــاد گفت ــر نیســتیم. ی ــد پیگی کــه بای
اســتاندار اســبق زنجــان )آقــای درویــش 
اســتانی  مدیــران  بــه  کــه  امیری(افتــادم 
میگفــت: جهــت جــذب بودجــه بایــد مــوی 

ــید. ــران باش ــاغ وزی دم

ــه  ــت ک ــان آن نیس ــر زم آری دیگ
مســئولین شــهر  و  بنــده حقیــر 
بــدون مطالبــه حقوقمــان را بگیریم 
ــه طــرق قانونــی و پیگیــری  بایــد ب
مجدانــه حــق خــود را مطالبــه 

کنیــم….؟
ــهروند  ــخن ش ــن س ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ  ب
زنجانــی کمــی بایــد مــورد تامــل بیشــتر 
ــتان  ــه اس ــرد. اینک ــرار گی ــتانی ق ــران اس مدی

قزویــن بــرای باراجیــن توانســته ۲00 میلیــارد 
ــد  ــی کن ــش بین ــور پی ــار از کش ــان اعتب توم
قطعــا شــهروند زنجانی ایــن ســوال را خواهند 
ــد؟ ــگ زنجــان نتوان ــه گاوازن داشــت چگون

اگــر بــه باراجیــن رفتــه باشــید یــک منطقــه 
کــوه پایــه ای را مشــاهده خواهیــد کــرد 
کــه ظرفیــت کــوه هــای ارتفاعــات شــمال 
ــت  ــر و ظرفی ــدارد و منظ ــان را ن ــهر زنج ش
جغرافیایــی آن قابــل مقایســه بــا گاوازنــگ 
نیســت. امــا وســعتش باالتــر از محــدوده 
ــن  ــت. همی ــگ اس ــرای گاوازن ــی ب تعریف
ــرای  ــور باراجیــن ب ــره مان وســعت شــده دای
اینکــه بگوینــد بــزرگ ترین بوســتان طبیعی 

ــت. ــور اس کش
بــه نظــر مــی رســد بــر روی همیــن موضــوع 
تمرکــز شــده و بــا چانــه زنــی و البــی گــری 
مناســب توانســته انــد بــرای آن اعتبــار قابــل 
تاملــی بگیرنــد. وقتــی گفتــه مــی شــود 
ــک  ــه ی ــت ک ــاور نوبخ ــری مش ــه پیگی ک
قزوینــی اســت و تاکیــد خــود وی توانســته 
ایــن ردیــف بودجــه را ایجــاد کنــد، یعنــی 
ــه  ــر ک ــوی و موث ــری ق ــی گ ــک کار الب ی
در کشــور مــا متاســفانه تبدیــل بــه اصــل بــی 

ــرای موفقیــت هــا شــده اســت. بدیــل ب
حــال ســوال از نماینــدگان مجلس در اســتان 
و اســتاندار جدیــد و مشــاورانش! و مدیــران 
ارشــد اقتصــادی اســتان ایــن اســت کــه آن 
ــتفاده از  ــه اس ــان چ ــعه زنج ــرای توس ــا ب ه
ــم  ــی توانی ــا م ــد؟ آی ــرده ان ــا ک ــت ه ظرفی
شــاهد یــک اقــدام موثــر در الیحــه بودجــه 

ــرای زنجــان باشــیم؟ ســال آتــی ب
ــتانداریش  ــان اس ــاری در زم ــید انص جمش
در زنجــان گفــت کــه ســهم اعتبــارات 
دولتــی در توســعه اســتان ســهم پایینــی 
اســت و بــرای توســعه زنجــان بایــد از 
ظرفیــت بخــش خصوصــی بهــره گرفــت. 
امــروز  اقتصــاد  دراماتیــک  شــرایط  در 
کشــور ظاهــرا بایــد از ایــن بخــش هــا قطــع 
ــارات  ــه اعتب ــم ب ــم چش ــرد و بازه ــد ک امی
کالن دولتــی از ردیــف هــای ملــی داشــت 
کــه ظاهــرا بــا شــرایط فعلــی امیــد چندانــی 

ــت! ــم نیس ــه آن ه ب

ــا - مدیــر عامــل ســازمان همیــاری شــهرداری  هــای اســتان زنجــان گفــت:  ایرن
یکــی از معضــالت منطقــه گاوازنــگ شــهر زنجــان تامیــن نبــودن زیــر ســاخت 
ــای  ــتگاه ه ــکاری دس ــه هم ــت ک ــاز اس ــورد نی ــون آب و گاز م ــی همچ های
متولــی فراهــم کــردن آن و تدویــن برنامــه هــای میــان مــدت و بلنــد مــدت بــه 

مشــارکت ســرمایه گــذاران منجــر مــی شــود.
ــگ  ــی گاوازن ــگری و تفریح ــه گردش ــرد: منطق ــار ک ــدی روز اظه ــعید امی س
ــگری  ــش گردش ــان در بخ ــهر زنج ــتان و ش ــوب اس ــای خ ــیل ه ــی از پتاس یک
ــی  ــای کار آفرین ــت ه ــه ظرفی ــادی از جمل ــرش اقتص ــا نگ ــی ب ــه حت ــت ک اس

ــد. ــی آی بشــمار م
وی اظهــار داشــت: اجــرای پــروژه هــای مختلــف در ایــن منطقــه همــواره بــدون 
ــروژه  ــت مســئولیت اجــرای پ ــوده کــه در نهای ــا نوســاناتی مواجــه ب ــی و ب متول

هــای و توســعه منطقــه بــر عهــده ســازمان همیــاری شــهرداری گذاشــته شــد.
ــه  ــن منطق ــا در ای ــی در پیشــبرد کاره ــع حقوق ــون موان ــم اکن ــزود: ه ــدی اف امی
وجــود دارد کــه ســازمان همیــاری بــا جدیــت وارد عمــل شــده و پرونــده هــا را 

مــورد بررســی قــرار مــی دهــد.
ایــن مســئول ادامــه داد: بــرای دســتگاه هــای متولــی امــر ماننــد اداره کل منابــع 
طبیعــی، مدیریــت امــور اراضــی جهــاد کشــاورزی نیــز بــه عنــوان نقــش نظارتــی 

در ایــن منطقــه ارتباطــات صحیحــی تعریــف شــده اســت.
ــه  ــگ ب ــه گاوازن ــگری منطق ــائل گردش ــن مس ــی از مهمتری ــزود: یک ــدی اف امی
زیــر ســاخت هــای الزم آن بــاز مــی گــردد و معابــر و راه هــای منطقــه تعریــض 

شــده کــه بایــد در ایــن بخــش اقدامــات بیشــتری انجــام شــود.
ــد غافــل شــد چــرا کــه ایــن  ــان کــرد: از بحــث محیــط زیســت هــم نبای وی بی
منطقــه نقطــه هــدف حرکتــی بــرای کوهنــوردان بصــورت عمومــی و حرفــه ای 

اســت و بــه ایــن مهــم بایــد توجــه کــرد.
ــاری شــهرداری های اســتان زنجــان خاطرنشــان کــرد:  مدیرعامــل ســازمان همی
بــا مشــارکت تشــکل هــا و انجمــن هــای دوســتدار محیــط زیســت و بــا همکاری 
دســتگاه متولــی فرهنــگ ســازی محیــط زیســتی و پاکســازی طبیعــت بــا هــدف 

جلوگیــری از آســیب هــا در حــال انجــام اســت. 
بــه گــزارش ایرنا،اســتان زنجــان ۲۱ شــهرداری دارد و ســهامداران ســازمان 
ــود. ــی ش ــامل م ــتان را ش ــای اس ــهرداری ه ــه ش ــهرداری مجموع ــاری ش همی

ســازمان همیــاری شــهرداری هــا یــک ســازمان عمومــی غیردولتــی اســت، کــه 
ــات  ــس هی ــتاندار رئی ــی اس ــاون عمران ــازمان، مع ــورای س ــس ش ــتاندار رئی اس

ــتند. ــتان هس ــای اس ــهرداری ه ــز ش ــهامداران نی ــره و س مدی

در ایــن بیــن وقتــی نهادهــا بــرای حمایــت و توســعه از دولــت 
خواســتار حمایــت مــی شــوند، شــاهدیم مســئوالن عمومــا بخــش هــای 
مختلــف غیردولتــی را بــه انصــراف از حمایــت دولتــی فــرا مــی خواننــد، امــا 
فرامــوش مــی کننــد کــه حجــم عمــده اقتصــاد کشــور دســت دولــت بــوده و 

ــه بلــوغ نرســیده اســت. ــه مرحل فعالیــت بخــش خصوصــی در کشــور ب
حــوزه کارآفرینــی یکــی از بخــش هایــی اســت کــه توســط دولــت نهالش کاشــته 
شــده امــا تــا بــه امــروز بــه مرحلــه حمایــت جــدی و رســیدن به بلوغ نســبی نرســیده 
اســت. امــا همــواره همــه مســئوالن از اهمیــت آن ســخن گفتــه انــد. اهمیتی کــه در 

زبــان و گفتــار خالصــه شــده و شــاهد ورود بــه حــوزه عملیاتــی نبــوده ایم.
بــه نظــر مــی رســد اگــر در کشــور اعتقــاد بــه ایجــاد شــغل، ایجــاد ارزش افــزوده 
ــی، توســعه  ــص داخل ــد ناخال ــد اقتصــادی، رشــد اقتصــادی، افزایــش تولی جدی
صــادرات، کاهــش اتــکای مــردم بــه اقتصــاد دولتــی و فرصــت هــای شــغلی ایــن 
بخــش، حرکــت در مســیر رفــاه اقتصــادی و توســعه در ابعــاد مختلــف در یــک 

کالم هســتیم، ناگزیریــم بــه حــوزه کارآفرینــی توجــه بیشــتری داشــته باشــیم.
ــه نهادهایــی همچــون  تحقــق تمــام ایــن مفاهیــم توســعه ای نیازمنــد توجــه ب
کانــون کارآفرینــان اســتان هــا و تشــکل هــای ملــی و همچنیــن داشــتن 
خروجــی قابــل قبــول در راســتای تربیــت کارآفرینــان و ایجــاد صنایــع 
خــالق در ســطح اســتانی و ملــی اســت کــه خروجــی ایــن فرایندهــا منتــج بــه 

ــود. ــتان ش ــور و اس ــادی کش ــکوفایی اقتص ش
نهادهــای رســمی در حــوزه کارآفرینــی کشــور همچــون کانــون هــای کارآفرینی 
نهادهــای نوپایــی هســتند کــه از حداقــل حمایــت هــا نیــز برخــوردار نیســتند. ایــن 
نهادهــا در مســیرهای ابتدایــی توســعه ای قــرار دارنــد کــه اگــر در مرحلــه رشــد 
ابتدایــی مــورد رســیدگی و حمایت مدیران ارشــد اســتانی و کشــوری قــرار نگیرند 

نمــی تواننــد درختــان تنومنــد آینــده بــرای تربیــت نیروهــای کارآفریــن باشــند.
نیــروی انســانی بــزرگ تریــن ســرمایه هــر کشــوری محســوب مــی شــود کــه 
حداقــل در کشــورمان ایــن ســرمایه بــه خوبــی مــورد حمایــت قــرار نگرفتــه 
ــای  ــتگاه ه ــن دس ــره وری پایی ــاری به ــی از گرفت ــه بخش ــوس ک ــد افس و ص
ــه  ــد ب ــراد کارآم ــش اف ــاالری در گزین ــته س ــدم شاس ــی از ع ــی ناش اجرای
عنــوان مهــم تریــن ســرمایه دســتگاه هــای دولتــی کشــور بــوده اســت. امــروز 
ــد  ــهیل فراین ــوع و تس ــاب رج ــم ارب ــا در تکری ــتگاه ه ــن دس ــدی ای ناکارآم
اقدامــات بخشــی بــه دلیــل نبــود نیــروی انســانی کارآمــد و بخــش عمــده نیــز 

ــد اســت. ــل ســاختارهای اداری ناکارآم ــه دلی ب
حــال اگــر قــرار اســت نیــروی انســانی توانمنــد در بخــش هــای کلیــدی اقتصــاد 
کشــور بــرای شــکوفایی آن بکارگیــری شــود، بایــد اولویــت دار تریــن حمایت 
هــا ابتــدا در بخــش هــای مولــد و کارآفریــن صــورت گیــرد. بخشــی کــه مــی 
توانــد نیــروی محرکــه امیدبخــش بــه ســاختارهای ناامیــدی اقتصــاد کشــور در 
ــش  ــتغال بخ ــهم اش ــه در س ــی ک ــف های ــا ضع ــروز ب ــد. ام ــی باش ــرایط فعل ش
خدمــات اســتان زنجــان وجــود دارد، شــاید بتــوان بــا حمایــت از کارآفرینــان 

مســتعد ایــن ضعــف هــا را بــه نقــاط قــوت اقتصــاد زنجــان تبدیــل کــرد.
ــال  ــه س ــه بودج ــروز الیح ــه ام ــی ک ــطح مل ــی در س ــش دولت ــد بخ ــد دی بای
آتــی را تدویــن مــی کنــد تــا نماینــدگان مجلــس بــه عنــوان ناظــران و قانــون 
ــای  ــت ه ــه حمای ــی چ ــال آت ــرای س ــتانی ب ــد اس ــئوالن ارش ــذاران و مس گ
ــات  ــه اقدام ــم ب ــی نگری ــت... م ــد داش ــی خواهن ــوزه کارآفرین ــدی از ح ج

ــت... ــم نوش ــتر خواهی ــئوالن و بیش مس

زیر ساخت های منطقه گاوازنگ زنجان 
تکمیل نیست

ــان  ــتان زنج ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــس س ــنا- رئی ایس
گفــت: قیمــت گوشــت ســفید و انــواع گوشــت قرمــز در 

ــت.  ــته اس ــش داش ــال جاری افزای س
حســین جعفــری، اظهــار کــرد: میانگیــن قیمــت تخم مــرغ 
ــال  ــزار و 6۴7 ری ــال جاری 7۲ ه ــه در س در درب کارخان
بــوده و ایــن قیمــت نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش ۵۸ 

درصــدی داشــته اســت. 
ایــن مســئول، قیمــت تخم مــرغ در درب مغــازه را بــه 
صــورت میانگیــن در ســال جــاری ۸7 هــزار و 677 تومــان 
دانســت و ادامــه داد: ایــن نــرخ نیــز نســبت بــه مشــابه ســال 

قبــل افزایــش ۵۱ درصــدی داشــته اســت. 
ــده  ــه اینکــه قیمــت گوشــت گوســاله و زن ــا اشــاره ب وی ب
گوســاله نــر، افــزود: امســال گوشــت گوســاله و گوســاله نر 
زنــده بــه صــورت میانگیــن بــه صــورت زنــده ۱7۸ هــزار و 
66۴ ریــال بــوده کــه ایــن قیمــت نســبت به مــدت مشــابه در 

ســال گذشــته افزایــش ۸۴ درصــدی داشــته اســت. 
ــه  ــر ب ــاله ن ــت گوس ــت گوش ــرد: قیم ــح ک ــری تصری جعف
صــورت میانگیــن ۴69 هــزار و ۲۸۲ ریــال بــوده کــه ایــن قیمت 

ــه ســال گذشــته 67 درصــد افزایــش یافتــه اســت.  نســبت ب
ــده، گفــت: امســال  ــا قیمــت گوســفند زن وی در رابطــه ب
قیمــت گوســفند زنــده بــه صــورت میانگیــن ۲۱۲ هــزار و 
۵7۵ ریــال بــوده کــه ایــن قیمــت نســبت بــه ســال گذشــته 

۵6 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــت  ــان، قیم ــتان زنج ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــس س رئی
بــا  ریــال   69۵ و  هــزار   ۴6۸ را  گوســفندی  گوشــت 
افزایــش ۴۵ درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته دانســت. 

ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع ــا - مدی ایرن
زنجــان گفــت: نبــود مهــارت آمــوزی ممکــن اســت 
مشــاغل و کســب و کارهــای موجــود را هــم در معــرض 

ــد. ــرار ده ــداری ق ــکنندگی و ناپای ش
محمدرضــا یوســفی توســعه کیفــی و تکمیــل زنجیــره هــای 
ارزش رســته هــای منتخــب اشــتغالزای اســتانی را از اولویت 
هــای مهــم جــاری برشــمرد و افــزود: تکمیــل ایــن زنجیــره 
هــا بویــژه تقویــت مهــارت هــای شــغل و ایجــاد حلقــه های 
اتصــال بــه بــازار فــروش نقــش اساســی در پایداری اشــتغال 

هــای ایجــاد شــده در طــرح تکاپــو دارد. 
یوســفی اظهــار داشــت: در قالــب اجــرای طــرح تکاپــو 
تســهیالت بانکــی قابل توجهــی در اســتان به فعــاالن اقتصادی 
پرداخــت شــده اســت کــه در گام دوم تــالش بــر این اســت تا 
بــا ارائــه و تقویــت آمــوزش هــای مهارتــی و تکمیــل زنجیــره 
هــای تولیــد و عرضــه، تســهیالت اعطایــی بــه هدف خــود که 

همــان ایجــاد اشــغال پایــدار اســت، برســد. 
ــره  ــو را شناســایی زنجی وی هــدف از اجــرای طــرح تکاپ
بــه  تکاپــو  بیــان کــرد و گفــت: طــرح  ارزش  هــای 
حمایــت و توســعه کســب و کارهــای مطــرح و اولویــت 
دار متناســب بــا تــوان تولیــدی هــر منطقــه در قالــب رســته 
هــای کســب و کار خــرد در بخــش هــای صنعتــی، 

ــردازد.  ــی پ ــات م ــاورزی و خدم کش
ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع ــه مدی ــه گفت ب
زنجــان بــر اســاس برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده قرار اســت 
در ادامــه اجــرای طــرح تکاپــو ۲ هــزار و ۸9۵ شــغل در رســته 

هــای مختلــف در اســتان طــی ســال جــاری ایجــاد شــود.
یوســفی اظهــار داشــت: تــا پایــان امســال از طریــق اجــرای 
ــت  ــزار و ۸6۴ فرص ــاد ۱۲ ه ــی، ایج ــای تکلیف ــه ه برنام

شــغلی در اســتان زنجــان هــدف گــذاری شــده اســت.

مدیرعامــل راه آهــن شــمال غــرب کشــور گفــت: 70 درصــد 
از طــرح دو خطــه کــردن راه آهــن زنجــان بــه تهــران عملیاتی 

شــده و بــه مرحلــه ریــل گــذاری رســیده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، علــی خدایــی در آئین تجلیــل از 
کارکنــان راه آهن شــمالغرب کشــور  افــزود: ارتقــای کیفی و 

کمــی خدمــات هــدف نهایــی فعــاالن ایــن حوزه اســت.
مدیرعامــل راه آهــن شــمال غــرب کشــور با بیــان اینکــه طرح  
دو خطــه کــردن راه آهــن زنجان-قزویــن در چهــار قطعه اجرا 
مــی شــود کــه یکــی از قطعــه هــا در اســتان قزویــن و قطعــه 
ــرار دارد، گفــت:  هــای ۲ ، ســه و چهــار در اســتان زنجــان ق
طــول خــط ریلــی ۲ خطــه کــردن راه آهــن زنجــان - قزویــن 

۱7۱ کیلومتــر اســت.
خدایــی بــا بیــان اینکــه  اجــرای طــرح دو خطــه کــردن 
راه آهــن زنجــان - تهــران منجــر بــه ارتقــای کیفیــت خدمــات 
بــه کاربــران از خطــوط ریلــی ایــن مســیر خواهــد شــد، گفت:  
کاربــران راه آهــن شــمال غــرب در حــوزه بــار و مســافر طــی 
9 مــاه گذشــته از ســال جــاری نســبت بــه مدت زمــان مشــابه 
ســال گذشــته رشــد داشــته و ایــن افزایش بــرای بخش مســافر  

۴.۱ درصــد و آمــار بارگیــری ۳0۴ درصــد اســت.
ــان اینکــه از  ــا بی مدیرعامــل راه آهــن شــمال غــرب کشــور ب
ــی  ــافر ریل ــی مس ــش جابجای ــون در بخ ــال تاکن ــدای امس ابت
ــد  ــد رش ــته ۴.۱ درص ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
داشــتیم، گفــت: حوزه اســتحفاظی راه آهن منطقه شــمالغرب 
کشــور از ورودی ایســتگاه کهــن دژ در اســتان قزویــن شــروع 
و در خروجــی میانــه آذربایجــان شــرقی بــه پایــان مــی رســد.

وی ادامــه داد: قزویــن، زنجان، آذربایجان شــرقی و آذربایجان 
غربــی اســتان هایی هســتند کــه در حــوزه اســتحفاظی راه آهن 

شــمال غــرب اقــدام بــه جابه جایــی مســافر می کننــد.

 اقتصاد استانپنج شــنبه 6  دی  1397/ سال23 /شماره 92/ دوره جدید

آقای چند خودکاره و خودکار قرمز برای زنجان…!
از خواب غفلت بیدار شویم

نشســت خبــری شــورای 
راه  حــوزه  هماهنگــی 
اســتان  شهرســازی  و 
ــن جلســه کــه  زنجــان برگــزار شــد. در ای
ــل  ــل و نق ــه حم ــبت ۲۸ آذر هفت ــه مناس ب
ــه  ــا ب ــوزه ه ــن ح ــران ای ــد مدی ــزار ش برگ
ــکن  ــک مس ــعب بان ــل ش ــر از مدیرعام غی
ــتند.  ــور داش ــتان حض ــکن اس ــاد مس و بنی
در ایــن نشســت مدیــرکل راه و شهرســازی 
اســتان زنجــان بــا بیــان اینکــه اســتان زنجان 
ــی در حــوزه راه اســت،  دارای 6 طــرح مل
گفــت: از ایــن میــزان ســه طــرح در بخــش 
بزرگراهــی بــوده و تنهــا ضعــف اســتان 
زنجــان نیــز در ایــن بخــش اســت کــه بایــد 
اقدامــات بیشــتری بــرای افزایــش شــاخص 

ــرد. ــورت گی ــای آن ص ه
اینکــه  بیــان  بــا  منــش  بیــات  مســعود 
۱6 هــزار کیلومتــر در کشــور بزرگــراه 
ــد  ــم، اظهــار کــرد اســتان زنجــان بای داری
باشــد  داشــته  بزرگــراه  کیلومتــر   ۳۲0
کــه در شــرایط فعلــی ایــن میــزان ۱۱۳ 
کیلومتــر اســت.  بــا ایجــاد ایــن ســه طــرح 
ــاخص  ــه ش ــی ب ــش بزرگراه ــی در بخ مل

ــید. ــم رس ــتان خواهی ــاز اس ــورد نی م
قراردادهــای  جمــع  بــه  اشــاره  بــا  وی 
حــوزه راه اســتان زنجــان، افــزود: کل 
قراردادهــای اســتان در 6 طــرح ملــی و 
ــارد  ــتایی 7۵0 میلی ــای روس ــعه راه ه توس
تومــان اســت کــه در حــال حاضــر بــا 
پیمانــکاران راه ســازی قــرارداد داریــم. 
ــن  ــرای ای ــتان ب ــار اس ــه در اختی ــی ک پول
تومــان  میلیــارد   ۵0 تنهــا  بــوده  طــرح 

اســت.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان زنجــان 
تریــن  مهــم  از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا 
تاکیــد  مــورد  اســتان  مباحثــی کــه در 
ــادآور  ــی اســت، ی ــع مل ــوده جــذب مناب ب
شــد: البتــه منابــع ملــی هــم محــدود اســت. 
دنبــال راهکارهــای تامیــن منابــع مالــی 
مختلــف هســتیم کــه در ایــن راســتا قــدم 
هــای برداشــته شــده و بــرای دو طــرح 
بزرگراهــی اســتان مواقــت اصولــی جهــت 

ــم. ــی گرفتی ــس داخل ــاد فاینان ایج
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دو راه اصلــی 
بخــش  مشــارکت  بــا  نیــز  اســتان 
خصوصــی ســاخته مــی شــود کــه پیگیری 

آن در دســت اقــدام اســت، اظهــار کــرد: 
اقدامــات اولیــه در ایــن راســتا انجــام شــده 
ــی  ــق نهای ــه تواف ــتیم ک ــن هس ــال ای و دنب
ــتان را  ــروژه راه اس ــم. دو پ ــام دهی را انج
نیــز بــه ســمت مــاده ۱9 بردیــم کــه بهــص 

ــت. ــت اس روت خریــد خدم
بیــات منــش بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــوزه 
ــتان  ــن اس ــزو اولی ــتایی ج ــای روس راه ه
هــای کشــور هســتیم کــه تکلیــف برنامــه 
ــورت  ــه ص ــوار را ب ــاالی ۵0 خان ــم ب پنج
کامــل محقــق کردیــم، خطرنشــان کــرد: 
ــوار  ــاالی ۲0 خان ــه ششــم ب ــف برنام تکلی
روســتای  راه  کیلومتــر   ۳۵۵ و  اســت 
ــزان  ــن می ــم. از ای ــوار داری ــاالی ۲0 خان ب
ــه  ــده ب ــرارداد عم ــی ۴ ق ــر ط ۲70 کیلومت
ــان  ــت. زنج ــده اس ــپرده ش ــکاران س پیمان
مــی توانــد در ســه ســال پــروژه هــای 

ــاند. ــام برس ــه اتم ــی را ب تعریف

 زنجــان رتبــه ۲۸ کشــور در اخــذ 
جرائــم راهنمایــی و رانندگی را دارد

ــن  ــس راه اســتان زنجــان در ای ــس پلی رئی
جلســه بــا اشــاره بــه میــزان اعمــال جرائــم 
راهنمایــی و رانندگــی در اســتان زنجــان، 
ــه ۲۸ کشــور در اخــذ  گفــت: زنجــان رتب

ــی و رانندگــی را دارد. ــم راهنمای جرائ
در  نیــز  مظفــری  عبــاس  ســرهنگ 
جرائــم  وصلــی  میــزان  خصــوص 
راهنمایــی و رانندگــی و نحــوه بازگشــت 
ــه اســتان، اظهــار کــرد:  ــه ب ــی خزان وصول
زنجــان از اســتان هایــی اســت کــه میــزان 
ــی دارد و اطــالع دقیقــی از  ــی پایین وصول
ــی در  ــی از وصول ــدارم. بخش ــزان آن ن می

اســتان بــرای اقدامــات فرهنگــی پیــش 
ــا بیــان اینکــه طــی  بینــی مــی شــود. وی ب
تعــداد مصدومــان  امســال  مــاه  هشــت 
اســتان  در  شــهری  بــرون  تصادفــات 
مــدت  بــه  نســبت  درصــد   ۳0 زنجــان 
مشــابه ســال گذشــته رشــد داشــته اســت، 
 ۱67 امســال  مــاه  هشــت  طــی  افــزود: 
نفــر در جاده هــای برون شــهری اســتان 
زنجــان براثــر تصــادف کشــته شــدند کــه 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۳۲ 

افزایــش دارد. درصــد 
بــا  زنجــان   اســتان  راه  پلیــس  رئیــس 
تاکیــد بــر اینکــه طــی هشــت مــاه امســال 
ــهری  ــرون ش ــای ب ــاده ه ــر در ج ۱67 نف
تصــادف کشــته  براثــر  زنجــان  اســتان 
ــت  ــد عل ــد:  ۸۵ درص ــادآور ش ــدند، ی ش
وی  اســت.  انســانی  عامــل  تصادفــات 
ــس راه  ــتانی پلی ــرح زمس ــه ط ــاره ب ــا اش ب
اســتان، خاطرنشــان کــرد: طــرح زمســتانی 
دســتگاه های  همــکاری  بــا  پلیــس راه 
شهرســازی،  و  راه  اورژانــس،  اجرایــی 
پایانه هــا،  و  نقــل  و  حمــل  ســازمان 
هالل احمــر و مدیریــت بحــران از روز ۲۲ 

می شــود. اجــرا  آذرمــاه 

 زنجــان نیــاز بــه برقــراری پــرواز
عتبات است

مدیــر فــرودگاه زنجــان نیــز در این جلســه 
ــرودگاه  ــه اینکــه پروازهــای ف ــا اشــاره ب ب
زنجــان بــه دلیــل مشــکالت در بخــش 
خصوصــی متوقــف شــده اســت، گفــت: 
ــراری  ــه برق ــاز ب ــان نی ــی زنج ــهر مذهب ش
قاســمی  محمــد  دارد.   عتبــات  پــرواز 

از  اعــزام حجــاج یکــی  اظهــار کــرد: 
فعالیت هــای فــرودگاه زنجــان در ســال 
97 بــود کــه از ایــن طریــق ۱۵00 نفــر در 
قالــب ۱0 پــرواز بــه ســرزمین وحــی اعــزام 

ــدند.  ش
اینکــه در ســال 96  بــه  اشــاره  بــا  وی 
زنجــان  فــرودگاه  از  کنســلی  پــرواز 
حالــی  در  ایــن  کــرد:  بیــان  نداشــتیم، 
اســت کــه در ســال 97 بخــش خصوصــی 
آنجایــی  از  و  نشــد  پــرواز  گــود  وارد 
ــهد  ــش، مش ــد کی ــه مقص ــا ب ــه پروازه ک
و عتبــات عالیــات بــه شــکل چارتــری 
انجــام می شــود، آژانس هــای مســافرتی 
رغبتــی بــرای ایــن کار ندارنــد.  مدیــر 
فــرودگاه زنجــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــامل  ــور ش ــه فاکت ــرواز، س ــام پ ــرای انج ب
ــش  ــی و بخ ــرکت هواپیمای ــرودگاه، ش ف
خصوصــی بایــد وجــود داشــته باشــد، 
آژانس هــای  از  برخــی  تصریــح کــرد: 
را  زنجــان  اســتان  مســافران  مســافرتی، 
ــتان ها  ــایر اس ــرودگاه س ــتفاده از ف ــه اس ب
کمتــری  قیمــت  تــا  می کننــد  تشــویق 
خطــرات  امــا  بپردازنــد  بلیــت  بابــت 
ــی  ــایل رفاه ــی و مس ــل زمین ــل و نق حم
ــه  ــاره ب ــا اش ــد.  وی ب ــر نمی گیرن را درنظ
وجــود بســترهای مناســب در فــرودگاه 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــان، خاطرنش زنج
ــراری  ــان، برق ــهر زنج ــی ش ــینه مذهب پیش
از  عالیــات  عتبــات  بــه  زنجــان  پــرواز 
خواســته های مــردم ایــن شــهر از ســازمان 

حــج و زیــارت اســت. 
ــادآور شــد: از دیگــر اقدامــات  قاســمی ی
بــرای  هوانــوردی  زنجــان،  فــرودگاه 
ــی و  ــای نظام ــی، پروازه ــس هوای اورژان
آموزشــی، پوشــش راداری و ارتباطــی 
ایــن  از  مســائلی  و  منطقــه شــمال غرب 
دســت اســت بــرای توســعه پروازهــا اســت 
ــژه در بخــش  ــان اســتان به وی ــد متولی و بای
ــام  ــای الزم را انج ــگری پیگیری ه گردش
ــل   ــت حم ــه ظرفی ــئول ب ــن مس ــد.  ای دهن
نقــل هوایــی در حــوزه انتقــال بــار به ویــژه 
و  کــرد  اشــاره  موضــوع صــادرات  در 
ســرمایه گذاری  شــرکت های  گفــت: 
بایــد از ایــن بســتر موجــود در اســتان 
همین طــور  و  میوه هــا  صــادرات  بــرای 

ــد.  ــره ببرن ــاص به ــع خ صنای

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان؛

استان زنجان ۶ طرح ملی در حوزه راه دارد
تنها ضعف استان زنجان بخش بزرگراهی است

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان 
عنوان کرد:

افزایش بیش از 50 درصدی قیمت 
گوشت سفید و قرمز در سال جاری

نبود مهارت، مشاغل موجود را هم 
در معرض ناپایداری قرار می دهد

پیشرفت ۶۴ درصدی پروژه دو خطه 
ـ تهران  شدن راه آهن زنجان 

بودجه 98 و نهال نوپای کارآفرینی ایران
احمد اسدی- سردبیر

ادامه صفحه 1:



ــی از  ــال حاک ــه امس ــت ماه ــور در هش ــی کش ــارت خارج ــرد تج ــی عملک بررس
واردات بیــش از ۲ میلیــارد و ۲9۱ میلیــون دالر محصــوالت معــدن و صنایــع معدنی 

از ابتــدای امســال اســت کــه در همســنجی بــا پارســال ۲7 درصــد کاهــش دارد. 
ــی،  ــارت خارج ــای تج ــا ؛ از آماره ــل از ایرن ــه نق ــن ب ــاد آنالی ــزارش اقتص ــه گ ب
مجمــوع واردات محصــوالت معــدن و صنایــع معدنــی کشــور در ایــن مــدت بیــش 
از ۲ میلیــون و ۵7۳ هــزار تــن بــوده اســت کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال 

۳6 درصــد کاهــش نشــان مــی دهــد.
بیشــترین ارزش واردات در ایــن مــدت بــا 9۸۲ میلیــون و 9۴9 هــزار دالر مربــوط به 
محصــوالت زنجیــره فــوالد بــود کــه در همســنجی بــا پارســال ۳6 درصــد کاهــش 

ــته است. داش
ــه ســنگ آهــن  ــوط ب ــا هــزار و ۳۲9 دالر مرب ــن ارزش واردات ب ــن کمتری همچنی
ــا مــدت مشــابه  ــود کــه رشــد 6 هــزار و ۴۵۴ درصــدی در مقایســه ب ــه بنــدی ب دان

پارســال نشــان مــی دهــد.
برپایــه ایــن گــزارش، در ایــن مــدت ۱۵ میلیون و ۳۲ هــزار دالر مــس و محصوالت 
ــال 90  ــه پارس ــت ماه ــا هش ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــور ش ــتی آن وارد کش ــن دس پایی
درصــد افــت نشــان مــی دهــد، امــا واردات محصــوالت زنجیــره ســیمان بــا رشــد 

ســه درصــدی بــه ۲۴ میلیــون و ۸07 هــزار دالر رســید.
ــوالت  ــنگ و محص ــواع س ــزار دالر ان ــون و ۳0۲ ه ــده، ۳۲ میلی ــاد ش ــدت ی در م
مرتبــط وارد کشــور شــد؛ ایــن آمــار در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال ۳6 درصد 

افــت نشــان مــی دهــد.
ــوالت روی  ــزار دالر محص ــون و 9۴9 ه ــال ۲۵ میلی ــاه امس ــت م ــن در هش همچنی

ــت ۳۵ درصــدی داشــته اســت. وارد شــد کــه اف
واردات ۱۴۵ میلیــون و ۴۱0 هــزار دالری محصــوالت زنجیــره آلومینیــوم، ۲۴ 
میلیــون و 6۳۸ هــزار دالری زنجیــره ســرب و ۲9۸ هــزار و 6۸0 دالری آهــن 
اســفنجی کــه بــه ترتیــب در همســنجی بــا پارســال ۲6 درصــد کاهــش، ۳۴ درصــد 
ــا  ــل توجــه ایــن آمــار ت ــد، از جملــه دیگــر نــکات قاب و 6 درصــد رشــد داشــته ان

ــان مــاه اســت. ــان آب پای
ــزار دالر زغــال ســنگ و کک وارد  ــون و 6۳0 ه ــاه امســال ۱۳9 میلی در هشــت م

کشــور شــد کــه رشــد ۱۴0 درصــدی داشــته اســت.
ــان مــاه ۸۴ میلیــون و ۱6۵  ایــن گــزارش مــی افزایــد: از آغــاز امســال تــا پایــان آب
هــزار دالر محصــوالت ســفال، آجــر، ســرامیک و کاشــی )کاهــش ۲ درصــدی 
ــا  ــودر آلومینی ــزار دالر پ ــون و ۸۵۸ ه ــه 96(، ۱۲9 میلی ــت ماه ــا هش ــه ب در مقایس
ــه 96(، ۱07  ــت ماه ــا هش ــه ب ــدی در مقایس ــد 6 درص ــط )رش ــوالت مرتب و محص
میلیــون و ۴۲۵ هــزار دالر محصــوالت زنجیــره تیتــان )رشــد ۲۳ درصــدی در 
مقایســه بــا هشــت ماهــه 96( و ۸۲۴ هــزار و 70۸ دالر فلــزات و ســنگ هــای 
ــه 96( وارد کشــور شــد. ــا هشــت ماه ــا )رشــد ۳۱ درصــدی در مقایســه ب گرانبه

 عملکــرد تجــارت خارجــی حاکــی از صــادرات 6 میلیــارد و ۸7۴ میلیــون دالری 
محصــوالت معــدن و صنایــع معدنــی از آغــاز امســال تــا پایــان آبــان مــاه اســت کــه 

در همســنجی بــا پارســال هفــت درصــد کاهــش نشــان مــی دهــد.

ــش  ــت: افزای ــس گف ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ــب رئی ــن-  نای اقتصادآنالی
ــه دارد.  ــطح جامع ــی در س ــی منف ــر تورم ــدان اث ــوق  کارمن حق

سیدحســن حســینی شــاهرودی نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
ــول  ــرخ ارز باعــث کاهــش ارزش پ ــش ن ــان اینکــه افزای ــا بی شــورای اســالمی ب
ــت  ــن قیم ــاال رفت ــث ب ــت ارز باع ــش قیم ــی افزای ــر روان ــت: اث ــد، گف ــی ش مل
کاال هــا شــد؛ یعنــی عوامــل اقتصــادی در افزایــش قیمت هــا و تــورم موثــر نبــود 

ــرود. ــن ب ــی از بی ــاب روان ــن حب ــا ای ــالش شــود ت ــد ت ــن بای بنابرای
ــا همیــن حبــاب تورمــی حقوق هــا را  ــا بیــان اینکــه اگــر دولــت متناســب ب وی ب
در بودجــه ســال آینــده افزایــش دهــد بــه فضــای روانــی تــورم کمــک می کنــد، 
ــه می شــود،  ــت اضاف ــدان دول ــون از کارمن ــه حقــوق ۴ میلی ــزود: رقمــی کــه ب اف
اثــرات منفــی تورمــی دارد و بــار تورمــی آن بــه کل جامعــه منعکــس می شــود و 

ایــن ظلــم بــه همــه جامعــه اســت.
ــر اینکــه خســارت وارد  ــد ب ــا تاکی نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس ب
ــا  ــد ب ــول ملــی را بای ــه دلیــل کاهــش ارزش پ ــه اقشــار ضعیــف جامعــه ب شــده ب
نحــوه دیگــری جبــران کــرد، ادامــه داد: بــا  مهــار و معکــوس کــردن تــورم و بــا 
ثبــات در اقتصــاد و همچنیــن بــازار ارز می تــوان بــه اقشــار آســیب پذیــر کمــک 

کــرد.
شــاهرودی بــا تاکیــد بــر اینکــه همچنیــن  دولــت بایــد مکانیزمــی غیــر از افزایــش 
حقــوق را بــرای حمایــت از حقوق بگیــران انتخــاب کنــد، افــزود: افزایــش 
حقــوق تــورم ایجــاد می کنــد و بعــد از مدتــی افزایــش حقوق هــا در ســبد خانــوار 
ــش  ــورم افزای ــر منفــی می گــذارد؛ در نتیجــه ت ــر می شــود بلکــه اث ــا بی اث ــه تنه ن
ــر  ــت اث ــداده موجــود و در نهای ــورم را ن ــاف ت ــا کف ــن حقوق ه ــاال رفت ــه و ب یافت

ــه می گــذارد. ــر اقشــار مختلــف جام ــی منفــی ب روان
ــی  ــا خیل ــل م ــن دالی ــه همی ــرد: ب ــد ک ــس تاکی ــاهرود در مجل ــردم ش ــده م نماین
موافــق افزایــش چشــم گیر حقوق هــا نیســتیم، بلکــه بایــد بــا مکانیزم هــای 
ــود و  ــد کمب ــر نقــدی و کاال هــای اساســی بای ــه کمک هــای غی دیگــری از جمل

کســری ها را جبــران کــرد.
نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه قطعــا نماینــدگان 
ــه  ــدگان معتقــد ب ــر نماین ــد، گفــت: اکث ــی دارن ــاره افزایــش حقوق هــا نظرات درب
ــرای کل  ــدی ب ــش ۲0 درص ــا افزای ــق ب ــتند و مواف ــوق هس ــی حق ــش پلکان افزای

ــتند. ــه نیس ــر جامع ــات حقوق بگی طبق

در  اشــتغال  موضــوع 
ســال هــای اخیــر همــواره 
یکــی از دغدغــه هــای 
ــات  ــران اقتصــادی کشــور و مقام مهــم مدی
کشــوری و اســتانی بــوده اســت. دغدغــه ای 
کــه امــروز خانــواده هــای زنجانــی آن را بــا 
پوســت و اســتخوان حــس مــی کننــد و بعضا 
عبــور از ایــن چالــش غیرممکن شــده اســت!

زنجــان اســتانی اســت کــه ســهم ارزش 
افــزوده بخــش خدمــات آن کــم تــر از ســایر 
بخــش هــا به تناســب ســهم کشــوری اســت. 
یکــی از دغدغــه هــا در زنجان ایجاد اشــتغال 
در ایــن بخــش بــوده امــا تــا امــروز ایــن مهــم 
محقــق نشــده اســت. در حالــی ایــن دغدغــه 
ــت  ــال تثبی ــی در ح ــئوالن زنجان ــرای مس ب
ــه وزارت  ــر تفاهــم نام شــدن اســت کــه خب
صمــت و بــا ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای 
ایجــاد ۲70 هــزار فرصــت شــغلی در کشــور 

رســانه ای شــده اســت.
در راســتای تفاهــم نامــه وزارت صنعــت و 
معــدن بــا ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای 
ایجــاد ۲70 هــزار فرصــت شــغلی جدیــد، 
ســهم هــر اســتان در فرصــت هــای شــغلی 

جدیــد تعییــن شــده اســت. 
ــن  ــه ای بی ــته تفاهم نام ــای گذش در روزه
و  تجــارت  و  معــدن  و  وزارت صنعــت 
ــا  ــور امض ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام س
شــد، عنــوان ایــن تفاهــم نامــه بــرای تولیــد 
و اشــتغال حــوزه صنعــت و معــدن بــه 
منظــور  ایجــاد ۲70هــزار فرصــت شــغلی 

ــود. ــدن ب ــت و مع ــش صنع ــد در بخ جدی
در ایــن تفاهــم نامــه بــرای هــر اســتان 
ــزان  ــه از می ــده ک ــی ش ــش بین ــهمی پی س
شــده  بینــی  پیــش  اشــتغال  ســرجمع 
خواهــد بــود. ســهم اســتان ها از تعــداد 
تولیدواشــتغال  برنامــه  شــغلی  فرصــت 
در حــوزه صنعــت و معــدن بــه منظــور 
ــد  ــغلی جدی ــت ش ــزار فرص ــاد ۲70ه ایج
بــه صــورت نمــوداری منتشــر شــده اســت.

اســتان هــای اصفهــان، تهــران و آذربایجــان 
شــرقی بــه ترتیــب بــا داشــتن  ۱۵,۳ و۸,0 و 
7,۲ درصــد و اســتان هــای بوشــهر، گلســتان 
و ایــالم بــه ترتیــب بــا ۱,0 و ۱,0 و 0,۸ 
ــت  ــهم در فرص ــن س ــد دارای کمتری درص
هــای شــغلی جدیــد در ایــن طــرح هســتند.

امــا آنچــه قابــل توجــه اســت اینکــه، اســتان 
ــن  ــدی چهارمی ــهم 6,۱ درص ــا س ــان ب زنج

ــهم  ــن س ــتن باالتری ــور در داش ــتان کش اس
ــل  ــه حداق ــتانی ک ــت. اس ــرح اس ــم ط از ای
در آمــار و اطالعــات مســئوالن دولتــی 
ــدارد. ــکاری ن ــرخ بی ــدی در ن ــت ب وضعی

ــت  ــدی از جمعی ــهم ۱,۳ درص ــان س زنج
ــدی در  ــهم 6,۱ درص ــور را دارد و س کش
ــد و اشــتغال حــوزه صنعــت و  برنامــه تولی
ــاز مهــم  معــدن کشــور گویــای یــک امتی
هرچنــد  اســت.  زنجــان  اســتان  بــرای 
برنامــه عملیاتــی وزارت صمــت و ســازمان 
برنامــه و بودجــه بــرای ایجــاد ایــن میــزان 
ــا  ــده و ی ــخص نش ــور مش ــتغال در کش اش
حداقــل رســانه ای نشــده امــا آنچــه از 
پیــش بینــی هــا مشــخص اســت وضعیــت 

ــود. ــد ب ــان خواه ــتان زنج ــب اس مناس
ســهم  بــه  مربــوط  اطالعــات  آخریــن 
اســتان  مختلــف  هــای  بخــش  اشــتغال 

ــه  ــت ک ــت اس ــن واقعی ــای ای ــان گوی زنج
بخــش  در  اســتان  اشــتغال  درصــد   ۳۲
ــد  ــال بای ــت. ح ــده اس ــع ش ــت تجمی صنع
دیــد اگــر ایــن پیــش بینــی در عمــل محقق 
شــود و برنامــه دولت در اســتان بــرای ایجاد 
اشــتغال در بخــش صنعــت و معــدن محقــق 
شــود ایــن ســهم چــه تغییــری خواهــد کرد. 
آیــا رتبــه چهــارم زنجــان در عمــل اجرایــی 
شــود مــی توانــد ســهم عمــده ایــن بخــش 

ــد. ــوس کن ــر ملم ــار تغیی را دچ
ــتانی  ــئوالن اس ــال مس ــه فع ــرایطی ک در ش
در عمــل موفــق بــه ایجــاد اشــتغال در 
بخــش خدمــات نبــوده انــد و ســهم اســتان 
ــوس  ــه ملم ــور فاصل ــهم کش ــا س ــوز ب هن
بخــش  رشــد  ســرعت  شــاید  دارد، 
صنعــت و معــدن اســتان بتوانــد برخــی 
از مشــکالت حــوزه اشــتغال اســتان را در 

ــد. ــع کن ــی مرتف ــرایط فعل ش
ــتان  ــاورزی اس ــش کش ــتغال بخ ــهم اش س
ــزوده  ــت.  ارزش اف ــد اس ــان ۳۳ درص زنج
درصــد   ۲6 اســتان  کشــاورزی  بخــش 
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــده و ای ــرآورد ش ب
ارزش افــزوده کشــاورزی در کشــور ۱۲ 
درصــد اســت. همچنیــن ســهم اشــتغال 
ــت.  ــد اس ــور ۱۸ درص ــش در کش ــن بخ ای
ــودن بخــش  ــب ب ــای غال ایــن شــرایط گوی
کشــاورزی در اقتصــاد اســتان زنجان اســت.

 ۳۵.۳ اســتان  خدمــات  بخــش  اشــتغال 
ــور  ــهم در کش ــن س ــه ای ــوده ک ــد ب درص
بیــش از ۵0 درصــد بــرآورد شــده اســت. 

ایســنا- رئیــس اتحادیــه پوشــاک مشــهد 
ــه  گفــت: متاســفانه مشــکالتی در حــوزه تهی
مــواد اولیــه داریــم کــه بســیار نمایــان اســت، 
ــوارد  ــی و م ــوزه دارای ــکالت در ح ــن مش ای
دیگــری وجــود دارد کــه ســبب شــده تولیــد 

ــد رشــد نکــرده باشــد.  ــه کــه بای ــا آنگون م
ــال  ــرد: در ح ــار ک ــی اظه ــدی لسان طوس مه
ــث  ــدن بح ــوع ش ــه ممن ــه ب ــا توج ــر ب حاض
واردات نبایــد قاچــاق صــورت بگیــرد امــا 
اینکــه تصــور کنیــم قاچــاق بــه صفــر رســیده، 
فکــری واهــی اســت؛ در حــال حاضــر ظرفیت 
تولیدکننــدگان مــا مقــداری تغییــر پیــدا کــرده 
ــود اســت. ــه بهب ــد آن هــا رو ب و ظرفیــت تولی

وی بیــان کــرد: متاســفانه مشــکالتی در حوزه 
ــان  ــیار نمای ــه بس ــم ک ــه داری ــواد اولی ــه م تهی

ــی و  ــوزه دارای ــکالت در ح ــن مش ــت، ای اس
مــوارد دیگــری وجــود دارد کــه ســبب شــده 
ــرده  ــد نک ــد رش ــه بای ــه ک ــا آنگون ــد م تولی
ــژه در بخــش  ــه وی ــن مــوارد ب ــد ای باشــد. بای

ــه اصــالح شــود. ــواد اولی م
رئیــس اتحادیــه پوشــاک مشــهد ادامــه داد: با 
توجــه بــه نامگــذاری ســال بــه نــام حمایــت از 
ــا، بیمــه، ســازمان  ــگاه بانک ه ــد ن ــد، بای تولی

ــن  ــط در ای ــای مرتب ــایر ارگان ه ــع و س صنای
موضــوع مســاعدتی شــود.

ــه ظرفیــت  ــا توجــه ب وی خاطرنشــان کــرد: ب
و پتانســیلی کــه وجــود دارد، بــه هیــچ عنــوان 
نیــازی بــه واردات پوشــاک مگــر واردات 
ــطح  ــردن س ــاال ب ــل ب ــه دلی ــم ب ــا آن ه برنده
برندهــای  زیــرا  نداریــم،  را  کار  کیفــی 
خارجــی از نظــر کیفــی می تواننــد بــرای 

ــد. ــت کنن ــاد رقاب ــی ایج ــت داخل کیفی
لسان طوســی گفــت: در خصــوص شــعار 
ســال بایــد ارگان هــای مرتبــط در بحــث 
حمایــت از تولیــد، بخشــی از کار را بــه ســهم 
ــم  ــت بتوانی ــا در نهای ــد ت ــش دهن ــود پوش خ
تولیــد داخلــی را جایگزیــن نبــود واردات 

ــم. ــی کنی ــاک خارج پوش

یارانه هــای نقــدی و حساســیتی کــه در مــورد آن 
بیــن مــردم وجــود دارد موجــب شــده به ابــزاری 
ــرای جلــب رضایــت  ــرای برخــی مســئوالن ب ب
مــردم تبدیــل شــود، در حالیکــه خودشــان 
ــه  ــم یاران ــرای رشــد رق ــد منابعــی ب هــم می دانن
نقــدی وجــود نــدارد و همیــن مبلــغ ۴۵ هــزار و 
۵00 تومــان موجــود هــم بــا کســری چنــد هــزار 
ــام  ــت. ارق ــراه اس ــال هم ــی در س ــارد تومان میلی
90 هــزار، ۱۵0 هــزار و اخیــرا هــم نــرخ 9۱0 
هــزار تومانــی جدیــد محمــود احمدی نــژاد کــه 
هیــچ منطقــی بــرای آن اعــالم نشــده اســت،  بــه 
نظــر می رســد بیــش از آنکــه بــر مبنــای علمــی 
ــان  ــب مخاطب ــد فری ــد قص ــی باش و کارشناس

ــد. ــته باش ــدی را داش ــای نق یارانه ه
بــه گــزارش ایســنا، از ســال ۱۳۸9 کــه محمــود 
ــه  ــدی یارانه هــا را ب ــون هدفمن ــژاد قان احمدی ن
مرحلــه اجــرا درآورد از همــان ابتــدا بــر خالف 
قانــون عمــل کــرد و آنچــه مصــوب شــده بــود 

را در چارچــوب قانونــی اجــرا  نکــرد.
طبــق قانــون هدفمنــدی یارانه هــا بایــد از محــل 
منابــع ناشــی از اصــالح قیمــت حامل هــای 
ــدی و  ــع نق ــرای توزی ــد ب ــا ۵0 درص ــژری ت ان
غیرنقــدی بیــن مــردم توزیــع، ۳0 درصــد بــرای 
تولیــد و ۲0 درصــد هــم بــرای بخش هــای 
ــن می شــد،  ــت تامی ــای دول ــی و هزینه ه عمران
امــا بــا توجــه بــه اینکــه از ابتــدا پرداخــت 
یارانه هــای نقــدی همگانــی و بــرای تمــام 
ــرار داد  ــد ق ــرده بودن ــام ک ــه ثبت ن ــانی ک کس
در نهایــت بیــش از 70 میلیــون نفــر در مــاه 
ــزار  ــم ۴۵ ه ــن رق ــد، ای ــت کردن ــه دریاف یاران
و ۵00 تومانــی در مــاه هزینــه حــدود ۳۴00 
میلیــارد تومــان روی دســت دولــت گذاشــت و 
در نهایــت در ایــن ســال ها مبلغــی باقــی نمانــد 
کــه صــرف تولیــد، بخــش عمرانــی، بهداشــت 
و درمــان و یــا تمامــی بخش هــای مشــمول 

ــود. ــا ش ــدی یارانه ه ــد هدفمن درآم
برایــن اســاس از ســال ۱۳۸9 تــا کنــون بــا توجــه 
ــده  ــته ش ــدا گذاش ــه از ابت ــی ک ــه غلط ــه پای ب
همــوراه پرداخت هــای نقــدی بــه معضلــی 

ــد. ــل ش ــت تبدی ــرای دول ب
ــر در  ــال های اخی ــه در س ــی ک ــود انتقادات ــا وج ب
مــورد رقــم پرداختــی یارانه هــای نقــدی و افزایش 

آن از ۴۵ هــزار و ۵00 تومــان مطــرح بوده، تغییری 
در آن ایجــاد نشــده اســت کــه عمــده دلیــل آن به 
نبــود منابــع و بــه ویژه حجــم بــاالی یارانه بگیرانی 
اســت کــه غربالگــری در مــورد آنهــا انجام نشــده 
و افزایــش مبلــغ یارانــه برای جمعیــت 77 میلیونی 

هزینه هنگفتی بــه همــراه دارد.
بــا ایــن حــال در ایــن بین برخــی مســوالن فعلی 
و گذشــته بــر ارقــام عجیبــی تاکیــد دارنــد کــه 
عمــده دلیلــی ایــن رفتــار آنهــا را جــذب مــردم 
بــه ســمت خــود و رفتارهــای پوپولیســتی 
می تــوان دانســت، چراکــه نــه راهــکاری بــرای 
ایجــاد منابــع جدیــد دارنــد و نــه برنامــه ای برای 

ــد. ــران پردرآم ــذف یارانه بگی ح
ایــن در حالــی اســت کــه بــه تازگــی محمــود 
دولــت  جمهــور  رئیــس   - نــژاد  احمــدی 
نهــم و دهــم - اعــالم کــرده کــه »می تــوان 
ــه نقــدی را تــا 9۱0 هــزار تومــان افزایــش  یاران
ــغ از  ــن مبل ــداده ای ــح ن ــه وی توضی داد، گرچ
ــی اســت یــک  ــا کاف ــن می شــود ام کجــا تامی
حســاب ســر انگشــتی انجــام دهیــم تا مشــخص 
ــدازه  ــه ان ــا چ ــان ت ــزار توم ــن 9۱0 ه ــود ای ش

هزینه هــای سرســام آوری بــه همــراه دارد.
ــر کــه  ــر نف ــرای ه ــی ب ــزار تومان ــه 9۱0 ه یاران
افزایــش ۲0 برابــری یارانــه ۴۵ هــزار و ۵00 
تومانــی را بــه همــراه دارد در هــر مــاه هزینــه ای 
ــت  ــه دول ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــش از 70 ه بی
در  ســال  طــول  در  کــه  می کنــد  تحمیــل 
مجمــوع بــه حــدود ۸۴0 هــزار میلیــارد تومــان 
می رســد. ۸۴0 هــزار تومــان میلیــارد تومــان بــه 
انــدازه ای رقمــی بــاالی بــرای دولــت اســت که 
بایــد گفــت کل بودجــه ســاالنه کشــور بــرای 
ســال جــاری حــدود ۱۲00 هــزار میلیــارد تومان 

بــوده کــه از ایــن رقــم نزدیــک بــه ۳۸6 هــزار 
میلیــارد تومــان متعلــق بــه دولــت بوده و کشــور 

را بــا آن در ســال اداره می کنــد.
دولــت در حــال حاضر برای رقــم ۴۵ هــزار و ۵00 
تومانــی در هــر مــاه بــه همــراه مبلغــی کــه بــرای 
کمــک به افزایــش مســتمری خانوارهــای هدف 
می پــردازد حــدود ۴۱00 میلیــارد تومــان پرداخت 
می کنــد کــه بــرای همیــن رقــم برخــی مســوالن 
دولــت روحانــی روز پرداخــت یارانه هــا را بــرای 
تامیــن منابــع مصیبت عظمــا اعــالم کــرده بودند.

برایــن اســاس ۴۱00 هــزار میلیارد تومــان ماهانه 
ــارد تومــان مــورد نظــر  ــا 70 هــزار میلی فعلــی ب
احمدی نــژاد تــا 66 هــزار میلیــارد تومــان فاصله 
دارد. درعیــن حــال کــه بــرای کل ســال در 
حــال حاضــر حــدود ۵0 هــزار میلیــارد تومــان 
منابــع الزم اســت کــه بــا یارانــه 9۱0 هــزار 
میلیــارد تومانــی ایــن رقــم بــه ۸۴0 هــزار میلیارد 
تومــان می رســد و در ایــن حالــت تــا ۸00 هــزار 

ــد. ــارد کســری ایجــاد می کن میلی
رئیــس جمهــور ســابق هرچنــد که توضیحــی در 
مــورد منابــع اعــالم نکــرده اســت، امــا ظاهــرا دو 
راهــکار بــرای تامین ایــن 9۱0 هزار میلیــارد تومان 
پیــش رو دارد، یــا اینکــه بایــد قیمــت حامل هــای 
انــرژی را تــا چنــد درصــد افزایــش دهــد تــا بتواند 
از محــل قانون هدفمنــدی، یارنه نقــدی 9۱0 هزار 
تومانــی را بیــن 77 میلیــون نفــر پرداخــت کنــد یا 
ــر  ــون نف ــا میلی ــر را ده ه ــداد یارانه بگی ــه تع اینک
کاهــش دهــد کــه البتــه جــای ســوال اســت کــه 
اگــر وی امــکان و قصد شناســایی و حــذف یارانه 
بگیرهــا را داشــت چــرا در زمــان خــود نســبت بــه 

ایــن موضــوع اقــدام نکــرد؟
ایــن بــار اول نیســت کــه محمــود احمدی نــژاد 

ــه ای  ــعار یاران ــردم ش ــت م ــب رضای ــرای جل ب
ــات ۱۳96  ــان انتخاب ــد و وی در زم ــر می ده س
ریاســت جمهــوری هم بحــث یارانــه ۲۵0 هزار 
ــد  ــا واکنــش تن ــی را مطــرح کــرد کــه ب تومان

کارشناســان و منتقــدان همــراه شــد. 
تحریــک  بــرای  یارانه هــا  از  اســتفاده  امــا 
مــردم تنهــا مختــص بــه رئیــس جمهــور ســابق 
ــز  ــس نی ــدگان مجل ــی از نماین ــت و برخ نیس
ــزار  ــش از ۱00 ه ــزار و بی ــای 90 ه از یارانه ه
ــه  ــی ک ــد در حال ــخن گفته ان ــم س ــی ه تومان
هیــچ راهــکار و منبعــی بــرای آن پیشــنهاد 
نکرده انــد. از ســویی دیگــر دولــت نیــز در 
ســال های اخیــر بــا وجــود تکالیــف بودجــه ای 
ــته،  ــد داش ــراد پردرآم ــذف اف ــرای ح ــه ب ک
ــا  ــه نداشــته و بن کارنامــه موفقــی در ایــن زمین
ــی از حــذف  ــی نگران ــران دولت ــه مدی ــه گفت ب
نادرســت و کنــار گذاشــتن افــراد نیازمنــد 
ــا در  ــه موجــب شــده ت ــت یاران ــرای پرداحن ب

ــند. ــاط باش ــه محت ــان رابط ی
ســازمان  رئیــس   - نوبخــت  نیــز  اخیــرا   
ــالم  ــن اع ــه همی ــه - در رابط ــه و بودج برنام
مبالــغ متفاوتــی بــرای یارانــه هــای نقــدی بــه 
ــرار اســت  ــود کــه اگــر ق ــه ب صراحــت گفت
ــن  ــم ونظــری درای ــش دهی ــغ آن را افزای مبل
ــای  ــت حامل ه ــد قیم ــود دراد بای ــاره وج ب
انــرژی بــه عنــوان منبــع اصلــی تامیــن یارانــه 
ــا اینکــه اگــر کســی  ــد ی نقــدی افزایــش یاب
ــع آن را  ــاره دارد خــود منب ــن ب نظــری در ای
مشــخص کنــد. وی در عیــن حــال گفتــه 
ــه بایــد قیمــت  بــود کــه بــرای افزایــش یاران
ســوخت رشــد کنــد کــه تــورم خــاص خــود 

ــراه دارد. ــه هم را ب
ــی  ــی متفاوت ــرایطی نظرات ــال در ش ــن ح ــا ای ب
بــرای افزایــش مبلــغ یارانه هــای نقــدی و از 
ســوی افزایــش قیمــت حامل هــای انــرژی 
ــه در  ــود ک ــرح می ش ــئوالن مط ــرف مس از ط
ایــن بیــن هیــچ کســی راهــکار مشــخصی برای 
غربالگــری حــدود 77 میلیــون نفــر یارانــه بگیــر 
مطــرح نمــی کنــد و ظاهــرا قــرار اســت همیشــه 
ایــن تعــداد یارانــه بگیرند و اگــر برنامــه ای برای 
رشــد مبلعــغ یارانه اســت تنهــا از محــل افزایــش 

منابــع اجرایــی شــود.
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در هشت ماهه امسال؛ 
واردات محصوالت معدنی ۲۷درصد کاهش یافت 

چرا نباید حقوق کارمندان افزایش یابد؟ 

ــی  ــش قیمت ــازه جه ــکن در دو ب ــازار مس ــار ب ــه رفت مقایس
یعنــی ســال های ۱۳9۱ و ۱۳97 حاکــی از آن اســت کــه 
شــیب افزایــش قیمــت بایــد در ماه هــای آینــده کنــد شــود.

بــه گــزارش ایســنا، هم زمــان بــا پــرش قیمــت دالر در نیمــه 
دوم ســال ۱۳9۱ قیمــت مســکن شــهر تهــران نیــز رونــد 
ــتان  ــه در زمس ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــود گرف ــه خ ــی ب افزایش
۱۳9۱ شــاخص رشــد نــرخ دالر ۱۱۱ درصــد و شــاخص 
ــان مشــابه  ــه زم رشــد قیمــت مســکن شــهر تهــران نســبت ب
ــان  ــان زم ــد. در هم ــت ش ــد ثب ــل از آن 7۲ درص ــال قب س
معامــالت مســکن در بهمــن مــاه ۱۳9۱ بــا ۳6 هــزار فقــره بــه 
اوج خــود رســید. ســپس رونــد نزولــی بــه خــود گرفــت؛ بــه 
ــروش مســکن  ــد و ف ــاه ۱۳9۲ خری طــوری کــه در بهمــن م
در تهــران بــا افــت ۱۴۸ درصــدی نســبت بــه مــاه مشــابه ســال 
ــع  ــان موق ــید. هم ــره رس ــزار و ۵00 فق ــه ۱۴ ه ــل از آن ب قب
قیمــت ۸.۴ درصــد افزایــش پیــدا کــرد کــه پایین تــر از 

ــد. ــوب می ش ــال محس ــورم در آن س ــاخص ت ش
در ادامــه نــرخ دالر دچــار نوســانات ماهیانــه شــد و بــه دنبــال 
انتظــارات روانــی ناشــی از مذاکــرات هســته ای قیمــت دالر 
در برخــی مقاطــع در پایــان ســال ۱۳9۲ تــا ۲900 تومــان نیــز 
ــز  ــکن نی ــت مس ــد قیم ــه رش ــن فاصل ــت. در ای ــش یاف کاه
افــت محسوســی پیــدا کــرد؛ بــه طــوری کــه رونــد افزایــش 
ــود  ــا مثبــت هشــت درصــد ب ســالیانه آن بیــن منفــی یــک ت
ــرخ تــورم قــرار داشــت. در  و در اکثــر مقاطــع پایین تــر از ن
عیــن حــال بــا توجــه بــه ماهیــت دیرپذیــری بــازار مســکن، 

ایــن بــازار فاصلــه قیمتــی خــود را بــا نــرخ دالر پــر کــرد.
مــاه ۱۳97  آبــان  تــا روز ۲۴  پایــان ســال ۱۳9۱  از  امــا 
ــیده و  ــش رس ــد افزای ــه  ۱7۳ درص ــت دالر ب ــاخص قیم ش
قیمــت مســکن نیــز در همیــن بــازه زمانــی ۱۳۴ درصــد رشــد 
ــا ســال  ــق امســال را ب ــل دوره رون کــرده اســت. اگــر تکمی
ــه تکــرار شــود، قیمــت  ــم و همــان تجرب ۱۳9۱ مقایســه کنی
ــرار دارد و  ــون در نقطــه اوج خــود ق اســمی مســکن هم اکن

ــود. ــاز می ش ــت آن آغ ــت قیم ــس دوران تثبی ــن پ از ای
ــکن  ــع مس ــر مرب ــر مت ــت ه ــاری قیم ــال ج ــاه س ــان م در آب
شــهر تهــران 9 میلیــون و ۱۸0 هــزار تومــان بــود کــه نســبت 
ــان  ــدی نش ــش 9۱ درص ــل افزای ــال قب ــابه س ــان مش ــه زم ب
ــا معامــالت ۵۴  ــی باعــث شــده ت ــرش قیمت ــن پ می دهــد. ای
ــکن  ــت مس ــمی قیم ــش اس ــی افزای ــد. یعن ــت کن ــد اف درص
منجــر بــه رونــق آن نشــده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
جهــش 7۲ درصــدی قیمــت مســکن در ســال ۱۳9۱ بــا رشــد 
چشــمگیر معامــالت همــراه بــود. علــت ایــن تفــاوت ماهیتــی 
ــوط  ــی مرب ــان واقع ــد متقاضی ــدرت خری ــدید ق ــت ش ــه اف ب
حتــی  می دهــد  نشــان  آمــاری  برآوردهــای  می شــود. 
ــد  ــه رون ــده ب ــای آین ــکن در ماه ه ــمی مس ــت اس ــر قیم اگ
صعــودی خــود ادامــه دهــد بــا ورود بــه دوره رکــود، قیمــت 
ــا ۱۲ فصــل  ــل ت واقعــی آن در تمامــی ماه هــای پیــش حداق

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــورم ق ــرخ ت ــر از ن پایین ت
ــان این کــه  ــا بی ــه مشــاوران امــالک تهــران ب ــس اتحادی ریی
ــت،  ــش اس ــال فروک ــکن در ح ــازار مس ــم ب ــدم تالط معتق
ــم  ــت کنی ــال ۱۳9۱ دق ــه س ــه تجرب ــر ب ــرد: اگ ــح ک تصری
ــی و  ــوک قیمت ــاد ش ــه ایج ــت ارز ب ــدن قیم ــر ش ــه براب س
ــد از  ــا بع ــد ام ــر ش ــکن منج ــازار مس ــالت در ب ــت معام اف
ــه حالــت عــادی برگشــت. در حــال حاضــر  مدتــی وضــع ب
نیــز همــان اتفــاق تکــرار شــده و انتظــار داریــم در ماه هــای 

ــود. ــر ش ــاع بهت ــده اوض آین
ــای ســال گذشــته  ــه داد: از انته ــی خســروی ادام مصطفی قل
مــردم ســپرده های خــود را از بانــک بیــرون کشــیدند و 
ــن مقطــع  ــد. در ای ــد ارز، طــال و مســکن رو آوردن ــه خری ب
ــا اجــاره  ــروش ی ــه قصــد ف ــی برخــی ســرمایه گذاران ب زمان
ــب  ــون آن ت ــا هم اکن ــد. ام ــکن کردن ــد مس ــه خری ــدام ب اق
بــه مصرف کننــدگان واقعــی  بــازار  و تــاب خوابیــده و 
ــان  ــا پای ــازار ملــک ت ــی ایــن اســت کــه ب رســیده و پیش بین
ــی برســد و احتمــال افزایــش قیمت هــا  ــات قیمت ــه ثب ســال ب
بعیــد اســت. ســپس متقاضیــان واقعــی بــه تدریــج وارد بــازار 

مســکن می شــوند
ــک  ــزارش بان ــن گ ــاس آخری ــر اس ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــط  ــان ۱۳97، متوس ــران در آب ــکن ته ــازار مس ــزی از ب مرک
ــع واحــد مســکونی  ــر مرب ــک مت ــروش ی ــد و ف قیمــت خری
ــیده  ــان رس ــزار توم ــون و ۱۸0 ه ــه 9 میلی ــران ب ــهر ته در ش
کــه نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل 9۱.۵ درصــد افزایــش 
نشــان می دهــد. همچنیــن تعــداد معامــالت انجــام شــده طــی 
ــال  ــاه س ــان م ــه آب ــبت ب ــه نس ــود ک ــره ب ــاه 6900 فق ــن م ای
ــاه گذشــته  ــه م گذشــته کاهــش ۵۳.6 درصــدی و نســبت ب

ــد. ــان می ده ــدی را نش ــش ۲6.7 درص ــز کاه نی

مقایسه سال های ۹۱ و ۹۷ نشان می دهد

دوره رونق مسکن
تکمیل شده است

کمبود مواد اولیه دست از سر تولیدکنندگان پوشاک بر نمی دارد 

»یارانه نقدی« ابزار فریب مردم شده است؟
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مدیــر فــرودگاه زنجــان نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه پروازهــای 
فــرودگاه زنجــان بــه دلیــل مشــکالت در بخــش خصوصــی متوقــف شــده 
ــات  ــرواز عتب ــراری پ ــه برق ــاز ب ــان نی ــی زنج ــهر مذهب ــت: ش ــت، گف اس

دارد.  محمــد قاســمی اظهــار کــرد: اعــزام حجــاج یکــی از فعالیت هــای 
فــرودگاه زنجــان در ســال 97 بــود کــه از ایــن طریــق ۱۵00 نفــر در قالــب 

۱0 پــرواز بــه ســرزمین وحــی اعزامشــدند. 

ــرواز کنســلی از فــرودگاه زنجــان  ــه اینکــه در ســال 96 پ ــا اشــاره ب وی ب
نداشــتیم، بیــان کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 97 بخــش 
خصوصــی وارد گــود پــرواز نشــد و از آنجایــی کــه پروازهــا بــه مقصــد 
ــود،  ــام می ش ــری انج ــکل چارت ــه ش ــات ب ــات عالی ــهد و عتب ــش، مش کی
ــرودگاه  ــر ف ــد.  مدی ــن کار ندارن ــرای ای ــی ب ــای مســافرتی رغبت آژانس ه
ــامل  ــور ش ــه فاکت ــرواز، س ــام پ ــرای انج ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب زنج
ــد وجــود داشــته  ــی و بخــش خصوصــی بای ــرودگاه، شــرکت هواپیمای ف
باشــد، تصریــح کــرد: برخــی از آژانس هــای مســافرتی، مســافران اســتان 
ــا  ــد ت ــویق می کنن ــتان ها تش ــایر اس ــرودگاه س ــتفاده از ف ــه اس ــان را ب زنج
قیمــت کمتــری بابــت بلیــت بپردازنــد امــا خطــرات حمــل و نقــل زمینــی و 
مســایل رفاهــی را درنظــر نمی گیرنــد.  وی بــا اشــاره بــه وجــود بســترهای 
ــینه  ــه پیش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــان، خاطرنش ــرودگاه زنج ــب در ف مناس
ــات از  ــات عالی ــه عتب ــان ب ــرواز زنج ــراری پ ــان، برق ــهر زنج ــی ش مذهب

ــت.  ــارت اس ــج و زی ــازمان ح ــهر از س ــن ش ــردم ای ــته های م خواس
ــوردی  ــان، هوان ــرودگاه زنج ــات ف ــر اقدام ــد: از دیگ ــادآور ش ــمی ی قاس
پوشــش  آموزشــی،  و  نظامــی  پروازهــای  هوایــی،  اورژانــس  بــرای 
ــت  ــت اس ــن دس ــائلی از ای ــمال غرب و مس ــه ش ــی منطق راداری و ارتباط
ــش  ــژه در بخ ــتان به وی ــان اس ــد متولی ــت و بای ــا اس ــعه پروازه ــرای توس ب
گردشــگری پیگیری هــای الزم را انجــام دهنــد.  ایــن مســئول بــه ظرفیــت 
حمــل  نقــل هوایــی در حــوزه انتقــال بــار به ویــژه در موضــوع صــادرات 
ــتر  ــن بس ــد از ای ــرمایه گذاری بای ــرکت های س ــت: ش ــرد و گف ــاره ک اش
ــع خــاص  ــا و همین طــور صنای ــرای صــادرات میوه ه موجــود در اســتان ب

ــد.  بهــره ببرن

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان:

جامعه ای که خواستار توسعه است، 

پژوهش را جدی بگیرد
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان زنجــان، مطالعــه و 

ــد. ــم خوان ــع مه ــرفت جوام ــرای پیش ــش را ب پژوه
شــهرام طهماســبی در گفت وگــو بــا ایســنا، منطقــه زنجــان، اظهــار 
ــد  ــت، بای ــعه اس ــرفت و توس ــتار پیش ــه خواس ــه ای ک ــر جامع ــرد: ه ک
بــدون  کــه  چــرا  بگیــرد؛  جــدی  را  پژوهــش  و  مطالعــه  موضــوع 

نمی افتــد. اتفــاق  توســعه ای  کاربــردی،  پژوهش هــای 
وی تأکیــد کــرد: در ابتــدا بایــد مســائل را بــه درســتی بشناســیم و 
بــرای رفــع  بــا چــه چالش هایــی مواجــه هســتیم و ســپس  بدانیــم 
ــش  ــت پژوه ــای درس ــک معن ــن ی ــم و ای ــه دهی ــه ارائ ــا، برنام چالش ه

ــت. اس
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان زنج ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
اینکــه امــروز در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، 
انجــام  مختلفــی  پژوهش هــای  مــوارد  ســایر  و  پزشــکی  فنــاوری، 
ــد در  ــا می توان ــن پژوهش ه ــه ای ــد و نتیج ــرد: برآین ــان ک ــود، بی می ش

ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــردم م زندگــی م

ــال  ــزان اعم ــه می ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــان در ای ــتان زنج ــس راه اس ــس پلی رئی
جرائــم راهنمایــی و رانندگــی در اســتان زنجــان، گفــت: زنجــان رتبــه ۲۸ 

کشــور در اخــذ جرائــم راهنمایــی و رانندگــی را دارد.
ســرهنگ عبــاس مظفــری نیــز در خصــوص میــزان وصلــی جرائــم راهنمایــی و 
ــه اســتان، اظهــار کــرد: زنجــان  ــه ب ــی خزان رانندگــی و نحــوه بازگشــت وصول
ــی از  ــالع دقیق ــی دارد و اط ــی پایین ــزان وصول ــه می ــت ک ــی اس ــتان های از اس
میــزان آن نــدارم. بخشــی از وصولــی در اســتان بــرای اقدامــات فرهنگــی پیــش 
ــا بیــان اینکــه طــی هشــت مــاه امســال تعــداد مصدومــان  بینــی مــی شــود. وی ب
تصادفــات بــرون شــهری در اســتان زنجــان ۳0 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال گذشــته رشــد داشــته اســت، افــزود: طــی هشــت مــاه امســال ۱67 نفــر در 
جاده هــای برون شــهری اســتان زنجــان براثــر تصــادف کشــته شــدند کــه نســبت 

بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۳۲ درصــد افزایــش دارد.
ــاه امســال  ــر اینکــه طــی هشــت م ــد ب ــا تاکی رئیــس پلیــس راه اســتان زنجــان  ب
ــته  ــادف کش ــر تص ــان براث ــتان زنج ــهری اس ــرون ش ــای ب ــاده ه ــر در ج ۱67 نف
شــدند، یــادآور شــد:  ۸۵ درصــد علــت تصادفــات عامــل انســانی اســت. وی بــا 
ــه طــرح زمســتانی پلیــس راه اســتان، خاطرنشــان کــرد: طــرح زمســتانی  اشــاره ب
پلیــس راه بــا همــکاری دســتگاه های اجرایــی اورژانــس، راه و شهرســازی، 
ــران از روز ۲۲  ــت بح ــر و مدیری ــا، هالل احم ــل و پایانه ه ــل و نق ــازمان حم س

ــود. ــرا می ش ــاه اج آذرم

زنجان نیاز به برقراری پرواز عتبات است زنجان رتبه ۲8 کشور در اخذ جرائم 
راهنمایی و رانندگی را دارد


