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چهارمحال و بختیاری

فعال بودن ۶۰درصد معادن
چهارمحال و بختیاری

رئیس س��ازمان صنع��ت ،مع��دن و تجارت
چهارمحال و بختیاری گف��ت  ۶۰درصد معادن
چهارمحال و بختیاری فعال هستند .نعیم امامی
توگو با مهر ،با اشاره به اینکه هزار و ۸۰۰
در گف 
نفر در بخش معدن چهارمحال و بختیاری فعالیت
میکنند ،اظهار داشت :در حال حاضر  ۱۸۲معدن
در چهارمحال و بختیاری وج��ود دارد که از این
تع��داد  ۶۰درصد معادن فعال هس��تند .رئیس
س��ازمان صنعت ،معدن و تج��ارت چهارمحال و
بختی��اری در ادامه اظهار داش��ت :همچنین ۴۰
درصد معادن چهارمحال و بختیاری راکد هستند
که به خاطر رکود در صنعت س��اختمان تعطیل
شدهاند .وی اظهار داشت ۹۸۰ :میلیون تن ذخیره
معادن چهارمحال و بختیاری است .رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تج��ارت چهارمحال و بختیاری
ادامه داد :س��االنه حدود  5میلیون تن انواع مواد
معدنی در چهارمحال و بختیاری تولید میشود.
همدان

مسکنمهر شهرستان همدان از فضای
آموزشی مناسب بهرهمند میشود

نماین��ده مردم هم��دان در مجلس ش��ورای
اس�لامی گفت مسکنمهر شهرس��تان همدان از
فضای آموزش��ی مناس��ب بهرهمند میشود .امیر
خجس��ته در گفتوگو با مهر ،درباره نتایج جلسه
با معاون وزیر آموزشوپرورش از برنامهریزی برای
بهرهمندی مسکنمهر شهرستان همدان از فضای
آموزش��ی خب��ر داد .وی گفت :ب��ا توجه به حجم
گستردهای از جمعیت که در واحدهای مسکنمهر
سکونت دارند و نبود مدرسه مناسب ،با پیگیریهای
متعدد موفق شدیم مجوز تامین اعتبار برای ساخت
مدرس��ه در این مناطق را از س��وی قائممقام وزیر
راهوشهرس��ازی در امور مس��اکن مهر اخذ کنیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای
اس�لامی اظهار داشت :در نشس��ت با معاون وزیر
آموزشوپرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس
به منظور بهرهمندی مساکن مهر از مدارس ،مقرر
شد بخش��ی از اعتبار ساخت این مدارس از سوی
سازمان نوس��ازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور
پرداخت شود .وی ضمن اشاره به جلسه با قائممقام
وزیر راهوشهرسازی در امور مساکن مهر نیز عنوان
کرد :بخش دیگری از اعتبار موردنیاز نیز از س��وی
وزارت راهوشهرسازی تامین خواهد شد.

تعطیل یا نیمهفعال شدن واحدهای تولیدی استان در پی کمبود مواد اولیه ،نوسان نرخ ارز و نبود سرمایه در گردش

دولت تولیدکنندگان زنجان را دریابد

تقریبا  ۸۵۰واحد تولیدی در استان زنجان وجود
دارد که همواره حدود  ۱۵۰واحد آنها غیرفعال است.
دالی��ل زیادی از کمبود مواد اولیه تا اختالف ش��رکا
س��بب غیرفعال ش��دن واحدها میش��ود و هر سال
تقریبا ح��دود  ۳۰تا  ۵۰واحد غیرفعال میش��ود .از
 700واح��د باقیمانده تقریبا  500واحد کامال فعالند
و  200واحد با ظرفی��ت زیر  50درصد کار میکنند
که شاید به صورت فصلی برخی از این واحدها تعطیل
یا نیمهفعال ش��وند .ایرج احمدی ،سرپرست شرکت
شهرکهای صنعتی اس��تان زنجان گفت :اگر فضای
امید ایجاد ش��ود سرمایهگذاری و تولید در واحدهای
صنعتی افزای��ش مییابد ،در ش��هرکهای صنعتی
قراردادها شاید خیلی کوچک به نظر رسد اما نسبت
به سالهای قبل تعداد بیشتری دارد .امسال از بودجه
ملی و اس��ناد خزانه ح��دود  13تا  14میلیارد تومان
به شهرکهای صنعتی استان زنجان اختصاص یافته
است .چنانچه کل واحدهای صنعتی کوچک به طور
کامل فعال باشند حدود  40تا  50هزار اشتغالزایی در
شهرکهای صنعتی ایجاد میشود اما در حال حاضر
 15هزار نفر در ش��هرکهای صنعتی مش��غولند .به
گفته احمدی ،شرکتها در شهرکهای صنعتی 12
مشکل اساسی دارند که مشکل اصلی امروز مربوط به
نوسانات ارز است ،البته سالهای قبل نیز نوسانات ارز
اتفاق افتاد و دولت با اختصاص وام واحدها را باالنس
کرد اما امسال همین مش��کل تکرار شد .همچنین
بدهی به امور مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی موجب
غیرفعال شدن تعدادی از واحدها شده است ،تعدادی
سرپرس��ت فرمان��داری وی��ژه آب��ادان گفت 6
کیلومت��ر عملی��ات لولهگذاری برای اتصال ش��بکه
آبرس��انی روستایی به طرح آبرسانی غدیر اجرا شده
اس��ت و اکن��ون در مراحل نهایی اتصال ق��رار دارد.
سیدزینالعابدین موس��وی در گفتوگو با فارس در
آبادان ،اظهار کرد :وضعیت قبلی و وضعیت کنونی آب
ل مقایسه نیست ،ایکاش این جدیت
شرب آبادان قاب 
در اجرای طرح آبرس��انی غدیر در س��الهای قبل و
پیش از بروز بحران نیز وجود داش��ت ،شاید اگر این
جدیت در پیگیری زودتر اتفاق میافتاد امروز شاهد
مش��کالت جانبی در زمینه آبرس��انی به شهروندان
آبادان نبودیم .وی افزود :با پیگیریهایی که در سطح
ملی و اس��تانی انجامشده امروز شاهد بهبود کیفیت

از آنها معوقات و جریمه دارند اما در حال حاضر طبق
بخشنامه موجود جرایم بخشیده میشود ،تعدادی از
واحدها نیز با محیطزیست به مشکل خور دهاند .بعضی
از واحده��ا دارای تولیدات یارانهای بودند که محصول
تولیدی توسط دولت خریداری میشد اما پس از توقف
خرید توس��ط دولت این واحدهای تولیدی از جمله
تولیدکنندگان کود شیمیایی غیرفعال شدند .طی 2
سال قبل توسط سایت بهینیاب به واحدهایی که نیاز
مالی داشتند وام پرداخت شد ،در کل کشور سازمان
صنعت و معدن ای��ران رتبه چهارم را در پرداخت وام
کس��ب کرد اما این وام با سود 18درصد بود و صرف

زودگذر -دولت شود».
دولت بررس��ی حس��ابهای بانکی را س��رک
کش��یدن در کار م��ردم عن��وان میکن��د .ای��ن
عوامفریبانهترین و غلطترین تلقیای اس��ت که در
این زمینه میشود ارائه داد .سیاستهای اینچنینی
است که ش��رایط را برای رشد اقتصاد زیرزمینی و
سفتهبازی و هجوم ملخوار به بازارهایی که به دالیلی
با جهش قیمت مواجه شدهاند فراهم میکند و آنها
را با یک سود کالن و بدون دردسر مواجه میکند.
«سلطان سکه»ها در چنین فضایی پدید میآیند.
این بزرگترین خدمتی است که یک دولت به انتفاع
انگلی در اقتصاد میرس��اند و ناگفته پیداست این
همزمان بزرگترین خیانت به عامه مردم نیز خواهد

آب ش��رب در ش��هر آب��ادان
هستیم ،البته در زمینه میزان
تخصیص آب شرب مشکالتی
وج��ود دارد ک��ه ب��ه هم��راه
نماین��دگان م��ردم در مجلس
ش��ورای اس�لامی و اس��تاندار
خوزس��تان در حال پیگیری برای رفع آنها هستیم.
سرپرست فرمانداری ویژه آبادان عنوان کرد :در جلسه
اخیر مجمع نمایندگان و استاندار خوزستان با وزیر
نیرو که به ریاس��ت رئیس مجلس ش��ورای اسالمی

بود .اگر حس��اب و کتاب دارایی و ثروت دارندگان
نقدینگی مشخص شود و مالیات عادالنهای به سود
آنها از ثروتشان بسته شود ،همانگونه که ذکر آن
رفت راه بر بس��یاری از سوداگریها و داللبازیها
بسته خواهد شد و این سرآغاز جستوجوی سود
توسط صاحبان س��رمایه در زمین اقتصاد واقعی و
مولد خواهد بود .ناآرامیهای اقتصادی اخیر این بار
گران را ب��ر دوش ما مردم ایران به عنوان صاحبان
اصلی این سرزمین میگذارد که مطالبه اصلی خود
را از کاهش قیمتها به نظاممند کردن سیس��تم
پایش ثروت در کش��ور تغییر دهیم و آینده خود و
نس��لهای بعدی را از گزند انگلهای اقتصادی در
امان نگه داریم.

وظایف متقابل دولت و ملت
ادامه از صفحه اول
نگاه
این وظیفه ما ،رسانهها،
نخب��گان و متخصصان اس��ت که ه��ر کدام به
تناسب توانایی خود اسباب تحرک دولت را فراهم
کنیم .راه چاره رهایی نیست ،بلکه جهادی است،
اگر احساس ناامیدی به مردم تزریق شود و آنها
مس��ؤوالن را به حال خود رها کنند ،بتدریج بر
انفعال آنها هم افزوده میشود و کشور با کوهی از

مشکالتش سرگردان میماند.
بنابراین از تمام ظرفیتهای موجود مردمی
و رس��انهای باید بهره برد تا روحیه کار جهادی
در دل مسؤوالن کاش��ته شود .در وضعیتهای
بحران��ی بی��ش و پی��ش از آنکه اق��دام عملی
جهادیگونه مورد نیاز باش��د ،روحیه و حس آن
مورد نیاز اس��ت .یعنی روحیهای که خودباوری،
ش��جاعت ،فداکاری ،ایثار و مقاومت با خود دارد

خرید دستگاهها و ماشینهای مورد نیاز واحد صنعتی
ش��د اما این س��ود  18درصد اصال مناسب واحدهای
تولیدی نبود ،زیرا این واحدها نیازمند وامهای کمبهره
با سود  5درصدی هستند .به گفته سرپرست شرکت
شهرکهای صنعتی استان زنجان« ،دولت با اختصاص
وامهای کمبهره میتوان��د تولیدکنندگان را حمایت
کند» .بیش��ترین واحدهای صنعتی استان در حوزه
س��رب و روی فعالند ،س��االنه ح��دود  100میلیارد
توم��ان صادرات از طریق ش��رکتهای روی اس��تان
انجام میشود .صادرات ش��هرک روی زنجان در کل
ایران بین شهرکهای صنعتی باالترین میزان است.

جاری شدن آب طرح غدیر در روستاهای آبادان

با «اقتصاد مفتخوری و مفتبری» مقبله کنید
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
 ...در حس��ابهای بانکی
است ،س��ر در آوردن از نقل و انتقاالت ریالی برای
دولت به اندازه یک تصمیم زمان و پتانسیل خواهد
ب��رد .اگر نق��ل و انتقاالت ریال ب��ا در نظر گرفتن
یک حاشیه معقول ،رصد ش��ود ،آنگاه بسیاری از
سفتهبازیهای کنونی دیگر صرفه نخواهد داشت.
دولت و مجلس اما به این مهم آگاه هستند ولی زیر
بار عواقب سیاس��ی آن نمیروند ،به قول «ماهاتیر
محم��د» که در کتاب خاطراتش نوش��ته« :دولت
برای موفقیت باید منافع مردم را بر رضایت مردم از
خود ترجیح دهد و کاری را که درست است انجام
دهد نه لزوما کاری را که باعث محبوبیت -هرچند
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که معطوف به نتیجه نیست اما از تالش مضاعف
فروگذارنمیکند.
البته در این مس��یر نباید این برداشت غلط
شکل بگیرد که مردم خدمتگزار دولت میشوند،
خی��ر! اگر این حمایت ،خدمت ه��م نام بگیرد،
خدمت به منافع ملی و کشورمان است ،در واقع
نه یک «خدمتگزاری شخصی» که «خدمتگزاری
ملی» شکل میگیرد و چه افتخاری باالتر از این!

برگ��زار ش��د ،پیگیریهایی ب ه
منظ��ور ایجاد وضعی��ت پایدار
در زمین��ه آبرس��انی ش��رب و
کش��اورزی ص��ورت گرفت که
امیدواریم با اجرای تصمیمات
اتخاذ شده در این نشست شاهد
اختصاص س��همیهای پایدار از طریق طرح آبرسانی
غدیر به شهرستان آبادان ،همچنین پایان افت فشار
و قطعیه��ای مکرر آب ش��رب در این شهرس��تان
باشیم .وی گفت :اگر وضعیت کنونی آبرسانی غدیر

در صنایع کوچک در کل اس��تان  128واحد صنعتی
س��ابقه صادرات دارند .در حال حاضر  75صادرکننده
در استان وجود دارد و بقیه واحدها نیز سابقه صادرات
داش��تهاند و اگر واحدهایی که س��ابقه صادرات دارند
دوباره به چرخه بازگردند قطعا به نفع اس��تان خواهد
ش��د .احمدی میگوید :شرکت شهرکهای صنعتی
زنج��ان در تملک و دارایی در کل کش��ور رتبه اول را
داراس��ت؛  3هزار هکتار زمین توس��ط ش��هرکهای
صنعتی تملک ش��ده است که  1500هکتار صنعتی
و آماده واگذاری اس��ت و تقریبا  800هکتار در حال
اس��تفاده اس��ت و  700هکتار ذخیره زمین صنعتی
است .در حال حاضر چندین شهرک صنعتی روستایی
در ح��ال تملک اس��ت .تفاهمنامه ش��هرک صنعتی
«درهلی��گ» به مس��احت  282هکتار ب��ا چین امضا
ش��ده اس��ت که اگر چینیها کار را شروع نکنند این
ش��هرک صنعتی به ترکها یا قسمت عظیمی از آن
به واحدهای صنعتی بزرگ واگذار میشود .در صورتی
که واحدهایی آالیندگی داشته باشند این محل مکان
مناسبی برای احداث است .در هر دو شهرک سلطانیه
و کهن��اب نیز در هفته دولت  2ق��رارداد فروش امضا
شد .ش��هرک صنعتی سلطانیه در کیلومتر  40جاده
ترانزیت زنجان-ابهر به مساحت  104هکتار ،شهرک
صنعتی تخصصی برق ،الکترونیک و آیتی به مساحت
 100هکتار در اراضی روستای کهناب زنجان و شهرک
صنعتی زنجانرود در زمینی به مس��احت  700هکتار
که بزرگترین شهرک صنعتی استان است در اراضی
روستای درهلیگ ،بهمن  93کلنگزنی شدهاند.
به آبادان پایدار بماند مش��کل قابلتوجهی در زمینه
آب شرب شهری در آینده پیشبینی نمیشود ،البته
در زمینه آب روستایی همچنان مشکالت پابرجاست
که آبرسانی غدیر به حوزه شهری آبادان میتواند در
حوزه روستایی نیز فعال باشد .موسوی بیان کرد :در
این راستا  6کیلومتر عملیات لولهگذاری برای اتصال
شبکه آبرسانی روستایی به طرح آبرسانی غدیر اجرا
شده است و اکنون در مراحل نهایی اتصال قرار دارد
با اتصال آن به ش��بکه ،تأمی��ن آب آن نیز پیگیری
میشود .سرپرست فرمانداری ویژه آبادان اظهار کرد:
امیدواریم همزمان با اتصال خط لوله آبرسانی غدیر به
شبکه آبرس��انی روستایی شاهد جاری شدن آب در
این لولهها باشیم.

بانک

گزارش «فام» از فروش اموال
مازاد بانک ملی ایران

ش��رکت فروش اموال م��ازاد بانکها (فام)
اع�لام کرد طی یک دهه گذش��ته 441 ،ملک
ب��ه ارزش بیش از  2ه��زار و  638میلیارد ریال
از ام��وال بانک ملی ای��ران از طریق مزایدههای
برگزار ش��ده توسط این ش��رکت متقاضی پیدا
کرده است .شرکت فروش اموال مازاد بانکها بر
اساس مصوبه هیات وزیران و تحت نظارت وزارت
امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران در سال  1387فعالیت خود را آغاز
کرده و با برگزاری مزایده ،این اموال را به فروش
میرساند اما نگاهی به عرضه اموال مازاد بانک،
نش��اندهنده نامساعد بودن ش��رایط بازار برای
طرف تقاضاست ،به طوری که طی همین مدت
 916م��ورد از اموال مازاد بانک با ارزش بیش از
 19هزار میلیارد ریال به فروش گذاش��ته شده
اما تقریبا نیمی از آنها متقاضی پیدا کرده است.
با وجود این ،پس از ایجاد رونق در بازار از س��ال
 ،1394روند فروش این اموال نیز تسریع شده،
ب��ه طوری که کل فروش اموال بانک ملی ایران
در این سال از  9/2میلیارد ریال به  175میلیارد
ریال در سال  1395و پس از آن به  559میلیارد
ریال در سال گذشته رسیده است .همچنین طی
سال جاری ،متقاضیان برای خرید بیش از 174
میلیارد ریال اموال مازاد بانک ملی ایران از طریق
شرکت در مزایدههای شرکت فروش اموال مازاد
بانکها (فام) ابراز تمایل کردهاند.
زنجان

4برابر نیاز زنجان
گندم تولید شده است

رئیس جهاد کش��اورزی اس��تان زنجان به
خرید گندم در استان زنجان اشاره کرد و گفت
در مجموع بی��ش از  ۵۰۰ه��زار تن گندم در
اس��تان زنجان تولیدشده که این میزان  4برابر
نیاز استان است .حسین جعفری در گفتوگو
با مهر گفت :بر اساس آمار ،استان زنجان چهار
برابر نیاز گندم تولید کرده و رکورد تولید گندم
در استان شکسته ش��ده است .رئیس سازمان
جهاد کشاورزی استان زنجان گفت :طی سال
ج��اری  ۲۹۴هزار هکتار از اراضی کش��اورزی
اس��تان زنجان زیر کشت گندم رفته بود که از
این سطح زیر کشت  ۱۸هزار هکتار گندم آبی
و  ۲۷۶هزار هکتار کشت گندم دیم بوده است.

