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افتخارات
تبریز و آذربایجان
از زبان رهبری
 )۱منطقهای نخبهپرور

ا ّمــا در بــاب تربیــز ،خــب حادثـهی بیسـتونهم بهمــن  ۵۶یــک حادثـهی پُرافتخــا ِر جهــادی و عمل ّیاتــی بــود؛ کار مه ّمــی بــود و واقعـاً مایـهی افتخــار مــردم تربیــز اســت ،لکــن افتخــارات آذربایجــان
و افتخــارات تربیــز بــه ایــن کار جهــادی و امثــال ایــن کار جهــادی محــدود منــی شــود؛ دامنـهی افتخــارات ایــن شــهر و ایــن منطقــه بســیار گســردهتر اســت؛ مــن چنــد منونــه را عــرض مــی کنــم:
یکــی مســئلهی نخبهپــروری اســت .منطق ـهی آذربایجــان ،بخصــوص تربیــز هــم در علــم ،هــم در هــر ،هــم در سیاســت ،یــک منطق ـهی نخبهپــرور اســت .در علــم ،هــم علــوم دینــی و هــم علــوم
طبیعــی و مــادّی ،در ایــن  ۱۵۰ســال اخیــر -حــاال قبــل از آن را مــن خیلــی تت ّبــع نکــردهام -ایــن منطقــه از لحــاظ [پــرورش] فقهــای بــزرگ ،از لحــاظ حکــای بــزرگ ،از لحــاظ متکلّمیــن ،از لحــاظ
دانشــمندان علــوم طبیعــی ،یــک منطق ـهی ممتــاز و حقیقت ـاً نخبهپــرور اســت؛ پــس نخبهپــروری در علــم ،نخبهپــروری در هــر [کــه بــه عنــوان] یــک منونــه از شــعرای تربیــز ،هرنمنــدان تربیــز،
هرنمنــدان اقســام هرنهــا ،مرحــوم شــهریار (رحمــة اللــه علیــه) را اســم میآورنــد و اســم میآوریــم کــه بنــده هــم معتقــدم ،منتهــا فقــط ایشــان نبودنــد؛ شــعرای زیــادی در تربیــز [بودنــد] کــه بــه
فارســی یــا ترکــی شــعر مــی گفتنــد .همچنیــن در سیاســت هــم آذربایجــان شــخص ّیتهای برجســتهای را در گذشــته و امــروز تقدیــم کــرده؛ بنابرایــن یکــی از خصوص ّیــات ایــن منطقــه نخبهپــروری
اســت کــه ایــن را بایــد نگــه داشــت ،بایــد حفــظ کــرد.

 )۲جریانسازی در تح ّوالت تاریخی دوقرن اخیر

نکت ـهی دیگــر ،جریانســازی در تح ـ ّوالت تاریخــی و سیاســی کشــور اســت .بــاز در همیــن  ۲۰۰ســال اخیــر ۱۵۰ ،ســال اخیــر وقتــی کــه نــگاه مــی کنیــم[ ،آذربایجــان] یــک منطق ـهی جریانســاز
بــوده اســت .یــک وقــت [هســت کــه] کســی بــه یــک ماجرایــی ملحــق مــی شــود ،یــک وقــت کســی در یــک ماجـرا ،جریــان ایجــاد مــی کنــد ،تحـ ّول ایجــاد مــی کنــد ،در ایجــاد آن جریــان و تــداوم آن
جریــان تأثیرگــذاری مــی کنــد؛ تربیــز و آذربایجــان از ایــن قبیــل بــوده اســت .از دورهی فتــوای تحریــم تنباکــوی مرحــوم میــرزای شــیرازی کــه مرحــوم حــاج میــرزا جــواد مجتهــد کــه یکــی از برجســتگان
علــای تربیــز و خانــوادهی معــروف مجتهــد و مجتهــدی هســتند در ایــن منطقــه اثرگــذار بودنــد؛ خــب ،میــرزای شــیرازی در ســام ّرا بودنــد؛ اگــر علــای بــاد ایـران مثــل میــرزای آشــتیانی در تهـران
و ایشــان در اینجــا و بعضــی از علــای دیگــر در مناطــق دیگــر نبودنــد ،ایــن فتــوا همهگیــر منــی شــد و آن اثــر مطلــوب را منــی گذاشــت .اینجــا مرحــوم حــاج میــرزا جــواد در ایــن زمینــه ف ّعــال وارد
میــدان شــدند .در مرشوطــه همیــن طــور -کــه اشــاره خواهــم کــرد -پــس بنابرایــن در تحـ ّوالت تاریخــی و سیاســی کشــور ،ایــن منطقــه و بالخصــوص شــهر تربیــز و بــه طــور کلّــی منطقـهی آذربایجــان
دارای ایــن روحی ـهی جریانســازی بودنــد.

 )۳دژ استوار در مقابل حمالت خارجی

نکت ـهی بعــدی [ایــن اســت کــه] آذربایجــان دژ اســتوار ای ـران در مقابــل حمــات خارجــی بــوده؛ یعنــی مــا بــا همســایههای متع ـ ّرض و متجــاوز -چــه روســیهی ت ـزاری ،چــه عثامنــی ســابق ،چــه
شــوروی -همــواره بــا حمالتــی مواجــه بودهایــم؛ اگــر چنانچــه آذربایجــان نبــود و تربیــز نبــود و مقاومتهــا نبــود و ایســتادگیها نبــود و جانفشــانیها نبــود ،ممکــن بــود ایــن تع ـ ّرض بــه مناطــق
مرکــزی کشــور هــم کشــیده بشــود .آذربایجــان ،ســد و دژ مســتحکمی بــوده اســت کــه همــواره ایــن حمــات را پــس زده و جلــوی آنهــا را گرفتــه.

 )۴دلبستگی به اسالم و غیرت شدید به ایران

یــک نکتـهی بســیار مهــم ایــن اســت کــه منطقـهی تربیــز و آذربایجــان دو ویژگــی هویّتــی ثابــت و همیشــگی داشــتهاند :یکــی عبــارت اســت از دلبســتگی عمیــق بــه اســام و بــه دیانــت اســامی؛ و
د ّومــی غیــرت و حم ّیــت شــدید نســبت بــه ایـران؛ ایــن همیشــه در دورانهــای مختلــف در آذربایجــان وجــود داشــته کــه بــه اســام و ایـران آنچنــان اه ّم ّیــت دادهانــد و دربــارهی آن آنچنــان حم ّیــت
نشــان دادهانــد کــه واقعـاً یــک برجســتگی مه ّمــی اســت؛ آذربایجانیهــا مکـ ّرر در برابــر توطئههــای بیگانــگان کــه مــی خواســتند تجزیــه کننــد مناطــق مختلــف ایـران را ،در ایــن منطقــه در مقابــل
ایــن تجزیهطلبیهــا ایســتادهاند و یکپارچگــی کشــور را حفــظ کردهانــد.

 )۵داشنت چهرههای نقشآفرین در مسائل کشور

کل مســائل کشــور در ایــن منطقــه زیادنــد؛ همیــن طــور کــه عــرض کــردم ،در ماج ـرای تنباکــو مرحــوم حــاج میــرزا جــواد ،در
یــک نکتــه ،نقشآفرینــی چهرههــا اســت .چهرههــای نقشآفریــن در ّ
اوایــل قضایــای مرشوطــه سـتّارخان و باقرخــان و بعــد در یــک برهـهی دیگــر ،وقتــی کــه روســها وارد تربیــز شــده بودنــد و آنجــا بودنــد ،مرحــوم ثقةاالســام و علــای بــزرگ دیگــری مجاهــدت کردنــد،
مبــارزه کردنــد و بــه شــهادت رســیدند .بعــد در یــک برهـهی دیگــر ،حرکــت شــیخ مح ّمــد خیابانــی و میــرزا اســاعیل نوبــری کــه اینهــا وارد میــدان شــدند و کارهــا کردنــد کــه بــه شــهادت خیابانــی
منتهــی شــد .در بحــث انقــاب ،در مســائل مقدّ ماتــی انقــاب ،از روز ا ّول ،یعنــی از ســال  ۴۲کــه نهضــت رشوع شــد ،جــزو علــای دستگیرشــدهی از رسارس کشــور ســه نفــر از علــای معــروف تربیــز
بودنــد .بعــد هــم در حــوادث گوناگــون در روزهــا و اوقــات ُمــرف بــه انقــاب هــم حرکــت مرحــوم قاضــی و دیگـران؛ بعــد در مســائل خــود انقــاب ،شــهید مدنــی و شــهید قاضــی؛ در دفــاع مقــدّ س،
شــهید باکــری و امثــال اینهــا؛ دههــا نفــر از ایــن قبیــل شــخص ّیتهای برجســته هســتند کــه اینهــا چهرههــای نقشآفریننــد ،اینهــا چهرههــای فراموشنشــدنیاند .مــن عــرض مــی کنــم نبایــد گذاشــت
ایــن تاریــخ ُپرافتخــار بــه دســت فراموشــی ســپرده بشــود؛ ایــن تاریــخ را بایــد حفــظ کــرد .یقینـاً بــدون یــک روایــت درســت از تاریــخ آذربایجــان ،هــر روایتــی از تاریــخ ایـران نامتــام و ناقــص اســت.
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سرمقاله

صادرات غیر نفتی،

مشکالت و راهکارها
ابوالفتح ابراهیمی

با مشخص
شدن
جایگاه
صادرات
کاالهای
غیر نفتی
پرسش
این است
که کدامین
عوامل،
صادرات
محصوالت
غیر نفتی
را به چالش
می کشد؟

ســال  1399را میتــوان بــه عنــوان یکــی
از اســتثنایی تریــن ســال هــا برای صــادرات
غیرنفتــی کشــور دانســت .ســالی تــوام بــا
پاندمــی کرونــا و تحریمهــای ســخت کــه
صــادرات نفــت ایــران را نیــز بــا مشــکل
اساســی مواجــه ســاخت .عــدم بهــره
بــرداری از تمــام منابــع نفتــی و فــروش
بهینــه محصــوالت مرتبــط ،معضــات
عدیــده ای را در فعالیتهــای اقتصــادی
و خصوصــاً معیشــت اکثریــت جامعــه بــه
جــای گــذارد.
منســجم نبــودن سیاســت هــای اتخاذ شــده
از ســوی چندیــن وزارتخانــه و جابجایــی
متعــدد وزرا و مــاالً عــدم وجــود ثبــات در
قواعــد و آییــن نامههــای حاکــم بــر صــادرات
کشــور  ،امــکان پیــش بینــی صحیــح ا وضاع
اقتصــادی را از تولیدکننــدگان ســلب نمــود.
بــه اذعــان تمــام اقتصاددانــان و مســئولین
اجرایــی ،مهمتریــن راهــکار بــرون رفــت از
ایــن وضعیــت تــداوم تولیــد و رونق صــادرات
غیرنفتــی و گــردش چــرخ کارخانجــات
اســت ،بــه عبــارت دیگــر تامیــن ارز مــورد
نیــاز کشــور در فقــدان ارز هــای نفتــی همانــا
بــه عهــده صنایــع صــادر کننــده مــی باشــد.
آمــار صــادرات غیرنفتــی  86میلیــون تنــی
در نــه ماهــه اول امســال بــه ارزش 26
میلیــارد دالر نشــان دهنــده افــت صــادرات
نســبت بــه ســالهای گذشــته اســت .لــذا
دســت انــدرکاران و مســئولین امــر بایــد در
خصــوص رفــع موانــع صــادرات تصمیمــات
عاجــل اتخــاذ نماینــد.
بــا مشــخص شــدن جایــگاه صــادرات
کاالهــای غیــر نفتــی پرســش ایــن هســت
کــه کدامیــن عوامــل ،صــادرات محصــوالت
غیــر نفتــی را بــه چالــش مــی کشــد؟
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 -1تعــدد بخشــنامه هــا و آییــن
نامــه هــای ابالغــی:
تاثیــرات منفــی تغییــر تصمیمــات حاکــم
بــر روح بخــش نامــه هــا ،همواره ســردرگمی
تولیــد کننــدگان و صادرکننــدگان را بــه
دنبــال داشــته اســت بــه نحــوی کــه
نتایــج حاصــل از پنــج ســال مطالعــه ایــن
بخشــنامه هــا حاکــی از ابــاغ  70نــوع
بخشــنامه و دســتورالعمل طبــق نمــودار
بــاال مــی باشــد کــه تعارضــات جــدی بــا
یکدیگــر داشــته انــد.
 -2مشکالت بازاریابی و توزیع:
وجــود رایــزن هــای اقتصــادی ایــران در
ســفارتخانه هــای کشــورهای مختلــف
همــواره مایــه امیــدواری فعالیــن اقتصــادی
بــه دســتگاه دیپلماســی کشــورمان بــوده
اســت ،لیکــن عــدم مشــاهده نتایــج مطلوب
نشــان مــی دهــد گشــایش خاصــی از
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حضــور رایزنــان اقتصــادی در ســفارتخانهها
حاصــل نگردیــده اســت .هرچنــد کیفیــت
و قیمــت رقابتــی ،عواملــی بــرای نفــوذ بــه
بازارهــای خارجــی مــی باشــند لیکــن در
صــورت تحقــق ایــن دو صفــت بــارز هــم
نتوانســتهایم بــه توفیقــات چشــمگیری
کــه یــک ســوی آن بــه حمایــت هــای
نمایندگیهــای کشــورمان مربــوط مــی
شــود ،دســت یابیــم.
عملکرد دســتگاه دیپلماســی در کشــورهایی
مثــل ترکیــه و چیــن حاکــی از تشــویق
تولیدکننــدگان داخلــی بــه صــادرات بــوده
بــه نحــوی کــه نگرانــی صادرکننــدگان از
بابــت بازگشــت وجــوه حاصــل از صــادرات
بــا مداخلــه دســتگاه دیپلماســی این کشــور
هــا حــل و فصــل مــی گــردد .بــرای مثــال
دولــت چیــن در کشــور ونزوئــا وجــوه
حاصــل از صــادرات خــودرو توســط بخــش
خصوصــی را بــا بهرهبــرداری از منابــع نفتــی

ونزوئــا بــه تولیــد کننــدگان داخلــی خــود باز
میگردانــد و یــک منفعــت دو ســویه ایجــاد
مــی نمایــد ،ولــی بارهــا مشــاهده گردیــده در
کشــور مــا دســتگاه دیپلماســی بــرای تــداوم و
بهبــود روابــط سیاســی نــه تنهــا نســبت بــه
پیگیــری مطالبــات بخــش خصوصــی خــود
اقــدام نمیکنــد بلکــه در مــواردی از آنهــا
اســتمداد مــی طلبــد تــا بــا صــادرات و تحمــل
ریســک هــای فــراوان بــه دادتحکیــم روابــط
سیاســی برســند.
کشــور ترکیــه نیــز در حــال حاضــر رویــه ای
مشــابه کشــور چیــن در قــاره آفریقــا اتخــاذ
نمــوده و هــر روز ســیطره اقتصــادی خــود را
بــر بخشــی از آن توســط تولیدکننــدگان ترک
گســترش میدهــد.
 -3تکنولوژی تولید و قیمت رقابتی:
برخــی از مشــکالت محصــوالت صادراتــی
مــا بــه قدیمــی بــودن تکنولــوژی و تجهیــزات
کارخانجــات بــر مــی گــردد کــه متاســفانه
حتــی در صــورت دارا بــودن کیفیــت الزمــه
بــه علــت بــاال بــودن قیمــت تمــام شــده
محصــول در بــازار رقابــت جهانــی بــا مشــکل
مواجــه مــی شــوند کــه بایــد در اینجا رســالت
خــاص ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع
کشــور را در بازســازی و تجهیــز و نــوآوری
صنایــع یــادآور گردیــم تــا محصــوالت داخلــی
قابلیــت رقابــت را در بازارهــای خارجــی بــه
دســت آورنــد.
 -4نقــش مثبــت ســازمان تجــارت
جهانــی در مبــادالت بیــن المللــی:
ایــن ســازمان کــه قوانیــن جهانــی تجــارت
را بیــن اعضــاء خــود تنظیــم مــی نمایــد
بــا امضــای حــدود  30توافــق نامــه نــرخ
تعرفههــای مقــرره فیمابیــن کشــورهای
عضــو را کاهــش و در مقابــل بــا اعمــال
نرخهــای تعرفــه وارداتــی بــه میــزان 30
درصــد ،موانــع ســختی را ســر راه کشــورهای
غیــر عضــو از جملــه ایــران قــرار داده اســت.
بــا فعــال نمــودن دیپلماســی و عضویــت در
ایــن ســازمان میتــوان هــم نــرخ تعرفــه
هــای بازرگانــی را کاهــش و هــم بــه بازارهــای
مطمئنــی راه یافــت.
 -5حل مشکالت انتقال ارز:
بهبــود روش هــای خدمــات ارائــه شــده در
ســامانه نیمــا و حــل مشــکل ایفــای تعهــدات
ارزی صادرکننــدگان از شــروط بســیار اساســی

در ترغیــب بــه تجــارت خارجــی مــی باشــند.
عــدم هماهنگــی بانــک مرکــزی و وزارت
صمــت چالشــی دیگــر را بــرای صــادرات غیــر
نفتــی ایجــاد نمــوده اســت .مــی بایســت ایــن
دو مرکــز حســاس بــه یــک وحــدت رویــه
ثابــت دســت یابنــد تــا متضــرر ایــن داســتان
صــادر کننــدگان کشــورمان نباشــند.

ریســک هــای حاصــل از صــادرات توســط
ایــن صنــدوق طبعــاً صــادرات غیرنفتــی و
ارزآوری بــه داخــل کشــور را افزایــش داده و
میتــوان بــا حمایــت از بخــش خصوصــی در
کشــورهایی کــه صــادر کننــده از ابــزار مالــی
آنهــا محــروم هســت پشــتوانه الزم را بــرای
صــادرات بخــش خصوصــی ایجــاد نمــود.

 -6تــک نرخــی نمــودن و تثبیــت
قیمــت ارز:
افزایــش قیمــت ارز بــه انــدازه کاهــش آن
بــرای یــک صادرکننــده مشــکالت عدیــدهای
ایجــاد مــی کنــد .عــدم ثبــات قیمــت مــواد
خارجــی و یــا داخلــی در کشــور بــرای تولیــد
و ســپس صــادرات آن از چالشهــای تغییــر
قیمــت ارز محســوب میگردنــد.
تخصیــص ارز بــه قیمــت پاییــن بــه برخــی
از شــرکتها و عــدم تامیــن ارز کارخانجــات
دیگــر باعــث میشــود رقابــت ســازنده بــرای
تولیــد و صــادرات دچــار خدشــه گــردد کــه
متاســفانه ورشکســتگی برخــی تولیدکنندگان
و صادرکننــدگان نتیجــه اتخــاذ اینگونــه
سیاســتها میباشــند .افزایــش نامعقــول و
دفعــی قیمــت ارز و یــا کاهــش آن همــواره
بــرای یــک صــادر کننــده غیــر نفتــی مشــکل
آفریــن مــی باشــد.

 -9نقش اتاق های بازرگانی:
اســتفاده از ظرفیتهــای اتــاق بازرگانــی
بــه عنــوان مشــاور ســه قــوه در ارائــه و
جمــع بنــدی نظــرات بخــش خصوصــی و
توصیههــای راهبــردی بــه امــر صــادرات
کمــک شــایانی خواهــد نمــود تــا جایــی کــه
صــدور بخشــنامه هــای متعــدد را منتفــی
مــی ســازد.
از ســوی دیگــر اتاقهــای بازرگانــی بــا
حمایــت از شــرکتهای دانــش بنیــان مــی
تواننــد ضمــن اســتفاده از فناوریهــای
پیشــرفته ،هزینــه تمــام شــده محصــوالت را
در صنایــع ،کاهــش دهنــد.

 -7رفع تعهدات ارزی:
هیــچ تردیــدی در لــزوم بازگردانیــدن ارز
حاصــل از صــادرات وجــود نــدارد لیکــن
نمــی بایســت تمامــی صادرکننــدگان بــا یــک
عینــک نگریســته شــده و مــورد اســتنطاق
قــرار گیرنــد.
بهتریــن روش بــرای اصــاح وضعیــت
فعلــی و تصحیــح برخوردهــای نامعقــول بــا
صادرکننــدگان ،تقســیمبندی آنــان بــه ســه
گــروه B،Aو Cمــی باشــد کــه در ایــن میــان
گــروه  Aمیتوانــد بــه واســطه ســوابق خــوب
تســویه حســاب ارزی بازگشــت ارز حاصــل
از صــادرات را خــود مدیریــت نمایــد و بــرای
رده هــای  Bو  Cمحدودیــت هــای زمانــی را
مــی تــوان اعمــال نمــود و اال رانــدن همــه
صادرکننــدگان بــا یــک چــوب و معیــن کردن
جرایــم ســنگین ،موجــب یــأس و ناامیــدی
خواهــد شــد.
 -8فعالیــت بیشــتر صنــدوق ضمانــت
صــادرات:
فعــال شــدن ایــن صنــدوق و تحمــل برخــی

تخصیص
ارز به قیمت
پایین به
برخی از
 -10اثــر بخــش بــودن جوایــز ویــژه شرکتها
صــادر کننــدگان:
در حــال حاضــر داشــتن و نداشــتن جوایــز و عدم
ویــژه صــادرات در سرنوشــت و رونــد فعالیــت تامین ارز
صادرکننــدگان هیــچ توفیــری نبخشــیده و
امتیــاز خاصــی را بــرای بنگاههــای صــادر کارخانجات
کننــده رقــم نمیزنــد .جــای آن دارد دیگر باعث
اختصــاص وام هــای بــدون بهــره بــرای
ســرمایه در گــردش و یــا معافیــت مالیاتــی میشود
و بیمــه ایــن بنگاههــا در تعریــف جوایــز رقابت
صادراتــی قــرار گیــرد.
سازنده
 -11تعییــن
صادرکننــدگان:تکلیــف پروندههــای برای تولید
بخشــودگی جرایــم ناشــی از صــدور بخشــنامه و صادرات
انتقــال وجــوه صادراتــی در عــراق و افغانسـ
ـتان دچار خدشه
بــه صــورت ارزی (بــه جــای ریــال در دوره
شــروع تحریمهــای جدیــد) کــه گریبــان برخی گردد.
از تولیدکننــدگان را گرفتــه بــود ،میتوانــد
مشــوق راه صادراتــی در کشــور باشــد.
در ســالهای بعــد از ابــاغ ایــن بخشــنامه
صــدور احــکام جریمــه ای همچنــان تبعــات
منفــی بــه دنبــال دارد البتــه ایــن درخواســت
فقــط و فقــط در خصــوص تولیدکننــدگان
بایــد ســاری و جــاری شــود و افــراد و شــرکت
هــای واســطه بــه همــان طریــق بخشــنامه ها،
جوابگــوی تعهــدات ارزی خــود خواهنــد بــود.
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 -12وضــع سوبســیدهای صادراتــی
و یــا معافیــت هــای مختلــف بــرای
صادرکننــدگان:
قطعـاً منافــع انتقــال ارز بــه داخــل کشــور از
طریــق صــادرات غیــر نفتی بــه مراتــب از هزینه
هــای اعمــال تخفیــف و یــا تخصیص سوبســید
بــه صادرکننــدگان بیشــتر بــوده و اگــر منابــع
دولتــی بتواننــد سوبســیدهای  12درصــدی
را هماننــد برخــی کشــورها بــه صــادر کننــده
اختصــاص دهنــد ،بالطبــع تولیدکننــده داخلــی
بــا کاهــش قیمــت محصــول خــود رقابــت
بهتــری را در بازارهــای جهانــی و مناقصــات بین
المللــی انجــام خواهــد داد کــه منافــع آن مجددا ً
بــه کشــورمان بــر مــی گردنــد.

استفاده از
منابع مالی
و انسانی
ایرانیان
خارج از
کشور،
تاثیرات
مستقیم
خود را در
تولید داخلی
و اثرات غیر
مستقیم ولی
غیر قابل
انکاری را
بر صادرات
خواهد
گذاشت.

 -13اســتفاده از ظرفیــت ســرمایه
گــذاری ایرانیــان خــارج از کشــور:
اســتفاده از منابــع مالــی و انســانی ایرانیــان
خــارج از کشــور و تشــویق آنــان بــرای
ســرمایه گــذاری و یــا انتقــال علــوم و فنــون
آن بــه کشــور ،تاثیرات مســتقیم خــود را در
تولیــد داخلــی و اثــرات غیــر مســتقیم ولــی
غیــر قابــل انــکاری را بــر صــادرات خواهــد
داشــت کــه در ایــن راســتا سیاســتهای
مســئولین کشــورمان بســیار درخــور توجــه
و سرنوشــت ســاز خواهــد بــود.
 -14تعییــن ابزارهــای حقوقــی و اعتبار
بخشــی بــرای صادرکننــدگان بخــش
خصوصــی:
شــرکت هــای دولتــی از ابزارهــای الزم فــوق
بــرای پیگیــری دعــاوی خــود در خــارج از
کشــور برخوردارنــد لیکــن در صــورت
بــروز مشــکل حقوقــی بــرای صــادر کننــده
بخــش خصوصــی بهتریــن راهــکار اســتفاده
از ملزومــات دولــت محتــرم مــی باشــد کــه
بایــد ســازمان توســعه تجــارت و وزارت خارجه
کشــورمان در هــم افزایــی و تامیــن ایــن
امکانــات ،اقدامــات اساســی را انجــام دهنــد.
 -15تقویــت نــاوگان زمینــی حمــل و
نقــل:
قســمت عمــده نــاوگان حمــل و نقــل
کشــورمان بــه علــت قدمــت زیــاد و عــدم
تجهیــز بــه سیســتم هــای ایمنــی و عــدم
آالیندگــی نمیتوانــد در جــاده هــای بیــن
المللــی تــردد نمایــد کــه ایــن امــر هزینــه
انتقــال کاالهــا بــه خــارج از کشــور و بالعکــس
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را بــا افزایــش چشــمگیری مواجــه و در نتیجه
منجــر بــه افزایــش قیمــت تمــام شــده کاالی
صادراتــی مــی شــود لــذا صــدور مجوزهــای
خریــد وســائط نقلیــه تجــاری و اختصــاص وام
هــای بانکــی بدیــن منظــور بســیار مثمرثمــر
خواهــد بــود .

را میتــوان در نفــوذ بــه بازارهــای بــزرگ
دنیــا برداشــت.
صنایــع فــرش ،مــواد غذایــی ،تراکتــور ،میــوه
جــات ،مرکبــات ،پســته و زعفــران ایرانــی
ناگفتــه هــای بســیاری را بــرای حضــور در
بازارهــای خارجــی دارنــد.

 -16روش های نوین انتقال وجوه:
اســتفاده از ارزهــای دیجیتالــی مــی توانــد
راهگشــای معضــات تحریمهــا قــرار گیــرد.
مســاعی بانــک مرکــزی و هماهنگی ســازمان
توســعه تجــارت و توجیــه کنشــگران مالــی
در ایــن موضــوع ،مســاعدت فراوانــی را بــه
صادرکننــده غیــر نفتــی ایرانــی خواهــد نمود.

 -20اســتفاده از بســته بنــدی هــای
جــذاب و مــدرن:
صــادرات انــواع محصــوالت داخلــی خصوص ـاً
کشــاورزی مســتلزم خریــد یــا تولیــد ماشــین
آالت بســته بنــدی و مزیــن نمــودن آن
محصــوالت بــه بهتریــن هــای چــاپ مــی
باشــد تــا جاذبــه مناســب را در بیننــدگان کاال
ایجــاد نمایــد.
صــادرات برخــی محصــوالت بــه صــورت
فل ـهای اعتبــار کاالهــای ایرانــی را خدش ـهدار
و مشــتریان را بــه ارزان خریــدن هدایــت
میکنــد ،لــذا بســط و توســعه صنعــت بســته
بنــدی از ضروریــات صــادرات بــا کیفیــت و
مــداوم مــی باشــد.

 -17برندسازی:
بســیاری از تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
کوچــک را مــی تــوان در قالــب یــک برنــد
معتبــر ،گــرد هــم آورده و بــا هــم افزایــی بــه
شــرکت هــای قدرتمنــد تبدیــل نمود (مشــابه
شــرکت هــای کــره ای وچینــی) کــه همــت
وزارت صمــت و ســازمان هــای متولــی تجارت
بیــن المللــی در ایــن امــر چــاره ســاز اســت.
 -18اجتنــاب از خــام فروشــی مــواد
معدنــی:
چنــان کــه صــادرات کشــور بــر اســاس یــک
برنامــه مــدون بلنــد مــدت برنامــه ریــزی
گــردد ،مــی تــوان در برنامــه پنــج ســاله
هفتــم از هــم اکنــون نقشــه راه صــادرات مــواد
معدنــی بــه صــورت فــرآوری شــده را توســط
ایمیــدرو جهــت احتــراز از خــام فروشــی
تدویــن و بــه ســازمان هــای صمــت و بخــش
خصوصــی ابــاغ نمــود .مشــوق ایــن نــوع
صــادرات بالطبــع منابــع مالــی بانکــی خواهــد
بــود کــه پــس از برگشــت دادن ارز صادراتــی
بــه مبــادی بانکــی اعــاده مــی گــردد.
 -19حضــور در نمایشــگاه هــا و
اســتفاده حداکثــری از فضــای پــر
التهــاب آمریــکا و شــرکای آنهــا:
بــا اســتفاده از رایزنــی هــای مناســب بــا
کشــورهای اروپایــی و دعــوت از صادرکنندگان
بــرای حضــور در نمایشــگاه هــای بیــن المللی
و تســهیل حضــور آنهــا و اخــذ ویــزا بــا
مســاعدت وزارت خارجــه کشــورمان و نیــز
کمــک ســازمان توســعه تجــارت درتعدیــل
هزینــه هــای نمایشــگاهی ،قــد م هــای موثری
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 -21تجهیــز گمــرکات کشــور بــه
س ری:
دســتگاه هــای ایکــ 
بــرای صــادرات و کنتــرل محتــوای بســته
بنــدی هــای صادراتــی ،گمــرکات کشــور
مــی بایســت بــه آخریــن دســتگاه هــای
کنتــرل محتوایــی تجهیــز تــا ضمــن تســریع
در امــر بازرســی از صدمــه بــه محصــوالت
صادراتــی جلوگیــری شــود .تاخیراتــی
کــه در صــدور مجوزهــای صادراتــی
روی مــی دهــد ،همــواره دغدغــه اصلــی
صادرکننــدگان بــوده اســت.
 -22اســتفاده از خطــوط اعتبــاری
متقابــل بیــن کشــورها:
در برهــهای اســتفاده از خطــوط اعتبــاری
کشــورهای آفریقایــی و آمریــکای التیــن
و کشــورهای عربــی بــه عنــوان خدمــات
متقابــل مالــی و اقتصــادی دو کشــور از
بهتریــن روشهــای دســتیابی بــه تعامــات
تجــاری بودهانــد.
تشــکیل کمیســیون هــای مشــترک همکاری
بیــن دو کشــور بــا سرپرســتی وزرای مشــخص
در هــر دولــت میتوانــد انگیــزه ایجــاد
ارتبــاط اقتصــادی خصوصــا اســتفاده از
خطــوط اعتبــاری را تقویــت و صــادرات را بــه
حــد مــورد انتظــار ارتقــاء دهــد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

کارآفرینی موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی
الزمه کارآفرینی کاهش بروکراسی و مبارزه با فساد است

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی
گفــت :الزمــه کارآفرینــی کاهــش بروکراســی
و مبــارزه بــا فســاد اســت.
حجــت االســام والمســلمین ســیدمحمدعلی
آل هاشــم در مراســم تجلیــل از
صادرکننــدگان برگزیــدهی آذربایجــان
شــرقی در محــل ســالن پتروشــیمی تبریــز
اظهــار کــرد :هــر انقــاب دارای ســه
مرحلــه «قبــل از پیــروزی ،پیــروزی و بعــد
از پیــروزی» اســت و در هــر ســه وضعیــت،
شــرایط اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی
کشــورها بســیار مهــم اســت.
وی ادامــه داد :فرانســه در قبــل از انقــاب
خــود ،از نظــر اقتصــادی در وضعیــت بحرانــی
قــرار داشــت ،امــا همــه فشــارها بــر دوش
طبقــه پاییــن جامعــه بــود و ایــن فشــار
اقتصــادی شــرایط وقــوع انقــاب را فراهــم
کــرد؛ روســیه نیــز کــه در آغــاز قــرن بیســتم
از موقعیــت اقتصــادی مطلوبــی برخــوردار
نبــود و بــه دلیــل بیــکاری کارگــران،
خشکســالی و از دســت رفتــن زمینهــای
کشــاورزی ،روســتاییان مهاجــرت کردنــد،
امــا آغــاز جنــگ جهانــی اول باعــث ســوق
دادن منابــع مــادی و انســانی بــه طــرف
جنــگ شــده و ضمــن تشــدید بحــران ،منجــر
بــه وقــوع انقــاب در اکتبــر  ۱۹۱۷شــد.
وی افــزود :چیــن هــم از مــدت هــا قبــل
از انقــاب بــه دلیــل نفــوذ بیگانــگان دچــار
نابــودی و ورشکســتگی شــده بــود و شکســت
از ژاپــن در ســال  ۱۸۹۵موجــب واگــذاری
و تصــرف چندیــن بنــدر مهــم چیــن
توســط ژاپــن شــد؛ در نتیجــه وقــوع جنــگ
جهانــی دوم و جنگهــای داخلــی بیــن

کمونیســتها و ناسیونالیســتها ،زمینــهی
وقــوع انقــاب را فراهــم کــرد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اضافــه کــرد:
در الجزایــر نیــز کــه بــه دلیــل اشــغال ایــن
کشــور توســط فرانســه فقــر شــدید بــه وجود
آمــده بــود ،در ســال  ۱۹۴۵دو میلیــون
الجزایــری از ایــن کشــور خــارج شــدند و
ســرانجام در ســال ۱۹۶۲بــا اســتفاده از
ضعــف کشــورها بعــد از جنــگ جهانــی دوم،
انقــاب کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت اقتصــادی ایــران
در دوران قبــل از انقــاب ،خاطرنشــان کــرد:
ی رغــم اینکــه در رژیــم شــاه بــه پشــتوانه
علـ 
ی دالرهــای نفتــی و حمایــت بیگانــگان،
کاالهــای تجمالتــی بــه ایــران وارد شــده
بــود امــا تنهــا وضــع اقتصــادی طبقــه مرفــه
و وابســتگان دولــت خــوب شــده بــود.
وی در ادامــه ســخنان خــود در رابطــه بــا
کارآفرینــی ،گفــت :کارآفرینــی موتــور
محــرک توســعه اقتصــادی و اجتماعــی بــوده
و کارآفریــن کســی اســت کــه قــدرت درک
بــاال و تــوان شناســایی فرصتهــا را داشــته
و از طریــق پــرورش ایــده و تبدیــل فکــر
خــود بــه محصــول ،اقدامــات ارزش آفرینــی
را انجــام میدهــد.
امــام جمعــه تبریــز بــا بیــان اینکــه کاهــش
وابســتگیها بــا تاکیــد بــر تولیــد داخلــی
و تــاش بــر خوداتکایــی از جملــه اهــداف
اصلــی اقتصــاد مقاومتــی اســت ،افــزود:
ایــران اســامی پــس از گــذران دوران ســخت
بــا دوران هوشــمندی مواجــه اســت و در
شــرایطی کــه تحریمهــا وضعیــت کنونــی را
بــه وجــود آورده ،بایــد تفکــر نــاب ایرانــی و

اســامی پــا بــه عرصــه گذاشــته و راه حــل
ارائــه دهــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه موانــع و چالشهایــی
در مســیر توســعهی کارآفرینــی وجــود دارد،
اظهــار کــرد :خطرپذیــری مالــی زیــاد،
وجــود موانــع اداری ،هزینههــا و خطــرات
اجتماعــی ،فســاد اداری ،فقــدان مهارتهــا،
عــدم بــه روز رســانی قوانیــن بانکــی ،مالیاتی،
صــادرات و واردات ،فقــدان زیرســاختهای
تجــاری و تخصصــی و فقــدان حمایــت مالــی
بــرای شــرکتهای جدیــد و در حــال رشــد
از جملــه ایــن چالشهــا اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی
در ادامــه بــا بیــان راهکارهایــی بــرای
حمایــت از کارآفرینــان ،گفــت :اصــاح و
بازنگــری قانــون کار و تجــارت بــا رویکــرد
کارآفرینــی ،آمــوزش کارآفرینــی در مقاطــع
مختلــف تحصیلــی ،توســعهی پارکهــای
علــم و فنــاوری ،کاهــش بروکراســی اداری
در ســازمانها بــه منظــور تســهیل و حــذف
موانــع اداری غیــر ضــروری ،جایگزینــی
منابــع غیــر نفتــی بهجــای منابــع نفتــی
و کاهــش وابســتگی بــه نفــت ،ایجــاد و
توســعه شــهرکهای صنعتــی بــا رویکــرد
کارآفرینــی و تحــول در شــرایط اقتصــادی
از طریــق سیاســتهای اصــل  ۴۴از جملــه
راهکارهــا بــرای حمایــت از کارآفرینــان
اســت.
حجــت االســام و المســلمین آل هاشــم
اضافــه کــرد :امیدواریــم بــا حکمــی کــه
اخیــرا وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه
اســتاندار آذربایجــان شــرقی داده اســت،
شــاهد شــکوفایی اقتصــاد اســتان باشــیم.
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اصالح قانون
کار و تجارت،
توسعهپارکهای
علم و فناوری،
کاهشبروکراسی
اداری ،کاهش
وابستگی به نفت،
ایجاد و توسعه
شهرکهای
صنعتی و تحول
در شرایط
اقتصادی از طریق
سیاستهای
اصل  ۴۴از
جملهراهکارها
برای حمایت از
کارآفریناناست.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

بروکراسی اداری سد راه تولید
صادرکنندگان
آذربایجان شرقی
که همگی از
فعاالن بخش
خصوصی هستند،
با تالش
شبانه روزی
توانسته اند
اسم ایران را در
 ۶۵کشور دنیا
زنده نگه دارند و
جالب اینجاست
که مردمان برخی
از همین کشورها،
نام کشورمان
ِ
محصوالت
را با
باکیفیت ایرانی
می شناسند.

به دنبال وضع مقررات جدید نباشیم

رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تبریــز در تبییــن موانــع پیشــرفت
اســتان و بــه خصــوص چالــش هــای رونــق
اقتصــاد آذربایجــان شــرقی ،از مشــکل
«بروکراســی» بــه عنــوان یکــی از ایــن موانــع
مهــم یــاد کــرد و گفــت کــه ایــن مشــکل
بایــد بــا تدبیــر مســئوالن ،حــل و فصل شــود.
یونــس ژائلــه در مراســم تجلیــل از
صادرکننــدگان برگزیــده آذربایجــان شــرقی
کــه در ســالن همایــش هــای مجتمــع رفاهــی
پتروشــیمی تبریــز بــه انجــام رســید ،گفــت:
ـن مربــوط بــه ســالگرد
ایــن روزهــا ،ایــام جشـ ِ
پیــروزی انقــاب اســامی اســت و ایــن مراســم
نیــز جشــن صادرکننــدگان اســتان اســت و لذا
نمــی خواهــم ســخنی گالیــه آمیــز مطــرح
کنــم چــون اســتاندار دانشــمندی داریــم
کــه همیشــه درب دفتــرش بــر روی مــا بــاز
اســت و بــدون هیــچ مانعــی ،مشــکالت را بــه
ســرعت منتقــل مــی کنیــم و ایشــان نیــز ،هــم
در جلســات شــورای گفــت وگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی و هــم در دیگــر جلســات بــه
مشــکالت ،رســیدگی مــی کننــد.
وی ادامــه داد :ضمــن اینکــه از نعمـ ِ
ـت وجودیِ
حضــرت حجــت االســام و المســلمین آل
هاشــم برخــوردار هســتیم کــه در کســوت
نمایندگــی ولــی فقیــه در اســتان ،پــدر
معنــوی همــۀ مــا هســتند و از کمــک بــرای
حــل مشــکالتِ مــا بــه عنــوان فرزندانشــان
هرگــز دریــغ نکــرده انــد.

12

چرا مشکالت از سال ها پیش
همچنان ادامه دار است؟
ژائلــه افــزود :بــا ایــن اوصــاف ســوال مــن ایــن
اســت کــه چــرا بســیاری از مســایلی کــه از
ســال  ،۸۹یعنــی ســال آغــاز برگــزاری مراســم
هــای تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده،
مطــرح مــی شــود ،حــل نشــده و هنــوز هــم
ادامــه دارد؟
وی بــا بیــان اینکــه شــرایط دشــوار کشــور
قابــل درک اســت و همیــن شــرایط دشــوار
کار را بــرای صادرکننــدگان نیــز ســخت
کــرده اســت ،گفــت :بــه رغــم ایــن دشــواری
هــا ،صادرکننــدگان آذربایجــان شــرقی کــه
همگــی از فعــاالن بخــش خصوصــی هســتند،
بــا تــاش شــبانه روزی توانســته انــد اســم
ایــران را در  ۶۵کشــور دنیــا زنــده نگــه دارنــد
و جالــب اینجاســت کــه مردمــان برخــی
از همیــن کشــورهای هــدفِ صادراتــی،
بــه جــای خــو ِد جغرافیــای ایــران ،نــام
کشــورمان را بــا محصــوالتِ باکیفیــت ایرانــی
مــی شناســند.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان
اینکــه بــه مــوازات عــدم حــل مشــکالت
صادرکننــدگان ،چرایــی اجــرا نشــدن اقدامات
بــزرگ در اســتان مثــل انتقــال آب رودخانــۀ
مــرزی ارس بــه تبریــز و بــی توجهــی بــه
تقویــت زیرســاخت هایــی ماننــد توســعۀ
انــرژی بــرق شــهرک هــای صنعتــی اســتان
ـدی اســت ،افــزود :بــه
نیــز محــل ســوال جـ ّ
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نظــر مــی رســد در شــرایطی کــه تعامــل
مطلوبــی بیــن مســئوالن اســتان و فعــاالن
بخــش خصوصــی وجــود دارد ،بــا همدلــی
مــی تــوان ایــن موانــع را رفــع کــرد.
بخش خصوصی
سرشار از نیروهای بانگیزه و با ایمان
وی گفــت :مســئوالن اجرایــی اســتان مــا
فعــاالن بخــش خصوصــی را بــه عنــوان
ـاوران بــی جیــره و مواجــب قبــول کنــد
مشـ
ِ
چراکــه ایــن بخــش ،سرشــار از نیروهــای
باانگیــزه و باایمانــی اســت کــه مــی
خواهنــد اســتان بــه عالــی تریــن ســطح از
ســطوح پیشــرفت برســد و بــزرگ تریــن
ـل امــروز یعنــی بیــکاری ،ریشــه کــن
معضـ ِ
شــود.
وی تاکیــد کــرد :مــن بــه عنــوان صــدای
بخــش خصوصــی مــی گویــم کــه مــی توانیــم
کارهــای بزرگــی را رقــم بزنیــم طــوری کــه
در آذربایجــان شــرقی خبــری از حتــی یــک
بیــکار وجــود نداشــته باشــد .تولیــد و اشــتغال
زایــی بــرای جوانــان ،کاری اســت کــه مــی
توانــد تحقــق پیــدا کنــد.
ژائلــه ،در تبییــن موانــع پیشــرفت اســتان و
بــه خصــوص چالــش هــای رونــق اقتصــاد
آذربایجــان شــرقی ،از مشــکل «بروکراســی»
بــه عنــوان یکــی از ایــن موانــع مهــم یــاد
کــرد و گفــت کــه ایــن مشــکل بایــد بــا تدبیر
مســئوالن ،حــل و فصــل شــود.

به حد کافی قانون داریم
به دنبال مقررات جدید نباشیم
وی ادامــه داد :مســالۀ «فرهنگــی» نیــز بــزرگ تریــن
ضربــه را بــه مــا مــی زنــد .نبایــد دنبــال مقــررات
حــد کافــی قانــون هســت و در
جدیــد باشــیم .بــه
ّ
اجــرا مشــکل داریــم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در بخــش دیگــری از
ســخنانش توســعۀ تجــارت آذربایجــان شــرقی بــا
کشــورهای همســایه را بــه عنــوان برنامــۀ راهبــردی
ایــن اتــاق عنــوان و اظهــار کــرد :خوشــبختانه در ســفر
اخیــر وزیــر صمــت بــه آذربایجــان شــرقی ،مصوبــات
خوبــی جهــت توســعۀ تجــارت بــا کشــورهای همســایه
داشــتیم و در همیــن راســتا اولیــن وبینــار (ســمینار
اینترنتــی) تجــا ِر جمهــوری آذربایجــان و تبریــز را
برگــزار کردیــم.
وی انتصــاب اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــه عنــوان
رئیــس ســتاد توســعۀ تجــارت ایــران بــا جمهــوری
آذربایجــان بــا ُحکــم وزیــر صمــت را نیــز مــورد اشــاره
قــرار داد و افــزود :ایــن انتصــاب گام بزرگــی بــرای
شــکوفایی قابلیــت هــای بالقــوۀ تجــارت بــا همســایۀ
شــمالی اســت.
ضرورت توسعه تجارت
با کشورهای همسایه
ژائلــه ،فراهــم شــدن زمینــۀ مشــارکت در بازســازی
مناطــق آزادشــدۀ قــره بــاغ در جمهــوری آذربایجــان
را نیــز فرصــت تجــاری بزرگــی بــرای فعــاالن بخــش
اقتصــادی آذربایجــان شــرقی بــه خصــوص شــرکت
هــای فنــی و مهندســی اســتان دانســت و گفــت :بالــغ
بــر  ۱۰۰شــرکت فنــی و مهندســی بــزرگ در اســتان
داریــم کــه مــی تواننــد در ایــن زمینــه نقــش آفرینــی
کننــد.
وی بــر ضــروت توســعۀ تجــارت بــا ترکیــه هــم تاکیــد
کــرد و بــا اشــاره بــه ارادۀ ســران دو کشــو ِر ایــران و
ترکیــه در رســاندن حجــم مــراودات تجــاری بیــن دو
کشــور بــه  ۳۰میلیــارد دالر در ســال ،عنــوان کــرد :تجار
آذربایجــان شــرقی و تبریــز ایــن تــوان را دارنــد کــه در
ـن مناســبات اقتصــادی دو کشــو ِر ایــران
وســعت گرفتـ ِ
و ترکیــه مشــارکت تعییــن کننــده ای داشــته باشــند.
ژائلــه همچنیــن توســعۀ ســرمایه گــذاری در آذربایجان
شــرقی در بحبوحــۀ شــرایط اقتصــادیِ کنونــی و
تنگناهــای ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا و تــداوم
جنــگ اقتصــادی دشــمنان ،افتخارآمیــز توصیــف
کــرد و گفــت :در حالــی کــه بخــش ســرمایه گــذاری
در بســیاری از اســتان هــا رشــد منفــی را تجربــه مــی
کنــد ،آذربایجــان شــرقی شــاهد رشــد مثبــت در ایــن
بخــش اســت و نکتــۀ مهــم تــر ایــن کــه ،در حــال
حاضــر  ۲۰هــزار میلیــارد تومــان پــروژه در ســطح
اســتان در دســت اجراســت.
وی در پایــان ســخنانش اظهــار امیــدواری کــرد بــا
همدلــی و اتحــاد ،مشــکالت ،حــل و فصــل شــود و
آذربایجــان شــرقی و کشــورمان در ســال  ۱۴۰۰در
آل پیشــرفت بــه حرکــت
مســیر نیــل بــه نقطــۀ ایــده ِ
خــود ادامــه دهــد.

ن شرقی:
استاندار آذربایجا 

تراز تجاری استان با وجود
همه مشکالت ،مثبت است

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه تحریــم هــای ظالمانــه اســتکبار و
مشــکالت دوران کرونــا اظهــار داشــت :بــا وجــود تمــام مشــکالت ،تــراز تجــاری
اســتان مثبــت بــوده و بیــش از  ۵۰درصــد افزایــش داشــته اســت.
محمدرضــا پورمحمــدی در مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه اســتان
آذربایجــان شــرقی ،گفــت :ایــران قبــل از انقــاب ،کانــون مصــرف و تــک
محصولــی بــود ،امــا بعــد از انقــاب اســامی گام هــای اســتقالل را پیمــوده
و تمــام ایــن دســتاوردها مدیــون خــون شــهدا و رهبــری بنیانگــذار کبیــر
جمهــوری اســامی اســت.
وی بــا اشــاره بــه تاریــخ قدمــت و تاثیرگــذاری تبریــز یــادآور شــد :اولیــن
واکسیناســیون در ایــران توســط عبــاس میــرزا در تبریــز انجــام شــده ،صنعــت
چــاپ از تبریــز بــه تهــران رفتــه اســت و مکاتــب مختلفــی در تبریــز از قدیــم
وجــود داشــته اســت.
پورمحمــدی بــا بیــان اینکــه مکاتــب تجــاری ،سیاســی و هنــری از جملــه
مکاتبــی اســت کــه بایــد آنهــا را بشناســیم ،گفــت :صنایــع قدیمــی مثــل کفــش،
چــرم ،صنایــع دســتی ،فــرش ،خشــکبار و وجــود صنایــع مختلــف و بــازار قدیمــی
از جملــه ظرفیــت هــای بــزرگ اقتصــادی و تجــاری منطقــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت صــادرات و لــزوم توســعه آن ،گفــت :پایــداری
صــادرات و اســتمرار آن بســتگی بــه قیمــت و کیفیــت دارد ،امــا صــادرات نبایــد
خامفروشــی باشــد و انــرژی نیــروی کار نیــز بیــش از پیــش مهــم دانســته شــود.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی افــزود :بــه رغــم اهمیــت صــادرات تنهــا دو درصــد
بازارهــای همســایه در اختیــار ماســت و بــر ایــن اســاس بایــد تســهیالت بــه
بخــش خصوصــی جهــت صــادرات داده شــود و از طرفــی تمــام مشــکالت مربــوط
بــه صــادرات رفــع و صــادرات تســهیل شــود.
پورمحمــدی بــا بیــان اینکــه بیــش از ســه هــزار و  ۵۰۰شــرکت صنعتــی و
تولیــدی و یکهــزار و  ۸۰۰شــرکت ســاختمانی در آذربایجــان شــرقی فعالیــت
مــی کننــد ،گفــت :بازســازی مناطــق آزاد شــده جمهــوری آذربایجــان بــرای مــا
دشــوار نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه گمــرک خداآفریــن را هــم بــه زودی راهانــدازی میکنیــم
تــا صــادرات تســهیل شــود ،اظهــار داشــت :وجــود زمینــه هــای مشــترک دینــی،
مذهبــی ،زبانــی و تاریخــی بــرای افزایــش ارتباطــات بیــن دو کشــور و بازســازی
مناطــق آزاد شــده آذربایجــان بایــد مــورد توجــه واقــع شــود.
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رییس ستاد توسعه تجارت با جمهوری آذربایجان:

بازسازی قره باغ ،فرصتی مهم است
جمهوری
آذربایجان
به لحاظ
نزدیکی
جغرافیایی،
زبانی،
تاریخی و
فرهنگی
می تواند
مقصد
تجاری
مناسبی
برای
صادرات
کاالهای
ایرانی باشد.

آذربایجان ،کشور دوست و برادر ماست

جلســه ســتاد توســعه تجــارت اســتان هــای
شــمالغرب کشــور ،بــه ریاســت اســتاندار
آذربایجــان شــرقی و بــا حضــور معاونیــن
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتان هــای
گیــان ،آذربایجــان غربــی ،اردبیــل و زنجــان
و تعــدادی دیگــر از مســئوالن اســتان
هــای شــمالغرب کشــور بــه صــورت ویدیــو
کنفرانــس برگــزار شــد.
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه
مشــترک اســتانهای شــمالغرب کشــور
کــه بــا محوریــت بررســی موضــوع بازســازی
مناطــق آزاد شــده جمهــوری آذربایجــان در
منطقــه قــره بــاغ برگــزار شــد گفــت :حضــور
قدرتمنــد در کشــور آذربایجــان و مشــارکت
در بازســازی مناطــق قــره بــاغ ،نقــش مهمــی
در تحکیــم ارتباطــات منطقــه ای و توســعه
اقتصــادی ایفــا خواهــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه تفویــض مســئولیت توســعه
تجــارت بــه اســتان آذربایجــان شــرقی ابــراز
کــرد :ایــن مســئولیت،ماموریتی مهــم بــرای
تمامــی اســتانهای کشــور بــوده و صرفــا بــه
شــمالغرب محــدود نمیشــود.
وی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی
ایــران بــا هرگونــه اشــغالگری مخالــف
اســت تصریــح کــرد :جمهــوری آذربایجــان
بــه لحــاظ نزدیکــی جغرافیایــی ،زبــان
مشــترک ،تاریــخ ،فرهنــگ و آداب و رســوم
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نزدیــک بــه ایــران ،مــی توانــد مقصــد
تجــاری مناســبی بــرای صــادرات کاالهــای
ایرانــی باشــد و بایــد بــه موضــوع بازســازی
اراضــی قرهبــاغ بــه عنــوان فرصتــی مهــم
نگریســت.
رییــس ســتاد توســعه تجــارت بــا جمهــوری
آذربایجــان ،حضــور قدرتمنــد شــرکتهای
ایرانــی فعــال در خدمــات فنــی -مهندســی
و کشــت فراســرزمینی و نظایــر آن را در
ایــن کشــور خواســتار شــد و افــزود :حمایــت
هــای الزم از فعــاالن بخــش خصوصــی را بــا
تدویــن مشــوق هــای ســرمایه گــذاری انجــام
مــی دهیــم و بــر ایــن باوریــم کــه تنهــا راه
ممانعــت از حضــور نیروهــای فرامنطقــه ای،
افزایــش تعامــات تجــاری و اقتصــادی ایــران
در رونــد بازســازی قــره بــاغ اســت.
پورمحمــدی ،بالندگــی اقتصــادی و پویایــی
تولیــد و صنعــت را وابســته بــه توســعه
همکاریهــای اقتصــادی بــا کشــورهای
همســایه برشــمرد و عنــوان کــرد :موضــوع
صــادرات و افزایــش ســهم صــادرات در
مبــادالت تجــاری بــا جمهــوری آذربایجــان
بایــد بــه عنــوان اولویتــی مهــم ،بویــژه بــرای
اســتان هــای همجــوار ایــن جمهــوری مــورد
توجــه قــرار گیــرد.
وی عنــوان کــرد :کرونــا و تحریــم ،از
اصلیتریــن عوامــل ایجــاد کننــده مشــکالت
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فعلــی کشــورند و بــدون شــک بــا تشــریک
مســاعی داخلــی و تقویــت ارتباطــات
تجــاری و بازرگانــی بــا کشــورهای همســایه
میتوانیــم از ایــن شــرایط ســخت نیــز بــا
موفقیــت و ســربلندی عبــور کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه رشــد یــک درصــدی
اقتصــاد کشــور در ســال گذشــته ابــراز کــرد:
در ســایه عنایــات الهــی و تقویــت نگــرش
اقتصــاد مقاومتــی در کشــور ،تحریمهــا
را روز بــه روز بــی اثرتــر کــرده و بــا تکیــه
بــر توانمندیهــای داخلــی بــرای توســعه
اقتصــادی ایــران اســامی میکوشــیم.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در بخــش
دیگــری از ســخنان خــود بــه افزایــش
میــزان صــادرات غیرنفتــی اســتان
آذربایجــان شــرقی در ســال گذشــته و ۹
ماهــه نخســت ســالجاری نیــز اشــاره کــرد و
ادامــه داد :ایــن افتخــار بــه ســبب همراهــی،
همــکاری و مردانگــی بزرگمــردان و فعــاالن
بخــش خصوصــی اســتان انجــام شــده کــه
مــی بایســت از تــاش هــای مجاهدانــه و
ایثارگرانــه ایــن عزیــزان در عــدم تعطیلــی
کارخانجــات و تعدیــل نکــردن نیــروی
انســانی قدردانــی کنیــم.
وی همچنیــن گفــت :از بابــت تامیــن
کاالهــای اساســی مــردم در ایــام نزدیــک بــه
عیــد نــوروز نیــز هیــچ مشــکلی در اســتان

نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز تاکید کرد:

لزوم فراهم شدن زیرساخت هایی برای آغاز مشارکت
هدف از مشارکت
در بازسازی قره باغ،
عالوه بر حمایت از
کشور آذربایجان،
افزایش میزان صادرات
به این کشور است.

وجــود نــدارد و امیدواریــم بــا مدیریــت مناســب در
ایــن ایــام بتوانیــم شــاهد ریشــه کــن شــدن بیماری
کرونــا باشــیم.
علــی جهانگیــری؛ دبیــر ســتاد توســعه تجــارت بــا
جمهــوری آذربایجــان و معــاون هماهنگــی امــور
اقتصــادی اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن
جلســه گفــت :مســئولیت ملــی واگــذار شــده بــه
اســتان ،آغازگــر توســعه ارتباطــات اقتصــادی بــا
کشــورهای همســایه همچــون جمهــوری آذربایجان
اســت؛ در ایــن مســیر نیــز بایــد از ظرفیــت تمامــی
اســتان هــای کشــور بخصــوص اســتان هــای
آذربایجــان غربی،اردبیــل و زنجــان نیــز بیشــتر
اســتفاده کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه رقــم و حجــم صادراتــی ایــران
بــه جمهــوری آذربایجــان ،قابــل قبــول نیســت ابــراز
کــرد :هــدف از مشــارکت در بازســازی قــره بــاغ،
عــاوه بــر حمایــت از کشــور آذربایجــان ،افزایــش
میــزان صــادرات بــه ایــن کشــور اســت.
وی همچنیــن حضــور قدرتمنــد شــرکتهای
ایرانــی در بازســازی قــره بــاغ را فرصتــی مناســب
بــرای توســعه همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری
جمهــوری اســامی ایــران بــا ســایر کشــورها
برشــمرد.
نماینده ســازمان توســعه تجــارت و معاونین هماهنگی
امــور اقتصــادی اســتان هــای آذربایجــان غربــی،
اردبیــل ،گیــان و زنجــان نیــز در ایــن جلســه
بــه بیــان موضوعــات مهمــی پرداختنــد کــه از
آن جملــه میتــوان بــه برگــزاری مســتمر جلســات
ســتاد ،تدویــن مشــوق هــای ســرمایه گــذاری برای
ســرمایه گــذاران و شــرکت هــای مشــارکت کننــده
در بازســازی قــره بــاغ ،افزایــش حضــور شــرکت
هــای فنــی و مهندســی و کشــاورزی ،توســعه
خطــوط ریلــی و جــاده ای و افزایــش همــکاری
اتــاق هــای بازرگانــی اشــاره کــرد.

در بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان

نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــر لــزوم فراهم
شــدن زیرســاخت هایــی بــرای آغــاز مشــارکت در
بازســازی مناطــق آزاد شــده جمهــوری آذربایجــان
تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
تبریــز ،جلســه مشــارکت در بازســازی مناطــق آزاد
شــده جمهــوری آذربایجــان بــا حضــور اســتاندار
آذربایجــان شــرقی ،نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی
تبریــز و دیگــر مدیــران اقتصــادی اســتان برگــزار
شــد.
ابوالفتــح ابراهیمــی در ایــن جلســه بــا اشــاره
بــه لــزوم فراهــم شــدن زیرســاخت هایــی بــرای
آغــاز مشــارکت در بازســازی مناطــق جمهــوری
آذربایجــان گفــت :بایــد طــی توافقــی امــکان ثبــت
شــرکتهای ایرانــی در کشــور آذربایجــان بــرای
فعالیتهــای پیمانــکاری ،فنــی و مهندســی بــه
همــراه اخــذ تأییدیــه جهــت خــروج ســود حاصــل
از ایــن خدمــات بــه ایــران بــه صــورت نقــدی و
بانکــی فراهــم شــود.
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ادامــه داد:
بررســی امــکان اســتفاده از تــاج ســد خداآفریــن
بــه عنــوان مســیر جایگزیــن پــل فلــزی جهــت
حملونقــل در مواقــع ضــروری یکــی دیگــر از
ضروریــات اســت.
وی ،امکانســنجی احــداث پــل جدیــد در نقطــه
مــرزی خداآفریــن بــا همــکاری دوجانبــه را از
دیگــر پیشــنهادات در ایــن خصــوص عنــوان کــرده
و گفــت :درخواســت اعطــای مجــوز سابســیدری
توســط بانــک مرکــزی جمهــوری آذربایجــان بــه
بانــک ملــی ایــران مســتقر در باکــو جهــت ایجــاد
شــعب در شــهرهای هــدف و تســهیل روابــط

کارگــزاری بانــک ملــی ایــران شــعبه باکــو بــا ســایر
بانکهــای جمهــوری آذربایجــان جهــت نقــلو
انتقــال وجــوه توســط طــرف آذری از دیگــر مــوارد
ضــروری اســت.
ابراهیمــی بــا تاکیــد بــر لــزوم بررســی امــکان ایجاد
شــعب ســایر بانکهــای ایرانــی در آذربایجــان
گفــت :پیشبینــی امــکان صــدور ضمانتنامــه
بانکــی توســط بانکهــای جمهــوری آذربایجــان
بــه نفــع پیمانــکاران ایرانــی و اعطــای مجــوز
توســط جمهــوری آذربایجــان بــه پیمانــکاران
ایرانــی جهــت خــروج و انتقــال ارز حاصــل از
فــروش کاال و خدمــات ارائــه شــده از دیگــر مــوارد
ضــروری اســت.
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ادامــه داد:
ایجــاد امــکان ثبــت شــرکت بــرای اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی ایرانــی جهــت خریــد
ماشــینآالت مــورد نیــاز و خــروج آنهــا بعــد
از اتمــام قــرارداد و پیشبینــی اخــذ مجــوز از
جمهــوری آذربایجــان بــرای پیمانــکاران ایرانــی
جهــت خریــد مــواد اولیــه و ماشــینآالت (جهــت
مصــرف در ایــران) از محــل ارز حاصــل از فــروش
کاال و خدمــات از کشــور جمهــوری آذربایجــان یــا
کشــور دیگــر بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.
وی همچنیــن از برگــزاری وبینــار بــا اعضــای
کنفدراســیون ملــی ســازمان کارآفرینــان
جمهــوری آذربایجــان توســط اتــاق تبریــز خبــر
داد و گفــت :از ســوی دیگــر لیســتی از ســرمایه
گــذاران ایرانــی و فعــاالن حــوزه صــادرات بــه
جمهــوری آذربایجــان تهیــه شــده اســت تــا
مقدماتــی بــرای افزایــش همــکاری هــا بــا ایــن
کشــور را فراهــم کــرده باشــیم.
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نشست رئیس اتحادیه کارفرمایان ارمنستان با فعاالن اقتصادی استان؛

ظرفیت های ویژه آذربایجان شرقی
برای ارتباط تجاری با ارمنستان

وجود
منطقه
آزاد ارس
در استان
آذربایجان
شرقی
به لحاظ
نزدیکی به
ارمنستان
می تواند
راهکار
بسیاری از
مسائل و
مشکالت
تجاری بین
دو کشور
باشد.

گاگیــک ماکاریــان در ادامــه ســفر خــود بــه
ایــران ،در اتــاق بازرگانــی تبریــز حضــور یافتــه
و در خصــوص زمینــه هــای همــکاری بــا تجــار
اســتان ،ســخن گفــت.
ابوالفتــح ابراهیمــی ،نائــب رییــس اتــاق
بازرگانــی تبریــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه
ظرفیــت هــای بــاالی اســتان در حــوزه صنعــت
و صــادرات گفــت :یکــی از بزرگتریــن معــادن
مــس ایــران در اســتان آذربایجــان شــرقی قــرار
دارد کــه بــا توجــه بــه وجــود معــادن مــس
و مولیبــدن در جنــوب ارمنســتان مــی توانــد
همــکاری هــای خوبــی در ایــن حــوزه شــکل
گرفتــه و در زمینــه اســتخراج و بهــره بــرداری از
ایــن معــادن مــی توانیــم نقــش آفریــن باشــیم.
وی ادامــه داد :همچنیــن وجــود منطقــه آزاد
ارس در اســتان آذربایجــان شــرقی بــه لحــاظ
نزدیکــی بــه ارمنســتان مــی توانــد راهــکار
بســیار از مســائل و مشــکالت تجــاری بیــن دو
کشــور باشــد.
ابراهیمــی بــا پیشــنهاد ســاماندهی پایانــه
مــرزی نــوردوز بــه عنــوان تنهــا مــرز رســمی
بیــن دو کشــور گفــت :افــراد زیــادی حاضــر بــه
ســرمایه گــذاری در ایــن خصــوص هســتند.
وی افــزود :برگــزاری اجــاس همــکاری هــای
بیــن بخشــی مابیــن جمهــوری اســامی ایــران
و ارمنســتان مــی توانــد در راســتای افزایــش
همــکاری هــای بیــن بخشــی موثــر باشــد.
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،برقــراری
پــرواز مســتقیم از تبریــز بــه عنــوان تنهــا
اســتان هــم مــرز بــا ارمنســتان بــه دلیــل
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مشــکالت مربــوط بــه جــاده هــای دسترســی
در ســمت ارمنســتان و تاســیس مرکــز تجــاری
ایــران شــامل نمایشــگاه و فروشــگاه در
ارمنســتان و ایــروان را از دیگــر زمینــه هــای
همــکاری عنــوان کــرد.
وی همچنیــن اعــزام هیــات ویــژه و تخصصــی
بــرای بررســی امــکان کشــت فراســرزمینی در
ارمنســتان ،اعــزام هیــات ویــژه بازارشناســی
جهــت بررســی فرصــت هــای صادراتــی بــه
ارمنســتان ،اعــزام و پذیــرش مســتمر هیــات
هــای سیاســی و اقتصــادی بیــن ارمنســتان و
اســتان آذربایجــان شــرقی ،تــاش بــرای رفــع
مشــکالت مرتبــط بــا نقــل و انتقــال پــول و
مســائل بانکــی و تــاش بــرای انتخــاب اســتان
بــه عنــوان پایلــوت همــکاری هــای اســتانی بــا
ارمنســتان را از دیگــر پیشــنهادات الزم بــرای
گســترش روابــط اقتصــادی بیــن دو کشــور
دانســت.
پیشنهاد اجرایی نمودن
طرح بندر خشک
علیرضــا نظیــف ،دبیــر میــز ارمنســتان نیــز در
ایــن جلســه بــا ارائــه پیشــنهاد اجرایــی نمــودن
طــرح بنــدر خشــک گفــت :بنــدر خشــک
یــک بنــدر درون ســرزمینی چنــد منظــوره
اســت کــه بــه طــور مســتقیم توســط جــاده
یــا راه آهــن بــه بنــدر دریایــی وصــل اســت و
مرکــزی بــرای انتقــال کاالهــا بــه مقاصــد دیگر
محســوب مــی شــود.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه عــدم دسترســی
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ارمنســتان بــه آب هــای آزاد و اســتفاده ایــن
کشــور از بندرعبــاس بــرای ترانزیــت کاال،
اســتان آذربایجــان شــرقی مــی توانــد نقــش
بنــدر خشــک را بــرای ارمنســتان ایفــا کنــد.
نظیــف همچنیــن خواســتار برگــزاری مســتمر
وبینارهــای تخصصــی مابیــن اعضــای انجمــن
کارآفرینــان بــا اتــاق بازرگانــی تبریــز و
فعــاالن اقتصــادی اســتان شــده و گفــت:
بازرگانــان مــا در ارتبــاط بــا طــرف هــای
ارمنــی مشــکل دارنــد کــه در ایــن راســتا
خواســتار ایجــاد ســامانه مشــترک اطــاع
رســانی تجــار و اطالعــات اقتصــادی و تجــاری
هســتیم.
رییــس دفتــر نمایندگــی شــمالغرب انجمــن
دوســتی ایــران و ارمنســتان همچنین خواســتار
توجــه بیشــتر بــه موضــوع کشــت فراســرزمینی
و عملیاتــی نمــودن پــروژه هــای مربــوط
بــه ایــن موضــوع گفــت :اســتان آذربایجــان
شــرقی ظرفیــت هــای قابــل توجهــی در حــوزه
کشــاورزی دارد کــه بــا توجــه بــه مزیــت
هــای کشــور ارمنســتان در فرآینــد کشــت
فراســرزمینی ،بایــد شــاهد اقدامــات عملــی در
ایــن زمینــه باشــیم.
همچنیــن در ایــن جلســه ،فعــاالن حــوزه
اقتصــادی اســتان بــه بیــان نظــرات خــود در
راســتای افزایــش همــکاری هــای اقتصــادی دو
جانبــه پرداختنــد .گفتنــی اســت ایــن جلســه
در راســتای اجــرای مصوبــات شــورای گفتگــوی
اســتان مبنــی بــر بررســی ظرفیــت کشــورهای
همســایه برگــزار شــد.

رئیس اتحادیه کارفرمایان ارمنستان مطرح کرد:

زمینه های همکاری تجاری مابین ایران و ارمنستان
رئیــس اتحادیــه کارفرمایــان ارمنســتان،
زمینــه هــای همــکاری تجــاری مابیــن ایــران
و ارمنســتان را تشــریح کــرد.
گاگیــک ماکاریــان در جمــع فعــاالن اقتصــادی
اســتان اظهــار داشــت :در مدتــی کــه در ایــران
بــودم ،روز بــه روز بیشــتر بــا پتانســیل هــای
ایــن کشــور اشــنا شــده و تجســم کاملــی از
زمینــه هــای همــکاری بــه دســت آوردم کــه
اولیــن زمینــه گســترش همــکاری هــا در بخش
کشــاورزی اســت .کشــاورزی در ارمنســتان
بایــد بــه یکــی از صنایــع مهــم تبدیــل شــود
و از صفــر تــا صــد ایــن صنعــت را بتوانیــم در
کشــور خودمــان راه انــدازی کنیــم.
نیازمند همکاری در زمینه
پرورش طیور هستیم
وی ادامــه داد :همچنیــن در موضــوع پــرورش
طیــور نیــز نیازمنــد یکســری همــکاری هــا
هســتیم کــه در ایــن راســتا مــی توانیم نســبت به
واردات جوجــه از ایــران اقــدام کــرده و همچنیــن
در زمینــه دامپزشــکی و تامیــن مــواد غذایــی
طیــور نیــز از ایــن کشــور ،کمــک بخواهیــم.
ماکاریــان بــا بیــان اینکــه  ۳۰درصــد گوشــت
طیــور مصرفــی ارمنســتان در خــود کشــور
تولیــد شــده و  ۷۰درصــد آن وارداتــی اســت،
گفــت :اگر پیشــنهادات خوبــی در زمینــه واردات
جوجــه یــک روزه و گوشــت مــرغ وجــود داشــته
باشــد ،قطعــا آن را بررســی خواهیــم کــرد .در
حــال حاضــر پنــج میلیــون قطعــه جوجــه یــک
روزه و دو میلیــون جوجــه  ۹۰الــی  ۱۰۰روزه بــه
کشــور خــود وارد خواهیــم کــرد.
وی افــزود :همچنیــن از همــکاری در
تاســیس مراکــز پــرورش طیــور و توســعه
مراکــز نگهــداری و پــرورش دام هــای بــزرگ
اســتقبال مــی کنیــم.
تاسیس دامداری ها و کشتارگاه های جدید،
زمینه ای برای همکاری
رئیــس اتحادیــه کارفرمایــان ارمنســتان،
تاســیس دامــداری هــای هوشــمند و ایجــاد
کشــتارگاه هــای جدیــد در ایــن کشــور را از
دیگــر زمینــه هــای موجــود بــرای همــکاری
خوانــده و گفــت :از ســوی دیگــر ارمنســتان،
زمیــن هــای خوبــی بــرای پــرورش دام هایــی
چــون گوســفند دارد و فعــاالن اقتصــادی
مــی تواننــد ،دام هــای خــود را در زمیــن
هــای ارمنســتان پــرورش داده و ســپس بــه
صــورت زنــده و یــا ذبــح اســامی بــه ایــران
منتقــل کــرده و یــا آن را بــه دیگــر کشــورها
صــادر کننــد.

محصوالت کشاورزی و تنوع آن ها را
در ارمنستان افزایش می دهیم
وی ادامــه داد :از ســوی دیگــر کارخانــه
هــای کنســرو و کمپــوت ســازی فراوانــی در
ارمنســتان فعالیــت مــی کننــد کــه محصــوالت
تولیــدی آن هــا بــه کشــورهای روســیه ،آمریــکا
و کشــورهای اروپایــی صــادر مــی شــود کــه در
ایــن زمینــه نیــاز داریــم تا مقــدار محصــوالت و
تنــوع آن هــا را افزایــش دهیــم و در ایــن راســتا
نیــز مــی تــوان شــاهد افزایــش همــکاری هــا
بــوده و از ایــران کنســانتره هــای میــوه و یــا رب
گوجــه فرنگــی وارد کنیــم.
ماکاریــان بــا اشــاره بــه عضویــت ارمنســتان در
اتحادیــه اوراســیا گفــت :از ســوی دیگــر در قالب
تفاهــم نامــه هــای منعقــد شــده بــا اتحادیــه
اروپــا ،ارمنســتان مــی توانــد شــش هــزار و ۴۰۰
نــوع کاال را بــا مالیــات صفــر و یــا یــک ســوم
مالیــات معمــول بــه اروپــا ارســال کنــد.
حجم محصوالت تولیدی ارمنستان
برای صادرات کافی نیست
وی همچنیــن ارمنســتان را دارای تفاهمنامــه
هــای همــکاری بــا دیگــر کشــورها دانســت و
گفــت :امــا از ایــن ظرفیــت هــا نتوانســته ایــم
بــه درســتی بهــره ببریــم چــرا کــه میــزان
محصــوالت تولیــدی ارمنســتان حجــم کمــی را
شــامل مــی شــود کــه در همــکاری بــا ایــران
مــی توانیــم ایــن مشــکل را حــل کنیــم چــرا
کــه ایــران کارخانــه هــای تولیــدی بــزرگ بــا
محصــوالت فــراوان دارد.
رئیــس اتحادیــه کارفرمایــان ارمنســتان با اشــاره
بــه امضــای یکســری توافــق نامــه هــا بــا ایــران
گفــت :در خصــوص تولیــد لیفتــراک هــای برقی،
احــداث کارخانــه تولید آسانســور در ارمنســتان و
همچنیــن تولیــد بــرق از گاز ،تفاهمنامــه هایــی
بــا ایــران امضــا خواهیــم کــرد.
استقبال از واردات پارچه
با کیفیت از ایران
ماکاریــان بــا اشــاره بــه حجــم تجــاری ۲۸۰
میلیــون دالری ارمنســتان بــا ترکیــه و تصویــب
قانونــی مبنــی بــر ممنــوع شــدن واردات از ایــن
کشــور گفــت :پارچــه ،لبــاس و اثــاث منــزل
از محصــوالت وارداتــی بودنــد کــه حــاال در
ایــن حــوزه هــا ،مــی توانیــم بــا کشــور ایــران
همــکاری داشــته باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه صــادرات  ۱۰۰میلیــون دالری
لبــاس از ارمنســتان بــه کشــورهای مختلــف
اروپایــی گفــت :کارخانــه و کارگاه هــای لبــاس
دوزی ارمنســتان ،ســفارش هایــی از روســیه و

کشــورهای اروپایــی دارنــد و بــرای ایــن منظــور
نیــاز بــه پارچــه هایــی بــا کیفیــت بــاال داریــم.
حوزه ساخت و ساز
از زمینه های دیگر همکاری
رئیــس اتحادیــه کارفرمایــان ارمنســتان،
ســاخت و ســاز را زمینــه دیگــر همــکاری هــا
دانســته و گفــت :فعــاالن حــوزه ســاخت و ســاز
مــی تواننــد نســبت بــه ســاخت خانــه هــای
ارزان قیمــت ،جــاده ،احــداث پــل و دیگــر
زیرســاخت هــای عمرانــی در ارمنســتان اقــدام
کننــد .از ســوی دیگــر ارمنســتان از پــروژه
هایــی در حــوزه انــرژی ،احــداث نیــروگاه هــای
خورشــیدی و نیــروگاه هــای حرارتــی نیــز
اســتقبال مــی کنــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه عالقــه ارمنســتان
بــه فعالیــت در حــوزه ماشــین ســازی گفــت:
قراضــه آهــن زیــادی در ارمنســتان داریــم کــه
از ایــن قراضــه هــا بــه بهتریــن نحــو مــی توانیم
اســتفاده کنیــم و بدیــن منظــور نیازمنــد انتقال
تجربیــات در حــوزه ماشــین ســازی هســتیم.
به فکر گزینه های جدید برای تسهیل
مبادالت دو کشور باشیم
ماکاریــان ادامــه داد :تجــارت بیــن دو کشــور
مســتلزم قوانیــن تســهیل شــده مالــی اســت
چــرا کــه در حــال حاضــر وجــود تحریــم
هــای اقتصــادی مانــع از تجــارت صحیــح
بیــن دو کشــور مــی شــود کــه در ایــن راســتا
بایــد گزینــه هــای جدیــدی را بــرای تســهیل
مبــادالت دو کشــور بررســی کنیــم.
همچنیــن در ایــن جلســه ،فعــاالن حــوزه
اقتصــادی اســتان بــه بیــان نظــرات خــود در
راســتای افزایــش همــکاری هــای اقتصــادی دو
جانبــه پرداختنــد.
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ارمنستان،
زمین های
خوبی برای
پرورش
دام دارد
و فعاالن
اقتصادی
می توانند،
دام های
خود را در
زمین های
ارمنستان
پرورش داده
و سپس
آن را صادر
کنند.

رییس اتاق بازرگانی تبریز تاکید کرد:

لزوم نیازسنجی و برنامه ریزی برای کشت

و تولید محصوالت کشاورزی در سال ۱۴۰۰
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــر لــزوم نیازســنجی
و برنامــه ریــزی بــرای تولیــد و کشــت محصــوالت
کشــاورزی در ســال آینــده تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز،
یونــس ژائلــه در جلســه کارگــروه کارشناســی
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان بــا موضــوع بررســی چالــش هــا و ظرفیــت
هــای بخــش کشــاورزی اســتان گفــت :مــا از نظــر
ظرفیــت هــای کشــاورزی از بســیاری از کشــورهای
جهــان پیــش هســتیم امــا متاســفانه بــه دلیــل
نبــود یکســری برنامــه ریــزی و سیاســت گــذاری
هــای مناســب ،نتوانســته ایــم از ایــن ظرفیــت بــه
درســتی بهــره ببریــم.
وی ادامــه داد :از هــم اکنــون بایــد نیازســنجی
و برنامــه ریــزی الزم بــرای تولیــدات کشــاورزی
اســتان در ســال  ۱۴۰۰انجــام شــود بــه عنــوان
مثــال دقیقــا مشــخص کنیــم کــه در حــوزه
آبیــاری قطــره ای بایــد چــه کارهایــی انجــام شــود

و یــا همچنیــن در دیگــر بخــش هــای مربوطــه .از
ســوی دیگــر بایــد مشــکالت مربــوط بــه فعــاالن
بخــش کشــاورزی احصــا شــده و بــرای تــک تــک
آن هــا برنامــه ریــزی صــورت گیــرد.

ژائلــه بــا اشــاره بــه مشــکل نقدینگــی در بخــش
کشــاورزی ،ایــن بخــش را در تامیــن مالــی دچــار
مشــکل دانســته و گفــت :از ســوی دیگــر خــرد
بــودن زمیــن هــای کشــاورزی و عــدم یکپارچگــی
آن هــا از جملــه موانــع رســیدن بــه اهــداف ایــن
بخــش محســوب مــی شــوند.
وی بــا تاکیــد بر لــزوم ایجــاد کشــاورزی قــراردادی
گفــت :بخــش صنعــت بایــد تعییــن کنــد کــه چــه
محصولــی کاشــته شــده و چــه زنجیــره هــای جدید
کشــت و تولیــد در اســتان ایجــاد شــود .بایــد
کشــاورزی قــراردادی بــر اســاس زنجیــره هــای
تولیــد و کشــت محصــوالت کشــاورزی در اســتان
بــه راه بیفتــد.
در ایــن جلســه ،بــر روی مزیــت هــا و مشــکالت
اجرایــی شــدن کشــاورزی قــراردادی ،مباحثــی
مطــرح شــده و قــرار بــر طــرح مباحــث مربوطــه
در صحــن شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان شــد.

بررسی چالش های ناوگان حمل و نقل جاده ای
درجلسه ی کارگروه کارشناسی شورای گفتگو

جلســه کارگــروه شــورا گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان بــا حضــور رضــا کامــی عضــو هیــات
رییســه اتــاق بازرگانــی تبریــز ،بخشــی از فعــاالن بخــش
خصوصــی و همچنیــن مدیــران و کارشناســان دســتگاه
هــای دولتــی بــا موضــوع بررســی چالــش هــای نــاوگان
حمــل و نقــل جــاده ای اســتان در راســتای اجــرای
مصوبــه شــورا برگــزار شــد.
رضــا کامــی ،عضــو هیــات رییســه اتــاق تبریــز در ایــن
جلســه بــا اشــاره ای بــه مشــکل نوســازی و واردات
نــاوگان حمــل و نقــل بــاری بــه کشــور گفــت :در
راســتای حــل ایــن مشــکل پیشــنهاد مــی شــود کــه
نســبت بــه واردات انبــوه کامیــون اقــدام شــود و ســپس
ایــن کامیــون هــا بــه صــورت اقســاطی در اختیــار
شــرکت هــا قــرار گیرنــد.
وی ادامــه داد :چنــد ســال پیــش در اتــاق ایــران در
ایــن زمینــه در کمیســیون حمــل و نقــل صحبــت هــا و
پیشــنهاداتی ارائــه شــد ولــی نتیجــه الزم را نگرفتیــم امــا
در شــرایط کنونــی اگــر بــه درســتی بــه ایــن بحــث ورود
نیافتــه و راهــکار آن را نیابیــم ،کشــور ایــران در زمینــه
حمــل و نقــل کاال ،عقــب خواهــد مانــد.
در ایــن نشســت فعــاالن بخــش خصوصــی و حــوزه حمل
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و نقــل بــاری ،وجــود نــاوگان بــاری فرســوده را مانعــی
در برابــر توســعه تولیــد و صــادرات دانســته و وضعیــت
موجــود و افزایــش کرایــه هــای حمــل و نقــل را زمینــه
ســاز افزایــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت دانســتند
کــه ایــن وضعیــت هــم بــه ضــرر تولیدکننــده و هــم
صادرکننــده خواهــد بــود.
همچنیــن فعــاالن ایــن حــوزه ،رونــد ثبــت نــام بــرای
واردات خــودرو و ترخیــص آن را بســیار پیچیــده عنــوان
کــرده و از بروکراســی هــای اداری و همچنیــن نبــود
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تســهیالت و مشــوق هــای الزم در ایــن راســتا گالیــه
منــد بودنــد.
در پایــان جلســه مقــرر شــد ،لیســتی از افــرادی کــه
بــرای واردات کامیــون و دیگــر وســایط حمــل و
نقــل بــاری ثبــت نــام کــرده و در رونــد ثبــت نــام
و یــا ترخیــص کامیــون بــه مشــکل برخــورده انــد،
بــه دبیرخانــه شــورای گفتگــوی اســتان تحویــل
داده شــود تــا موانــع موجــود در ایــن زمینــه
شناســایی گــردد.

طی جلسه ویدیوکنفرانسی؛

بررسی راهکارهای همکاری

صنعت قطعه سازی خودرو تبریز و شمال ایتالیا
راهکارهــای همــکاری صنعــت قطعــه ســازی خــودرو
تبریــز و شــمال ایتالیــا طی یک جلســه ویدیوکنفرانســی
بررســی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانی تبریز ،جلســه
ویدیوکنفرانســی بررســی راهکارهــای همــکاری صنعــت
قطعــه ســازی خــودرو تبریــز و شــمال ایتالیــا ظهــر ســه
شــنبه با حضــور و ســخنرانی بنابیــان رییس کمیســیون
صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی تبریــز ،اکبرپــور پایــدار
رییــس انجمــن ســازندگان ماشــین ،قطعــه و مجموعــه
هــای صنعتــی و خــودرو تبریــز ،صولــت سرکنســول
جمهــوری اســامی ایــران در میــان ایتالیــا ،دبرناردیس
مدیــر گــروه قطعــه ســازان و طراحــان اتحادیــه ملــی
صنعــت خــودرو ایتالیــا ( آنفیــا) و ســتاری فعــال
اقتصــادی در زمینــه قطعــه ســازی خــودرو در شــمال
ایتالیــا برگــزار شــد.
توان باالی آذربایجان شرقی
در حوزه قطعه سازی
در ایــن گفتگــو ،مســعود بنابیــان در ابتــدا بــه ســابقه
طوالنــی اســتان آذربایجــان شــرقی و شــهر تبریــز در
زمینــه تولیــد و صنعــت اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن
میــان اتــاق بازرگانــی تبریــز نیــز بــه عنــوان یکــی از
اتــاق هــای باســابقه کشــور بــه شــمار مــی رود.
وی ،آذربایجــان شــرقی و شــهر تبریــز را یکــی از قطــب
هــای مهــم قطعــه ســازی کشــور عنــوان کــرده و
گفــت ۵۰۰ :قطعــه ســاز ،مجموعــه ســاز و خودروســاز
در ایــن اســتان فعالیــت مــی کننــد کــه ظرفیــت هــای
بســیار باالیــی نیــز در حــوزه تخصصــی خــود دارنــد.
رییــس کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی
تبریــز بــا مثبــت شــمردن ایــن ارتبــاط تصویــری گفت:

اطالعــات الزم از توانمنــدی قطعــه ســازان اســتان
در اختیــار کنســولگری قــرار مــی گیــرد تــا شــاهد
افزایــش ارتباطــات تجــاری قطعــه ســازان شــهر تبریــز
بــا فعــاالن اقتصــادی حــوزه قطعــه ســازی شــمال
ایتالیــا باشــیم.
فراهم بودن شرایط برای همکاری های مشترک
قطعه سازان تبریز و ایتالیا
یونــس اکبرپورپایــدار نیــز در ایــن جلســه بــا بیــان
امیــدواری نســبت بــه ایجــاد و تــداوم همکاری مشــترک
ایــن انجمــن بــا صنایــع ایتالیــا گفــت :ایتالیــا در صنعت
قطعــه ســازی جــزو کشــورهایی بــا پتانســیل بــاال اســت
کــه مــی تــوان همــکاری هــای مشــترک زیــادی بیــن
فعــاالن ایــن کشــور بــا قطعــه ســازان تبریــزی را شــاهد
بــود چــرا کــه شــهر تبریــز نیــز بــا داشــتن واحدهــای
قطعــه ســازی قدرتمنــد بــه خوبــی مــی توانــد در ایــن

همــکاری هــا نقــش آفریــن باشــد.
رییــس انجمــن ســازندگان ماشــین ،قطعــه و مجموعــه
هــای صنعتــی و خــودرو تبریــز ادامــه داد :لیســتی از
توانمنــدی هــای انجمــن قطعــه ســازی تبریــز بــرای
همــکاری هــای مشــترک بــه کنســولگری تحویــل داده
مــی شــود کــه قطعــا جلســه امــروز ،نقطــه آغــازی برای
ایــن همــکاری هــا بــوده و طــی مــاه هــای آینــده ،ایــن
مالقــات هــا بــه شــکل وبینــاری و یــا حضــوری ،ادامــه
دار خواهــد بــود.
ارتباط اتاق تبریز و قطعه سازان ایتالیا
باید ادامه دار باشد
داریــوش صولــت ،سرکنســول جمهــوری اســامی ایــران
در میــان ایتالیــا نیــز در ایــن ارتبــاط ویدیوکنفرانســی
بــا بیــان اینکــه هــر دو طــرف عالقــه و جدیــت الزم
بــرای افزایــش همــکاری هــا را دارنــد ،گفــت :مــا لیســت
توانمنــدی هــای قطعــه ســازی شــهر تبریــز را دریافــت
و در اختیــار طــرف ایتالیایــی قــرار مــی دهیــم تــا بــه
دنبــال ایــن ارتباطــات ،شــاهد شــکل گیــری و تــداوم
روابــط بیــن دو طــرف در قالــب یــک تفاهــم نامــه
همــکاری باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رابطــه بیــن اتــاق تبریــز و
قطعــه ســازان ایتالیــا بایــد تــا مشــخص شــدن مــرز
همــکاری هــا ادامــه دار باشــد ،گفــت :پیشــنهاد مــی
کنیــم ،هــر دو طــرف متــن پیشــنهادی بــرای همــکاری
هــای آتــی را آمــاده کــرده تــا نهایــت بــه یــک متــن
توافــق شــده برســیم.
همچنیــن در ایــن جلســه طرفیــن ایتالیایــی نیــز
بــر ضــرورت ایجــاد بســتر مناســب بــرای افزایــش
همــکاری هــای طرفیــن تاکیــد کردنــد.
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شصت و هشتمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی؛

مشکالت ناشی از قطعی برق در واحدهای صنعتی
درخواست تشکیل دادگاه های تجاری در استان

باید اجازه
تولید،
انتقال و
فروش برق
برای فعاالن
بخش
خصوصی
صادر شده و
دولت بستر
الزم برای
فعالیت این
بخش را
فراهم کند.

شــصت و هشــتمین شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور جمعــی از مســئوالن و فعــاالن بخــش
خصوصــی اســتان در محــل اتــاق بازرگانــی
تبریــز برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
تبریــز ،شــصت و هشــتمین نشســت شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور جمعــی از
مســئوالن و همچنیــن فعــاالن بخــش
خصوصــی اســتان بــا پیــش از دســتور «طــرح
موضــوع مشــکالت واحدهــای تولیــدی بــه
دلیــل قطعــی هــای اخیــر بــرق و بررســی
تعقیــب مالیاتــی کارگــزاران امــور گمرکــی بــه
جهــت بدهــی مالیاتــی صاحبــان کاال» برگــزار
شــد.
همچنیــن «بررســی شــیوه نامــه ســاماندهی
عرضــه و تقاضــای زنجیــره فــوالد ،بررســی
مراتــب اعتــراض فعالیــن اقتصــادی بــه
نحــوه محاســبه تراکنــش هــای بانکــی و
پیگیــری مصوبــات جلســه  ۶۲شــورا ،بررســی
مشــکالت ثبــت تعاونــی هــای تامیــن نیــاز و
درخواســت تشــکیل دادگاه هــای تجــاری در
اســتان در راســتای اجرایــی شــدن مــاده ۲۹
قانــون بهبود مســتمر محیــط کســب و کار» از
جملــه دســتورات جلســه ایــن نشســت بودند.
قطع برق بدون اطالع قبلی،
توجیه پذیر نیست
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در ایــن نشســت
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بــا اشــاره بــه قطــع ناگهانــی بــرق و آســیب
هــای وارد شــده طــی آن بــه واحدهــای
صنعتــی و تولیــدی گفــت :صاحبــان صنایــع
و واحدهــای تولیــدی در فصــل تابســتان
اقــدام بــه مراعــات وضــع موجــود کــرده
و گاه بــه خاطــر کمبــود بــرق ،فعالیــت
خطــوط تولیــدی خــود را قطــع و یــا
محــدود کردنــد.
یونــس ژائلــه ادامــه داد :امــا حــاال در وســط
فصــل زمســتان انتظــار داریــم تــا حداقــل قبل
از قطــع بــرق ،اطــاع کوچکــی بــه واحدهــای
تولیــدی و صنعتــی داده شــود تــا شــاهد
خســارت هــای ســنگین ایــن واحدهــا و
خرابــی دســتگاه و ماشــین آالت آنان نباشــیم.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت واحدهای اســتخراج
ارز دیجیتــال گفــت :ایــن افــراد بــدون دغدغه
هــای مالیاتــی و یــا برگشــت ارز حاصــل از
صــادرات ،بــه راحتــی فعالیــت مــی کننــد و
میلیــون دالر نیــز درآمــد دارنــد و بــه جــای
آن هــا ،واحدهــای صنعتــی بایــد بــا مشــکل
بــرق مواجــه شــده و خســارت ببیننــد.
اجازه تولید ،انتقال و فروش برق
به بخش خصوصی داده شود
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ادامــه داد :بایــد
اجــازه تولیــد ،انتقــال و فــروش بــرق بــرای
فعــاالن بخــش خصوصــی صــادر شــده و
دولــت بســتر الزم بــرای فعالیــت ایــن بخــش
را فراهــم کنــد.
وی افــزود :ایــن موضــوع بیشــتر در شــهرک
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هــای صنعتــی بــه چشــم مــی خــورد بــه
طــوری کــه اگــر بتوانیــم تولیــد بــرق را در
شــهرک هــا انجــام دهیــم ،واحدهــای تولیدی
همــان شــهرک هــا نیــز مصــرف کننــده بــرق
تولیــدی بــوده و جلــوی هــر گونــه هدررفــت
بــرق در فاصلــه بیــن تولیــد و مصــرف گرفتــه
مــی شــود.
ژائلــه بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکالت مربــوط
بــه بــرق واحدهــای تولیــدی و صنعتــی
مختــص زمــان حاضــر نیســت ،گفــت :بایــد
شــاهد تکمیــل زیرســاخت واحدهــای تولیدی
بــه خصــوص در شــهرک هــا باشــیم .ســرمایه
گذارانــی کــه بــا هــر زحمتــی وام و تســهیالت
گرفتــه و ماشــین آالت خــود را در محــل
نصــب مــی کننــد ،بــه دلیــل مشــکالت بــرق،
در آســتانه ورشکســته شــدن هســتند.
پیشنهاد انتخاب هیات های داوری
با عاملیت اتاق
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز همچنیــن در
خصــوص پیشــنهاد تشــکیل دادگاه هــای
تجــاری در اســتان نیــز گفــت :انتخــاب هیــات
هــای داوری بــا عاملیــت اتــاق بازرگانــی بــرای
حــل بســیاری از شــکایات و دعــاوی تجــاری
مــی توانــد کارگشــا بــوده و میــزان مراجعــات
بــه دادگاه هــا را کمتــر کنــد.
وی همچنیــن بــر لــزوم آمــوزش هــای الزم
در خصــوص انعقــاد قراردادهــای مناســبی کــه
بحــث داوری در آن هــا بــه درســتی مطــرح
مــی شــود ،تاکیــد کــرد.

اتاق بازرگانی و بخش خصوصی پیشرو
تحقق پروژههای مهم صنعتی استان
محمدرضــا پورمحمــدی ،اســتاندار آذربایجــان
شــرقی نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه
ســفر اخیــر وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــه اســتان ،گفــت :مقــرر شــد رونــد اجــرای
مصوبــات و توافقــات صــورت گرفتــه در ایــن
ســفر بعــد از یــک مــاه از ســوی وزارت صمــت
پیگیــری شــود کــه الزم اســت مســئوالن امــر
در ایــن خصــوص اهتمــام جــدی داشــته
باشــند.
ضرورت پیگیری مصوبات
سفر وزیر صمت
وی افــزود :ایجــاد خــط تولیــد خــودرو و
تحقــق پروژههــای مربــوط بــه صنعــت مــس
و نفلیــنســینیت ،مهــم تریــن پروژههــای
مصــوب در ایــن ســفر بودنــد کــه ایــن ســه
پــروژه مهــم بایــد از ســوی مســئوالن دولتــی
مربــوط و فعــاالن بخــش خصوصــی مــورد
پیگیــری قــرار گیرنــد.
پورمحمــدی همچنیــن بــا اشــاره بــه ســپردن
مســئولیت توســعه ارتباطــات تجــاری بــا
کشــورهای همســایه بــه اســتان آذربایجــان
شــرقی ،گفــت :توســعه همکاریهــای منطقــه
ای جــزو اولویتهــای اســتان اســت و بایــد
از ایــن فرصتــی کــه در اختیــار اســتان قــرار
گرفتــه اســت ،اســتفاده کنیــم.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ادامــه از
همراهــی دســتگاه قضایــی بــا بخــش صنعــت
و تولیــد اســتان قدردانــی کــرد و گفــت:
در ســایه ایــن همراهــی و اهتمــام ســایر
دســتگاههای مســئول و بخــش خصوصــی،
آذربایجــان شــرقی در مســیر توســعه قــرار
گرفتــه و رونــد پیشــرفت اســتان بــهرغــم
تمــام مشــکالت متوقــف نشــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :بعــد از همــ ه گیــری
کرونــا و مشــکالت ناشــی از آن ،همراهــی
و تعامــل بخشهــای مختلــف موجــب
شــده اســت کــه شــاهد کمتریــن عارضــه
در بخشهــای تولیــدی و صنعتــی اســتان
باشــیم و تمــام نیازهــا بــرای ایــن شــرایط
پیشبینــی شــده اســت.
پیشنهاداتی به وزارت صمت
برای حل مشکل برق
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در بخــش دیگری
از ایــن جلســه بــه مشــکل کمبــود بــرق در
کشــور اشــاره کــرد و گفــت :تــا حــدودی
ایــن مشــکل رفــع شــده و پیشــنهادهایی کــه
در ایــن زمینــه بــه وزارت نیــرو داده بودیــم،
مــورد موافقــت قــرار گرفتــه اســت.
پورمحمــدی افــزود :مســأله اصلــی درخصوص

فعالیــت نیروگاههــا ،تأمیــن ســوخت اســت
کــه ایــن موضــوع نیــز از طریــق وزارت نفــت
در حــال پیگیــری اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر قطعــی
برنام ـ ه ریزیشــده بــرق در اســتان نداریــم و
در صــورت ضــرورت و نیــاز بــرای قطــع بــرق
صنایــع و واحدهــای تولیــدی ،بایــد اطــاع
رســانی الزم قبــل از قطعــی صــورت گیــرد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی همچنیــن از
ارجــاع پیشــنهادات ارائــه شــده در موضــوع
«بررســی تعقیــب مالیاتــی کارگــزاران امــور
گمرکــی بــه جهــت بدهــی مالیاتــی صاحبــان
کاال و بررســی شــیوه نامــه ســاماندهی عرضــه
و تقاضــای زنجیــره فــوالد» بــه شــورای
گفتگــوی مرکــز بــرای انجــام پیگیــری هــای
الزم خبــر داد.
پورمحمــدی در خصــوص موضــوع «بررســی
مراتــب اعتــراض فعالیــن اقتصــادی بــه نحــوه
محاســبه تراکنــش هــای بانکــی» ،خواســتار
همــکاری بیشــتر بیــن مســئوالن امــور
مالیاتــی و فعــاالن بخــش خصوصــی اســتان
شــد و گفــت :در ایــن خصــوص بــه جــای هــر
گونــه مصوبــه ای ،طرفیــن را بــه همــکاری
بیشــتر دعــوت مــی کنیــم.
تشکیل دادگاههای ویژه تجارت در استان
رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی،
موســی خلیــل اللهــی نیــز در ایــن جلســه
بــا بیــان اینکــه هــر فــرد ولــو یــک شــغل
ایجــاد کنــد بایــد از او قدردانــی کــرد ،اظهــار
داشــت :کارفرمایــان و تولیدکننــدگان عــزت و
معیشــت شــاغالن را تامیــن مــیکننــد کــه
بســیار ارزشــمند اســت.
وی در ادامــه با اشــاره بــه اینکــه در دوره تحول
دادگســتری ،برنامههــای راهبــردی متعــدد در
دســت اجراســت ،گفــت :ایــن اقدامــات در بیــن
مــردم ایجــاد امیــد کرده اســت.
رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی
خاطرنشــان کــرد :بــه عنــوان کارگــزاران
دســتگاه قضایــی در اســتان «اقتــدار،
تدبیــر و مهربانــی» را در ایــن سیســتم
اجرایــی مــی کنیــم کــه حمایــت از تولیــد
و صنعــت و ســرمایه گــذاری در دســتگاه
قضایــی مــورد تاکیــد اســت.
وی ابــراز داشــت :روزی نداریــم کــه مشــکالت
واحدهــای تولیــدی بــا کمــک دســتگاه قضایی
رفــع نشــده و اشــتغال کارگــران تضمیــن
نشــود چــرا کــه در ســند تحــول قضایــی
ایــن موضــوع ابــاغ شــده و بــه دنبــال ایجــاد
بســتر امــن بــرای ســرمای ه گــذاری هســتیم.
صــدور رای وحــدت رویــه در برابــر سیســتم
بانکــی کــه منجــر بــه متناســبســازی نــرخ
تســهیالت ممنوعیــت اخــذ نرخهــای اضافــی

شــد ،در ایــن راســتا بــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بســتر طــرح
«حمایــت از تولیــد کاالی ایرانــی» هــم
دادگســتری اســتان ،اقداماتــی انجــام داده
اســت ،گفــت :رویکــرد مــا ایــن اســت کــه
واحدهــای تولیــدی را تقویــت کــرده و تعطیل
شــدهها را بــا رفــع موانــع قانونــی و قضایــی
احیــا کنیــم.
احیای  ۵۶واحد تولیدی تعطیل شده در
آذربایجان شرقی توسط دستگاه قضایی
رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی از
احیــای  ۵۶واحــد تولیــدی تعطیــل شــده در
ســالهای اخیــر خبــر داد و افــزود :آخریــن
واحــد احیــا شــده یــک واحــد تولیــدی بــود
کــه پــس از دو ســال تعطیلــی بــه مــدار تولید
بازگشــت.
وی تشــکیل دادگاههــای تجــاری را از تکالیــف
دادگســتری دانســت و اضافــه کــرد :از ۹۴
دادگاههــای جرایــم اقتصــادی راه اندازی شــد،
از ســال قبــل هــم دادگاه تجــاری و صنعتــی
در  ۴شــعبه تبریــز راه انــدازی شــده اســت.
هرچنــد نیازمنــد مجتمــع قضایــی مســتقل
اســت تــا در فضــای مناســب ایــن دعــاوی
مطــرح شــود هرچنــد کــه احتمــاال احــداث
ایــن مجتمــع زمانبــر باشــد ولــی ســاخت آن
در دســت پیگیــری اســت.
خلیلاللهــی بــر ضــرورت تعییــن داوری
توســط مشــاوران حقوقــی در قراردادهــای
تجــاری تاکیــد کــرد و ادامــه داد :حــل دعاوی
و پروندههــای تجــاری در قالــب شــوراهای
حــل اختــاف مــی توانــد پیگیــری شــود کــه
اعضــای شــورای حــل اختــاف از بیــن خــود
تجــار انتخــاب شــوند.
وی تصریــح کــرد :در دنیــا بــرای قضازدایــی،
بــه دنبــال توســعه داوری هســتند کــه قبــل
از آن بایــد مشــاوران حقوقــی داوری را در
قراردادهــا درج کــرده و پیــش بینــی کننــد.
ضرورت مشارکت بخش خصوصی
در تولید و تامین برق
غالمرضــا نــوری ،نماینــده مــردم بســتان
آبــاد و عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس
شــورای اســامی نیــز در ایــن جلســه بــا
اشــاره بــه مشــکالتی در تامیــن بــرق گفــت:
بــدون حضــور و مشــارکت بخــش خصوصــی،
امــکان تامیــن انــرژی فراهــم نخواهــد بــود که
در ایــن راســتا آمــاده حــل مشــکالت قانــون
گــذاری هســتیم و امیدواریــم دولت نیز بســتر
الزم را فراهــم کنــد.
وی همچنیــن ایجــاد مجتمــع هــای قضایــی
بــرای رســیدگی بــه دعــاوی تجــاری را الزم و
ضــروری دانســت.
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ایجاد
خط تولید
خودرو
و تحقق
پروژههای
مربوط به
صنعت مس
و نفلین
سینیت،
مهم ترین
پروژههای
مصوب در
سفر وزیر
بودند که
باید مورد
پیگیری
قرار گیرند.

کارگزاران
رسمی
گمرکی به
استناد ماده
 ۱۲۸قانون
امور گمرکی
به وکالت
از سوی
صاحب کاال،
تشریفات
گمرکی را
انجام
می دهند
و تکلیفی
مبنی بر
تشخیص
صالحیت
دارنده
کارت
بازرگانی
ندارند.

احتمال خاموشی «ناخواسته» برق
با کمبود سوخت
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای
آذربایجــان نیــز در ایــن جلســه اظهــار کــرد:
اگــر صنایــع حساســی در اســتان داریــم بایــد
بــرق ایمــن و بــرق اضطــراری داشــته باشــند.
افشــین روشــن میالنــی با بیــان اینکــه در این
قــرارداد آمــده که بــرق منطقه ای در ایــام اوج
مصــرف شــبکه سراســری ،تعهــد تأمیــن بــرق
نــدارد ،افــزود :مصــرف کننــده بایــد نســبت
بــه کاهــش یــا قطــع مصــرف اقــدام کنــد
در غیــر ایــن صــورت شــرکت بــرق و شــبکه
سراســری بــرای جلوگیــری از خاموشــی
سراســری ،خاموشــی منطقــهای و مقطعــی
اعمــال خواهــد کــرد.
روشــن میالنــی خاطرنشــان کــرد :بــا افزایــش
مصــرف گاز و کمبــود ســوخت ،صنعــت بــرق
بــا شــرایط ویــژه مواجــه شــده اســت و بایــد
در ایــن زمینــه ،تأمیــن ســوخت و تأمیــن برق
در یــک پکیــج دیــده شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای مدیریــت «بــار»
دســتورالعملهایی داریــم کــه بــر اســاس آن
عمــل مــیکنیــم ،ابــراز داشــت :تــاش میکنیم
در ایــن دســتورالعملها ،کمتریــن مشــکل و
قطعــی بــرق بــرای مشــترکین رخ دهــد.
میالنــی ،بــا بیــان اینکــه  ۲۷شــرکت مصــرف
کننــده بــزرگ در اســتان داریــم کــه تفاهــم
کردیــم تــا مصــرف خــود را کاهــش دهنــد،
افــزود :دســتوالعمل هــای ســخت تــری اعمال
شــده امــا تــاش کردیــم شــرایط پایــدار را
حفــظ کنیــم.
وی در ادامــه ،بــا اشــاره بــه اینکــه در  ۲۰تــا ۳۰
روز آینــده مشــکل ســوخت داریم ،خاطرنشــان
کــرد :اگــر مشــکل ســوخت تــداوم یابــد،
احتمــاال خاموشــی ناخواســته خواهیم داشــت.
وی از تــاش وزارت نیــرو بــرای جلوگیــری از
خاموشــی خبــر داد و گفت :قب ً
ال از مشــترکین
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بابــت قطعــی ناخواســته عذرخواهــی مــی
کنیــم و امیدواریــم بــا همــکاری بیشــتر،
مصــرف بــرق را کاهــش دهنــد.
بهترین زمان برای محک زدن بیمه
ســیدباقر شــریفزاده ،رئیــس انجمــن مدیران
صنایــع آذربایجــان شــرقی نیــز در این جلســه
در خصــوص مشــکل قطعــی بــرق گفــت:
ســال هــا در قبــوض بــرق ،شــاهد اضافــه
شــدن مبلغــی بــه عنــوان حــق بیمــه بــوده
ایــم و حــاال بهتریــن زمــان اســت کــه بیمــه را
بــه محــک بکشــیم تــا خســارت هــای ناشــی
از قطــع بــرق ناگهانــی را پرداخــت کنــد .اگــر
قــرار اســت بیمــه در ایــن خصــوص کاری
نکنــد ،بهتــر اســت حــق بیمــه در مجمــوع از
قبــوض حــذف شــود.
بررسی تعقیب مالیاتی کارگزاران امور
گمرکی به جهت بدهی مالیاتی صاحبان کاال
موضــوع بررســی تعقیــب مالیاتــی کارگــزاران
امــور گمرکــی بــه جهــت بدهــی مالیاتــی
صاحبــان کاال ،پیــش از دســتور جلســه بــود
کــه توســط ســید محمــد امیــر میــران ،دبیــر
اتحایــه کارگــزاران گمرکــی اســتان مطــرح
شــد .وی بــا بیــان اینکــه کارگــزاران رســمی
گمرکــی بــه اســتناد مــاده  ۱۲۸قانــون امــور
گمرکــی بــه وکالــت از ســوی صاحــب کاال،
تشــریفات گمرکــی را انجــام مــی دهنــد و
تکلیفــی مبنــی بــر تشــخیص صالحیــت
دارنــده کارت بازرگانــی و احــراز موضــوع
اجــاره ای بــودن آن کارت را ندارنــد ،گفــت:
ایــن درحالــی اســت کــه برخــی از ادارات
امــور مالیاتــی در رســیدگی بــه پرونــده
هــای مالیاتــی صاحبــان کارت بازرگانــی بــا
اســتناد بــه وکالتنامــه هــا و یــا اظهارنامــه
هــای گمرکــی ،بــه عنــوان مــودی شــناخته
و بــا اتهامــات گوناگــون بــه مراجــع قضایــی
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معرفــی مــی کننــد.
وی ادامــه داد :اداره کل امــور مالیاتــی اســتان
زنجــان بــا اتهــام اســتفاده از کارت بازرگانــی
دیگــران علیــه کارگــزاران امــور گمرکــی
بــدون رعایــت حیثیــت و جایــگاه کارگــزاران
امــور گمرکــی بــه طــرح شــکایت کیفــری در
مراجــع قضایــی از طریــق اداره حقوقــی خــود
اقــدام کــرده اســت کــه بــر اســاس اعــام
اتحادیــه مزبــور تعــداد ایــن پرونــده هــا بیــش
از صــد پرونــده مــی باشــد.
بررسی شیوه نامه ساماندهی
عرضه و تقاضای زنجیره فوالد
کریــم رحیمــی ،رییــس هیــات مدیــره
انجمــن فــوالد آذربایجــان شــرقی در ایــن
جلســه بــه بیــان مشــکالت فعــاالن حــوزه
فــوالد و همچنیــن بررســی شــیوه نامــه هــای
ســاماندهی عرضــه و تقاضــای زنجیــره فــوالد
پرداختــه و بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای ویــژه
حــوزه فــوالد در اســتان و اشــتغال هفــت
هــزار نفــر در ایــن حــوزه گفــت :بحــث شــیوه
نامــه یــا همــان عرضــه و تقاضــای محصــوالت
فــوالدی بــه بحــث روز تبدیــل شــده اســت
کــه ایــن شــیوه نامــه یکســری معایــب دارد
بــه گونــه ای کــه مــاده  ۱۱آن در حــال حاضر
اجرایــی نمــی شــود.
وی بــا اشــاره ای بــه مــاده هشــت شــیوه
نامــه کــه عرضــه در خــارج بــورس را موجــب
اخــال اعــام کــرده ،مــی گویــد :ایــن
امــر موجــب وارد شــدن اتهاماتــی بــه بدنــه
تولیــد مــی شــود ،در حالــی کــه بــازار مــا
ســنتی اســت و بــا ایــن امــر ،بــازوی پخــش
تولیدکننــده دچــار مشــکالتی خواهــد شــد.
رحیمــی همچنیــن بــر ضــرورت قیمــت
گــذاری در بــورس بــا روش تخصصــی تاکیــد
کــرده و گفــت :در حــال حاضــر مــواد اولیــه
بــا قیمــت باالتــر از نــرخ جهانــی بــه دســت

تولیدکننــده مــی رســد در حالــی کــه اگــر
قــرار اســت ســودی از زنجیــره فــوالدی بــه
کســی برســد ،ایــن امــر هــم بایــد شــامل
تولیــد کننــده و هــم مصــرف کننــده شــود.
بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی
به نحوه محاسبه تراکنش های بانکی
مهــرداد ایرانــی ،عضــو هیئــت رئیســه اتحادیه
کارگــزاران گمرکــی اســتان و رضــا جعفــری،
دبیــر انجمــن صنایــع غذایــی آذربایجــان
شــرقی در ایــن جلســه در خصــوص دســتور
جلســه « بررســی مراتــب اعتــراض فعالیــن
اقتصــادی بــه نحــوه محاســبه تراکنــش هــای
بانکــی» و ایــرادات وارده در ایــن موضــوع
توضیحاتــی ارائــه دادنــد.
فعالیــن اقتصــادی بــه منظــور ادامــه فعالیــت
واحــد تولیــدی در شــرایط نابرابــر رقابتــی کــه
بــه دلیــل تحریــم هــا ایجــاد شــده ،جابجایــی
مالــی خــود را از حســاب هــای شــخصی انجام
مــی دهنــد کــه متاســفانه ایــن تراکنــش هــا
از ســوی ادارات امورمالیاتــی درآمــد حســاب
شــده و باعــث اخــذ مالیــات هــای مضاعــف از
ایــن فعالیــن مــی شــود.
همچنیــن بــا عنایــت بــه اینکــه بانک هــا برای
ارائــه تســهیالت بــه تولیدکننــدگان ،گــردش
حســاب هــای جــاری و مانــده موجــودی را
لحــاظ مــی کننــد ،صاحبــان صنایــع نیــز بــه
منظــور دریافــت تســهیالت و ارائــه گــردش
مالــی بهینــه بــه بانــک هــا مجبــور مــی
شــوند گــردش مالــی بیــن حســاب شــرکت و
مدیــران انجــام مــی دهنــد کــه ایــن گــردش
هــا بــه عنــوان درآمــد از ســوی امــور مالیاتــی
محاســبه و مالیــات اخــذ مــی شــود.
ناقــص اجــرا شــدن قانــون مالیــات بــر
ارزش افــزوده و عــدم وجــود صنــدوق هــای
مکانیــزه در فروشــگاه هــا باعــث شــده برخــی
از فروشــگاه هــا و مراکــز توزیــع از پذیرفتــن

فاکتورهــای رســمی و واریــز آن بــه حســاب
رســمی شــرکت خــودداری کننــد کــه ایــن
موضــوع نیــز مشــکالتی بــرای واحدهــای
تولیــدی در محاســبه تراکنــش هــا ایجــاد
کــرده اســت.
علیرغم بند  ۱۸بخشــنامه شــماره ۲۰۰/۹۹/۱۶
ســازمان امــور مالیاتــی و تاکیــد ابالغیه شــماره
 /۲۰۵/۴۵۳۰۷د مــورخ  ۹۹/۱۰/۱۳دفتــر
بازرســی و مبــارزه بــا فــرار مالیاتی و پولشــویی
مبنــی بــر تعامــل بــا مودیــان و ارتقــای
فرهنــگ خوداظهــاری ،مهمتریــن اســناد را
اظهــارات مکتــوب مودیــان در تراکنــش هــای
بانکــی ســال  ۱۳۹۷و قبــل آن دانســته ،لــذا
مشــاهده مــی شــود اظهــارات مودیــان در ایــن
خصــوص مدنظــر قــرار نمــی گیــرد.
بــا توجــه بــه اینکــه تراکنــش هــای ســال
هــای گذشــته نیز مــورد بررســی کارشناســان
اداره امورمالیاتــی قــرار مــی گیــرد ،فعالیــن
اقتصــادی بــه دلیــل عــدم امــکان دسترســی
بــه مســتندات ســال هــای گذشــته بــا اتهــام
کتمــان حســاب مواجــه مــی شــوند.
بررسی مشکالت
ثبت تعاونی های تامین نیاز
سیدحســن پروینــی اســکویی ،رئیــس
انجمــن نســاجی اســتان آذربایجانشــرقی
در خصــوص موضــوع بررســی مشــکالت
ثبــت تعاونــی هــای تامیــن نیــاز بــه بیــان
مســائل و مشــکالت ایــن حــوزه پرداختــه و در
نهایــت راهکارهایــی را طبــق مصوبــه جلســه
کارشناســی شــورای گفتگــوی اســتان بــرای
حــل ایــن مشــکل ارائــه کــرد.
تفویــض اختیــار ویرایــش اطالعــات تاییــد
شــده در تمامــی مراحــل ثبــت تعاونــی هــای
تامیــن نیــاز بــه اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی اســتان ،فراهــم کــردن امــکان
انتخــاب شــعبه بانکــی مــورد نظــر تعاونــی هــا

جهــت افتتــاح حســاب در ســامانه ،اصالحــات
الزم در خصــوص عــدم درج نــام مدیرعامــل
شــرکت هــای حقوقــی عضــو تعاونــی در
لیســت ســهامداران در ســامانه ،فراهــم شــدن
امــکان عضویــت واحدهــای کوچــک صنفــی
بــا میــزان مصــرف ماهیانــه کمتــر از  ۵۰تــن
بــه عنــوان عضــو مهمــان در تعاونــی هــای
تامیــن نیــاز از پیشــنهادات مطــرح شــده در
ایــن زمینــه بــود.
درخواست تشکیل
دادگاه های تجاری در استان
مصطفــی بهنیــا ،دبیــر کمیســیون بهبــود
فضــای کســب و کار و صنعــت احــداث اتــاق
تبریــز نیــز در خصــوص درخواســت تشــکیل
دادگاه هــای تجــاری در اســتان در راســتای
اجرایــی شــدن مــاده  ۲۹قانــون بهبــود
مســتمر محیــط کســب و کار توضیحاتــی
ارائــه داد.
درخواســت اجرایــی شــدن تشــکیل دادگاه
هــای تجــاری وفــق مــاده  ۲۹قانــون بهبــود
مســتمر محیــط کســب و کار از ســوی
دادگســتری آذربایجــان شــرقی در شــهر تبریز،
اختصــاص شــعب ویــژه ای جهــت رســیدگی
بــه نــوع خاصــی از دعــاوی تجــاری در دادگاه
هــای تجــاری از قبیــل حمــل ونقــل ،بیمــه،
ورشکســتگی ،مالکیــت فکــری و دعــاوی
تجــاری بیــن المللــی ،بهــره گیــری از بازرگانان
و فعــاالن اقتصــادی بــه عنــوان نهاد مشــاور در
دادگاه هــای مزبــور عــاوه بــر قضــات آشــنا و
مســلط بــه امــور حقوقــی و قانونــی ،تشــکیل
دادگاه هــای تجــاری بــه صــورت متمرکــز و
متشــکل و در قالــب یــک مجتمــع قضایــی و
همچنیــن درخواســت از نماینــدگان شــورای
اســامی بــرای تســریع در تصویــب الیحــه
آییــن دادرســی تجــاری از پیشــنهادات مطرح
شــده در ایــن حــوزه بــود.
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لزوم
تشکیل
دادگاه های
تجاری وفق
ماده ۲۹
قانون بهبود
مستمر
محیط
کسب و
کار از سوی
دادگستری
آذربایجان
شرقی در
شهر تبریز
و اختصاص
شعب ویژه
جهت
رسیدگی
به دعاوی
تجاری

شصت و نهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی؛

ظرفیت های مغفول کشاورزی در آذربایجان شرقی
به دنبال برنامه ریزی صحیح در بخش کشاورزی باشیم

کل تولیدات
بخش
کشاورزی
آذربایجان
شرقی با
یک میلیون
و  ۴۱۲هزار
هکتار
اراضی
مستعد
کشاورزی
حدود چهار
میلیون تن
است که از
این لحاظ
رتبه ۱۲
را در کل
کشور دارا
می باشد.

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در شــصت و
نهمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان ،در خصــوص
ظرفیــت هــای مغفــول بخــش کشــاورزی
اســتان و مشــکالت و موانــع موجــود در ایــن
زمینــه ســخن گفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
تبریــز ،شــصت و نهمیــن نشســت شــورای
گفــت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور مســئوالن
دولتــی و فعــاالن بخــش خصوصــی اســتان
و بــا بررســی ظرفیــت هــا و چالــش هــای
حــوزه کشــاورزی و دامپــروری اســتان در
محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.
یونــس ژائلــه در ایــن جلســه اظهــار داشــت:
اســتان آذربایجــان شــرقی از جملــه اســتان
هــای کشــور اســت که بــه دلیــل برخــورداری
از ظرفیــت هــای برتــر در منابــع آبــی و خاکی
جــزو اســتان هــای مســتعد رشــد در بخــش
کشــاورزی محســوب مــی شــود.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ادامــه داد :طبــق
پیــش بینــی هــای صــورت گرفتــه ،ســال آینده
مــی تواند ســال پرچالشــی در بخش کشــاورزی
باشــد چــرا کــه بحــث ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــه
یکســری از بخــش هــای کشــاورزی نیز تســری
خواهــد یافــت .در ایــن حالــت ،بایــد خــود را بــه
روز کــرده و ببینیــم در شــرایط جدیــد بــه چــه
چیزهایــی نیــاز خواهیــم داشــت.
رتبه  ۱۲آذربایجان شرقی
در میزان تولیدات محصوالت کشاورزی
ژائلــه بــا ارائــه آمــاری از ســطح اراضــی
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مســتعد کشــاورزی اســتان گفــت :هــم
اکنــون یــک میلیــون و  ۴۱۲هــزار هکتــار
اراضــی مســتعد کشــاورزی در اســتان داریــم
و کل تولیــدات بخــش کشــاورزی آذربایجــان
شــرقی نیــز چهــار میلیــون تــن اســت کــه از
ایــن لحــاظ رتبــه  ۱۲را در کل کشــور داریــم.
او ،ضریــب مکانیزاســیون اســتان در ســال ۹۸
را  ۲.۱۲عنــوان کــرده و گفــت :در مقایســه
ای بیــن اســتان آذربایجــان شــرقی و کشــور
هلنــد بــا مســاحت تقریبــا برابــر مــی بینیــم
کــه میــزان صــادرات محصــوالت کشــاورزی
از کشــور هلنــد در ســال  ۲۰۱۹حــدود ۹۰
میلیــارد دالر بــوده کــه ایــن میــزان از اســتان
آذربایجــان شــرقی حــدود  ۳۱۰میلیــون دالر
اســت.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در خصــوص
دالیــل ایــن تفــاوت وضعیــت گفــت :تمرکــز
بــر روی تجــارت محصــوالت بــا ارزش افــزوده
اقتصــادی بــاال ،اســتفاده از برنامــه اصــاح
نــژاد مناســب ،بهــره منــدی از برنامــه
منطقــی بــا شــرایط ،تمرکــز بــر روی تحقیــق
و توســعه ،توانایــی بــاال در بخــش حمــل و
نقــل محصــوالت ،دسترســی مناســب بــه
بازارهــای هــدف ،ایجــاد زنجیــره تامیــن
مناســب و توجــه بــه صنایــع تبدیلــی و
کارخانــه ای از جملــه دالیــل ایــن تفــاوت
اســت.

عدم وجود نقدینگی الزم
در حوزه کشاورزی
ژائلــه بــا بیــان مهــم تریــن مشــکالت بخــش
کشــاورزی گفــت :افزایــش بــی رویــه قیمــت
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اقــام مــورد نیــاز حــوزه کشــاورزی بــه
دلیــل بخشــنامه هــای خلــق الســاعه ،عــدم
وجــود نقدینگــی الزم در حــوزه کشــاورزی،
مشــکالت عــدم تامیــن بذرهــای مرغــوب
و بــا کیفیــت توســط کشــاورزان بــه دلیــل
قیمــت بــاال و عــدم امــکان واردات حجــم
مــورد نیــاز کشــاورزان از جملــه ایــن
مشــکالت اســت.
او ادامــه داد :عــدم نظــارت صحیــح بــر
واحدهــای تولیــد کــود در کشــور ،عــدم
امــکان آزمایــش کودهــای تولیــدی توســط
کشــاورزان بــه دلیــل بــاال بــودن قیمــت
آزمایــش هــای مربوطــه ،عــدم وجــود
تکنولــوژی و فــن آوری بــه روز و عــدم
حمایــت مناســب دولــت باعــث کاهــش
راندمــان تولیــد بخــش کشــاورزی شــده
اســت.

کمبود صنایع تبدیلی
از مشکالت بخش کشاورزی
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود :خــام
فروشــی محصــوالت کشــاورزی و واســطه
پــروری بــا تراکــم اســتقرار ناصحیــح یــا
کمبــود سیســتم تکنولــوژی صنایــع تبدیلــی،
مشــکالت کمبــود آب در اســتان و عــدم
برنامــه ریــزی صحیــح از ســوی مســئولین
در ایــن خصــوص ،الــزام فعالیــن حــوزه
کشــاورزی بــه دریافت اســتعالم مجــدد از ۲۰
دســتگاه پــس از صــدور مجوزهــای فعالیــت
از ســوی ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی
و افزایــش قیمــت نهــاده هــای دامــی بــه
دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و متعاقبــا عــدم

عرضــه از ســوی تولیدکننــدگان و توزیــع
کننــدگان ایــن محصــوالت و افزایــش کرایــه
هــای حمــل و نقــل از دیگــر مشــکالت ایــن
بخــش اســت.
او ادامــه داد :وجــود چالــش هــا و محدودیــت
هــای فــراوان ازجملــه پاییــن بــودن بهــره
وری نهــاده هــا و عوامــل تولیــد ،فضــای
نامناســب كســب وكار و ســرمایه گــذاری
پاییــن ،ناكارامــدی سیاســت هــای حمایتــی،
محدودیــت در منابــع طبیعــی و بهــره
بــرداری ناپایــدار از ایــن منابــع ،وابســتگی
بــه واردات در حلقــه هــای ابتدایــی زنجیــره
تولیــد محصــوالت كشــاورزی ،ســاختار
ســنتی و نــاكارای توزیــع و بازاررســانی،
همگــی نشــان از ایرادهــای جــدی در نظــام
برنامــه ریــزی و اثربخشــی پاییــن اعتبــارات
در ایــن بخــش اســت.
ژائلــه بــا بیــان اینکــه بــرای تعــدادی از برنامه
هــا و تكالیــف احــكام باالدســتی ،اعتبــار
مشــخصی تخصیــص نیافتــه اســت ،گفــت :از
جملــه آن هــا مــی تــوان بــه برنامــه ایمنــی
غذایــی ،جبــران خســارت ناشــی از دیركــرد
در خریــد تضمینــی محصــوالت ،توســعه و
حمایــت از ظرفیتهــای صــادرات و ایجــاد
خوشــه هــای صادراتــی ،اصــاح و بهبــود
خاکهــای كشــاورزی ،گســترش زنجیــره
هــای ارزش صنایــع تبدیلــی ،بخشــودگی
ســود و كارمــزد وام هــای كشــاورزان ،اصــاح
نظــام بــازار محصــوالت كشــاورزی و تقویــت
و توانمندســازی تشــكل هــا اشــاره کــرد.
او ادامــه داد :بــا گذشــت حــدود چهــار ســال
از تصويــب قانــون برنامــه ششــم ،طبــق جــزء
( )۱بنــد (ب) مــاده ( )۳۲ايــن قانــون ،دولــت
مكلــف اســت رديــف مســتقلی بــرای پرداخت
خســارت بــه بيمــه گــذاران محصــوالت
كشــاورزی و صنــدوق بيمــه محصــوالت
كشــاورزی در لوايــح بودجــه ســاليانه ايجــاد
كنــد ،درحالــی كــه هنــوز ايــن مهــم در حــد
كفايــت اتفــاق نيفتــاده اســت.
تاخیر در پرداخت غرامت
و تعرفه باالی بیمه محصوالت کشاورزی
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت :عــدم
پرداخــت بــه موقــع خســارات بــه کشــاورزان،
عــدم ارزیابــی درســت کارشناســان بیمــه
گــذار از میــزان خســارت بــه تولیدکننــدگان
و همچنیــن گــران بــودن حــق بیمــه ،از
جملــه موانــع ایــن امــر بــه شــمار مــی رونــد.
تاخیــر در پرداخــت غرامــت و تعرفــه بــاالی
بیمــه محصــوالت کشــاورزی ،موجــب شــده
اســت کشــاورزان آذربایجــان شــرقی رغبتــی

بــه بیمــه تولیــدات خــود نداشــته باشــند.
او بــا بیــان اینکــه یکــی از چالــش هــای
مهــم در صنــدوق حمایــت از توســعه بخــش
کشــاورزی اســتان ،کــم بــودن ســرمایه
صندوقهــا نســبت بــه ســرمایه در گــردش
بخــش کشــاورزی اســت ،گفــت :ایــن مشــکل
ناشــی از عــدم افزایــش ســهم  ۴۹درصــدی
دولــت در ســرمایه صندوقهــا اســت.
ژائلــه گفــت :طبــق برنامــه ششــم توســعه،
بانــک هــا مکلــف شــده انــد تــا ۱۵درصــد
تســهیالت اعطایــی خــود را بــه بخــش
کشــاورزی تخصیــص دهنــد ،امــا بــر اســاس
گــزارش معــاون برنامــهریــزی و اقتصــادی
وزارت جهــاد کشــاورزی ،ســایر بانــک هــا بــه
غیــر از بانــک کشــاورزی بــهطــور متوســط
فقــط  ۸درصــد منابــع خــود را بــه ایــن
بخــش اختصــاص دادهانــد.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز همچنیــن
در ادامــه جلســه ،پیشــنهاداتی بــرای حــل
مشــکالت مطــرح شــد ،ارائــه کــرد.
روالهای اداری مربوط به بخش
کشاورزی اصالح شود
اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن
جلســه گفــت :توجــه بــه مکانیزاســیون و
اســتفاده از فناوریهــای روز در بخــش
کشــاورزی ،کیفیــت و بهــرهوری تولیــد را
افزایــش داده و ارزش افــزوده بیشــتری در
ایــن بخــش بــه همــراه خواهــد داشــت.
محمدرضــا پورمحمــدی گفــت :اتخــاذ
تدابیــر مناســب عملیاتــی بــا محوریــت
فناوریهــای نویــن در حــوزه کشــاورزی،
از اساس ـیترین نیازهــای ایــن بخــش اســت
و خروجــی جلســات مربــوط بــه بخــش
کشــاورزی بایــد موثرتــر باشــد.
او خواســتار توجــه بیشــتر کشــاورزان و

ســازمانهای مردمنهــاد ایــن حــوزه بــه
اســتفاده از بــذر ،نــژاد و فناوریهــای روز
دنیــا شــد و ادامــه داد :توجــه بــه ایــن
موضوعــات ،کیفیــت و بهــرهوری تولیــد را
افزایــش داده و ارزش افــزوده بیشــتری بــرای
اســتان بــه همــراه خواهــد داشــت.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ادامــه بــا
انتقــاد از زمــانبــر بــودن اســتعالمهای
مربــوط بــه بخــش کشــاورزی در
دســتگاههای اداری ،گفــت :برخــی از
فرآیندهــای فعلــی اســتعالم از دســتگاههای
دولتــی ،ســنخیتی بــا موضــوع کشــاورزی
نــدارد کــه بایــد اصــاح شــود.
او خاطرنشــان کــرد :اخــذ مجــوز ســاخت
بــرای کشــاورزی از ســالهای گذشــته بــه
رویــهای غلــط و غیرضــروری تبدیــل شــده
اســت و بــر ایــن اســاس ،هرگونــه فعالیــت
کشــاورزی ،از ایــن پــس معــاف از اخــذ
پروانــه ســاخت خواهــد بــود و کشــاورزانی
کــه عــاوه بــر کشــاورزی ،اقــدام بــه احــداث
بنــا میکننــد بایــد مراحــل قانونــی اخــذ
مجــوز ســاخت را طــی کننــد.
نمی توان بخش کشاورزی استان را
با کشوری مثل هلند مقایسه کرد
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجان
شــرقی نیــز در ایــن جلســه اظهــار کــرد :اگــر
قــرار باشــد بخــش کشــاورزی اســتان را بــا
کشــوری ماننــد هلنــد مقایســه کنیــم ،بایــد
بــه پتانســیل آبــی دو کشــور نیــز اشــاره
کنیــم.
اکبــر فتحــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر
از خــاک بــه عنــوان مــاده نگهدارنــدهی
محصــول اســتفاده میشــود ،ادامــه داد:
اکنــون یــک میلیــون و  ۴۰۰هــزار هکتــار
زمیــن داریــم حتــی اگــر  ۱۰میلیــون هکتــار
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طبق برنامه
ششم
توسعه،
بانک ها
مکلف
شده اند تا
۱۵درصد
تسهیالت
اعطایی خود
را به بخش
کشاورزی
تخصیص
دهند،
اما به غیر
از بانک
کشاورزی به
طور متوسط
فقط ۸
درصد منابع
به این بخش
اختصاص
یافته است.

بزرگترین
مشکل
استان
چند
محصولی
بودن
کشاورزی و
عدم نظارت
بر کشت
است.
دولت
باید به
سمت تک
محصولی
کردن
کشاورزی
حرکت کند.

زمیــن نیــز داشــتیم ،درصــورت نبــود آب،
انجــام هرگونــه مقایســه معنــا و مفهومــی
نــدارد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه پتانســیل آبــی اســتان
حــدود  ۵میلیــارد متــر مکعــب اســت ،گفــت:
بــا توجــه بــه وضعیــت دریاچــه ارومیــه و
در نظرگرفتــن موضــوع ســازگاری بــا کــم
آبــی ،بــه میــزان اســتفاده از  ۳میلیــون متــر
مکعــب رســیده ایــم.
فتحــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
بــا بیــان اینکــه  ۷میلیــون واحــد دامــی در
اســتان وجــود دارد ،متذکــر شــد :حــدود
 ۲۸۵هــزار راس آمیختــه بــا نژادهــای جدیــد
وجــود دارد و همچنیــن  ۳۸هــزار گاو اصیــل
وجــود دارد کــه وارداتــی بــوده و صرفــا بــه
ســمت آمیختــه گــری حرکــت کــرده ایــم.
او در رابطــه بــا ظرفیــت صنایــع تبدیلــی نیــز
گفــت :اگــر میــزان تولیــد را  ۵میلیــون تــن
در نظــر بگیریــم ،حــدود  ۴میلیــون و ۸۰۰
هــزار تــن ظرفیــت صنایــع تبدیلــی وجــود
دارد .امــا آنچــه کــه مــد نظــر مــا اســت،
ایــن صنایــع بایــد بــه صــورت هایتــک یعنــی
آخریــن مرحل ـهی بهــره بــرداری باشــد.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان
شــرقی در خصــوص مقایسـهی میــزان تولیــد
برخــی محصــوالت در اســتان بــا کشــور
هلنــد تاکیــد کــرد :بایــد ببینیــم آیــا ظرفیت
وجــود دارد و اســتفاده نمیشــود؟ بــا وجــود
همــه مشــکالت میــزان تولیــد خیــار ،گوجــه
و ســیب تفــاوت چندانــی بــا کشــور هلنــد
نــدارد و انصــاف نیســت در ارائــه گــزارش از
کلم ـهی «عــدم» اســتفاده شــود.
او در رابطــه بــا فراینــد صــدور مجــوز اظهــار
کــرد :ایــن رونــد در ســازمان جهادکشــاورزی
کامــا شــفاف اســت و بعــد از انجــام اســتعالم
هفــت مرحلــه ای مجــوز داده میشــود امــا
مجــوز ســاخت در اختیــار مــا نیســت و از
طریــق فرمانــداری هــا و بخشــداری هــا
اقــدام میکننــد.
فتحــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
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افــزود :صنــدوق حمایــت از بخش کشــاورزی
اســتان تنهــا صندوقــی بــود کــه بــه موضــوع
نهــاده هــای دامــی ورود کــرد کــه جــا دارد
از رویکــرد دوســال اخیــر ســازمان برنامــه و
بودجــه نیــز تقدیــر کنیــم.
او ،بــه اعتبــار مــورد نیاز بــرای تکمیــل پایاب
ســد خداآفریــن نیــز اشــاره کــرد و گفــت:
ســرمایه گــذاری مناســبی بــرای خطــوط
اصلــی و شــبکه داخلــی مزرعــه انجــام شــده
و حــدود  ۹۵درصــد پــروژه پیشــرفت داشــته
اســت و تنهــا  ۲۷۰میلیــارد تومــان اعتبــار
نیــاز اســت کــه انصــاف نیســت بــه خاطــر
ایــن مبلــغ اراضــی بالتکلیــف بماننــد .در
صــورت تکمیــل ایــن پــروژه ،ســالیانه حــدود
 ۲۰۰هــزار تــن میــزان تولیــد محصــول
افزایــش خواهــد یافــت.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان،
نظــام بهــره بــرداری مناســب و ناکارآیــی
بــازار محصــوالت کشــاورزی را علــت هــای
اصلــی وجــود مشــکل در بخــش کشــاورزی
برشــمرد و اظهــار کــرد :اگــر ایــن دو معضــل
حــل شــود ،تمامــی مشــکالت حــل خواهــد
شــد .اکنــون حــدود  ۱۳۰هــزار تــن ســیب
در ســردخانه هــا مانــده اســت کــه بعــد از دو
مــاه خــراب خواهــد شــد .چــون کشــاورزان
بــا بــازار آشــنایی ندارنــد کــه امیدواریــم
اتــاق بازرگانــی بــه ایــن قضیــه ورود پیــدا
کنــد.
حمایت از مصرف کننده
از جیب تولیدکننده
رئیــس بنیــاد ملــی گنــدمکاران کشــور نیــز
در ایــن نشســت طــی ســخنانی گفــت :ســال
هــا بــود کــه حرمــت کشــاورزان نگــه داشــته
ی شــد و آذربایجــان شــرقی تنهــا اســتانی
نمـ 
اســت کــه تمــام دســتگاه هــای قضایــی،
پروان ـ ه ی کشــاورزی را معتبــر مــیداننــد.
عطــاءاهلل هاشــمی ادامــه داد :تــا زمانــی کــه
حاکمیــت صرفــا بــه حقــوق مصــرف کننــده
توجــه کــرده و از جیــب تولیــد کننــده بــرای
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حمایــت از مصــرف کننــده خــرج کنــد ،هیــچ
رونقــی نخواهیــم داشــت.
وی بــا گالیــه از مراحــل اســتعالم صــدور
مجــوز کشــاورزان گفــت :فرمانــداری هــا
بــرای ایجــاد درآمــد بــرای بخشــداری
هــا ،دهــداری هــا و نظــام مهندســی۲۴ ،
مرحلــه اســتعالم را در نظــر گرفتــه انــد و
کار بــه جایــی رســیده ســرمایه گذارانــی
کــه بــا هــزاران خواهــش و تمنــا حاضــر
بــه ســرمایه گــذاری شــده انــد ،خســته
میشــوند .متاســفانه عــاوه بــر ایــن
مراحــل ،حسابرســی نیــز انجــام میگیــرد،
گویــا میخواهنــد بداننــد کــه کشــاورز از
 ۷۰ســال پیــش تاکنــون چقــدر اســتطاعت
مالــی دارد.
چند محصولی بودن کشاورزی
و عدم نظارت بر کشت
قاســم قویــدل ،رییــس کمیســیون کشــاورزی
اتــاق بازرگانــی تبریــز هــم در خصــوص
مشــکالت بخــش کشــاورزی اســتان گفــت:
بزرگتریــن مشــکل اســتان چنــد محصولــی
بــودن کشــاورزی و عــدم نظــارت بــر
کشــت اســت .دولــت بایــد بــه ســمت تــک
محصــول کــردن حرکــت کنــد ،مثــا در
آذربایجانشــرقی ،باغهــای بــزرگ بــادام
ایجــاد شــده و از صفــر تــا صــد کشــت و
تولیــد محصــول در اســتان انجــام شــود.
وی بــا اشــاره بــه مســاله خشــکی دریاچــه
ارومیــه و مشــکالت آن یــادآور شــد :امــروز
اگــر دریاچــه خشــک شــود فاجعــه رخ
میدهــد پــس بایــد کمربنــد فضــای ســبز
و فیلتــر ایجــاد شــود تــا از مشــکالت آتــی
جلوگیــری شــود.
رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی
اســتان بــا بیــان اینکــه نظــارت بر کشــاورزی
وجــود نــدارد ،عنــوان کــرد :در کشــوری
مثــل ترکیــه کــه یکــی از مناطــق پــر آب
بــه شــمار مــی رود ،هندوانــه بــه دلیــل آب
بــری ،کاشــته نمیشــود امــا در اســتان
مــا ســی هکتــار هندوانــه کاشــته شــده و
کشــوری مثــل ترکیــه بــه دلیــل بــه صرفــه
نبــودن کشــت ایــن میــوه ،خواســتار واردات
هندوانــه از آذربایجــان شــرقی اســت.
گفتنــی اســت بررســی دالیــل انتقــال کارت
بازرگانــی شــرکت هــای تولیــدی اســتان هــا
بــه تهــران بــا اســتناد بــه اســتقرار دفتــر
مرکــزی شــرکت در تهــران از دیگــر مباحــث
مطــرح شــده در ایــن جلســه بــود.

استاندار آذربایجان شرقی:

اهتمام جدی برای گسترش روابط با کشورهای دوست وجود دارد
به دنبال توسعه ارتباطات با گرجستان هستیم

اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت :اهتمــام
جــدی بــرای گســترش روابــط تجــاری ،اقتصــادی
و فرهنگــی بــا کشــورهایی کــه ســابقه خوبــی در
تعامــل بــا جمهــوری اســامی ایــران دارنــد ،وجــود
دارد کــه گرجســتان یکــی از ایــن کشورهاســت.
محمدرضــا پورمحمــدی در ارتبــاط تصویــری بــا
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در گرجســتان ،بــا
اشــاره بــه اینکــه آذربایجــان شــرقی از ســوی وزارت
صمــت بــه عنــوان مســئول توســعه تجــارت بــا
کشــورهای همســایه انتخــاب شــده اســت ،ادامــه داد:
روابــط خوبــی در حوزههــای اقتصــادی و فرهنگــی
بــا کشــور گرجســتان داریــم و بــه دنبــال گســترش و
توســعه ارتباطــات بــا ایــن کشــور هســتیم.
وی افــزود :آذربایجــان شــرقی یکــی از مهمتریــن
قطبهــای صنعــت ،کشــاورزی ،خدمــات،
گردشــگری و علــم و فنــاوری کشــور اســت و
ظرفیــت بســیار باالیــی در صنعــت خودروســازی و
صنایــع غذایــی ایــن اســتان وجــود دارد و برخــی
محصــوالت اســتان ازجملــه فــرش و کفــش شــهره

جهانــی دارنــد.
پورمحمــدی گفــت ۱۱ :دانشــگاه معتبــر در اســتان
داریــم کــه ارتباطــات خوبــی بــا دانشــگاههای
گرجســتان دارنــد و هیاتهــای مختلــف علمــی از
ایــن کشــور بــا دانشــگاههای مــا در ارتبــاط هســتند.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی افــزود :ظرفیــت بســیار
خوبــی بــرای گســترش ارتباطــات بیــن گرجســتان
و جمهــوری اســامی ایــران بــه ویــژه بــا محوریــت
آذربایجــان شــرقی وجــود دارد.
وی بــا اشــاره بــه مســیر ریلــی جلفــا -نخجــوان
کــه تــا ایــروان و تفلیــس هــم ادامــه دارد ،گفــت:
بــا احیــا و بازســازی ایــن مســیر ریلــی خواهیــم
توانســت بــه دریــای ســیاه و کشــورهای اروپــای از
طریــق گرجســتان ارتبــاط پیــدا کنیــم.
پورمحمــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز ارتباطــات
از مســیر حمــل و نقــل بســیار تعیینکننــده اســت،
اظهــار داشــت :از طریــق جمهــوری آذربایجــان و
جمهــوری خودمختــار نخجــوان احیــای ایــن مســیر
ریلــی را در اولویــت قــرار دادهایــم و آنهــا نیــز

قولهــای مســاعدی دادهانــد.
وی از ســفیر ایــران در تفلیــس نیــز درخواســت
کــرد رایزنیهــای الزم بــا مســئوالن گرجســتان
بــرای بازســازی ایــن مســیر ریلــی انجــام شــود.
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در گرجســتان نیــز
در ایــن ارتبــاط تصویــری ،گفــت :گامهــای خــوب و
موثــری بــا هــدف تحــرک بخشــیدن و رفــع موانــع
مــراودات اقتصــادی ،فرهنگــی و گردشــگری بیــن
دو کشــور ایــران و گرجســتان برداشــته شــده اســت.
اکبــر قاســمی بــا تاکیــد بــر ظرفیتهــای متنــوع
و پیوندهــای مســتحکم تاریخــی ،اجتماعــی و
فرهنگــی بیــن دو ملــت ایــران و گرجســتان ،ابــراز
امیــدواری کــرد بــا اراده جدیتــر مقامــات عالــی
دو کشــور ،گامهــای جدیــدی بــه ســمت تحــوالت و
چشــماندازهای نویــن ،برداشــته شــود.
تعــدادی از مدیــران اقتصــادی اســتان نیــز در
ایــن ارتبــاط ،درخصــوص زمینههــای همــکاری
اقتصــادی و تجــاری میــان آذربایجــان شــرقی و
گرجســتان دیدگاههــای خــود را بیــان کردنــد.

آمادگی بخش خصوصی آذربایجان شرقی

برای افزایش مناسبات اقتصادی با کشور گرجستان
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از آمادگــی بخــش
خصوصــی اســتان بــرای افزایــش مناســبات اقتصــادی
بــا کشــور گرجســتان خبــر داد.
ابوالفتــح ابراهیمــی در ارتبــاط تصویــری اســتاندار
آذربایجــان شــرقی و جمعــی از مســئوالن اســتان بــا
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در گرجســتان ،بــا
برشــمردن ظرفیــت هــای اقتصــادی ،تولیــدی و تجــاری
آذربایجــان شــرقی ،ایــن اســتان را یکــی از اســتان هــای
باســابقه در حــوزه تولیــد و صنعــت دانســت.

نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،برخــی کاالهــای
حائــز شــرایط صادراتــی را برشــمرده و گفــت :بخــش
خصوصــی اســتان ،آمادگــی الزم بــرای افزایــش
مناســبات اقتصــادی بــا کشــور گرجســتان را داراســت.
ســفیر ایــران در تفلیــس نیــز در ایــن ارتبــاط تصویــری
خواســتار ترجمــه متــون ،رزومــه و مشــخصات
محصــوالت اســتان بــه زبــان گرجــی شــد تــا بالفاصلــه
بــه طــرف هــای مقابــل ارائــه شــود.
قاســمی همچنیــن برگــزاری نشســت هــای مســتقیم

بازرگانــان وتولیدکننــدگان را در گرجســتان یکــی از
روش هــای راهبــردی خــود بــرای افزایــش ارتباطــات
معرفــی کــرد.
درپایــان مقــرر شــد بــا پیگیــری معاونــت اقتصــادی
اســتانداری ،نمایندگــی وزارت امــور خارجــه و اتــاق
بازرگانــی تبریــز ،نشســت هــای وبینــاری بیــن دو
طــرف ادامــه پیــدا کنــد تــا پــس از مســاعد شــدن
شــرایط و کنتــرل بیمــاری کرونــا ،ایــن ارتباطــات
تــوام بــا فعالیــت هــای تجــاری اســتمرار یابــد.
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گفت و گو

در گفتگو با نامدارترین استاد اقتصاد؛

اقتصاد ایران در 1400
ســال آینــده بــرای اقتصــاد ایــران بــه جهــت آســیبهایی کــه از شــیوع ویــروس
ـادی چنــد ســال اخیــر متحمــل
ـای اقتصـ ِ
کرونــا دیــده و فشــارهایی کــه از تحریمهـ ِ
شــده سرنوشــت ســاز اســت ،چــرا کــه امیدهایــی بــرای خالصــی از بیمــاری کرونــا
بــا واکسیناســیون بــه وجــود آمــده و بــا روی کار آمــدن دولــت جدیــد در آمریــکا،
انتظارهــا بــرای احیــای برجــام یــا الاقــل گشــایشهای اقتصــادی وجــود دارد.
اقتصــاددان تــراز اول ایــران در جهــان نســبت بــه آینــده ایــران بــه جهــت نیــروی
جــوان و آمــوزش دیــدهاش خوشبیــن اســت .تنهــا نامــزد ایرانــی نوبــل اقتصــاد
میگویــد :اقتصــاد ایــران اقتصــاد بزرگــی در منطقــه محســوب میشــود ،بــا توجــه
بــه وضعیــت چیــن و آمریــکا اگــر بتوانــد روابــط تجــاری خــودش را در منطقــه بــه
خصــوص بــا دنیــای عــرب و کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس عادیتــر کنــد و
گســترش دهــد میتوانــد منفعــت ببــرد .ولــی بایــد آزادی عمــل داشــته باشــد کــه
بــا از بیــن رفتــن تحریــم ایــن آزادی عمــل ایجــاد میشــود.
بــه گفتــه او در حــال حاضــر مهمتریــن مشــکل بــرای بهبــود اقتصــاد مســاله
کروناســت و دولــت بایــد بــه حمایتهــای اقتصــادی خــود از صــف اول جبهــه
اقتصــاد ادامــه دهــد و نبایــد در ایــن مــورد مســاله تــورم را مدنظــر قــرار دهــد.
پروفســور محمــد هاشــم پســران نامدارتریــن اســتاد اقتصــاد ایرانــی در جهان اســت،
او در ســال  ۲۰۱۳بــه عنــوان تنهــا ایرانــی نامــزد دریافــت نوبــل اقتصــاد انتخاب شــد.
او دارای دکتــرای اقتصــاد از دانشــگاه کمبریــج ،اســتاد بازنشســته دانشــگاه کمبریج،
صاحــب کرســی عالــی اقتصــاد جــان الیــوت در دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبــی و عضو
پژوهشــی پیوســته کالــج ترینیتــی کمبریج اســت.
وی در گفتگویــی بــه تشــریح وضعیــت اقتصــاد ایــران در دوره شــیوع ویــروس کرونــا
و تاثیــر تحریمهــا بــر اقتصــاد پرداختــه و بــرای آینــده ایــران مســیر جدیــدی را
ترســیم کــرده اســت.
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کشــورهای بســیاری هســتند که نســخه
جداگانــهای بــرای اقتصــاد پســاکرونا
پیچیدهانــد .آنهــا میگوینــد کــه
گــذار از بحــران کرونــا نیــاز بــه یــک
نســخه جداگانــه دارد .نحــوه مواجهــه
کشــورها بــا کرونــا را چگونــه ارزیابــی
میکنیــد؟
_ اثــر پاندمــی کرونــا بــر اقتصــاد کشــورهای
مختلــف از نظــر عکسالعمــل آنهــا و شــدت
همهگیــری ایــن ویــروس متفــاوت بــوده
اســت .در ابتــدای دوره شــیوع ویــروس کرونــا
فــرق زیــادی نمیکــرد کــه اقتصــاد از چــه
شــرایطی برخــوردار اســت بلکــه بیشــتر بــه
ایــن بســتگی دارد کــه سیاســتهای اتخــاذ
شــده بــرای مقابلــه بــا آن و نــوع رفتــار مــردم
چگونــه شــکل گرفتــه و اجــرا شــدند.
در حالــی کــه آمریــکا و کشــورهای اروپایــی
بــا داشــتن منابــع علمــی ،بهداشــتی
سرشــار میتوانســتند بهتــر عمــل کننــد
ولــی متاســفانه در ایــن مــورد تــا بــه حــال
خــوب عمــل نکردهانــد .ایــن کشــورها
در ابتــدای شــروع شــیوع ویــروس کرونــا
فکــر میکردنــد اگــر شــدیدا بــا کرونــا
مقابلــه کننــد شــاخصهای اقتصــاد تعدیــل
میشــود و بیــکاری ایجــاد میکنــد کــه از
نقطــه نظــر سیاســی مــورد قبــول نیســت .بــه
جــای ایــن کــه بــا بیمــاری مقابلــه کننــد بــا
عواقــب آن مقابلــه کردنــد.
درواقــع عــدم اقــدام بــه موقــع و قاطعانــه
در بیشــتر کشــورها بــرای مقابلــه بــا کرونــا
برگشــت اقتصــاد بــه حالــت عــادی را بــه
عقــب انداختــه اســت .در برخــی مســائل نیــاز
اســت کــه از همــان ابتــدا بــا جدیــت بســیاری
برخــورد کــرد ،اگــر ایــن کار انجــام نشــود
شــاید در کوتاهمــدت اقتصــاد ضربــه کمتــری
بخــورد امــا در بلندمــدت آســیبهای
بیشــتری را متحمــل خواهــد شــد .بــه جــز
چیــن بقی ـهی کشــورها در موجهــای ســوم و
چهــارم هســتند و ایــران نیــز از ایــن موضــوع
مســتثنی نبــوده اســت.
اقتصــاد ایــران را از ایــن منظــر چگونــه
بررســی میکنیــد؛ آیــا اقتصــاد مــا
هــم بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه
دهههاســت بــا آن مواجــه اســت ،بــه
یــک نســخه جداگانــه نیــاز دارد؟
_ در ایــران اگرچــه وضعیــت بهتــر شــده
امــا تعــداد مبتالیــان هنــوز در ســطح باالیــی
قــرار دارد و میتوانــد بازگشــت اقتصــاد را
بــه حــال عــادی بــرای شــش مــاه دیگــر بــه
عقــب انــدازد .اگــر درصــد مبتالیــان از طریــق

واکسیناســیون یــا جلوگیــری از تمــاس افــراد
کاهــش پیــدا نکنــد مطمئنــا اقتصــاد ایــران
نمیتوانــد بــه حالــت عــادی برگــردد ،البتــه
اگــر تحریمهــا برداشــته شــود گشــایشهایی
صــورت میگیــرد.
نبایــد مســاله کرونــا را بــا مســائل قبلــی
ایــران درهمآمیخــت .اگــر چــه در ایــران
نــرخ مرگومیــر ناشــی از کرونــا از بســیاری
از کشــورهای دیگــر بیشــتر بــوده کــه بــه نظر
میرســد در ایــن مــورد ســازمان بهداشــتی
ایــران آمادگــی کافــی را نداشــته اســت ،اما در
مقایســه بــا کشــورهای اروپایــی و کشــورهای
همســایه مثــل ترکیــه در مقابلــه بــا ویــروس
کرونــا بــد عمــل نکــرده اســت.
ایــن گــزاره درســت اســت کــه سیاس ـتهای
اقتصــادی اتخــاذ شــده بــرای مقابلــه بــا آثــار
کرونــا بایــد متفــاوت باشــد امــا فقــط بــه
سیاسـتهای اقتصــادی مربــوط نیســت ،بلکــه
بــه نظــام اجتماعــی ،رفتــار مــردم و چگونگــی
سیاســتهای بهداشــتی و خدماتــی دولــت
نیــز مربــوط میشــود.
مهمتریــن نــکات ایــن نســخه اقتصادی
برای دوره پســاکرونا چیســت؟
_ در خصــوص بهبــود اقتصــاد آســیب دیده از
کرونــا مهمتریــن مســاله و نکتــه اول آمــوزش
و آگاهــی مــردم از ســرعت اشــاعه کرونــا و
اهمیــت رعایــت مقــرراتِ جلوگیــری از اشــاعه
هــر چــه بیشــتر آن اســت .در ایــن رابطــه
دولــت نقــش اساســی را دارد ،هــم در وضــع
مقــررات و هــم در اجــرای آن .اگــر نتوانیــم
از گســترش کرونــا جلوگیــری کنیــم همــه
متضــرر میشــویم .در دوره پاندمــی فعالیــت
اقتصــادی بایــد ادامــه داشــته باشــد امــا بــه
شــرطی کــه رفتــار و فهــم اجتماعــی نســبت
بــه عواقب شــدید شــیوع ویــروس کرونــا وجود
داشــته باشــد.
نکتــه دوم ایــن اســت کــه بــرای مقابلــه بــا
کرونــا نبایــد موضــوع تــورم مــد نظــر قــرار
بگیــرد .کســانی کــه در صــف اول اقتصــاد
فعالیــت میکننــد مثــل افــرادی کــه در
فروشــگاهها ،کارخانههــا و بخشهــای
خدماتــی هســتند بایــد پوشــش اقتصــادی
داشــته باشــند .دولــت بایــد از ایــن گروههــا
حمایــت کنــد تــا کمتــر خودشــان را در خطــر
ابتــای ویــروس قــرار دهنــد.
تــورم در ایــران جنبــهای ســاختاری دارد
و در ارتبــاط بــا مســاله کرونــا تعییــن
کننــده نیســت .دولــت میتوانــد تــا حــدی
از پساندازهایــی کــه بــه واســطه کرونــا
ایجــاد شــدهاند اســتفاده کنــد .بــرای مثــال

هزینههــای مــردم بــرای مســافرت در داخــل
و خــارج از کشــور کاهــش پیــدا کــرده
بنابرایــن پساندازهــا بــاال رفتــه و میتوانــد
منبــع مهمــی بــرای دولــت باشــد.
بــه طــور خالصــه در دوره شــیوع ویــروس
کرونــا دو نــوع سیاســت بایــد در نظــر گرفتــه
شــود یکــی رفتــاری کــه همـهی مــردم بایــد
رعایــت کننــد و کمتــر در معــرض ابتــا بــه
ایــن ویــروس قــرار بگیرنــد و دیگــری بــه
دولــت مربــوط میشــود کــه بایــد پوشــش
اقتصــادی بــرای شــاغالنی کــه بیشــتر در
خطــر ابتــا بــه کرونــا هســتند فراهــم نمایــد.
شــیوع ویــروس کرونــا باعــث شــده
کــه اقشــار بســیاری آســیب ببینــد
و دولــت طرحهایــی حمایتــی ماننــد
یارانــه و وام کرونــا را اجــرا کــرد .آیــا
دولــت بایــد حمایتهــای اقتصــادی
خــود را ادامــه دهــد؟
سیاســتهای حمایتــی ازاقشــار آســیبپذیر
بایــد ادامــه داشــته باشــد ،یعنــی تــا زمانــی که
نتوانیــم حداقــل  ۵۰درصد از مردم را واکســینه
کنیــم بایــد کمکهــا ادامــه پیــدا کنــد و نبایــد
دربــاره اثــرات تورمــی ایــن سیاسـتها خیلــی
نگــران باشــیم چــرا کــه همانطــوری که اشــاره
شــد پساندازهــا بــاال رفتــه اســت و عــدم
اجــرای سیاســتهای حمایتــی میتوانــد بــه
ســهم خــود عواقــب اقتصــادی نامطلوبتــری
را در بــر داشــته باشــد.
چــون شــوک کرونــا اثــرات منفــی هــم
بــر عرضــه و هــم بــر تقاضــا دارد ماننــد
شــوکهای دیگــر اقتصــادی نیســت کــه یــا
جنبــه تقاضــا یــا جنبــه عرضــه داشــته باشــد.
گروههایــی کــه از درآمــد باالیــی برخــوردار
هســتند وقتــی نتواننــد ایــن پساندازهــا را
بــه خاطــر محدودیتهــای کرونایــی مصــرف
کننــد بنابرایــن بهتــر اســت کــه ایــن منابــع
در جهــت حمایــت از اقشــاری کــه در خــط
اول جبهــه اقتصــادی هســتند هزینــه شــود.
دولــت بایــد در ایــن خصــوص اعــام کنــد که
چــه برنام ـهای بــرای حمایتهــای اقتصــادی
دارد امــا میتوانــد ایــن شــرط را بگــذارد کــه
اگــر در اوضــاع بهبــود حاصــل شــود ایــن
حمایتهــا قطــع میشــود ،امــا اگــر ایــن
اوضــاع ادامــه یافــت حمایتهــا نیــز ادامــه
مییابــد ،در واقــع بــه ایــن ترتیــب دولــت
بــه مــردم اطمینــان خاطــر خواهــد داد.
اکنــون در ایــران همــه سیاســتهای
اقتصــادی معطــوف بــه برجــام شــده
اســت .بســیاری امیدوارنــد کــه برجــام

ظــرف چنــد مــاه آینــده جــواب دهــد
و از طــرف دیگــر میدانیــم کــه
مشــکالتی در مســیر بازگشــت کشــور
بــه برجــام وجــود دارد کــه به ســادگی
حــل نمیشــود .آیــا حــل مشــکالت
اقتصــاد ایــران ،فقط از مســیر پیوســتن
بــه برجــام میگــذرد و یــا بــدون آن
هــم میتــوان اقتصــاد را بهبــود داد؟
_ حتــی اگــر برجــام برنگــردد خوشــبختانه
خطــر افزایــش تحریمهــای اقتصــادی
کاهــش یافتــه اســت .بیشــترین تاثیــر
تحریــم در روزهــا و ماههــای آغازیــن اســت
در تحریمهــای اخیــر بــه محــض خــروج
ترامــپ از برجــام اقتصــاد ایــران بــا شــوک
مواجــه شــد و نــرخ ارز از ســه هــزار تومــان
تــا  ۳۰هــزار تومــان نیــز رســید .در نتیجــه
تــورم را تشــدید کــرد و عواقــب اقتصــادی
شــدیدی را در پــی داشــت .اثــرات روانــی و
اولیــه تحریــم بیشــترین تاثیــری اســت کــه
تحریمهــا بــه جــا میگذارنــد .زمانــی کــه
ایــن عوامــل بازدارنــده تحریمهــا مشــخص
شــدند و مــردم و دولــت خودشــان را با شــرایط
جدیــد منطبــق کردنــد اثــرات کوتاهمــدت
تحریــم کاهــش پیــدا میکنــد ولــی اثــرات
درازمــدت آن کامــا از بیــن نمــیرود.
اثــرات منفــی تحریــم در بلندمــدت بــه
مراتــب بیشــتر از اثــرات کرونــا خواهــد
بــود .بــه احتمــال زیــاد مســاله کرونــا در
دنیــا و ایــران تــا یــک تــا دو ســال دیگــر
حــل خواهــد شــد امــا در هــر صــورت آینــده
نامطمئــن اســت و ایــن نااطمینانــی از آینــده
کرونــا و تحریــم اثــرات منفــی بــر اقتصــاد
خواهــد گذاشــت چــرا کــه وقتــی مــردم
بــا نااطمینانــی روبــهرو باشــند نمیتواننــد
برنامهریــزی کننــد .دولــت بایــد بــه مــردم
ایــن اطمینــان را بدهــد کــه سیاســتهای
درســت و شــفافی را در نظــر گرفتــه اســت.
ایــن شــفافیت هــم بایــد در تصمیمــات
مقابلــهای بــا کرونــا هــم در ارتبــاط بــا
سیاســتهای اقتصــادی و تجــاری باشــد.
سیاســتهایی کــه ایــران بــرای مقابلــه بــا
کرونــا اجــرا کــرده درســت اســت امــا بــه
خاطــر اینکــه وســع اقتصــادی کافــی نــدارد
نتوانســته پیشــتیبانی اقتصــادی کاملــی
فراهــم آورد .البتــه نبایــد کامــا بــه دولــت
اتــکا کــرد چــون دولتهــا نمیتواننــد
همــه ایــن مســائل اقتصــادی را حــل کننــد.
یــک کشــور نمیتوانــد مســئلهای کــه بعــد
جهانــی دارد را حــل و عواقــب آن را خنثــی
کنــد .برخــی از ریس ـکهای اقتصــادی قابــل
بیمــه شــدن نیســتند.
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برایمقابله
با کرونا نباید
موضوع تورم
مد نظر قرار
بگیرد.کسانی
که در صف اول
اقتصادفعالیت
میکنندمثل
افرادی که در
فروشگاهها،
کارخانهها و
بخشهای
خدماتی
هستند
باید پوشش
اقتصادی
داشتهباشند.

بهتــر اســت واقــع بیــن باشــیم ،درســت
اســت کــه مــردم تحــت فشــار هســتند امــا
نبایــد گفــت دولــت حتمــا مســاله کرونــا را
حــل کنــد و مشــکل اقتصادی و سیاســی را
نیــز کامــا برطــرف کنــد ،امــا دولــت بایــد
در سیاســتهای خــود اصــل شــفافیت را
در اولویــت قــرار دهــد .سیاســتها نبایــد
طــوری باشــد کــه مــردم فکــر کننــد
تصمیمــات مقطعــی ،منطقــهای و بــا
پارتــی بــازی انجــام میشــود.

سیاستهایی
که ایران
برای مقابله
با کرونا
اجرا کرده
درست است
اما به خاطر
اینکه وسع
اقتصادی
کافی ندارد
نتوانسته
پیشتیبانی
اقتصادی
کاملی فراهم
آورد.

مهمتریــن مشــکل اقتصــاد ایــران
در حــال حاضــر چیســت؟ اصــا آیــا
بزرگتریــن مشــکل اقتصــاد ایــران،
اقتصــادی اســت یــا مشــکالت
سیاســی چنیــن نتایــج اقتصــادی بــر
جــای گذاشــته اســت؟
_ بیشــت ِر مشــکالت اقتصــادی دارای
جنبــه هــای سیاســی و بینالمللــی اســت.
هــر مشــکل اقتصــادی نیــز جنبههــای
تکنولــوژی ،تجــارت ،سیاس ـتهای پولــی و
بانکــی و مالیاتــی دارد کــه بــا هــم مرتبــط
هســتند .اقتصــاد در یــک خــاء عمــل
نمیکنــد .در ایــران بــه حجــم نقدینگــی
خیلــی توجــه میکننــد ولــی در واقــع
افزایــش نقدینگــی نتیجــه اتفاقــات دیگــری
اســت.
ایــران سالهاســت کــه تحریــم اســت.
هیــچ کشــوری در دنیــا بــا جمعیــت قابــل
مالحظــهای ماننــد ایــران تــا ایــن حــد
مــورد تحریــم قــرار نگرفتــه اســت .اقتصــاد
ایــران بــا داشــتن منابــع عمــده نفتــی
و گازی تنهــا از راه تجــارت میتوانــد
ایــن منابــع را بــه ســرمایههای انســانی
و فیزیکــی تبدیــل کنــد .بنابرایــن اگــر
میخواهیــم کــه از ایــن منابــع اســتفاده
کنیــم بایــد سیاســتهایی را در نظــر
بگیریــم کــه بتوانیــم در تجــارت خارجــی
بــه صــورت فعاالنــه شــرکت داشــته
باشــیم .ایــران در ســالهای گذشــته
توانســته خــودش را بــا تحریــم تطبیــق
دهــد امــا همــواره از آن لطمــه خــورده
اســت ،تحریــم نتوانســته رفتــار سیاســی
ایــران را تغییــر دهــد بنابرایــن از ایــن جهت
تحریــم موفــق نبــوده ولــی از اینکــه تحریــم
بــه اقتصــاد ایــران لطمــه زده اســت در آن
شــکی نیســت.
حــاال کــه یــک دولــت جدیــد در آمریــکا
آمــده بایــد بــه عنــوان یــک فرجــه بــه
آن نــگاه کــرد و از نظــر اقتصــادی نبایــد
شــرط و شــروط گذاشــت .بایــد در جهتــی
رفــت کــه جــواب گرفــت .ایــران و آمریــکا
هــر چقــدر کــه شــرط و شــروط بگذارنــد

30

نتیجــه را بــه ضــرر هــر دو طــرف بــه عقــب
میانــدازد و در نهایــت بــا شــرایط فعلــی
عواقــب اقتصــادی و بهداشــتی ناشــی از
ویــروس کرونــا تشــدید میشــود.
االن دو نــوع واکسیناســیون بــرای
ایــران فراهــم شــده اســت ،یعنــی هــم
واکسیناســیون کرونــا وجــود دارد و هــم در
مقابــل ترامــپ واکسیناســیون شــده اســت.
بنابرایــن ایــران االن نســبت بــه شــش مــاه
قبــل در شــرایط بهتــری قــرار دارد.
اثــر تحریــم فقــط روی ارز و تــورم نیســت،
بــه همــان انــدازه کــه تحریــم روی ایــن دو
فاکتــور تاثیــر گذاشــته روی سیاس ـتهای
اقتصــادی نیــز تاثیرگــذار بــوده اســت.
دولتهــا بــرای مقابلــه بــا تحریمهــا
سیاس ـتهایی اتخــاذ کردهانــد کــه اثــرات
منفــی بــرای کارایــی اقتصــاد داشــته و در
نهایــت رشــد اقتصــادی را کنــد کردهانــد.
بــه طــور مثــال نــرخ ارز دوگانــه ،اثــرات
منفــی زیــادی روی اقتصــاد دارد .بــرای
ایــن کــه از اختــاف نرخهــا ســود ببرنــد
رانتخواهــی رایــج میشــود و اقتصــاد را
از مســیر کارا منحــرف میکنــد ،شــفافیت
را از بیــن میبــرد ،مــردم را نســبت بــه
اقتصــاد بدبیــن میکنــد چــرا کــه مــردم
فکــر میکننــد گروهــی از ایــن راه رانــت
میگیــرد؛ همــه ایــن عوامــل در نتیجــه
موجبــات کاهــش رشــد اقتصــادی را
فراهــم میآورنــد.
در خصــوص نفــت نیــز وضــع بــه همیــن
شــکل اســت .در دوره تحریمهــا بــرای
ایــن کــه نفــت را بفروشــیم بایــد امتیــازات
بســیاری بــه خریــدار بدهیــم کــه خــود
موجــب کاهــش اثــر مثبــت درآمدهــای
نفتــی بــر اقتصــاد کشــور خواهــد شــد.
مســاله کرونــا باالخــره حــل میشــود چــرا
کــه مثــل برجــام نیــاز بــه مذاکــره نــدارد
وقتــی کــه کرونــا حــل شــود کمــی اقتصــاد
بهبــود پیــدا مییابــد و چــه برجــام احیــا
شــود و چــه نشــود اثــرات مثبــت خــود را
در ســال آینــده میگــذارد .در یــک ســال
آینــده از یــک ســو ســایه کرونــا از بیــن
مــیرود و از ســوی دیگــر خطــر تشــدید
تحریمهــا وجــود نــدارد در نتیجــه اقتصــاد
برمیگــردد ،اوضــاع اقتصــادی تــا حــدی
بهبــود پیــدا میکنــد و پولهایــی کــه در
دوره محدودیتهــای کرونایــی پسانــداز
شــده وارد چرخــه اقتصــاد میشــود.
بــه نظــر شــما اقتصــاد ایــران بــرای
برونرفــت از بحرانهــا از چــه
مســیرهایی میتوانــد اســتفاده کنــد؟
_ اقتصــاد ایــران بــا بیــش از  ۸۳میلیــون

نفــر جمعیــت ،اقتصــاد بزرگــی در منطقــه
محســوب میشــود .بنابرایــن بــا توجــه
بــه ایــن کــه اقتصــاد ایــران در حــال
گســترش اســت و کشــور چیــن در مقابــل
اقتصــاد آمریــکا بلنــد شــده ،اگــر بتوانــد
روابــط تجــاری خــودش را در منطقــه بــه
خصــوص بــا دنیــای عــرب و کشــورهای
حــوزه خلیــج فــارس عادیتــر کنــد و
گســترش دهــد میتوانــد منفعــت ببــرد.
ولــی بایــد آزادی عمــل داشــته باشــد کــه
بــا از بیــن رفتــن تحریــم ایــن آزادی عمــل
ایجــاد میشــود.
نبایــد فکــر کنیــم کــه بــا حــل مســاله
تحریــم مشــکالت دیگــر ایــران و آمریــکا
حــل میشــود .مســاله دیگــر ایــن
اســت کــه چگونــه بــا هــم در شــرایط
صلــح زندگــی کنیــم ،نــه ایــن کــه فکــر
کنیــم روابــط ایــران و آمریــکا بــه حــال
عــادی برخواهــد گشــت .بــرای گســترش
اقتصــادی یــک نــوع ســازش سیاســی
بینالمللــی الزم اســت.
نســبت بــه آینــده ایــران بــه جهــت نیــروی
جــوان و آمــوزش دیــدهاش خوشبیــن
هســتم .ایــن نیــروی جــوان میتوانــد
اقتصــاد را گســترش دهــد بــدون ایــن
کــه لزومــا از خــارج کمــک زیــادی بگیــرد.
بنابرایــن نبایــد فــرض کنیــم کــه ســرمایه
خارجــی الزم اســت .اگــر ایــران بتواند نفت
و گاز بفروشــد ،پتروشــیمی را گســترش
دهــد صنایــع ســبک را رشــد بخشــد و
رشــتههای گردشــگری و خدماتــی را
توســعه دهــد میتــوان آینــده روشــنی
داشــته باشــد.
حســن روحانــی ،رئیــس جمهــور
ایــران دو ســال پیــش گفتــه بــود
مشــکالت اقتصــاد ایــران را علــم
اقتصــاد نمیتوانــد حــل کنــد .نــگاه
شــما بــه عنــوان یــک اقتصــاددان بــه
ایــن مســاله چیســت؟ آیــا واقعــا حل
مشــکالت اقتصــاد مــا از عهــده علــم
اقتصــاد خــارج اســت؟ نســخه شــما
بــرای حــل مشــکالت اقتصــاد ایــران
چیســت؟
_ شــاید بهتــر اســت اول ایــن ســوال را
مطــرح کــرد کــه آیــا میتــوان مســائل
اقتصــاد ایــران را بــدون علــم اقتصــاد حــل
کــرد .مــن فکــر میکنــم منظورشــان ایــن
بــوده کــه مســائل اقتصــاد ایــران را فقــط از
طریــق علــم اقتصــاد نمیتــوان حــل کــرد.
ایــن درســت اســت کــه اقتصــاد جــدا از
سیاســت و روابــط بینالملــل نیســت
اقتصــاد در خــاء عمــل نمیکنــد.
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مدیر کل دفتر اطالعات سازمان توسعه تجارت خبر داد:

افزایش  ۶.۲درصدی صادرات غیر نفتی کشور
مدیــر کل دفتــر خدمــات اطالعــات تجــاری
ســازمان توســعه تجــارت ایــران از افزایــش ارزش
صــادرات در بهمــن  ۹۹نســبت بــه مــاه گذشــته
خبــر داد و گفــت :صــادرات غیــر نفتــی کشــور در
مــدت مذکــور نســبت بــه مــاه قبــل (دیمــاه) ۶.۲
درصــد افزایــش داشــته اســت.
عبــاس خالقیتبــار اظهــار داشــت :برخــاف
تحریمهــای ظالمانــه و محدودیتهــای ناشــی
از شــیوع کرونــا ،صــادرات کاال طــی یــازده ماهــه
ســال جــاری بــه  ۱۰۳میلیــون و  ۹۰هــزار تــن بــه
ارزش  ۳۱میلیــارد و  ۱۹۸میلیون دالر رســیده و در
ادامــۀ افزایــش هــر ماهــه رقــم صــادرات در ســال
 ،۹۹ایــن مقــدار در بهمنمــاه ســه میلیــارد و ۱۳۵
میلیــون دالر بــرآورد شــد کــه بــه لحــاظ ارزشــی
نســبت بــه دیمــاه  ۹۹افزایــش  ۶.۲درصــدی
داشــته اســت.
وی در تشــریح ســهم ارزشــی صــادرات بــه
کشــورهای هــدف افــزود :کشــور چیــن  ۲۶درصــد،
عــراق  ۲۲درصــد ،امــارات متحــده عربــی ۱۳.۴

درصــد ،ترکیــه هفــت درصــد و افغانســتان ۶.۷
درصــد از ارزش صــادرات غیــر نفتــی کشــور ســهم
دارنــد و در مجمــوع  ۲۳میلیــارد دالر از رقــم کل
صــادرات غیــر نفتــی ایــران ،برابــر  ۷۵درصــد را بــه
خــود اختصــاص دادهانــد.
مدیــر کل دفتــر خدمــات اطالعــات تجــاری

همچنیــن در خصــوص ســهم هریــک از بخشهــا
در صــادرات غیــر نفتــی ســال  ۹۹گفــت:
پتروشــیمی و میعانــات گازی  ۵۱درصــد ،معــدن
و صنایــع معدنــی  ۲۱درصــد ،کشــاورزی و صنایــع
غذایــی  ۱۸درصــد و بخــش صنعــت  ۱۰درصــد از
کل کاالهــای صادراتــی کشــور ســهم دارنــد.
خالقیتبــار اظهــار داشــت :بخــش صنعــت بــا
 ۲هــزار و  ۵۴۴قلــم کاال ،صنایــع مربــوط بــه
پتروشــیمی و میعانــات گازی بــا  ۱۲۷قلــم کاال،
معــدن و صنایــع معدنــی بــا  ۶۱۳قلــم کاال،
محصــوالت کشــاورزی و صنایــع غذایــی بــا ۶۵۶
قلــم کاال و فــرش و صنایعدســتی بــا  ۸۱قلــم کاال
ســبد صادراتــی کشــور در ســال جــاری را تشــکیل
دادهانــد.
کارنامــه تجــارت ایــران در  ۱۱ماهــه ســال جــاری
بــه  ۶۵میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون دالر رســید کــه
ســهم صــادرات  ۳۱میلیــارد و  ۱۹۸میلیــون دالر
و ســهم واردات  ۳۴میلیــارد و  ۳۲۱میلیــون دالر
بــوده اســت.

مشاور امور بین الملل سازمان توسعه تجارت اعالم کرد:

ظرفیت  ۳۰میلیارد دالری ایران برای تجارت با اوراسیا
مشــاور امــور بینالملــل و مذاکرهکننــده
موافقتنامههــای تجــاری ســازمان توســعه
تجــارت گفــت :ایــران بــرای تجــارت بــا اتحادیــه
اوراســیا ظرفیتــی  ۳۰میلیــارد دالری دارد.
«میرهــادی ســیدی» در نشســت هماهنگــی اولیــن
نمایشــگاه اختصاصــی اوراســیا بــا بیــان اینکــه برای
رســیدن بــه توافقنامــه ترجیحی با اوراســیا دو ســال
مذاکــره فشــرده انجــام شــد ،خاطرنشــان کــرد :در
منطق ـهای کــه کشــور مــا قــرار دارد ،اتحادیــه ای
از پنــج کشــور شــکل گرفتــه اســت کــه ثمــرات
مثبتــی در پــی خواهــد داشــت تــا از ایــن طریــق
صلــح و تعامــل منطقــه افزایــش پیــدا کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در تجــارت ترجیحــی ۵۰۲
قلــم از اوراســیا و  ۳۸۱کاال از ایــران مــورد توافــق
قــرار گرفــت ،تصریــح کــرد :بــرای ایــن اقــام
تعرفــه گمرکــی کاهــش چشــمگیری پیــدا کــرده
امــا هنــوز بــه صفــر نرســیده اســت.
ســیدی بــا بیــان اینکــه پتانســیل افزایــش تجــارت
بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا
وجــود دارد ،گفــت :مذاکــرات تجــارت آزاد بــا
تعرفــه صفــر از هفتــه گذشــته آغــاز شــده اســت

و در صــورت رســیدن بــه ایــن هــدف بــازاری را
بــدون رقیــب در دســت خواهیــم داشــت زیــرا ایــن
اتحادیــه تنهــا بــا ویتنــام ،ســنگاپور و صربســتان
موافقــت نامــه ترجیحــی امضــا کــرده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران مــی توانــد بــه زودی
بــازاری بــا تعرفــه صفــر را در اختیــار داشــته باشــد،
اظهــار داشــت :تجــارت بــا اتحادیــه اقتصــادی
اوراســیا ظرفیــت  ۳۰میلیــارد دالری دارد و در
حالــی کــه تنهــا از ســه میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون

دالر آن بهــره منــد شــده ایــم.
مشــاور امــور بیــن الملــل ســازمان توســعه
تجــارت گفــت :بایــد توجــه بخــش خصوصــی
و تولیدکننــدگان را بــرای بهــره منــدی از ایــن
فرصــت ظرفیــت جلــب کنیــم کــه البتــه همــکاری
تجــار در یکســال اخیــر موجــب افزایــش ۸۰
درصــدی در صــادرات و واردات اقــام موافقــت نامه
شــده اســت .بــه گفتــه وی ،تجــارت بــا اتحادیــه
اقتصــادی اوراســیا تســهیل در تعامــات و تبــادالت
را در پــی دارد.
اولیــن نمایشــگاه اختصاصــی اوراســیا از  ۲۸تــا ۳۱
اردیبهشــت مــاه ســال  ۱۴۰۰در محــل دائمــی
نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران برگــزار
خواهــد شــد.
اوراســیا کــه یــک اتحادیــه اقتصــادی اســت بــا
حضــور پنــج کشــور روســیه ،قزاقســتان ،بــاروس،
قرقیزســتان و ارمنســتان بــه عنوان اعضــای اصلی از
ســال  ۲۰۱۵کار خــود را در زمینــه سیاسـتگذاری
اقتصــادی ،اقتصــاد کالن و مهاجــرت نیــروی کار در
جهــت تجــارت آزاد و موافقتنامــه هــای تجــاری
بــا کشــورهای دیگــر آغــاز کــرد.
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جشنصـادرات
آذربایجـانشرقی
صادرکنندگان ممتاز ملی

صادرکنندگان نمونه ملی

صادرکنندگان برگزیده استانی

آرکا

کلرپارس

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان شرقی در سال 1399
طــی مراســمی صادرکننــدگان برگزیــده آذربایجــان شــرقی معرفــی و تجلیــل شــدند .در مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان
برگزیــده آذربایجــان شــرقی در ســال  ۹۹کــه در ســالن پتروشــیمی تبریــز برگــزار شــد؛ از  2صــادر کننــده ممتــاز ملــی،

 3صــادر کننــده نمونــه ملــی و ۲۰صادرکننــده برگزیــده اســتانی تجلیــل شــد .اســامی صادرکننــدگان برگزیــده بــه شــرح
ذیــل مــی باشــد.

صادر کنندگان ممتاز ملی:

 -1شرکت تراکتورسازی ایران به مدیریت ابوالفتح ابراهیمی
 -2شرکت شکوه بناب به مدیریت محمدرضا طبیبی
صادر کنندگان نمونه ملی:

 -1شرکت فوالد مهر سهند به مدیریت عبدالحسین محجل امامی
 -2شرکت پتروشیمی تبریز به مدیریت سیاوش درفشی

 -3شرکت تولیدی مهر اصل به مدیریت سید امیر سیاوش مقیمی
صادرکنندگان برگزیده استان آذربایجان شرقی:

 -۱شرکت داداش برادر (آیدین) به مدیریت رسول بیوک

 -۲شرکت سهند جام تبریز به مدیریت یعقوب محبوبیان

 -۳شرکت آذرپاک خزر تهران به مدیریت ابوالفضل کاظمی نژاد کجاباد

 -۴شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز (سیمکات) به مدیریت عبداهلل قاری زاده
 -۵شرکت ایلکین به مدیریت حسن قالیچه باف وثوقی

 -۶شرکت پاالیش و انرژی شمالغرب آرکا به مدیریت مقصود رهبرنیا
 -۷شرکت کلرپارس به مدیریت ابوالفضل باباپور

 -۸شرکت صنایع رنگ و رزین آرکو به مدیریت کرامت زمان زاده
 -۹شرکت مجتمع فوالد شاهین بناب به مدیریت بابک علیزاد شهیر

 -۱۰شرکت مجتمع فوالد ظفر بناب به مدیریت حیدرعلی مردم خواه
 -۱۱شرکت نخل سبز صبحی به مدیریت محمد صبح راست

 -۱۲شرکت صنایع غذایی شیرین وطن به مدیریت جلیل وطن دوست

 -۱۳شرکت کارخانجات سیمان صوفیان به مدیریت ولی اهلل اخالقی فرد
 -۱۴شرکت شهریار چرم تبریزیکتا به مدیریت موسی باستانیان شاهگلی
 -۱۵شرکت ارس تارال امین به مدیریت محمود ابراهیمی

 -۱۶شرکت صنایع پالستیک تک ظرف آذربایجان به مدیریت حمید شفاعی نهند

 -۱۷شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران به مدیریت عبدالرحمن ارشدی صوفیانی
 -۱۸شرکت فوالد ناب تبریز به مدیریت کریم رحیمی

 -۱۹شرکت صنایع شیشه آذر به مدیریت احد محبوبیان

 -۲۰شرکت همت پالست آذرآبادگان به مدیریت آیدین راستگار همت

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی:

اهداف صادراتی آذربایجان شرقی در  ۱۰ماهه امسال محقق شد

رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت آذربایجان
شــرقی گفــت :اهــداف صادراتــی اســتان در  ۱۰ماهــه
ســال جــاری محقــق شــده اســت و عمده کشــورهای
هــدف صادراتــی آذربایجــان شــرقی ترکیــه  ،عــراق ،
ارمنســتان و جمهــوری آذربایجان هســتند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
تبریــز ،حبیــب امیــن زاده در مراســم تجلیــل از
صادرکننــدگان نمونــه اســتان آذربایجــان شــرقی،
بــا اشــاره بــه اینکــه شــرایط و بســترهای مناســب
دیگــری مثــل وجــود منطقــه آزاد تجــاری و صنعتــی
ارس و منطقــه ویــژه اقتصــادی ســهالن از دیگــر
مزایــا و نعمــت هــای موجــود در آذربایجــان شــرقی
اســت ،گفــت :صــادرات بــه  ۱۴کشــور همســایه
ایــران و کشــورهای چیــن و هنــد از اهــداف تجــاری
بازرگانــان آذربایجــان شــرقی بــر اســاس برنامــه
ریزیهــای انجــام شــده اســت.
وی عمــده کاالهــای صادراتــی از آذربایجــان شــرقی
بــه کشــورهای هــدف را شــامل ســوخت و روغــن
هــای فســیلی ،مــواد پالســتیکی ،چــدن ،مــواد
کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی ،شــیرینی و شــکالت،
مــس و کاالهــای فلــزی اعــام کــرد.
امیــن زاده گفــت :یــک هــزار و  ۸۰۰کارت بازرگانــی
و ســه هــزار و  ۸۰۰واحــد تولیــدی و صنعتــی در
آذربایجــان شــرقی وجــود دارد کــه ظرفیــت هــای
خــوب بــرای توســعه تجــارت و صــادرات بــه حســاب
میآینــد.
وی بــا بیــان اینکــه صــادرات فــرش از آذربایجــان

شــرقی در حــد معقــول و ظرفیــت اســتان نیســت،
افــزود :صــادرات فــرش از آذربایجــان شــرقی کمتر از
پنــج درصــد صــادرات اســتان اســت کــه ایــن میــزان
در شــأن هنــر صنعــت فــرش تبریــز نیســت.
امیــن زاده گفــت :در  ۱۰مــاه امســال نیــز  ۱۵درصــد
صــادرات از آذربایجــان شــرقی بــه اوراســیا افزایــش
یافتــه و از طرفــی مســئولیت ســتاد توســعه تجــارت
بــا جمهــوری آذربایجــان بــه اســتاندار آذربایجــان
شــرقی ســپرده شــده اســت.
وی اضافــه کــرد :بــه دســتور اســتاندار و معاونــت
اقتصــادی اســتان ســاز و کارهایــی تدویــن
میکنیــم تــا بــا اختیــارات کافــی توســعه صــادرات
بــا جمهــوری آذربایجــان انجــام شــود.
امیــن زاده همچنیــن از اختصــاص یــک میلیــارد
تومــان بودجــه بــرای تقویــت زیرســاختهای
اســتان خبــر داد و افــزود :تجهیــز گمــرکات و تجهیز
بــه ایکــس ری بــرای احیــای تولیــد و صــادرات بــه
خصــوص هنــر صنعــت فــرش انجــام مــی شــود.
وی ادامــه داد :ایجــاد نمایشــگاه دائمــی فــرش
همــراه بــا بــوم گــردی و تشــکیل یــک نمایشــگاه در
جمهــوری آذربایجــان از جملــه اهــداف و پیشــنهاد
صادراتــی از آذربایجــان شــرقی اســت.

معاون تشکلها و امور استانهای اتاق ایران:

 ۷۰درصد مشکالت اقتصادی کشور ناشی از خودتحریمی هاست

معــاون تشــکلها و امــور اســتانهای اتــاق ایــران،
 ۷۰درصــد مشــکالت اقتصــادی کشــور را ناشــی از
خودتحریمــی هــای داخلــی دانســت.
مظفــر علیخانــی در مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان
نمونــه اســتان آذربایجــان شــرقی اظهــار داشــت :در
ســال هــای اخیــر فعالیــت هــای صادراتــی بــا ســه
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چالــش اصلــی روبــرو بــوده اســت کــه اولیــن آن هــا
را مــی تــوان نامســاعد بــودن محیــط کســب و کار
دانســت کــه در ایــن راســتا بایــد بیــان کنیــم کــه
متاســفانه در تصمیــم ســازی هــا و تصمیــم گیــری هــا
بــه صــورت شایســته بــا نهادهــای علمــی و دانشــگاهی
مشــورت نمــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه  ۷۰درصــد مشــکالت مــا ناشــی از
خودتحریمــی هــای داخلــی اســت ،گفــت :چالــش دوم
نیــز مربــوط بــه تحریــم هــای ظالمانــه علیــه کشــور و
چالــش ســوم نیــز بیمــاری کرونــا اســت کــه بــه دلیــل
نامناســب بــودن ســاختارها ،اقتصــاد ایــران را بیــش از
دیگــر کشــورها تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.
علیخانــی بــا اشــاره به ســه کلیــدواژه اساســی درونزایی،
برونگرایــی و مردمــی ســازی اقتصــاد گفــت :درونزایــی
بــه معنــای جهــش تولیــد ،برونگرایی ،توســعه صــادرات
و مردمــی ســازی اقتصــاد بــه معنــای توانمندســازی
بخــش خصوصــی و کوچکتــر شــدن دولــت و حمایــت
دولــت از بخــش خصوصــی اســت.
وی افــزود :در شــرایطی کــه عرصــه هــر لحظــه بــر
بخــش خصوصــی در حــال تنــگ تــر شــدن اســت،
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بــه جــای اینکــه عرصــه را بــر بخــش خصوصــی بازتــر
کنیــم ،غــل و زنجیــری بــر آن هــا مــی افزاییــم.
معــاون تشــکلها و امــور اســتانهای اتــاق ایــران بــا
بیــان اینکــه در  ۱۰ماهــه امســال ،صــادرات مــا با رشــد
منفــی  ۲۰درصــد روبــرو بــوده اســت ،گفــت :یکــی از
کارکردهــای صــادرات را مــی تــوان درآمدهــای ارزی
دانســت در حالــی کــه کارکــرد اصلــی آن چرخــش
چــرخ صنعــت ،رونــق تولیــد ،تولیــد و توزیــع ثــروت و
گســترش رفــاه عمومــی در جامعــه اســت.
وی ادامــه داد :در چنیــن شــرایطی بــا یکســری
سیاســت هــای ناصــواب ،عرصــه را بــر بخــش خصوصی
تنــگ کــرده ایــم .صــدور بیــش از  ۸۰بخشــنامه و
دســتورالعمل خلــق الســاعه ،بخــش تولیــد و صــادرات
مــا را بــه چالــش کشــیده اســت .علیخانــی افــزود :نباید
بخــش خصوصــی را بــه خاطــر تعــدادی صادرکننــده
نمــا کــه ممکــن اســت از فضــا سواســتفاده کننــد بــه
چالــش بکشــیم .اقتصــاد وقتــی بالنــده خواهــد شــد که
دولــت پاســخگویی داشــته باشــیم تــا بخــش خصوصــی
بــا خیالــی راحــت و بــه دور از یکســری
بروکراســی هــا بــه کار خــود ادامــه دهــد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران:

کوچ تعداد زیادی از رفوگران فرش ایران به ترکیه و آذربایجان
فعالیت بیش از  ۲میلیون قالیباف با مشکالت عدیده بیمهای

رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران از کــوچ تعــداد زیــادی
از رفوگــران صنعــت فــرش ایــران بــه ترکیــه و آذربایجان
خبــر داد و گفــت :ایــن هنــر و صنعــت فــرش متعلــق به
تبریــز و ایــران اســت ،بایــد توجــه بــه فــرش و قالیبافــان
افزایــش یابد.
فرحنــاز رافــع در آییــن تجلیــل از صادرکننــدگان
نمونــه آذربایجــان شــرقی در ســالن پتروشــیمی تبریــز
بــا تاکیــد بــر اینکــه ترویــج هنــر -صنعــت فــرش ،یکــی
از جلوههــای اقتصــاد مقاومتــی اســت ،اظهــار داشــت:
نــام تبریــز بــا فــرش در ایــران و جهــان پیچیــده اســت و
ایــن شــهر بایــد در ایــن حــوزه مــورد توجــه قــرار گیرد.
وی بــا بیــان اینکــه فــرش در صــادرات ،نقــش
اســتراتژیکی داشــته و ارزآوری دارد ،گفــت :بعــد از ســال
هــا ،صــادرات مــا رو بــه کاهــش بــوده و تولیــد بــا رکــود
مواجــه شــده اســت کــه بایــد ســریعا آســیب شناســی و
موانــع رفــع شــود.
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران ،بــا اشــاره بــه اینکــه
رهبــری در ســاله  ۶۲اعــام کــرد کــه سیاسـتهای مــا
بــرای حمایــت از هنــر -صنعــت فــرش ناکافــی اســت،
افــزود :امــروز کــه در ســال  ۱۳۹۹هســتیم ،هنــوز هــم
سیاســت حمایتــی مــا ناکافــی اســت و بایــد ایــن نقیصه

رفــع شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نماینــدگان بایــد در مجلــس
قوانینــی را وضــع کننــد کــه از صادرکننــدگان مــا
حمایــت شــود ،ابــراز داشــت :قوانیــن بایــد بــه گونــهای
باشــد کــه هــر کســی نتوانــد تفســیر بــه رای کنــد.
رافــع از کــوچ تعــداد زیــادی از رفوگــران صنعــت فــرش
ایــران بــه ترکیــه و آذربایجــان خبــر داد و خاطــر نشــان
کــرد :ایــن هنــر و صنعــت فــرش متعلــق بــه تبریــز و
ایــران اســت ،بایــد توجــه بــه فــرش و قالیبافــان افزایش
یابــد.
وی ،بــا بیــان اینکــه  ۲میلیــون نفــر در ایــن هنــر-
صنعــت فعالیــت دارنــد ولــی مشــکل بیمــه آن هــا کــه
مصوبــه قانونــی دارد ،هنــوز حــل نشــده اســت ،گفــت:
بــا حمایــت دولــت بیمــه روســتایی را بــرای  ۴۶۰هــزار
قالیبــاف حــل کردیــم ،بــرای بیمــه درمــان آنهــا هــم بــا
بیمــه ایــران مذاکــره کردیــم ولــی قانــون صریــح داریــم
کــه بایــد تحــت پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی قــرار
گیرنــد.
رافــع بــا انتقــاد از اینکــه هزینههــای صــادرات مجــدد
فــرش از کشــور افزایــش بــیرویــه داشــته و موجــب
مهاجــرت رفوگــران مــا بــه ترکیــه و آذربایجــان شــده

اســت ،افــزود :بــرای ورود موقــت فــرش ،رفــو و ســپس
صــادرات،مبالــغ زیــادی مطالبــه مــی شــود ،ضمــن
اینکــه بــرای رفــع تعهــد ارزی فــرش تــاش میکنیــم.
وی تاکیــد کــرد :اگــر قــرار اســت مشــکالت اشــتغال
و ارزآوری در حــوزه صــادرات غیرنفتــی حــل کنیــم،
فــرش دســتباف ســهم زیــادی در ایــن زمینــه
میتوانــد داشــته باشــد.

نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی:

نباید بر سر راه سرمایهگذاری ،تجارت و صنعت مانع تراشی شود
نماینــده مــردم تبریــز ،اســکو و آذرشــهر در
مجلــس شــورای اســامی گفــت :نبایــد بــر
ســر راه ســرمایهگــذاری ،تجــارت و صنعــت
مانــع تراشــی شــود.
مســعود پزشــکیان در آییــن تجلیــل از
صادرکننــدگان نمونــه آذربایجــان شــرقی در
ســالن پتروشــیمی تبریــز ،نبــود ثبــات در
قراردادهــا و بخشــنامهها را از عوامــل ایجــاد
مشــکل در راه ســرمایهگذاری و توســعه
دانســت و اظهــار داشــت :اگــر نمــیتوانیــد
پایبنــد قراردادهــا باشــید ،نبایــد بــر ســر راه
ســرمایهگذاری و تجــارت و صنعــت مانــع
تراشــی کنیــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه وجــود مدیــران،
قانــون گــذاران و قضــات بــر اســاس فرمایــش
امیرالمومنیــن ،بــدون صنعتگــران و تجــار بــی
معنــی اســت ،گفــت :بایــد بــر ایــن کالم امــام
علــی (ع) بــاور داشــت و مدیــران و قانــون
ل گــر تجــار باشــند.
گــذاران و قضــات تســهی 
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نماینــده مــردم تبریــز ،اســکو و آذرشــهر در
مجلــس شــورای اســامی بــا انتقــاد از اینکــه
بایــد بــا تقویــت و توســعه تولیــد و صــادرات،
کشــور را در برابــر تکانههــای مختلــف بیمــه
کنیــم ،افــزود :در گذشــته همــواره بــا فــروش
نفــت ،ناتوانــی خــود را پوشــش دادیــم و کمتــر
بــه تســهیل تجــارت و صنعــت توجــه شــد.
وی بــا بیــان اینکــه پــول آمــاده همــواره در
اختیــار مــا بــوده و بــا فــروش نفــت نیازهــای
کشــور را رفــع میکردیــم ،تصریــح کــرد:
اول بایــد پــول در مــی آوردیــم و ســپس
مدیریــت مــی کردیــم کــه همــواره برعکــس
بــوده اســت.
پزشــکیان بــا تاکیــد بــر اینکــه بــدون فعالیــت
صنعــت و تقویــت آن نمــی تــوان کشــور را
مدیریــت کــرد ،اضافــه کــرد :امیــدوارم تحریــم
هــا مدیــران مــا را بیــدار کنــد و بداننــد کــه
وظیفــه مــا بســتر ســازی بــرای رونــق و
شــکوفایی تجــارت و صنعــت اســت.
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شرکت شکوه بناب
مدیرعامل:محمدرضاطبیبی
صادرکننده ممتاز ملی

مدیرعامل شرکت شکوه بناب:

صادر کننده نباید دغدغه ای
جز صادرات داشته باشد
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مدیرعامــل شــرکت شــکوه بنــاب و صادرکننــده نمونــه ملــی
گفــت :صادرکننــده نبایــد دغدغــه ای غیــر از صــادرات داشــته
باشــد تــا بتوانــد بــا فــراغ خاطــر و آســودگی فکــری فقــط روی
توســعه صادراتــی تمرکــز کنــد.
محمدرضــا طبیبــی بــا اشــاره بــه مشــکالت عدیــده صادرکننــدگان
کشــور گفــت :وضعیــت تحریــم هــا باعــث مشــکالت بســیاری
بــرای صادرکننــده هــا شــده اســت و ایــن روزهــا یــک صادرکننــده
آنقــدر دغدغــه فکــری بــرای رفــع ایــن مشــکالت دارد کــه
فرصــت نمــی کنــد در مــورد توســعه صــادرات و گســترش بازارهــا
متمرکــز شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صادرکننــده هــا در خــط مقــدم جنــگ
اقتصــادی قــرار دارنــد ،افــزود :تولیدکننــده و صادرکننــده هــا تعییــن
کننــده نتیجــه جنــگ اقتصــادی خواهنــد بــود .اگــر مســئوالن
کشــور نیــز بــه ایــن موضــوع ایمــان داشــته باشــند ،بایــد نــگاه
بهتــری بــه صادرکننــده داشــته و از فعــاالن عرصــه تولیــد و
صــادرات حمایــت کننــد.
طبیبــی تاکیــد کــرد :کافــی نبــودن زیرســاخت هــای حمــل و نقــل
یکــی از دیگــر مشــکالت صادرکننــده هــا بــوده کــه در کنــار
مشــکالت ارزی و تحریــم هــای بانکــی بــه دغدغــه فکــری اغلــب
صادرکننــده هــا تبدیــل شــده اســت.
صادرکننــده نمونــه ملــی کــه در زمینــه صــادرات کشــمش و ســایر
فــراورده هــای کشــاورزی فعالیــت مــی کنــد ،در بخــش دیگــری
از ســخنان خــود گفــت :صــادرات محصــوالت کشــاورزی یکــی
از راه هــای بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور اســت و مزیــت هــای
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باالیــی را نصیــب کشــورمان مــی کنــد.
طبیبــی ادامــه داد :اشــتغال زایــی در بخــش کشــاورزی نســبت بــه ســایر
بخــش هــا بــاال اســت و همیــن موضــوع مــی توانــد ارزش تولیــد و
صــادرات در بخــش کشــاورزی را بیــش از پیــش کنــد.
وی عنــوان کــرد :رونــق تولیــد و صــادرات در بخــش کشــاورزی مــی
توانــد باعــث مهاجــرت معکــوس بــه روســتاها شــده و مشــکل مهاجــرت
از روســتا بــه شــهر را کــه بــه معضلــی بــرای کشــور تبدیــل شــده اســت،
بــه بهتریــن شــکل ممکــن حــل کنــد.
طبیبــی تاکیــد کــرد :از ســوی دیگــر بخــش کشــاورزی کمتریــن
وابســتگی را بــه خــارج از کشــور دارد و از جملــه بخــش هایــی اســت
کــه امــکان تحریــم نداشــته و مــی توانــد ارزآوری باالیــی را در دوران
تحریــم بــرای کشــور داشــته باشــد.
وی در زمینــه چرایــی فعالیــت در حــوزه کشــاورزی و بــه خصــوص
کاشــت انگــور و تولیــد کشــمش ،اظهــار کــرد :بــا وضعیــت بحرانــی
آب در کشــور ،بایــد بــه ســمت کشــت محصوالتــی برویــم کــه نیــاز
کمتــری بــه آب دارنــد کــه خوشــبختانه تاکســتان هــای انگــور احتیــاج
بــه آب زیــادی بــرای کشــت نداشــته و بــه همیــن دلیــل در اســتان
آذربایجــان شــرقی نیــز افــراد زیــادی در ایــن زمینــه فعالیــت مــی کننــد.

طبیبــی افــزود :تمــام کشــمش هــای تولیــدی در شــرکت شــکوه بنــاب،
صــادر مــی شــود و مــا فروشــی در بازارهــای داخلــی نداریــم.
وی عنــوان کــرد :بازارهــای داخلــی ،کشــش محــدودی بــرای عرضــه
محصــول دارنــد و در صورتــی کــه صــادرات صــورت نگیــرد ،بســیاری
از محصــوالت کشــاورزی بــه دلیــل عــدم تقاضــای کافــی ممکــن اســت
دور ریــز شــده و خســاراتی بــرای کشــور داشــته باشــند .ایــن در حالــی
اســت کــه در بازارهــای جهانــی همیشــه بــرای محصــوالت کشــاورزی
باکیفیــت ایرانــی ،بــازار و تقاضــا وجــود دارد.
شــرکت شــکوه بنــاب در ســال  1374در زمینــه تولیــد تخصصــی
کشــمش و صــادرات ایــن محصــول کشــاورزی تاســیس شــده اســت.
ایــن شــرکت هــم اکنــون محصــول کشــمش تولیــدی خــود را بــا برنــد
ســان احمــد بــه بیــش از  40کشــور جهــان صــادر مــی کنــد.
بیشــتر کشــورهای اروپایــی ،آمریــکای شــمالی و جنوبــی ،شــمال آفریقــا
و کشــورهای عربــی مشــتری کشــمش هــای تولیــدی شــرکت شــکوه
بنــاب هســتند.
ایــن شــرکت  5ســال بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه ملــی 3 ،ســال بــه
عنــوان صادرکننــده ممتــاز ملــی و تقریبــا هــر ســاله بــه عنــوان یکــی از
صادرکننــده هــای برتــر اســتان شــناخته مــی شــود.
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گروهصنعتیتراکتورسازیایران
مدیرعامل:ابوالفتحابراهیمی
صادرکننده ممتاز ملی

مدیرعامل تراکتورسازی ایران :

کاهش تشریفات

برای رونق صادرات

شــرکت تراکتورســازی ایــران از چنــد ســال قبــل تاکنــون،
پــای ثابــت انتخــاب هــای مربــوط بــه صادرکننــدگان برگزیــدۀ ملــی
بــوده و امســال هــم بــا تکــرار ایــن کامیابــی ،موفــق شــد عنــوان
«صادرکننــدۀ ممتــاز ملــی» را بــه خــود اختصــاص دهــد« .ابوالفتــح
ابراهیمــی» مدیرعامــل ایــن شــرکت امــا برخــی از فرایندهــای
طوالنــی اداری را بــه مثابــه دســت انــدازی در برابــر توســعۀ صادرات
قلمــداد مــی کنــد و معتقــد اســت مــی تــوان تشــریفات اداری را
دســتکم بــرای برخــی از صادرکننــدگان بــزرگ و شــناخته شــده،
آســان تــر از قبــل کــرد.
صادراتــی برگزیــدۀ
امــروز در کنــار صاحبــان واحدهــای
ِ
صادراتی
آذربایجــان شــرقی ،از شــما به عنــوان مدیــر واحــد
ِ
ممتــاز ملــی هــم تجلیــل بــه عمــل آمــد .ضمــن تبریــک،
ســوال مــن ایــن اســت کــه آیــا واقعــ ًا بــه آن درجــه از
کیفیــت در تولیــد تراکتــور رســیده ایــم کــه بتوانیــم در
بازارهــای جهانــی حضــور داشــته باشــیم؟

بــرای مــن افتخــار بزرگــی اســت کــه بگویــم بــه خاطــر کیفیــت
بــاالی تولیداتمــان ،تقاضــا از کشــورهای خارجــی ،بیشــتر از تقاضــا
از داخــل کشــورمان اســت .ایــن موفقیــت ،زمانــی ارزش بیشــتری
دارد کــه بدانیــد 90درصــد اجــزای یــک تراکتــور را ،یــا خودمــان
در کارخانجــات تراکتورســازی بــه تولیــد مــی رســانیم و یــا از
تولیدکننــدگان داخــل کشــور تامیــن مــی کنیــم.
چــرا  10درصــدِ مابقــی را خودمــان تولیــد نمــی کنیــم تــا
بــه طــور صــد درصــد خودکفــا شــویم؟

ایــن  10درصـ ِد باقــی مانــده شــامل اجزایــی مثــل تایــر و یــا موتــور
انژکتــور اســت .مــا ،ســازندۀ تراکتــور هســتیم و نــه تایرســاز و اساسـاً
نمــی توانیــم تایــر را خودمــان تولیــد کنیــم .مــدل تایرهــای مــورد
اســتفاده در تراکتــور هــم طــوری اســت کــه بایــد وارد شــود ،یعنــی
تولیــد داخــل کشــور نداریــم .در دنیــا هــم روال بــر همیــن مبناســت
کــه بخشــی از اجــزای مــورد نیــاز در تولیــد تراکتــور از کشــوری بــه
غیــر از کشــو ِر ســازنده تامیــن مــی شــود .مثـ ً
ا یکــی از کارخانجات
مطــرح تولیــد تراکتــور در آمریــکا فقــط  50درصــد از اجــزای مورد
نیــا ِز تراکتورهــای تولیــدی اَش را از داخــل ایــاالت متحــده تامیــن
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مــی کنــد و مابقــی ،قطعــات وارداتــی اســت.
چه میزان از تولیدات تراکتورسازی ایران صادر می شود؟

حجــم تولیــد ســاالنۀ مــا حــدود  25هــزار دســتگاه انــواع تراکتــور اســت کــه
حــدود یــک ســو ِم ایــن مقــدار صــادر مــی شــود .بــه عنــوان نمونــه ،برابــر
آمارهــای  9ماهــۀ امســال 500 ،میلیــارد تومــان صــادرات داشــته ایــم و البتــه
درصــدد هســتیم تــا ایــن میــزان را افزایــش دهیــم.
با ایجاد خطوط تولید جدید؟

بیشــتر بــه دنبــال توســعۀ خطــوط تولیــد موجــود هســتیم .مــا دو مجتمــع تولیــدی
در ســنندج کردســتان و ارومیــۀ آذربایجــان غربــی داریــم کــه در حــال برنامــه
ریــزی بــرای افزایــش تولیــد ایــن مجتمــع هــا هســتیم .بــا تحقــق ایــن برنامــه هــا و
برنامــه هــای دیگــر توســعه ای انتظــار داریــم کــه در آینــده ظرفیــت تولیداتمــان از
25هــزار دســتگاه فعلــی بــه  32هــزار دســتگاه در ســال برســد و طبیعتـاً بــا افزایــش
تولیــدات ،حجــم صــادرات هــم بیشــتر خواهــد شــد.
کشورهای مقصد صادراتی شما کجاها هستند؟

عمدتــاً کشــورهای شــرق آســیا ،کشــورهای همســایه ،همــۀ کشــورهای
آفریقایــی و کشــورهای آمریــکای التیــن .حتــی پیــش تــر بــه هلنــد در قــارۀ
اروپــا صــادرات داشــتیم کــه بــه خاطــر تحریــم هــا ،ایــن کشــور فعـ ً
ا در واردات
تراکتــور از تبریــز دســت نگــه داشــته اســت.
فکــر مــی کنــم در گــروه شــرکت هایــی کــه نفــت و فــراورده هــای
نفتــی را صــادر نمــی کننــد ،تراکتورســازی ،بــزرگ تریــن صادرکننــدۀ
آذربایجــان شــرقی و شــاید منطقــه باشــد .بــا ایــن وصــف ،شــما چــه
انتظــاری از مســئوالن اســتان و کشــور بــرای رفــع موانــع احتمالــی
توســعۀ صــادرات داریــد؟

انتظــار همــکاری و حمایــت .صادرکننــدگان کشــور امــروز بــا مشــکالتی ماننــد

انتقــال ارز ،قوانیــن متعــدد ،تشــریفات طوالنــی گمرکــی و مقــررات پیچیــدۀ
بانکــی مواجــه هســتند .پیشــنهاد مــن بــه دولــت ایــن اســت کــه صادرکننــدگان
ایــران را بــه گــروه هــای اِی( ،)Aبــی( )Bو ســی( )Cدســته بنــدی کنــد
و تســهیالت بیشــتری بــه آن دســته از شــرکت هایــی کــه در گــروه  Aقــرار
مــی گیرنــد ،ارائــه دهنــد .مثــ ً
ا مــی شــوند بــه گمــرک تکلیــف کــرد کــه
تشــریفات گمرکــی بــرای صــادرات محمولــه هــای مربــوط بــه شــرکت هــای
گــروه  Aرا ســهل تــر در نظــر بگیرنــد تــا کار صــادرات ســرعت بگیــرد .و یــا
اکنــون بــا مشــکل انــدک بــودن فرصــت بازگردانــدن ار ِز ناشــی از صــادرات
مواجــه هســتیم .ایــن مشــکل بــه خاطــر امــکان ناپذیــری انجــام عملیــات انتقــال
ارز از کانــال بانــک هــا ،بغرنــج تــر هــم مــی شــود و لــذا مــی تــوان فرصــت
بازگردانــدن ارز را بــرای شــرکت هــای گــروه  Aبیشــتر کــرد تــا بــه خاطــر
تاخیــر در انجــام ایــن فراینــد ،گرفتــار جریمــه هــای ســنگین نشــوند .ایــن ،بــرای
اولیــن بــار اســت کــه پیشــنهادم در ارتبــاط بــا تســهیل صــادرات را بیــان کــردم
ولــی قصــد دارم مراتــب را بــا جزئیــات آن در قالــب نامــه ای مکتــوب ،خدمــت
تصمیــم گیرنــدگان ارســال کنــم.
ـادی حاکــم بــر جامعــه ،زمــان
فکــر مــی کنــم بــه خاطــر شــرایط اقتصـ ِ
حاضــر بهتریــن موقــع بــرای اجــرای ایــن پیشــنهاد هســت.

دقیقـاً .امــروز شــاهد تــورم در جامعــه هســتیم کــه قــدرت خریــد مــردم را کاهــش
داده اســت .در نتیجــۀ همیــن امــر ،تقاضــا بــرای خریــد کاهــش یافتــه و لــذا اگــر
تولیدکننــده ،مبــادرت بــه تولیــد نکنــد صنعــت دچــار فــاز رکــود خطرناکــی مــی
شــود کــه پیامدهــای مخاطــره آمیــزی دارد .بــر همیــن اســاس اکنــون ،بهتریــن
فرصــت بــرای ســاده کردن شــرایط بــرای صــادرات و صادرکننــدگان هســت و اگر
ایــن اتفــاق بیافتــد ،نــه تنهــا رکــود ،ســراغ صنعــت مــا نمــی آید کــه برعکــس ،تولید
رونــق بیشــتری مــی گیــرد .از آن طــرف هــم بــا توســعۀ صــادرات ،ار ِز بیشــتری وارد
کشــور مــی شــود کــه مــی توانــد در بــه ســامان کــردن بســیاری از نابســامانی هــای
بــازار ارز کمــک قابــل توجهــی کنــد.
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شرکت فوالد مهر سهند
مدیرعامل:عبدالحسینمحجلامامی
صادرکننده نمونه ملی
رئيس هيات مديره فوالد مهر سهند:

مشکالت صنعت کشور

از عدم توجه به صادرات است

40

رئيــس هيــات مديــره شــرکت فــوالد مهــر ســهند و صــادرات
کننــده نمونــه اســتان گفــت :توســعه صــادرات مــي توانــد
مشــکالت کنونــي صنعــت کشــور را مرتفــع کنــد .بســياري از
بخــش هــاي صنعتــي ايــران بــه دليــل عــدم توجــه بــه صــادرات ،بــا
مشــکالت بيشــتري دســت و پنجــه نــرم مــي کننــد.
محمــد محجــل امامــي گفــت :توســعه صــادرات کشــور مــي توانــد
بــه بيــن المللــي شــدن هــر چــه بيشــتر ايــران بينجامــد و باعــث
توســعه روابــط اقتصــادي و صنعتــي ،نوســازي بخــش صنعــت و
رفــع مشــکالت ايــن بخــش گــردد.
وي ،اشــتغال را مهــم تريــن دســتاورد صــادرات عنــوان کــرد
و افــزود :حــل مشــکل بيــکاري در کشــور نيــز بــدون توســعه
صــادرات غيرممکــن اســت و اگــر بازارهــاي خارجــي ميزبــان
محصــوالت توليــدي ايرانــي شــوند ،ايــن کارگــران ايرانــي هســتند
کــه از ايــن موضــوع ســود خواهنــد بــرد و بــه دنبــال آن ،آمــار
بيــکاري در کشــور بــه ميــزان زيــادي کاهــش خواهــد يافــت.
امامــي تاکيــد کــرد :حمايــت از صــادرات ،حمايــت از اشــتغال در
کشــور محســوب مــي شــود و اگــر دولــت مــي خواهــد معضــل
بيــکاري را حــل کنــد ،بايــد بــه صادرکننــده هــا توجــه بيشــتري
داشــته باشــد.
وي در زمينــه مشــکالت پيــش روي صادرکننــده هــا تصريــح کرد:
ابــاغ بخشــنامه هــاي خلــق الســاعه بزرگتريــن مشــکلي اســت
کــه صادرکننــده هــا بــا آن مواجــه هســتند و ايــن بخشــنامه هــا،
تمــام برنامــه ريــزي هــاي کوتــاه مــدت ،ميــان مــدت و بلنــد مــدت
صادرکننــده هــا را بــه هــم مــي ريزنــد.
امامــي در ادامــه گفــت :يــک صادرکننــده بايــد بــراي خود برنامــه هاي
دراز مــدت داشــته باشــد و برنامــه توليــد و صــادرات خــود را بــر
اســاس ايــن برنامــه توســعه دهــد.
بــر هميــن اســاس در بســياري از کشــورها بــراي کمــک بــه
صادرکننــده هــا ،قوانيــن صادراتــي ســاليان ســال اســت کــه تغييــر
نيافتــه اســت امــا مــا در کشــورمان شــاهد ايــن هســتيم کــه هــر هفتــه
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و هــر مــاه ،بخشــنامه هــا ،دســتور العمل هــا و قوانيــن جديــد صادراتي بدون پشــتوانه
علمــي صــادر شــده و تمــام برنامــه هــاي صادرکننــده را نقــش بــر آب مــي کننــد.
وي عنــوان کــرد :متاســفانه در کشــور نمــي تــوان بــراي چنــد مــاه آينــده نيــز
برنامــه ريــزي کــرد و هميشــه ايــن نگرانــي وجــود دارد که يــک بخشــنامه جديد
باعــث ضــرر و زيــان هــاي زيــادي در حــوزه صــادرات بــراي صادرکننــده هــا
شــود.
امامــي ،تحريــم هــا را نيــز در افزايــش مشــکالت صــادرات کشــور مزيــد بــر
علــت دانســت و ادامــه داد :تحريــم هــا نيــز کمــر صادرکننــده را شکســته اســت
و بــه خصــوص باعــث مشــکالت بانکــي در انتقــال ارز و داد و ســتد بيــن المللــي
شــده اســت.
وي تاکيــد کــرد :گرفتــن پــول از مشــتري و انتقــال ارز بــه کشــور از بزرگتريــن
مشــکالت يــک صادرکننــده ايرانــي اســت و درســت اســت کــه بــه روش هــاي
مختلــف ســعي در حــل ايــن مشــکل داشــته ايــم امــا انــرژي زيــادي از مــا مــي گيــرد
تــا نتوانيــم از ايــن انــرژي بــراي توســعه صــادرات اســتفاده کنيــم.
صادرکننــده نمونــه اســتان در بخــش ديگــري از صحبــت هــاي خــود بــا اشــاره
بــه مشــکالت مــواد اوليــه بــراي توليدکننــده هــا ،گفــت :متاســفانه در حــوزه
فــوالد بــا مشــکل ديگــري بــه نــام کمبــود مــواد اوليــه مواجــه هســتيم و بســياري
از شــرکت هــاي توليدکننــده مــواد اوليــه فــوالدي کشــور ،اهميتــي بــه تاميــن
مــواد اوليــه توليدکننــده هــاي داخلــي نمــي دهنــد.
امامــي تاکيــد کــرد :ايــن موضــوع مــي توانــد ســبب کاهــش توليــد باکيفيــت
در حــوزه فــوالد شــده و عــاوه بــر مشــکل تعطيلــي و يــا کار بــا ظرفيــت پاييــن
کارخانــه هــاي ايــن حــوزه ،ميــزان صــادرات فــوالدي کشــور را نيــز بــا کاهــش
زيــادي مواجــه کنــد.

وي اظهــار کــرد :تاميــن مــواد اوليــه صادرکننــده هايــي کــه خــود بــه توليــد
محصــول مــي پردازنــد ،بايــد اهميــت بيشــتري داشــته باشــد و مــي تــوان ايــن
موضــوع را يکــي از راه هــاي حمايــت از توليــد و صــادرات عنــوان کــرد.
امامــي بــا اشــاره بــه فعاليــت هــاي شــرکت فــوالد مهــر ســهند ،گفــت :مــا توليــد
و صــادرات را در کنــار هــم انجــام مــي دهيــم و بســياري از افــرادي کــه بــه
توليــد و صــادرات بــه صــورت توامــان مــي پردازنــد ،مشــکالت افــزون تــر و در
مقابــل آن انتظــار حمايــت هــاي بيشــتري از دولــت دارنــد.
وي عنــوان کــرد :حتــي اگــر دولــت بــه داليــل مختلــف از جملــه کمبــود منابــع،
تــوان مناســبي بــراي حمايــت از توليــد و صــادرات نــدارد ،حداقــل مــي توانــد بــا
عــدم ابــاغ قوانيــن و بخشــنامه هــاي خلــق الســاعه بارهــاي جديــدي بــر دوش
توليدکننــده و صادرکننــده نگذاشــته و مشــکالت ايــن قشــر را صدچنــدان نکنــد.
امامــي بــا اشــاره بــه کاهــش صــادرات ايــن شــرکت نســبت بــه ســال گذشــته،
گفــت :نوســان قيمــت فــوالد و مــواد اوليــه ايــن حــوزه يکــي از داليلــي بــوده
کــه باعــث کاهــش صــادرات شــرکت شــده اســت.
شــرکت فــوالد مهــر ســهند از ســال  1384فعاليــت خــود را در شــهرک شــهيد
ســليمي تبريــز آغــاز کــرده اســت .ايــن شــرکت در زمينــه توليــد لولــه و پروفيــل
فــوالدي فعاليــت مــي کنــد و از نظــر تنــوع محصــوالت ،يکــي از برتريــن
شــرکت هــاي کشــور در ايــن حــوزه اســت .فــوالد مهــر ســهند از ســال  1387هر
ســاله بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه انتخــاب مــي شــود و امســال نيــز بــه عنــوان
صادرکننــده نمونــه کشــوري انتخــاب و مــورد تجليــل قــرار گرفتــه اســت.
محصــوالت لولــه و پروفيــل فــوالدي شــرکت فــوالد مهــر ســهند بــه بيــش از 25
کشــور از جملــه کشــورهاي اروپايــي صــادر شــده و ایــن شــرکت اوليــن شــرکتي
اســت کــه محصــوالت فــوالدي را بــه کشــور بلژيــک صــادر کــرده اســت.
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شرکت پتروشیمی تبریز
مدیرعامل :سیاوشدرفشی
صادرکننده نمونه ملی

صادرات محصوالت پتروشیمی
تبریز به  36کشور جهان

مجتمــع پتروشــیمی تبریــز در زمینــی بــه مســاحت  391هکتــار و
ارتفــاع  1326متــر از ســطح دریــا در جنــوب غربــی شــهر تبریــز
و در غــرب پاالیشــگاه تبریــز احــداث شــده اســت .زمینــه کار
مجتمــع عمدتــاً تولیــد پالســتیک هــای خــام (پلــی اتیلــن ،پلــی
اســتایرن هــا و  ) ABSمــی باشــد.
مــواد اولیــه اصلــی مجتمــع ،نفــت و گاز مایــع اســت کــه بخــش
عمــده آن از پاالیشــگاه هــای تهــران ،آبــادان و مابقــی از ســایر
منابــع تامیــن مــی شــود.
شــرکت پتروشــیمی تبریــز بــه عنــوان یکــی از تولیدکننــدگان
انــواع محصــوالت پلیمــر ،پلــی اتیلنهــا ،پلــی اســتایرنها و ABS
بــوده کــه بــازار صادراتــی خــود را بــه  36کشــور جهــان افزایــش
داده اســت.
اجــرای طــرح مجتمــع پتروشــیمی تبریــز در قانــون بودجــه ســال
 1366کل کشــور تصویــب و کلیــات طــرح در بهمــن مــاه 1367
بــه تائیــد هیئــت مدیــره شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی رســیده
اســت .فعالیــت هــای طراحــی و مهندســی در نیمــه دوم ســال 1368
و عملیــات نصــب در ســال  1371آغــاز شــد.
در عرصه تولید و صادرات
در ســال جهــش تولیــد ،پتروشــیمی تبریــز بــا افزایــش تولیــد واحــد
پلــی اتیلــن بــه میــزان  ۶۰درصــد ،در راســتای تنــوع محصــول،
افزایــش پلــی پروپیلــن بــه ســبد محصــوالت در ســال آینــده ،
افزایــش کیفیــت محصــول  ABSگام برداشــته و بــا افزایــش تولیــد
ایــن محصــول اســتراتژیک بــه میــزان قابــل توجهــی نســبت بــه
ســالهای گذشــته روبــرو بــوده اســت.
تحریمهــای آمریــکا در پتروشــیمی تبریــز نیــز همــواره بهعنــوان
یــک فرصــت قلمــداد شــده اســت و بــا اســتفاده از نیروهــای متعهــد
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ســعی بــر حفــظ و ارتقــای برنــد پتروشــیمی تبریــز و فــروش محصــوالت خــود
در داخــل کشــور و بــازار صادراتــی شــده اســت.
در زمینه صادرات
هــم اکنــون پتروشــيمی تبریــز بــه  ۳۶کشــور جهــان صــادرات دارد و بــه عنــوان
یکــی از پتروشــیمیهای کشــور بــا قابلیــت تنــوع تولیــدات در مقایســه بــا ســایر
رقبــا تــاش و فعالیــت مــی کنــد.
صــادر کننــده نمونــه ملــی در ســال  ،۹۹صــادر کننــده برگزیــده اســتانی
آذربایجــان شــرقی در ســال  ،۹۹کســب رتبــه برتــر هفدهمیــن جشــنواره ملــی
افتخــار ملــی ،کســب رتبــه اول همایــش ملــی خصوصــی ســازی در اجــرا
سیاسـتهای کلــی اصــل  ۴۴قانــون اساســی از جملــه افتخــارات ایــن شــرکت
اســت.
کســب گواهینامــه اســتانی رعایــت حقــوق مصــرف کننــدگان در دومیــن
همایــش اســتانی ،کســب رتبــه صنایــع ســبز اســتان ،کســب گواهینامــه ملــی
رعایــت حقــوق مصــرف کننــدگان در چهاردهمیــن همایــش ملــی و هشــت
ســال پیاپــی کســب رتبــه نخســت تکریــم اربــاب رجــوع هــم از عناویــن ایــن
شــرکت اســت.
برخــی از افتخــارات و دســتاوردهای کســب شــده شــرکت
پتروشــیمی تبریــز
_ صادر کننده نمونه ملی در سال 1399
_ کسب رتبه برتر هفدهمین جشنواره تولید ملی -افتخار ملی در سال 1398

_ کســب رتبــه اول همایــش ملــی خصوصــی ســازی در اجــرای سیاســت هــای
کلــی اصــل  44قانــون اساســی ،در ســال 1396
_ واحد نمونه تحقیق و توسعه در سال 1396
_ واحد نمونه در حوزه نفت و گاز در سال 1395
_ کسب برترین شرکت شمالغرب (ایران تک) در سال 1395
_ تقدیــر بــه عنــوان غرفــه برتــر دهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران پالســت
در ســال 1395
_ کســب گواهینامــه اســتانی رعایــت حقــوق مصــرف کننــدگان در دومیــن
همایــش اســتانی ،در ســال 1395
_ کسب رتبه صنایع سبز استان در سال 1394
_ کســب گواهینامــه ملــی رعایــت حقــوق مصــرف کننــدگان در چهاردهمیــن
همایــش ملــی ،در ســال 1393
_ هشت سال پیاپی کسب رتبه نخست طرح تکریم ارباب رجوع
ایجاد واحد خودکفایی در پتروشیمی تبریز
واحــد خودکفایــی کــه قبـ ً
ا بــه عنــوان کمیتــه خودکفایــی بــوده ،فعالیــت خــود
را از ســال  79شــروع کــرده کــه تــا بــه حــال مجــری ســاخت داخــل بــوده و در
آن ،تمامــی قطعاتــی کــه جــزو کاالهــای تحریمــی بــوده و یــا خریــد آن هــا
از خــارج از کشــور ،مقــرون بــه صرفــه نبــوده توســط ســازندگان داخلــی اعــم
از بومــی و غیربومــی تولیــد مــی شــود کــه ایــن امــر از خــروج ارز از کشــور
جلوگیــری کــرده اســت و از حیــث تکنولــوژی باعــث شــده تــا دانــش فنــی
بســیاری از قطعــات پیچیــده در داخــل کشــور ایجــاد شــود.
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شرکت مهراصل
مدیرعامل:سید امیر سیاوش مقیمی
صادرکننده نمونه ملی

صادرات محصوالت مهر اصل
به  20کشور مختلف جهان
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مدیــر تولیــد کارخانجــات مهــر اصــل از صــادرات ایــن مجموعــه
در طــول ســال گذشــته بــه بیــش از  ۲۰کشــور مختلــف جهــان خبــر
داد.
کارخانجــات صنعتــی مهراصــل را میتــوان یکــی از واحدهــای
تولیــدی بــا ظرفیــت مناســب دانســت کــه بــرای هــزار و  ۵۸۶نفــر
اشــتغالزایی کــرده و از ســوی دیگــر بــا صــادرات بــه  ۲۰کشــور
اروپایــی ،آســیایی و کشــورهای همجــوار در طــول ســال گذشــته
توانســته اســت ،گامــی مهــم در حــوزه تولیــد و اقتصــاد بــردارد.
در ایــن راســتا ،مدیــر تولیــد کارخانجــات مهــر اصــل گفــت :ایــن
واحــد صنعتــی بــا تولیــد دســتگاههای مختلــف تهویــه و تبریــد
متشــکل از  ۱۴کارخانــه وابســته شــامل تولیــد لولــه و اتصــاالت
مســی ،ازت ،کولرهــای گازی و فــن کویــل ،چیلرهــای تراکمــی،
چیلرهــای جذبــی ،رول بازکنــی و بــرش ورق در ابعــاد مختلــف،
عایقهــای حرارتــی و برودتــی ،کویــل و مبــدل ســازی ،برجهــای
خنــک کننــده و برودتــی آریــا بــوده و از بزرگتریــن تولیدکنندگان
دســتگاههای تهویــه مطبــوع و تبریــد صنعتــی در ایــران محســوب
میشــود.
امیــد فخیــم ادامــه داد :در ایــن کارخانجــات ،هــزار و  ۵۸۶فــرد
مشــغول بــه کار هســتند.
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وی از صــادرات محصــوالت ایــن کارخانجــات بــه  ۲۰کشــور مختلــف خبــر داد
و گفــت :ایــن واحــد از ســال  ۸۸بــه طــور مــداوم جــزو واحدهــای صنعتــی برتــر
در حــوزه صــادرات انتخــاب شــده اســت.
فخیــم بــا اشــاره بــه فعالیــت هفــت خــط کامــل اتوماتیــک تولیــد کویــل در
ایــن مجموعــه گفــت :ایــن گــروه بــه عنــوان یــک واحــد نمونــه کشــوری و
بزرگتریــن تولیــد کننــده داخلــی کولرهــای گازی صنعتــی و خانگــی محســوب
میشــود کــه بــا داشــتن ســه فقــره پروانــه اکتشــاف فلــزات پایــه بزرگتریــن و
مجهزتریــن تولیدکننــده لولههــای مســی مــورد نیــاز صنعــت تهویــه مطبــوع
کشــور اســت.
مدیــر تولیــد کارخانجــات مهــر اصــل در ادامــه از تولیــد دســتگاههای تهویــه
هواپیمــا در ایــن مجموعــه خبــر داد و گفــت :ایــن مجموعــه قــادر بــه تولیــد

دســتگاههای تهویــه هوایــی متناســب بــا اقلیمهــای مختلــف بــوده و عــاوه بــر
تأمیــن نیازهــای داخلــی ،محصــول خــود را بــه کشــورهایی چــون عــراق ،ترکیــه
و جمهــوری آذربایجــان صــادر میکنــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تولیــد محصوالتــی دیگــر همچــون محصــوالت تهویه
بیمارســتانها گفــت :اکثــر بیمارســتانهای کشــور از ایــن محصــوالت بهــره
میبرنــد .از ســوی دیگــر محصــوالت مرتبــط بــا تهویــه هــوا از محصــوالت
صادراتــی مجموعــه محســوب میشــوند کــه بــا توجــه بــه قیمــت و کیفیــت
مناســب ،پــر مشــتری هســتند.
مدیــر تولیــد کارخانجــات مهــر اصــل ادامــه داد :بــا وجــود ضربــه ســنگین کرونــا
بــه بدنــه صنایــع ،خوشــبختانه ایــن گــروه امســال تعدیــل نیــرو نداشــته بلکــه ۷۷
نفــر جدیــد را نیــز جــذب کــرده اســت.
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شرکت داداش برادر ( آیدین)
مدیرعامل:رسول بیوک
صادرکننده برگزیده استانی

صادرات  40درصد از کل
فروش محصوالت آیدین
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شــرکت داداش بــرادر در ســال  1323در شــهر تبریــز
تاســیس شــده و فعالیــت خــود را بــا تولیــد انــواع آبنبــات و تافــی
آغــاز مــی کنــد .در همــان ابتــدای فعالیــت ،بــه علــت کیفیــت
بــاالی محصــوالت تولیــدی ،ســهم عمــده ای از بــازار منطقــه را
پوشــش داد بــه طــوری کــه بــا ادامــه رونــق فعالیــت ،مدیریــت
شــرکت توانســت بــا اعتقــاد بــه توســعه پایــدار و بــا اســتفاده بهینــه
از منابــع ،کســب رضایــت مشــتریان ،بهبــود مــداوم فرایندهــا و اتــکا
بــه توانمنــدی ســرمایه هــای انســانی کارآمــد و ســالم ،بــا عنایــت
بــه ســرمایه گــذاری هــای جدیــد و راه انــدازی خطــوط تولیــد
پیشــرفته و مــدرن در ســال هــای اخیــر ،شــرکت را درجــه باالیــی
از توســعه برســاند.
در حــال حاضــر ،شــرکت داداش بــرادر (آیدیــن) بــا بــه
کارگیــری بیــش از  3500نفــر پرســنل ،در مســاحتی بــه متــراژ
 150هــزار متــر مربــع و زیربنــای  110هــزار مترمربــع ،توســعه پیــدا
کــرده و توانســته ســبد کاالی خــود را بــا تولیــد انــواع محصــوالت
شــکالت ،فــرآورده هــای کاکائویــی ،پاســتیل ،نوقــا بارشــکالتی،
تافــی ســاده و مغــزدار ،تافــی مغــزدار بــا طعــم میــوه ،کارامــل،
آبنبــات ســاده و مغــزدار ،کیــک ،بیســکویت ،ویفــر ،شــیرینی،
کــرم کاکائــو ،پشــمک ،دراژه ،پــودر دســر و پــودر ژلــه بــا برنــد
(آیدیــن) گســترش دهــد.
تمامــی محصــوالت تولیــدی شــرکت داداش بــرادر بــا تبعیــت از
تمامــی الزامــات قانونــی و ســایر الزامــات قابــل کاربــرد زيســت
محيطــي ،ايمنــي و بهداشــت حرفــه اي ،کیفیــت و انــرژی ،دارای
نشــان اســتاندارد ملــی ایــران بــوده و تحــت نظــارت ســازمان غــذا و
دارو تولیــد و دارای نشــان حــال مــی باشــد.
در حــال حاضــر شــرکت داداش بــرادر دارای  171عــدد پروانــه
بهداشــتی ســاخت از معاونــت غــذا و دارو اســتان اســت.
تمامــی محصــوالت تولیــد شــده پــس از اخــذ تاییدیــه از واحدهای
کنتــرل کیفیــت و تضمیــن کیفیــت ،طــی پروســه انبــار داری
سیســتمی ،بــه انبــار هــای مجهــز شــرکت انتقــال داده و از طریــق
واحــد حمــل و نقــل شــرکت داداش بــرادر کــه مجهــز بــه چندیــن
دســتگاه وســائط نقلیــه یخچــال دار مــی باشــد ،از انبــار مرکــزی
شــرکت بــه انبارهــا و ســردخانه هــای  18مرکــز پخــش در سراســر
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کشــور منتقــل شــده و بــه صــورت پخــش مویرگــی در اختیــار
مصــرف کننــدگان عزیــز قــرار مــی گیــرد.
شــرکت داداش بــرادر عــاوه بــر بخــش داخلــی ایــران ،اقداماتی اساســی
در زمینــه صــادرات نیــز انجــام داده اســت کــه نتیجــه ایــن اقدامــات،
صــادرات بــه کشــورهای همســایه ،حــوزه خلیــج فــارس ،آســیای شــرقی
و اروپــا اســت کــه  40درصــد از کل فــروش محصوالت شــرکت داداش
بــرادر را شــامل مــی گــردد کــه در راســتای اهــداف صادراتــی خــود در
ســال هــای اخیــر بــه عنــوان صــادر کننــده نمونــه ملــی و اســتانی انتخــاب
شــده اســت.
ایــن شــرکت دارای آزمایشــگاه مجهــز بــه انــواع دســتگاهای
آزمایشــگاهی در ســه بخــش شــیمیائی ،میکروبــی و فاضــاب
صنعتــی بــرای کنتــرل مــواد اولیــه ورودی و محصــوالت تولیــدی
خطــوط تولیــد و تصفیــه آب ،طبــق اســتانداردهای ملــی ایــران مــی
باشــد کــه تمامــی مــواد اولیــه داخلــی و خارجــی پــس از انجــام
آزمایشــات مربوطــه و تائیــد کارشناســان آزمایشــگاه ،مجــوز
انتقــال بــه انبــار شــرکت را پیــدا کــرده و در جریــان چرخــه تولیــد
قــرار مــی گیرند.یکــی از واحدهــای مجــزای دیگــر ،واحــد بهداشــت
محیــط مــی باشــد کــه تمــام اصــول بهداشــتی ســالن هــای تولیــد
و معاینــات ادواری پرســنل شــاغل مطابــق بــا اســتانداردهایISO
 9001و  22000 ISOرا بــا اســتفاده از تنظیــم دســتورالعمل هــای
اجرائــی  ،پیگیــری و انجــام مــی دهنــد .یکــی از واحدهــای مهمــی
کــه میتــوان بــه آن اشــاره نمــود ،واحــد تحقیــق و توســعه اســت کــه
ایــن واحــد بــا بهــره گیــری از کارشناســان بــا تجربــه و دانــش علمــی
در صنعــت غــذا،
بــا بــه کارگیــری اطالعــات علمــی و توجــه بــه نیازهــای بــه روز بــازار
و مشــتریان ،ســعی در بهبــود فراینــد تولیــد و ارائــه فرموالســیون متنــوع
جهــت تولیــد محصــوالت جدیــد و ســامت محــور هســتند.

شــرکت داداش بــرادر در حــال حاضــر مصمــم تــر از همیشــه و بــا تکیــه بــر تجربیــات گرانبهــای
ســالهای طوالنــی گذشــته ،مشــارکت فعالــی در رونــق بخشــیدن بــه اقتصــادی ملــی ایــران داشــته
و بــا تجربــه ای بیــش از  58ســال حضــور در بازارهــای داخلــی و جهانــی ،همچنــان در تــاش
اســت تــا محصوالتــی باکیفیــت و ســامت محــور بــه مشــتریان خــود ارائــه نمــوده و بــه صــورت
مســتمر در جهــت پیشــبرد هــدف عالــی و مهمتریــن رمــز موفقیــت خــود کــه همانــا تاکیــد
بر«مشــتری مــداری» اســت ،گام بــردارد.
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شرکت سهند جام تبریز
مدیرعامل:یعقوبمحبوبیان
صادرکننده برگزیده استانی

مديرعامل سهندجام تبریز:

شکستن شیشۀ صادرات
با کمبود زیرساخت ها

اینکــه صادرکننــده ای بــه جــای فکــر کــردن دربــارۀ
چگونگــی توســعۀ بازارهــای خارجــی و احیانــاً چگونگــی دور
ِ
ـکالت ناشــی از نوســانات ارز و
زدن تحریــم هــا یــا غلبــه بــر مشـ
مبــادالت بانکــی ،دغدغــۀ تامیــن کامیــو ِن بیــن المللــی بــرای ایفــای
تعهــدات صادراتــی اَش را داشــته باشــد ،موضوعــی اســت کــه در
تبریــز رنــگ واقعیــت بــه خــود گرفتــه اســت.
ِ
شــرکت تحــت مدیریتــش
مدیرعامــل «ســهند جــام تبریــز» کــه
یکــی از واحدهــای صادراتــی برگزیــدۀ آذربایجــان شــرقی در
ســال  1399معرفــی شــد ،بــه کمبــود نــاوگان حمــل و نقــل بــرای
ترانزیــت محمولــه هــای صادراتــیِ ســهند جــام اشــاره و از رفــع
نشــدن ایــن مشــکل انتقــاد مــی کنــد.
گفــت وگــوی کوتــاه مــا بــا «یعقــوب محبویــان» کــه در حاشــیۀ
مراســم «معرفــی و تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــدۀ اســتان در
ســال جــاری» صــورت گرفــت ،حــاوی اطالعــات تــازه ای از
فعالیــت هــای شــرکت ســهند جــام تبریــز هــم هســت کــه مــرور
آن خالــی از لطــف نیســت.
واحــد تحــت مدیریــت شــما یکــی از بــزرگ تریــن
تولیدکننــدگان در صنعــت شیشــه ایــران بــه حســاب مــی آید.
اگــر بخواهیــد بــه صــورت کوتــاه از ایــن واحد معرفی داشــته
باشــید ،چــه مــی گوییــد؟

شــرکت ســهندجام تبریــز تولیدکننــده انــواع شیشــه در ســال 1381
کلنــگ زنــی شــد و در ســال  85تولیــد شیشــه را آغــاز کــرد و هــم
اکنــون در ســال  99بــا داشــتن  6کارخانــه کــه هــر کــدام بــه یــک
خــط تولیــد اختصــاص دارنــد ،عنــوان بزرگتریــن واحــد تولیــد
کننــده شیشــه در شــمالغرب کشــور را بــه خــود اختصــاص داده
اســت .ضمــن اینکــه تنهــا تولیدکننــده شیشــه ســیمی (مســلح) در
کشــور هســتیم.
در حــال حاضــر ایــن کارخانــه بــا تولیــد انــواع شیشـههای مشــجر،
فلــوت و ســکوریت در رنگهــای مختلــف اعــم از ســفید ،برنــز،
دودی و ضخام ـت هــای چهــار تــا  10میلــی متــری پیشــتاز بــوده
و بــا توجــه بــه قابلیتهــای منحصــر بفــرد خــود ،توانایــی تولیــد
شیش ـههای پروفیــل و شیشــه بــدون آهــن (ســوالر) را کــه صرف ـاً
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جهــت آبگرمکنهــای خورشــیدی اســتفاده میشــود ،دارد .میــزان
اشــتغال هــم ،در اوایــل تاســیس کارخانــه حــدود  200نفــر بــود و هــم
اکنــون بیــش از  1000نفــر مشــغول فعالیــت هســتند.

هــای سرســام آوری برویــم کــه در بحبوحــۀ کمبــود کامیــون و نبــود کنتــرل و
نظــارت بــر شــرکتهای حمــل و نقــل ،هــر راننــده و هــر شــرکتی ،کرایــۀ حمــل
را بــه دلخــواه تعییــن مــی کنــد.

و اینکه چه مقدار تولید دارید و چه حجمی از آن صادر می شود؟

بــا ایــن حســاب در زیرســاخت هــای صادراتــی بــا مشــکل مواجهیــم .شــما
هــم چنیــن نظــری داریــد؟

میــزان تولیــد شیشــه فلــوت حــدود  13میلیــون مترمربــع ،شیشــه مشــجر بالــغ
بــر دو میلیــون و  859هــزار مترمربــع ،شیشــه ایمنــی  960هــزار مترمربــع و
آینــه  221هــزار و  145مترمربــع اســت .حــدود  80تــا  85درصــد مجمــوع
تولیــدات بــه کشــورهای عــراق ،ترکمنســتان ،ازبکســتان ،قزاقســتان ،افغانســتان،
ترکیــه ،آذربایجــان ،گرجســتان ،ارمنســتان ،هندوســتان ،کــره جنوبــی ،کویــت،
عمــان ،امــارات متحــده عربــی ،روســیه ،ایتالیــا ،رومانــی ،بلغارســتان ،قبــرس و
صربســتانصادر مــی شــود .مجمــوع صــادرات مــا در ســال گذشــته حــدود 26
میلیــون دالر بــوده اســت.
بــا ایــن حجــم بــاال از صــادرات در ســال ،طبیعتـ ًا بــا مشــکالتی هــم مواجــه
شــده ایــد .بــر همیــن اســاس ،چــه انتظــاری از مســئوالن بــرای رفــع ایــن
مشــکالت دارید؟

یکــی از اساســی تریــن مشــکالتی کــه چنــد وقتــی اســت بــا آن مواجهیــم،
کمبــود کامیــون بیــن المللــی بــرای حمــل محمولــه هــای صادراتــی اســت .بــا
شــرایطی کــه ایجــاد شــده ،مــا نمــی توانیــم کامیونــی بــرای صــادرات پیــدا کنیــم
و در حالــی کــه عــدم ارائــه ســرویس مناســب از ســوی ناوگانهــای ریلــی و
دریایــی جهــت صــادرات محصــوالت تولیــدی بــه حــد کافــی مــا را اذیــت مــی کند،
کمبــود کامیــون بیــن المللــی قــوز بــاالی قــوز شــده اســت .ایــن مشــکل بــه
ح ـ ّد حــاد شــده کــه اکنــون محمولــۀ صادراتــی روی دســت مــان مانــده و در
واقــع نمــی توانیــم تعهــد صادراتــی مــان را بــه موقــع ایفــا کنیــم .در وســط ایــن
مشــکل بــزرگ ،یــا بایــد شــاهد افــول صــادرات باشــیم و یــا زیــر بــار تعرفــه

بلــه ،در حالــی کــه صــادرات موفــق در گــرو وجــود زیرســاخت هــای الزم از
جملــه زیرســاخت هــای حمــل و نقــل و ترانزیــت هســت ،خــو ِد مــا در صنعــت
شیشــه ،بــا کمبــود نــاوگان حمــل و نقــل زمینــی و عــدم ارائــۀ ســرویس مناســب
توســط نــاوگان ریلــی و دریایــی روبــرو هســتیم .توجــه داشــته باشــید کــه بــه غیــر
از ســهند جــام تبریــز 7 ،شــرکت دیگــر در صنعــت شیشــه ایــران فعالیــت دارنــد
کــه در مجمــوع60 ،درصــد محصــوالت تولیــد شــده در ایــن واحدهــا مــازا ِد
نیــاز داخــل هســت و راهــی بــه غیــر از صــادرات نداریــم .بنابرایــن بایــد تدبیــری
اساســی اتخــاذ شــود تــا مشــکل کمبــود نــاوگان حمــل و نقــل و ضعــف هــا در
زیرســاخت هــای جابجایــی کاال ،حــل و فصــل شــود کــه در غیــر اینصــورت
بایــد درب کارخانــه هــا را تختــه کنیــم و تولیــد متوقــف شــود.
بــه غیــر از لــزوم تقویــت زیرســاخت هــای حمــل و نقــل ،انتظــار
دیگــری از مســئوالن نداریــد؟

یــک مشــکل دیگــر هــم هســت کــه نیازمنــد مداخلــۀ مســئوالن اســت .مــا و
البتــه دیگــر صادرکننــدگان در حــال حاضــر بــه خاطــر شــرایط تحریمــی ،امــکان
جابجایــی ارز را از طــرق رســمی نداریــم و انتظــار داریــم بــه هرحــال گام هایی برای
رفــع ایــن مشــکل برداشــته شــود تــا امــر صــادرات تســهیل و تســریع شــود.
تولیدکننــده و صادرکننــده ای کــه در دوران جــوالن ویــروس کرونــا بــه حـ ّد کافی
آســیب دیــده و بــه تناســب ،از حاکمیــت شــرایط بــد اقتصــادی بــه خاطــر تحریم ها
متضــرر شــده ،دیگــر نبایــد مانــع دیگــری در برابــر تولیــد و تجارتــش ببیند.
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شرکت آذرپاک خزر تهران
مدیرعامل:ابوالفضل کاظمی نژاد
صادرکننده برگزیده استانی

رئيس هيات مديره آذرپاک خزر:

نبود مشوق های

صادراتی مناسب در کشور
رئيــس هيــات مديــره شــرکت آذرپــاک خــزر تهــران و
صادرکننــده نمونــه اســتان گفــت :ايــن روزهــا صادرکننــده هــا بــا
مشــکالت بســياري دســت و پنجــه نــرم مــي کننــد و اکثــر توليــد
کننــده هــا و صادرکننــده هــا بــا ســيلي ،صــورت خــود را ســرخ
نگــه مــي دارنــد.
محمــد کاظمــي نــژاد کجابــاد عنــوان کــرد :آمارهــاي صادراتــي
نســبت بــه ســال قبــل کاهــش پيــدا کــرده و ايــن موضــوع در
شــرکت آذرپــاک خــزر تهــران نيــز کامــا مشــهود اســت.
وي افــزود :ارز اختصــاص يافتــه بــراي واردات مــواد اوليــه بــا
قيمــت مــواد اوليــه همخوانــي نــدارد و بيشــتر توليــد کننــده هايــي
کــه دســتي در صــادرات دارنــد از ايــن موضــوع آســيب ديــده و
نگــران تاميــن مــواد اوليــه مــورد نيــاز واحــد توليــدي خــود هســتند.
کاظمــي نــژاد در مــورد ســاير مشــکالت در ايــن حــوزه ،گفــت:
اگرچــه هزينــه حمــل و نقــل در کشــور پاييــن اســت و ايــن ظاهــرا
بــه نفــع صادرکننــده هاســت امــا در عمــل ،زيرســاخت هــاي حمــل
و نقلــي کشــور ضعيــف و فرســوده بــوده و در ايــن زمينــه نيــز بــا
مشــکالت عديــده مواجــه هســتيم.
وي بــا اشــاره بــه نبــود مشــوق هــاي صادراتــي در کشــور ،گفــت:
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مشــوق هــاي صادراتــي ســابق از ســال  1386پرداخــت نشــده و بــه فراموشــي
ســپرده شــده اســت .ايــن در حاليســت کــه مشــوق هــاي صادراتي در کشــورهاي
مختلــف بــه صادرکننــده هــا پرداخــت مــي شــود و بــه هميــن دليــل اين کشــورها
جــزو کشــورهاي موفــق در حــوزه صــادرات محســوب مــي شــوند.
رئيــس هيــات مديــره شــرکت آذرپــاک خــزر تهــران افــزود :مشــوق هــاي
صادراتــي در ايــران چيــزي حــدود  3درصــد بــود .ايــن در حاليســت کــه
در بيشــتر کشــورهاي پيشــرفته و حتــي برخــي از کشــورهاي همســايه،
مشــوق هــاي صادراتــي حــدود  18درصــد اســت کــه رقــم قابــل توجهــي بــراي
يــک صادرکننــده محســوب مــي شــود.
کاظمــي نــژاد مــواردي ماننــد ماليــات بــر ارزش افــزوده را يکــي ديگــر از
مشــکالت صادرکننــده هــا عنــوان کــرد و ادامــه داد :تصميمــات دولــت در
حــوزه توليــد و صــادرات معمــوال بــه نفــع توليدکننــده و صادرکننــده نيســت
و برخــي از اوقــات باعــث از بيــن رفتــن تمرکــز صادرکننــده در امــر صــادرات
مــي شــود.
وي بــا اشــاره بــه کاهــش صــادرات ايــن شــرکت در ســال جــاري ،عنــوان کــرد:

بايــد منتظــر باشــيم تــا ببينيــم سياســت هــاي دولــت جديــد در ســال  1400بــه
چــه شــکل خواهــد بــود و اميدواريــم کــه اميــدواري صادرکننــده هــا بــه بهبــود
وضعيــت در ســال آينــده بــه يــاس تبديــل نشــود.
شــرکت آذرپــاک خــزر تهــران در ســال  1380بــا ســرمايه گــذاري دو بــرادر
خــوش فکــر تاســيس شــده و محصــوالت ايــن شــرکت از همــان ابتــداي توليــد
بــه کشــورهاي مختلــف صــادر شــده اســت.
کشــورهايي ماننــد عــراق ،افغانســتان ،پاکســتان ،ترکيــه ،آذربايجان و گرجســتان
جــزو مشــتريان دائمــي محصــوالت ايــن شــرکت هســتند .شــرکت آذرپــاک
خــزر تهــران توليدکننــده انــواع کولرهــاي فلــزي و پالســتيکي آبــي ،انــواع
يخچــال فريزرهــاي خانگــي و صندوقــي ،انــواع بخــاري هــاي گازي و برقــي
بــوده و ايــن محصــوالت بــا برندهــاي مختلــف از جملــه گلــدن ،پــاک خــزر و
رامــوس بــه بازارهــاي هــدف در کشــورهاي همســايه ارســال مــي شــوند.
ايــن شــرکت از ابتــداي فعاليــت تــا بــه امــروز بــراي  400نفــر اشــتغال ايجــاد
کــرده و ســال هــاي متوالــي بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه اســتان انتخــاب شــده
اســت.
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سیمکات)
شرکت سیم و کابل تبریز((سیمکات
مدیرعامل :عبداهلل قاری زاده
صادرکننده برگزیده استانی

مدیر عامل و نائب رئيس هيات مديره سیمکات:

ِ
فرصت
از تهدید تا

نوسانات اقتصادی بر تجارت

«عبدالــه قاریــزاده» ،مدیرعامــل و نائــب رئیــس هیــات مدیــرۀ
شرکت«ســیم و کابــل تبریــز» یــا «ســیمکات» وقتــی در برابــر ســوال
مــا مبنــی بــر چگونگــیِ انجــام صــادرات موفــق در تنگنــای انبــوهِ
ِ
ِ
اقتصــادی کنونــی مواجــه مــی شــود ،تحلیلــی ارائــه
مشــکالت
مــی دهــد کــه دســتکم در نــگاه نخســت قابــل تأمــل اســت .متــن
زیــر ماحصــل گفــت وگــوی کوتــاه ،امــا جـ ّذاب مــا بــا ایــن فعــال
باتجربــۀ اقتصــادی اســتان اســت کــه در حاشــیۀ مراســم معرفــی و
تجلیــل از مدیــران واحدهــای صادرکننــدۀ برگزیــدۀ آذربایجــان
شــرقی بــه انجــام رســید.
ِ
«ســیمکات» قدیمــی یــک بــار دیگــر در ســپهر صادراتــی
آذربایجــان شــرقی درخشــید و بــه عنــوان واحــد برگزیــده
معرفــی شــد.

بلــه .شــرکت ســیم و کابــل تبریــز در ســال  1353در  15کیلومتــری
جــاده تبریــز -تهــران در زمینــی بــه مســاحت بیــش از  54هــزار
مترمربــع تاســیس شــد امــا کار نصــب و راه انــدازی ماشــینآالت
آن در ســال 1357عملیاتــی شــد .در آغــاز فعالیــت ایــن کارخانــه،
محصــوالت تولیــدی شــامل ســیمهای عایــق دار ،هادیهــای
هوایــی مســی و کابلهــای ســبک بــود ولــی در ســال ،1365
ســالن تولیــد گرانــول پــی وی ســی ( )PVCشــرکت راه انــدازی
شــد .ایــن واحــد تولیدکننــده انــواع گرانولهــای مــورد مصــرف
در عایــق و روکــش ســیم و کابــل زمینــی اســت.
در ســال  1375هــم شــرکت ســیمکات شــاهد راه انــدازی کارخانــه
تولیــد مفتــول آلومینیــوم بــا ظرفیــت ســاالنه  12هــزار تــن بــود.
ظرفیــت تولیــد ایــن واحــد در ســال  1386بــا نصــب و را ه انــدازی
یــک کــوره ذوب و نگهدارنــده جدیــد بــه میــزان شــش هــزار تــن
در ســال افزایــش یافــت.
از دیگــر واحدهــای شــرکت ،کارخانــه تولیــد مفتــول ،لولــه و
تســمه مســی اســت کــه در ســال  1379راه انــدازی و شــروع بــکار
کــرد .ظرفیــت تولیــد ایــن واحــد هــم ســاالنه  7400تــن انــواع

52

نشریه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز شماره  9اسفند 1399

مفتــول ،لولــه و تســمه مســی اســت.
در ســال  1397نیــز بــا تصمیــم دولــت ،شــرکت هــادی بــرق قزویــن (دیاموند ســابق)
در ســیمکات تبریــز ادغــام شــد و حجــم تولیــدات شــرکت افزایــش پیــدا کرد.
شــما در کنــار تولیــد ،یــک واحــد صادراتــی موفــق هــم هســتید و شــأن
حضــور شــما در مراســم امــروز ،مؤ ّیــد همیــن موضــوع اســت .نســبت
صــادرات بــه مجمــوع تولیــد ،چــه میــزان اســت و در بــازار کدام کشــورها
حضــور داریــد؟

مجمــوع تولیــدات مــا چیــزی بالــغ بــر 40هــزار تُــن انــواع محصــول در ســال
هســت و  62درصــد ایــن میــزان ،صــادر مــی شــود؛ ارزش ریالــی صــادرات مــا
در ســال قبــل هــم حــدود  290میلیــارد تومــان بــود کــه در اثــر صــادرات بــه
کشــورهای عــراق ،ترکیــه ،افغانســتان و گرجســتان عایــد ســیمکات شــد.
مــی پذیریــد کــه تولیــد و مخصوص ـاً صــادرات ،در شــرایطی کــه بــا هــر تح ـ ّول
سیاســی-اقتصادی دســتخوش نوســان هــای گاهـاً شــدید مــی شــود ،دشــواری هــای
مضاعفــی را تحمیــل کــرده اســت؟ بــا مفــروض دانســتن موافقــت تــان بــا ســوال
طــرح شــده ،چگونــه یــک تولیــد و متعاقبـاً صــادرات موفــق را در تنگنــای ایــن
مشــکالت تجربــه کــرده ایــد؟
مــن فکــر مــی کنــم ایــن نوســانات اقتصــادی کــه شــما مــورد اشــاره قــرار دادیــد،
هــم تهدیــد هســت و هــم فرصــت .اگــر از بســیاری از فعــاالن اقتصــادی دربــارۀ
تاثیــر کرونــا بــر کســب و کارشــان بپرســید ،اظهــار نارضایتــی خواهنــد کــرد و
حقیقتـاً هــم تهدیــد بزرگــی بــوده و هســت ولــی مــا بــا چابکــیِ
خاصــی کــه در
ّ
سیســتم ایجــاد کــرده ایــم ،در دل ایــن تهدی ـ ِد بــزرگ ،یــک فرصــت بــزرگ
هــم ایجــاد کردیــم .همــکاران مــا بــه محــض شــروع کرونــا و نیــاز پیــدا کــردن

بــه ســیم هــای مفتولــیِ ماســک ،بــه ســرعت خــط تولیــد ایــن ســیم هــا را افتتــاح
کــرده و بخــش عمــده ای از نیــاز بــه ایــن کاال را پاســخ دادنــد.
در مقابــل ،مــا هــم مثــل بقیــۀ همــکاران ،منتقــد صــدور بخشــنامه هــای خلــق الســاعه
و گاهــاً متناقــض بــا یکدیگــر از جانــب بانــک مرکــزی ،گمــرک ،وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت و غیــره هســتیم کــه مشــکالت عمــده ای را بــرای بــه
خصــوص صــادرات ایجــاد کــرده اســت.
بــه هرحــال ایــن اتفاقـ ِ
ـات خــوب و بــد ،هــر چــه بــوده ،گذشــته و بایــد بــه فکــر
آینــده بــود .امیدواریــم مســئوال ِن تصمیــم گیــر هــم عنایــت داشــته باشــند و بــا
حمایــت از تولیــد ،هــم بــه کار واحدهــای صنعتــی رونــق ببخشــند و هــم در
رشــد صــادرات کشــورمان ســهیم باشــند.
برداشــت مــن ایــن اســت کــه شــما بیشــتر مشــکالت را متوجــه ناکارآمدی
هــا یــا ضعــف هــای داخلــی مــی کنیــد تــا اینکــه منشــاء بیشــتر مشــکالت را
از ناحیــۀ کشــورهای خارجــی بدانید.

فکــر مــی کنــم بیشــتر مشــکالت مــا از نقــص هــای مدیریــت داخلــی اســت .امــا
ِ
ـکالت تحمیــل شــده توســط دشــمنان مــان ،کــم
توجــه داشــته باشــید کــه مشـ
دردســری بــرای کشــور و فعــاالن اقتصــادی ایجــاد نکــرده اســت .همــان طــور
کــه گفتــم ،تــا حــاال ایــن مشــکالت را ،چــه داخلــی و چــه خارجــی ،بــه خوبــی
از ســر گذرانــده ایــم و بایــد بــرای ســاختن آینــده بهتــر از تجــارب گذشــته بــه
نحــو احســن اســتفاده کرد.همــۀ حــرف مــا ایــن اســت کــه مســئوالن ،مشــکالت
فعــاالن اقتصــادی را بشــنوند و بــا نــگاه مثبــت ،در جهــت حــل و فصــل آنهــا
تمــام تــوان خــود را بــه کار گیرنــد تــا تولیــدی پررونــق و نهایتـاً تجارتــی موفــق
و مطلــوب را شــاهد باشــیم.
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شرکت ایلکین
مدیرعامل :حسن قالیچه باف وثوقی
صادرکننده برگزیده استانی

مديرعامل شرکت ایلکین:

صادرات ،سند تحقق
شعار «ما می توانیم»

«صــادرات در شــرایط تحریــم ،ســخت شــده ولــی مــا هــم بــرای
غلبــه بــر مشــکالت ،راه حــل هــای خودمــان را داریــم .اســتمرار
صــادرات در وانفســای ایــن ســختی هــا یعنــی مــا توانســته ایــم».
ایــن ،بخشــی از اظهــارات «حســن قالیچــه بــاف وثوقــی» مدیرعامــل
یکــی از بــزرگ تریــن شــرکت هــای صادرکننــدۀ انــواع خشــکبار
و خشــکبار فــراوری شــده آذربایجــان شــرقی و ایــران اســت .مــرور
متــن گفــت وگــوی کوتــاه مــا بــا ایــن صادرکننــدۀ برگزیــدۀ
آذربایجــان شــرقی در ســال  99کــه در حاشــیۀ مراســم معرفــی
صادرکننــدگان برگزیــدۀ اســتان بــه انجــام رســید ،هــم شــما را بــا
شــرکت «ایلیکــن» آشــنا مــی کنــد و هــم گوشــه ای از دیــدگاه
هــای مدیرعامــل ایــن واحــد صادراتــی موفــق را نمایــان مــی ســازد.
قبــل از رســمیت یافتــن گفــت وگــوی مــان عنــوان کردیــد
کــه از صــادرات بــه تولیــد رســیده ایــد .ایــن یعنــی اینکــه
مــن بــا یــک صادرکننــدۀ حرفــه ای گفــت وگــو مــی کنــم
ـتگی تمــام ،عنــوان «صادرکننــدۀ
کــه بــی تردیــد بــا شایسـ ِ
برگزیــدۀ آذربایجــان شــرقی» را از آن خــود کــرده اســت.
داســتان ورودتــان بــه تولیــد بایــد شــنیدنی باشــد.

مــا بــه صــورت خانوادگــی از  25ســال قبــل در کار صــادرات
انــواع محصــوالت ایرانــی بــه خــارج از کشــور بودیــم تــا اینکــه
تصمیــم گرفتیــم توانمنــدی خودمــان در عرصــه تولیــد را هــم
بــه محــک بکشــیم .بــر همیــن اســاس یــک شــرکت خانوادگــی
را در محــل شــهرک صنعتــی عالــی نســب تبریــز بنــا کردیــم .نــام
شــرکت در ابتــدا «وثــوق فــود» بــود امــا بعدهــا بــه «ایلکیــن» کــه بــه
معنــی اولیــن در زبــان ترکــی آذربایجانــی اســت ،تغییــر نــام یافــت.
در ســال  ۱۳۸۵موفــق بــه دریافــت عنــوان یکــی از بزرگتریــن
صادرکننــدگان کشــمش در ایــران بــا صــادرات بــه کشــورهایی
از جملــه روســیه ،لیتوانــی ،فرانســه ،آلمــان ،هلنــد و لهســتان شــدیم
و اگــر واقعیــت امــر را بخواهیــد ،بایــد بگویــم کــه شــرکت ایلکیــن
بــه عنــوان صادرکننــده بهتریــن کیفیــت کشــمش تیزابــی در میــان
مشــتریان خــود شــناخته شــده اســت .پــس از ســال  ۱۳۸۵تنــوع
محصــوالت شــرکت مــا بــه میــوه خشــک ،آجیــل و خرمــا گســترش
یافــت و از ســال  91بــود کــه رویکردهای تولیــد ،فــراوری و صادرات
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شــرکت بــر مبنــای اصولــی اســتوار شــد کــه امــروز بــا اتّــکا بــه این اصــول ،موفــق به
کســب عنــوان صادرکننــدۀ برگزیــدۀ آذربایجــان شــرقی شــده ایــم.
ـی محصــوالت تولیــد یــا
بــر اســاس گفتــه هایتــان همــۀ مقاصــد صادراتـ ِ
فــراوری شــده در ایلکیــن ،کشــورهای اروپایــی بــود .االن بــا حاکمیــت
شــرایط تحریــم و دشــواری هــای اقتصــادی ،چــه تغییــری در جغرافیــای
صادراتــی محصــوالت تــان ایجــاد شــده اســت؟

مــا همچنــان بــه اروپــا صــادرات داریم ضمــن اینکه بســیاری از کشــورهای همســایه
و کشــورهای آســیایی هــم بــه لیســت مشــتری هــای مــا اضافــه شــده اند.
اســتمرار صــادرات بــه کشــورهای اروپایــی ،بــه خاطــر امــکان ناپذیــری
تبــادالت بانکــی بایــد کار بســیار ســختی باشــد .ســخت نیســت؟

ســخت هســت ولــی مــا هــم بــرای غلبــه بــر مشــکالت ،راه حل هــای خودمــان را
داریــم .توجــه داشــته باشــید کــه مــا صاحــب تجربــۀ ربــع قــرن در امــر صــادرات
هســتیم و طبیعــی اســت کــه راهــکار اســتمرار صــادرات در چنیــن شــرایطی و
حتــی بدتــر از ایــن شــرایط را پیــدا مــی کنیــم و بــا قــدرت بــه پیــش مــی رویــم.
اســتمرار صــادرات در وانفســای ایــن ســختی هــا یعنــی اینکــه مــا مــی توانیــم و
مــی بینیــد کــه مــا توانســته ایــم ،یعنــی اینکــه تحریــم هــا خدشــه ای بــر اصــل کار
مــا در حــوزۀ صــادرات وارد نکــرده اســت.
همــان طــور کــه گفتــم ســختی هایــی هســت ،بســیار هــم هســت؛ امــا اعتقــاد
دارم کشــوری کــه مــی خواهــد مســتقل باشــد و روی پــای خــود ایســتاده و بــه
ایــن و آن وابســتگی نداشــته باشــد بایــد ایــن ســختی هــا را تحمــل کنــد کــه مــنِ
تولیدکننــده و صادرکننــده هــم بایــد برابــر بــا اقشــار دیگــر ســهم مــان در تحقــق
ایــن اســتقالل را ادا کنیــم.
ِ
ـادرات موفــق بــه اروپــا
بســیار خــوب .شــاید افشــای پیــچ و خــم هــای صـ

در وســط جنـ ِ
ـادی کنونــی درســت نباشــد امــا مســالۀ دیگــری کــه
ـگ اقتصـ ِ
بــاز حیــرت انگیــز اســت ،دســتیابی محصــوالت تولیــدی یــا فــراوری شــدۀ
شــرکت شــما بــه درجــه ای از کیفیــت مطلــوب اســت کــه مــورد تقاضــای
ـتری اروپایــی اســت.
مشـ ِ

بلــه ،مــا مفتخــر بــه ارائــه یکــی از بــا کیفیــت ترین کشــمش هــای تولیــدی در منطقه
بــا تکنولــوژی مــدرن روز بــه کشــورهای اروپایــی و غیراروپایــی هســتیم .بــا توجــه
بــه تقاضــای بــاالی غــذای ســالم در دهــه هــای اخیــر ،مــردم مایــل بــه میــل کــرد ِن
غــذای ســالم هســتند .شــرکت ایلکیــن بــا حمایت از ســامتی مصــرف کننــده ،تهیه
کننــده غــذای ســالم بــرای مشــتریان خــود اســت و توانســته نشــان ایمنــی و ســامت
غــذای وزارت بهداشــت و درمــان را اخــذ کنــد .مــا مــواد اولیــه مــورد نیازمــان را
بــه طــور مســتقیم از بهتریــن تولیدکننــدگان انگــور کــه ســابقه چنــد ســاله همــکاری
بــا آن هــا را داریــم ،خریــداری مــی کنیــم .آزمایشــگاه هــای شــرکت در داخــل
کارخانــه هــم با انجــام آزمایشــات مختلــف شــیمیایی ،فیزیکــی و میکروبیولوژیکی
در مراحــل مختلــف از جملــه مــواد اولیــه ورودی ،حیــن فراینــد تولیــد و محصــول
نهایــی ،کیفیــت محصــول تولیــدی را کنتــرل مــی کننــد .فراینــد تولید تحــت کنترل
و بازرســی هــای دقیــقِ متخصصــان کنتــرل کیفــی شــرکت همــراه بــا پیــاده ســازی
اصــول ایــزو  ۲۲۰۰۰:۲۰۰۵و رعایــت اســتاندارد مــواد غذایــی موســوم بــه جــی ام پی
( )GMPبــا تولیــد محصــول ایمــن ،ســالم و بــا کیفیــت برتــر بــه تحقــق مــی پیونــدد.
هــدف مــا ارائــه محصــول باکیفیــت بــه مشــتریان اســت و موفقیــت در امر صــادرات
بــه اروپــا از موفقیــت مــان در رســیدن بــه ایــن هــدف ارزشــمند حکایــت دارد.
نگفتیــد کــه حجــم تولیــد و فــراوری شـ ِ
ـرکت تحــت مدیریــت شــما چــه میــزان
اســت و چــه بخشــی از آن صــادر مــی شــود.
حــدود 7هــزار تُــن در ســال ،انــواع محصــول را تولیــد و یــا فــراوری مــی کنیــم و
 100درصــد ایــن تولیــدات ،صــادر مــی شــود .اساسـاً اســتراتژی مــا در تاســیس
شــرکت کــه قبـ ً
ا توضیــح دادم ،تولیــد صــادرات محــور بــوده اســت.
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شرکت پاالیش و انرژی شمالغرب آرکا

مدیرعامل :مقصود رهبرنیا
صادرکننده برگزیده استانی

عضو هيات مديره آرکا:

خوش حسابان صادراتی

در سنگالخ وعده های مالیاتی

ض صادرکننــدگان درخصــوص اســترداد مالیــات
اعتــرا 
ارزشافــزوده بــه رغــم گذشــت دو ســال از ایفــای تعهــد ارزی،
همچنــان ادامــه دارد .در تــازه تریــنِ ایــن اعتــراض هــا یــک عضــو
هیــات مدیــرۀ شــرکت «پاالیــش و انــرژی شــمالغرب آرکا» کــه
بــرای دریافــت تندیــس «واحــد صادراتــی برگزیــدۀ آذربایجــان
شــرقی در ســال  »1399بــه تــاالر اجتماعــات مجتمــع رفاهــی
پتروشــیمی تبریــز آمــده بــود ،از عملــی نشــدن قــول های داده شــده
در اســترداد ایــن مالیــات ســخن بــه میــان آورد و از آن بــه عنــوان
بــزرگ تریــن مشــکل خــوش حســابان صادراتــی یــاد کــرد .در
گفــت وگــو بــا «حســن رهبرنیــا» جزئیــات ایــن موضــوع را جویــا
شــده ایــم کــه در زیــر مــی خوانیــد:
مســیر صادرکننــدۀ برگزیــدۀ آذربایجــان شــرقی کــه در
صنعــت تولیــد قیــر فعالیــت دارد ،همــوار اســت یا ســنگالخی؟

بــا وجــود مشــکالت ریــز و درشــت نبایــد انتظــار همــوار بــودن
مســیر را داشــت.
ترین آنها کدام است؟
چه مشکالتی؟ بزرگ
ِ

عــدم اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده .مطابــق قانــون ،ســازمان
امــور مالیاتــی مکلــف اســت کــه حداکثــر ظــرف مــدت یــک
مــاه ،مالیــات بــر ارزش افــزوده دریافتــی از صادرکننــدگان را
بــه حســاب آنهــا واریــز کــرده و مســترد نمایــد امــا در ارتبــاط بــا
واحــد خــو ِد مــا بــه رغــم اینکــه بیــش از دو ســال از رفــع کامــل
تعهــد ارزی و معرفــی شــرکت مــا توســط بانــک مرکــزی بــه
ســازمان امــور مالیاتــی مــی گــذرد ،وجــوه مربــوط بــه ایــن مالیــات
بازگردانــده نشــده اســت .تاخیــر دو ســاله در بازگردانــدن مالیــات
بــر ارزش افــزوده مــا باعــث شــده بخــش عمــدهای از منابــع مرتبــط
بــا نقدینگــی مــان را در دســت نداشــته باشــیم و ایــن وجــوه بــه
صــورت بلوکــه شــده باقــی بمانــد.
یعنــی شــما در ســال  97صــادرات داشــته ایــد و بــه موقــع هم
تعهــد ارزی تــان را ایفــا کــرده ایــد امــا حــاال کــه در اواخــر
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ـی مربــوط بــه مالیــات بــه ارزش افــزوده
ســال  99هســتیم ،بــه وجــوه قانونـ ِ
تــان دسترســی نداریــد؟

بلــه ،مــا جــزو آن دســته از صادرکنندگانــی هســتیم کــه در ســال  ۹۷صــادرات
داشــته ایــم و در مهلــت قانونــی ارز حاصــل از صــادرات خــود را بــه چرخــه
اقتصــادی برگردانــده ایــم امــا نمــی دانیــم کــه چــرا بعــد از گذشــت دو ســال،
مبالــغ مالیــات بــر ارزش افــزوده مســترد نمــی شــود .همــۀ ایــن اتفــاق هــا در حالی
مــی افتــد کــه مــا اطــاع موثــق داریــم کــه همــکاران مــا مثـ ً
ا در بندرعبــاس ،در
مهلــت یــک ماهــه کــه قانــون بــرای ســازمان امــور مالیاتــی پیــش بینــی کــرده،
شــاهد اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده شــان بــوده انــد .بنابرایــن احســاس مــی
کنــم مشــکل ،از اســتان ماســت.
اطمینــان داریــد اســم «آرکا» در فهرســت صادرکنندگانــی کــه رفــع تعهد
ارزی کردهانــد ،ثبــت شــده اســت؟

قانــون مــی گویــد اگــر یــک صادرکننــده ،حتــی  ۷۰درصــد از ارز حاصــل از
صــادرات خــود را بازگردانــده باشــد ،تمــام مالیــات بــر ارزش افــزوده پرداختــی
او بابــت صــادرات ،بــه حســابش برگشــت داده میشــود .برابــر اعــام بانــک
مرکــزی مــا نــه ح ـ ّد کــف ،کــه  100درصــد ارز صادراتــی را بازگردانــده ایــم
امــا ســازمان امــور مالیاتــی منابــع پرداختــی مــا را بازنمــی گردانــد.
پس مسیر تولید و صادرات ،حسابی سنگالخی است...

عــدم اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده فقــط یکــی از مشــکالت ماســت .یکــی
دیگــر از بزرگتریــن مشــکالت مــا بخشــنامه هــای خلــق الســاعه ای اســت کــه ادامــه
و تقویــت رونــد تجــارت را دچــار مشــکل می کند.متاســفانه عــدم تعــادل در صدور
بخشــنام ه هــا و تکثّــر آنهــا کــه در برخــی از مــوارد ،همدیگــر را نقــض مــی کننــد،

آرامــش تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان را بــه هــم زده اســت.
نکتــۀ دیگــر ایــن اســت کــه صادرکننــدگان بخشــنامه هــا کــه در مناصــب دولتــی
حضــور دارنــد ،بایــد پیــش از اتخــاذ هــر تصمیمــی نظــرات بخــش خصوصــی را
جویــا شــوند ولــو اینکــه اجرایــی هــم نکننــد چراکــه مــا درگیــر متــن هســتیم و
مــی توانیــم بــه رســیدن دولتــی هــا بــه درک روشــنی از فضــای واقعــی عرصــه
تولیــد و تجــارت ،کمــک کنیــم .مــن معتقــدم وقتــی مســئوالن ،بخــش خصوصی
را مــورد توجــه قــرار دهنــد و از نظــرات ایــن بخــش بهــره منــد شــوند قطعــا در
تصمیــم گیــری دقــت بیشــتری خواهنــد داشــت .شــاید اســتفاده از دیــدگاه هــای
صادرکننــدگان برگزیــدۀ اســتان ،فتــح بابــی بــرای تحقــق ایــن حلقــۀ مفقــوده در
ســطح اســتانی باشــد.
مشــکل دیگــر مــا تیــره شــدن مقطعــی روابــط کشــورمان بــا کشــورهای هــدف
صادراتــی مــا بــه خاطــر گاه ـاً تنهــا یــک موضــع گیــری سیاســی اســت .انتظــار
بخــش خصوصــی ،بهبــود مناســبات سیاســی و و روابــط اقتصــادی بــا کشــورهای
دیگــر اســت و بخــش مهمــی از ایــن وظیفــه بــر دوش وزارت امــور خارجــه
اســت کــه از بازرگانــان ایرانــی در ســایر کشــورها حمایــت کنــد .اگــر روابــط
سیاســی بیــن کشــورها بهبــود پیــدا کنــد ،تامیــن امکانــات تجــارت غیرقابــل
دســترس نیســت .مهــم تریــن کار ،رفــع محدودیــت هــا و تســهیل شــرایط
قانونــی اســت .وقتــی ایــن اتفــاق نمــی افتــد ،وقتــی مــن مهیّــای ارســال جنســم
بــه ترکیــه یــا گرجســتان هســتم ،کشــور مقصــد از پذیرفتــن جنــس صادراتــیِ
ایرانــی امتنــاع مــی کنــد و ایــن ،اص ـ ً
ا برازنــدۀ کشــور مــا نیســت.
بــاور کنیــد کــه آذربایجــان شــرقی توانایــی چنــد برابــر کــردن ظرفیــت صادراتیِ
خــود را دارد امــا مشــکالتی کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــد ،دســت و بــال مــا
را بــرای تحقــق ایــن پتانســیل بالقــوه مــی بنــدد.
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شرکت کلرپارس
مدیرعامل :ابوالفضل باباپور
صادرکننده برگزیده استانی

مديرعامل کلرپارس:

صادرات

مکمل تولید است

58

مديرعامــل شــرکت کلــر پــارس و صادرکننــده نمونــه ملــي گفــت:
صــادرات مکمــل توليــد اســت و امســال صــادرات مــواد غيرنفتــي
توانســته کمــک بزرگــي بــه محقــق شــدن شــعار جهــش توليــد
کــرده و باعــث افزايــش توليــد شــود .ابوالفضــل باباپــور تصريــح
کــرد :کلرپــارس امســال توانســته عــاوه بــر تاميــن نيــاز داخلــي 30
درصــد از محصــوالت توليــدي خــود را بــه کشــورهاي مختلــف
صــادر کنــد و محقــق شــدن ايــن مقــدار صــادرات باعــث افزايــش
راندمــان توليــد در ايــن کارخانــه شــده اســت.
وي تصريــح کــرد :متاســفانه قانــون ممنوعيــت صــادرات مــواد
ضدعفونــي کننــده و گنــدزا بــه دليــل شــيوع بيمــاري کرونــا در
کشــور باعــث کاهــش آمــار صــادرات کلرپــارس شــد ،در صورتي
کــه مــي توانســتيم ايــن مــواد را بــه بيشــتر کشــورهاي جهــان صــادر
کنيــم و بــه آمــار بهتــر و درخشــان تــري دســت پيــدا کنيــم.
باباپــور ادامــه داد :کلرپــارس يکــي از شــرکت هايــي بــود کــه بــه
محــض شــيوع کرونــا و احســاس نيــاز ،خــط توليــد خــود را بــراي
توليــد مــواد ضدعفونــي کننــده مهيــا کــرد و بــه ايــن وســيله توانســتيم
بخــش اعظمــي از نيــاز فــوري کشــور بــه ايــن نــوع محصــوالت را
مرتفــع کنيــم .وي در زمينــه مشــکالت پيــش روي توليد و صــادرات،
بيــان کــرد :يکــي از مشــکالت اصلــي مــا در کلــر پــارس ،کمبــود
مــواد اوليــه و نوســانات قيمتــي مــواد اوليــه اســت کــه باعــث شــده بــا
مشــکالت عمــده اي در ايــن زمينــه مواجــه شــويم.
باباپــور افــزود :مشــکالت فراوانــي بــراي واردات مــواد اوليــه
داريــم و در ايــن زمينــه تنهــا دولــت و بانــک مرکــزي مــي تواننــد
بــا دســتورالعمل هــاي مناســب و رفــع مشــکالت ارزي و پولــي،
کمــک رســان شــرکت هــاي توليــدي باشــند.
مديرعامــل شــرکت کلرپــارس گفــت :نــرخ مــواد اوليــه بــه دليــل
نوســانات ارزي هــر لحظــه در حــال تغييــر اســت و اگــر بانــک
مرکــزي بــراي ايــن کار ارز تخصيــص داده و يــا اجــازه اســتفاده
 100درصــدي از ارز صادراتــي بــراي واردات مــواد اوليــه را
بدهــد ،بســياري از گــره شــرکت هــاي توليــدي در حــوزه هــاي
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مختلــف بــاز خواهــد شــد.
باباپــور در مــورد برنامــه هــاي آتــي کلــر پــارس در حــوزه صــادرات نيــز عنــوان
کــرد :بــراي ســال آينــده در صــدد افزايــش ميــزان صــادرات هســتيم و بــر اســاس
برنامــه ريــزي صــورت گرفتــه در ايــن شــرکت ،افزايــش صــادرات از  30درصــد
کل محصــوالت توليــدي کــه امســال محقــق شــده اســت ،بــه  50درصــد کل
محصــوالت توليــدي ســال آينــده ،امکانپذيــر خواهــد شــد.
وي در ادامــه اظهــار کــرد :بــه ايــن منظــور و بــراي اينکــه بتوانيــم در تاميــن
بازارهــاي داخلــي نيــز بــا مشــکل مواجــه نشــويم ،درصــدد افزايــش 100
درصــدي توليــدات شــرکت نيــز هســتيم.
باباپــور در بخــش ديگــري از ســخنان خــود خاطرنشــان کــرد :کلــر پــارس در 2
ســال گذشــته بــا رســوخ بــه بازارهــاي منطقــه توانســته اســت بســياري از بازارهاي
هــدف را شناســايي کــرده و صــادرات بهتــري را نســبت بــه ســال هــاي گذشــته
تجربــه کنــد .بــه عنــوان مثــال در مــدت  2ســال صــادرات موفقيــت آميــزي بــه
ترکيــه ،آذربايجــان ،عــراق ،گرجســتان و ســوريه داشــته ايــم.
وي تاکيــد کــرد :در زمينــه صــادرات غيرمســتقيم نيــز موفــق بــوده ايــم و هــم
اکنــون محصــوالت باکيفيــت توليــدي کلرپــارس در کشــورهايي چــون برزيــل،
بلغارســتان و مقدونيــه مشــتريان دائمــي داشــته و ارز ايــن نــوع از صــادرات نيــز
بــه کشــور وارد مــي شــود.
باباپــور ادامــه داد :هــم اکنــون کلرپــارس بزرگتريــن صادرکننــده بــه عــراق در
ايــن حــوزه اســت و  80درصــد کلــر مــورد نيــاز در عــراق توســط ايــن شــرکت
تاميــن مــي شــود.
صادرکننــده نمونــه ملــي تصريــح کــرد :دولــت بــراي رشــد توليــد و صــادرات
بايــد حمايــت کلــي و دائمــي داشــته باشــد و تاميــن زيرســاخت هــا از جملــه

بــرق مــورد نيــاز کارخانــه هــا در ايــن زمينــه بســيار موثــر اســت .متاســفانه در ايــن
زمينــه مشــکالتي داريــم کــه بايــد هــر چــه ســريعتر مرتفــع شــوند.
باباپــور مشــکالت ارزي را يکــي ديگــر از مشــکالت اصلــي پيــش روي
صادرکننــده هــا دانســت و گفــت :در ايــن زمينــه از بانــک مرکــزي انتظــار مــي
رود کــه بــه جــاي ايجــاد مشــکل بيشــتر بــراي صادرکننــده هــا فکــري بــه حــال
نوســانات ارزي ،اختصــاص ارز بــراي واردات مــواد اوليــه و ايجــاد سيســتم هــاي
موثــر بــراي جابجايــي پــول و ارز کــرده و بتوانــد باعــث تســريع در امــر صادرات
شــود .وي اظهــار کــرد :مــواد اوليــه بســيار گرانقيمــت بــوده و گاهــي مجبــور بــه
واردات بــا ارز عــادي هســتيم .ايــن در حاليســت کــه در ترخيــص ايــن مــواد نيــز
مشــکالت زيــادي داريــم و گاهــي مــواد اوليــه چنــد مــاه در گمــرک مانــده و
امــکان ترخيــص آن هــا فراهــم نمــي شــود.
باباپــور خاطرنشــان کــرد :بيشــتر صادرکننــده هــا بــه ســال  1400و تحوالتــي کــه
ممکــن اســت در ايــن ســال اتفــاق بيفتــد ،اميــدوار هســتند و تنهــا خواســته مــا در
ســال آينــده حمايــت بــدون مــرز دولــت از توليــد و صــادرات ،بهبــود سياســت
هــاي خارجــي بــراي ارتبــاط هــر چــه بيشــتر بــا کشــورهاي داراي بــازار هــدف
و ثبــات قيمتــي در ارز و کاالهــاي مــورد نيــاز اوليــه اســت.
شــرکت کلرپــارس توليــد کننــده  12نــوع محصــول از جملــه کلــر و مشــتقات
آن ،آب اکســيژنه ،انــوع محصــوالت صدعفونــي کننــده و محصــوالت گنــدزدا
اســت .ايــن شــرکت ســال هــاي متمــادي بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه اســتاني
معرفــي شــده اســت .ميــزان صــادرات کلــر پــارس در  10ماهــه نخســت ســال 99
بــه  300ميليــون دالر رســيده اســت و پيــش بينــي مــي شــود تــا پايــان ســال ،رقــم
 400ميليــون دالری بــراي صــادرات ايــن شــرکت محقــق شــود .فعاليــت ايــن
شــرکت باعــث اشــتغال  393نفــر شــده اســت.
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شرکت صنایع رنگ و رزین آرکو
مدیرعامل :کرامت زمان زاده
صادرکننده برگزیده استانی

مدیرعامل آرکو:

تحمل دشواری های صادرات
با منطق «استقالل»

یکــی از واحدهــای برگزیــدۀ صادراتــی آذربایجــان
شــرقی در ســال ،99صنایــع رنــگ و رزیــن «آرکــو» اســت .ایــن
واحــد بــرای پنجمیــن بــا ِر متوالــی اســت کــه موفــق بــه کســب ایــن
عنــوان مــی شــود امــا ســوال اینجاســت کــه در تنگنــای تحریــم
هایــی کــه از چنــد ســال قبــل شــدیدتر هــم شــده ،چگونــه مــی
ِ
تولیــدی نســبتاً گمنــام عــاوه بــر تســخیر
شــود یــک واحــد
بازارهــای داخلــی ،بازارهــای مهــم جهانــی را هــم فتــح می کند؟ پاســخ
ایــن ســوال ،امــا بــه عقیــدۀ مدیرعامــل ایــن واحــد در یک جملــۀ کوتاه
خالصــه مــی شــود« :ایمــان بــه اســتقالل کشــور و تحمــل هزینــه هایــی
کــه بایــد در راه اســتقالل کشــور پرداخــت» .همین بــاور قلبــیِ «کرامت
زمــان زاده» بــود که حاشــیۀ مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیدۀ
آذربایجــان شــرقی را بــه فرصتــی بــرای مــا تبدیــل کــرد تــا در گفــت
وگــو بــا ایــن صادرکننــدۀ برگزیــدۀ آذربایجــان شــرقی صــادرات در
شــرایط تحریــم را آســیب شناســی کنیــم.
ظاهــراً چندمیــن بــار اســت کــه شــما بــه عنــوان مدیــر واحــد
صادراتــی برگزیــدۀ آذربایجــان شــرقی انتخــاب مــی شــوید.
ممکــن اســت بــرای آشــنایی مخاطبــان مــا اطالعاتــی از آرکو
بد هید ؟

صنایــع رنــگ و رزیــن آرکــو در ســال  ۱۳۶۶هجــری شمســی
تاســیس شــد و بــه عنــوان اولیــن کارخانــه ســازنده رنگ اســتاندارد
اتومبیلــی در شــمالغرب کشــور فعالیــت خــود را آغــاز کــرد .بهتــر
اســت بدانیــد کــه محــل اســتقرار کارخانجــات مــا در شــهرک
صنعتــی شــهید ســلیمی اســت کــه خــو ِد ایــن شــهرک صنعتــی در
ســال  1368بنیانگــذاری شــد .بنابرایــن قدمــت کارخانجــات مــا
بیشــتر از فعــال تریــن و بــزرگ تریــن شــهرک صنعتــی آذربایجــان
شــرقی اســت .مــا حــاال و بعــد از  33ســال از شــروع فعالیــت مــان،
بــا تولیــد اولیــن بتونــه ســنگی اســتاندارد در ایــران رقیبــی جــدی
بــرای محصــوالت مشــابه خارجــی هســتیم و بــا تولیــد پوشــش
هــای تعمیــری اتومبیلــی ماننــد انــواع بتونــه فــوری و ســنگی،
رنــگ ،آســتر ،الک یــا کلییــر ،هاردنــر و انــواع رزیــن هایپلــی
اســتر غیراشــباع ،اکریلیــک پلــی اورتــان و آلکیــدی بــه همــراه
تولیــد رنــگ هــای صنعتــی توانســته ایــم بــازار داخلــی کشــور
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را تحــت پوشــش قــرار دهیــم و ایــران را بــه خودکفایــی
کامــل برســانیم و وابســتگی بــه کشــورهای دیگــر را قطــع کنیــم.
و جالــب اســت کــه بــا تامیــن نیــاز داخــل کشــور ،دســتی بــر آتــش
صــادرات هــم داریــد و امــروز هــم بــه شایســتگی بــه عنــوان واحــد
برگزیــدۀ صادراتــی انتخــاب و معرفــی شــدید.

دقیق ـاً همیــن طــور اســت 60 .تــا  70درصــد تولیــدات مــا صــادر مــی شــود و
مابقــی بــه مصــرف بازارهــای داخلــی مــی رســد.ما بــا داشــتن گواهینامــه هــای
اســتاندارد اروپایــی از لحــاظ کیفیــت و کمیــت ،توانایــی صــادرات و رقابــت بــا
انــواع محصــوالت اروپایــی را داریــم و بــر همیــن اســاس توانســته ایــم در چنــد
دوره از همایــش هــای انتخــاب صادرکننــدگان نمونــه ،بــه عنــوان صــادر کننــده
منتخــب برگزیــده شــویم و امیــدوارم در تعامــل هوشــمندانه ،گام هــای اســتواری
بــرای اعتــای ایــن صنعــت و کشــور عزیزمــان برداریــم.
و اینکه به چه کشورهایی صادرات دارید؟

افغانســتان ،تاجیکســتان ،ازبکســتان ،قزاقســتان ،ترکمنســتان ،آذربایجــان،
گرجســتان ،ترکیــه ،امــارات متحــده عربــی ،عمــان ،عــراق ،آفریقــای جنوبــی،
نیجریــه ،اوگانــدا ،داغســتان و آســتاراخان روســیه و یمــن کشــورهایی هســتند
کــه بــه آنهــا صــادرات داریم.بــا توجــه بــه اســتقبال کشــورهای مســتقل مشــترک
المنافــع ( )CISاز محصــوالت صنایــع رنــگ و رزیــن آرکــو ،مــا دفتــری در
شــهر آلماتــی قزاقســتان هــم تاســیس کــرده ایــم.
شــما کــه از ترکیــه و روســیه در اروپــا گرفتــه تــا نیجریــه و اوگانــدا در
آفریقــا صــادرات داریــد ،چــه تحلیلــی از رابطۀ تحریــم و صــادرات دارید؟

در روایتــی نقــل شــده کــه از حضــرت زینــب(س) پرســیدند آیــا از شــهادت
برادرتــان تاســف نمــی خوریــد کــه باعــث شــد قــدرت شــما تضعیــف شــود؟
کــه پاســخ دادنــد حســین(ع) از شــهادتش در دشــت کربــا آگاه بــود و اتفاق ـاً
الزمــۀ تقویــت خــط امامــت ،همیــن شــهادت بــود .هــر چنــد ایــن واقعــه ،قیــاس
ِ
ـوالت امــرو ِز ماســت امــا مــن معتقــدم کــه اســتقالل کشــور
مــع الفــارق بــا تحـ

هزینــه دارد و دشــواری هایــی کــه مــن و همــکاران صادرکننــده اَم در عرصــه
صــادرات و ســختی هایــی کــه مــن و همکارانــم در عرصــۀ تولیــد متحمــل مــی
شــویم ،هزینــۀ همیــن اســتقالل کشــور اســت .بایــد ایــن دشــواری هــا و ســختی
هــا را بــه جــان بخریــم تــا اســتقالل کشــور بــه منصــۀ ظهــور برســد .اتفاق ـاً مــن
بــه همکارانــم مــی گویــم حــاال کــه امــکان تبــادل بانکــی در حــوزه تجــارت
خارجــی بــه واســطۀ تحریــم هــای ظالمانــۀ دشــمنان فراهــم نیســت و ناگزیــر
بــه جابجایــی پــول هــا از طریــق صرافــی هــا هســتیم ،بایــد دردســرهای ایــن کار
را هــم تحمــل کنیــم تــا قــدر اســتقاللی کــه بــه دســت خواهــد آمــد را بدانیــم.
ِ
ـئوالن دســتگاه هــای اداری
اگــر قائــل بــه ایــن تحلیــل باشــیم ،جایــگاه مسـ
در حــل و فصــل بخشــی از دشــواری هایــی کــه شــما اشــاره ای کوتــاه بــه
یــک مــورد از آنهــا داشــتید ،کجاســت؟

مــنِ تولیدکننــده و مــنِ صادرکننــده ،بیشــترین تمرکــزم بایــد بــر روی کار خودم
باشــد و فــارغ از چالــش هــای داخلــی و خارجــی ،شــبانه روز بــه فکــر تولیــد و
تجــارت باشــم .اگــر هــدف عالــی مــان را کمــک بــه رفــع بیــکاری و کمــک
بــه نظــام و دولــت در مواجهــه بــا جنــگ اقتصــادی دشــمن قــرار دهیــم ،نتیجــۀ
تــاش هایمــان تمامـاً «خدمــت» بــه جامعــه و کشــور خواهــد بــود .از خــدا هــم
بایــد بخواهیــم کــه بــه مــا توفیــق خدمــت بــه خلقــش را بدهــد و مــا را در عمــل
کــردن بــه وظیفــه ســربازی مــان کامــروا کنــد تــا بــاری از مشــکالت کشــور را
از دوش نظــام و دولــت برداریــم.
در عیــن حــال اعتقــاد دارم چطــور یــک مرغــدار ،بــرای بــه عمــل آمــدن جوجــۀ
ســالم ،مــر ِغ مــادر را در شــرایط ایــده آل پــرورش مــی دهــد ،آب و دان را
مقابلــش قــرار مــی دهــد و همــواره در فکــر مراقبــت از او در برابــر تنــش هــای
مثـ ً
ا دمایــی اســت ،مســئوالن هــم از دولــت گرفتــه تــا قــوۀ مقننــه و قــوۀ قضائیــه
ِ
و ســایرین ،وظیفــۀ حمایــت همــه جانبــه از واحدهــای صنعتــی را دارنــد .اگــر
چنیــن حمایــت هایــی وجــود داشــته باشــد ،شــعار «جهــش تولیــد» کــه بــه
فرمــودۀ مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان شــعار امســال نامگــذاری شــده ،تحقــق
خواهــد یافــت.
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مجتمع فوالد شاهین بناب
مدیرعامل :بابک علیزاد شهیر
صادرکننده برگزیده استانی

مديرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب:

قوانین مرتبط با تولید و

صادرات باید اصالح شوند
فــوالد شــاهين بنــاب یکــی از شــرکت هــای تابعــه مجتمــع فــوالد
صنعــت بنــاب اســت کــه امســال بــه عنــوان صادرکننــده برگزیــده
آذربایجــان شــرقی در ســال  99انتخــاب شــده اســت .مدیرعامــل
مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب در خصــوص ایــن شــرکت گفــت:
فــوالد صنعــت بنــاب ،ظرفیــت بــاالی یــک میلیــون تــن را در
تولیــد قطعــات نــوردی شــامل میلگــرد ،نبشــی ،تیرآهــن ،ناودانــی
داراســت.
بابــك علیــزاد شــهیر ادامــه داد :در ســال  70 ،99هــزار تن صــادرات به
کشــورهای عــراق ،اقلیــم کردســتان ،ســوریه و ترکیــه داشــته ایــم کــه
ایــن آمــار نســبت بــه ســال گذشــته ،رشــد باالیــی را نشــان مــی دهــد.
مدیرعامــل مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب بــا اشــاره بــه افزایــش دو
برابــری صــادرات شــرکت گفــت :بــا توجــه بــه میــزان تولیــد فوالد
كشــور ،نیــاز مصرفــی و مــازاد تولیــد ،قطعــا بــرای صــادرات برنامــه
هــای کوتــاه مــدت و بلندمدتــی داریــم کــه بــا توجــه بــه شــرایط
جغرافیائــی ،نزدیكــی بــه مــرز ،تولیــد محصولــی كیفــی و رقابتــی،
امســال افزایــش دو برابــری صــادرات را شــاهد بــوده ایــم كــه ایــن
میــزان نیــز در ســال آتــی افزایــش خواهــد یافــت.
علیــزاد شــهیر در خصــوص مســائل و مشــكالت مجموعــه نیــز
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گفــت :تامیــن مــواد اولیــه ،اصــاح قوانیــن مرتبــط بــا تولیــد و صــادرات ،تمهیــدات
و مشــوق هــای الزم در جهــت تســهیل امــورات تولیــد كننــدگان و تامیــن بــرق برای
واحدهــای تولیــدی بایــد مــورد توجــه تمامــی مســئوالن قــرار گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه امســال جهــش تولیــد را لمــس کــرده و بیــش از دو برابــر
ظرفیــت تولیــدی ســال گذشــته را محقــق نمــوده ایــم ،گفــت :تــا پایــان ســال
امیدواریــم بــه مــرز یــک میلیــون تــن تولیــد برســیم.
علیــزاد شــهیر بــا اشــاره ای بــه طــرح هــای آتــی شــرکت گفــت :طــرح هایــی
بــرای توســعه ،ایجــاد اشــتغال و افزایــش تولیــد وجــود داشــته و پــروژه هایــی در
ایــن زمینــه تعریــف کــرده ایــم .بیــش از  610میلیــون یــورو ســرمایه گــذاری
بــرای چهــار ســال آینــده بــه منظــور افزایــش تولیــد خواهیــم داشــت.
مدیرعامــل مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب اعــام کــرد :بــا اجــرای طرحهــای
توســعه ای ایــن مجتمــع ،حداقــل یــک هــزار فرصــت شــغلی در ســال هــای پیــش
رو بــرای نیروهــای بومــی ایجــاد خواهــد شــد.
وی افــزود :طــرح هــای توســعه فــوالد بنــاب در ســطح ملــی اســت و بــا بهــره

بــرداری از آنهــا عــاوه بــر افزایــش تولیــد و صــادرات محصــوالت فــوالدی،
هــزاران فرصــت شــغلی مســتقیم و غیرمســتقیم بــه ویــژه بــرای جوانــان بومــی
منطقــه ایجــاد خواهــد شــد.
علیــزاد شــهیر بــا بیــان اینکــه در اجــرای طرحهــای توســعه فــوالد بنــاب ،حفــظ
محیــط زیســت در اولویــت قــرار دارد ،گفــت :مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب در
ســال جــاری کــه بــه نــام جهــش تولیــد نــام گــذاری شــده ،بــه افزایــش تولیــد،
رشــد صــادرات ،اصــاح ســاختار مالــی و ســودآوری دســت یافتــه کــه حاصــل
تــاش همــه مدیــران ،مهندســان و کارکنــان فــوالد بنــاب اســت.
هلدينــگ مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب از چندیــن شــركت بــزرگ فــوالدی
در دو زیرمجموعــه اصلــی کارخانجــات ذوب و نــورد بــا هــدف تولیــد انــواع
محصــوالت فــوالدی تشــکیل شــده اســت .ایــن مجتمــع بــا داشــتن امکانــات
زیربنایــی ایــده آل اعــم از دسترســی آســان بــه جــاده اصلــی ،خــط راه آهــن،
نیــروگاه بــرق و خطــوط اصلــی انتقــال گاز و آب ،فعالیــت خــود را از اواخــر
ســال  1383در زمینــی بــه مســاحت  140هکتــار آغــاز کــرده اســت.
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شرکت مجتمع فوالد ظفر بناب
مدیرعامل :حیدرعلی مردمخواه
صادرکننده برگزیده استانی

مديرعامل مجتمع فوالد ظفر بناب:

دشواری های تجارت فوالد
روایت اراده های پوالدین

تــورم افسارگســیخته ،تشــدید تحریــم هــای پولــی و تجــاری
دشــمنان علیــه کشــورمان ،شــیوع ویــروس نابودگــر کرونــا ،نوســان
هــای شــدید ارزی ،ناهماهنگــی هــای بیــن بخشــی ،نامناســب بــودن
ـف مُفـ ِ
فضــای کســب وکار و ضعـ ِ
ـرط مدیریــت هــای داخلــی بــه
ویــژه در ســطوح میانــی ،همــه و همــه کار تولیــد و تجــارت را
تحــت الشــعاع خــود قــرار داده انــد .در میانــۀ ایــن مشــکالت کــه
رنگیــن کمانــی از چالــش هــا را در برابر دیــدگان فعــاالن اقتصادی
ِ
ـادرات
نمــودار ســاخته ،مجتمــع «فــوالد ظفــر» بــا موفقیــت در صـ
محصــوالت تولیــدی خــود بــه اقصــی نقــاط دنیــا از جملــه
کشــورهای قــارۀ اروپــا بــه نمــادی از ارزآوری در شــرایط دشــوار
ِ
اقتصــادی کنونــی ،از خ ّطــۀ «بنــاب» تبدیــل شــده اســت .بــرای
آشــنایی بــا ایــن مجتمــع و آگاهــی از چگونگــی انجــام صــادرات
موفــق در ایــن شــرایط ســخت ،در حاشــیۀ مراســم معرفــی و تجلیــل
از مدیــران واحدهــای صادراتــی برگزیــدۀ آذربایجــان شــرقی کــه
در ســالن اجتماعــات مجتمــع پتروشــیمی تبریــز برگــزار شــد ،بــا
«حیدرعلــی مردمخــواه» مدیرعامــل مجتمــع فــوالد ظفــر بنــاب
در حالیکــه تندیــس مراســم را در دســت داشــت ،گفــت وگــو
کردیــم .متــن زیــر ماحصــل ایــن گفــت وگــوی کوتــاه اســت:
شــما بــه عنــوان مدیــر واحــدی از جنــوب آذربایجــان شــرقی
و از بنــاب ،مفتخــر بــه کســب تندیــس و عنــوان صادرکننــدۀ
برگزیــدۀ آذربایجــان شــرقی شــدید .بــا تبریک ایــن موفقیت،
مــی خواهیــد گفــت وگویمــان را بــا معرفــی مجتمــع فــوالد
ظفــر شــروع کنیــد؟

بلــه ،از لطــف شــما ممنونــم و بایــد بگویــم کــه مجتمــع فــوالد ظفــر
بــه عنــوان یــک واحــد تولیدکنندۀ انــواع محصــوالت فــوالدی ،در
ســال  86بــا یــک خــط تولیــد ملیگــرد در شهرســتان بنــاب تاســیس
شــد .طــرح توســعۀ ایــن مجتمــع ،بــا راه انــدازی خــط تولیـ ِد جدیــد
میلگــرد ،ابتــدا بــا نــام «نویــن گســتر بنــاب» عملیاتــی شــد امــا بعدهــا
در داخــل «فــوالد ظفــر» ادغــام شــد .خــط تولیــد ســو ِم ایــن مجتمــع
هــم بــه تولیــد تیرآهــن اختصــاص داشــت کــه بــا اضافــه شــدن بــه
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مجتمــع ،مجمــوع خطــوط تولیــدی فــوالد ظفــر را بــه عــدد ســه رســاند .از دو
ســال قبــل هــم در حــال اجــرای طــرح توســعۀ تــازه ای بــرای ایجــاد واحــد ذوب
هســتیم کــه در حــال حاضــر 90درصــد پیشــرفت فیزکــی دارد و امیدواریــم بعــد
از ایــام عیــد و در اوایــل ســال  1400مــورد بهــره بــرداری قــرار بگیــرد.
جالــب اســت بدانیــد کــه ظرفیــت اســمی خطــوط ســه گانــۀ تولیــد فــوالد ظفــر
 500هــزار تُــن در ســال اســت ولــی مــا بــا ثبــت رکــوردی بــی نظیــر ،تولیــد 540
هــزار تُــن انــواع محصــول را بــه ثبــت رســانده ایــم.
تعــداد اشــتغالزایی ایــن مجتمــع هــم  700نفــر بــه صــورت مســتقیم هســت کــه بــا
افتتــاح واحــد ذوب ،ایــن تعــداد بــه  1100نفــر ارتقــاء خواهــد یافــت.
امــروز کــه در هیبــت یــک صادرکننــدۀ نمونــه ظاهــر شــده ایــد ،مــی توانید
از پیــچ و خــم هــای صــادرات در صنعــت فــوالد بگوییــد و اینکــه چگونه بر
ِ
ـکالت احتمالــی غلبــه کــرده اید؟
مشـ

بخــش عمــده ای از تولیــدات مــا بــه کشــورهای مختلفــی ،از اروپــا گرفتــه تــا
کشــورهای آســیایی و کشــورهای همســایه ،صــادر مــی شــود .واقعیــت امــر ایــن
ِ
ـکالت موجــود ،در بــدو امــر ،تولیــد کیفــی را
اســت کــه مــا بــی توجــه بــه مشـ
ســر لوحــۀ فعالیــت هــای خــود قــرار دادیــم .بــا کیفیــت شــدن محصــول تولیدی،
قــدرت رقابــت در بازارهــای جهانــی را برایمــان راحــت تــر کــرد و بــه رغــم
وجــود مشــکالت متعــدد ،زمینــه ســاز تحقــق هدفــی شــد کــه پیــش تــر تعییــن
کــرده بودیــم و آن ،فتــح بازارهــای اروپــا بــود .در ســایۀ اراده و ه ّمتــی کــه بــه
خــرج دادیــم و در پرتــو دانــش سرشــار ،تجربــۀ فــراوان و ایمــا ِن تــک ِ
تــک
کارکنــان بــه پیشــرفت روزافــزون ،برنــد فــوالد ظفــر در کشــورهای مختلــف
از جملــه در اروپــا بــه یکــی از برندهــای پرتقاضــا تبدیــل شــده و محصــوالت
آن بــه داشــتن کیفیــت بــاال ،در مناطــقِ هـ ِ
ـدف صادراتــیِ مــا شــناخته مــی شــود.

بــر همیــن اســاس ،روز بــه روز مشــتریانی از دیگــر کشــورها بــا مــا ارتبــاط مــی
گیرنــد و بــا اشــاره بــه تعریــف و تمجیــدی کــه از فــوالد ظفــر شــنیده انــد،
خواســتار خریــد جنــس مــا مــی شــوند .در یــک جملــه اگــر بخواهــم جمــع
بنــدی کنــم «تولیــد کیفــی بــا ک ّمیــت بــاال» ،اصــل مهمــی بــوده کــه همیشــه مـ ّد
نظــر داشــته ایــم و همیــن اصــل مایــۀ موفقیــت مــا در عرصــۀ تولیــد و تجــارت
بــوده اســت.
از همــه چیــز گفتیــد ّ
ال مشــکالت در تولیــد و موانــع در صــادرات.
حرفــی در ایــن رابطــه نداریــد؟

چــرا ،فهرســت بلندباالیــی از مشــکالت وجــود دارد کــه نبــود قوانیــن تســهیل
گرانــه و نامناســب بــودن فضــای کســب و کار در اثــر همیــن خــاء مــورد
انتظــار ،نبــود هماهنگــی هــای بیــن بخشــی در ســطح وزارت خانــه هــا و دســتگاه
هــای اجرایــی ،نوســانات ارزی ،مصائــب مربــوط بــه بازگردانــدن ار ِز ناشــی
از صــادرات ،ســختی هــای مربــوط بــه انجــام مبــادالت بانکــی بــا طــرف هــای
خارجــی در میانــۀ تحریــم هــای شــدید ،تــورم کمرشــکن در مــواد اولیــه و نهایتـاً
ســختی هــای ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا و اثرگــذاری آن بــر صــادرات،
شــاید عنــوان چنــد مشــکل از ایــن فهرســت اســت ولــی همــان طــور کــه گفتــم
در برابــر مشــکالت تســلیم نشــده ایــم و تولیــد و صــادرات مــان را حتــی بــا
قــدرت بیشــتر دنبــال کــرده ایــم .ایــن را هــم بگویــم کــه فــوالد ظفــر تمــام
فعالیــت هایــش را بــر مبنــای تحقــق رویکــرد شــفافیت قــرار داده و رعایــت
همیــن مســاله بــرکات خــاص خــودش را داشــته اســت .از طــرف دیگــر مــا هیــچ
پرونــدۀ بدهــیِ مالیاتــیِ مع ّوقــی نداریــم و یــا بــه عنــوان یکــی از شــرکای خــوش
حســاب ســازمان تامیــن اجتماعــی شــناخته مــی شــویم و پرونــدۀ بدهــیِ بیمــه ای
بــه ایــن ســازمان هــم نداریــم.

نشریه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز شماره  9اسفند 1399

65

شرکت نخل سبز صبحی
مدیرعامل:محمد صبح راست
صادرکننده برگزیده استانی

مديرعاملشرکتنخلسبزصبحی:

مشکالت ارزی ،صادرات را
با مشکل مواجه می کند

مدیرعامــل شــرکت نخــل ســبز صبحــی و صادرکننــده نمونه اســتان
گفــت :حداقــل کاری کــه دولــت بــرای حمایــت از صادرکننــده هــا
مــی توانــد انجــام دهــد ،حــل مشــکالت ارزی و پولــی اســت.
محمــد صبحــی بــا اعــام ایــن مطلــب ،تاکیــد کــرد :هــم اکنــون
نوســانات ارزی بــه یکــی از مشــکالت اصلــی صادرکننــده هــا
تبدیــل شــده و بخــش صــادرات کشــور ســال هــای متمــادی اســت
کــه بــا ایــن مشــکل دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد.
وی تصریــح کــرد :عــاوه بــر اینکــه نوســانات ارزی باعــث
ضــرر و زیــان بــه صادرکننــده هــا مــی شــود ،مشــکالت بانکــی
و انتقــال پــول کــه ناشــی از تحریــم هاســت نیــز باعــث دلســردی
صادرکننــده هــا شــده و بعضــا مــاه هــا نمــی تواننــد پــول خــود را
از مشــتری دریافــت کــرده و بــه صــورت ارز وارد کشــور کننــد.
صبحــی ،تحریــم هــا را یکــی دیگــر از مشــکالت معامــات
بیــن المللــی دانســت و افــزود :در صــورت تعامــل بیشــتر بــا
کشــورهای دنیــا بــه خصــوص کشــورهایی کــه مــی تواننــد
بازارهــای هــدف کشــورمان باشــند ،مــی تــوان تــا حــدودی بــه
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رفــع تحریــم هــا کمــک کــرد و صادرکننــده هــا نیــز ثابــت کــرده انــد کــه در
صــورت بهتــر شــدن تعامــات بــا هــر کشــوری ،بــه ســرعت آمــار صــادرات بــه
آن کشــورها نیــز افزایــش پیــدا مــی کنــد.
صادرکننــده نمونــه اســتان در ادامــه گفــت :اگــر دولــت بتوانــد ایــن مشــکالت
عمــده را از پیــش پــای صادرکننــده هــا بــردارد ،بقیــه مشــکالت مــی تواننــد بــه
کمــک خــود صادرکننــده هــا نیــز حــل شــوند.
صبحــی در زمینــه افزایــش صــادرات شــرکت نخــل ســبز صبحــی گفــت:
خوشــبختانه علــی رغــم بســیاری از مشــکالت از جملــه همــه گیــر شــدن ویروس
کرونــا در جهــان ،ایــن شــرکت موفــق بــه افزایــش میــزان صــادرات نســبت بــه
ســال گذشــته شــده اســت و در ســال جهــش تولیــد توانســته ایــم در حــد تــوان
خــود افزایــش تولیــد و صــادرات را توامــان و در کنــار هــم داشــته باشــیم.
وی عنــوان کــرد :بــرای ســال هــای آتــی نیــز برنامــه هــای ویــژه ای در حــوزه
توســعه صــادرات و افزایــش میــزان صــادرات داریــم و بــه ایــن منظــور در حــال
افتتــاح طــرح توســعه ای خــود مبنــی بــر ایجــاد واحدهــای کنســتانتره خرمــا،
تولیــد شــیره خرمــا و تولیــد خــوراک دام هســتیم.

صبحــی ادامــه داد :بــا افتتــاح ایــن واحدهــا و افزایــش اقــام صادراتــی ایــن
شــرکت شــاهد رشــد آمــاری صــادرات بــه کشــورهای هــدف نیــز خواهیــم بــود
و ارزآوری باالیــی را نصیــب کشــورمان خواهیــم کــرد.
شــرکت نخــل ســبز صبحــی یکــی از شــرکت هــای فعــال تولیــدی و صادراتــی
در حــوزه صــادرات انــواع خشــکبار ،بــه خصــوص خرمــا در کشــور محســوب
مــی شــود .ایــن شــرکت در بازارهــای ترکیــه ،آذربایجــان ،ارمنســتان ،آلمــان،
هلنــد ،بوســنی ،چیــن ،ازبکســتان و هندوســتان حضــور فعالــی داشــته و در ســال
 1397صاحــب عنــوان صادرکننــده نمونــه ملــی شــده اســت.
ایــن شــرکت از ســال  1380فعالیــت خــود را آغــاز و از ســال  1383بــه طــور
مرتــب عناویــن صادرکننــده نمونــه اســتانی را کســب کــرده اســت .خرمــا اصلــی
تریــن محصــول صادراتــی شــرکت نخــل ســبز صبحــی اســت و مــواد اولیــه
ایــن شــرکت از باغــات و نخلســتان هــای بــم و ایرانشــهر تهیــه شــده و پــس از
فــرآوری و بســته بنــدی بــه بازارهــای هــدف بیــن المللــی ارســال مــی شــوند.
فعالیــت ایــن شــرکت باعــث اشــتغال  200نفــر بــه طــور مســتقیم شــده و بیــش
از دو هــزار نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم بــا ایــن شــرکت همــکاری مــی کننــد.
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صنایع غذایی شیرین وطن
مدیرعامل:جلیل وطن دوست
صادرکننده برگزیده استانی

رئيس هيات مديره صنایع غذایی شیرین وطن:

کام شیرین صادرات
با اصالح قوانین

بــه رغــم پاســخ موثــر بــه نیازهــای جهانــی از اروپــا
گرفتــه تــا آفریقــا و آســیا و فتــح بــازار شــیرینی و شــکالت ایــن
کشــورها ،گویــی بــاز عطــش صــادرات دارد و مــی گویــد اگــر
قیــد و بندهــای مزاحــم قانونــی حــذف شــده و سیاســت هــای
تســهیل گرانــه ای توســط قانونگــذار و مجــری قانــون اِعمــال شــود،
امــکان توســعۀ صــادرات بــرای واحــد تحــت مدیریتــش وجــود
دارد .بــه بــاور او ،اگــر چنیــن اتفاقــی بیافتــد ّ
کل تولیــد و تجــارت
خارجــی کشــورمان رونــق مــی گیــرد« .خلیــل وطــن دوســت»
رئیــس هیــات مدیــرۀ صنایــع غذایــی «شــیرین وطــن» کــه بعــد از
دریافــت تندیــس مراســم «واحــد صادراتــی برگزیــدۀ آذربایجــان
شــرقی در ســال  »99در البــی مجتمــع رفاهــی پتروشــیمی تبریــز
بــا مــا گفــت وگــو مــی کــرد ،دیدگاهــش در ایــن بــاره را بیشــتر
توضیــح داده اســت.
همــۀ مــا کــم و بیــش بــا «شــیرین وطــن» آشــنا هســتیم امــا
از میــزان تولیــد و حجــم صــادرات آن کــه امــروز مفتخــر بــه
دریافــت تندیــس واحــد صادراتــی برگزیــدۀ اســتان شــد ،بی
خبریــم .در ایــن زمینــه کمــی اطالعــات مــی دهیــد؟

شــیرین وطــن در ســال 1381در زمینــی بــه وســعت  9هکتــار
در تبریــز تاســیس شــد امــا در ســال  1392بــود کــه فعالیــت
ایــن شــرکت ،ج ـدّی تــر شــد .شــیرین وطــن تولیدکننــده انــواع
محصــوالت غذایــی آردی و شــکری شــامل بیســکویت،پفی تــاب،
کوکــی ،چــوب شــور ،کاپ کیــک ،کیــک الیــه ای ،کیــک
روغنــی ،اســنک،کراکر،پتی بــور ،ویفــر ،پشــمک و تافــی هســت
کــه در مجمــوع یــک پکیــج  120تایــی از انــواع محصــوالت را
بــا 1200طعــم متنــوع بــه بــازار داخــل و خــارج عرضــه مــی کنــد.
توضیــح اینکــه مــواد اولیــه و محصــوالت نهایــی توســط
کارشناســان بــا تجربــه در همــه فرآیندهــای مختلــف تولیــدی
در آزمایشــگاههای مجهــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــه
بــازار عرضــه مــی شــود .عــاوه بــر ایــن واحــد تحقیــق و توســعه
شــرکت تــاش هــای قابــل توجهــی را در راســتای تولیــد و تامیــن
محصــوالت بــا کیفیــت مطابــق بــا فنــاوری هــای نویــن اروپایــی و
اســتانداردهای جهانــی صنایــع غذایــی بــه عمــل آورده اســت.
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مــا اعتقــاد راســخ داریــم کــه میتوانیــم دیــن و مســئولیت
خودمــان را بــه عنــوان یــک واحــد تولیــدی در صنعــت غذایــی ایــران ارتقــا
داده و از اســتانداردهای تولیــدی کیفیــت و کمیــت همســو بــا ســایر کشــورهای
توســعه یافتــه پیــروی کنیــم ،بنابرایــن همیشــه بــه دنبــال یافتــن اســتراتژی هــای
نویــن بــه منظــور تکمیــل اهدافمــان بــوده و مصمــم بــه ارائــه سیاســت هــای
مــدرن تولیــدی در تمامــی جنبــه هــا هســتیم.
چقدر تولید و چقدر صادرات دارید؟
تولیــد روزانــۀ شــیرین وطــن در زمــان حاضــر 100تُــن انــواع محصــوالت هســت
امــا در حــال اجــرای بــزرگ تریــن طــرح توســعۀ صنایــع غذایــی منطقــه هســتیم کــه
در 75هــزار مترمربــع زیربنــا عملیاتــی خواهــد شــد .بــا اجرایــی شــدن ایــن طــرح
توســعه ،تولیـ ِد روزانــۀ مــا از  100تُــن فعلــی بــه  450تُــن خواهــد رســید .مــع ذلــک
از تولیـ ِد 100ت ُنــیِ فعلــی 65 ،تــا  70درصــد بــه بازارهــای خارجــی صــادر مــی شــود
و مابقــی در سراســر ایــران توزیــع و مصــرف مــی شــود .اگــر طــرح توســعه ای کــه
اشــاره کــردم ،مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد ،ســهم صــادرات بــه  50درصــد
کاهــش خواهــد یافــت چــون معتقــدم حقّ مــردم کشــورمان هســت کــه از بهترین و
مرغــوب تریــن کاالهــا و خوراکــی هــا بهــره منــد شــوند.
و مشتریان خارجی تان از کدام کشورها هستند؟

گســترۀ وســیعی از کشــورهای دنیــا از قــارۀ اروپــا بگیریــد تــا کشــورهایی از
قــارۀ آفریقــاّ ،
کل آســیای میانــه ،بخــش هایــی از قــارۀ آســیا ماننــد هنــد ،چیــن،
کشــورهای همســایه ای ماننــد عــراق ،افغانســتان ،پاکســتان و کشــورهای حاشــیۀ
خلیــج فــارس ،همگــی شــریک تجــاری مــا هســتند.
حضــور در ایــن گســترۀ وســیع از جغرافیــای دنیــا آیــا مــی توانــد ایــن
مفهــوم را داشــته باشــد کــه شــما بــا هیــچ مانعــی در امــر تولیــد و مهــم تــر
از آن ،در عرصــۀ صــادرات روبــرو نیســتید؟

خــود مــا در شــیرین وطــن ،تقریب ـاً مشــکلی در دور زدن بحــران هــای بــا
منشــاء خارجــی و بعضــاً کارشــکنی هــای داخلــی نداشــته و نداریــم چــون
اعتقــاد دارم هــر مشــکلی راه حلــی دارد و لــذا در برابــر مشــکالت ،متوقــف
نشــده ایــم .امــا اگــر موانــع ســر راه تولیــد وصــادرات کــه پیــش روی ّ
کل
تولیــد و صــادرات کشــور ماســت را در نظــر بگیریــم ایــن انتظــار را از
مســئوالن دارم کــه لحظــه ای از اِعمــال سیاســت هــای تســهیل گرانــه دریــغ
نکننــد .تســهيل در قوانيــن و مقــررات تجــارت و رفــع موانــع تولیــد زمینــه ســاز
ِ
ـررات
رونــق صــادرات و جهــش واقعــی در تولیــد هســت .برخــي قوانيــن و مقـ
وضــع شــده توســط دولــت و مجلــس ،ســرمايه گــذاري هــاي فعــاالن اقتصــادی
را بــا مشــكل مواجــه مــي كنــد كــه بــا تغييــر و تســهيل گــری در آن هــا هــم مــی تــوان
زمينــه افزايــش ســرمايه گــذاري در كشــور را فراهــم کــرد و هــم قابلیــت
هــای بالقــوۀ تجــارت خارجــی و تولیــد بالفعــل مــی شــوند .در یــک جملــه،
مســئوالن بایــد بــه یــاد داشــته باشــند کــه قوانیــن و مقــررات ســختگیرانه مانــع
تســهیل رونــد تولیــد و صــادرات اســت.
شــما ســال هــا در خــارج از کشــور حضــور داشــته ایــد .ایــده ای بــرای
رفــع ایــن مشــکل داریــد؟

بلــه ،دنیــا بــرای تســهیل فضــای کســب و کار تجــارب ارزشــمندی دارد کــه
بــه ســادگی مــی تــوان از آنهــا بــرای بهبــود فضــای کســب و کار داخــل
کشــور اســتفاده کــرد .بنابرایــن اگــر بلــد هــم نباشــیم کــه چگونــه مــی تــوان
سیاســت هــای تســهیلگرانه را تدویــن و اِعمــال کــرد ،مراجعــه بــه تجــارب دنیــا
ســودمند خواهــد بــود .در کنــار قوانیــن و مقــررات دســت و پاگیــر ،صــدور
دســتورالعملها و بخشــنامههای متعــدد و خلــق الســاعۀ گمرکــی ،بانکــی و
غیــره بــرای تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان بــهشــدت مشــکل آفریــن اســت و
ایــن مشــکل در کنــار تحریــم هــا دســت تولیــد کننــده و تاجــر را برای صــادرات
مــی بنــدد و ایــن در حالیســت کــه در دنیــا چنیــن چیــزی وجــود نــدارد.
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شرکت سیمان صوفیان
مدیرعامل :ولی اهلل اخالقی فرد
صادرکننده برگزیده استانی

مديرعامل سیمان صوفیان:

بخشنامه های خلق الساعه
مانعی در راه صادرات

شــرکت ســیمان صوفیــان بــه عنــوان یکــی از صادرکننــدگان
برگزیــده آذربایجــان شــرقی در ســال  99انتخــاب شــده کــه در این
راســتا گفتگویــی بــا ولــی اهلل اخالقیفــرد ،مدیــر عامــل شــرکت
ســیمان صوفیــان شــده اســت کــه در ادامــه مــی آیــد.
توضیحاتی در خصوص تاریخچه شرکت ارائه دهید.

كارخانجــات ســیمان صوفیــان در شــمال غــرب شــهر تبریــز بــا
فاصلــه  33كیلومتــر قــرار گرفتــه اســت .مســاحت كارخانجــات
ســیمان صوفیــان بــدون در نظــر گرفتــن معــادن همجــوار  400هــزار
متــر مربــع بــوده كــه مقــدار  65هــزار و  10متــر بــه عنــوان زیربنــا
جهــت احــداث واحدهــای تولیــدی اختصــاص یافتــه اســت.
شــركت ســهامی عــام كارخانجــات ســیمان صوفیــان در دی
مــاه ســال  1345تاســیس و تحــت شــماره  11219در اداره ثبــت
شــركتها و مالكیتهــای صنعتــی تهــران بــه ثبــت رســیده اســت.
ســپس بــا انتقــال مركزیــت شــركت بــه محــل كارخانــه بــه شــماره
 39در اداره ثبــت شــركتها و مالكیــت صنعتــی شهرســتان شبســتر
ثبــت شــد.
كارخانجــات ســیمان صوفیــان بــا تولید بیــش از دو میلیون تن ســیمان،
اولیــن و بزرگتریــن تولیــد كننــده ایــن محصول در شــمال غــرب ایران
بــوده كــه دارای دو واحــد تولیــدی بــا ظرفیــت اســمی روزانــه هفــت
هــزار تــن تولیــد اســت کــه بســته بــه وضعیــت بــازار و تقاضــا بــه تولید
و عرضــه انــواع مختلــف ســیمان اقــدام مــی کند.
در خصــوص عمکــرد شــرکت ســیمان صوفیــان در بخــش
صــادرات از ســال گذشــته بفرماییــد.

شــرکت ســیمان صوفیــان بــه عنــوان بزرگتریــن تولیــد کننــده
ســیمان در شــمالغرب کشــور همــواره جــزو واحدهــای تولیــدی
پیشــتاز درعرصــه صــادرات ســیمان و کلینکــر در منطقــه بــوده
اســت .ایــن شــرکت بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و وضعیــت
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بــازار داخلــی از ســال  97بــا نگــرش گســترش بازارهــای هــدف صادراتــی
برنامــه ریــزی و اقــدام کــرده اســت .بــه طــوری کــه در ســال  98در حــدود 174
هــزار تــن ســیمان و کلینکــر بــه بــازار ارمنســتان و عــراق صــادر کــرده ولــی بــا
توجــه بــه ممنوعیــت صــادرات ســیمان خاکســتری از ســوی دولــت عــراق از
اردیبهشــت مــاه  98عم ـ ً
ا بیــش از  98درصــد صــادرات خــود را بــه ارمنســتان
انجــام داده اســت.
در  10ماهــه ســال جــاری حــدود  107هــزار تــن ســیمان و کلینکــر بــه ارمنســتان
صــادر شــده اســت .درســال جــاری بــا توجــه بــه رشــد تقاضــای داخلــی پــس از
رکــود چندســاله در صنعــت ســیمان ،شــرکت ســیمان صوفیــان هــم بــا اولویــت
بخشــی بــه تامیــن حداکثــری نیــاز داخلــی اقــدام کــرده کــه در عملکــرد 10
ماهــه ســال جــاری مشــهود اســت .البتــه شــایان ذکــر اســت بــا توجــه بــه تغییــرات
متعــدد در بخــش نامــه هــای گمرکــی ،مشــکالت نقــل و انتقــال ارزی و همچنین
رشــد بــی رویــه هزینــه هــای حمــل جــاده ای و ریلــی ،انجــام صــادرات نســبت
بــه ســنوات گذشــته دشــوارتر شــده اســت.
چــه برنامــه ای در حــوزه صــادرات شــرکت بــرای ســال هــای آتــی
داریــد؟

شــرکت ســیمان صوفیــان بــا توجــه بــه رویکــرد گســترش بازارهــای صادراتــی
خــود نســبت بــه اخــذ گواهــی  ( GOSTگوســت ) روســیه جهــت صــادرات
محصــوالت خــود بــه بازارهــای اوراســیا و بــه ویــژه کشــور روســیه و قزاقســتان
اقــدام کــرده اســت .بــه طــوری کــه ضمــن عقــد قــرارداد بــه مقــدار  12هــزار تن

ســیمان بــه کشــور روســیه تــا پایــان ســال جــاری درنظــر دارد نســبت به صــادرات
ســیمان بــه قزاقســتان اقــدام کنــد .البتــه درشــرایط فعلــی شــرکت ســیمان صوفیان
بــا بررســی صرفــه و صــاح اقتصــادی نســبت بــه تعییــن بازارهــای هــدف جدیــد
اقــدام مــی کنــد.
در خصوص مشکالت حوزه صادرات هم بفرمایید.

بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی کشــور و الــزام بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات از اوایــل ســال  ،97متاســفانه تعــدد بیــش از انــدازه بخشــنامه هــای
خلــق الســاعه و ابالغیــه ای متناقــض و یــا مــوازی از ســوی بانــک مرکــزی،
وزارت صمــت ،گمــرک و غیــره موجــب ســردرگمی صــادر کننــدگان شــد کــه
بیــش از یــک ســال طــول کشــید تــا رونــد صــادرات بــه ثبــات نســبی برســد.
همچنیــن عــدم وجــود زیرســاخت هــای مالــی و بانکــی بیــن المللــی و تحریــم
هــای اقتصــادی کــه موجــب مشــکالت متعــدد در نقــل و انتقــال ارز شــده اســت.
بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ ارز متاســفانه تمامــی عوامــل موثــر درتولیــد بــه
شــدت افزایــش یافــت کــه عمــا موجــب افزایــش بهــای تمــام شــده تولیــد
و نهایتــاً از جهــش صــادرات ممانعــت کــرد .بــه طــوری کــه فقــط در ســال
جــاری در دو مرحلــه هزینــه حمــل جمعـاً حــدود 60درصــد افزایــش یافتــه کــه
مشــکالت متعــددی ایجــاد کــرده اســت.
شــیوع بیمــاری کرونــا و اعمــال محدودیــت هــای تــردد کامیــون و مســافر از
مهــم تریــن وقایــع ســال  99بــود کــه تاثیــرات مهمــی در اقتصــاد جهانــی و بــه
تبــع آن در صــادرات کشــورمان گذاشــته اســت.
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شرکت شهریار چرم تبریز یکتا
مدیرعامل:موسی باستانیان شاهگلی
صادرکننده برگزیده استانی

مديرعامل شهریار چرم تبریز:

کمبود شرکت های حمل و نقل
بینالمللیخردهبار
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مديرعامــل شــرکت شــهريار چــرم تبريــز و صادرکننــده نمونــه
اســتان گفــت :آذربايجــان شــرقي بــا کمبــود شــرکت هــاي حمــل
و نقــل بــراي ارســال خــرده بارهــا بــه خــارج از کشــور و صــادرات
خــرده بــار مواجــه اســت.
موســي باســتانيان شــاهگلي بــا اشــاره بــه ايــن مطلــب گفــت :برخــي
از صادرکننــده هــا قــادر بــه صــادرات کانتينتــري نيســتند .ايــن در
حاليســت کــه ايــن افــراد بــه صــورت ماهانــه مــي تواننــد در مقيــاس
پاييــن محصــوالت خــود را بــه مشــتريان خــارج از کشــور صــادر
کــرده و ارز بســيار زيــادي را وارد کشــور کننــد.
وي تاکيــد کــرد :همانطــور کــه شــرکت هــاي باربــري در داخــل
کشــور فعــال هســتند در حــوزه بيــن الملــل نيــز بايــد شــاهد تاســيس
و فعاليــت چنيــن شــرکت هايــي باشــيم کــه بارهــاي چنديــن
صادرکننــده را جمــع کــرده و بــه دســت مشــتريان در کشــورهاي
هــدف برســانند.
باســتانيان خاطرنشــان کــرد :هــم اکنــون بــراي برخي از کشــورهاي
همســايه چنيــن ســرويس هايــي بــه صــورت محــدود وجــود دارد
امــا کافــي نيســت و بايــد کمــک کنيــم تــا چنيــن شــرکت هايــي
در ابعــاد وســيع تــر شــروع بــه فعاليــت کــرده و بــا حمايــت دولــت
و بخــش خصوصــي کمــک حــال صادرکننــده هــا باشــند.
وي ادامــه داد :اينکــه يــک صادرکننــده بــراي تعــداد محــدودي
محصــول صادراتــي ،خــودروي دربســت اجــاره کنــد بــه صرفــه
نيســت و هميــن موضــوع باعــث نااميــدي و انصــراف صادرکننــده
هــا از فرســتادن اجنــاس بــه مشــتريان خارجــي مــي شــود .ايــن
در حاليســت کــه ايــن خــودرو مــي توانــد محصــول چنديــن
صادرکننــده را بــه صــورت همزمــان بــه مقصــد برســاند تــا در
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هزينــه صادرکننــده هــا صرفــه جويــي شــود.
باســتانيان عنــوان کــرد :شــرکت هــاي صادراتــي نيــز بــه کمــک هــم مــي تواننــد
چنيــن شــرکت هايــي را ايجــاد کننــد تــا خــرده بارهــا بــه آســاني بــه کشــورهاي
همســايه و نزديــک از جملــه آذربايجــان ،ترکيــه و روســيه امــکان ارســال داشــته
با شند .
صادرکننــده نمونــه اســتان در بخــش ديگــري از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه
کاهــش صــادرات ايــن شــرکت نســبت بــه ســال گذشــته ،گفــت :بانــک مرکزي
بايــد در ايــن زمينــه پاســخگو باشــد زيــرا بيشــتر مشــکالت صادرکننــده هــا بــه
بخــش نامــه هــاي بانــک مرکــزي برمــي گــردد کــه بــدون توجــه بــه نيازهــا و
وضعيــت فعــاالن حــوزه صــادرات ،ابــاغ مــي شــوند.
باســتانيان اظهــار کــرد :تنهــا مــا چنــد صــد ميليــون تومــان در ســال جــاري
بــه دليــل ايــن بخشــنامه هــاي دســتوري بانــک مرکــزي متضــرر شــده ايــم و
مطمئنيــم بســياري ديگــر از صادرکننــده هــا نيــز بــه مراتــب بيــش از ايــن ضــرر
و زيــان ديــده انــد.
وي بــا بيــان اينکــه دولــت بــه صــورت واقعــي از صادرکننــده هــا حمايــت نمــي
کنــد ،افــزود :بخشــنامه هــاي خلــق الســاعه مزيــد بــر علــت شــده انــد و در ايــن
ميــان نوســانات ارزي و ديگــر مشــکالتي کــه از طــرف دولــت تحميــل شــده،
باعــث شــده اســت تــا توليدکننــده هــا بــا کمبــود مــواد اوليــه نيــز مواجــه شــوند.
باســتانيان بــا اظهــار اميــدواري نســبت بــه حــل برخــي از مشــکالت صادرکننــده

هــا در ســال آتــي ،خاطرنشــان کــرد :ســال  1400بــا بهبــود وضعيــت کرونــا،
رونــق بيشــتر اقتصــادي در جهــان و بازارهــاي بيــن المللــي بــه وجــود خواهــد
آمــد و اميدواريــم در ســال جديــد بــا تغييــر برخــي از سياســت هــاي دولــت بــه
خصــوص در حــوزه هــاي اقتصــاد و سياســت خارجــي ،اميــدواري توليدکننــده
هــا و صادرکننــده هــا دوچنــدان شــود.
وي تاکيــد کــرد :مطمئــن باشــيد کــه اگــر سياســت هــاي دولــت درســت بــود و
حمايــت کافــي صــورت مــي گرفــت ،اثــرات تحريــم هــا بــه طــور کامــل از بيــن
مــي رفــت و مــي توانســتيم در ايــن جنــگ نابرابــر اقتصــادي ،موفــق و ســربلندتر
با شيم .
شــرکت شــهريار چــرم تبريــز در ســال  1374تاســيس و بيشــتر از  20ســال اســت
کــه محصــوالت توليــدي خــود را بــه بيــش از  16کشــور جهــان صــادر مــي
کنــد .ايــن شــرکت  2دفتــر خــارج از ايــران در ســن پترزبــورگ و قــازان افتتــاح
کــرده اســت تــا در حــوزه صــادرات بــه بازارهــاي هــدف عملکــرد بهتــري
داشــته باشــد.
ايــن شــرکت  15ســال متوالــي بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه اســتاني انتخــاب
و چنديــن بــار نيــز موفــق بــه کســب عنــوان صادرکننــده برتــر کشــوري شــده
اســت .محصــوالت چــرم توليــدي ايــن شــرکت بــا برنــد شــهريار چــرم و
شــاهگلي بــه بازارهــاي داخلــي و خارجــي عرضــه مــي شــود .فعاليــت شــرکت
شــهريار چــرم تبريــز باعــث اشــتغالزايي  55نفــر بــه طــور مســتقيم شــده اســت.
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شرکت ارس تارال امین
مدیرعامل :محمود ابراهیمی
صادرکننده برگزیده استانی

در بزرگ ترین گلخانه کشور؛

روایت یک تولید جذاب
در نقطه صفر مرزی

در نقطــه صفــر مــرزی ایــران و آذربایجــان در جلفــا کــه فاصلـهاش
بــا روســتای گلســتان یعنــی همــان جایــی کــه بــا یــک قــرارداد
بخشــی از خاکمــان را دادیــم ،گلخانـهای احــداث شــده کــه خــود
گلســتانی اســت در دل دشــت.
در بزرگتریــن گلخانــه خاورمیانــه ،بوتههــای گوجهفرنگــی ردیــف
بــه ردیــف و منظــم در کنــار یکدیگــر قــرار گرفتهانــد .پیادهســازی
الگــوی کشــت مــدرن هیدروپونیــک در ایــن مقیــاس کار آســانی
نیســت .بایــد تمــام عوامــل محیطــی تحــت کنتــرل باشــد.
ســعداهلل اســکندری ،مشــاور ارشــد شــرکت میگویــد :موفقیــت
بــرای تولیــد در محیطهــای کنتــرل شــده ،در گــرو اســتفاده از
بذرهــای هیبریــد  F۱اســت .اگــر ایــن بــذر کیفیــت و ســامت
کافــی و اصالــت مناســب را نداشــته باشــد ،تولیدکننــده متحمــل
ضررهــای زیــادی میشــود .بنابرایــن تأمیــن بــذر  F۱ســالم و بــا
کیفیــت مطابــق بــا آنچــه بازارهــای هــدف انتظــار دارنــد ،همیشــه
یکــی از مشــکالت بــوده اســت.
رعایت استانداردها شوخیبردار نیست

میگویــد قیمــت بذرهایــی کــه وارد میکننــد خیلــی باالســت،
ولــی کیفیــت و خلــوص بســیار باالیــی دارنــد و از اصالــت خوبــی
برخوردارنــد .در نتیجــه میتــوان از آنهــا محصــوالت خوبــی تولیــد
کرد.شــاید اگــر چنیــن حساســیتهایی را نداشــتند نمیتوانســتند
بیــش از  ۲۰هــزار تــن صــادرات داشــته باشــند.

تالش برای ورود به باشگاه برترینها

بیــش از  ۸۰درصــد تولیــدات ایــن شــرکت در ســالهای گذشــته بــه
کشــورهای خارجــی صــادر شــده و حــدود  ۲۰درصــد نیــز در بــازار
داخلــی توزیــع شــده اســت .ایــن مجتمــع گلخانــهای بزرگتریــن
مجتمــع گلخانــهای کشــور و خاورمیانــه اســت .اســکندری ابــراز
امیــدواری میکنــد بــا توســعه فعالیتهــا ،ایــن گلخانــه بــه باشــگاه ۱۰
گلخانــه بــزرگ هیدروپونیــک دنیــا بپیونــدد.
برنامــه شــرکت تولیــد محصــوالت ســبزی و صیفــی داخــل گلخانه
و در خــارج از فصــل متــداول کشــت اســت و هــدف صــادرات
محصــول بــه کشــورهای منطقــه و عمدت ـاً کشــور روســیه اســت.
محصــوالت متعــددی در ایــن گلخانــه کشــت شــده از جملــه
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خیــار ،بادمجــان ،فلفــل دلم ـهای و گوجــه فرنگــی.
روایت یک کسبوکار خانوادگی موفق

اســکندری ،مشــاور ارشــد شــرکت ســرمایهگذاری ارس تــارال امیــر و
ارس تــارال امیــن اســت کــه محصــوالت خــود را بــا برنــد تجــاری آتاویتــا
بــه بازارهــای منطقــه صــادر میکننــد .برایمــان از نحــوه شــکلگیری ایــن
شــر کتها میگو ید .
ســه بــرادر بــه نامهــای تــراب ،محمــود و یوســف ابراهیمــی بودهانــد کــه
هلدینــگ ســرمایهگذاری بــرادران ابراهیمــی را راه میاندازنــد .ایــن برادرهــا
در ســال  ۱۳۸۸یــک کارخانــه فــوالد تأســیس میکننــد .بعدهــا و در ســال ۱۳۹۴
نیــز ایــن گلخانــه را در شــهر جلفــا راهانــدازی میکننــد .البتــه دو شــرکتی کــه
اکنــون ایــن گلخانــه را اداره میکننــد و از زیرمجموعههــای هلدینــگ بــرادران
ابراهیمــی هســتند ،حــدود  ۲۰ســال اســت کــه در حــوزه تولیــد و صــادرات
محصــوالت کشــاورزی فعالیــت میکننــد.
در واقــع ایــن گــروه ســرمایهگذاری فعالیتهــای اقتصــادی گســتردهای را
از حــدود  ۲۵ســال پیــش در کشــورهای منطقــه قفقــاز داشــتند و محصــوالت
کشــاورزی را صــادر میکردنــد .ایــن گــروه بــرای تولیــد محصــوالت گلخانهای
در اســتانهای جنوبــی کشــور فعالیــت کــرده اســت .در گلخانههــای ســنتی
محصوالتــی ماننــد خیــار و گوجــه تولیــد میکردنــد ،امــا نــه بــا کیفیــت فعلــی.
آن زمــان بیشــتر محصوالتــی همچــون انــواع میــوه و خیــار ،فلفــل ،بادمجــان
صــادر میکردنــد .در مقاطعــی از ســال محصــوالت گلخان ـهای و در مقاطعــی
دیگــر محصــوالت باغــی ماننــد ســیب ،کیــوی و. ...
ایــن افــراد عالقهمنــد بودنــد کــه فعالیــت بــهروز و بــا دانــش فنــی باالتــری
را انجــام دهنــد .اســکندری نیــز بهعنــوان مشــاور ،تجربیاتــی را کــه بــه گفتــه
خــود نتوانســته بــود در بخــش دولتــی اجــرا کنــد ،در اختیــار آنهــا میگــذارد.
پیشــنهاداتش مــورد قبــول واقــع شــده و ســرمایهگذاران عالقهمنــد شــدند کــه
فعالیتهــای جدیــدی را بــا ســرمایهگذاری بیشــتر انجــام دهنــد .پیشــنهادی
مبنیبــر اینکــه آخریــن تکنولــوژی سیســتمهای گلخانــهای کــه بهصــورت

کشــت هیدروپونیــک ،شیشــهای ،بــا ارتفــاع بلنــد و تولیــد محصــول  IPMو
 CPMاســت ،در دســتور کار قــرار گیــرد.
ایــن مجتمــع گلخانــهای از ســال  ۱۳۹۴فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و ســال
 ۱۳۹۵اولیــن قســمت ایــن مجتمــع بــه بهرهبــرداری میرســد .ایــن شــرکت
برنامـهای بــرای یــک دوره پنجســاله تنظیــم کــرده بــود کــه بتوانــد در ایــن مــدت
 ۱۰۰هکتــار گلخانــه هیدروپونیــک شیشـهای بــا سیســتمهای نوینــی کــه در دنیــا
اســتفاده میشــود ،راهانــدازی کنــد .تــا کنــون  ۶۰هکتــار از گلخانههــای ایــن
شــرکت بــه بهرهبــرداری رســیده و در ســال آینــده  ۴۰هکتــار دیگــر نیــز بــه
بهرهبــرداری میرســد .آتاویتــا امــروز جــزو برندهــای شــناخته شــده در منطقــه
خصوص ـاً در کشــور روســیه اســت.
اولویت با تولیدات داخلی است

ســال اول کــه گلخانــه در ســطح  ۱۰هکتــار احــداث شــد ،بــه جــز شیشــهها و
لولههایــی کــه بــرای گرمایــش اســتفاده میشــد ،تقریبـاً تمــام تجهیــزات ،اســکلت
گلخانــه و ماشــینآالت از کشــور هلنــد خریــداری شــد .اکنــون بــرای اســکلت
گلخانــه فقــط ســقف آن را از اروپــا تهیــه میکننــد و مابقــی در کارگاههــا و
کارخانههــای شــرکت خودشــان تولیــد میشــود .بــرای ســاخت اســکلت و ســازه
گلخانــه حــدود  ۸۰درصــد از تولیــدات داخلــی اســتفاده شــده اســت.
اســکندری دربــاره ضعــف صنعــت بســتهبندی در ایــران و تأثیــرش روی
فعالیــت ایــن گلخانههــا نیــز میگویــد :متأســفانه بایــد قبــول کنیــم گاهــی
تولیــد کارتنهــا و تجهیزاتــی کــه بــرای بســتهبندی تولیــد میشــود،
متناســب بــا فعالیــت تجــاری و اقتصــادی گســترده نیســتند .گاهــی تولیداتــی
در داخــل کشــور وجــود دارد کــه نســبت بــه کاالی مشــابه خارجــی قیمــت
بیشــتری دارنــد .بنابرایــن بایــد برنامهریزیهــا بهصورتــی باشــد کــه
قیمتهــای تولیــد داخــل و بــه تبــع آن هزینههــای تولیدکننــدگان کاهــش
یابــد و مصرفکننــدگان نیــز بتواننــد محصــوالت را بــا قیمــت مناســبی
خریــداری کننــد و زمینــه بــرای صــادرات و حضــور در بــازار جهانــی بــرای
تولیدکننــدگان فراهــم شــود.
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صنایع پالستیک تک ظرف آذربایجان
مدیرعامل:حمید شفاعی نهند
صادرکننده برگزیده استانی

مديرعامل صنایع پالستیک تک ظرف:

توسعه صادرات

بهترین راه مقابله با تحریم ها
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مديرعامــل صنايــع پالســتيک تــک ظــرف آذربايجــان و
صادرکننــده برتــر اســتان گفــت :ارزآوري صــادرات غيرنفتــي مــي
توانــد جــواب دنــدان شــکني بــه تحريــم کننــده هــا باشــد.
حميــد شــفاعي بــا اعــام ايــن مطلــب ،افــزود :صــادرات روش
مناســبي بــراي مقابلــه بــا تمــام هجمــه هــاي اقتصــادي اســت و بــه
خصــوص در زمينــه صــادرات غيرنفتــي کــه بيشــتر توســط بخــش
خصوصــي انجــام مــي شــود ،بايــد تــاش بيشــتري صــورت گيــرد.
وي اظهــار کــرد :صادرکننــده هــا و فعــاالن بخــش خصوصــي
اگــر دســت در دســت هــم دهنــد و دولــت نيــز از ايــن نخبــه هــاي
اقتصــادي حمايــت کنــد ،تحريــم هــا کــم رنــگ تــر خواهــد شــد و
تاثيــر آنچنانــي بــر اقتصــاد کشــور نخواهــد گذاشــت.
شــفاعي تاکيــد کــرد :تاميــن زيرســاخت هــاي صادراتــي ضــرورت
ايــن روزهــاي کشــور اســت و حمايــت هــاي دولــت نيــز بايــد
بيشــتر از ايــن مقــدار باشــد .چراکــه بيشــتر صادرکننــده هــا از
وضعيــت کنونــي و حمايــت هــاي دولــت رضايــت الزم را ندارنــد.
وي بــا اشــاره بــه اينکــه دولــت مــي توانــد در زمينــه شناســاندن
برندهــا و محصــوالت ايرانــي نقــش اصلــي را ايفــا کنــد ،اظهــار
کــرد :شــرکت در نمايشــگاه هــا ،هزينــه هــاي زيــادي را بــه
صادرکننــده هــاي بخــش خصوصــي وارد مــي کنــد و دولــت مــي
توانــد بــا برعهــده گرفتــن ايــن هزينــه هــا و تاميــن غرفــه هــاي مورد
نيــاز ،زمينــه ســاز حضــور فعــاالن عرصــه صــادرات در نمايشــگاه
هــاي بيــن المللــي در سراســر جهــان شــده و در کنــار آن از نظــر
فنــي نيــز شــاهد غرفــه هايــي در شــان جمهــوري اســامي ايــران و
فعــاالن اقتصــادي آن باشــيم.
شــفاعي افــزود :ايــن در حاليســت کــه عــدم يــاري دولــت در ايــن
زمينــه باعــث شــده اســت کــه صادرکننــده بــا هزينــه خــود تنهــا در
برخــي از رويدادهــاي بيــن المللــي و نمايشــگاه هــا حاضــر شــده و
غرفــه هايــي کــه ایجــاد مــي شــود در مقايســه بــا ســاير کشــورها،
مناســب کشــورمان نيســت.
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ايــن صادرکننــده نمونــه اســتان ،تشــکيل کنسرســيوم صادراتــي را يکــي از مهــم
تريــن نيازهــاي اســتان در حــوزه صــادرات دانســت و تاکيــد کــرد :نمونــه هايــي
از ايــن کنسرســيوم هــا در کشــور ترکيــه تشــکيل شــده و موفقيــت آن هــا مــي
توانــد الگويــي بــراي تشــکيل کنسرســيوم هايــي در شــان کشــور را بــه مــا بدهــد.
شــفاعي در بخــش ديگــري از ســخنان خــود ضمــن اشــاره بــه مشــکالت ارزي
بــراي صادرکننــده هــا ،تصريــح کــرد :از مشــکالت ارزي نمــي توانيــم بــه
ســادگي بگذريــم .نوســانات ارزي باعــث کمبــود مــواد اوليــه و نوســانات قيمتــي
مــواد اوليــه مــي شــود و در کنــار آن فشــاري کــه دولــت بــه صادرکننــده هــا
در زمينــه ارز وارد مــي کنــد ،ضــرر و زيــان هنگفتــي را نصیــب بخــش توليــد و
صــادرات بخــش خصوصــي مــی کنــد.
وي افــزود :از ســوي ديگــر ،مــا بــا کشــورهايي ماننــد عــراق و افغانســتان بــه
صــورت غيــر ارزي هــم کار مــي کنيــم و دولــت انتظــار دارد مبالــغ ريالــي ايــن
دو کشــور را بــه دالر تبديــل کــرده و بــه دولــت تحويــل دهيــم.
شــفاعي اظهــار کــرد :دولــت قبــا معافيــت هايــي را بــراي صــادرات ريالــي
وضــع کــرده بــود کــه االن برداشــته شــده اســت و مشــکالت مــا صادرکننــده هــا
بــه ايــن دو کشــور را چنــد برابــر کــرده اســت .ايــن در حاليســت کــه مــا انتظــار
داريــم معافيــت هــا و بخشــنامه هــا هــر چنــد روز يکبــار عــوض نشــوند و شــاهد
تناقضــات قانونــي در ايــن زمينــه نباشــيم.
مديرعامــل صنايــع پالســتيک تــک ظــرف آذربايجــان بــا اشــاره بــه نامگــذاري
امســال بــه نــام ســال جهــش توليــد ،بيــان کــرد :افزايــش و جهــش توليــد تنهــا
در صورتــي مــي توانــد محقــق شــود کــه شــاهد جهــش صادراتــي نيــز باشــيم.

اصلــي تريــن وظيفــه دولــت در حــوزه اقتصــاد نيــز بــا توجــه بــه نامگــذاري ســال،
مــي توانــد ايــن موضــوع باشــد.
شــفاعي ادامــه داد :دولــت مســئول نوســازي واحدهــاي توليــدي و صنعتــي اســت
و بايــد در ايــن زمينــه حمايــت هــاي الزم را انجــام دهــد .در صــورت نوســازي
ايــن واحدهــاي فرســوده و قديمــي ،بــدون شــک مــي توانيــم بــه محصــوالت بــا
کيفيتــي دســت پيــدا کنيــم کــه بازارهــاي جهانــي نيــز خواهــان آن باشــد.
وي در پايــان گفــت :بخــش خصوصــي امســال بــه بهتريــن شــکل ممکــن بــه
وظيفــه خــود عمــل کــرده اســت و بــراي نمونــه مــا توانســته ايــم برخــاف
مشــکالت ارزي ،همــه گيــر شــدن بيمــاري کرونــا و خــود تحريمــي هــا،
صــادرات صنايــع پالســتيک تــک ظــرف آذربايجــان را يــک و نيــم برابــر
افزايــش دهيــم .بــدون شــک اگــر دولــت نيــز در ايــن زمينــه همــکاري هــاي
الزم را بــا بخــش خصوصــي داشــت ،ايــن آمــار بــا جهــش خيــره کننــده تــري
همــراه مــي شــد.
صنايــع پالســتيک تــک ظــرف آذربايجــان در ســال  1380در زمينــه توليــد انــواع
ظــروف بســته بنــدي ،يــک بــار مصــرف ،ظــروف قابــل اســتفاده در صنايــع
غذايــي ،لبنيــات و بســتني آغــاز بــه کار کــرده اســت.
ايــن شــرکت از  15ســال گذشــته فعاليــت صادراتــي خــود را نيــز آغــاز کــرده
اســت و هــم اکنــون بيــش از  15کشــور از جملــه کانــادا ،چنــد کشــور اروپايــي و
کشــورهاي همجــوار مشــتري محصــوالت ايــن شــرکت هســتند.
کســب  6عنــوان صادرکننــده نمونــه اســتاني نشــان از فعاليــت هــاي رو بــه رشــد
صادراتــي شــرکت صنايــع پالســتيک تــک ظــرف آذربايجــان دارد.
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شرکت ریخته گری تراکتورسازی
مدیرعامل:عبدالرحمن ارشدی صوفیانی
صادرکننده برگزیده استانی

مديرعامل شرکت ریخته گری تراکتورسازی:

تولید و فروش

با صادرات معنا پیدا می کند
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مديرعامــل شــرکت ريختــه گــري تراکتورســازي ايــران و
صادرکننــده نمونــه اســتان آذربايجــان شــرقي گفــت :تولیــد و فــروش
محصــوالت شــرکت هــا بــا صــادرات معنــا پیــدا مــی کنــد.
عبدالرحمــان ارشــدي صوفيانــي اظهــار کــرد :فــروش داخلــي فقــط
باعــث جابجايــي پــول در داخــل کشــور مــي شــود و نمــي توانــد
شــکوفايي اقتصــادي را بــه همــراه بيــاورد امــا صــادرات باعــث ورود
ارز بــه کشــور شــده و حاصــل آن بهبــود وضعيــت اقتصــادي اســت.
وي تصريــح کــرد :کالس کاري شــرکت هــا بــا صــادرات باالتــر
مــي رود و بنــگاه هــاي توليــدي و اقتصــادي کــه نتواننــد در امــر
صــادرات موفــق شــوند ،نمــي تواننــد دوام آنچنانــي داشــته باشــند.
ارشــدي ،همــه گيــر شــدن ويــروس کرونــا را يکــي از مشــکالت
جهانــي امســال بــراي صــادرات عنــوان کــرد و گفــت :متاســفانه
امســال تمــام دنيــا بــا ايــن معضــل دســت بــه گريبــان بــود و
بزرگتريــن ضربــه بــه صــادرات در ســالج اري از ايــن ســمت وارد
شــد .بــه طــوري کــه در دو مــاه ابتدايــي امســال ،عمــا صــادرات
در تمــام کشــورهاي جهــان متوقــف شــده بــود.
وي ادامــه داد :بــا وجــود توقــف صــادرات شــرکت ريختــه گــري
تراکتورســازي در دو ماهــه ابتدايــي ســال ،همچنــان موفــق بــه
افزايــش آمــار صــادرات شــده ايــم و امســال نيــز آمــار بهتــري را
نســبت بــه ســال گذشــته ثبــت کــرده ايــم.
صادرکننــده نمونــه اســتان در ادامــه ســخنان خــود ،بــا اشــاره بــه
اينکــه بزرگتريــن مشــتري ايــن شــرکت ،شــرکت تراکتورســازي
اســت ،تصريــح کــرد :شــرکت ريختــه گــري مجبــور بــه تاميــن
تمــام نيــاز شــرکت تراکتورســازي و بســياري ديگــر از توليدکننــده
هــاي داخلــي اســت ولــي بــا ايــن وجــود بــا اســتفاده از تمــام
ظرفيــت هــا و افزايــش توليــد ،هــر ســاله توانســته ايــم آمــار توليــد
و صــادرات خــود را بهبــود ببخشــيم.
ارشــدي اظهــار کــرد :ايــن شــرکت در کالس جهانــي بــه توليــد
اقــدام مــي کنــد و بــراي حفــظ پرســتيژ جهانــي خــود نيازمنــد
افزايــش صــادرات هســتيم.
وي عنــوان کــرد :شــرکت ريختــه گــري هــم اکنــون در ســطح
جهانــي نيــز تاميــن کننــده اول بســياري از شــرکت هــاي مطــرح
خودروســازي اروپايــي در ســطح توليــدات خــود اســت و ايــن
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موضــوع در دوران تحريــم هــا ،بيــش از پيــش اهميــت پيــدا مــي کنــد .ايــن در
حاليســت کــه مــا بــراي بيشــتر خودروســازان ايرانــي نيــز توليدکننــده اول هســتيم.
ارشــدي ،شــرکت هــاي خودروســازي ايتاليــا را از مهــم تريــن مشــتريان
خارجــي ريختــه گــري تراکتورســازي عنــوان کــرد و افــزود :هــم اکنــون بيــش
از  3.5درصــد صــادرات ايــران بــه ايتاليــا مربــوط بــه محصــوالت ريختــه گــري
تراکتورســازي اســت کــه ايــن آمــار در نــوع خــود جالــب توجــه اســت.
وي در زمينــه الزامــات صــادرات نيــز گفــت :صــادرات ،الزامــات و دانــش
خــاص خــودش را دارد کــه هــر صادرکننــده بايــد آن هــا را در نظــر بگيــرد.
بــراي نمونــه شــناخت کامــل از بازارهــاي بيــن المللــي و هــدف مــي توانــد رمــز
يــک صــادرات موفــق تلقــي شــود.
ارشــدي تاکيــد کــرد :دانــش حمــل و نقــل بيــن المللــي ،آشــنايي بــا روش هــاي
مذاکــره و عقــد قــرارداد و آگاهــي از روش هــاي انتقــال ارز از جملــه مــواردي
اســت کــه يــک صادرکننــده برتــر بايــد بــا آن هــا آشــنا باشــد و بــه کار ببنــدد.
مديرعامــل شــرکت ريختــه گــري تراکتورســازي ايــران در ادامــه عنــوان کــرد:
توســعه صــادرات بســتگی کامــل بــه رضايــت مشــتريان دارد و رضايــت مشــتريان
نيــز مــی توانــد بــا قيمــت پاييــن ،کيفيــت بــاال و تحويــل بــه موقــع بــه آســاني
محقــق شــود.
ارشــدي افــزود :متاســفانه در ايــران مشــکالتي داريــم کــه خــارج از کنتــرل
صادرکننــده هــا اســت و مســائلي ماننــد تحريــم ،مــي توانــد تمــام تــاش هــاي
يــک صادرکننــده موفــق را خنثــي کنــد.
وي اظهــار کــرد :بــراي نمونــه مشــکالت بانکــي و انتقــال ارز باعــث شــده اســت
کــه برخــي از صادرکننــده هــا جنــس را تحويــل مشــتري داده ولــي نتواننــد مبلــغ
ارز را از آن هــا گرفتــه و وارد کشــور کننــد .بــه هميــن دليــل مشــاهده مــي شــود
کــه برخــي از صادرکننــده هــا بــا ضررهــاي بســياري مواجــه شــده و صــادرات
رضايــت بخشــي نداشــته انــد.
ارشــدي تصميــم گيــري هــاي نوســانی دولــت در حــوزه ارز و صــادرات را

مزيــد بــر علــت دانســت و گفــت :صــادرات يکــي از بخــش هايــي اســت کــه
بــراي موفقيــت نيــاز بــه برنامــه هــاي بلندمــدت دارد .برنامــه هــاي چنــد ســاله کــه
بــه مــرور بــا محقــق شــدن مــي تواننــد نشــان دهنــده موفقيــت يــا عــدم موفقيــت
يــک سياســت صادراتــي باشــند.
وي ادامــه داد :ايــن در حاليســت کــه تصميمــات دولــت در ايــن زمينــه پرنوســان
اســت و عمــا امــکان تصميــم گيــري هــا و برنامــه ريــزي هــاي چنــد ســاله را از
صادرکننــده هــا مــي گيــرد .برنامــه هــاي بلندمــدت بــا تصميمــات چنــد روزه و
خلــق الســاعه همخوانــي ندارنــد و طبيعتــا جــاي خــود را بــه برنامــه هــاي کوتــاه
مــدت مــي دهنــد کــه اگرچــه ممکــن اســت برخــي از آن هــا موفقيــت آميــز
باشــند امــا بــدون شــک در آينــده ،کشــور و صادرکننــده هــا را بــا مشــکل
مواجــه خواهنــد کــرد.
شــرکت ريختــه گــري تراکتورســازي ايــران بــه عنــوان بزرگتريــن ريختــه گــري
چدنــي کشــور و يکــي از شــرکت هــاي بــزرگ ريختــه گــري چدنــي جهــان
فعاليــت مــي کنــد .ايــن شــرکت جــزو  10شــرکت مطــرح جهــان در ايــن حــوزه
اســت و ســاالنه حــدود  50هــزار تــن قطعــه در حــوزه فعاليــت خــود کــه 70
درصــد آن محصــوالت چدنــي اســت ،توليــد مــي کنــد .ايــن شــرکت از نظــر
تنــوع محصــوالت توليــدي در حــوزه تخصصــي خــود نيــز جــزو  10شــرکت
برتــر جهــان قــرار دارد.
شــرکت ريختــه گــري تراکتورســازي ايــران ضمــن تاميــن تمــام نيازهــاي
شــرکت تراکتورســازي و تاميــن نيــاز بيشــتر شــرکت هــاي فعــال داخلــي
حــدود  31درصــد از محصــوالت توليــدي خــود را بــه کشــورهاي اروپايــي
و خودروســازان ايــن قــاره صــادر مــي کنــد .ايــن شــرکت ســال گذشــته بــه
عنــوان صادرکننــده ملــي مــورد تقديــر قــرار گرفتــه بــود و امســال و در طــول
 12ســال گذشــته همــواره بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه اســتاني انتخــاب شــده
اســت .فعاليــت ايــن شــرکت همچنیــن باعــث اشــتغالزايي مســتقيم بــراي 1200
نفــر شــده اســت.
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مديرعامــل شــرکت فــوالد نــاب تبريــز و صادرکننــده
نمونــه اســتان بــا اشــاره بــه خودتحريمــي هــاي صــورت گرفتــه در
کشــور بــه عنــوان يکــي از موانــع توســعه صادارتــي گفــت :هــم
اکنــون در حــوزه فــوالد شــاهد عــدم تاميــن مــواد اوليــه توليدکننده
هــاي داخلــي و بــه خصــوص توليــد کننــده هــاي بخــش خصوصــي
هســتيم .ايــن موضــوع کمــر شــرکت هــاي توليــد فــوالد در اســتان
را شکســته و باعــث شــده اســت کــه ميــزان توليــدات خــود را
کاهــش دهنــد.
کریــم رحيمــي ادامــه داد :ايــن نــوع از خودتحريمــي هــا خــارج از
اراده شــرکت اســت و متاســفانه بيشــتر توليدکننــده هــا نمــي تواننــد
بــا ايــن مشــکالت مقابلــه کــرده و تســليم آن مــي شــوند .ايــن در
حاليســت کــه اگــر بــه دنبــال جهــش واقعــي توليــد هســتيم بايــد بــه
روشــي عمــل کنيــم کــه تاميــن کننــده هاي بــزرگ مــواد اوليــه ،در
ابتــدا بــه دنبــال تاميــن نيــاز شــرکت هــاي داخلــي باشــند.
وي بيــان کــرد :نوســانات ارزي و نبــود سيســتم مناســب تبــادالت
پولــي و بانکــي نيــز بــه يکــي ديگــر از مشــکالت اصلــي صادرکننــده ها
تبديــل شــده و تحريــم هــا بــه عنــوان اصلــي تريــن عامــل بــه وجــود
آورنــده ايــن وضعيــت ،کار صــادرات را بــه مراتــب ســخت تــر
کــرده اســت.
رحيمــي فرســوده بــودن زيرســاخت هــا و بــه خصــوص زيرســاخت
هــاي حمــل و نقلــي را نيــز از ديگــر مشــکالت پيــش روي
صادرکننــده هــا عنــوان کــرده و گفــت :متاســفانه سيســتم حمــل
و نقــل کشــور فرســوده و قديمــي اســت و از نظــر کمــي نيــز
جوابگــوي صادرکننــده هــا نيســت .در زمينــه سيســتم ريلــي بــا
مشــکالت زيــادي روبــرو هســتيم و ســهمي کــه بايــد سيســتم ريلــي
در صــادرات کشــور بــر عهــده بگيــرد بــا توجــه بــه تــوان کــم آن
بســيار ناچيــز اســت.
مديرعامــل شــرکت فــوالد نــاب تبريــز بــا اشــاره بــه اينکــه
حضــور در بازارهــاي بيــن المللــي نيــاز بــه پيــاده ســازي سيســتم
هــاي بيــن المللــي در کشــور دارد ،اظهــار کــرد :ايــن درســت
نيســت کــه بيــن المللــي فکــر کنيــم امــا عملــي کــه صــورت
مــي گيــرد در حــد محلــي باشــد .بازارهــاي بيــن المللــي نيــاز
بــه سياســت هــا و اســتراتژي هــاي بيــن المللــي دارنــد و اگــر
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تمــام مولفــه هــا و پارامترهــا را در ايــن زمينــه رعايــت نکنيــم ،امــکان
موفقيــت نخواهيــم داشــت.
رحيمــي خاطرنشــان کــرد :نــگاه دولــت بــه بخــش خصوصــي مناســب نيســت و
شــايد بــراي موفقيــت در توســعه صادراتــي کشــور و افزايــش توليــد نيــاز داريــم کــه
نــگاه دولــت بــه بخــش خصوصــي و صادرکننــده هــا بــه طــور کامــل تغييــر کنــد.
وي افــزود :بخــش دولتــي و شــرکت هــاي خصولتــي بــه رقيــب هــاي بخــش
خصوصــي تبديــل شــده انــد .ايــن در حاليســت کــه دولــت بايــد ايــن عرصــه
را بــه طــور کامــل بــه بخــش خصوصــي واگــذار کــرده و نــگاه رقيــب بــه
صادرکننــده هــا و توليدکننــده هــاي فعــال در بخــش خصوصــي نداشــته باشــد.
رحيمــي تصريــح کــرد :سياســت خارجــي نيــز در ايــن زمينــه حــرف اول را
مــي زنــد و اگــر دولــت در صــدد بهبــود روابــط خــود بــا کشــورهاي مختلــف
جهــان برآيــد ،توســعه صادراتــي و جهــش صادراتــي را بــراي کشــور بــه ارمغــان
خواهــد آورد.
وي بــا اشــاره بــه کاهــش آمــار صــادرات ايــن شــرکت نســبت بــه مــدت مشــابه
در ســال گذشــته ،گفــت :امســال بازارهــاي بيــن المللــي از پاندمــي کرونــا متاثــر
شــد و تعطيلــي چنــد ماهــه را بــه دنبــال داشــت .بــه هميــن دليــل آمــار صادراتــي
نيــز بــا کاهــش روبــرو شــده اســت.
رحيمــي ادامــه داد :بخشــنامه هــاي خلــق الســاعه کــه هــر ماهــه از طــرف دولــت،
بانــک مرکــزي و ســاير نهادهــاي مرتبــط صــادر مــي شــود نيــز کار را بــراي
صادرکننــده هــا ســخت کــرده اســت .ايــن بخشــنامه هــا کار صــادرات را بــا
مشــکل مواجــه کــرده و باعــث کنــد شــدن توســعه صادراتــي کشــور شــده انــد.
وي تاکيــد کــرد :بــراي توســعه صــادرات نيــاز بــه برنامــه ريــزي طوالنــي مــدت
و  5تــا  10ســاله داريــم چــرا کــه دســتورات و برنامــه هــاي کوتــاه مــدت تنهــا
مــي تواننــد تاثيــر منفــي روي صــادرات کشــور داشــته باشــند.
صادرکننــده نمونــه اســتان در بخــش دیگری از ســخنان خــود گفت :آزادســازي
قــره بــاغ ،فرصــت بســيار خوبــي را بــراي توليدکننــده هــا و صادرکننــده هــاي

اســتان فراهــم کــرده اســت تــا بــا مشــارکت در بازســازي مناطــق آزاد شــده ،در
ايــن امــر ،نقــش آفريــن باشــند.
رحيمــي تاکيــد کــرد :بــه خصــوص اينکــه ايــران از آزادســازي مناطــق تحــت
اشــغال حمايــت و رئيــس جمهــور آذربايجــان نيــز از حضــور ايرانيــان در مراحــل
بازســازي ايــن منطقــه اســتقبال کــرده اســت .هميــن موضــوع باعــث مــي شــود
کــه مــا چنــد قــدم در ايــن زمينــه جلوتــر از بســياري از کشــورها باشــيم.
وي افــزود :آزادســازي قــره بــاغ اتفــاق بزرگــي بــراي منطقــه بــود و ايــن منطقــه
از ويژگــي هــاي خاصــي برخــوردار اســت .بــه خصــوص اينکــه مــا بــا مــردم
آذربايجــان هــم ديــن ،هــم زبــان و داراي فرهنــگ مشــترک هســتيم و آن هــا مــي
تواننــد بيــش از ايــن از محصــوالت و همــکاري هــاي آتــي مــا اســتقبال کننــد.
رحيمــي اظهــار کــرد :ايــن بــازار بــه خصــوص بــراي شــرکت هــاي توليــد فــوالد
اســتان فرصتــي مغتنــم را فراهــم آورده اســت .چراکــه چنديــن شــهر و صدهــا
روســتا در بازســازي پيــش رو نيــاز بــه محصــوالت فــوالدي و توليداتــي چــون
ميــل گــرد ،نبشــي و تيرآهــن دارنــد کــه در شــرکت فــوالد نــاب تبريــز نيــز بــه
بهتريــن شــکل ممکــن توليــد مــي شــوند.
وي تصريــح کــرد :اميدواريــم سياســت هــاي دولــت در ايــن زمينــه طــوري باشــد
کــه از شــرکت هــاي ايرانــي در بازســازي اســتقبال شــود و مهــم تريــن کمکــي
کــه دولــت مــي توانــد بــه توســعه صادراتــي در ايــن منطقــه بکنــد ،بهبــود هــر
چــه بيشــتر روابــط بــا کشــور همســايه اســت.
شــرکت فــوالد نــاب تبريــز در ســال  1383بــه بهــره بــرداري رســيده اســت و در
زمينــه توليــد مقاطــع طويــل فــوالدي ،تيرآهــن ،نبشــي و نــاودان فعاليــت مــي کنــد.
ايــن شــرکت از نظــر تنــوع محصــوالت و کيفيــت توليــد يکــي از شــرکت
هــاي پيشــرو کشــور در حــوزه فعاليــت خــود اســت .حــدود  40درصــد از توليــد
ايــن شــرکت بــه کشــورهاي همســايه و کشــورهايي چــون لبنــان ،ســوريه و
گرجســتان صــادر مــي شــود .فعاليــت ايــن شــرکت باعــث اشــتغالزايي مســتقيم
بــراي  400نفــر و اشــتغال غيرمســتقيم بــراي  300نفــر شــده اســت.
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شرکت صنایع شیشه آذر
مدیرعامل :احد محبوبیان
صادرکننده برگزیده استانی

هرنقطه ای از جهان

مکانی است برای تجارتمان
شــرکت صنایــع شیشــه آذر یکــی از بزرگتریــن پروژه هــای صنعتی
اســتان آذربایجــان شــرقی بعــد از انقــاب بــه شــمار مــی رود .بهــره
بــرداری از کارخانــه شیشــه آذر واقــع در تبریــز در زمينـــــي بــه
مســاحت  14هکتــار و مجموعــه اي از ســالن هــای توليــد ،انبارهــا،
واحــد هــاي اداري ،خدماتــي و تعميراتــي و نیــروگاه بــرق از ســال
 1384بــا ظرفیــت اســمی  350تــن در روز بــه عنــوان اولیــن تولیــد
کننــده شیشــه فلــوت آغــاز شــد کــه دارای گواهــی کیفیــت ISO
 2000-9001در ایــران اســت.
تولیــدات شــرکت صنایــع شیشــه آذر هــم اکنــون جهــت ســاخت
شیشــه اتومبیــل ،آینــه و نیــز در ســاختمان هــا مــورد اســتفاده قــرار
مــی گیــرد .شیشــه تولیــدی در ضخامــت هــای  3تــا  12میلــی متــر
در ابعــاد مختلــف و براســاس نیــاز مشــتری عرضــه مــی شــود و
توانایــی تولیــد شیشــه هــای رنگــی و رفلکــس را دارا اســت.
افزایــش روز افــزون تقاضــا جهــت مصــرف شیشــه ،اندیشــه اولیــه
مدیــران جهــت تاســیس ایــن واحــد بــوده اســت.
شــرکت صنایــع شیشــه آذر بــا بهــره منــدی از جدیدتریــن
تکنولــوژی روز جهانــی و نیــروی انســانی متخصــص بــا تولیــد
محصولــی مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی ،در کوتــاه تریــن
زمــان بــازار خــود در کشــورهای اروپایــی ،روســیه ،ترکیــه،
آســیای میانــه ،عــراق و افغانســتان تضمیــن کــرده اســت.
تقریبــاً  40درصــد محصــوالت ایــن واحــد در شــرکت ایمنــی
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ارک و شــرکت آینــه ســهند بــه فــرآوری تبدیــل شــده و مابقــی عمدتـاً صــادر و
مقــدار کمــی نیــز در بــازار داخلــی عرضــه مــی گــردد .توجــه بــه خواســت و نیــاز
مشــتری بــا تاکیــد بــر کیفیــت ،تنــوع محصــوالت و حرکــت بــه ســوی مدیریــت
کیفیــت فراگیــر از اهــداف مهــم ایــن شــرکت اســت.
گــروه صنعتــی ســهند بــا اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی و فــن آوری هــای نویــن
و تیــم فنــی مجــرب و واحــد تحقیــق و توســعه مجهــز و بکارگیــری بیــش از
 2000نفــر پرســنل یکــی از تولیدکننــدگان عمــده شیشــه در ایــران اســت.
ایــن گــروه صنعتــی در ســه زمینــه در حــال فعالیــت اســت کــه شــامل واحــد
تحقیــق و توســعه ،واحــد تولیــد و واحــد فــروش میباشــد .امــروزه گــروه صنعتــی
ســهند مفتخــر اســت کــه تولیــدا ت خــود را بــه بیــش از  35کشــور جهــان صــادر
مــی کنــد.
موقعیــت منحصــر بــه فــرد ایــن شــرکت در قلــب جــاده ابریشــم پتانســیل بــی
نظیــری را در حمــل ونقــل دریایــی و زمینــی فراهــم مــی کنــد .گــروه صنعتــی
ســهند بــا عبــور از مرزهــا نظــر هــر مشــتری را بــه خــود جلــب مــی کنــد.
محصــوالت ایــن شــرکت بــه بازارهــای هــدف از شــرق تــا غــرب جهــان ارســال
مــی شــود و در اختیــار متقاضیــان قــرار مــی گیــرد.
شیشه طلقی ()Laminated
شیش ـههای لمینــت ،ســه ویــژه گــی عایــق حرارتــی ،کاهــش آلودگــی صوتــی
و امنیــت را بــه طــور یکجــا در بــر دارنــد و در اثــر ضربــه شــدید بــه هیــچ وجــه
نمیریزنــد و چســبیده بــه طلــق باقــی میماننــد .میــزان صــوت عبــوری از شیشــه
را در هــر محــدوده فرکانســی تــا میــزان مشــخصی کاهــش میدهنــد .برخــی از

انــواع آنهــا از عبــور حــدود  ۹۹درصــد از اشــعه مضــر فــرا بنفــش ( )UVنــور
خورشــید جلوگیــری میکننــد .مانــع از کاهــش تدریجــی رنــگ پارچههــا،
فرشهــا و مبلمــان توســط نــور خورشــید میشــوند.
شیشه های چاپی
چــاپ شیشــه گزینــه ای بســیار متناســب جهــت اســتفاده در دکوراســیون داخلــی
وخارجــی مــی باشــد .چــاپ شیشــه در ایــن مجموعــه بصــورت دیجیتال ،مســتقیم
بــر روی ســطح شیشــه انجــام مــی شــود و بــه شــما امــکان مــی دهــد کــه بــدون
محدودیــت در طــرح  ،تعــداد رنــگ و یــا ابعــاد از آن بــرای تزینــات داخلــی
از قبیــل :انــواع پارتیشــن ،انــواع دربهــای شیشــه ای ( درب هــای کشــویی،
تلســکوپی ،درب هــای ورودی یــک یــا چنــد لــت ) ،انــواع تابلوهــای نفیــس ،
انــواع آب نماهــا ،بــرای ویتریــن و یــا داخــل آکواریــوم هــا ،داخــل اســتخرها و
غیــره اســتفاده نماییــد .چــاپ شیشــه بــا سیســتم یــو وی جــت (  ) UV Jetانجــام
شــده و پــس از چــاپ هیچگونــه حاللــی نــدارد و در محیــط هــای نمنــاک و یــا
مرطــوب قابــل اســتفاده مــی باشــد.
شیشه لعابی
گــروه صنعتــی ســهند همچنیــن بــه شــما تکنولــوزی جدیــد از چــاپ تصاویــر
دیجیتــال بــر روی شیشــه ارایــه مــی دهــد  .بــه شــما فرصــت مــی دهــد تــا
قطعــه ای خیــره کننــده از هنــر در آشــپزخانه یــا حمــام داشــته باشــید .بــا
تطبیــق پذیــری از رنــگ پاشــی و همچنیــن آثــار هنــری .شیشــه هــای لعابــی
زیبایــی بــرای اشــپزخانه و حمــام و ســاختمان هــای تجــاری ایجــاد مــی کنــد.
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شرکت همت پالست آذرآبادگان
مدیرعامل:آیدین راستگار همت
صادرکننده برگزیده استانی

رئيس هيات مديره همت پالست:

دست اندازهای کوچک و بزرگ

بر سر راه صادرکنندگان

محصــول تولیــدی در شــرکت تحــت مدیریتــش را بــدون هیــچ
گونــه دردســری ،در درب انبارهــای کارخانجاتــش تحویــل
خریــداران مــی دهــد امــا اگــر مشــتری ایــن محصــوالت ،خارجــی
باشــد همیشــه بــا ُغــر زدن هــای صاحبــان شــرکت هــای حمــل
و نقــل کاال مواجــه مــی شــود کــه از نبــود حمــل یکســرۀ کاال
و اجبــار در تخلیــه و بارگیــری مجــدد در گمــرک وارداتــی بــه
برخــی از کشــورهای همســایه شــاکی هســتند؛ مخصوصــاً کــه
محصــول فروختــه شــده ،شکســتنی اســت و روزی نیســت کــه ایــن
جابجایــی هــا ضایعاتــی بــه خریــدار تحمیــل نکنــد .مــی گویــد« :
مــن ضــرری از ایــن بابــت نمــی بینــم و مشــکالتی ماننــد تحمیــل
هزینــه هــای مــادی و یــا هــدر رفتــن زمــا ِن قابــل توجــه ،متوجــه
خریــدار اســت امــا حرفــم ایــن اســت کــه وقتــی بــا دیپلماســی
اقتصــادی مــی شــود ایــن مشــکل را حــل کــرد ،چــرا بــرای رفــع
آن جــدّی نیســتیم».
«محمــد رســتگار همتــی» بنیانگــذار و رئیــس هیــات مدیرۀ شــرکت
«همــت پالســت آذرآبــادگان» تبریــز کــه در مراســم روز شــانزدهم
بهمــنِ امســال ،بــه عنــوان مدیــر یکــی از واحدهــای صادرکننــده
برگزیــدۀ آذربایجــان شــرقی معرفــی و مفتخــر بــه اخــذ تندیــس
ایــن مراســم شــد ،در گفــت وگــو بــا مــا ترجیــح داد بــه جــای
تمرکــز بــر بیــان موانعــی کــه مســتقیماً صــادرات واحدهــای
تولیــدی اَش را تحــت الشــعاع قــرار مــی دهــد ،از چالشــی ســخن
بــه میــان بیــاورد کــه چنــدان مــورد پرداخــت رســانه هــا قــرار
نگرفتــه اســت.
کاذب تولیــدی
صــادرات دیوارپــوش هــا و ســقف هــای
ِ
شــرکت شــما بــه بازارهــای منطقــه راه یافتــه اســت .فکــرش
را مــی کردیــد؟

مــن  45ســال هســت کــه در صنعــت پالســتیک ،پلیمــر و پــی وی
ســی( )PVCفعالیــت دارم و دســتیابی بــه تولیداتــی کــه بتوانــد
در کشــورهای دیگــر هــم حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد،
زیــاد غیرطبیعــی نیســت .یعنــی از روزی کــه وارد ایــن عرصــه
شــدم ،هــدف داشــتم و در نتیجــه موفقیــت در ورود بــه بازارهــای
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خارجــی و ســهیم شــدن در تامیــن بخشــی از نیازهــای بــازار داخــل ،بــا برنامــه
ریـ ِ
ـزی دقیقــی کــه داشــتیم ،بایــد اتفــاق مــی افتــاد کــه چنیــن هــم شــده اســت
امــا متاســفانه مشــکالت ،بــه خصــوص در حــوزه صــادرات بــه قــدری زیــاد
اســت کــه بعض ـاً بــه ایــن فکــر مــی افتــم کــه عطــای صــادرات رابــه لقایــش
ببخشــم و خــودم را از دردســرهای کار صــادرات خــاص کنــم.
پس حجم قابل توجهی از تولیدات تان صادر می شود؟

بلــه ،مــا روزانــه  25ت ُــن تولیــ ِد عمدتــاً انــواع دیوارپــوش و ســقف کاذب
داریــم کــه  80درصــد ایــن تولیــدات بــه کشــورهایی ماننــد عــراق ،جمهــوری
آذربایجــان ،ترکیــه ،امــارات متحــدۀ عربــی و ارمنســتان صــادر مــی شــود و
مابقــی ،در بــازار داخــل بــه مصــرف مــی رســد.
از مشکالتی که شما را عاصی کرده بگویید.

بارهــا از مســاله ارز و تاثیــر نوســانات ارز بــر کار صــادرات گفتــه شــده و تصمیــم
گیــران هــم بــه خوبــی در جریــان ایــن مشــکالت هســتند .مــا وقتــی ارز28 ،
هــزار تومــان هســت برنامــه ریــزی مــی کنیــم امــا بــه وقــت عمــل ،مــی بینیــم کــه
مث ـ ً
ا قیمــت دالر بــه 22هــزار تومــان رســیده اســت .در  2کارخانــۀ مــا حــدود
 200کارگــر بــه صــورت مســتقیم صاحــب شــغل هســتند و بــا احتســاب شــغل
هــای غیرمســتقیم و خانــواده هــای آنــان ،صدهــا نفــر از کار مــا ارتــزاق مــی
کننــد و بنابرایــن اگــر وضعیــت نابســامان موجــود ادامــه یابــد ،بعــد از بهــار ســال
بعــد ،مجبــور بــه کاهــش صــادرات و حتــی بــه صفــر رســاندن آن خواهیــم شــد
و طبیعتــاً بخشــی از زیــان ایــن کار متوجــه کارگــران و خانــواده هــای آنــان
خواهــد شــد.
مشــکالتی از ایــن دســت زیــاد اســت ولــی مــی خواهــم از فرصــت ایــن مصاحبــه
اســتفاده کنــم و از مشــکلی بگویــم کــه بــه نظــر مــی رســد بــا تدبیــر مســئوالن

وزارت امــور خارجــه و مقامــات دســتگاه هــای اجرایــی دیگــر قابــل رفــع شــدن
اســت امــا نمــی دانــم گــره کار کجاســت کــه حــل نمــی شــود و آن ،مشــکل
تخلیــه کاالی صادراتــی در مــرز کشــورهای همســایه ای ماننــد عــراق و بارگیری
مجــدد آن بــه کامیــون عراقــی بعــد از انجــام تشــریفات گمرکــی اســت؛ یعنــی
جنــس صادراتــی ،در مــرز از خــودروی ایرانــی تخلیــه و بــه خــودروی عراقــی
بارگیــری مــی شــود و در نتیجــه حمــل جنــس از مبــداء بــه مقصــد صادراتــی ،بــه
صــورت یکســره و یکپارچــه نیســت .ســوال مــن ایــن اســت کــه آیــا نمــی شــود
بــا رایزنــیِ موثــر ایــن مشــکل مهــم را حــل کــرد؟
در این رابطه با مسئوالن صحبتی داشته اید؟

ببینیــد ،مــن اساســاً مشــکلی بابــت دردســرهای نبــود حمــل یکســره از مبــداء
بــه کشــور مقصــد نــدارم چــون جنســم را در درب انبــار کارخانجاتــم تحویــل
خریــدار خارجــی مــی دهــم و او هــم بــا پرداخــت هزینــه بــه شــرکت هــای
حمــل و نقــل ،کاال را بــه هــر کجــا کــه بخواهــد منتقــل مــی کنــد و تمــام
حواشــی نبــود حمــل یکســره ،پــای خــو ِد خریــدار هســت .منتهــای مراتــب
وقتــی مــی توانیــم جلــوی ضــرر و زیــان خریــدار را هــم بگیریــم ،چــرا ایــن
کار را نمــی کنیــم؟ محصــول تولیـ ِ
ـدی مــا شکســتنی اســت و بــه نــدرت اتفــاق
مــی افتــد کــه در عملیــات تخلیــه و بارگیــری مجــدد ،ضایعاتــی وجــود نداشــته
باشــد .از آن طــرف ،کامیونــی کــه از ســمت مــا حرکــت مــی کنــد ،در گمــرک
عــراق حداقــل  3روز مــی خوابــد تــا نوبتــش شــده و بــار را بــه کامیــون عراقــی
تخلیــه کنــد .آیــا ایــن هــا خســارت نیســت و آیــا برچیــده شــدن آن نمــی توانــد
بــه افزایــش ســود صــادرات بیانجامــد؟ بــه نظــر مــن صــادرات بایــد براســاس
عــرف بیــن الملــل باشــد کــه حمــل یکســره کاال یکــی از آن هاســت و لــذا
معتقــدم بایــد ایــن شــیوه صادراتــی متحــول شــود و اگــر ایــن اتفــاق بیافتــد
گامــی اساســی در روانســازی صــادرات برداشــته خواهــد شــد.
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