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شرکت دانش بنیان

رسام پلیمر نامی
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۱( منطقه ای نخبه پرور
 اّمــا در بــاب تربیــز، خــب حادثــه ی بیســت ونهم بهمــن ۵۶ یــک حادثــه ی پُرافتخــاِر جهــادی و عملّیاتــی بــود؛ کار مهّمــی بــود و واقعــاً مایــه ی افتخــار مــردم تربیــز اســت، لکــن افتخــارات آذربایجــان 

و افتخــارات تربیــز بــه ایــن کار جهــادی و امثــال ایــن کار جهــادی محــدود منــی شــود؛ دامنــه ی افتخــارات ایــن شــهر و ایــن منطقــه بســیار گســرده تر اســت؛ مــن چنــد منونــه را عــرض مــی کنــم:

یکــی مســئله ی نخبه پــروری اســت. منطقــه ی آذربایجــان، بخصــوص تربیــز هــم در علــم، هــم در هــر، هــم در سیاســت، یــک منطقــه ی نخبه پــرور اســت. در علــم، هــم علــوم دینــی و هــم علــوم 

طبیعــی و مــاّدی، در ایــن ۱۵۰ ســال اخیــر -حــاال قبــل از آن را مــن خیلــی تتّبــع نکــرده ام- ایــن منطقــه از لحــاظ ]پــرورش[ فقهــای بــزرگ، از لحــاظ حکــای بــزرگ، از لحــاظ متکلّمیــن، از لحــاظ 

ــز،  ــدان تربی ــز، هرمن ــه از شــعرای تربی ــک منون ــوان[ ی ــه عن ــه ب ــروری در هــر ]ک ــم، نخبه پ ــروری در عل ــس نخبه پ ــرور اســت؛ پ ــاً نخبه پ ــاز و حقیقت ــه ی ممت ــک منطق ــوم طبیعــی، ی دانشــمندان عل

هرمنــدان اقســام هرهــا، مرحــوم شــهریار )رحمــة اللــه علیــه( را اســم می آ ورنــد و اســم می آوریــم 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 شــخصّیت های برجســته ای را در گذشــته و امــروز تقدیــم کــرده؛ بنابرایــن یکــی از خصوصّیــات ایــن منطقــه نخبه پــروری 

اســت کــه ایــن را بایــد نگــه داشــت، بایــد حفــظ کــرد.

۲( جریان سازی در تحّوالت تاریخی دوقرن اخیر
ــاز در همیــن ۲۰۰ ســال اخیــر، ۱۵۰ ســال اخیــر وقتــی کــه نــگاه مــی کنیــم، ]آذربایجــان[ یــک منطقــه ی جریان ســاز   نکتــه ی دیگــر، جریان ســازی در تحــّوالت تاریخــی و سیاســی کشــور اســت. ب

بــوده اســت. یــک وقــت ]هســت کــه[ کســی بــه یــک ماجرایــی ملحــق مــی شــود، یــک وقــت کســی در یــک ماجــرا، جریــان ایجــاد مــی کنــد، تحــّول ایجــاد مــی کنــد، در ایجــاد آن جریــان و تــداوم آن 

جریــان تأثیرگــذاری مــی کنــد؛ تربیــز و آذربایجــان از ایــن قبیــل بــوده اســت. از دوره ی فتــوای تحریــم تنباکــوی مرحــوم میــرزای شــیرازی کــه مرحــوم حــاج میــرزا جــواد مجتهــد کــه یکــی از برجســتگان 

علــای تربیــز و خانــواده ی معــروف مجتهــد و مجتهــدی هســتند در ایــن منطقــه اثرگــذار بودنــد؛ خــب، میــرزای شــیرازی در ســامّرا بودنــد؛ اگــر علــای بــاد ایــران مثــل میــرزای آشــتیانی در تهــران 

و ایشــان در اینجــا و بعضــی از علــای دیگــر در مناطــق دیگــر نبودنــد، ایــن فتــوا همه گیــر منــی شــد و آن اثــر مطلــوب را منــی گذاشــت. اینجــا مرحــوم حــاج میــرزا جــواد در ایــن زمینــه فّعــال وارد 

میــدان شــدند. در مرشوطــه همیــن طــور -کــه اشــاره خواهــم کــرد- پــس بنابرایــن در تحــّوالت تاریخــی و سیاســی کشــور، ایــن منطقــه و بالخصــوص شــهر تربیــز و بــه طــور کلّــی منطقــه ی آذربایجــان 

دارای ایــن روحیــه ی جریان ســازی بودنــد.

۳( دژ استوار در مقابل حمات خارجی
ــا همســایه های متعــرّض و متجــاوز -چــه روســیه ی تــزاری، چــه عثانــی ســابق، چــه   نکتــه ی بعــدی ]ایــن اســت کــه[ آذربایجــان دژ اســتوار ایــران در مقابــل حمــات خارجــی بــوده؛ یعنــی مــا ب

ــز نبــود و مقاومتهــا نبــود و ایســتادگی ها نبــود و جان فشــانی ها نبــود، ممکــن بــود ایــن تعــرّض بــه مناطــق  ــا حماتــی مواجــه بوده ایــم؛ اگــر چنانچــه آذربایجــان نبــود و تربی شــوروی- همــواره ب

مرکــزی کشــور هــم کشــیده بشــود. آذربایجــان، ســد و دژ مســتحکمی بــوده اســت کــه همــواره ایــن حمــات را پــس زده و جلــوی آنهــا را گرفتــه.

۴( دلبستگی به اسام و غیرت شدید به ایران
 یــک نکتــه ی بســیار مهــم ایــن اســت کــه منطقــه ی تربیــز و آذربایجــان دو ویژگــی هویّتــی ثابــت و همیشــگی داشــته اند: یکــی عبــارت اســت از دلبســتگی عمیــق بــه اســام و بــه دیانــت اســامی؛ و 

دّومــی غیــرت و حمّیــت شــدید نســبت بــه ایــران؛ ایــن همیشــه در دورانهــای مختلــف در آذربایجــان وجــود داشــته کــه بــه اســام و ایــران آن چنــان اهّمّیــت داده انــد و دربــاره ی آن آن چنــان حمّیــت 

نشــان داده انــد کــه واقعــاً یــک برجســتگی مهّمــی اســت؛ آذربایجانی هــا مکــّرر در برابــر توطئه هــای بیگانــگان کــه مــی خواســتند تجزیــه کننــد مناطــق مختلــف ایــران را، در ایــن منطقــه در مقابــل 

ــد. ــظ کرده ان ــور را حف ــی کش ــتاده اند و یکپارچگ ــا ایس ــن تجزیه طلبی ه ای

۵( داشنت چهره های نقش آفرین در مسائل کشور
 یــک نکتــه، نقش آفرینــی چهره هــا اســت. چهره هــای نقش آفریــن در کّل مســائل کشــور در ایــن منطقــه زیادنــد؛ همیــن طــور کــه عــرض کــردم، در ماجــرای تنباکــو مرحــوم حــاج میــرزا جــواد، در 

اوایــل قضایــای مرشوطــه ســّتارخان و باقرخــان و بعــد در یــک برهــه ی 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 برهــه ی دیگــر، حرکــت شــیخ محّمــد خیابانــی و میــرزا اســاعیل نوبــری کــه اینهــا وارد میــدان شــدند و کارهــا کردنــد کــه بــه شــهادت خیابانــی 

منتهــی شــد. در بحــث انقــاب، در مســائل مقّدماتــی انقــاب، از روز اّول، یعنــی از ســال ۴۲ کــه نهضــت رشوع شــد، جــزو علــای دستگیر شــده ی از رسارس کشــور ســه نفــر از علــای معــروف تربیــز 

بودنــد. بعــد هــم در حــوادث گوناگــون در روزهــا و اوقــات ُمــرشف بــه انقــاب هــم حرکــت مرحــوم قاضــی و دیگــران؛ بعــد در مســائل خــود انقــاب، شــهید مدنــی و شــهید قاضــی؛ در دفــاع مقــّدس، 

شــهید باکــری و امثــال اینهــا؛ ده هــا نفــر از ایــن قبیــل شــخصّیت های برجســته هســتند کــه اینهــا چهره هــای نقش آفریننــد، اینهــا چهره هــای فراموش نشــدنی اند. مــن عــرض مــی کنــم نبایــد گذاشــت 

ایــن تاریــخ پُرافتخــار بــه دســت فراموشــی ســپرده بشــود؛ ایــن تاریــخ را بایــد حفــظ کــرد. یقینــاً بــدون یــک روایــت درســت از تاریــخ آذربایجــان، هــر روایتــی از تاریــخ ایــران نامتــام و ناقــص اســت. 

افتخارات 
تبریز و آذربایجان 

از زبان رهبری 
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ــی  ــوان یک ــه عن ــوان ب ــال 1399 را می ت س
از اســتثنایی تریــن ســال هــا برای صــادرات 
ــا  ــوام ب ــی کشــور دانســت. ســالی ت غیرنفت
ــه  ــخت ک ــای س ــا و تحریم ه ــی کرون پاندم
ــکل  ــا مش ــز ب ــران را نی ــت ای ــادرات نف ص
اساســی  مواجــه ســاخت. عــدم بهــره 
ــروش  ــی و ف ــع نفت ــام مناب ــرداری از تم ب
معضــات  مرتبــط،  محصــوالت  بهینــه 
عدیــده ای را در فعالیت هــای اقتصــادی 
ــه  ــه ب ــت جامع ــت اکثری ــاً معیش و خصوص

ــذارد. ــای گ ج
منســجم نبــودن سیاســت هــای اتخاذ شــده 
از ســوی چندیــن وزارتخانــه و جابجایــی 
ــات در  ــود ثب ــدم وج ــاالً ع ــدد وزرا و م متع
قواعــد و آییــن نامه هــای حاکــم بــر صــادرات 
کشــور ، امــکان پیــش بینــی صحیــح ا وضاع  
اقتصــادی را از تولیدکننــدگان ســلب نمــود. 
ــان و مســئولین  ــام اقتصاددان ــان تم ــه اذع ب
ــت از   ــرون رف ــکار ب ــن راه ــی، مهمتری اجرای
ایــن وضعیــت تــداوم تولیــد و رونق صــادرات 
غیرنفتــی و گــردش چــرخ کارخانجــات 
ــورد  ــن ارز م ــر تامی ــارت دیگ ــه عب اســت، ب
نیــاز کشــور در فقــدان ارز هــای نفتــی همانــا 
بــه عهــده صنایــع صــادر کننــده مــی باشــد.

آمــار صــادرات غیرنفتــی 86 میلیــون تنــی 
در نــه ماهــه اول امســال بــه ارزش 26 
میلیــارد دالر نشــان دهنــده افــت صــادرات 
ــذا  ــه ســال های گذشــته اســت. ل نســبت ب
دســت انــدرکاران و مســئولین امــر بایــد در 
خصــوص رفــع موانــع صــادرات تصمیمــات 

ــد. عاجــل اتخــاذ نماین
بــا مشــخص شــدن جایــگاه صــادرات 
کاالهــای غیــر نفتــی پرســش ایــن هســت 
کــه کدامیــن عوامــل، صــادرات محصــوالت 

ــد؟ ــی کش ــش م ــه چال ــی را ب ــر نفت غی

ــن  ــا و آیی ــنامه ه ــدد بخش 1-  تع
ــی: ــای ابالغ ــه ه نام

 تاثیــرات منفــی تغییــر تصمیمــات حاکــم 
بــر روح بخــش نامــه هــا، همواره ســردرگمی 
ــه  ــدگان را ب ــدگان و صادرکنن ــد کنن تولی
دنبــال داشــته اســت بــه نحــوی کــه 
ــن  ــج حاصــل از پنــج ســال مطالعــه ای نتای
بخشــنامه هــا حاکــی از ابــاغ 70 نــوع 
بخشــنامه و دســتورالعمل طبــق نمــودار 
ــا  ــه تعارضــات جــدی ب ــی باشــد ک ــاال م ب

ــد. ــته ان ــر داش یکدیگ

2- مشکالت بازاریابی و توزیع:
ــران در  ــادی ای ــای اقتص ــزن ه ــود رای وج
مختلــف  کشــورهای  هــای  ســفارتخانه 
همــواره مایــه امیــدواری فعالیــن اقتصــادی 
ــوده  ــورمان ب ــی کش ــتگاه دیپلماس ــه دس ب
اســت، لیکــن عــدم مشــاهده نتایــج مطلوب 
نشــان مــی دهــد گشــایش خاصــی از 

حضــور رایزنــان اقتصــادی در ســفارتخانه ها 
ــت  ــد کیفی ــده اســت. هرچن حاصــل نگردی
و قیمــت رقابتــی، عواملــی بــرای نفــوذ بــه 
ــن در  ــند لیک ــی باش ــی م ــای خارج بازاره
ــم  ــارز ه ــت ب ــن دو صف ــق ای ــورت تحق ص
نتوانســته ایم بــه توفیقــات چشــمگیری 
ــای  ــت ه ــه حمای ــوی آن ب ــک س ــه ی ک
نمایندگی هــای کشــورمان مربــوط مــی 

ــم. ــت یابی ــود، دس ش
عملکرد دســتگاه دیپلماســی در کشــورهایی 
ــویق  ــی از تش ــن حاک ــه و چی ــل ترکی مث
ــوده  ــه صــادرات ب تولیدکننــدگان داخلــی ب
ــدگان از  ــی صادرکنن ــه نگران ــوی ک ــه نح ب
ــت بازگشــت وجــوه حاصــل از صــادرات  باب
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 بهره بــرداری از منابــع نفتــی 

 ابوالفتح ابراهیمی

صادرات غیر نفتی،
 مشکالت و راهکارها 
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ونزوئــا بــه تولیــد کننــدگان داخلــی خــود باز 
ــاد  ــویه ایج ــت دو س ــک منفع ــد و ی می گردان
مــی نمایــد،  ولــی بارهــا مشــاهده گردیــده در 
کشــور مــا دســتگاه دیپلماســی بــرای تــداوم و 
ــه  ــه تنهــا نســبت ب بهبــود روابــط سیاســی ن
ــود  ــی خ ــش خصوص ــات بخ ــری مطالب پیگی
ــا  ــواردی از آنه ــه در م ــد بلک ــدام نمی کن اق
اســتمداد مــی طلبــد تــا بــا صــادرات و تحمــل 
ــط  ــه دادتحکیــم رواب ــراوان ب ریســک هــای ف

سیاســی برســند.
کشــور ترکیــه نیــز در حــال حاضــر رویــه ای 
ــا اتخــاذ  ــاره آفریق ــن در ق مشــابه کشــور چی
نمــوده و هــر روز ســیطره اقتصــادی خــود را 
بــر بخشــی از آن توســط تولیدکننــدگان ترک 

ــد. ــترش می ده گس

3- تکنولوژی تولید و قیمت رقابتی:
ــی  ــوالت صادرات ــکات محص ــی از مش  برخ
مــا بــه قدیمــی بــودن تکنولــوژی و تجهیــزات 
ــفانه  ــه متاس ــردد ک ــی گ ــر م ــات ب کارخانج
ــه  ــت الزم ــودن کیفی ــی در صــورت دارا ب حت
ــده  ــام ش ــت تم ــودن قیم ــاال ب ــت ب ــه عل ب
محصــول در بــازار رقابــت جهانــی بــا مشــکل 
مواجــه مــی شــوند کــه بایــد در اینجا رســالت 
خــاص ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع 
ــوآوری  ــز و ن ــازی و تجهی ــور را در بازس کش
صنایــع یــادآور گردیــم تــا محصــوالت داخلــی 
ــه  ــی ب ــای خارج ــت را در بازاره ــت رقاب قابلی

ــد. دســت آورن

4- نقــش مثبــت ســازمان تجــارت 
جهانــی در مبــادالت بیــن المللــی:

ــی تجــارت  ــن جهان ــه قوانی ــن ســازمان ک  ای
ــد  ــی نمای ــم م ــود تنظی ــاء خ ــن اعض را بی
بــا امضــای حــدود 30 توافــق نامــه نــرخ 
کشــورهای  فی مابیــن  مقــرره  تعرفه هــای 
عضــو را کاهــش و در مقابــل بــا اعمــال 
نرخ هــای تعرفــه وارداتــی بــه میــزان 30 
درصــد، موانــع ســختی را ســر راه کشــورهای 
ــرار داده اســت.  ــران ق ــه ای غیــر عضــو از جمل
ــت در  ــی و عضوی ــودن دیپلماس ــال نم ــا فع ب
ایــن ســازمان می تــوان هــم نــرخ تعرفــه 
هــای بازرگانــی را کاهــش و هــم بــه بازارهــای 

ــت. ــی راه یاف مطمئن

5- حل مشکالت انتقال ارز:
ــده در  ــه ش ــات ارائ ــای خدم ــود روش ه  بهب
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 
ــه  ــدت روی ــک وح ــه ی ــاس ب ــز حس دو مرک
ثابــت دســت یابنــد تــا متضــرر ایــن داســتان 

ــدگان کشــورمان نباشــند. صــادر کنن

6- تــک نرخــی نمــودن و تثبیــت 
ارز: قیمــت 

ــش آن  ــدازه کاه ــه ان ــت ارز ب ــش قیم  افزای
بــرای یــک صادرکننــده مشــکات عدیــده ای 
ایجــاد مــی کنــد. عــدم ثبــات قیمــت  مــواد 
خارجــی و یــا داخلــی در کشــور بــرای تولیــد 
ــر  ــای تغیی ــادرات آن از چالش ه ــپس ص و س

ــد. ــوب می گردن ــت ارز محس قیم
ــه برخــی  ــه قیمــت پاییــن ب  تخصیــص ارز ب
ــات  ــن ارز کارخانج ــدم تامی ــرکت ها و ع از ش
ــرای  ــت ســازنده ب دیگــر باعــث می شــود رقاب
ــد و صــادرات دچــار خدشــه گــردد کــه  تولی
متاســفانه ورشکســتگی برخــی تولیدکنندگان 
اینگونــه  اتخــاذ  نتیجــه  صادرکننــدگان  و 
ــول و  ــش نامعق ــند. افزای ــت ها می باش سیاس
ــواره  ــش آن هم ــا کاه ــت ارز و ی ــی قیم دفع
بــرای یــک صــادر کننــده غیــر نفتــی مشــکل 

آفریــن مــی باشــد.

7- رفع تعهدات ارزی:
 هیــچ تردیــدی در لــزوم بازگردانیــدن ارز 
حاصــل از صــادرات وجــود نــدارد لیکــن 
نمــی بایســت تمامــی صادرکننــدگان بــا یــک 
ــتنطاق  ــورد اس ــده و م ــته ش ــک نگریس عین

ــد. ــرار گیرن ق
وضعیــت  اصــاح  بــرای  روش  بهتریــن   
ــا  ــول ب ــای نامعق ــح برخورده ــی و تصحی فعل
ــه  ــه س ــان ب ــدگان، تقســیم بندی آن صادرکنن
گــروه B،AوC مــی باشــد کــه در ایــن میــان 
گــروه A می توانــد بــه واســطه ســوابق خــوب 
ــل  ــت ارز حاص ــاب ارزی بازگش ــویه حس تس
از  صــادرات را خــود مدیریــت نمایــد و بــرای 
ــی را  ــای زمان ــت ه ــای B و C محدودی رده ه
ــه  ــدن هم ــود و اال ران ــال نم ــوان اعم ــی ت م
صادرکننــدگان بــا یــک چــوب و معیــن کردن 
ــدی  ــأس و ناامی ــب ی ــنگین، موج ــم س جرای

خواهــد شــد.

ــت  8-  فعالیــت بیشــتر صنــدوق ضمان
ــادرات: ص

فعــال شــدن ایــن صنــدوق و تحمــل برخــی 

ــط  ــادرات توس ــل از ص ــای حاص ــک ه ریس
ــی و  ــادرات غیرنفت ــاً ص ــدوق طبع ــن صن ای
ــش داده و  ــور را افزای ــل کش ــه داخ ارزآوری ب
ــا حمایــت از بخــش خصوصــی در  ــوان ب می ت
کشــورهایی کــه صــادر کننــده از ابــزار مالــی 
ــرای  ــتوانه الزم را ب ــت پش ــروم هس ــا مح آنه

ــود. ــاد نم ــی ایج ــش خصوص ــادرات بخ ص

9- نقش اتاق های بازرگانی:
 اســتفاده از ظرفیت هــای اتــاق بازرگانــی 
بــه عنــوان مشــاور ســه قــوه در ارائــه و 
ــی و  ــش خصوص ــرات بخ ــدی نظ ــع بن جم
توصیه هــای راهبــردی بــه امــر صــادرات 
کمــک شــایانی خواهــد نمــود تــا جایــی کــه 
ــی  ــدد را منتف ــای متع ــنامه ه ــدور بخش ص

ــازد. ــی س م
بــا  بازرگانــی  اتاق هــای  از ســوی دیگــر   
ــی  ــان م ــش بنی ــرکت های دان ــت از ش حمای
فناوری هــای  از  اســتفاده  ضمــن  تواننــد 
ــه تمــام شــده محصــوالت را  پیشــرفته، هزین

ــد. ــش دهن ــع، کاه در صنای

ــژه  ــز وی ــودن جوای ــش ب ــر بخ  10- اث
ــدگان: ــادر کنن ص

ــز  ــتن جوای ــتن و نداش ــر داش ــال حاض  در ح
ویــژه صــادرات در سرنوشــت و رونــد فعالیــت 
ــیده و  ــری نبخش ــچ توفی ــدگان هی صادرکنن
امتیــاز خاصــی را بــرای بنگاه هــای صــادر 
دارد  آن  جــای  نمی زنــد.  رقــم  کننــده 
بــرای  بهــره  بــدون  وام هــای  اختصــاص 
ــی  ــت مالیات ــا معافی ــردش و ی ــرمایه در گ س
و بیمــه ایــن بنگاه هــا در تعریــف جوایــز 

ــرد. ــرار گی ــی ق صادرات

پرونده هــای  تکلیــف  تعییــن   -11  
صادرکننــدگان:

بخشــودگی جرایــم ناشــی از صــدور بخشــنامه 
انتقــال وجــوه صادراتــی در عــراق و افغانســتان 
ــال در دوره  ــای ری ــه ج ــورت ارزی )ب ــه ص ب
شــروع تحریم هــای جدیــد( کــه گریبــان برخی 
از تولیدکننــدگان را گرفتــه بــود، می توانــد 

ــد. ــور باش ــی در کش ــوق راه صادرات مش
ــنامه  ــن بخش ــاغ ای ــد از اب ــال های بع  در س
ــات  ــان تبع صــدور احــکام جریمــه ای همچن
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.

 تخصیص 
ارز به قیمت 

پایین به 
برخی از 
شرکت ها 

و عدم 
تامین ارز 

کارخانجات 
دیگر باعث 

می شود 
رقابت 
سازنده 

برای تولید 
و صادرات 

دچار خدشه 
گردد.
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12- وضــع سوبســیدهای صادراتــی 
ــرای  ــف ب ــای مختل ــت ه ــا معافی و ی

صادرکننــدگان:
   قطعــاً 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 12 درصــدی 
ــه صــادر کننــده  را هماننــد برخــی کشــورها ب
اختصــاص دهنــد، بالطبــع تولیدکننــده داخلــی 
ــت  ــود رقاب ــول خ ــت محص ــش قیم ــا کاه ب
بهتــری را در بازارهــای جهانــی و مناقصــات بین 
المللــی انجــام خواهــد داد کــه منافــع آن مجدداً 

بــه کشــورمان بــر مــی گردنــد.

ســرمایه  ظرفیــت  از  اســتفاده   -13
گــذاری ایرانیــان خــارج از کشــور:

ــان  ــی و انســانی ایرانی ــع مال  اســتفاده از مناب
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 
ــت های  ــتا سیاس ــن راس ــه در ای ــت ک داش
مســئولین کشــورمان بســیار درخــور توجــه 

ــود. و سرنوشــت ســاز خواهــد ب

14- تعییــن ابزارهــای حقوقــی و اعتبار 
ــش  ــدگان بخ ــرای صادرکنن ــی ب بخش

ــی: خصوص
شــرکت هــای دولتــی از ابزارهــای الزم فــوق 
ــارج از  ــود در خ ــاوی خ ــری دع ــرای پیگی ب
صــورت  در  لیکــن  برخوردارنــد  کشــور 
ــرای صــادر کننــده  ــروز مشــکل حقوقــی ب ب
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 

ــات، اقدامــات اساســی را انجــام دهنــد. امکان

ــل و  ــی حم ــاوگان زمین ــت ن  15-  تقوی
نقــل:

نقــل  و  نــاوگان حمــل  عمــده   قســمت 
ــدم  ــاد و ع ــت زی ــت قدم ــه عل ــورمان ب کش
ــدم  ــی و ع ــای ایمن ــتم ه ــه سیس ــز ب تجهی
ــن  ــای بی ــاده ه ــد در ج ــی نمی توان آالیندگ
ــه  ــر  هزین ــن ام ــه ای ــد ک ــردد نمای ــی ت الملل
انتقــال کاالهــا بــه خــارج از کشــور و بالعکــس 

را بــا افزایــش چشــمگیری مواجــه و در نتیجه 
منجــر بــه افزایــش قیمــت تمــام شــده کاالی 
ــای  ــذا صــدور مجوزه ــی شــود ل ــی م صادرات
خریــد وســائط نقلیــه تجــاری و اختصــاص وام 
هــای بانکــی بدیــن منظــور بســیار مثمرثمــر 

ــود . ــد ب خواه

16- روش های نوین انتقال وجوه:
ــد  ــی توان ــی م ــای دیجیتال ــتفاده از ارزه اس
ــرد.  ــرار گی ــا ق ــات تحریم ه ــای معض راهگش
مســاعی بانــک مرکــزی و  هماهنگی ســازمان 
ــی  ــگران مال ــه کنش ــارت و توجی ــعه تج توس
ــه  ــی را ب ــاعدت فراوان ــوع، مس ــن موض در ای
صادرکننــده غیــر نفتــی ایرانــی خواهــد نمود.

17- برندسازی:
 بســیاری از تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
ــد  ــک برن ــب ی ــوان در قال ــی ت ــک را م کوچ
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.

ــواد  ــی م ــام فروش ــاب از خ  18-  اجتن
ــی: معدن

چنــان کــه صــادرات کشــور بــر اســاس یــک 
ــزی  ــه ری ــدت برنام ــد م ــدون بلن ــه م برنام
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 
ــوع  ــن ن ــوق ای ــود. مش ــاغ نم ــی اب خصوص
صــادرات بالطبــع منابــع مالــی بانکــی خواهــد 
بــود کــه پــس از برگشــت دادن ارز صادراتــی 

ــردد. ــی گ ــاده م ــادی بانکــی اع ــه مب ب

و  هــا  نمایشــگاه  در  حضــور   -19  
اســتفاده حداکثــری از فضــای پــر 
آنهــا: و شــرکای  آمریــکا  التهــاب 

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 
ــز  ــورمان و نی ــه کش ــاعدت وزارت خارج مس
ــل  ــارت درتعدی ــعه تج ــازمان توس ــک س کم
هزینــه هــای نمایشــگاهی، قــدم  هــای موثری 

را می تــوان در نفــوذ بــه بازارهــای بــزرگ 
ــت. ــا برداش دنی

صنایــع فــرش، مــواد غذایــی، تراکتــور، میــوه 
ــی  ــران ایران ــته و زعف ــات، پس ــات، مرکب ج
ــور در  ــرای حض ــیاری را ب ــای بس ــه ه ناگفت

ــد. ــی دارن ــای خارج بازاره

ــای  ــدی ه ــته بن ــتفاده از بس  20- اس
ــدرن: ــذاب و م ج

ــواع محصــوالت داخلــی خصوصــاً  صــادرات ان
کشــاورزی مســتلزم خریــد یــا تولیــد ماشــین 
آن  نمــودن  مزیــن  و  بنــدی  بســته  آالت 
ــی  ــاپ م ــای چ ــن ه ــه بهتری ــوالت ب محص
باشــد تــا جاذبــه مناســب را در بیننــدگان کاال 

ــد. ایجــاد نمای
 صــادرات برخــی محصــوالت بــه صــورت 
فلــه ای اعتبــار کاالهــای ایرانــی را خدشــه دار 
و مشــتریان را بــه ارزان خریــدن هدایــت 
می کنــد، لــذا بســط و توســعه صنعــت بســته 
ــت و  ــا کیفی ــادرات ب ــات ص ــدی از ضروری بن

ــد. ــی باش ــداوم م م

21- تجهیــز گمــرکات کشــور بــه 
ری: ایکــس   هــای  دســتگاه 

ــوای بســته  ــرل محت ــرای صــادرات و کنت  ب
ــور  ــرکات کش ــی، گم ــای صادرات ــدی ه بن
ــای  ــتگاه ه ــن دس ــه آخری ــت ب ــی بایس م
کنتــرل محتوایــی تجهیــز تــا ضمــن تســریع 
ــوالت  ــه محص ــه ب ــی از صدم ــر بازرس در ام
تاخیراتــی  شــود.  جلوگیــری  صادراتــی 
صادراتــی  مجوزهــای  صــدور  در  کــه 
ــی  ــه اصل ــواره دغدغ ــد، هم ــی ده روی م

صادرکننــدگان بــوده اســت.

اعتبــاری  از خطــوط  اســتفاده   -22
متقابــل بیــن کشــورها:

در برهــه ای اســتفاده از خطــوط اعتبــاری 
کشــورهای آفریقایــی و آمریــکای التیــن 
و کشــورهای عربــی بــه عنــوان خدمــات 
از  کشــور  دو  اقتصــادی  و  مالــی  متقابــل 
ــات  ــه تعام ــتیابی ب ــای دس ــن روش ه بهتری

بوده انــد. تجــاری 
 تشــکیل کمیســیون هــای مشــترک همکاری 
بیــن دو کشــور بــا سرپرســتی وزرای مشــخص 
ایجــاد  انگیــزه  می توانــد  دولــت  هــر  در 
از  اســتفاده  خصوصــا  اقتصــادی  ارتبــاط 
خطــوط اعتبــاری را تقویــت و صــادرات را بــه 

ــد. ــاء ده ــار ارتق ــورد انتظ ــد م ح
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 استفاده از 
منابع مالی 
و انسانی 
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خود را در 

تولید داخلی 
و اثرات غیر 
مستقیم ولی 
غیر قابل  
انکاری را 

بر صادرات 
خواهد 
گذاشت.
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ــرقی  ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
گفــت: الزمــه کارآفرینــی کاهــش بروکراســی 

و مبــارزه بــا فســاد اســت.
حجــت االســام والمســلمین ســیدمحمدعلی 
از  تجلیــل  مراســم  در  هاشــم  آل 
آذربایجــان  برگزیــده ی  صادرکننــدگان 
ــز  ــیمی تبری ــالن پتروش ــرقی در محــل س ش
ســه  دارای  انقــاب  هــر  کــرد:  اظهــار 
ــد  ــروزی و بع ــروزی، پی ــل از پی ــه »قب مرحل
ــت،  ــر ســه وضعی ــروزی« اســت و در ه از پی
شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی 

کشــورها بســیار مهــم اســت.
ــاب  ــل از انق ــه در قب ــه داد: فرانس وی ادام
خــود، از نظــر اقتصــادی در وضعیــت بحرانــی 
ــر دوش  ــارها ب ــه فش ــا هم ــت، ام ــرار داش ق
ــار  ــن فش ــود و ای ــه ب ــن جامع ــه پایی طبق
ــم  ــاب را فراه ــوع انق ــرایط وق ــادی ش اقتص
کــرد؛ روســیه نیــز کــه در آغــاز قــرن بیســتم 
ــوردار  ــی برخ ــادی مطلوب ــت اقتص از موقعی
کارگــران،  بیــکاری  دلیــل  بــه  و  نبــود 
خشکســالی و از دســت رفتــن زمین هــای 
ــد،  ــرت کردن ــتاییان مهاج ــاورزی، روس کش
ــوق  ــث س ــی اول باع ــگ جهان ــاز جن ــا آغ ام
دادن منابــع مــادی و انســانی بــه طــرف 
جنــگ شــده و ضمــن تشــدید بحــران، منجــر 

ــد. ــر 1917 ش ــاب در اکتب ــوع انق ــه وق ب
ــل  ــا قب ــدت ه ــم از م ــن ه ــزود: چی وی اف
ــگان دچــار  ــوذ بیگان ــل نف ــه دلی از انقــاب ب
نابــودی و ورشکســتگی شــده بــود و شکســت 
ــذاری  ــب واگ ــال 189۵ موج ــن در س از ژاپ
چیــن  مهــم  بنــدر  چندیــن  تصــرف  و 
توســط ژاپــن شــد؛ در نتیجــه وقــوع جنــگ 
بیــن  داخلــی  و جنگ هــای  دوم  جهانــی 

کمونیســت ها و ناسیونالیســت ها، زمینــه ی 
ــرد. ــم ک ــاب را فراه ــوع انق وق

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اضافــه کــرد: 
ــه دلیــل اشــغال ایــن  در الجزایــر نیــز کــه ب
کشــور توســط فرانســه فقــر شــدید بــه وجود 
آمــده بــود، در ســال 19۴۵ دو میلیــون 
ــدند و  ــارج ش ــور خ ــن کش ــری از ای الجزای
از  اســتفاده  بــا  در ســال1962  ســرانجام 
ضعــف کشــورها بعــد از جنــگ جهانــی دوم، 

ــد. ــاب کردن انق
ــا اشــاره بــه وضعیــت اقتصــادی ایــران  وی ب
در دوران قبــل از انقــاب، خاطرنشــان کــرد: 
علــی  رغــم اینکــه در رژیــم شــاه بــه پشــتوانه  
ی دالرهــای نفتــی و حمایــت بیگانــگان، 
ــده  ــران وارد ش ــه ای ــی ب ــای تجمات کااله
بــود امــا تنهــا وضــع اقتصــادی طبقــه مرفــه 

ــود. ــت خــوب شــده ب و وابســتگان دول
ــا  ــه ب ــود در رابط ــخنان خ ــه س وی در ادام
موتــور  کارآفرینــی  گفــت:  کارآفرینــی، 
محــرک توســعه اقتصــادی و اجتماعــی بــوده 
ــدرت درک  ــه ق ــن کســی اســت ک و کارآفری
ــا را داشــته  ــوان شناســایی فرصت ه ــاال و ت ب
ــر  ــل فک ــده و تبدی ــرورش ای ــق پ و از طری
خــود بــه محصــول، اقدامــات ارزش آفرینــی 

را انجــام می دهــد.
ــا بیــان اینکــه کاهــش  امــام جمعــه تبریــز ب
ــی  ــد داخل ــر تولی ــد ب ــا تاکی ــتگی ها ب وابس
ــداف  ــه اه ــی از جمل ــر خوداتکای ــاش ب و ت
اصلــی اقتصــاد مقاومتــی اســت، افــزود: 
ایــران اســامی پــس از گــذران دوران ســخت 
بــا دوران هوشــمندی مواجــه اســت و در 
ــی را  شــرایطی کــه تحریم هــا وضعیــت کنون
ــاب ایرانــی و  ــه وجــود آورده، بایــد تفکــر ن ب

ــه عرصــه گذاشــته و راه حــل  ــا ب اســامی پ
ــه دهــد. ارائ

وی بــا اشــاره بــه اینکــه موانــع و چالش هایــی 
در مســیر توســعه ی کارآفرینــی وجــود دارد، 
زیــاد،  مالــی  خطرپذیــری  کــرد:  اظهــار 
وجــود موانــع اداری، هزینه هــا و خطــرات 
ــا،  ــدان مهارت ه ــاد اداری، فق ــی، فس اجتماع
عــدم بــه روز رســانی قوانیــن بانکــی، مالیاتی، 
ــاخت های  ــدان زیرس ــادرات و واردات، فق ص
تجــاری و تخصصــی و فقــدان حمایــت مالــی 
ــد و در حــال رشــد  ــرای شــرکت های جدی ب

ــت. ــا اس ــن چالش ه ــه ای از جمل
ــرقی  ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
بــرای  راهکارهایــی  بیــان  بــا  ادامــه  در 
حمایــت از کارآفرینــان، گفــت: اصــاح و 
ــرد  ــا رویک ــارت ب ــون کار و تج ــری قان بازنگ
ــوزش کارآفرینــی در مقاطــع  ــی، آم کارآفرین
مختلــف تحصیلــی، توســعه ی پارک هــای 
ــی اداری  ــش بروکراس ــاوری، کاه ــم و فن عل
ــه منظــور تســهیل و حــذف  در ســازمان ها ب
جایگزینــی  ضــروری،  غیــر  اداری  موانــع 
ــی  ــع نفت ــای مناب ــی به ج ــر نفت ــع غی مناب
و کاهــش وابســتگی بــه نفــت، ایجــاد و 
ــرد  ــا رویک ــی ب ــهرک های صنعت ــعه ش توس
ــادی  ــرایط اقتص ــول در ش ــی و تح کارآفرین
ــه  ــل ۴۴ از جمل ــت های اص ــق سیاس از طری
کارآفرینــان  از  حمایــت  بــرای  راهکارهــا 

ــت. اس
حجــت االســام و المســلمین آل هاشــم 
ــه  ــی ک ــا حکم ــم ب ــرد: امیدواری ــه ک اضاف
ــه  ــدن و تجــارت ب ــت، مع ــر صنع ــرا وزی اخی
اســتاندار آذربایجــان شــرقی داده اســت، 
ــیم. ــتان باش ــاد اس ــکوفایی اقتص ــاهد ش ش

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

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

اصالح  قانون 
کار و تجارت، 

توسعه پارک های 
علم و فناوری، 

کاهش بروکراسی  
اداری، کاهش 

وابستگی به نفت، 
ایجاد و توسعه 
شهرک های 

صنعتی  و تحول 
در شرایط 

اقتصادی از طریق 
سیاست های 
اصل ۴۴ از 

جمله راهکارها 
برای حمایت از 
کارآفرینان است.
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رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

بروکراسی اداری سد راه تولید
به دنبال وضع مقررات جدید نباشیم

ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
کشــاورزی تبریــز در تبییــن موانــع پیشــرفت 
ــق  ــای رون ــش ه ــوص چال ــه خص ــتان و ب اس
مشــکل  از  شــرقی،  آذربایجــان  اقتصــاد 
»بروکراســی« بــه عنــوان یکــی از ایــن موانــع 
ــکل  ــن مش ــه ای ــت ک ــرد و گف ــاد ک ــم ی مه
بایــد بــا تدبیــر مســئوالن، حــل و فصل شــود.

از  تجلیــل  مراســم  در  ژائلــه  یونــس 
ــرقی  ــان ش ــده آذربایج ــدگان برگزی صادرکنن
کــه در ســالن همایــش هــای مجتمــع رفاهــی 
ــت:  ــه انجــام رســید، گف ــز ب پتروشــیمی تبری
ایــن روزهــا، ایــام جشــِن مربــوط بــه ســالگرد 
پیــروزی انقــاب اســامی اســت و ایــن مراســم 
نیــز جشــن صادرکننــدگان اســتان اســت و لذا 
ــرح  ــز مط ــه آمی ــخنی گای ــم س ــی خواه نم
کنــم چــون اســتاندار دانشــمندی داریــم 
ــاز  ــا ب ــر روی م ــرش ب ــه همیشــه درب دفت ک
اســت و بــدون هیــچ مانعــی، مشــکات را بــه 
ســرعت منتقــل مــی کنیــم و ایشــان نیــز، هــم 
ــت و  ــوی دول ــت وگ ــورای گف ــات ش در جلس
بخــش خصوصــی و هــم در دیگــر جلســات بــه 

ــد. ــی کنن ــیدگی م ــکات، رس مش
وی ادامــه داد: ضمــن اینکــه از نعمــِت وجودِی 
حضــرت حجــت االســام و المســلمین آل 
ــوت  ــه در کس ــتیم ک ــوردار هس ــم برخ هاش
نمایندگــی ولــی فقیــه در اســتان، پــدر 
ــرای  معنــوی همــۀ مــا هســتند و از کمــک ب
ــان  ــوان فرزندانش ــه عن ــا ب ــکاِت م ــل مش ح

ــد. ــرده ان ــغ نک ــز دری هرگ

چرا مشکالت از سال ها پیش
 همچنان ادامه دار است؟

ژائلــه افــزود: بــا ایــن اوصــاف ســوال مــن ایــن 
ــه از  ــایلی ک ــرا بســیاری از مس ــه چ اســت ک
ســال 89، یعنــی ســال آغــاز برگــزاری مراســم 
هــای تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده، 
مطــرح مــی شــود، حــل نشــده و هنــوز هــم 

ــه دارد؟ ادام
ــوار کشــور  ــرایط دش ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــن شــرایط دشــوار  ــل درک اســت و همی قاب
کار را بــرای صادرکننــدگان نیــز ســخت 
کــرده اســت، گفــت: بــه رغــم ایــن دشــواری 
ــه  ــدگان آذربایجــان شــرقی ک ــا، صادرکنن ه
همگــی از فعــاالن بخــش خصوصــی هســتند، 
ــم  ــد اس ــبانه روزی توانســته ان ــاش ش ــا ت ب
ایــران را در 6۵ کشــور دنیــا زنــده نگــه دارنــد 
و جالــب اینجاســت کــه مردمــان برخــی 
صادراتــی،  هــدِف  کشــورهای  همیــن  از 
بــه جــای خــوِد جغرافیــای ایــران، نــام 
کشــورمان را بــا محصــوالِت باکیفیــت ایرانــی 

ــند. ــی شناس م
رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان 
اینکــه بــه مــوازات عــدم حــل مشــکات 
صادرکننــدگان، چرایــی اجــرا نشــدن اقدامات 
ــۀ  ــزرگ در اســتان مثــل انتقــال آب رودخان ب
ــه  ــی ب ــی توجه ــز و ب ــه تبری ــرزی ارس ب م
تقویــت زیرســاخت هایــی ماننــد توســعۀ 
ــی اســتان  ــرق شــهرک هــای صنعت ــرژی ب ان
ــه  ــزود: ب ــز محــل ســوال جــّدی اســت، اف نی

ــل  ــه تعام ــرایطی ک ــد در ش ــی رس ــر م نظ
ــاالن  ــتان و فع ــئوالن اس ــن مس ــی بی مطلوب
ــی  ــا همدل ــود دارد، ب ــی وج ــش خصوص بخ

ــرد. ــع ک ــع را رف ــن موان ــوان ای ــی ت م

بخش خصوصی
 سرشار از نیروهای بانگیزه و با ایمان

ــا  ــتان م ــی اس ــئوالن اجرای ــت: مس وی گف
فعــاالن بخــش خصوصــی را بــه عنــوان 
مشــاوراِن بــی جیــره و مواجــب قبــول کنــد 
ــای  ــار از نیروه ــش، سرش ــن بخ ــه ای چراک
مــی  کــه  اســت  باایمانــی  و  باانگیــزه 
ــه عالــی تریــن ســطح از  خواهنــد اســتان ب
ــن  ــزرگ تری ــد و ب ــرفت برس ــطوح پیش س
معضــِل امــروز یعنــی بیــکاری، ریشــه کــن 

ــود. ش
ــدای  ــوان ص ــه عن ــن ب ــرد: م ــد ک وی تاکی
بخــش خصوصــی مــی گویــم کــه مــی توانیــم 
ــه  ــم طــوری ک ــم بزنی ــی را رق ــای بزرگ کاره
ــک  ــی ی ــری از حت در آذربایجــان شــرقی خب
بیــکار وجــود نداشــته باشــد. تولیــد و اشــتغال 
ــی  ــه م ــت ک ــان، کاری اس ــرای جوان ــی ب زای

ــد تحقــق پیــدا کنــد. توان
ــتان و  ــرفت اس ــع پیش ــن موان ــه، در تبیی ژائل
ــاد  ــق اقتص ــای رون ــش ه ــوص چال ــه خص ب
ــرقی، از مشــکل »بروکراســی«  آذربایجــان ش
ــاد  ــم ی ــع مه ــن موان ــی از ای ــوان یک ــه عن ب
کــرد و گفــت کــه ایــن مشــکل بایــد بــا تدبیر 

ــود. مســئوالن، حــل و فصــل ش

 صادرکنندگان 
آذربایجان شرقی 

که همگی از 
فعاالن بخش 

خصوصی هستند، 
با تالش

 شبانه روزی 
توانسته اند

 اسم ایران را در 
65 کشور دنیا 

زنده نگه دارند و 
جالب اینجاست 

که مردمان برخی 
از همین کشورها،  

نام کشورمان 
را با محصوالِت 
باکیفیت ایرانی 

می شناسند.
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ــتکبار و  ــه اس ــای ظالمان ــم ه ــه تحری ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان  ش ــتاندار آذربایج اس
مشــکات دوران کرونــا اظهــار داشــت: بــا وجــود تمــام مشــکات، تــراز تجــاری 

ــش داشــته اســت. ــوده و بیــش از ۵0 درصــد افزای اســتان مثبــت ب
ــتان  ــه اس ــدگان نمون ــل از صادرکنن ــم تجلی ــدی در مراس ــا پورمحم  محمدرض
آذربایجــان شــرقی، گفــت: ایــران قبــل از انقــاب، کانــون مصــرف و تــک 
ــوده  ــتقال را پیم ــای اس ــامی گام ه ــاب اس ــد از انق ــا بع ــود، ام ــی ب محصول
ــر  ــذار کبی ــری بنیانگ ــهدا و رهب ــون ش ــون خ ــتاوردها مدی ــن دس ــام ای و تم

ــت. ــامی اس ــوری اس جمه
ــن  ــد: اولی ــادآور ش ــز ی ــذاری تبری ــت و تاثیرگ ــخ قدم ــه تاری ــاره ب ــا اش وی ب
ــز انجــام شــده، صنعــت  ــرزا در تبری ــران توســط عبــاس می واکسیناســیون در ای
ــم  ــز از قدی ــی در تبری ــب مختلف ــه اســت و مکات ــران رفت ــه ته ــز ب چــاپ از تبری

ــته اســت. وجــود داش
ــه  ــری از جمل ــی و هن ــاری، سیاس ــب تج ــه مکات ــان اینک ــا بی ــدی ب پورمحم
مکاتبــی اســت کــه بایــد آنهــا را بشناســیم، گفــت: صنایــع قدیمــی مثــل کفــش، 
چــرم، صنایــع دســتی، فــرش، خشــکبار و وجــود صنایــع مختلــف و بــازار قدیمــی 

ــزرگ اقتصــادی و تجــاری منطقــه اســت. از جملــه ظرفیــت هــای ب
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 
خام فروشــی باشــد و انــرژی نیــروی کار نیــز بیــش از پیــش مهــم دانســته شــود.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی افــزود: بــه رغــم اهمیــت صــادرات تنهــا دو درصــد 
ــه  ــهیات ب ــد تس ــاس بای ــن اس ــر ای ــت و ب ــار ماس ــایه در اختی ــای همس بازاره
بخــش خصوصــی جهــت صــادرات داده شــود و از طرفــی تمــام مشــکات مربــوط 

بــه صــادرات رفــع و صــادرات تســهیل شــود.
ــی و  ــرکت صنعت ــزار و ۵00 ش ــه ه ــش از س ــه بی ــان اینک ــا بی ــدی ب پورمحم
ــت  ــزار و 800 شــرکت ســاختمانی در آذربایجــان شــرقی فعالی ــدی و یک ه تولی
مــی کننــد، گفــت: بازســازی مناطــق آزاد شــده جمهــوری آذربایجــان بــرای مــا 

دشــوار نیســت.
ــم  ــدازی می کنی ــه زودی راه ان ــم ب ــن را ه ــرک خداآفری ــه گم ــان اینک ــا بی وی ب
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.

به حد کافی قانون داریم
 به دنبال مقررات جدید نباشیم

ــزرگ تریــن  وی ادامــه داد: مســالۀ »فرهنگــی« نیــز ب
ــررات  ــال مق ــد دنب ــد. نبای ــی زن ــا م ــه م ــه را ب ضرب
ــت و در  ــون هس ــی قان ــّد کاف ــه ح ــیم. ب ــد باش جدی

ــم. ــکل داری ــرا مش اج
ــری از  ــش دیگ ــز در بخ ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــا  ــرقی ب ــان ش ــارت آذربایج ــعۀ تج ــخنانش توس س
ــردی  ــۀ راهب ــوان برنام ــه عن ــایه را ب کشــورهای همس
ایــن اتــاق عنــوان و اظهــار کــرد: خوشــبختانه در ســفر 
ــات  ــه آذربایجــان شــرقی، مصوب اخیــر وزیــر صمــت ب
خوبــی جهــت توســعۀ تجــارت بــا کشــورهای همســایه 
ــار )ســمینار  ــن وبین ــن راســتا اولی داشــتیم و در همی
اینترنتــی( تجــاِر جمهــوری آذربایجــان و تبریــز را 

ــم. ــزار کردی برگ
ــوان  ــه عن وی انتصــاب اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
ــوری  ــا جمه ــران ب ــارت ای ــعۀ تج ــتاد توس ــس س رئی
آذربایجــان بــا ُحکــم وزیــر صمــت را نیــز مــورد اشــاره 
ــرای  ــی ب ــاب گام بزرگ ــن انتص ــزود: ای ــرار داد و اف ق
ــا همســایۀ  شــکوفایی قابلیــت هــای بالقــوۀ تجــارت ب

شــمالی اســت.

ضرورت توسعه تجارت
 با کشورهای همسایه

ــۀ مشــارکت در بازســازی  ــم شــدن زمین ــه، فراه ژائل
مناطــق آزادشــدۀ قــره بــاغ در جمهــوری آذربایجــان 
را نیــز فرصــت تجــاری بزرگــی بــرای فعــاالن بخــش 
ــرکت  ــه خصــوص ش ــرقی ب ــان ش اقتصــادی آذربایج
هــای فنــی و مهندســی اســتان دانســت و گفــت: بالــغ 
بــر 100 شــرکت 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 
ــران و  ــورِ ای ــران دو کش ــه ارادۀ س ــاره ب ــا اش ــرد و ب ک
ــن دو  ــراودات تجــاری بی ــاندن حجــم م ــه در رس ترکی
کشــور بــه 30 میلیــارد دالر در ســال، عنــوان کــرد: تجار 
آذربایجــان شــرقی و تبریــز ایــن تــوان را دارنــد کــه در 
وســعت گرفتــِن مناســبات اقتصــادی دو کشــورِ ایــران 
و ترکیــه مشــارکت تعییــن کننــده ای داشــته باشــند.

ژائلــه همچنیــن توســعۀ ســرمایه گــذاری در آذربایجان 
شــرقی در بحبوحــۀ شــرایط اقتصــادِی کنونــی و 
ــداوم  ــا و ت ــروس کرون ــیوع وی ــی از ش ــای ناش تنگناه
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 
ــال  ــه، در ح ــن ک ــر ای ــم ت ــۀ مه ــت و نکت ــش اس بخ
ــطح  ــروژه در س ــان پ ــارد توم ــزار میلی ــر 20 ه حاض

ــت. ــت اجراس ــتان در دس اس
ــا  ــرد ب ــدواری ک ــار امی ــخنانش اظه ــان س وی در پای
ــود و  ــل ش ــل و فص ــکات، ح ــاد، مش ــی و اتح همدل
آذربایجــان شــرقی و کشــورمان در ســال 1۴00 در 
مســیر نیــل بــه نقطــۀ ایــده آِل پیشــرفت بــه حرکــت 

ــد. ــه ده خــود ادام
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استاندار آذربایجان  شرقی:

تراز تجاری استان با وجود 
همه مشکالت، مثبت است



جلســه ســتاد توســعه تجــارت اســتان هــای 
شــمالغرب کشــور، بــه ریاســت اســتاندار 
ــن  ــور معاونی ــا حض ــرقی و ب ــان ش آذربایج
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتان هــای 
گیــان، آذربایجــان غربــی، اردبیــل و زنجــان 
اســتان  مســئوالن  از  دیگــر  تعــدادی  و 
ــو  ــه صــورت ویدی هــای شــمالغرب کشــور ب

ــد. ــزار ش ــس برگ کنفران
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه 
کشــور  شــمالغرب  اســتان های  مشــترک 
کــه بــا محوریــت بررســی موضــوع بازســازی 
مناطــق آزاد شــده جمهــوری آذربایجــان در 
منطقــه قــره بــاغ برگــزار شــد گفــت: حضــور 
ــد در کشــور آذربایجــان و مشــارکت  قدرتمن
در بازســازی مناطــق قــره بــاغ، نقــش مهمــی 
ــعه  ــه ای و توس ــات منطق ــم ارتباط در تحکی

ــرد. ــد ک ــا خواه اقتصــادی ایف
وی بــا اشــاره بــه تفویــض مســئولیت توســعه 
تجــارت بــه اســتان آذربایجــان شــرقی ابــراز 
ــرای  کــرد: ایــن مســئولیت،ماموریتی مهــم ب
تمامــی اســتان های کشــور بــوده و صرفــا بــه 

ــود. ــدود نمی ش ــمالغرب مح ش
وی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی 
بــا هرگونــه اشــغالگری مخالــف  ایــران 
اســت تصریــح کــرد: جمهــوری آذربایجــان 
بــه لحــاظ نزدیکــی جغرافیایــی، زبــان 
مشــترک، تاریــخ، فرهنــگ و آداب و رســوم 

نزدیــک بــه ایــران، مــی توانــد مقصــد 
تجــاری مناســبی بــرای صــادرات کاالهــای 
ایرانــی باشــد و بایــد بــه موضــوع بازســازی 
ــم  ــی مه ــوان فرصت ــه عن ــاغ ب ــی قره ب اراض

ــت. نگریس
رییــس ســتاد توســعه تجــارت بــا جمهــوری 
ــرکت های  ــد ش ــور قدرتمن ــان، حض آذربایج
ــی- مهندســی  ــات فن ــال در خدم ــی فع ایران
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 
ــر ایــن باوریــم کــه تنهــا راه  مــی دهیــم و ب
ممانعــت از حضــور نیروهــای فرامنطقــه ای، 
افزایــش تعامــات تجــاری و اقتصــادی ایــران 

ــاغ اســت. ــد بازســازی قــره ب در رون
ــی  ــادی و پویای ــی اقتص ــدی، بالندگ پورمحم
تولیــد و صنعــت را وابســته بــه توســعه 
کشــورهای  بــا  اقتصــادی  همکاری هــای 
ــرد: موضــوع  ــوان ک همســایه  برشــمرد و عن
در  صــادرات  ســهم  افزایــش  و  صــادرات 
ــوری آذربایجــان  ــا جمه ــاری ب ــادالت تج مب
بایــد بــه عنــوان  اولویتــی مهــم، بویــژه بــرای 
اســتان هــای همجــوار ایــن جمهــوری مــورد 

ــرد. ــرار گی ــه ق توج
از  تحریــم،  و  کرونــا  کــرد:  عنــوان  وی 
اصلی تریــن عوامــل ایجــاد کننــده مشــکات 

ــا تشــریک  ــدون شــک ب ــی کشــورند و ب فعل
ارتباطــات  تقویــت  و  داخلــی  مســاعی 
ــا کشــورهای همســایه  ــی ب تجــاری و بازرگان
ــا  ــز ب ــخت نی ــرایط س ــن ش ــم از ای می توانی

ــم. ــور کنی ــربلندی عب ــت و س موفقی
وی بــا اشــاره بــه رشــد یــک درصــدی 
اقتصــاد کشــور در ســال گذشــته ابــراز کــرد: 
ــرش  ــت نگ ــی و تقوی ــات اله ــایه عنای در س
تحریم هــا  کشــور،  در  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــه  ــا تکی ــرده و ب ــر ک ــی اثرت ــه روز ب را روز ب
ــعه  ــرای توس ــی ب ــای داخل ــر توانمندی ه ب

می کوشــیم. اســامی  ایــران  اقتصــادی 
 اســتاندار آذربایجــان شــرقی در بخــش 
افزایــش  بــه  از ســخنان خــود  دیگــری 
اســتان  غیرنفتــی  صــادرات  میــزان 
آذربایجــان شــرقی در ســال گذشــته و 9 
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 
ــه و  ــای مجاهدان ــاش ه ــت از ت ــی بایس م
ــی  ــدم تعطیل ــزان در ع ــن عزی ــه ای ایثارگران
نیــروی  نکــردن  تعدیــل  و  کارخانجــات 

ــم. ــی کنی ــانی قدردان انس
تامیــن  بابــت  از  گفــت:  همچنیــن  وی 
کاالهــای اساســی مــردم در ایــام نزدیــک بــه 
ــتان  ــکلی در اس ــچ مش ــز هی ــوروز نی ــد ن عی

رییس ستاد توسعه تجارت با جمهوری آذربایجان:

بازسازی قره باغ، فرصتی مهم است
آذربایجان، کشور دوست و برادر ماست
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جمهوری 
آذربایجان 
به لحاظ 
نزدیکی 

جغرافیایی، 
زبانی، 

تاریخی و 
فرهنگی  
می تواند 
مقصد 
تجاری 
مناسبی 

برای 
صادرات 
کاالهای 

ایرانی باشد.



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 
ــتاندار  ــا حضــور اس ــان ب ــوری آذربایج شــده جمه
ــی  ــاق بازرگان ــب رییــس ات آذربایجــان شــرقی، نائ
ــران اقتصــادی اســتان برگــزار  ــز و دیگــر مدی تبری

شــد.
ابوالفتــح ابراهیمــی در ایــن جلســه بــا اشــاره 
ــرای  ــی ب ــم شــدن زیرســاخت های ــزوم فراه ــه ل ب
ــوری  ــق جمه ــازی مناط ــارکت در بازس ــاز مش آغ
آذربایجــان گفــت: بایــد طــی توافقــی امــکان ثبــت 
ــرای  ــان ب ــور آذربایج ــی در کش ــرکت های ایران ش
ــه  ــی ب ــی و مهندس ــکاری، فن ــای پیمان فعالیت ه
همــراه اخــذ تأییدیــه جهــت خــروج ســود حاصــل 
ــدی و  ــورت نق ــه ص ــران ب ــه ای ــات ب ــن خدم از ای

بانکــی فراهــم شــود.
ــه داد:  ــز ادام ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ــب ریی نائ
ــن  ــاج ســد خداآفری ــتفاده از ت ــکان اس بررســی ام
ــت  ــزی جه ــل فل ــن پ ــیر جایگزی ــوان مس ــه عن ب
حمل ونقــل در مواقــع ضــروری یکــی دیگــر از 

ــت.  ــات اس ضروری
ــه  ــد در نقط ــل جدی ــداث پ ــنجی اح وی، امکان س
مــرزی خداآفریــن بــا همــکاری دوجانبــه را از 
دیگــر پیشــنهادات در ایــن خصــوص عنــوان کــرده 
ــیدری  ــوز سابس ــای مج ــت اعط ــت: درخواس و گف
ــه  ــوری آذربایجــان ب ــزی جمه ــک مرک توســط بان
بانــک ملــی ایــران مســتقر در باکــو جهــت ایجــاد 
شــعب در شــهرهای هــدف و تســهیل روابــط 

کارگــزاری بانــک ملــی ایــران شــعبه باکــو بــا ســایر 
ــل  و  ــت نق ــان جه ــوری آذربایج ــای جمه بانک ه
انتقــال وجــوه توســط طــرف آذری از دیگــر مــوارد 

ــت. ــروری اس ض
ابراهیمــی بــا تاکیــد بــر لــزوم بررســی امــکان ایجاد 
شــعب ســایر بانک هــای ایرانــی در آذربایجــان 
گفــت: پیش بینــی امــکان صــدور ضمانت نامــه 
ــان  ــوری آذربایج ــای جمه ــط بانک ه ــی توس بانک
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 

ــت. ــروری اس ض
ــه داد:  ــز ادام ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ــب ریی نائ
ایجــاد امــکان ثبــت شــرکت بــرای اشــخاص 
خریــد  جهــت  ایرانــی  حقوقــی  و  حقیقــی 
ماشــین آالت مــورد نیــاز و خــروج آن هــا بعــد 
از اتمــام قــرارداد و پیش بینــی اخــذ مجــوز از 
ــی  ــکاران ایران ــرای پیمان ــان ب ــوری آذربایج جمه
جهــت خریــد مــواد اولیــه و ماشــین آالت )جهــت 
ــروش  ــران( از محــل ارز حاصــل از ف مصــرف در ای
کاال و خدمــات از کشــور جمهــوری آذربایجــان یــا 

ــرد.  ــرار گی ــر ق ــد مدنظ ــر بای ــور دیگ کش
ــای  ــا اعض ــار ب ــزاری وبین ــن از برگ وی همچنی
کارآفرینــان  ســازمان  ملــی  کنفدراســیون 
جمهــوری آذربایجــان توســط اتــاق تبریــز خبــر 
داد و گفــت: از ســوی دیگــر لیســتی از ســرمایه 
ــه  ــادرات ب ــوزه ص ــاالن ح ــی و فع ــذاران ایران گ
ــا  ــت ت ــده اس ــه ش ــان تهی ــوری آذربایج جمه
ــا ایــن  مقدماتــی بــرای افزایــش همــکاری هــا ب

ــیم. ــرده باش ــم ک ــور را فراه کش

نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز تاکید کرد:

لزوم فراهم شدن زیرساخت هایی برای آغاز مشارکت

 در بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان
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وجــود نــدارد و امیدواریــم بــا مدیریــت مناســب در 
ایــن ایــام بتوانیــم شــاهد ریشــه کــن شــدن بیماری 

ــا باشــیم. کرون
ــا  علــی جهانگیــری؛ دبیــر ســتاد توســعه تجــارت ب
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــان و مع ــوری آذربایج جمه
اقتصــادی اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن 
ــه  ــذار شــده ب ــی واگ ــت: مســئولیت مل جلســه گف
ــا  ــادی ب ــات اقتص ــعه ارتباط ــر توس ــتان، آغازگ اس
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 

ــرد. ــتفاده ک اس
وی بــا بیــان اینکــه رقــم و حجــم صادراتــی ایــران 
بــه جمهــوری آذربایجــان، قابــل قبــول نیســت ابــراز 
ــاغ،  ــره ب ــازی ق ــارکت در بازس ــدف از مش ــرد: ه ک
ــش  ــت از کشــور آذربایجــان، افزای ــر حمای ــاوه ب ع

ــن کشــور اســت. ــه ای ــزان صــادرات ب می
شــرکت های  قدرتمنــد  حضــور  همچنیــن  وی 
ــی مناســب  ــاغ را فرصت ــره ب ــی در بازســازی ق ایران
ــاری  ــادی و تج ــای اقتص ــعه همکاری ه ــرای توس ب
جمهــوری اســامی ایــران بــا ســایر کشــورها 

ــمرد. برش
نماینده ســازمان توســعه تجــارت و معاونین هماهنگی 
ــی،  ــان غرب ــای آذربایج ــتان ه ــادی اس ــور اقتص ام
ــه  ــن جلس ــز در ای ــان نی ــان و زنج ــل، گی اردبی
ــه از  ــد ک ــی پرداختن ــات مهم ــان موضوع ــه بی ب
آن جملــه میتــوان بــه برگــزاری مســتمر جلســات 
ســتاد، تدویــن مشــوق هــای ســرمایه گــذاری برای 
ســرمایه گــذاران و شــرکت هــای مشــارکت کننــده 
ــرکت  ــور ش ــش حض ــاغ، افزای ــره ب ــازی ق در بازس
هــای فنــی و مهندســی و کشــاورزی، توســعه 
ــکاری  ــش هم ــاده ای و افزای ــی و ج ــوط ریل خط

ــرد.  ــی اشــاره ک ــای بازرگان ــاق ه ات

 هدف از مشارکت 
در بازسازی قره باغ، 
عاوه بر حمایت از 
کشور آذربایجان، 

افزایش میزان صادرات 
به این کشور است.
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نشست رئیس اتحادیه کارفرمایان ارمنستان با فعاالن اقتصادی استان؛

ظرفیت های ویژه آذربایجان شرقی
 برای ارتباط تجاری با ارمنستان

ــه  ــود ب ــفر خ ــه س ــان در ادام ــک ماکاری گاگی
ایــران، در اتــاق بازرگانــی تبریــز حضــور یافتــه 
و در خصــوص زمینــه هــای همــکاری بــا تجــار 

اســتان، ســخن گفــت.
اتــاق  رییــس  نائــب  ابراهیمــی،  ابوالفتــح 
ــه  ــا اشــاره ب بازرگانــی تبریــز در ایــن جلســه ب
ظرفیــت هــای بــاالی اســتان در حــوزه صنعــت 
ــادن  ــن مع ــت: یکــی از بزرگتری و صــادرات گف
مــس ایــران در اســتان آذربایجــان شــرقی قــرار 
ــس  ــادن م ــود مع ــه وج ــه ب ــا توج ــه ب دارد ک
ــد  ــی توان ــتان م ــوب ارمنس ــدن در جن و مولیب
ــن حــوزه شــکل  ــی در ای ــای خوب همــکاری ه
گرفتــه و در زمینــه اســتخراج و بهــره بــرداری از 
ایــن معــادن مــی توانیــم نقــش آفریــن باشــیم.

ــه آزاد  ــود منطق ــن وج ــه داد: همچنی وی ادام
ــه لحــاظ  ارس در اســتان آذربایجــان شــرقی ب
ــکار  ــد راه ــی توان ــتان م ــه ارمنس ــی ب نزدیک
بســیار از مســائل و مشــکات تجــاری بیــن دو 

کشــور باشــد.
ابراهیمــی بــا پیشــنهاد ســاماندهی پایانــه 
ــوان تنهــا مــرز رســمی  ــه عن ــوردوز ب مــرزی ن
بیــن دو کشــور گفــت: افــراد زیــادی حاضــر بــه 
ــتند. ــوص هس ــن خص ــذاری در ای ــرمایه گ س

ــای  ــزاری اجــاس همــکاری ه ــزود: برگ وی اف
بیــن بخشــی مابیــن جمهــوری اســامی ایــران 
ــش  ــتای افزای ــد در راس ــی توان ــتان م و ارمنس

همــکاری هــای بیــن بخشــی موثــر باشــد.
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز، برقــراری 
پــرواز مســتقیم از تبریــز بــه عنــوان تنهــا 
ــل  ــه دلی ــتان ب ــا ارمنس ــرز ب ــم م ــتان ه اس

ــه جــاده هــای دسترســی  ــوط ب مشــکات مرب
در ســمت ارمنســتان و تاســیس مرکــز تجــاری 
در  فروشــگاه  و  نمایشــگاه  شــامل  ایــران 
ــای  ــه ه ــر زمین ــروان را از دیگ ــتان و ای ارمنس

ــرد. ــوان ک ــکاری عن هم
وی همچنیــن اعــزام هیــات ویــژه و تخصصــی 
ــرای بررســی امــکان کشــت فراســرزمینی در  ب
ــی  ــژه بازارشناس ــات وی ــزام هی ــتان، اع ارمنس
ــه  ــی ب ــای صادرات ــت ه ــی فرص ــت بررس جه
ــات  ــتمر هی ــرش مس ــزام و پذی ــتان، اع ارمنس
ــن ارمنســتان و  ــای سیاســی و اقتصــادی بی ه
اســتان آذربایجــان شــرقی، تــاش بــرای رفــع 
ــول و  ــال پ ــل و انتق ــا نق ــط ب ــکات مرتب مش
مســائل بانکــی و تــاش بــرای انتخــاب اســتان 
بــه عنــوان پایلــوت همــکاری هــای اســتانی بــا 
ــرای  ــنهادات الزم ب ــر پیش ــتان را از دیگ ارمنس
ــور  ــن دو کش ــادی بی ــط اقتص ــترش رواب گس

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 
ــوره  ــد منظ ــرزمینی چن ــدر درون س ــک بن ی
ــاده  ــط ج ــتقیم توس ــور مس ــه ط ــه ب ــت ک اس
ــه بنــدر دریایــی وصــل اســت و  ــا راه آهــن ب ی
مرکــزی بــرای انتقــال کاالهــا بــه مقاصــد دیگر 

ــی شــود. محســوب م
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 

ارمنســتان بــه آب هــای آزاد و اســتفاده ایــن 
کشــور از بندرعبــاس بــرای ترانزیــت کاال، 
ــد نقــش  اســتان آذربایجــان شــرقی مــی توان
بنــدر خشــک را بــرای ارمنســتان ایفــا کنــد.

نظیــف همچنیــن خواســتار برگــزاری مســتمر 
وبینارهــای تخصصــی مابیــن اعضــای انجمــن 
و  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  بــا  کارآفرینــان 
فعــاالن اقتصــادی اســتان شــده و گفــت: 
ــای  ــرف ه ــا ط ــاط ب ــا در ارتب ــان م بازرگان
ــتا  ــن راس ــه در ای ــد ک ــکل دارن ــی مش ارمن
خواســتار ایجــاد ســامانه مشــترک اطــاع 
رســانی تجــار و اطاعــات اقتصــادی و تجــاری 

ــتیم. هس
ــن  ــمالغرب انجم ــی ش ــر نمایندگ ــس دفت ریی
دوســتی ایــران و ارمنســتان همچنین خواســتار 
توجــه بیشــتر بــه موضــوع کشــت فراســرزمینی 
و عملیاتــی نمــودن پــروژه هــای مربــوط 
ــان  ــتان آذربایج ــت: اس ــوع گف ــن موض ــه ای ب
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 

ــیم. ــه باش ــن زمین ای
همچنیــن در ایــن جلســه، فعــاالن حــوزه 
ــود در  ــرات خ ــان نظ ــه بی ــتان ب ــادی اس اقتص
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.

 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.
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ارمنســتان،  کارفرمایــان  اتحادیــه  رئیــس 
ــران  ــن ای ــه هــای همــکاری تجــاری مابی زمین

و ارمنســتان را تشــریح کــرد.
 گاگیــک ماکاریــان در جمــع فعــاالن اقتصــادی 
اســتان اظهــار داشــت: در مدتــی کــه در ایــران 
ــای  ــا پتانســیل ه ــه روز بیشــتر ب ــودم، روز ب ب
ــی از  ــم کامل ــده و تجس ــنا ش ــور اش ــن کش ای
ــه  ــه دســت آوردم ک ــکاری ب ــای هم ــه ه زمین
اولیــن زمینــه گســترش همــکاری هــا در بخش 
کشــاورزی اســت. کشــاورزی در ارمنســتان 
ــل شــود  ــع مهــم تبدی ــه یکــی از صنای ــد ب بای
ــا صــد ایــن صنعــت را بتوانیــم در  و از صفــر ت

ــم. ــدازی کنی ــان راه ان کشــور خودم

نیازمند همکاری در زمینه
 پرورش طیور هستیم

ــرورش  ــوع پ ــن در موض ــه داد: همچنی وی ادام
ــا  ــکاری ه ــری هم ــد یکس ــز نیازمن ــور نی طی
هســتیم کــه در ایــن راســتا مــی توانیم نســبت به 
واردات جوجــه از ایــران اقــدام کــرده و همچنیــن 
ــی  ــواد غذای ــن م ــکی و تامی ــه دامپزش در زمین

ــن کشــور، کمــک بخواهیــم. ــز از ای ــور نی طی
ــه 30 درصــد گوشــت  ــان اینک ــا بی ــان ب ماکاری
طیــور مصرفــی ارمنســتان در خــود کشــور 
ــت،  ــی اس ــد آن واردات ــده و 70 درص ــد ش تولی
گفــت: اگر پیشــنهادات خوبــی در زمینــه واردات 
جوجــه یــک روزه و گوشــت مــرغ وجــود داشــته 
ــرد. در  ــم ک ــی خواهی ــا آن را بررس ــد، قطع باش
حــال حاضــر پنــج میلیــون قطعــه جوجــه یــک 
روزه و دو میلیــون جوجــه 90 الــی 100 روزه بــه 

کشــور خــود وارد خواهیــم کــرد.
در  همــکاری  از  همچنیــن  افــزود:  وی 
تاســیس مراکــز پــرورش طیــور و توســعه 
ــزرگ  ــرورش دام هــای ب مراکــز نگهــداری و پ

اســتقبال مــی کنیــم.

تاسیس دامداری ها و کشتارگاه های جدید، 
زمینه ای برای همکاری

ارمنســتان،  کارفرمایــان  اتحادیــه  رئیــس 
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 
ــن  ــود را در زمی ــای خ ــد، دام ه ــی توانن م
ــه  ــرورش داده و ســپس ب هــای ارمنســتان پ
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

کارخانــه  دیگــر  ســوی  از  داد:  ادامــه  وی 
ــی در  ــازی فراوان ــوت س ــرو و کمپ ــای کنس ه
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 
ــوان شــاهد افزایــش همــکاری هــا  ــز مــی ت نی
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 
ــه  ــا اتحادی ــده ب ــد ش ــای منعق ــه ه ــم نام تفاه
اروپــا، ارمنســتان مــی توانــد شــش هــزار و ۴00 
ــک ســوم  ــا ی ــر و ی ــات صف ــا مالی ــوع کاال را ب ن

مالیــات معمــول بــه اروپــا ارســال کنــد.

حجم محصوالت تولیدی ارمنستان
 برای صادرات کافی نیست

ــه  ــتان را دارای تفاهمنام ــن ارمنس وی همچنی
ــر کشــورها دانســت و  ــا دیگ ــای همــکاری ب ه
گفــت: امــا از ایــن ظرفیــت هــا نتوانســته ایــم 
ــزان  ــه می ــرا ک ــم چ ــره ببری ــتی به ــه درس ب
محصــوالت تولیــدی ارمنســتان حجــم کمــی را 
ــران  ــا ای شــامل مــی شــود کــه در همــکاری ب
مــی توانیــم ایــن مشــکل را حــل کنیــم چــرا 
ــا  ــزرگ ب ــه هــای تولیــدی ب ــران کارخان کــه ای

ــراوان دارد. ــوالت ف محص
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

ــاری 280  ــم تج ــه حج ــاره ب ــا اش ــان ب ماکاری
میلیــون دالری ارمنســتان بــا ترکیــه و تصویــب 
قانونــی مبنــی بــر ممنــوع شــدن واردات از ایــن 
ــزل  ــاث من ــاس و اث ــه، لب ــت: پارچ ــور گف کش
ــاال در  ــه ح ــد ک ــی بودن ــوالت واردات از محص
ــا کشــور ایــران  ایــن حــوزه هــا، مــی توانیــم ب

همــکاری داشــته باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه صــادرات 100 میلیــون دالری 
ــف  ــورهای مختل ــه کش ــتان ب ــاس از ارمنس لب
اروپایــی گفــت: کارخانــه و کارگاه هــای لبــاس 
ــی از روســیه و  دوزی ارمنســتان، ســفارش های

کشــورهای اروپایــی دارنــد و بــرای ایــن منظــور 
نیــاز بــه پارچــه هایــی بــا کیفیــت بــاال داریــم.

حوزه ساخت و ساز 
از زمینه های دیگر همکاری

ارمنســتان،  کارفرمایــان  اتحادیــه  رئیــس 
ــه دیگــر همــکاری هــا  ســاخت و ســاز را زمین
دانســته و گفــت: فعــاالن حــوزه ســاخت و ســاز 
ــای  ــه ه ــاخت خان ــه س ــد نســبت ب ــی توانن م
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 

ــد. ــی کن ــتقبال م اس
ــا اشــاره بــه عاقــه ارمنســتان  وی همچنیــن ب
ــت:  ــت در حــوزه ماشــین ســازی گف ــه فعالی ب
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

ــور  ــن دو کش ــارت بی ــه داد: تج ــان ادام ماکاری
ــت  ــی اس ــده مال ــهیل ش ــن تس ــتلزم قوانی مس
چــرا کــه در حــال حاضــر وجــود تحریــم 
هــای اقتصــادی مانــع از تجــارت صحیــح 
بیــن دو کشــور مــی شــود کــه در ایــن راســتا 
ــرای تســهیل  ــدی را ب ــد گزینــه هــای جدی بای

ــم. ــی کنی ــور بررس ــادالت دو کش مب
همچنیــن در ایــن جلســه، فعــاالن حــوزه 
ــود در  ــرات خ ــان نظ ــه بی ــتان ب ــادی اس اقتص
راســتای افزایــش همــکاری هــای اقتصــادی دو 

ــد. ــه پرداختن جانب

رئیس اتحادیه کارفرمایان ارمنستان مطرح کرد:

زمینه های همکاری تجاری مابین ایران و ارمنستان

 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.
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رییس اتاق بازرگانی تبریز تاکید کرد:

لزوم نیازسنجی و برنامه ریزی برای کشت 
و تولید محصوالت کشاورزی در سال 1400

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 
ــل  ــه دلی ــفانه ب ــا متاس ــتیم ام ــش هس ــان پی جه
ــذاری  ــزی و سیاســت گ ــه ری ــود یکســری برنام نب
هــای مناســب، نتوانســته ایــم از ایــن ظرفیــت بــه 

ــم. ــره ببری درســتی به
وی ادامــه داد: از هــم اکنــون بایــد نیازســنجی 
ــاورزی  ــدات کش ــرای تولی ــزی الزم ب ــه ری و برنام
ــوان  ــه عن ــود ب ــام ش ــال 1۴00 انج ــتان در س اس
مثــال دقیقــا مشــخص کنیــم کــه در حــوزه 
آبیــاری قطــره ای بایــد چــه کارهایــی انجــام شــود 

و یــا همچنیــن در دیگــر بخــش هــای مربوطــه. از 
ــاالن  ــه فع ــوط ب ــد مشــکات مرب ــر بای ســوی دیگ
بخــش کشــاورزی احصــا شــده و بــرای تــک تــک 

ــرد. ــورت گی ــزی ص ــه ری ــا برنام آن ه

ــی در بخــش  ــه مشــکل نقدینگ ــاره ب ــا اش ــه ب ژائل
کشــاورزی، ایــن بخــش را در تامیــن مالــی دچــار 
ــرد  ــر خ ــوی دیگ ــت: از س ــته و گف ــکل دانس مش
بــودن زمیــن هــای کشــاورزی و عــدم یکپارچگــی 
ــن  ــه اهــداف ای ــع رســیدن ب ــه موان آن هــا از جمل

ــی شــوند.  بخــش محســوب م
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 
ــای  ــره ه ــاس زنجی ــر اس ــراردادی ب ــاورزی ق کش
ــد و کشــت محصــوالت کشــاورزی در اســتان  تولی

ــد. ــه راه بیفت ب
ــکات  ــا و مش ــت ه ــر روی مزی ــه، ب ــن جلس در ای
ــی  ــراردادی، مباحث ــاورزی ق ــدن کش ــی ش اجرای
ــر طــرح مباحــث مربوطــه  ــرار ب مطــرح شــده و ق
در صحــن شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش 

ــد. ــتان ش ــی اس خصوص

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 
ــرای  ــتای اج ــتان در راس ــاده ای اس ــل ج ــل و نق حم

ــه شــورا برگــزار شــد.  مصوب
رضــا کامــی، عضــو هیــات رییســه اتــاق تبریــز در ایــن 
ــازی و واردات  ــکل نوس ــه مش ــاره ای ب ــا اش ــه ب جلس
ــل و نقــل بــاری بــه کشــور گفــت: در  نــاوگان حم
ــه  ــی شــود ک ــن مشــکل پیشــنهاد م راســتای حــل ای
نســبت بــه واردات انبــوه کامیــون اقــدام شــود و ســپس 
ــار  ــاطی در اختی ــورت اقس ــه ص ــا ب ــون ه ــن کامی ای

ــد.  ــرار گیرن ــا ق ــرکت ه ش
ــران در  ــاق ای ــش در ات ــال پی ــد س ــه داد: چن وی ادام
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 
ــه  ــران در زمین ــم، کشــور ای ــه و راهــکار آن را نیابی نیافت

حمــل و نقــل کاال، عقــب خواهــد مانــد.
در ایــن نشســت فعــاالن بخــش خصوصــی و حــوزه حمل 

ــی  ــاری فرســوده را مانع ــاوگان ب ــاری، وجــود ن ــل ب و نق
ــت  ــد و صــادرات دانســته و وضعی ــر توســعه تولی در براب
موجــود و افزایــش کرایــه هــای حمــل و نقــل را زمینــه 
ســاز افزایــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت دانســتند 
ــم  ــده و ه ــرر تولیدکنن ــه ض ــم ب ــت ه ــن وضعی ــه ای ک

ــود. صادرکننــده خواهــد ب
ــرای  ــام ب ــت ن ــد ثب ــن حــوزه، رون ــاالن ای ــن فع همچنی
واردات خــودرو و ترخیــص آن را بســیار پیچیــده عنــوان 
ــود  ــن نب ــای اداری و همچنی ــی ه ــرده و از بروکراس ک

ــه  ــتا گای ــن راس ــای الزم در ای ــوق ه ــهیات و مش تس
ــد. ــد بودن من

ــه  ــرادی ک ــتی از اف ــد، لیس ــرر ش ــه مق ــان جلس در پای
بــرای واردات کامیــون و دیگــر وســایط حمــل و 
ــام  ــد ثبــت ن ــام کــرده و در رون ــاری ثبــت ن نقــل ب
ــد،  ــه مشــکل برخــورده ان ــون ب ــا ترخیــص کامی و ی
ــل  ــتان تحوی ــوی اس ــورای گفتگ ــه ش ــه دبیرخان ب
زمینــه  ایــن  در  موجــود  موانــع  تــا  شــود  داده 

ــردد. ــایی گ شناس

بررسی چالش های ناوگان حمل و نقل جاده ای

درجلسه ی کارگروه کارشناسی شورای گفتگو
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ــودرو  ــازی خ ــه س ــت قطع ــکاری صنع ــای هم راهکاره
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 
ــول  ــت سرکنس ــز، صول ــودرو تبری ــی و خ ــای صنعت ه
جمهــوری اســامی ایــران در میــان ایتالیــا، دبرناردیس 
ــی  ــه مل ــازان و طراحــان اتحادی ــه س ــروه قطع ــر گ مدی
صنعــت خــودرو ایتالیــا ) آنفیــا( و ســتاری فعــال 
ــه ســازی خــودرو در شــمال  ــه قطع اقتصــادی در زمین

ایتالیــا برگــزار شــد. 

توان باالی آذربایجان شرقی
 در حوزه قطعه سازی

ــه ســابقه  در ایــن گفتگــو، مســعود بنابیــان در ابتــدا ب
ــز در  ــی اســتان آذربایجــان شــرقی و شــهر تبری طوالن
زمینــه تولیــد و صنعــت اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن 
ــه عنــوان یکــی از  ــز نیــز ب ــی تبری ــاق بازرگان میــان ات

اتــاق هــای باســابقه کشــور بــه شــمار مــی رود.
وی، آذربایجــان شــرقی و شــهر تبریــز را یکــی از قطــب 
ــرده و  ــوان ک ــور عن ــازی کش ــه س ــم قطع ــای مه ه
گفــت: ۵00 قطعــه ســاز، مجموعــه ســاز و خودروســاز 
در ایــن اســتان فعالیــت مــی کننــد کــه ظرفیــت هــای 
بســیار باالیــی نیــز در حــوزه تخصصــی خــود دارنــد. 

ــی  ــاق بازرگان ــدن ات ــت و مع ــیون صنع ــس کمیس ریی
تبریــز بــا مثبــت شــمردن ایــن ارتبــاط تصویــری گفت: 

اطاعــات الزم از توانمنــدی قطعــه ســازان اســتان 
ــاهد  ــا ش ــرد ت ــی گی ــرار م ــولگری ق ــار کنس در اختی
افزایــش ارتباطــات تجــاری قطعــه ســازان شــهر تبریــز 
ــمال  ــازی ش ــه س ــوزه قطع ــادی ح ــاالن اقتص ــا فع ب

ــیم.  ــا باش ایتالی

فراهم بودن شرایط برای همکاری های مشترک 
قطعه سازان تبریز و ایتالیا

ــان  ــا بی ــه ب ــن جلس ــز در ای ــدار نی ــس اکبرپورپای یون
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 
ــا داشــتن واحدهــای  بــود چــرا کــه شــهر تبریــز نیــز ب
قطعــه ســازی قدرتمنــد بــه خوبــی مــی توانــد در ایــن 

همــکاری هــا نقــش آفریــن باشــد. 
رییــس انجمــن ســازندگان ماشــین، قطعــه و مجموعــه 
ــتی از  ــه داد: لیس ــز ادام ــودرو تبری ــی و خ ــای صنعت ه
ــرای  ــز ب ــازی تبری ــه س ــن قطع ــای انجم ــدی ه توانمن
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 
ماقــات 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 
ــت الزم  ــه و جدی ــرف عاق ــر دو ط ــه ه ــان اینک ــا بی ب
بــرای افزایــش همــکاری هــا را دارنــد، گفــت: مــا لیســت 
توانمنــدی هــای قطعــه ســازی شــهر تبریــز را دریافــت 
ــه  ــا ب و در اختیــار طــرف ایتالیایــی قــرار مــی دهیــم ت
ــداوم  ــری و ت ــن ارتباطــات، شــاهد شــکل گی ــال ای دنب
ــه  ــم نام ــک تفاه ــب ی ــرف در قال ــن دو ط ــط بی رواب

همــکاری باشــیم.  
ــز و  ــاق تبری ــن ات ــه بی ــه رابط ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرز  ــا مشــخص شــدن م ــد ت ــا بای ــه ســازان ایتالی قطع
ــه دار باشــد، گفــت: پیشــنهاد مــی  ــا ادام همــکاری ه
کنیــم، هــر دو طــرف متــن پیشــنهادی بــرای همــکاری 
ــه یــک متــن  ــا نهایــت ب هــای آتــی را آمــاده کــرده ت

توافــق شــده برســیم. 
همچنیــن در ایــن جلســه طرفیــن ایتالیایــی نیــز 
ــش  ــرای افزای ــب ب ــتر مناس ــاد بس ــرورت ایج ــر ض ب

ــد. ــد کردن ــن تاکی ــای طرفی ــکاری ه هم

طی جلسه ویدیوکنفرانسی؛

بررسی راهکارهای همکاری 
صنعت قطعه سازی خودرو تبریز و شمال ایتالیا



شــصت و هشــتمین شــورای گفتگــوی دولــت 
ــا  ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج ــش خصوص و بخ
حضــور جمعــی از مســئوالن و فعــاالن بخــش 
ــی  ــاق بازرگان ــل ات ــتان در مح ــی اس خصوص

تبریــز برگــزار شــد.
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تبریــز، شــصت و هشــتمین نشســت شــورای 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور جمعــی از 
بخــش  فعــاالن  همچنیــن  و  مســئوالن 
خصوصــی اســتان بــا پیــش از دســتور »طــرح 
ــه  ــدی ب ــای تولی ــکات واحده ــوع مش موض
ــی  ــرق و بررس ــر ب ــای اخی ــی ه ــل قطع دلی
تعقیــب مالیاتــی کارگــزاران امــور گمرکــی بــه 
جهــت بدهــی مالیاتــی صاحبــان کاال« برگــزار 

ــد. ش
ــاماندهی  ــه س ــیوه نام ــن »بررســی ش همچنی
ــی  ــوالد، بررس ــره ف ــای زنجی ــه و تقاض عرض
بــه  اقتصــادی  فعالیــن  اعتــراض  مراتــب 
نحــوه محاســبه تراکنــش هــای بانکــی و 
پیگیــری مصوبــات جلســه 62  شــورا، بررســی 
مشــکات ثبــت تعاونــی هــای تامیــن نیــاز و 
درخواســت تشــکیل دادگاه هــای تجــاری در 
اســتان در راســتای اجرایــی شــدن مــاده 29 
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 

بــا اشــاره بــه قطــع ناگهانــی بــرق و آســیب 
ــای  ــه واحده ــی آن ب ــده ط ــای وارد ش ه
صنعتــی و تولیــدی گفــت: صاحبــان صنایــع 
و واحدهــای تولیــدی در فصــل تابســتان 
ــرده  ــود ک ــع موج ــات وض ــه مراع ــدام ب اق
و گاه بــه خاطــر کمبــود بــرق، فعالیــت 
یــا  و  قطــع  را  خــود  تولیــدی  خطــوط 

ــد.   ــدود کردن مح
ــا حــاال در وســط  ــه داد: ام ــه ادام ــس ژائل یون
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 
ــل از  ــت ارز حاص ــا برگش ــی و ی ــای مالیات ه
ــد و  ــی فعالیــت مــی کنن ــه راحت صــادرات، ب
ــه جــای  ــد و ب میلیــون دالر نیــز درآمــد دارن
ــا مشــکل  آن هــا، واحدهــای صنعتــی بایــد ب

بــرق مواجــه شــده و خســارت ببیننــد.

اجازه تولید، انتقال و فروش برق
 به بخش خصوصی داده شود

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ادامــه داد: بایــد 
ــرای  ــرق ب ــروش ب ــال و ف ــد، انتق ــازه تولی اج
فعــاالن بخــش خصوصــی صــادر شــده و 
دولــت بســتر الزم بــرای فعالیــت ایــن بخــش 

ــد. ــم کن را فراه
ــن موضــوع بیشــتر در شــهرک  ــزود: ای وی اف

ــه  ــورد ب ــی خ ــم م ــه چش ــی ب ــای صنعت ه
ــرق را در  ــد ب ــم تولی ــر بتوانی ــه اگ ــوری ک ط
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 مشــکات مربــوط 
بــه بــرق واحدهــای تولیــدی و صنعتــی 
ــد  ــت: بای ــان حاضــر نیســت، گف مختــص زم
شــاهد تکمیــل زیرســاخت واحدهــای تولیدی 
بــه خصــوص در شــهرک هــا باشــیم. ســرمایه 
گذارانــی کــه بــا هــر زحمتــی وام و تســهیات 
گرفتــه و ماشــین آالت خــود را در محــل 
نصــب مــی کننــد، بــه دلیــل مشــکات بــرق، 

ــتند. ــدن هس ــته ش ــتانه ورشکس در آس

پیشنهاد انتخاب هیات های داوری
 با عاملیت اتاق

ــن در  ــز همچنی ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
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.
ــای الزم  ــوزش ه ــزوم آم ــر ل ــن ب وی همچنی
در خصــوص انعقــاد قراردادهــای مناســبی کــه 
ــه درســتی مطــرح  ــا ب بحــث داوری در آن ه

مــی شــود، تاکیــد کــرد.

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
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اتاق بازرگانی و بخش خصوصی پیشرو 
تحقق پروژه های مهم صنعتی استان

محمدرضــا پورمحمــدی، اســتاندار آذربایجــان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــز در ای ــرقی نی ش
ســفر اخیــر وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــد اجــرای  ــه اســتان، گفــت: مقــرر شــد رون ب
ــن  ــات و توافقــات صــورت گرفتــه در ای مصوب
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 پروژه هــای مربــوط بــه صنعــت مــس 
ــای  ــن پروژه ه ــم تری ــینیت، مه ــن  س و نفلی
ــن ســه  ــه ای ــد ک ــن ســفر بودن مصــوب در ای
پــروژه مهــم بایــد از ســوی مســئوالن دولتــی 
ــورد  ــی م ــش خصوص ــاالن بخ ــوط و فع مرب

ــد. ــرار گیرن ــری ق پیگی
پورمحمــدی همچنیــن بــا اشــاره بــه ســپردن 
مســئولیت توســعه ارتباطــات تجــاری بــا 
ــان  ــتان آذربایج ــه اس ــایه ب ــورهای همس کش
شــرقی، گفــت: توســعه همکاری هــای منطقــه 
ــد  ــت و بای ــتان اس ــای اس ــزو اولویت ه  ای ج
از ایــن فرصتــی کــه در اختیــار اســتان قــرار 

ــم. ــه اســت، اســتفاده کنی گرفت
از  ادامــه  در  آذربایجــان شــرقی  اســتاندار 
همراهــی دســتگاه قضایــی بــا بخــش صنعــت 
و تولیــد اســتان قدردانــی کــرد و گفــت: 
در ســایه ایــن همراهــی و اهتمــام ســایر 
ــی،  ــش خصوص ــئول و بخ ــتگاه های مس دس
ــرار  ــعه ق ــیر توس ــرقی در مس ــان ش آذربایج
ــم  ــه  رغ ــتان ب ــرفت اس ــد پیش ــه و رون گرفت

ــت. ــده اس ــف نش ــکات متوق ــام مش تم
ــری  ــه  گی ــد از هم ــرد: بع ــان ک وی خاطرنش
کرونــا و مشــکات ناشــی از آن، همراهــی 
موجــب  مختلــف  بخش هــای  تعامــل  و 
ــه  ــن عارض ــاهد کمتری ــه ش ــت ک ــده اس ش
در بخش هــای تولیــدی و صنعتــی اســتان 
ــرایط  ــن ش ــرای ای ــا ب ــام نیازه ــیم و تم باش

پیش بینــی شــده اســت.

پیشنهاداتی به وزارت صمت
 برای حل مشکل برق

اســتاندار آذربایجــان شــرقی در بخــش دیگری 
ــرق در  ــود ب ــه مشــکل کمب ــن جلســه ب از ای
ــدودی  ــا ح ــت: ت ــرد و گف ــاره ک ــور اش کش
ایــن مشــکل رفــع شــده و پیشــنهادهایی کــه 
ــم،  ــرو داده بودی ــه وزارت نی ــه ب ــن زمین در ای

ــه اســت. ــرار گرفت ــت ق ــورد موافق م
پورمحمــدی افــزود: مســأله اصلــی درخصوص 

ــت  ــوخت اس ــن س ــا، تأمی ــت نیروگاه ه فعالی
کــه ایــن موضــوع نیــز از طریــق وزارت نفــت 

در حــال پیگیــری اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر قطعــی 
ــم و  ــرق در اســتان نداری ــه  ریزی شــده ب برنام
در صــورت ضــرورت و نیــاز بــرای قطــع بــرق 
ــاع   ــد اط ــدی، بای ــای تولی ــع و واحده صنای

رســانی الزم قبــل از قطعــی صــورت گیــرد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی همچنیــن از 
ــوع  ــده در موض ــه ش ــنهادات ارائ ــاع پیش ارج
ــور  ــزاران ام ــی کارگ ــب مالیات ــی تعقی »بررس
گمرکــی بــه جهــت بدهــی مالیاتــی صاحبــان 
کاال و بررســی شــیوه نامــه ســاماندهی عرضــه 
بــه شــورای  تقاضــای زنجیــره فــوالد«  و 
گفتگــوی مرکــز بــرای انجــام پیگیــری هــای 

الزم خبــر داد.
ــی  ــوع »بررس ــوص موض ــدی در خص پورمحم
مراتــب اعتــراض فعالیــن اقتصــادی بــه نحــوه 
ــتار  ــی«، خواس ــای بانک ــش ه ــبه تراکن محاس
امــور  مســئوالن  بیــن  بیشــتر  همــکاری 
ــاالن بخــش خصوصــی اســتان  ــی و فع مالیات
شــد و گفــت: در ایــن خصــوص بــه جــای هــر 
ــکاری  ــه هم ــن را ب ــه ای، طرفی ــه مصوب گون

ــم. ــی کنی ــوت م بیشــتر دع

تشکیل دادگاه های ویژه تجارت در استان
ــرقی،  ــان ش ــتری آذربایج ــس کل دادگس رئی
ــه  ــن جلس ــز در ای ــی نی ــل الله ــی خلی موس
ــغل  ــک ش ــو ی ــرد ول ــر ف ــه ه ــان اینک ــا بی ب
ایجــاد کنــد بایــد از او قدردانــی کــرد، اظهــار 
داشــت: کارفرمایــان و تولیدکننــدگان عــزت و 
معیشــت شــاغان را تامیــن مــی  کننــد کــه 

بســیار ارزشــمند اســت.
وی در ادامــه با اشــاره بــه اینکــه در دوره تحول 
دادگســتری، برنامه هــای راهبــردی متعــدد در 
دســت اجراســت، گفــت: ایــن اقدامــات در بیــن 

مــردم ایجــاد امیــد کرده اســت.
رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی 
ــزاران  ــوان کارگ ــه عن ــرد: ب ــان ک خاطرنش
»اقتــدار،  اســتان  در  قضایــی  دســتگاه 
ایــن سیســتم  را در  تدبیــر و مهربانــی« 
اجرایــی مــی  کنیــم کــه حمایــت از تولیــد 
ــتگاه  ــذاری در دس ــرمایه گ ــت و س و صنع

ــت. ــد اس ــورد تاکی ــی م قضای
وی ابــراز داشــت: روزی نداریــم کــه مشــکات  
واحدهــای تولیــدی بــا کمــک دســتگاه قضایی 
رفــع نشــده و اشــتغال کارگــران تضمیــن 
ــی  ــول قضای ــند تح ــه در س ــرا ک ــود چ نش
ایــن موضــوع ابــاغ شــده و بــه دنبــال ایجــاد 
ــرای ســرمایه  گــذاری هســتیم.  بســتر امــن ب
ــر سیســتم  ــه در براب صــدور رای وحــدت روی
بانکــی کــه منجــر بــه متناســب  ســازی نــرخ 
تســهیات ممنوعیــت اخــذ نرخ هــای اضافــی 

ــود. شــد، در ایــن راســتا ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بســتر طــرح 
هــم  ایرانــی«  کاالی  تولیــد  از  »حمایــت 
دادگســتری اســتان، اقداماتــی انجــام داده 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــرد م ــت: رویک ــت، گف اس
واحدهــای تولیــدی را تقویــت کــرده و تعطیل 
ــی  ــی و قضای ــع قانون ــع موان ــا رف شــده ها را ب

ــم. ــا کنی احی

احیای 56 واحد تولیدی تعطیل شده در 
آذربایجان شرقی توسط دستگاه قضایی

رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی از 
احیــای ۵6 واحــد تولیــدی تعطیــل شــده در 
ــن  ــزود: آخری ــر داد و اف ــر خب ــال های اخی س
ــود  واحــد احیــا شــده یــک واحــد تولیــدی ب
کــه پــس از دو ســال تعطیلــی بــه مــدار تولید 

بازگشــت.
وی تشــکیل دادگاه هــای تجــاری را از تکالیــف 
دادگســتری دانســت و اضافــه کــرد: از 9۴ 
دادگاه هــای جرایــم اقتصــادی راه اندازی شــد، 
از ســال قبــل هــم دادگاه تجــاری و صنعتــی 
ــت.  ــده اس ــدازی ش ــز راه ان ــعبه تبری در ۴ ش
ــتقل  ــی مس ــع قضای ــد مجتم ــد نیازمن هرچن
ــاوی  ــن دع ــب ای ــای مناس ــا در فض ــت ت اس
ــاال احــداث  ــه احتم ــد ک مطــرح شــود هرچن
ایــن مجتمــع زمان بــر باشــد ولــی ســاخت آن 

در دســت پیگیــری اســت.
داوری  تعییــن  ضــرورت  بــر  خلیل اللهــی 
توســط مشــاوران حقوقــی در قراردادهــای 
تجــاری تاکیــد کــرد و ادامــه داد: حــل دعاوی 
و پرونده هــای تجــاری در قالــب شــوراهای 
حــل اختــاف مــی توانــد پیگیــری شــود کــه 
اعضــای شــورای حــل اختــاف از بیــن خــود 

ــوند. ــاب ش ــار انتخ تج
ــرای قضازدایــی،  وی تصریــح کــرد: در دنیــا ب
ــه دنبــال توســعه داوری هســتند کــه قبــل  ب
از آن بایــد مشــاوران حقوقــی داوری را در 
ــد. ــی کنن ــش بین ــرده و پی ــا درج ک قرارداده

ضرورت مشارکت بخش خصوصی
 در تولید و تامین برق

غامرضــا نــوری، نماینــده مــردم بســتان 
ــاد و عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس  آب
ــا  ــه ب ــن جلس ــز در ای ــامی نی ــورای اس ش
ــه مشــکاتی در تامیــن بــرق گفــت:  اشــاره ب
بــدون حضــور و مشــارکت بخــش خصوصــی، 
امــکان تامیــن انــرژی فراهــم نخواهــد بــود که 
ــون  در ایــن راســتا آمــاده حــل مشــکات قان
گــذاری هســتیم و امیدواریــم دولت نیز بســتر 

ــد.  ــم کن الزم را فراه
وی همچنیــن ایجــاد مجتمــع هــای قضایــی 
بــرای رســیدگی بــه دعــاوی تجــاری را الزم و 

ضــروری دانســت.
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احتمال خاموشی »ناخواسته« برق
 با کمبود سوخت

منطقــه  ای  بــرق  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجــان نیــز در ایــن جلســه اظهــار کــرد: 
اگــر صنایــع حساســی در اســتان داریــم بایــد 
بــرق ایمــن و بــرق اضطــراری داشــته باشــند.

افشــین روشــن میانــی با بیــان اینکــه در این 
قــرارداد آمــده که بــرق منطقه ای در ایــام اوج 
مصــرف شــبکه سراســری، تعهــد تأمیــن بــرق 
ــد نســبت  ــده بای ــزود: مصــرف کنن ــدارد، اف ن
ــد  ــدام کن ــرف اق ــع مص ــا قط ــش ی ــه کاه ب
در غیــر ایــن صــورت شــرکت بــرق و شــبکه 
خاموشــی  از  جلوگیــری  بــرای  سراســری 
ــی  ــه ای و مقطع ــی منطق ــری، خاموش سراس

ــرد. اعمــال خواهــد ک
روشــن میانــی 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.
ــار«  ــا اشــاره بــه اینکــه بــرای مدیریــت »ب وی ب
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــم ک ــتورالعمل هایی داری دس
عمــل مــی  کنیــم، ابــراز داشــت: تــاش می کنیم 
ــکل و  در ایــن دســتورالعمل ها، کمتریــن مش

قطعــی بــرق بــرای مشــترکین رخ دهــد.
میانــی، بــا بیــان اینکــه 27 شــرکت مصــرف 
ــزرگ در اســتان داریــم کــه تفاهــم  کننــده ب
ــد،  ــا مصــرف خــود را کاهــش دهن ــم ت کردی
افــزود: دســتوالعمل هــای ســخت تــری اعمال 
ــدار را  ــرایط پای ــم ش ــاش کردی ــا ت ــده ام ش

حفــظ کنیــم.
وی در ادامــه، بــا اشــاره بــه اینکــه در 20 تــا 30 
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: قبًا از مشــترکین 

ــی  ــی م ــته عذرخواه ــی ناخواس ــت قطع باب
کنیــم و امیدواریــم بــا همــکاری بیشــتر، 

ــد. ــرق را کاهــش دهن مصــرف ب

بهترین زمان برای محک زدن بیمه
ســیدباقر شــریف  زاده، رئیــس انجمــن مدیران 
صنایــع آذربایجــان شــرقی نیــز در این جلســه 
در خصــوص مشــکل قطعــی بــرق گفــت: 
ــه  ــاهد اضاف ــرق، ش ــوض ب ــا در قب ــال ه س
ــوده  ــوان حــق بیمــه ب ــه عن شــدن مبلغــی ب
ایــم و حــاال بهتریــن زمــان اســت کــه بیمــه را 
بــه محــک بکشــیم تــا خســارت هــای ناشــی 
از قطــع بــرق ناگهانــی را پرداخــت کنــد. اگــر 
ــوص کاری  ــن خص ــه در ای ــت بیم ــرار اس ق
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 
ــی  ــی مالیات ــت بده ــه جه ــی ب ــور گمرک ام
ــود  ــان کاال، پیــش از دســتور جلســه ب صاحب
کــه توســط ســید محمــد امیــر میــران، دبیــر 
ــرح  ــتان مط ــی اس ــزاران گمرک ــه کارگ اتحای
ــا بیــان اینکــه کارگــزاران رســمی  شــد. وی ب
گمرکــی بــه اســتناد مــاده 128 قانــون امــور 
ــب کاال،  ــوی صاح ــت از س ــه وکال ــی ب گمرک
ــد و  ــی دهن ــام م ــی را انج ــریفات گمرک تش
تکلیفــی مبنــی بــر تشــخیص صاحیــت 
دارنــده کارت بازرگانــی و احــراز موضــوع 
ــت:  ــد، گف ــودن آن کارت را ندارن ــاره ای ب اج
ایــن درحالــی اســت کــه برخــی از ادارات 
امــور مالیاتــی در رســیدگی بــه پرونــده 
ــا  ــی ب ــان کارت بازرگان ــی صاحب ــای مالیات ه
ــه  ــا اظهارنام ــا و ی ــه ه ــه وکالتنام ــتناد ب اس
ــودی شــناخته  ــوان م ــه عن هــای گمرکــی، ب
ــی  ــه مراجــع قضای ــون ب ــات گوناگ ــا اتهام و ب

ــد. ــی کنن ــی م معرف
وی ادامــه داد: اداره کل امــور مالیاتــی اســتان 
ــی  ــا اتهــام اســتفاده از کارت بازرگان زنجــان ب
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 
ــام  ــاس اع ــر اس ــه ب ــت ک ــرده اس ــدام ک اق
اتحادیــه مزبــور تعــداد ایــن پرونــده هــا بیــش 

ــده مــی باشــد. از صــد پرون

بررسی شیوه نامه ساماندهی 
عرضه و تقاضای زنجیره فوالد

مدیــره  هیــات  رییــس  رحیمــی،  کریــم 
ــن  ــرقی در ای ــان ش ــوالد آذربایج ــن ف انجم
ــوزه  ــاالن ح ــکات فع ــان مش ــه بی ــه ب جلس
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 
ــده اســت  ــل ش ــه بحــث روز تبدی ــوالدی ب ف
ــب دارد  ــه یکســری معای ــن شــیوه نام ــه ای ک
بــه گونــه ای کــه مــاده 11 آن در حــال حاضر 

ــی نمــی شــود. اجرای
ــیوه  ــت ش ــاده هش ــه م ــاره ای ب ــا اش وی ب
نامــه کــه عرضــه در خــارج بــورس را موجــب 
اخــال اعــام کــرده، مــی گویــد: ایــن 
ــه  ــه بدن ــی ب ــر موجــب وارد شــدن اتهامات ام
ــا  ــازار م ــه ب ــی ک ــود، در حال ــی ش ــد م تولی
ــازوی پخــش  ــا ایــن امــر، ب ســنتی اســت و ب
ــد شــد. ــار مشــکاتی خواه ــده دچ تولیدکنن

رحیمــی همچنیــن بــر ضــرورت قیمــت 
گــذاری در بــورس بــا روش تخصصــی تاکیــد 
ــه  ــواد اولی کــرده و گفــت: در حــال حاضــر م
ــه دســت  ــی ب ــرخ جهان ــر از ن ــا قیمــت باالت ب
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ــر  ــه اگ ــی ک ــد در حال ــی رس ــده م تولیدکنن
ــه  ــوالدی ب ــره ف ــودی از زنجی ــت س ــرار اس ق
ــامل  ــد ش ــم بای ــر ه ــن ام ــد، ای ــی برس کس
ــده شــود. ــم مصــرف کنن ــده و ه ــد کنن تولی

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 
ــن جلســه در خصــوص دســتور  شــرقی در ای
ــن  ــراض فعالی ــب اعت ــی مرات ــه » بررس جلس
اقتصــادی بــه نحــوه محاســبه تراکنــش هــای 
بانکــی« و ایــرادات وارده در ایــن موضــوع 

ــد. ــه دادن ــی ارائ توضیحات
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 
ــد حســاب  ــی درآم از ســوی ادارات امورمالیات
شــده و باعــث اخــذ مالیــات هــای مضاعــف از 

ایــن فعالیــن مــی شــود.
همچنیــن بــا عنایــت بــه اینکــه بانک هــا برای 
ارائــه تســهیات بــه تولیدکننــدگان، گــردش 
ــودی را  ــده موج ــاری و مان ــای ج ــاب ه حس
لحــاظ مــی کننــد، صاحبــان صنایــع نیــز بــه 
ــردش  ــه گ ــهیات و ارائ ــت تس ــور دریاف منظ
ــی  ــور م ــا مجب ــک ه ــه بان ــه ب ــی بهین مال
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 
ــای  ــدوق ه ــود صن ــدم وج ــزوده و ع ارزش اف
مکانیــزه در فروشــگاه هــا باعــث شــده برخــی 
ــع از پذیرفتــن  از فروشــگاه هــا و مراکــز توزی

ــه حســاب  ــز آن ب ــای رســمی و واری فاکتوره
ــن  ــه ای ــد ک رســمی شــرکت خــودداری کنن
موضــوع نیــز مشــکاتی بــرای واحدهــای 
ــاد  ــا ایج ــش ه ــبه تراکن ــدی در محاس تولی

ــت. ــرده اس ک
علیرغم بند 18 بخشــنامه شــماره 200/99/16 
ســازمان امــور مالیاتــی و تاکیــد اباغیه شــماره 
دفتــر   99/10/13 مــورخ  د   /20۵/۴۵307
بازرســی و مبــارزه بــا فــرار مالیاتی و پولشــویی 
مبنــی بــر تعامــل بــا مودیــان و ارتقــای 
ــناد را  ــن اس ــاری، مهمتری ــگ خوداظه فرهن
اظهــارات مکتــوب مودیــان در تراکنــش هــای 
ــذا  ــته، ل ــل آن دانس ــال 1397 و قب ــی س بانک
مشــاهده مــی شــود اظهــارات مودیــان در ایــن 

ــرار نمــی گیــرد. خصــوص مدنظــر ق
ــال  ــای س ــش ه ــه تراکن ــه اینک ــه ب ــا توج ب
هــای گذشــته نیز مــورد بررســی کارشناســان 
ــن  ــرد، فعالی ــی گی ــرار م ــی ق اداره امورمالیات
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

رئیــس  اســکویی،  پروینــی  سیدحســن 
انجمــن نســاجی اســتان آذربایجان شــرقی 
مشــکات  بررســی  موضــوع  در خصــوص 
ــان  ــه بی ــاز ب ــن نی ــای تامی ــی ه ــت تعاون ثب
مســائل و مشــکات ایــن حــوزه پرداختــه و در 
ــه جلســه  نهایــت راهکارهایــی را طبــق مصوب
ــرای  کارشناســی شــورای گفتگــوی اســتان ب

ــرد. ــه ک ــکل ارائ ــن مش ــل ای ح
ــد  ــات تایی ــش اطاع ــار ویرای ــض اختی تفوی
شــده در تمامــی مراحــل ثبــت تعاونــی هــای 
ــاه  ــه اداره کل تعــاون، کار و رف ــاز ب تامیــن نی
اجتماعــی اســتان، فراهــم کــردن امــکان 
انتخــاب شــعبه بانکــی مــورد نظــر تعاونــی هــا 

جهــت افتتــاح حســاب در ســامانه، اصاحــات 
ــل  ــام مدیرعام ــدم درج ن ــوص ع الزم در خص
شــرکت هــای حقوقــی عضــو تعاونــی در 
لیســت ســهامداران در ســامانه، فراهــم شــدن 
ــت واحدهــای کوچــک صنفــی  ــکان عضوی ام
بــا میــزان مصــرف ماهیانــه کمتــر از ۵0 تــن 
ــای  ــی ه ــان در تعاون ــو مهم ــوان عض ــه عن ب
ــاز از پیشــنهادات مطــرح شــده در  ــن نی تامی

ــود. ــه ب ــن زمین ای

درخواست تشکیل 
دادگاه های تجاری در استان

ــود  ــیون بهب ــر کمیس ــا، دبی ــی بهنی مصطف
ــاق  فضــای کســب و کار و صنعــت احــداث ات
تبریــز نیــز در خصــوص درخواســت تشــکیل 
ــتای  ــتان در راس ــاری در اس ــای تج دادگاه ه
بهبــود  قانــون  اجرایــی شــدن مــاده 29 
مســتمر محیــط کســب و کار توضیحاتــی 

ــه داد. ارائ
درخواســت اجرایــی شــدن تشــکیل دادگاه 
ــود  ــون بهب ــاده 29 قان ــق م ــاری وف ــای تج ه
ســوی  از  کار  و  کســب  محیــط  مســتمر 
دادگســتری آذربایجــان شــرقی در شــهر تبریز، 
ــژه ای جهــت رســیدگی  اختصــاص شــعب وی
ــوع خاصــی از دعــاوی تجــاری در دادگاه  ــه ن ب
ــه،  ــل، بیم ــل حمــل ونق ــای تجــاری از قبی ه
دعــاوی  و  فکــری  مالکیــت  ورشکســتگی، 
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 
ــز و  ــه صــورت متمرک ــای تجــاری ب دادگاه ه
متشــکل و در قالــب یــک مجتمــع قضایــی و 
ــدگان شــورای  همچنیــن درخواســت از نماین
ــه  ــب الیح ــریع در تصوی ــرای تس ــامی ب اس
آییــن دادرســی تجــاری از پیشــنهادات مطرح 

ــود. ــن حــوزه ب شــده در ای

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

لزوم 
تشکیل 

دادگاه های 
تجاری وفق 

ماده 29 
قانون بهبود 

مستمر 
محیط 

کسب و 
کار از سوی 
دادگستری 
آذربایجان 
شرقی در 
شهر تبریز 
و اختصاص 
شعب ویژه 

جهت 
رسیدگی 
به دعاوی 

تجاری



ــصت و  ــز در ش ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش ــن نشس نهمی
و بخــش خصوصــی اســتان، در خصــوص 
ــاورزی  ــش کش ــول بخ ــای مغف ــت ه ظرفی
اســتان و مشــکات و موانــع موجــود در ایــن 

ــت. ــخن گف ــه س زمین
ــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی  ب
ــورای  ــت ش ــن نشس ــصت و نهمی ــز، ش تبری
ــی  ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــت وگ گف
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور مســئوالن 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــاالن بخ ــی و فع دولت
ــای  ــش ه ــا و چال ــت ه ــی ظرفی ــا بررس و ب
حــوزه کشــاورزی و دامپــروری اســتان در 
ــد. ــزار ش ــز برگ ــی تبری ــاق بازرگان ــل ات مح

ــه در ایــن جلســه اظهــار داشــت:  یونــس ژائل
ــتان  ــه اس ــرقی از جمل ــان ش ــتان آذربایج اس
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 
ــه  ــی ب ــث ارز ۴200 تومان ــه بح ــرا ک ــد چ باش
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 12 آذربایجان شرقی
 در میزان تولیدات محصوالت کشاورزی

ژائلــه بــا ارائــه آمــاری از ســطح اراضــی 

اســتان گفــت: هــم  مســتعد کشــاورزی 
ــار  ــزار هکت ــون و ۴12 ه ــک میلی ــون ی اکن
اراضــی مســتعد کشــاورزی در اســتان داریــم 
و کل تولیــدات بخــش کشــاورزی آذربایجــان 
شــرقی نیــز چهــار میلیــون تــن اســت کــه از 
ایــن لحــاظ رتبــه 12 را در کل کشــور داریــم.

او، ضریــب مکانیزاســیون اســتان در ســال 98 
ــه  ــت: در مقایس ــرده و گف ــوان ک را 2.12 عن
ای بیــن اســتان آذربایجــان شــرقی و کشــور 
هلنــد بــا مســاحت تقریبــا برابــر مــی بینیــم 
کــه میــزان صــادرات محصــوالت کشــاورزی 
ــدود 90  ــال 2019 ح ــد در س ــور هلن از کش
میلیــارد دالر بــوده کــه ایــن میــزان از اســتان 
آذربایجــان شــرقی حــدود 310 میلیــون دالر 

اســت.
ــوص  ــز در خص ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
دالیــل ایــن تفــاوت وضعیــت گفــت: تمرکــز 
بــر روی تجــارت محصــوالت بــا ارزش افــزوده 
ــاح  ــه اص ــتفاده از برنام ــاال، اس ــادی ب اقتص
برنامــه  از  منــدی  بهــره  مناســب،  نــژاد 
منطقــی بــا شــرایط، تمرکــز بــر روی تحقیــق 
ــل و  ــش حم ــاال در بخ ــی ب ــعه، توانای و توس
ــه  ــب ب ــی مناس ــوالت، دسترس ــل محص نق
بازارهــای هــدف، ایجــاد زنجیــره تامیــن 
مناســب و توجــه بــه صنایــع تبدیلــی و 
ــاوت  ــن تف ــل ای ــه دالی ــه ای از جمل کارخان

ــت. اس

عدم وجود نقدینگی الزم
 در حوزه کشاورزی

ژائلــه بــا بیــان مهــم تریــن مشــکات بخــش 
کشــاورزی گفــت: افزایــش بــی رویــه قیمــت 

اقــام مــورد نیــاز حــوزه کشــاورزی بــه 
دلیــل بخشــنامه هــای خلــق الســاعه، عــدم 
ــی الزم در حــوزه کشــاورزی،  وجــود نقدینگ
ــوب  ــای مرغ ــن بذره ــدم تامی ــکات ع مش
ــل  ــه دلی ــت توســط کشــاورزان ب ــا کیفی و ب
ــم  ــکان واردات حج ــدم ام ــاال و ع ــت ب قیم
ایــن  جملــه  از  کشــاورزان  نیــاز  مــورد 

ــت. ــکات اس مش
او ادامــه داد: عــدم نظــارت صحیــح بــر 
واحدهــای تولیــد کــود در کشــور، عــدم 
ــدی توســط  ــای تولی ــش کوده ــکان آزمای ام
ــت  ــودن قیم ــاال ب ــل ب ــه دلی ــاورزان ب کش
وجــود  عــدم  مربوطــه،  هــای  آزمایــش 
عــدم  و  روز  بــه  آوری  فــن  و  تکنولــوژی 
حمایــت مناســب دولــت باعــث کاهــش 
راندمــان تولیــد بخــش کشــاورزی شــده 

ــت. اس

کمبود صنایع تبدیلی
 از مشکالت بخش کشاورزی

ــام  ــزود: خ ــز اف ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
فروشــی محصــوالت کشــاورزی و واســطه 
ــا  ــح ی ــتقرار ناصحی ــم اس ــا تراک ــروری ب پ
کمبــود سیســتم تکنولــوژی صنایــع تبدیلــی، 
مشــکات کمبــود آب در اســتان و عــدم 
ــئولین  ــوی مس ــح از س ــزی صحی ــه ری برنام
در ایــن خصــوص، الــزام فعالیــن حــوزه 
کشــاورزی بــه دریافت اســتعام مجــدد از 20 
دســتگاه پــس از صــدور مجوزهــای فعالیــت 
از ســوی ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی 
ــه  ــی ب ــای دام ــاده ه ــت نه ــش قیم و افزای
دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و متعاقبــا عــدم 

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
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عرضــه از ســوی تولیدکننــدگان و توزیــع 
کننــدگان ایــن محصــوالت و افزایــش کرایــه 
هــای حمــل و نقــل از دیگــر مشــکات ایــن 

بخــش اســت.
او ادامــه داد: وجــود چالــش هــا و محدودیــت 
ــره  ــودن به ــن ب ــه پایی ــراوان ازجمل ــای ف ه
وری نهــاده هــا و عوامــل تولیــد، فضــای 
نامناســب کســب وکار و ســرمایه گــذاری 
پاییــن، ناکارامــدی سیاســت هــای حمایتــی، 
بهــره  و  طبیعــی  منابــع  در  محدودیــت 
ــتگی  ــع، وابس ــن مناب ــدار از ای ــرداری ناپای ب
بــه واردات در حلقــه هــای ابتدایــی زنجیــره 
ســاختار  کشــاورزی،  محصــوالت  تولیــد 
بازاررســانی،  و  توزیــع  نــاکارای  و  ســنتی 
همگــی نشــان از ایرادهــای جــدی در نظــام 
ــارات  ــزی و اثربخشــی پاییــن اعتب برنامــه ری

ــت. ــش اس ــن بخ در ای
ژائلــه بــا بیــان اینکــه بــرای تعــدادی از برنامه 
هــا و تکالیــف احــکام باالدســتی، اعتبــار 
مشــخصی تخصیــص نیافتــه اســت، گفــت: از 
جملــه آن هــا مــی تــوان بــه برنامــه ایمنــی 
غذایــی، جبــران خســارت ناشــی از دیرکــرد 
ــعه و  ــوالت، توس ــی محص ــد تضمین در خری
حمایــت از ظرفیتهــای صــادرات و ایجــاد 
ــود  ــاح و بهب ــی، اص ــای صادرات ــه ه خوش
زنجیــره  گســترش  کشــاورزی،  خاکهــای 
هــای ارزش صنایــع تبدیلــی، بخشــودگی 
ســود و کارمــزد وام هــای کشــاورزان، اصــاح 
نظــام بــازار محصــوالت کشــاورزی و تقویــت 

ــرد. ــاره ک ــا اش ــکل ه ــازی تش و توانمندس
او ادامــه داد: بــا گذشــت حــدود چهــار ســال 
از تصویــب قانــون برنامــه ششــم، طبــق جــزء 
)1( بنــد )ب( مــاده )32( ایــن قانــون، دولــت 
مکلــف اســت ردیــف مســتقلی بــرای پرداخت 
خســارت بــه بیمــه گــذاران محصــوالت 
بیمــه محصــوالت  و صنــدوق  کشــاورزی 
کشــاورزی در لوایــح بودجــه ســالیانه ایجــاد 
کنــد، درحالــی کــه هنــوز ایــن مهــم در حــد 

ــاده اســت. ــت اتفــاق نیفت کفای

تاخیر در پرداخت غرامت
 و تعرفه باالی بیمه محصوالت کشاورزی

ــدم  ــت: ع ــز گف ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
پرداخــت بــه موقــع خســارات بــه کشــاورزان، 
ــه  ــان بیم ــت کارشناس ــی درس ــدم ارزیاب ع
گــذار از میــزان خســارت بــه تولیدکننــدگان 
و همچنیــن گــران بــودن حــق بیمــه، از 
جملــه موانــع ایــن امــر بــه شــمار مــی رونــد. 
ــاالی  تاخیــر در پرداخــت غرامــت و تعرفــه ب
بیمــه محصــوالت کشــاورزی، موجــب شــده 
اســت کشــاورزان آذربایجــان شــرقی رغبتــی 

ــه بیمــه تولیــدات خــود نداشــته باشــند. ب
ــای  ــش ه ــی از چال ــه یک ــان اینک ــا بی او ب
مهــم در صنــدوق حمایــت از توســعه بخــش 
کشــاورزی اســتان، کــم بــودن ســرمایه 
ــردش  ــرمایه در گ ــه س ــبت ب ــا نس صندوق ه
بخــش کشــاورزی اســت، گفــت: ایــن مشــکل  
ناشــی از عــدم افزایــش ســهم ۴9 درصــدی 

ــت. ــا اس ــرمایه صندوق ه ــت در س دول
ــعه،  ــم توس ــه شش ــق برنام ــت: طب ــه گف ژائل
ــد  ــا 1۵درص ــد ت ــده ان ــف ش ــا مکل ــک ه بان
بــه بخــش  را  تســهیات اعطایــی خــود 
کشــاورزی تخصیــص دهنــد، امــا بــر اســاس 
ــادی  ــزی و اقتص ــه  ری ــاون برنام ــزارش مع گ
وزارت جهــاد کشــاورزی، ســایر بانــک هــا بــه 
ــه  طــور متوســط  ــک کشــاورزی ب ــر از بان غی
فقــط 8 درصــد منابــع خــود را بــه ایــن 

ــد. ــاص داده ان ــش اختص بخ
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز همچنیــن 
ــل  ــرای ح ــنهاداتی ب ــه، پیش ــه جلس در ادام

ــرد. ــه ک ــد، ارائ ــرح ش ــکات مط مش

روال های اداری مربوط به بخش 
کشاورزی اصالح شود

ــن  ــز در ای ــرقی نی ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــیون و  ــه مکانیزاس ــه ب ــت: توج ــه گف جلس
بخــش  در  روز  فناوری هــای  از  اســتفاده 
کشــاورزی، کیفیــت و بهــره وری تولیــد را 
افزایــش داده و ارزش افــزوده بیشــتری در 

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــش ب ــن بخ ای
اتخــاذ  گفــت:  پورمحمــدی  محمدرضــا   
بــا محوریــت  تدابیــر مناســب عملیاتــی 
فناوری هــای نویــن در حــوزه کشــاورزی، 
ــن بخــش اســت  از اساســی ترین نیازهــای ای
و خروجــی جلســات مربــوط بــه بخــش 

ــد. ــر باش ــد موثرت ــاورزی بای کش
و  کشــاورزان  بیشــتر  توجــه  خواســتار  او 

ســازمان های مردم نهــاد ایــن حــوزه بــه 
اســتفاده از بــذر، نــژاد و فناوری هــای روز 
دنیــا شــد و ادامــه داد: توجــه بــه ایــن 
ــد را  ــره وری تولی ــت و به ــات، کیفی موضوع
افزایــش داده و ارزش افــزوده بیشــتری بــرای 

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــتان ب اس
ــا  ــه ب ــرقی در ادام ــان ش ــتاندار آذربایج اس
انتقــاد از زمــان  بــر بــودن اســتعام های 
در  کشــاورزی  بخــش  بــه  مربــوط 
از  برخــی  گفــت:  اداری،  دســتگاه های 
ــی اســتعام از دســتگاه های  ــای فعل فرآینده
ــاورزی  ــوع کش ــا موض ــنخیتی ب ــی، س دولت

نــدارد کــه بایــد اصــاح شــود.
ــاخت  ــوز س ــذ مج ــرد: اخ ــان ک او خاطرنش
ــه  ــته ب ــال های گذش ــاورزی از س ــرای کش ب
ــده  ــل ش ــروری تبدی ــط و غیرض ــه ای غل روی
ــت  ــه فعالی ــاس، هرگون ــن اس ــر ای ــت و ب اس
کشــاورزی، از ایــن پــس معــاف از اخــذ 
ــاورزانی  ــود و کش ــد ب ــاخت خواه ــه س پروان
کــه عــاوه بــر کشــاورزی، اقــدام بــه احــداث 
ــذ  ــی اخ ــل قانون ــد مراح ــد بای ــا می کنن بن

ــد. ــی کنن ــاخت را ط ــوز س مج

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 
ــا  ــرار باشــد بخــش کشــاورزی اســتان را ب ق
کشــوری ماننــد هلنــد مقایســه کنیــم، بایــد 
ــاره  ــز اش ــور نی ــی دو کش ــیل آب ــه پتانس ب

کنیــم.
اکبــر فتحــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
از خــاک بــه عنــوان مــاده نگهدارنــده ی 
داد:  ادامــه  می شــود،  اســتفاده  محصــول 
ــار  ــزار هکت ــون و ۴00 ه ــک میلی ــون ی اکن
زمیــن داریــم حتــی اگــر 10 میلیــون هکتــار 
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ــود آب،  ــورت نب ــتیم، درص ــز داش ــن نی زمی
ــی  ــا و مفهوم ــه معن ــه مقایس ــام هرگون انج

ــدارد. ن
او بــا اشــاره بــه اینکــه پتانســیل آبــی اســتان 
حــدود ۵ میلیــارد متــر مکعــب اســت، گفــت: 
ــه و  ــه ارومی ــت دریاچ ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
ــم  ــا ک ــازگاری ب ــوع س ــن موض در نظرگرفت
آبــی، بــه میــزان اســتفاده از 3 میلیــون متــر 

مکعــب رســیده ایــم.
فتحــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــون واحــد دامــی در  ــان اینکــه 7 میلی ــا بی ب
ــدود  ــد: ح ــر ش ــود دارد، متذک ــتان وج اس
28۵ هــزار راس آمیختــه بــا نژادهــای جدیــد 
وجــود دارد و همچنیــن 38 هــزار گاو اصیــل 
ــه  ــا ب ــوده و صرف ــی ب ــه واردات وجــود دارد ک
ــم. ســمت آمیختــه گــری حرکــت کــرده ای

او در رابطــه بــا ظرفیــت صنایــع تبدیلــی نیــز 
گفــت: اگــر میــزان تولیــد را ۵ میلیــون تــن 
ــون و 800  ــدود ۴ میلی ــم، ح ــر بگیری در نظ
ــی وجــود  ــع تبدیل ــت صنای ــن ظرفی ــزار ت ه
ــت،  ــا اس ــر م ــد نظ ــه م ــه ک ــا آنچ دارد. ام
ایــن صنایــع بایــد بــه صــورت هایتــک یعنــی 

ــرداری باشــد. ــه ی بهــره ب ــن مرحل آخری
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان 
شــرقی در خصــوص مقایســه ی میــزان تولیــد 
برخــی محصــوالت در اســتان بــا کشــور 
هلنــد تاکیــد کــرد: بایــد ببینیــم آیــا ظرفیت 
وجــود دارد و اســتفاده نمی شــود؟ بــا وجــود 
همــه مشــکات میــزان تولیــد خیــار، گوجــه 
ــد  ــور هلن ــا کش ــی ب ــاوت چندان ــیب تف و س
ــه گــزارش از  ــدارد و انصــاف نیســت در ارائ ن

کلمــه ی »عــدم« اســتفاده شــود.
او در رابطــه بــا فراینــد صــدور مجــوز اظهــار 
کــرد: ایــن رونــد در ســازمان جهادکشــاورزی 
کامــا شــفاف اســت و بعــد از انجــام اســتعام 
ــا  ــود ام ــوز داده می ش ــه ای مج ــت مرحل هف
ــت و از  ــا نیس ــار م ــاخت در اختی ــوز س مج
طریــق فرمانــداری هــا و بخشــداری هــا 

ــد.  ــدام می کنن اق
فتحــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 

افــزود: صنــدوق حمایــت از بخش کشــاورزی 
اســتان تنهــا صندوقــی بــود کــه بــه موضــوع 
نهــاده هــای دامــی ورود کــرد کــه جــا دارد 
ــه و  ــر ســازمان برنام از رویکــرد دوســال اخی

بودجــه نیــز تقدیــر کنیــم.
او، بــه اعتبــار مــورد نیاز بــرای تکمیــل پایاب 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــن نی ــد خداآفری س
ــوط  ــرای خط ــبی ب ــذاری مناس ــرمایه گ س
اصلــی و شــبکه داخلــی مزرعــه انجــام شــده 
و حــدود 9۵ درصــد پــروژه پیشــرفت داشــته 
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــا 270 میلی ــت و تنه اس
ــر  ــه خاط ــه انصــاف نیســت ب ــاز اســت ک نی
ــد. در  ــف بمانن ــی باتکلی ــغ اراض ــن مبل ای
صــورت تکمیــل ایــن پــروژه، ســالیانه حــدود 
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ــت. ــد یاف ــش خواه افزای
ــتان،  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــی  ــب و ناکارآی ــرداری مناس ــره ب ــام به نظ
ــای  ــت ه ــاورزی را عل ــوالت کش ــازار محص ب
ــی وجــود مشــکل در بخــش کشــاورزی  اصل
برشــمرد و اظهــار کــرد: اگــر ایــن دو معضــل 
حــل شــود، تمامــی مشــکات حــل خواهــد 
ــن ســیب  شــد. اکنــون حــدود 130 هــزار ت
در ســردخانه هــا مانــده اســت کــه بعــد از دو 
ــاه خــراب خواهــد شــد. چــون کشــاورزان  م
ــم  ــه امیدواری ــد ک ــنایی ندارن ــازار آش ــا ب ب
ــدا  ــه ورود پی ــن قضی ــه ای ــی ب ــاق بازرگان ات

کنــد.

حمایت از مصرف کننده 
از جیب تولیدکننده

رئیــس بنیــاد ملــی گنــدم  کاران کشــور نیــز 
در ایــن نشســت طــی ســخنانی گفــت: ســال 
هــا بــود کــه حرمــت کشــاورزان نگــه داشــته 
نمــی  شــد و  آذربایجــان شــرقی تنهــا اســتانی 
ــی،  ــای قضای ــتگاه ه ــام دس ــه تم ــت ک اس
ــد.  ــر مــی  دانن ــه  ی کشــاورزی را معتب پروان

عطــاءاهلل هاشــمی ادامــه داد: تــا زمانــی کــه 
حاکمیــت صرفــا بــه حقــوق مصــرف کننــده 
توجــه کــرده و از جیــب تولیــد کننــده بــرای 

حمایــت از مصــرف کننــده خــرج کنــد، هیــچ 
رونقــی نخواهیــم داشــت.

ــدور  ــتعام ص ــل اس ــه از مراح ــا گای وی ب
مجــوز کشــاورزان گفــت: فرمانــداری هــا 
بخشــداری  بــرای  درآمــد  ایجــاد  بــرای 
ــی، 2۴  ــام مهندس ــا و نظ ــداری ه ــا، ده ه
ــد و  ــه ان ــر گرفت ــتعام را در نظ ــه اس مرحل
کار بــه جایــی رســیده ســرمایه گذارانــی 
ــر  ــا حاض ــش و تمن ــزاران خواه ــا ه ــه ب ک
بــه ســرمایه گــذاری شــده انــد، خســته 
ایــن  بــر  عــاوه  متاســفانه  می شــوند. 
ــرد،  ــام می گی ــز انج ــی نی ــل، حسابرس مراح
ــاورز از  ــه کش ــد ک ــد بدانن ــا می خواهن گوی
ــدر اســتطاعت  ــون چق 70 ســال پیــش تاکن

مالــی دارد. 

چند محصولی بودن کشاورزی
 و عدم نظارت بر کشت

قاســم قویــدل، رییــس کمیســیون کشــاورزی 
اتــاق بازرگانــی تبریــز هــم در خصــوص 
ــت:  مشــکات بخــش کشــاورزی اســتان گف
ــی  ــد محصول ــتان چن ــن مشــکل اس بزرگتری
بــر  نظــارت  عــدم  و  کشــاورزی  بــودن 
ــه ســمت تــک  ــد ب ــت بای کشــت اســت. دول
محصــول کــردن حرکــت کنــد، مثــا در 
بــادام  بــزرگ  باغ هــای  آذربایجان شــرقی، 
ــت و  ــد کش ــا ص ــر ت ــده و از صف ــاد ش ایج

ــود. ــام ش ــتان انج ــول در اس ــد محص تولی
ــه  ــکی دریاچ ــاله خش ــه مس ــاره ب ــا اش وی ب
ــروز  ــادآور شــد: ام ــه و مشــکات آن ی ارومی
فاجعــه رخ  اگــر دریاچــه خشــک شــود 
ــبز  ــای س ــد فض ــد کمربن ــس بای ــد پ می ده
ــی  ــا از مشــکات آت ــود ت ــاد ش ــر ایج و فیلت

ــود. ــری ش جلوگی
رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
اســتان بــا بیــان اینکــه نظــارت بر کشــاورزی 
وجــود نــدارد، عنــوان کــرد: در کشــوری 
ــر آب  ــق پ ــی از مناط ــه یک ــه ک ــل ترکی مث
ــه دلیــل آب  ــه ب ــه شــمار مــی رود، هندوان ب
بــری، کاشــته نمی شــود امــا در اســتان 
ــده و  ــته ش ــه کاش ــار هندوان ــی هکت ــا س م
کشــوری مثــل ترکیــه بــه دلیــل بــه صرفــه 
نبــودن کشــت ایــن میــوه، خواســتار واردات 

ــت. ــرقی اس ــان ش ــه از آذربایج هندوان
گفتنــی اســت بررســی دالیــل انتقــال کارت 
بازرگانــی شــرکت هــای تولیــدی اســتان هــا 
ــر  ــتقرار دفت ــه اس ــتناد ب ــا اس ــران ب ــه ته ب
مرکــزی شــرکت در تهــران از دیگــر مباحــث 

ــود. مطــرح شــده در ایــن جلســه ب
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اهتمــام  گفــت:  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
ــادی  ــاری، اقتص ــط تج ــترش رواب ــرای گس ــدی ب ج
ــی در  ــابقه خوب ــه س ــورهایی ک ــا کش ــی ب و فرهنگ
ــا جمهــوری اســامی ایــران دارنــد، وجــود  تعامــل ب
دارد کــه گرجســتان یکــی از ایــن کشورهاســت.

محمدرضــا پورمحمــدی در ارتبــاط تصویــری بــا 
ــا  ــران در گرجســتان، ب ــوری اســامی ای ســفیر جمه
اشــاره بــه اینکــه آذربایجــان شــرقی از ســوی وزارت 
صمــت بــه عنــوان مســئول توســعه تجــارت بــا 
کشــورهای همســایه انتخــاب شــده اســت، ادامــه داد: 
ــی  ــادی و فرهنگ ــای اقتص ــی در حوزه ه ــط خوب رواب
بــا کشــور گرجســتان داریــم و بــه دنبــال گســترش و 

ــن کشــور هســتیم. ــا ای ــات ب ــعه ارتباط توس
ــن  ــی از مهم تری ــرقی یک ــان ش ــزود: آذربایج وی اف
خدمــات،  کشــاورزی،  صنعــت،  قطب هــای 
و  اســت  کشــور  فنــاوری  و  علــم  و  گردشــگری 
ــازی و  ــت خودروس ــی در صنع ــیار باالی ــت بس ظرفی
ــی  ــود دارد و برخ ــتان وج ــن اس ــی ای ــع غذای صنای
ــش شــهره  ــرش و کف ــه ف ــتان ازجمل محصــوالت اس

ــد. ــی دارن جهان
ــتان  ــر در اس ــگاه معتب ــت: 11 دانش ــدی گف پورمحم
دانشــگاه های  بــا  خوبــی  ارتباطــات  کــه  داریــم 
ــی از  ــف علم ــای مختل ــد و هیات ه ــتان دارن گرجس
ایــن کشــور بــا دانشــگاه های مــا در ارتبــاط هســتند.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی افــزود: ظرفیــت بســیار 
ــن گرجســتان  ــرای گســترش ارتباطــات بی ــی ب خوب
ــا محوریــت  ــژه ب ــه وی ــران ب و جمهــوری اســامی ای

آذربایجــان شــرقی وجــود دارد.
ــوان  ــا- نخج ــی جلف ــیر ریل ــه مس ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــه دارد، گف ــم ادام ــس ه ــروان و تفلی ــا ای ــه ت ک
ــم  ــی خواهی ــیر ریل ــن مس ــازی ای ــا و بازس ــا احی ب
ــای از  ــای ســیاه و کشــورهای اروپ ــه دری توانســت ب

ــم. ــدا کنی ــاط پی ــتان ارتب ــق گرجس طری
ــروز ارتباطــات  ــر اینکــه ام ــد ب ــا تاکی پورمحمــدی ب
از مســیر حمــل و نقــل بســیار تعیین کننــده اســت، 
ــان و  ــوری آذربایج ــق جمه ــت: از طری ــار داش اظه
جمهــوری خودمختــار نخجــوان احیــای ایــن مســیر 
ریلــی را در اولویــت قــرار داده ایــم و آنهــا نیــز 

قول هــای مســاعدی داده انــد.
وی از ســفیر ایــران در تفلیــس نیــز درخواســت 
کــرد رایزنی هــای الزم بــا مســئوالن گرجســتان 
ــود. ــام ش ــی انج ــیر ریل ــن مس ــازی ای ــرای بازس ب

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در گرجســتان نیــز 
در ایــن ارتبــاط تصویــری، گفــت: گام هــای خــوب و 
ــع  ــع موان ــا هــدف تحــرک بخشــیدن و رف ــری ب موث
ــن  ــگری بی ــی و گردش ــادی، فرهنگ ــراودات اقتص م
دو کشــور ایــران و گرجســتان برداشــته شــده اســت.

ــوع  ــای متن ــر ظرفیت ه ــد ب ــا تاکی ــمی  ب ــر قاس اکب
و  اجتماعــی  تاریخــی،  مســتحکم  پیوندهــای  و 
ــراز  ــران و گرجســتان، اب ــت ای ــن دو مل ــی بی فرهنگ
ــی  ــات عال ــر مقام ــا اراده جدی ت ــرد ب ــدواری ک امی
دو کشــور، گام هــای جدیــدی بــه ســمت تحــوالت و 

چشــم اندازهای نویــن، برداشــته شــود.
در  نیــز  اســتان  اقتصــادی  مدیــران  از  تعــدادی 
ارتبــاط، درخصــوص زمینه هــای همــکاری  ایــن 
اقتصــادی و تجــاری میــان آذربایجــان شــرقی و 
کردنــد. بیــان  را  خــود  دیدگاه هــای  گرجســتان 

نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از آمادگــی بخــش 
ــرای افزایــش مناســبات اقتصــادی  خصوصــی اســتان ب

بــا کشــور گرجســتان خبــر داد.
 ابوالفتــح ابراهیمــی در ارتبــاط تصویــری اســتاندار 
ــا  ــتان ب ــئوالن اس ــی از مس ــرقی و جمع ــان ش آذربایج
ــا  ــتان، ب ــران در گرجس ــامی ای ــوری اس ــفیر جمه س
برشــمردن ظرفیــت هــای اقتصــادی، تولیــدی و تجــاری 
آذربایجــان شــرقی، ایــن اســتان را یکــی از اســتان هــای 

ــد و صنعــت دانســت.   باســابقه در حــوزه تولی

ــز، برخــی کاالهــای  ــی تبری ــاق بازرگان نائــب رییــس ات
ــت: بخــش  ــی را برشــمرده و گف ــز شــرایط صادرات حائ
افزایــش  بــرای  الزم  آمادگــی  اســتان،  خصوصــی 
مناســبات اقتصــادی بــا کشــور گرجســتان را داراســت.  
ســفیر ایــران در تفلیــس نیــز در ایــن ارتبــاط تصویــری 
مشــخصات  و  رزومــه  متــون،  ترجمــه  خواســتار 
محصــوالت اســتان بــه زبــان گرجــی شــد تــا بافاصلــه 

ــه شــود. ــل ارائ ــای مقاب ــه طــرف ه ب
قاســمی همچنیــن برگــزاری  نشســت هــای مســتقیم 

ــی از  ــتان  یک ــدگان را در گرجس ــان وتولیدکنن بازرگان
ــش ارتباطــات  ــرای افزای ــردی خــود ب روش هــای راهب

معرفــی کــرد.
ــت اقتصــادی  ــری معاون ــا پیگی ــرر شــد ب ــان مق درپای
ــاق  ــه و ات ــور خارج ــی وزارت ام ــتانداری، نمایندگ اس
ــن دو  ــاری بی ــای وبین ــت ه ــز، نشس ــی تبری بازرگان
ــدن  ــاعد ش ــس از مس ــا پ ــد ت ــدا کن ــه پی ــرف ادام ط
ــات  ــن ارتباط ــا، ای ــاری کرون ــرل  بیم ــرایط  و کنت ش

ــد. ــتمرار یاب ــاری اس ــای تج ــت ه ــا فعالی ــوام ب ت

آمادگی بخش خصوصی آذربایجان شرقی
 برای افزایش مناسبات اقتصادی با کشور گرجستان

استاندار آذربایجان شرقی:

اهتمام جدی برای گسترش روابط با کشورهای دوست وجود دارد
 به دنبال توسعه ارتباطات با گرجستان هستیم
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کشــورهای بســیاری هســتند که نســخه 
ــاکرونا  ــاد پس ــرای اقتص ــه ای ب جداگان
کــه  می گوینــد  آنهــا  پیچیده انــد. 
ــک  ــه ی ــاز ب ــا نی ــران کرون ــذار از بح گ
ــه  ــوه مواجه ــه دارد. نح ــخه جداگان نس
ــی  ــه ارزیاب ــا را چگون ــا کرون ــورها ب کش

می کنیــد؟
_ اثــر پاندمــی کرونــا بــر اقتصــاد کشــورهای 
ــا و شــدت  ــف از نظــر عکس العمــل آنه مختل
همه گیــری ایــن ویــروس متفــاوت بــوده 
اســت. در ابتــدای دوره شــیوع ویــروس کرونــا 
ــه  ــاد از چ ــه اقتص ــرد ک ــادی نمی ک ــرق زی ف
ــه  ــه بیشــتر ب شــرایطی برخــوردار اســت بلک
ــاذ  ــت های اتخ ــه سیاس ــتگی دارد ک ــن بس ای
شــده بــرای مقابلــه بــا آن و نــوع رفتــار مــردم 

ــه شــکل گرفتــه و اجــرا شــدند. چگون
ــی  ــکا و کشــورهای اروپای ــه آمری ــی ک در حال
بهداشــتی  علمــی،  منابــع  داشــتن  بــا 
سرشــار می توانســتند بهتــر عمــل کننــد 
ــال  ــه ح ــا ب ــورد ت ــن م ــفانه در ای ــی متاس ول
کشــورها  ایــن  نکرده انــد.  عمــل  خــوب 
در ابتــدای شــروع شــیوع ویــروس کرونــا 
فکــر می کردنــد اگــر شــدیدا بــا کرونــا 
ــل  ــاد تعدی ــاخص های اقتص ــد ش ــه کنن مقابل
ــه از  ــد ک ــاد می کن ــکاری ایج ــود و بی می ش
نقطــه نظــر سیاســی مــورد قبــول نیســت. بــه 
جــای ایــن کــه بــا بیمــاری مقابلــه کننــد بــا 

ــد. ــه کردن ــب آن مقابل عواق
ــه  ــع و قاطعان ــه موق ــدام ب ــدم اق ــع ع درواق
ــا  ــا کرون ــه ب ــرای مقابل در بیشــتر کشــورها ب
ــه  ــادی را ب ــت ع ــه حال ــاد ب ــت اقتص برگش
عقــب انداختــه اســت. در برخــی مســائل نیــاز 
اســت کــه از همــان ابتــدا بــا جدیــت بســیاری 
ــود  ــام نش ــن کار انج ــر ای ــرد، اگ ــورد ک برخ
شــاید در کوتاه مــدت اقتصــاد ضربــه کمتــری 
آســیب های  بلندمــدت  در  امــا  بخــورد 
ــز  ــه ج ــد. ب ــد ش ــل خواه بیشــتری را متحم
چیــن بقیــه ی کشــورها در موج هــای ســوم و 
چهــارم هســتند و ایــران نیــز از ایــن موضــوع 

ــوده اســت. مســتثنی نب

اقتصــاد ایــران را از ایــن منظــر چگونــه 
ــا  ــاد م ــا اقتص ــد؛ آی ــی می کنی بررس
ــه  ــکالتی ک ــه مش ــه ب ــا توج ــم ب ه
ــه  ــت، ب ــه اس ــا آن مواج ــت ب دهه هاس

ــاز دارد؟ ــه نی ــخه جداگان ــک نس ی
_ در ایــران اگرچــه وضعیــت بهتــر شــده 
امــا تعــداد مبتایــان هنــوز در ســطح باالیــی 
قــرار دارد و می توانــد بازگشــت اقتصــاد را 
بــه حــال عــادی بــرای شــش مــاه دیگــر بــه 
عقــب انــدازد. اگــر درصــد مبتایــان از طریــق 

ــه جهــت آســیب هایی کــه از شــیوع ویــروس  ــرای اقتصــاد ایــران ب ســال آینــده ب
کرونــا دیــده و فشــارهایی کــه از تحریم هــاِی اقتصــادِی چنــد ســال اخیــر متحمــل 
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، 

ــا الاقــل گشــایش های اقتصــادی وجــود دارد. ــای برجــام ی ــرای احی انتظارهــا ب
اقتصــاددان تــراز اول ایــران در جهــان نســبت بــه آینــده ایــران بــه جهــت نیــروی 
ــاد  ــل اقتص ــی نوب ــزد ایران ــا نام ــت. تنه ــن اس ــده اش خوش بی ــوزش دی ــوان و آم ج
می گویــد: اقتصــاد ایــران اقتصــاد بزرگــی در منطقــه محســوب می شــود، بــا توجــه 
بــه وضعیــت چیــن و آمریــکا اگــر بتوانــد روابــط تجــاری خــودش را در منطقــه بــه 
ــد و  ــر کن ــارس عادی ت ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح ــرب و کش ــای ع ــا دنی ــوص ب خص
گســترش دهــد می توانــد منفعــت ببــرد. ولــی بایــد آزادی عمــل داشــته باشــد کــه 

ــود. ــاد می ش ــل ایج ــن آزادی عم ــم ای ــن تحری ــن رفت ــا از بی ب
ــاله  ــاد مس ــود اقتص ــرای بهب ــکل ب ــن مش ــر مهم تری ــال حاض ــه او در ح ــه گفت ب
ــه  ــف اول جبه ــود از ص ــادی خ ــای اقتص ــه حمایت ه ــد ب ــت بای ــت و دول کروناس
ــد. ــرار ده ــر ق ــورم را مدنظ ــاله ت ــورد مس ــن م ــد در ای ــد و نبای ــه ده ــاد ادام اقتص
پروفســور محمــد هاشــم پســران نامدارتریــن اســتاد اقتصــاد ایرانــی در جهان اســت، 
او در ســال 2013 بــه 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 
ــدی را  ــران مســیر جدی ــده ای ــرای آین ــه و ب ــر اقتصــاد پرداخت ــا ب ــر تحریم ه و تاثی

ترســیم کــرده اســت.

 در گفتگو با نامدارترین استاد اقتصاد؛

اقتصاد ایران در 1400

گفت و گو



برای مقابله 
با کرونا نباید 
موضوع تورم 
مد نظر قرار 

بگیرد. کسانی 
که در صف اول 
اقتصاد فعالیت 
می کنند مثل 
افرادی که در 
فروشگاه ها، 
کارخانه ها و 
بخش های 
خدماتی 
هستند 

باید پوشش 
اقتصادی 

داشته باشند.
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واکسیناســیون یــا جلوگیــری از تمــاس افــراد 
ــران  ــا اقتصــاد ای ــد مطمئن ــدا نکن کاهــش پی
ــه  ــردد، البت ــادی برگ ــت ع ــه حال ــد ب نمی توان
اگــر تحریم هــا برداشــته شــود گشــایش هایی 

ــرد. ــورت می گی ص
نبایــد مســاله کرونــا را بــا مســائل قبلــی 
ایــران درهم آمیخــت. اگــر چــه در ایــران 
ــیاری  ــا از بس ــی از کرون ــر ناش ــرخ مرگ ومی ن
از کشــورهای دیگــر بیشــتر بــوده کــه بــه نظر 
ــتی  ــازمان بهداش ــورد س ــن م ــد در ای می رس
ایــران آمادگــی کافــی را نداشــته اســت، اما در 
مقایســه بــا کشــورهای اروپایــی و کشــورهای 
همســایه مثــل ترکیــه در مقابلــه بــا ویــروس 

ــد عمــل نکــرده اســت. ــا ب کرون
ایــن گــزاره درســت اســت کــه سیاســت های 
اقتصــادی اتخــاذ شــده بــرای مقابلــه بــا آثــار 
ــه  ــط ب ــا فق ــد ام ــاوت باش ــد متف ــا بای کرون
سیاســت های اقتصــادی مربــوط نیســت، بلکــه 
بــه نظــام اجتماعــی، رفتــار مــردم و چگونگــی 
ــت  ــی دول ــتی و خدمات ــت های بهداش سیاس

ــود. ــوط می ش ــز مرب نی

مهم تریــن نــکات ایــن نســخه اقتصادی 
برای دوره پســاکرونا چیســت؟

_ در خصــوص بهبــود اقتصــاد آســیب دیده از 
کرونــا مهم تریــن مســاله و نکتــه اول آمــوزش 
ــا و  ــاعه کرون ــرعت اش ــردم از س ــی م و آگاه
اهمیــت رعایــت مقــرراِت جلوگیــری از اشــاعه 
ــه  ــن رابط ــت. در ای ــتر آن اس ــه بیش ــر چ ه
ــت نقــش اساســی را دارد، هــم در وضــع  دول
ــم  ــر نتوانی ــرای آن. اگ ــم در اج ــررات و ه مق
ــه  ــم هم ــری کنی ــا جلوگی ــترش کرون از گس
ــت  ــی فعالی ــویم. در دوره پاندم ــرر می ش متض
ــه  ــا ب ــد ام ــته باش ــه داش ــد ادام اقتصــادی بای
شــرطی کــه رفتــار و فهــم اجتماعــی نســبت 
بــه عواقب شــدید شــیوع ویــروس کرونــا وجود 

داشــته باشــد.
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــن اســت ک ــه دوم ای نکت
ــرار  ــر ق ــد نظ ــورم م ــد موضــوع ت ــا نبای کرون
ــاد  ــف اول اقتص ــه در ص ــانی ک ــرد. کس بگی
فعالیــت می کننــد مثــل افــرادی کــه در 
بخش هــای  و  کارخانه هــا  فروشــگاه ها، 
ــادی  ــش اقتص ــد پوش ــتند بای ــی هس خدمات
ــا  ــن گروه ه ــد از ای ــت بای داشــته باشــند. دول
حمایــت کنــد تــا کمتــر خودشــان را در خطــر 

ــد. ــرار دهن ــروس ق ــای وی ابت
تــورم در ایــران جنبــه ای ســاختاری دارد 
تعییــن  کرونــا  مســاله  بــا  ارتبــاط  در  و 
ــدی  ــا ح ــد ت ــت می توان ــت. دول ــده نیس کنن
از پس اندازهایــی کــه بــه واســطه کرونــا 
ــال  ــرای مث ــد. ب ــتفاده کن ــده اند اس ــاد ش ایج

ــرای مســافرت در داخــل  هزینه هــای مــردم ب
کــرده  پیــدا  کاهــش  از کشــور  و خــارج 
ــد  ــه و می توان ــاال رفت ــا ب ــن پس اندازه بنابرای

ــد. ــت باش ــرای دول ــی ب ــع مهم منب
ــروس  ــیوع وی ــه در دوره ش ــور خاص ــه ط ب
کرونــا دو نــوع سیاســت بایــد در نظــر گرفتــه 
شــود یکــی رفتــاری کــه همــه ی مــردم بایــد 
ــه  ــر در معــرض ابتــا ب ــد و کمت ــت کنن رعای
ــه  ــری ب ــد و دیگ ــرار بگیرن ــروس ق ــن وی ای
ــش  ــد پوش ــه بای ــود ک ــوط می ش ــت مرب دول
اقتصــادی بــرای شــاغانی کــه بیشــتر در 
خطــر ابتــا بــه کرونــا هســتند فراهــم نمایــد.

ــده  ــث ش ــا باع ــروس کرون ــیوع وی ش
ــد  ــیب ببین ــیاری آس ــار بس ــه اقش ک
ــد  ــی مانن ــی حمایت ــت طرح های و دول
ــا  ــا را اجــرا کــرد. آی ــه و وام کرون یاران
ــادی  ــای اقتص ــد حمایت ه ــت بای دول

ــد؟ ــه ده ــود را ادام خ
ــیب پذیر  ــار آس ــی ازاقش ــت های حمایت سیاس
بایــد ادامــه داشــته باشــد، یعنــی تــا زمانــی که 
نتوانیــم حداقــل ۵0 درصد از مردم را واکســینه 
کنیــم بایــد کمک هــا ادامــه پیــدا کنــد و نبایــد 
دربــاره اثــرات تورمــی ایــن سیاســت ها خیلــی 
نگــران باشــیم چــرا کــه همانطــوری که اشــاره 
ــدم  ــت و ع ــه اس ــاال رفت ــا ب ــد پس اندازه ش
ــه  ــد ب ــی می توان ــت های حمایت ــرای سیاس اج
ــری  ــب اقتصــادی نامطلوب ت ســهم خــود عواق

را در بــر داشــته باشــد.
چــون شــوک کرونــا اثــرات منفــی هــم 
بــر عرضــه و هــم بــر تقاضــا دارد ماننــد 
ــا  شــوک های دیگــر اقتصــادی نیســت کــه ی
جنبــه تقاضــا یــا جنبــه عرضــه داشــته باشــد. 
ــی برخــوردار  ــد باالی ــه از درآم ــی ک گروه های
ــا را  ــن پس اندازه ــد ای ــی نتوانن ــتند وقت هس
بــه خاطــر محدودیت هــای کرونایــی مصــرف 
کننــد بنابرایــن بهتــر اســت کــه ایــن منابــع 
ــت از اقشــاری کــه در خــط  در جهــت حمای
اول جبهــه اقتصــادی هســتند هزینــه شــود.

دولــت بایــد در ایــن خصــوص اعــام کنــد که 
چــه برنامــه ای بــرای حمایت هــای اقتصــادی 
دارد امــا می توانــد ایــن شــرط را بگــذارد کــه 
ــن  ــود ای ــل ش ــود حاص ــاع بهب ــر در اوض اگ
ــن  ــر ای ــا اگ ــود، ام ــع می ش ــا قط حمایت ه
ــه  ــز ادام ــا نی ــت حمایت ه ــه یاف ــاع ادام اوض
ــت  ــب دول ــن ترتی ــه ای ــع ب ــد، در واق می یاب

ــان خاطــر خواهــد داد. ــه مــردم اطمین ب

ــت های  ــه سیاس ــران هم ــون در ای اکن
ــده  ــام ش ــه برج ــوف ب ــادی معط اقتص
اســت. بســیاری امیدوارنــد کــه برجــام 

ظــرف چنــد مــاه آینــده جــواب دهــد 
کــه  می دانیــم  دیگــر  طــرف  از  و 
مشــکالتی در مســیر بازگشــت کشــور 
بــه برجــام وجــود دارد کــه به ســادگی 
ــکالت  ــل مش ــا ح ــود. آی ــل نمی ش ح
اقتصــاد ایــران، فقط از مســیر پیوســتن 
ــدون آن  ــا ب ــذرد و ی ــام می گ ــه برج ب
ــود داد؟ ــاد را بهب ــوان اقتص ــم می ت ه

ــردد خوشــبختانه  ــام برنگ ــر برج ــی اگ _ حت
اقتصــادی  تحریم هــای  افزایــش  خطــر 
تاثیــر  بیشــترین  اســت.  یافتــه  کاهــش 
ــن اســت  ــا و ماه هــای آغازی ــم در روزه تحری
در تحریم هــای اخیــر بــه محــض خــروج 
ــوک  ــا ش ــران ب ــاد ای ــام اقتص ــپ از برج ترام
ــرخ ارز از ســه هــزار تومــان  مواجــه شــد و ن
ــز رســید. در نتیجــه  ــان نی ــا 30 هــزار توم ت
ــادی  ــب اقتص ــرد و عواق ــدید ک ــورم را تش ت
ــی و  ــرات روان ــت. اث ــی داش ــدیدی را در پ ش
ــه  ــت ک ــری اس ــترین تاثی ــم بیش ــه تحری اولی
ــه  ــی ک ــد. زمان ــا می گذارن ــه ج ــا ب تحریم ه
ــخص  ــا مش ــده تحریم ه ــل بازدارن ــن عوام ای
شــدند و مــردم و دولــت خودشــان را با شــرایط 
ــدت  ــرات کوتاه م ــد اث ــق کردن ــد منطب جدی
ــرات  ــی اث ــد ول ــدا می کن ــش پی ــم کاه تحری

ــی رود. ــن نم ــا از بی ــدت آن کام درازم
اثــرات منفــی تحریــم در بلندمــدت بــه 
مراتــب بیشــتر از اثــرات کرونــا خواهــد 
ــا در  ــاله کرون ــاد مس ــال زی ــه احتم ــود. ب ب
ــر  ــال دیگ ــا دو س ــک ت ــا ی ــران ت ــا و ای دنی
حــل خواهــد شــد امــا در هــر صــورت آینــده 
نامطمئــن اســت و ایــن نااطمینانــی از آینــده 
ــاد  ــر اقتص ــی ب ــرات منف ــم اث ــا و تحری کرون
ــردم  ــی م ــه وقت ــرا ک ــت چ ــد گذاش خواه
ــد  ــند نمی توانن ــه رو باش ــی روب ــا نااطمینان ب
ــردم  ــه م ــد ب ــت بای ــد. دول ــزی کنن برنامه ری
ــت های  ــه سیاس ــد ک ــان را بده ــن اطمین ای
ــه اســت.  درســت و شــفافی را در نظــر گرفت
ایــن شــفافیت هــم بایــد در تصمیمــات 
مقابلــه ای بــا کرونــا هــم در ارتبــاط بــا 
سیاســت های اقتصــادی و تجــاری باشــد.

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــران ب ــه ای ــت هایی ک سیاس
ــه  ــا ب ــت ام ــت اس ــرده درس ــرا ک ــا اج کرون
ــدارد  خاطــر اینکــه وســع اقتصــادی کافــی ن
کاملــی  اقتصــادی  پیشــتیبانی  نتوانســته 
ــت  ــه دول ــا ب ــد کام ــه نبای ــم آورد. البت فراه
نمی تواننــد  دولت هــا  چــون  کــرد  اتــکا 
همــه ایــن مســائل اقتصــادی را حــل کننــد. 
ــد  ــه بع ــد مســئله ای ک ــک کشــور نمی توان ی
ــی  ــب آن را خنث ــی دارد را حــل و عواق جهان
کنــد. برخــی از ریســک های اقتصــادی قابــل 

ــتند. ــدن نیس ــه ش بیم
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ــت  ــیم، درس ــن باش ــع بی ــت واق ــر اس بهت
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 
ــفافیت را  ــل ش ــود اص ــت های خ در سیاس
ــد  ــد. سیاســت ها نبای ــرار ده ــت ق در اولوی
طــوری باشــد کــه مــردم فکــر کننــد 
بــا  و  منطقــه ای  مقطعــی،  تصمیمــات 

ــود. ــام می ش ــازی انج ــی ب پارت

ــران  ــاد ای ــکل اقتص ــن مش مهم تری
در حــال حاضــر چیســت؟ اصــال آیــا 
ــران،  ــاد ای ــکل اقتص ــن مش بزرگتری
مشــکالت  یــا  اســت  اقتصــادی 
سیاســی چنیــن نتایــج اقتصــادی بــر 

ــت؟ ــته اس ــای گذاش ج
دارای  اقتصــادی  مشــکات  بیشــتِر   _
ــی اســت.  ــه هــای سیاســی و بین الملل جنب
هــر مشــکل اقتصــادی نیــز جنبه هــای 
ــی و  ــوژی، تجــارت، سیاســت های پول تکنول
بانکــی و مالیاتــی دارد کــه بــا هــم مرتبــط 
هســتند. اقتصــاد در یــک خــاء عمــل 
ــی  ــم نقدینگ ــه حج ــران ب ــد. در ای نمی کن
خیلــی توجــه می کننــد ولــی در واقــع 
افزایــش نقدینگــی نتیجــه اتفاقــات دیگــری 

ــت. اس
ایــران سال هاســت کــه تحریــم اســت. 
هیــچ کشــوری در دنیــا بــا جمعیــت قابــل 
ــد  ــن ح ــا ای ــران ت ــد ای ــه ای مانن ماحظ
مــورد تحریــم قــرار نگرفتــه اســت. اقتصــاد 
ــی  ــده نفت ــع عم ــتن مناب ــا داش ــران ب ای
می توانــد  تجــارت  راه  از  تنهــا  گازی  و 
ــانی  ــرمایه های انس ــه س ــع را ب ــن مناب ای
ــر  ــن اگ ــد. بنابرای ــل کن ــی تبدی و فیزیک
ــتفاده  ــع اس ــن مناب ــه از ای ــم ک می خواهی
نظــر  در  را  سیاســت هایی  بایــد  کنیــم 
ــم در تجــارت خارجــی  ــم کــه بتوانی بگیری
داشــته  شــرکت  فعاالنــه  صــورت  بــه 
گذشــته  ســال های  در  ایــران  باشــیم. 
ــق  ــم تطبی ــا تحری ــودش را ب ــته خ توانس
ــورده  ــه خ ــواره از آن لطم ــا هم ــد ام ده
ــی  ــار سیاس ــته رفت ــم نتوانس ــت، تحری اس
ایــران را تغییــر دهــد بنابرایــن از ایــن جهت 
تحریــم موفــق نبــوده ولــی از اینکــه تحریــم 
ــت در آن  ــه زده اس ــران لطم ــاد ای ــه اقتص ب

ــت. ــکی نیس ش
ــکا  ــد در آمری ــت جدی ــک دول ــه ی حــاال ک
ــه  ــه ب ــک فرج ــوان ی ــه عن ــد ب ــده بای آم
ــد  ــادی نبای ــر اقتص ــرد و از نظ ــگاه ک آن ن
شــرط و شــروط گذاشــت. بایــد در جهتــی 
رفــت کــه جــواب گرفــت. ایــران و آمریــکا 
ــد  هــر چقــدر کــه شــرط و شــروط بگذارن

نتیجــه را بــه ضــرر هــر دو طــرف بــه عقــب 
ــی  ــرایط فعل ــا ش ــت ب ــدازد و در نهای می ان
ــی از  ــتی ناش ــادی و بهداش ــب اقتص عواق

ــود. ــدید می ش ــا تش ــروس کرون وی
بــرای  واکسیناســیون  نــوع  دو  االن 
ــم  ــی ه ــت، یعن ــده اس ــم ش ــران فراه ای
واکسیناســیون کرونــا وجــود دارد و هــم در 
مقابــل ترامــپ واکسیناســیون شــده اســت. 
بنابرایــن ایــران االن نســبت بــه شــش مــاه 

ــرار دارد. ــری ق ــرایط بهت ــل در ش قب
اثــر تحریــم فقــط روی ارز و تــورم نیســت، 
بــه همــان انــدازه کــه تحریــم روی ایــن دو 
ــر گذاشــته روی سیاســت های  ــور تاثی فاکت
اقتصــادی نیــز تاثیرگــذار بــوده اســت. 
تحریم هــا  بــا  مقابلــه  بــرای  دولت هــا 
ــرات  ــد کــه اث سیاســت هایی اتخــاذ کرده ان
منفــی بــرای کارایــی اقتصــاد داشــته و در 
ــد.  ــد کرده ان ــت رشــد اقتصــادی را کن نهای
ــرات  ــه، اث ــرخ ارز دوگان ــال ن ــور مث ــه ط ب
منفــی زیــادی روی اقتصــاد دارد. بــرای 
ــد  ــا ســود ببرن ــاف نرخ ه ــه از اخت ــن ک ای
ــاد را  ــود و اقتص ــج می ش ــی رای رانت خواه
ــد، شــفافیت  از مســیر کارا منحــرف می کن
ــه  ــبت ب ــردم را نس ــرد، م ــن می ب را از بی
ــردم  ــه م ــرا ک ــد چ ــن می کن اقتصــاد بدبی
ــت  ــن راه ران ــی از ای ــد گروه ــر می کنن فک
ــه  ــل در نتیج ــن عوام ــه ای ــرد؛ هم می گی
را  اقتصــادی  رشــد  کاهــش  موجبــات 

فراهــم می آورنــد.
ــن  ــه همی ــز وضــع ب ــت نی در خصــوص نف
شــکل اســت. در دوره تحریم هــا بــرای 
ایــن کــه نفــت را بفروشــیم بایــد امتیــازات 
ــود  ــه خ ــم ک ــدار بدهی ــه خری ــیاری ب بس
ــای  ــت درآمده ــر مثب ــش اث ــب کاه موج

ــد. ــد ش ــر اقتصــاد کشــور خواه ــی ب نفت
مســاله کرونــا باالخــره حــل می شــود چــرا 
ــدارد  ــه مذاکــره ن کــه مثــل برجــام نیــاز ب
وقتــی کــه کرونــا حــل شــود کمــی اقتصــاد 
ــا  ــد و چــه برجــام احی ــدا می یاب ــود پی بهب
شــود و چــه نشــود اثــرات مثبــت خــود را 
ــک ســال  ــده می گــذارد. در ی در ســال آین
ــن  ــا از بی ــایه کرون ــو س ــک س ــده از ی آین
ــدید  ــر تش ــر خط ــوی دیگ ــی رود و از س م
تحریم هــا وجــود نــدارد در نتیجــه اقتصــاد 
ــدی  ــا ح ــادی ت ــاع اقتص ــردد، اوض برمی گ
ــه در  ــی ک ــد و پول های ــدا می کن ــود پی بهب
دوره محدودیت هــای کرونایــی پس انــداز 

ــود. ــاد می ش ــه اقتص ــده وارد چرخ ش

ــرای  ــران ب ــاد ای ــما اقتص ــر ش ــه نظ ب
چــه  از  بحران هــا  از  برون رفــت 
مســیرهایی می توانــد اســتفاده کنــد؟

ــا بیــش از 83 میلیــون  ــران ب _ اقتصــاد ای

نفــر جمعیــت، اقتصــاد بزرگــی در منطقــه 
محســوب می شــود. بنابرایــن بــا توجــه 
بــه ایــن کــه اقتصــاد ایــران در حــال 
گســترش اســت و کشــور چیــن در مقابــل 
ــد  ــر بتوان ــده، اگ ــد ش ــکا بلن ــاد آمری اقتص
ــه  ــه ب ــط تجــاری خــودش را در منطق رواب
ــورهای  ــرب و کش ــای ع ــا دنی ــوص ب خص
حــوزه خلیــج فــارس عادی تــر کنــد و 
ــرد.  ــت بب ــد منفع ــد می توان ــترش ده گس
ولــی بایــد آزادی عمــل داشــته باشــد کــه 
بــا از بیــن رفتــن تحریــم ایــن آزادی عمــل 

ایجــاد می شــود.
ــاله  ــل مس ــا ح ــه ب ــم ک ــر کنی ــد فک نبای
ــکا  ــران و آمری ــر ای ــکات دیگ ــم مش تحری
ایــن  دیگــر  مســاله  می شــود.  حــل 
ــرایط  ــم در ش ــا ه ــه ب ــه چگون ــت ک اس
ــر  ــه فک ــن ک ــه ای ــم، ن ــی کنی ــح زندگ صل
ــال  ــه ح ــکا ب ــران و آمری ــط ای ــم رواب کنی
ــرای گســترش  ــد گشــت. ب ــادی برخواه ع
اقتصــادی یــک نــوع ســازش سیاســی 

اســت. الزم  بین المللــی 
نســبت بــه آینــده ایــران بــه جهــت نیــروی 
جــوان و آمــوزش دیــده اش خوش بیــن 
هســتم. ایــن نیــروی جــوان می توانــد 
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 
ــد و  ــد بخش ــبک را رش ــع س ــد صنای ده
را  خدماتــی  و  گردشــگری  رشــته های 
توســعه دهــد می تــوان آینــده روشــنی 

ــد. ــته باش داش

حســن روحانــی، رئیــس جمهــور 
ــود  ــه ب ــش گفت ــال پی ــران دو س ای
مشــکالت اقتصــاد ایــران را علــم 
ــگاه  ــد. ن ــل کن ــد ح ــاد نمی توان اقتص
شــما بــه عنــوان یــک اقتصــاددان بــه 
ایــن مســاله چیســت؟ آیــا واقعــا حل 
مشــکالت اقتصــاد مــا از عهــده علــم 
ــما  ــخه ش ــت؟ نس ــارج اس ــاد خ اقتص
بــرای حــل مشــکالت اقتصــاد ایــران 

ــت؟ چیس
ــوال را  ــن س ــت اول ای ــر اس ــاید بهت _ ش
ــائل  ــوان مس ــا می ت ــه آی ــرد ک ــرح ک مط
اقتصــاد ایــران را بــدون علــم اقتصــاد حــل 
ــن  کــرد. مــن فکــر میکنــم منظورشــان ای
بــوده کــه مســائل اقتصــاد ایــران را فقــط از 
طریــق علــم اقتصــاد نمی تــوان حــل کــرد. 
ــدا از  ــاد ج ــه اقتص ــت ک ــت اس ــن درس ای
نیســت  بین الملــل  روابــط  و  سیاســت 

ــد. ــل نمی کن ــاء عم ــاد در خ اقتص

سیاست هایی 
که ایران 

برای مقابله 
با کرونا 

اجرا کرده 
درست است 
اما به خاطر 
اینکه وسع 
اقتصادی 

کافی ندارد 
نتوانسته 

پیشتیبانی 
اقتصادی 

کاملی فراهم 
آورد.

منبع: تجارت نیوز
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مذاکره کننــده  و  بین الملــل  امــور  مشــاور 
توســعه  ســازمان  تجــاری  موافقت نامه هــای 
ــه  ــا اتحادی ــرای تجــارت ب ــران ب ــت: ای تجــارت گف

دارد. دالری  میلیــارد   30 ظرفیتــی  اوراســیا 
»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 
ــه ای  ــرار دارد، اتحادی ــا ق منطقــه ای کــه کشــور م
ــرات  ــه ثم ــه اســت ک ــج کشــور شــکل گرفت از پن
مثبتــی در پــی خواهــد داشــت تــا از ایــن طریــق 

صلــح و تعامــل منطقــه افزایــش پیــدا کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در تجــارت ترجیحــی ۵02 
ــران مــورد توافــق  ــم از اوراســیا و 381 کاال از ای قل
ــام  ــن اق ــرای ای ــرد:  ب ــح ک ــت، تصری ــرار گرف ق
تعرفــه گمرکــی کاهــش چشــمگیری پیــدا کــرده 

امــا هنــوز بــه صفــر نرســیده اســت.
ســیدی بــا بیــان اینکــه پتانســیل افزایــش تجــارت 
ــیا  ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی ــورهای عض ــا کش ب
وجــود دارد، گفــت: مذاکــرات تجــارت آزاد بــا 
ــاز شــده اســت  ــه گذشــته آغ ــر از هفت ــه صف تعرف

ــازاری را  ــدف ب ــن ه ــه ای ــیدن ب ــورت رس و در ص
بــدون رقیــب در دســت خواهیــم داشــت زیــرا ایــن 
ــنگاپور و صربســتان  ــام، س ــا ویتن ــا ب ــه تنه اتحادی

ــرده اســت. ــه ترجیحــی امضــا ک ــت نام موافق
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران مــی توانــد بــه زودی 
بــازاری بــا تعرفــه صفــر را در اختیــار داشــته باشــد، 
ــادی  ــه اقتص ــا اتحادی ــارت ب ــت: تج ــار داش اظه
اوراســیا ظرفیــت 30 میلیــارد دالری دارد و در 
ــون  ــارد و ۵00 میلی ــا از ســه میلی ــه تنه ــی ک حال

ــم. ــد شــده ای ــره من دالر آن به
توســعه  ســازمان  الملــل  بیــن  امــور  مشــاور 
تجــارت گفــت: بایــد توجــه بخــش خصوصــی 
ــن  ــدی از ای ــره من ــرای به ــدگان را ب و تولیدکنن
فرصــت ظرفیــت جلــب کنیــم کــه البتــه همــکاری 
تجــار در یکســال اخیــر موجــب افزایــش 80 
درصــدی در صــادرات و واردات اقــام موافقــت نامه 
ــه  ــا اتحادی ــه وی، تجــارت ب ــه گفت شــده اســت. ب
اقتصــادی اوراســیا تســهیل در تعامــات و تبــادالت 

را در پــی دارد.
اولیــن نمایشــگاه اختصاصــی اوراســیا از 28 تــا 31 
ــی  ــل دائم ــال 1۴00 در مح ــاه س ــت م اردیبهش
نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران برگــزار 

ــد. ــد ش خواه
ــا  ــت ب ــادی اس ــه اقتص ــک اتحادی ــه ی ــیا ک اوراس
حضــور پنــج کشــور روســیه، قزاقســتان، بــاروس، 
قرقیزســتان و ارمنســتان بــه عنوان اعضــای اصلی از 
ســال 201۵ کار خــود را در زمینــه سیاســت گذاری 
اقتصــادی، اقتصــاد کان و مهاجــرت نیــروی کار در 
ــاری  ــای تج ــه ه ــارت آزاد و موافقت نام ــت تج جه

بــا کشــورهای دیگــر آغــاز کــرد.

مشاور امور بین الملل سازمان توسعه تجارت اعالم کرد:

ظرفیت ۳0 میلیارد دالری ایران برای تجارت با اوراسیا

 مدیــر کل دفتــر خدمــات اطاعــات تجــاری 
ــش ارزش  ــران از افزای ــارت ای ــعه تج ــازمان توس س
ــته  ــاه گذش ــه م ــبت ب ــن 99 نس ــادرات در بهم ص
خبــر داد و گفــت: صــادرات غیــر نفتــی کشــور در 
مــدت مذکــور نســبت بــه مــاه قبــل )دی مــاه( 6.2 

ــته اســت. ــش داش درصــد افزای
 عبــاس خالقی تبــار اظهــار داشــت: برخــاف 
تحریم هــای ظالمانــه و محدودیت هــای ناشــی 
ــازده ماهــه  ــا، صــادرات کاال طــی ی از شــیوع کرون
ســال جــاری بــه 103 میلیــون و 90 هــزار تــن بــه 
ارزش 31 میلیــارد و 198 میلیون دالر رســیده و در 
ادامــۀ افزایــش هــر ماهــه رقــم صــادرات در ســال 
99، ایــن مقــدار در بهمن مــاه ســه میلیــارد و 13۵ 
ــه لحــاظ ارزشــی  ــرآورد شــد کــه ب میلیــون دالر ب
ــدی  ــش 6.2 درص ــاه 99 افزای ــه دی  م ــبت ب نس

داشــته اســت.
بــه  صــادرات  ارزشــی  ســهم  تشــریح  در  وی 
کشــورهای هــدف افــزود: کشــور چیــن 26 درصــد، 
ــی 13.۴  ــده عرب ــارات متح ــد، ام ــراق 22 درص ع

ــتان 6.7  ــد و افغانس ــت درص ــه هف ــد، ترکی درص
درصــد از ارزش صــادرات غیــر نفتــی کشــور ســهم 
ــم کل  ــارد دالر از رق ــوع 23 میلی ــد و در مجم دارن
صــادرات غیــر نفتــی ایــران، برابــر 7۵ درصــد را بــه 

ــد. ــاص داده ان ــود اختص خ
تجــاری  اطاعــات  دفتــر خدمــات  کل  مدیــر 

ــک از بخش هــا  همچنیــن در خصــوص ســهم هری
گفــت:   99 ســال  نفتــی  غیــر  صــادرات  در 
ــدن  ــد، مع ــات گازی ۵1 درص ــیمی و میعان پتروش
و صنایــع معدنــی 21 درصــد، کشــاورزی و صنایــع 
غذایــی 18 درصــد و بخــش صنعــت 10 درصــد از 

ــد. ــهم دارن ــور س ــی کش ــای صادرات کل کااله
خالقی تبــار اظهــار داشــت: بخــش صنعــت بــا 
2 هــزار و ۵۴۴ قلــم کاال، صنایــع مربــوط بــه 
ــم کاال،  ــا 127 قل ــات گازی ب ــیمی و میعان پتروش
بــا 613 قلــم کاال،  معــدن و صنایــع معدنــی 
ــا 6۵6  ــی ب ــع غذای ــاورزی و صنای ــوالت کش محص
قلــم کاال و فــرش و صنایع دســتی بــا 81 قلــم کاال 
ســبد صادراتــی کشــور در ســال جــاری را تشــکیل 

ــد. داده ان
 کارنامــه تجــارت ایــران در 11 ماهــه ســال جــاری 
ــه  ــید ک ــون دالر رس ــارد و ۵00 میلی ــه 6۵ میلی ب
ــون دالر  ــارد و 198 میلی ــادرات 31 میلی ــهم ص س
ــون دالر  ــارد و 321 میلی ــهم واردات 3۴ میلی و س

ــوده اســت. ب

مدیر کل دفتر اطالعات سازمان توسعه تجارت خبر داد:

افزایش ۶.۲ درصدی صادرات غیر نفتی کشور



کلرپارسآرکا

جشنجشن صـادرات صـادرات
 آذربایجـان شرقی آذربایجـان شرقی

تجلیل از تجلیل از ۵۵ صادرکننده ممتاز و نمونه ملی و  صادرکننده ممتاز و نمونه ملی و 2020 صادرکننده برگزیده استان صادرکننده برگزیده استان

صادرکنندگان نمونه ملیصادرکنندگان نمونه ملی

صادرکنندگان برگزیده استانیصادرکنندگان برگزیده استانی

صادرکنندگان ممتاز ملیصادرکنندگان ممتاز ملی



صادر کنندگان ممتاز ملی:
1- شرکت تراکتورسازی ایران به مدیریت ابوالفتح ابراهیمی 

2- شرکت شکوه بناب به مدیریت محمدرضا طبیبی

صادر کنندگان نمونه ملی: 
1- شرکت فوالد مهر سهند به مدیریت عبدالحسین محجل امامی

2- شرکت پتروشیمی تبریز به مدیریت سیاوش درفشی 
3- شرکت تولیدی مهر اصل به مدیریت سید امیر سیاوش مقیمی

صادرکنندگان برگزیده استان آذربایجان شرقی:
 1- شرکت داداش برادر )آیدین( به مدیریت رسول بیوک

2- شرکت سهند جام تبریز به مدیریت یعقوب محبوبیان
3- شرکت آذرپاک خزر تهران به مدیریت ابوالفضل کاظمی نژاد کجاباد

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

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

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

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

12- شرکت صنایع غذایی شیرین وطن به مدیریت جلیل وطن دوست
13- شرکت کارخانجات سیمان صوفیان به مدیریت ولی اهلل اخالقی فرد
1۴- شرکت شهریار چرم تبریزیکتا به مدیریت موسی باستانیان شاهگلی

1۵- شرکت ارس تارال امین به مدیریت محمود ابراهیمی
1۶- شرکت صنایع پالستیک تک ظرف آذربایجان به مدیریت حمید شفاعی نهند

1۷- شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران به مدیریت عبدالرحمن ارشدی صوفیانی
1۸- شرکت فوالد ناب تبریز به مدیریت کریم رحیمی 
1۹- شرکت صنایع شیشه آذر به مدیریت احد محبوبیان

2۰- شرکت همت پالست آذرآبادگان به مدیریت آیدین راستگار همت

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 ۹۹ کــه در ســالن پتروشــیمی تبریــز برگــزار شــد؛ از 2 صــادر کننــده ممتــاز ملــی، 
3 صــادر کننــده نمونــه ملــی و2۰ صادرکننــده برگزیــده اســتانی تجلیــل شــد.  اســامی  صادرکننــدگان برگزیــده بــه  شــرح 

ذیــل مــی باشــد.



معــاون تشــکل ها و امــور اســتان های اتــاق ایــران، 
ــی از  ــور را ناش ــادی کش ــکالت اقتص ــد مش ۷۰ درص

ــت. ــی دانس ــای داخل ــی ه خودتحریم
مظفــر علیخانــی در مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان 
ــار داشــت: در  ــرقی اظه ــان ش ــتان آذربایج ــه اس نمون
ــه  ــا س ــی ب ــای صادرات ــت ه ــر فعالی ــای اخی ــال ه س

ــوده اســت کــه اولیــن آن هــا  ــرو ب چالــش اصلــی روب
ــب و کار  ــط کس ــودن محی ــاعد ب ــوان نامس ــی ت را م
ــه  ــم ک ــان کنی ــد بی ــتا بای ــن راس ــه در ای ــت ک دانس
متاســفانه در تصمیــم ســازی هــا و تصمیــم گیــری هــا 
بــه صــورت شایســته بــا نهادهــای علمــی و دانشــگاهی 

مشــورت نمــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ۷۰ درصــد 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 
ــازی  ــای توانمندس ــه معن ــاد ب ــازی اقتص ــی س و مردم
بخــش خصوصــی و کوچکتــر شــدن دولــت و حمایــت 

دولــت از بخــش خصوصــی اســت. 
ــر  ــه ب ــر لحظ ــه ه ــه عرص ــرایطی ک ــزود: در ش وی اف
ــت،  ــدن اس ــر ش ــگ ت ــال تن ــی در ح ــش خصوص بخ

بــه جــای اینکــه عرصــه را بــر بخــش خصوصــی بازتــر 
ــم. ــی افزایی ــا م ــر آن ه ــری ب ــل و زنجی ــم، غ کنی

ــا  ــران ب ــاق ای ــتان های ات ــور اس ــکل ها و ام ــاون تش مع
بیــان اینکــه در ۱۰ ماهــه امســال، صــادرات مــا با رشــد 
ــوده اســت، گفــت: یکــی از  ــرو ب منفــی ۲۰ درصــد روب
ــای ارزی  ــوان درآمده ــی ت ــادرات را م ــای ص کارکرده
ــش  ــی آن چرخ ــرد اصل ــه کارک ــی ک ــت در حال دانس
چــرخ صنعــت، رونــق تولیــد، تولیــد و توزیــع ثــروت و 

گســترش رفــاه عمومــی در جامعــه اســت.
بــا یکســری  داد: در چنیــن شــرایطی  ادامــه  وی 
سیاســت هــای ناصــواب، عرصــه را بــر بخــش خصوصی 
ــنامه و  ــش از ۸۰ بخش ــدور بی ــم. ص ــرده ای ــگ ک تن
دســتورالعمل خلــق الســاعه، بخــش تولیــد و صــادرات 
مــا را بــه چالــش کشــیده اســت. علیخانــی افــزود: نباید 
ــده  ــدادی صادرکنن ــه خاطــر تع بخــش خصوصــی را ب
نمــا کــه ممکــن اســت از فضــا سواســتفاده کننــد بــه 
چالــش بکشــیم. اقتصــاد وقتــی بالنــده خواهــد شــد که 
دولــت پاســخگویی داشــته باشــیم تــا بخــش خصوصــی 

ــری  ــه دور از یکس ــت و ب ــی راح ــا خیال ب
بروکراســی هــا بــه کار خــود ادامــه دهــد.

معاون تشکل ها و امور استان های اتاق ایران:

۷۰ درصد مشکالت اقتصادی کشور ناشی از خودتحریمی هاست

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

ارمنســتان و جمهــوری آذربایجان هســتند.

بازرگانــی  اتــاق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
تبریــز، حبیــب امیــن زاده در مراســم تجلیــل از 
ــرقی،  ــان ش ــتان آذربایج ــه اس ــدگان نمون صادرکنن
ــه شــرایط و بســترهای مناســب  ــه اینک ــا اشــاره ب ب
دیگــری مثــل وجــود منطقــه آزاد تجــاری و صنعتــی 
ــر  ــهالن از دیگ ــادی س ــژه اقتص ــه وی ارس و منطق
مزایــا و نعمــت هــای موجــود در آذربایجــان شــرقی 
ــایه  ــور همس ــه ۱۴ کش ــادرات ب ــت: ص ــت، گف اس
ایــران و کشــورهای چیــن و هنــد از اهــداف تجــاری 
ــه   ــاس برنام ــر اس ــرقی ب ــان ش ــان آذربایج بازرگان

ریزی هــای انجــام شــده اســت.
وی عمــده کاالهــای صادراتــی از آذربایجــان شــرقی 
ــن  ــوخت و روغ ــامل س ــدف را ش ــورهای ه ــه کش ب
هــای فســیلی، مــواد پالســتیکی، چــدن، مــواد 
ــع تبدیلــی، شــیرینی و شــکالت،  کشــاورزی و صنای

ــرد. ــالم ک ــزی اع ــای فل ــس و کااله م
امیــن زاده گفــت: یــک هــزار و ۸۰۰ کارت بازرگانــی 
ــی در  ــدی و صنعت ــد تولی ــزار و ۸۰۰ واح ــه ه و س
ــای  ــت ه ــه ظرفی آذربایجــان شــرقی وجــود دارد ک
خــوب بــرای توســعه تجــارت و صــادرات بــه حســاب 

می آینــد.
ــان  ــرش از آذربایج ــادرات ف ــه ص ــان اینک ــا بی وی ب

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 ۱۰ مــاه امســال نیــز ۱۵ درصــد 
صــادرات از آذربایجــان شــرقی بــه اوراســیا افزایــش 
یافتــه و از طرفــی مســئولیت ســتاد توســعه تجــارت 
ــان  ــتاندار آذربایج ــه اس ــان ب ــوری آذربایج ــا جمه ب

شــرقی ســپرده شــده اســت.
ــت  ــتاندار و معاون ــتور اس ــه دس ــرد: ب ــه ک وی اضاف
تدویــن  کارهایــی  و  ســاز  اســتان  اقتصــادی 
ــا اختیــارات کافــی توســعه صــادرات  ــا ب می کنیــم ت

ــود. ــام ش ــان انج ــوری آذربایج ــا جمه ب
ــارد  ــک میلی ــاص ی ــن از اختص ــن زاده همچنی امی
زیرســاخت های  تقویــت  بــرای  بودجــه  تومــان 
اســتان خبــر داد و افــزود: تجهیــز گمــرکات و تجهیز 
بــه ایکــس ری بــرای احیــای تولیــد و صــادرات بــه 

ــود. ــی ش ــرش انجــام م ــت ف ــر صنع خصــوص هن
وی ادامــه داد: ایجــاد نمایشــگاه دائمــی فــرش 
همــراه بــا بــوم گــردی و تشــکیل یــک نمایشــگاه در 
ــه اهــداف و پیشــنهاد  جمهــوری آذربایجــان از جمل

ــت. ــرقی اس ــان ش ــی از آذربایج صادرات

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی:

اهداف صادراتی آذربایجان شرقی در 1۰ ماهه امسال محقق شد
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ــهر در  ــکو و آذرش ــز، اس ــردم تبری ــده م نماین
ــر  ــد ب ــت: نبای ــالمی گف ــورای اس ــس ش مجل
ــت  ــارت و صنع ــذاری، تج ــرمایه  گ ــر راه س س

ــود. ــی ش ــع تراش مان
از  تجلیــل  آییــن  در  پزشــکیان  مســعود   
ــرقی در  ــان ش ــه آذربایج ــدگان نمون صادرکنن
ســالن پتروشــیمی تبریــز، نبــود ثبــات در 
ــاد  ــل ایج ــنامه ها را از عوام ــا و بخش قرارداده
توســعه  و  ســرمایه گذاری  راه  در  مشــکل 
ــد  ــی  توانی ــر نم ــت: اگ ــار داش ــت و اظه دانس
ــر راه  ــر س ــد ب ــید، نبای ــا باش ــد قرارداده پایبن
ســرمایه گذاری و تجــارت و صنعــت مانــع 

ــد. ــی کنی تراش
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 
گــذاران و قضــات تســهیل  گــر تجــار باشــند.

ــهر در  ــکو و آذرش ــز، اس ــردم تبری ــده م نماین
ــا انتقــاد از اینکــه  مجلــس شــورای اســالمی ب
ــا تقویــت و توســعه تولیــد و صــادرات،  بایــد ب
ــه  ــف بیم ــای مختل ــر تکانه ه ــور را در براب کش
کنیــم، افــزود: در گذشــته همــواره بــا فــروش 
نفــت، ناتوانــی خــود را پوشــش دادیــم و کمتــر 

بــه تســهیل تجــارت و صنعــت توجــه شــد.
ــواره در  ــاده هم ــول آم ــه پ ــان اینک ــا بی وی ب
اختیــار مــا بــوده و بــا فــروش نفــت نیازهــای 
کشــور را رفــع می کردیــم، تصریــح کــرد: 
اول بایــد پــول در مــی آوردیــم و ســپس 
ــم کــه همــواره برعکــس  مدیریــت مــی کردی

ــوده اســت. ب
پزشــکیان بــا تاکیــد بــر اینکــه بــدون فعالیــت 
ــور را  ــوان کش ــی ت ــت آن نم ــت و تقوی صنع
مدیریــت کــرد، اضافــه کــرد: امیــدوارم تحریــم 
ــد کــه  ــد و بدانن ــدار کن ــا را بی ــران م ــا مدی ه
وظیفــه مــا بســتر ســازی بــرای رونــق و 

ــت. ــت اس ــارت و صنع ــکوفایی تج ش

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

نباید بر سر راه سرمایه  گذاری، تجارت و صنعت مانع تراشی شود

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 

ــش یابد. افزای
 فرحنــاز رافــع در آییــن تجلیــل از صادرکننــدگان 
نمونــه آذربایجــان شــرقی در ســالن پتروشــیمی تبریــز 
بــا تاکیــد بــر اینکــه ترویــج هنــر- صنعــت فــرش، یکــی 
ــار داشــت:  ــی اســت، اظه ــای اقتصــاد مقاومت از جلوه ه
نــام تبریــز بــا فــرش در ایــران و جهــان پیچیــده اســت و 
ایــن شــهر بایــد در ایــن حــوزه مــورد توجــه قــرار گیرد.

نقــش  صــادرات،  در  فــرش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
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 

ــع شــود. ــع رف موان
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران، بــا اشــاره بــه اینکــه 
رهبــری در ســاله ۶۲ اعــالم کــرد کــه سیاســت های مــا 
بــرای حمایــت از هنــر- صنعــت فــرش ناکافــی اســت، 
افــزود: امــروز کــه در ســال ۱۳۹۹ هســتیم، هنــوز هــم 
سیاســت حمایتــی مــا ناکافــی اســت و بایــد ایــن نقیصه 

رفــع شــود.
ــد در مجلــس  ــر اینکــه نماینــدگان بای ــد ب ــا تاکی وی ب
قوانینــی را وضــع کننــد کــه از صادرکننــدگان مــا 
حمایــت شــود، ابــراز داشــت: قوانیــن بایــد بــه گونــه  ای 

ــه رای کنــد. ــد تفســیر ب باشــد کــه هــر کســی نتوان
رافــع از کــوچ تعــداد زیــادی از رفوگــران صنعــت فــرش 
ایــران بــه ترکیــه و آذربایجــان خبــر داد و خاطــر نشــان 
ــه تبریــز و  کــرد: ایــن هنــر و صنعــت فــرش متعلــق ب
ایــران اســت، بایــد توجــه بــه فــرش و قالیبافــان افزایش 

یابــد.
ــر-  ــن هن ــر در ای ــون نف ــه ۲ میلی ــان اینک ــا بی وی، ب
صنعــت فعالیــت دارنــد ولــی مشــکل بیمــه آن هــا کــه 
مصوبــه قانونــی دارد، هنــوز حــل نشــده اســت، گفــت: 
بــا حمایــت دولــت بیمــه روســتایی را بــرای ۴۶۰ هــزار 
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. 
ــا انتقــاد از اینکــه هزینه هــای صــادرات مجــدد  رافــع ب
ــه داشــته و موجــب  ــی  روی ــش ب ــرش از کشــور افزای ف
ــه ترکیــه و آذربایجــان شــده  مهاجــرت رفوگــران مــا ب

اســت، افــزود: بــرای ورود موقــت فــرش، رفــو و ســپس 
ــن  ــود، ضم ــی ش ــه م ــادی مطالب ــغ زی ــادرات،  مبال ص
اینکــه بــرای رفــع تعهــد ارزی فــرش تــالش می کنیــم.

ــتغال  ــرار اســت مشــکالت اش ــر ق ــرد: اگ ــد ک وی تاکی
ــم،  ــل کنی ــی ح ــادرات غیرنفت ــوزه ص و ارزآوری در ح

ــه  ــن زمین ــادی در ای ــهم زی ــتباف س ــرش دس ف
می توانــد داشــته باشــد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران:

کوچ تعداد زیادی از رفوگران فرش ایران به ترکیه و آذربایجان
فعالیت بیش از ۲ میلیون قالیباف با مشکالت عدیده بیمه  ای 
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مدیرعامــل شــرکت شــکوه بنــاب و صادرکننــده نمونــه ملــی 
ــته  ــادرات داش ــر از ص ــه ای غی ــد دغدغ ــده نبای ــت: صادرکنن گف
ــط روی  ــراغ خاطــر و آســودگی فکــری فق ــا ف ــد ب ــا بتوان باشــد ت

ــد.  ــز کن ــی تمرک ــعه صادرات توس
محمدرضــا طبیبــی بــا اشــاره بــه مشــکالت عدیــده صادرکننــدگان 
ــیاری  ــکالت بس ــث مش ــا باع ــم ه ــت تحری ــت: وضعی ــور گف کش
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.
ــگ  ــدم جن ــط مق ــا در خ ــده ه ــه صادرکنن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اقتصــادی قــرار دارنــد، افــزود: تولیدکننــده و صادرکننــده هــا تعییــن 
کننــده نتیجــه جنــگ اقتصــادی خواهنــد بــود. اگــر مســئوالن 
ــگاه  ــد ن ــند، بای ــته باش ــان داش ــوع ایم ــن موض ــه ای ــز ب ــور نی کش
بــه صادرکننــده داشــته و از فعــاالن عرصــه تولیــد و  بهتــری 

ــد.  ــت کنن ــادرات حمای ص
طبیبــی تاکیــد کــرد: کافــی نبــودن زیرســاخت هــای حمــل و نقــل 
ــار  ــه در کن ــوده ک ــا ب ــده ه ــکالت صادرکنن ــر مش ــی از دیگ یک
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 

شرکت شکوه بنابشرکت شکوه بناب
مدیرعامل:  محمد رضا طبیبی
صادرکننده ممتاز ملی

مدیرعامل شرکت شکوه بناب: مدیرعامل شرکت شکوه بناب: 

صادر کننده نباید دغدغه ایصادر کننده نباید دغدغه ای
 جز صادرات داشته باشد جز صادرات داشته باشد

    نشریه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز  شماره 9  اسفند 1399   36



باالیــی را نصیــب کشــورمان مــی کنــد. 
طبیبــی ادامــه داد: اشــتغال زایــی در بخــش کشــاورزی نســبت بــه ســایر 
ــد و  ــد ارزش تولی ــی توان ــوع م ــن موض ــت و همی ــاال اس ــا ب ــش ه بخ

ــد.  ــش کن ــش از پی ــاورزی را بی ــش کش ــادرات در بخ ص
ــق تولیــد و صــادرات در بخــش کشــاورزی مــی  ــوان کــرد: رون وی عن
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 
ــه بخــش هایــی اســت  ــه خــارج از کشــور دارد و از جمل وابســتگی را ب
کــه امــکان تحریــم نداشــته و مــی توانــد ارزآوری باالیــی را در دوران 

ــد.  ــته باش ــور داش ــرای کش ــم ب تحری
ــوص  ــه خص ــاورزی و ب ــوزه کش ــت در ح ــی فعالی ــه چرای وی در زمین
ــی  ــت بحران ــا وضعی ــرد: ب ــار ک ــمش، اظه ــد کش ــور و تولی ــت انگ کاش
ــاز  ــه نی ــم ک ــی بروی ــت محصوالت ــمت کش ــه س ــد ب ــور، بای آب در کش
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. 

ــرای عرضــه  ــی، کشــش محــدودی ب ــوان کــرد: بازارهــای داخل وی عن
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 13۷۴ در زمینــه تولیــد تخصصــی 
ــن محصــول کشــاورزی تاســیس شــده اســت.  کشــمش و صــادرات ای
ایــن شــرکت هــم اکنــون محصــول کشــمش تولیــدی خــود را بــا برنــد 

ــد.  ــی کن ــادر م ــان ص ــور جه ــش از ۴۰ کش ــه بی ــد ب ــان احم س
بیشــتر کشــورهای اروپایــی، آمریــکای شــمالی و جنوبــی، شــمال آفریقــا 
ــدی شــرکت شــکوه  ــی مشــتری کشــمش هــای تولی و کشــورهای عرب

بنــاب هســتند. 
ــه  ــال ب ــی، 3 س ــه مل ــده نمون ــوان صادرکنن ــه عن ــال ب ــرکت ۵ س ــن ش ای
عنــوان صادرکننــده ممتــاز ملــی و تقریبــا هــر ســاله بــه عنــوان یکــی از 

ــود. ــی ش ــناخته م ــتان ش ــر اس ــای برت ــده ه صادرکنن
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شــرکت تراکتورســازی ایــران از چنــد ســال قبــل تاکنــون، 
پــای ثابــت انتخــاب هــای مربــوط بــه صادرکننــدگان برگزیــدۀ ملــی 
ــوان  ــد عن ــق ش ــی، موف ــن کامیاب ــرار ای ــا تک ــم ب ــال ه ــوده و امس ب
ــه خــود اختصــاص دهــد. »ابوالفتــح  »صادرکننــدۀ ممتــاز ملــی« را ب
ابراهیمــی« مدیرعامــل ایــن شــرکت امــا برخــی از فرایندهــای 
طوالنــی اداری را بــه مثابــه دســت انــدازی در برابــر توســعۀ صادرات 
ــریفات اداری را  ــوان تش ــی ت ــت م ــد اس ــد و معتق ــی کن ــداد م قلم
ــزرگ و شــناخته شــده،   ــدگان ب ــرای برخــی از صادرکنن دســتکم ب

آســان تــر از قبــل کــرد. 

ــدۀ  ــِی برگزی ــای صادرات ــان واحده ــار صاحب ــروز در کن ام
آذربایجــان شــرقی، از شــما به عنــوان مدیــر واحــد صادراتِی 
ــک،  ــن تبری ــد. ضم ــل آم ــه عم ــل ب ــم تجلی ــی ه ــاز مل ممت
ــه از  ــه آن درج ــًا ب ــا واقع ــه آی ــت ک ــن اس ــن ای ــوال م س
ــم در  ــه بتوانی ــم ک ــیده ای ــور رس ــد تراکت ــت در تولی کیفی

ــیم؟ ــته باش ــور داش ــی حض ــای جهان بازاره
ــه خاطــر کیفیــت  ــم ب ــرای مــن افتخــار بزرگــی اســت کــه بگوی ب
بــاالی تولیداتمــان، تقاضــا از کشــورهای خارجــی، بیشــتر از تقاضــا 
از داخــل کشــورمان اســت. ایــن موفقیــت، زمانــی ارزش بیشــتری 
دارد کــه بدانیــد  ۹۰درصــد اجــزای یــک تراکتــور را، یــا خودمــان 
ــا از  ــانیم و ی ــی رس ــد م ــه تولی ــازی ب ــات تراکتورس در کارخانج

تولیدکننــدگان داخــل کشــور تامیــن مــی کنیــم.

چــرا 10 درصــِد مابقــی را خودمــان تولیــد نمــی کنیــم تــا 
بــه طــور صــد درصــد خودکفــا شــویم؟

ایــن 1۰ درصــِد باقــی مانــده شــامل اجزایــی مثــل تایــر و یــا موتــور 
انژکتــور اســت. مــا، ســازندۀ تراکتــور هســتیم و نــه تایرســاز و اساســاً 
ــم. مــدل تایرهــای مــورد  ــد کنی ــان تولی ــر را خودم ــم تای نمــی توانی
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 کشــوِر ســازنده تامیــن مــی شــود. مثــاًل یکــی از کارخانجات 
مطــرح تولیــد تراکتــور در آمریــکا فقــط ۵۰ درصــد از اجــزای مورد 
ــاِز تراکتورهــای تولیــدی اَش را از داخــل ایــاالت متحــده تامیــن  نی

گروه صنعتی تراکتورسازی ایرانگروه صنعتی تراکتورسازی ایران
مدیرعامل:  ابوالفتح ابراهیمی
صادرکننده ممتاز ملی

مدیرعامل تراکتورسازی ایران :مدیرعامل تراکتورسازی ایران :

کاهش تشریفات
 برای رونق صادرات
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مــی کنــد و مابقــی، قطعــات وارداتــی اســت.

چه میزان از تولیدات تراکتورسازی ایران صادر می شود؟
ــور اســت کــه  ــواع تراکت ــا حــدود 2۵ هــزار دســتگاه ان ــد ســاالنۀ م حجــم تولی
ــر  ــه، براب ــوان نمون ــه عن ــود. ب ــی ش ــادر م ــدار ص ــن مق ــوِم ای ــک س ــدود ی ح
ــه  ــم و البت ــته ای ــادرات داش ــان ص ــارد توم ــال، ۵۰۰ میلی ــۀ امس ــای ۹ ماه آماره

ــم. ــش دهی ــزان را افزای ــن می ــا ای ــتیم ت ــدد هس درص

با ایجاد خطوط تولید جدید؟
بیشــتر بــه دنبــال توســعۀ خطــوط تولیــد موجــود هســتیم. مــا دو مجتمــع تولیــدی 
ــه  ــم کــه در حــال برنام ــی داری ــۀ آذربایجــان غرب در ســنندج کردســتان و ارومی
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 
2۵هــزار دســتگاه فعلــی بــه 32 هــزار دســتگاه در ســال برســد و طبیعتــاً بــا افزایــش 

تولیــدات، حجــم صــادرات هــم بیشــتر خواهــد شــد.

کشورهای مقصد صادراتی شما کجاها هستند؟
همــۀ کشــورهای  همســایه،  آســیا، کشــورهای  شــرق  کشــورهای  عمدتــاً 
ــارۀ  ــد در ق ــه هلن ــر ب ــش ت ــی پی ــن. حت ــکای التی ــورهای آمری ــی و کش آفریقای
اروپــا صــادرات داشــتیم کــه بــه خاطــر تحریــم هــا، ایــن کشــور فعــاًل در واردات 

ــت. ــته اس ــه داش ــت نگ ــز دس ــور از تبری تراکت

ــراورده هــای  ــم در گــروه شــرکت هایــی کــه نفــت و ف فکــر مــی کن
نفتــی را صــادر نمــی کننــد، تراکتورســازی، بــزرگ تریــن صادرکننــدۀ 
ــه  ــما چ ــف، ش ــن وص ــا ای ــد. ب ــه باش ــاید منطق ــرقی و ش ــان ش آذربایج
ــی  ــع احتمال ــع موان ــرای رف ــور ب ــتان و کش ــئوالن اس ــاری از مس انتظ

ــد؟ ــادرات داری ــعۀ ص توس
انتظــار همــکاری و حمایــت. صادرکننــدگان کشــور امــروز بــا مشــکالتی ماننــد 

ــدۀ  ــررات پیچی ــی و مق ــی گمرک ــریفات طوالن ــدد، تش ــن متع ــال ارز، قوانی انتق
بانکــی مواجــه هســتند. پیشــنهاد مــن بــه دولــت ایــن اســت کــه صادرکننــدگان 
ایــران را بــه گــروه هــای اِی)A(، بــی)B( و ســی)C( دســته بنــدی کنــد 
ــرار  ــروه A ق ــه در گ ــی ک ــرکت های ــته از ش ــه آن دس ــتری ب ــهیالت بیش و تس
ــه  ــرد ک ــف ک ــرک تکلی ــه گم ــوند ب ــی ش ــاًل م ــد. مث ــه دهن ــد، ارائ ــی گیرن م
ــه شــرکت هــای  ــوط ب ــه هــای مرب ــرای صــادرات محمول تشــریفات گمرکــی ب
گــروه A را ســهل تــر در نظــر بگیرنــد تــا کار صــادرات ســرعت بگیــرد. و یــا 
ــدن ارِز ناشــی از صــادرات  ــودن فرصــت بازگردان ــدک ب ــا مشــکل ان ــون ب اکن
مواجــه هســتیم. ایــن مشــکل بــه خاطــر امــکان ناپذیــری انجــام عملیــات انتقــال 
ــت  ــوان فرص ــی ت ــذا م ــود و ل ــی ش ــم م ــر ه ــج ت ــا، بغرن ــک ه ــال بان ارز از کان
ــر  ــه خاط ــا ب ــرد ت ــتر ک ــروه A بیش ــای گ ــرکت ه ــرای ش ــدن ارز را ب بازگردان
تاخیــر در انجــام ایــن فراینــد، گرفتــار جریمــه هــای ســنگین نشــوند. ایــن، بــرای 
ــان کــردم  ــا تســهیل صــادرات را بی ــاط ب ــار اســت کــه پیشــنهادم در ارتب ــن ب اولی
ولــی قصــد دارم مراتــب را بــا جزئیــات آن در قالــب نامــه ای مکتــوب، خدمــت 

ــدگان ارســال کنــم. تصمیــم گیرن

فکــر مــی کنــم بــه خاطــر شــرایط اقتصــادِی حاکــم بــر جامعــه، زمــان 
حاضــر بهتریــن موقــع بــرای اجــرای ایــن پیشــنهاد هســت.

دقیقــاً. امــروز شــاهد تــورم در جامعــه هســتیم کــه قــدرت خریــد مــردم را کاهــش 
ــذا اگــر  ــه و ل ــد کاهــش یافت ــرای خری ــن امــر، تقاضــا ب داده اســت. در نتیجــۀ همی
تولیدکننــده، مبــادرت بــه تولیــد نکنــد صنعــت دچــار فــاز رکــود خطرناکــی مــی 
ــن  ــون، بهتری ــاس اکن ــن اس ــر همی ــزی دارد. ب ــره آمی ــای مخاط ــه پیامده ــود ک ش
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، ارِز بیشــتری وارد 
کشــور مــی شــود کــه مــی توانــد در بــه ســامان کــردن بســیاری از نابســامانی هــای 

بــازار ارز کمــک قابــل توجهــی کنــد.



ــادرات  ــهند و ص ــر س ــوالد مه ــرکت ف ــره ش ــات مدی ــس هی رئی
توانــد  مــي  صــادرات  توســعه  گفــت:  اســتان  نمونــه  کننــده 
ــع کنــد. بســیاري از  ــت کشــور را مرتف ــي صنع ــکالت کنون مش
بخــش هــاي صنعتــي ایــران بــه دلیــل عــدم توجــه بــه صــادرات، بــا 

ــد.  ــي کنن ــرم م ــه ن ــت و پنج ــتري دس ــکالت بیش مش
محمــد محجــل امامــي گفــت: توســعه صــادرات کشــور مــي توانــد 
ــث  ــد و باع ــران بینجام ــتر ای ــه بیش ــر چ ــدن ه ــي ش ــن الملل ــه بی ب
ــت و  ــش صنع ــازي بخ ــي، نوس ــادي و صنعت ــط اقتص ــعه رواب توس

ــن بخــش گــردد.  ــع مشــکالت ای رف
وي، اشــتغال را مهــم تریــن دســتاورد صــادرات عنــوان کــرد 
و افــزود: حــل مشــکل بیــکاري در کشــور نیــز بــدون توســعه 
ــان  ــي میزب ــاي خارج ــر بازاره ــت و اگ ــن اس ــادرات غیرممک ص
محصــوالت تولیــدي ایرانــي شــوند، ایــن کارگــران ایرانــي هســتند 
ــار  ــال آن، آم ــه دنب ــرد و ب ــد ب ــود خواهن ــوع س ــن موض ــه از ای ک

ــت. ــد یاف ــش خواه ــادي کاه ــزان زی ــه می ــور ب ــکاري در کش بی
امامــي تاکیــد کــرد: حمایــت از صــادرات، حمایــت از اشــتغال در 
ــد معضــل  ــي خواه ــت م ــي شــود و اگــر دول کشــور محســوب م
ــتري  ــه بیش ــا توج ــده ه ــه صادرکنن ــد ب ــد، بای ــل کن ــکاري را ح بی

داشــته باشــد. 
وي در زمینــه مشــکالت پیــش روي صادرکننــده هــا تصریــح کرد: 
ــت  ــکلي اس ــن مش ــاعه بزرگتری ــق الس ــاي خل ــنامه ه ــالغ بخش اب
کــه صادرکننــده هــا بــا آن مواجــه هســتند و ایــن بخشــنامه هــا، 
تمــام برنامــه ریــزي هــاي کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت 

صادرکننــده هــا را بــه هــم مــي ریزنــد. 
امامــي در ادامــه گفــت: یــک صادرکننــده بایــد بــراي خود برنامــه هاي 
ــر  دراز مــدت داشــته باشــد و برنامــه تولیــد و صــادرات خــود را ب

اســاس ایــن برنامــه توســعه دهــد. 
بــر همیــن اســاس در بســیاري از کشــورها بــراي کمــک بــه 
صادرکننــده هــا، قوانیــن صادراتــي ســالیان ســال اســت کــه تغییــر 
نیافتــه اســت امــا مــا در کشــورمان شــاهد ایــن هســتیم کــه هــر هفتــه 

شرکت فوالد مهر سهندشرکت فوالد مهر سهند
مدیرعامل:  عبدالحسین محجل امامی
صادرکننده نمونه ملی

رئیس هیات مدیره فوالد مهر سهند:رئیس هیات مدیره فوالد مهر سهند:

مشکالت صنعت کشور
 از عدم توجه به صادرات است 
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و هــر مــاه، بخشــنامه هــا، دســتور العمل هــا و قوانیــن جدیــد صادراتي بدون پشــتوانه 
علمــي صــادر شــده و تمــام برنامــه هــاي صادرکننــده را نقــش بــر آب مــي کننــد. 
ــز  ــده نی ــاه آین ــد م ــراي چن ــوان ب ــوان کــرد: متاســفانه در کشــور نمــي ت وي عن
برنامــه ریــزي کــرد و همیشــه ایــن نگرانــي وجــود دارد که یــک بخشــنامه جدید 
باعــث ضــرر و زیــان هــاي زیــادي در حــوزه صــادرات بــراي صادرکننــده هــا 

شــود. 
ــر  ــد ب ــور مزی ــادرات کش ــکالت ص ــش مش ــز در افزای ــا را نی ــم ه ــي، تحری امام
علــت دانســت و ادامــه داد: تحریــم هــا نیــز کمــر صادرکننــده را شکســته اســت 
و بــه خصــوص باعــث مشــکالت بانکــي در انتقــال ارز و داد و ســتد بیــن المللــي 

شــده اســت. 
ــن  ــور از بزرگتری ــه کش ــال ارز ب ــتري و انتق ــول از مش ــن پ ــرد: گرفت ــد ک وي تاکی
ــه روش هــاي  ــي اســت و درســت اســت کــه ب ــده ایران مشــکالت یــک صادرکنن
مختلــف ســعي در حــل ایــن مشــکل داشــته ایــم امــا انــرژي زیــادي از مــا مــي گیــرد 

ــم.  ــراي توســعه صــادرات اســتفاده کنی ــرژي ب ــن ان ــم از ای ــا نتوانی ت
صادرکننــده نمونــه اســتان در بخــش دیگــري از صحبــت هــاي خــود بــا اشــاره 
ــوزه  ــفانه در ح ــت: متاس ــا، گف ــده ه ــراي تولیدکنن ــه ب ــواد اولی ــکالت م ــه مش ب
فــوالد بــا مشــکل دیگــري بــه نــام کمبــود مــواد اولیــه مواجــه هســتیم و بســیاري 
ــن  ــه تامی ــي ب ــوالدي کشــور، اهمیت ــه ف ــواد اولی ــده م از شــرکت هــاي تولیدکنن

مــواد اولیــه تولیدکننــده هــاي داخلــي نمــي دهنــد. 
ــد باکیفیــت  ــد ســبب کاهــش تولی ــن موضــوع مــي توان ــد کــرد: ای امامــي تاکی
در حــوزه فــوالد شــده و عــالوه بــر مشــکل تعطیلــي و یــا کار بــا ظرفیــت پاییــن 
کارخانــه هــاي ایــن حــوزه، میــزان صــادرات فــوالدي کشــور را نیــز بــا کاهــش 

زیــادي مواجــه کنــد. 

ــد  ــه تولی ــود ب ــه خ ــي ک ــده های ــه صادرکنن ــواد اولی ــن م ــرد: تامی ــار ک وي اظه
ــن  ــوان ای ــت بیشــتري داشــته باشــد و مــي ت ــد اهمی ــد، بای محصــول مــي پردازن

ــرد.  ــوان ک ــادرات عن ــد و ص ــت از تولی ــاي حمای ــي از راه ه ــوع را یک موض
امامــي بــا اشــاره بــه فعالیــت هــاي شــرکت فــوالد مهــر ســهند، گفــت: مــا تولیــد 
ــه  ــه ب ــرادي ک ــیاري از اف ــم و بس ــي دهی ــام م ــم انج ــار ه ــادرات را در کن و ص
تولیــد و صــادرات بــه صــورت توامــان مــي پردازنــد، مشــکالت افــزون تــر و در 

مقابــل آن انتظــار حمایــت هــاي بیشــتري از دولــت دارنــد. 
وي عنــوان کــرد: حتــي اگــر دولــت بــه دالیــل مختلــف از جملــه کمبــود منابــع، 
تــوان مناســبي بــراي حمایــت از تولیــد و صــادرات نــدارد، حداقــل مــي توانــد بــا 
عــدم ابــالغ قوانیــن و بخشــنامه هــاي خلــق الســاعه بارهــاي جدیــدي بــر دوش 
تولیدکننــده و صادرکننــده نگذاشــته و مشــکالت ایــن قشــر را صدچنــدان نکنــد. 
ــه ســال گذشــته،  ــه کاهــش صــادرات ایــن شــرکت نســبت ب ــا اشــاره ب امامــي ب
ــوده  گفــت: نوســان قیمــت فــوالد و مــواد اولیــه ایــن حــوزه یکــي از دالیلــي ب

کــه باعــث کاهــش صــادرات شــرکت شــده اســت. 
شــرکت فــوالد مهــر ســهند از ســال 13۸۴ فعالیــت خــود را در شــهرک شــهید 
ســلیمي تبریــز آغــاز کــرده اســت. ایــن شــرکت در زمینــه تولیــد لولــه و پروفیــل 
فــوالدي فعالیــت مــي کنــد و از نظــر تنــوع محصــوالت، یکــي از برتریــن 
شــرکت هــاي کشــور در ایــن حــوزه اســت. فــوالد مهــر ســهند از ســال 13۸۷ هر 
ســاله بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه انتخــاب مــي شــود و امســال نیــز بــه عنــوان 

صادرکننــده نمونــه کشــوري انتخــاب و مــورد تجلیــل قــرار گرفتــه اســت. 
محصــوالت لولــه و پروفیــل فــوالدي شــرکت فــوالد مهــر ســهند بــه بیــش از 2۵ 
کشــور از جملــه کشــورهاي اروپایــي صــادر شــده و ایــن شــرکت اولیــن شــرکتي 

اســت کــه محصــوالت فــوالدي را بــه کشــور بلژیــک صــادر کــرده اســت. 



ــار و  ــاحت 3۹1 هکت ــه مس ــی ب ــز در زمین ــیمی تبری ــع پتروش مجتم
ــز  ــی شــهر تبری ــوب غرب ــا در جن ــر از ســطح دری ــاع 132۶ مت ارتف
ــه کار  ــت. زمین ــده اس ــداث ش ــز اح ــگاه تبری ــرب پاالیش و در غ
ــی  ــن، پل ــی اتیل ــام )پل ــای خ ــتیک ه ــد پالس ــاً تولی ــع عمدت مجتم

ــد. ــی باش ــا و ABS ( م ــتایرن ه اس
ــع اســت کــه بخــش  ــی مجتمــع، نفــت و گاز مای ــه اصل ــواد اولی م
ــایر  ــی از س ــادان و مابق ــران، آب ــای ته ــگاه ه ــده آن از پاالیش عم

ــن مــی شــود. ــع تامی مناب
ــدگان  ــی از تولیدکنن ــوان یک ــه عن ــز ب ــیمی تبری ــرکت پتروش  ش
 ABS  انــواع محصــوالت پلیمــر، پلــی اتیلن هــا، پلــی اســتایرن ها و
بــوده کــه بــازار صادراتــی خــود را بــه 3۶ کشــور جهــان افزایــش 

داده اســت.
ــال  ــه س ــون بودج ــز در قان ــیمی تبری ــع پتروش ــرح مجتم ــرای ط اج
ــاه 13۶۷  ــات طــرح در بهمــن م 13۶۶ کل کشــور تصویــب و کلی
ــه تائیــد هیئــت مدیــره شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی رســیده  ب
اســت. فعالیــت هــای طراحــی و مهندســی در نیمــه دوم ســال 13۶۸ 

و عملیــات نصــب در ســال 13۷1 آغــاز شــد.

در عرصه تولید و صادرات 
در ســال جهــش تولیــد، پتروشــیمی تبریــز بــا افزایــش تولیــد واحــد 
ــول،  ــوع محص ــتای تن ــد، در راس ــزان ۶۰ درص ــه می ــن ب ــی اتیل پل
ــده ،  ــال آین ــوالت در س ــبد محص ــه س ــن ب ــی پروپیل ــش پل افزای
افزایــش کیفیــت محصــول ABS گام برداشــته و بــا افزایــش تولیــد 
ــه  ــبت ب ــی نس ــل توجه ــزان قاب ــه می ــتراتژیک ب ــول اس ــن محص ای

ــت. ــوده اس ــرو ب ــته روب ــال های گذش س
ــوان  ــز همــواره به عن ــز نی ــکا در پتروشــیمی تبری ــای آمری  تحریم ه
یــک فرصــت قلمــداد شــده اســت و بــا اســتفاده از نیروهــای متعهــد 

شرکت پتروشیمی تبریزشرکت پتروشیمی تبریز
مدیرعامل:  سیاوش درفشی
صادرکننده نمونه ملی

صادرات محصوالت پتروشیمی 
تبریز به 36 کشور جهان 
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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 پتروشــیمی تبریــز بــه 3۶ کشــور جهــان صــادرات دارد و بــه عنــوان 
یکــی از پتروشــیمی های کشــور بــا قابلیــت تنــوع تولیــدات در مقایســه بــا ســایر 

رقبــا تــالش و فعالیــت مــی کنــد.
صــادر کننــده نمونــه ملــی در ســال ۹۹، صــادر کننــده برگزیــده اســتانی 
آذربایجــان شــرقی در ســال ۹۹، کســب رتبــه برتــر هفدهمیــن جشــنواره  ملــی 
ــرا  ــازی در اج ــی س ــی خصوص ــش مل ــه اول همای ــب رتب ــی، کس ــار مل افتخ
سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانــون اساســی از جملــه افتخــارات ایــن شــرکت 

اســت. 
کســب گواهینامــه اســتانی رعایــت حقــوق مصــرف کننــدگان در دومیــن 
ــی  ــه مل ــب گواهینام ــتان، کس ــبز اس ــع س ــه صنای ــب رتب ــتانی، کس ــش اس همای
ــت  ــی و هش ــش مل ــن همای ــدگان در چهاردهمی ــرف کنن ــوق مص ــت حق رعای
ــن  ــن ای ــاب رجــوع هــم از عناوی ــم ارب ــه نخســت تکری ــی کســب رتب ســال پیاپ

ــت. ــرکت اس ش

برخــی از افتخــارات و دســتاوردهای کســب شــده شــرکت 
پتروشــیمی تبریــز 

_ صادر کننده نمونه ملی در سال 13۹۹
_ کسب رتبه برتر هفدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی در سال 13۹۸

_ کســب رتبــه اول همایــش ملــی خصوصــی ســازی در اجــرای سیاســت هــای 
کلــی اصــل ۴۴ قانــون اساســی، در ســال 13۹۶

_ واحد نمونه تحقیق و توسعه در سال 13۹۶
_ واحد نمونه در حوزه نفت و گاز در سال 13۹۵

_ کسب برترین شرکت شمالغرب )ایران تک( در سال 13۹۵
ــه عنــوان غرفــه برتــر دهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران پالســت  _ تقدیــر ب

ــال 13۹۵ در س
ــن  ــدگان در دومی ــرف کنن ــوق مص ــت حق ــتانی رعای ــه اس ــب گواهینام _ کس

ــال 13۹۵ ــتانی، در س ــش اس همای
_ کسب رتبه صنایع سبز استان در سال 13۹۴

_ کســب گواهینامــه ملــی رعایــت حقــوق مصــرف کننــدگان در چهاردهمیــن 
همایــش ملــی، در ســال 13۹3

_ هشت سال پیاپی کسب رتبه نخست طرح تکریم ارباب رجوع

ایجاد واحد خودکفایی در پتروشیمی تبریز
  واحــد خودکفایــی کــه قبــاًل بــه عنــوان کمیتــه خودکفایــی بــوده، فعالیــت خــود 
را از ســال ۷۹ شــروع کــرده کــه تــا بــه حــال مجــری ســاخت داخــل بــوده و در 
ــا  ــد آن ه ــا خری ــوده و ی ــی ب ــای تحریم ــزو کااله ــه ج ــی ک ــی قطعات آن، تمام
از خــارج از کشــور، مقــرون بــه صرفــه نبــوده توســط ســازندگان داخلــی اعــم 
ــور  ــروج ارز از کش ــر از خ ــن ام ــه ای ــود ک ــی ش ــد م ــی تولی ــی و غیربوم از بوم
ــی  ــش فن ــا دان ــده ت ــث ش ــوژی باع ــث تکنول ــت و از حی ــرده اس ــری ک جلوگی

بســیاری از قطعــات پیچیــده در داخــل کشــور ایجــاد شــود.



مدیــر تولیــد کارخانجــات مهــر اصــل از صــادرات ایــن مجموعــه 
در طــول ســال گذشــته بــه بیــش از 2۰ کشــور مختلــف جهــان خبــر 

داد.
ــای  ــی از واحده ــوان یک ــل را می ت ــی مهراص ــات صنعت کارخانج
تولیــدی بــا ظرفیــت مناســب دانســت کــه بــرای هــزار و ۵۸۶ نفــر 
ــه 2۰ کشــور  ــا صــادرات ب اشــتغالزایی کــرده و از ســوی دیگــر ب
اروپایــی، آســیایی و کشــورهای همجــوار در طــول ســال گذشــته 

ــردارد. توانســته اســت، گامــی مهــم در حــوزه تولیــد و اقتصــاد ب
در ایــن راســتا، مدیــر تولیــد کارخانجــات مهــر اصــل گفــت: ایــن 
ــد  ــه و تبری ــف تهوی ــتگاه های مختل ــد دس ــا تولی ــی ب ــد صنعت واح
ــاالت  ــه و اتص ــد لول ــامل تولی ــته ش ــه وابس ــکل از 1۴ کارخان متش
مســی، ازت، کولرهــای گازی و فــن کویــل، چیلرهــای تراکمــی، 
ــرش ورق در ابعــاد مختلــف،  ــی، رول بازکنــی و ب چیلرهــای جذب
عایق هــای حرارتــی و برودتــی، کویــل و مبــدل ســازی، برج هــای 
خنــک کننــده و برودتــی آریــا بــوده و از بزرگتریــن تولیدکنندگان 
ــران محســوب  ــه مطبــوع و تبریــد صنعتــی در ای دســتگاه های تهوی

می شــود.
ــرد  ــزار و ۵۸۶ ف ــات، ه ــن کارخانج ــه داد: در ای ــم ادام ــد فخی امی

ــتند. ــه کار هس ــغول ب مش

شرکت مهراصلشرکت مهراصل
مدیرعامل: سید امیر سیاوش مقیمی
صادرکننده نمونه ملی

صادرات محصوالت مهر اصل 
به 2۰ کشور مختلف جهان 
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وی از صــادرات محصــوالت ایــن کارخانجــات بــه 2۰ کشــور مختلــف خبــر داد 
و گفــت: ایــن واحــد از ســال ۸۸ بــه طــور مــداوم جــزو واحدهــای صنعتــی برتــر 

در حــوزه صــادرات انتخــاب شــده اســت.
ــل در  ــد کوی ــک تولی ــل اتوماتی ــط کام ــت خ ــت هف ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــم ب فخی
ــوری و  ــه کش ــد نمون ــک واح ــوان ی ــه عن ــروه ب ــن گ ــت: ای ــه گف ــن مجموع ای
بزرگتریــن تولیــد کننــده داخلــی کولرهــای گازی صنعتــی و خانگــی محســوب 
ــن و  ــه بزرگتری ــزات پای ــه اکتشــاف فل ــره پروان ــا داشــتن ســه فق می شــود کــه ب
ــوع  ــه مطب ــت تهوی ــاز صنع ــورد نی ــی م ــای مس ــده لوله ه ــن تولیدکنن مجهزتری

کشــور اســت.
ــه  ــتگاه های تهوی ــد دس ــه از تولی ــل در ادام ــر اص ــات مه ــد کارخانج ــر تولی مدی
ــد  ــه تولی ــادر ب ــه ق ــن مجموع ــت: ای ــر داد و گف ــه خب ــن مجموع ــا در ای هواپیم

ــر  ــوده و عــالوه ب ــا اقلیم هــای مختلــف ب ــه هوایــی متناســب ب دســتگاه های تهوی
تأمیــن نیازهــای داخلــی، محصــول خــود را بــه کشــورهایی چــون عــراق، ترکیــه 

ــد. ــادر می کن ــان ص ــوری آذربایج و جمه
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تولیــد محصوالتــی دیگــر همچــون محصــوالت تهویه 
ــره  ــوالت به ــن محص ــور از ای ــتان های کش ــر بیمارس ــت: اکث ــتان ها گف بیمارس
ــوالت  ــوا از محص ــه ه ــا تهوی ــط ب ــوالت مرتب ــر محص ــوی دیگ ــد. از س می برن
ــت  ــت و کیفی ــه قیم ــه ب ــا توج ــه ب ــوند ک ــوب می ش ــه محس ــی مجموع صادرات

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.



شرکت داداش برادر شرکت داداش برادر )) آیدین آیدین((
مدیرعامل: رسول بیوک
صادرکننده برگزیده استانی

صادرات 4۰ درصد از کل 
فروش محصوالت آیدین 
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شــرکت داداش بــرادر در ســال 1323 در شــهر تبریــز 
تاســیس شــده و فعالیــت خــود را بــا تولیــد انــواع آبنبــات و تافــی 
ــت  ــت کیفی ــه عل ــت، ب ــدای فعالی ــان ابت ــد. در هم ــی کن ــاز م آغ
ــه را  ــازار منطق ــده ای از ب ــهم عم ــدی، س ــوالت تولی ــاالی محص ب
ــت  ــت، مدیری ــق فعالی ــه رون ــا ادام ــه ب ــوری ک ــه ط ــش داد ب پوش
شــرکت توانســت بــا اعتقــاد بــه توســعه پایــدار و بــا اســتفاده بهینــه 
از منابــع، کســب رضایــت مشــتریان، بهبــود مــداوم فرایندهــا و اتــکا 
ــا عنایــت  ــه توانمنــدی ســرمایه هــای انســانی کارآمــد و ســالم، ب ب
ــد  ــوط تولی ــدازی خط ــد و راه ان ــای جدی ــذاری ه ــرمایه گ ــه س ب
پیشــرفته و مــدرن در ســال هــای اخیــر، شــرکت را درجــه باالیــی 

ــاند. ــعه برس از توس
بــه  بــا  )آیدیــن(  بــرادر  داداش  شــرکت  حاضــر،  حــال  در   
ــراژ  ــه مت ــاحتی ب ــنل، در مس ــر پرس ــش از 3۵۰۰ نف ــری بی کارگی
1۵۰ هــزار متــر مربــع و زیربنــای 11۰ هــزار مترمربــع، توســعه پیــدا 
کــرده و توانســته ســبد کاالی خــود را بــا تولیــد انــواع محصــوالت 
شــکالت، فــرآورده هــای کاکائویــی، پاســتیل، نوقــا بارشــکالتی، 
ــل،  ــوه، کارام ــم می ــا طع ــزدار ب ــی مغ ــزدار، تاف ــاده و مغ ــی س تاف
ــیرینی،  ــر، ش ــکویت، ویف ــک، بیس ــزدار، کی ــاده و مغ ــات س آبنب
ــا برنــد  کــرم کاکائــو ،پشــمک، دراژه، پــودر دســر و پــودر ژلــه ب

ــد. ــترش ده ــن( گس )آیدی
ــا تبعیــت از  ــرادر ب تمامــی محصــوالت تولیــدی شــرکت داداش ب
ــت  ــرد زیس ــل کارب ــات قاب ــایر الزام ــی و س ــات قانون ــی الزام تمام
ــرژی، دارای  ــه اي، کیفیــت و ان محیطــي، ایمنــي و بهداشــت حرف
نشــان اســتاندارد ملــی ایــران بــوده و تحــت نظــارت ســازمان غــذا و 

دارو تولیــد و دارای نشــان حــالل مــی باشــد.
ــه  ــدد پروان ــرادر دارای 1۷1 ع ــرکت داداش ب ــر ش ــال حاض در ح

ــت. ــتان اس ــذا و دارو اس ــت غ ــاخت از معاون ــتی س بهداش
تمامــی محصــوالت تولیــد شــده پــس از اخــذ تاییدیــه از واحدهای 
کنتــرل کیفیــت و تضمیــن کیفیــت، طــی پروســه انبــار داری 
ــق  ــال داده و از طری ــار هــای مجهــز شــرکت انتق ــه انب سیســتمی، ب
واحــد حمــل و نقــل شــرکت داداش بــرادر کــه مجهــز بــه چندیــن 
ــار مرکــزی  ــد، از انب ــی باش ــه یخچــال دار م دســتگاه وســائط نقلی
شــرکت بــه انبارهــا و ســردخانه هــای 1۸ مرکــز 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 عــالوه بــر بخــش داخلــی ایــران، اقداماتی اساســی 
ــات،  ــن اقدام ــه ای ــه نتیج ــت ک ــام داده اس ــز انج ــادرات نی ــه ص در زمین
صــادرات بــه کشــورهای همســایه، حــوزه خلیــج فــارس، آســیای شــرقی 
و اروپــا اســت کــه ۴۰ درصــد 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.
انــواع دســتگاهای  بــه  ایــن شــرکت دارای آزمایشــگاه مجهــز 
آزمایشــگاهی در ســه بخــش شــیمیائی، میکروبــی و فاضــالب 
ــدی  ــه ورودی و محصــوالت تولی ــواد اولی ــرل م ــرای کنت ــی ب صنعت
خطــوط تولیــد و تصفیــه آب، طبــق اســتانداردهای ملــی ایــران مــی 
ــام  ــس از انج ــی پ ــی و خارج ــه داخل ــواد اولی ــی م ــه تمام ــد ک باش
مجــوز  آزمایشــگاه،  کارشناســان  تائیــد  و  مربوطــه  آزمایشــات 
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 
 ISOو معاینــات ادواری پرســنل شــاغل مطابــق بــا اســتانداردهای
۹۰۰1  و ISO 22۰۰۰ را بــا اســتفاده از تنظیــم دســتورالعمل هــای  
ــی  ــای مهم ــی از واحده ــد. یک ــی دهن ــام م ــری و انج ــی ، پیگی اجرائ
کــه میتــوان بــه آن اشــاره نمــود، واحــد تحقیــق و توســعه اســت کــه 
ایــن واحــد بــا بهــره گیــری از کارشناســان بــا تجربــه و دانــش علمــی 

ــذا،  ــت غ در صنع
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 ســالمت 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 ۵۸ ســال حضــور در بازارهــای داخلــی و جهانــی، همچنــان در تــالش 
اســت تــا محصوالتــی باکیفیــت و ســالمت محــور بــه مشــتریان خــود ارائــه نمــوده و بــه صــورت 
ــد  ــا تاکی ــه همان ــود ک ــت خ ــز موفقی ــن رم ــی و مهمتری ــدف عال ــبرد ه ــت پیش ــتمر در جه مس

بر»مشــتری مــداری« اســت، گام بــردارد.



ــارۀ  ــردن درب ــر ک ــای فک ــه ج ــده ای ب ــه صادرکنن اینک
ــی دور  ــاً چگونگ ــی و احیان ــای خارج ــعۀ بازاره ــی توس چگونگ
ــر مشــکالِت ناشــی از نوســانات ارز و  ــه ب ــا غلب ــا ی ــم ه زدن تحری
مبــادالت بانکــی، دغدغــۀ تامیــن کامیــوِن بیــن المللــی بــرای ایفــای 
تعهــدات صادراتــی اَش را داشــته باشــد، موضوعــی اســت کــه در 

ــه اســت.  ــه خــود گرفت تبریــز رنــگ واقعیــت ب
ــش  ــت مدیریت ــرکِت تح ــه ش ــز« ک ــام تبری ــهند ج ــل »س مدیرعام
ــرقی در  ــان ش ــدۀ آذربایج ــی برگزی ــای صادرات ــی از واحده یک
ســال 13۹۹ معرفــی شــد، بــه کمبــود نــاوگان حمــل و نقــل بــرای 
ــع  ــاره و از رف ــام اش ــهند ج ــِی س ــای صادرات ــه ه ــت محمول ترانزی

ــد.  ــی کن ــاد م ــن مشــکل انتق نشــدن ای
ــان« کــه در حاشــیۀ  ــا »یعقــوب محبوی ــا ب ــاه م گفــت وگــوی کوت
ــدۀ اســتان در  ــدگان برگزی ــل از صادرکنن ــی و تجلی مراســم »معرف
ســال جــاری« صــورت گرفــت، حــاوی اطالعــات تــازه ای از 
ــز هــم هســت کــه مــرور  فعالیــت هــای شــرکت ســهند جــام تبری

ــت. ــف نیس ــی از لط آن خال

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 

ــد؟ ــی گویی باشــید، چــه م
شــرکت ســهندجام تبریــز تولیدکننــده انــواع شیشــه در ســال 13۸1 
کلنــگ زنــی شــد و در ســال ۸۵ تولیــد شیشــه را آغــاز کــرد و هــم 
اکنــون در ســال ۹۹ بــا داشــتن ۶ کارخانــه کــه هــر کــدام بــه یــک 
ــد  ــد تولی ــن واح ــوان بزرگتری ــد، عن ــاص دارن ــد اختص ــط تولی خ
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــور را ب ــمالغرب کش ــه در ش ــده شیش کنن
ــده شیشــه ســیمی )مســلح( در  اســت. ضمــن اینکــه تنهــا تولیدکنن

کشــور هســتیم.
در حــال حاضــر ایــن کارخانــه بــا تولیــد انــواع شیشــه های مشــجر، 
ــز،  فلــوت و ســکوریت در رنگ هــای مختلــف اعــم از ســفید، برن
ــوده  ــری پیشــتاز ب ــی مت ــا 1۰ میل ــار ت دودی و ضخامــت  هــای چه
ــد  ــی تولی ــرد خــود، توانای ــای منحصــر بف ــه قابلیت ه ــا توجــه ب و ب
ــاً  ــدون آهــن )ســوالر( را کــه صرف ــل و شیشــه ب شیشــه های پروفی

شرکت سهند جام تبریزشرکت سهند جام تبریز
مدیرعامل: یعقوب محبوبیان
صادرکننده برگزیده استانی

مدیرعامل سهندجام تبریز:مدیرعامل سهندجام تبریز:

شکستن شیشۀ صادرات
 با کمبود زیرساخت ها 
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ــزان  ــود، دارد. می ــتفاده می ش ــیدی اس ــای خورش ــت آبگرمکن ه جه
اشــتغال هــم، در اوایــل تاســیس کارخانــه حــدود 2۰۰ نفــر بــود و هــم 

اکنــون بیــش از 1۰۰۰ نفــر مشــغول فعالیــت هســتند.

و اینکه چه مقدار تولید دارید و چه حجمی از آن صادر می شود؟
ــغ  ــجر بال ــه مش ــع، شیش ــون مترمرب ــدود 13 میلی ــوت ح ــه فل ــد شیش ــزان تولی می
بــر دو میلیــون و ۸۵۹ هــزار مترمربــع، شیشــه ایمنــی ۹۶۰ هــزار مترمربــع و 
آینــه 221 هــزار و 1۴۵ مترمربــع اســت. حــدود ۸۰ تــا ۸۵ درصــد مجمــوع 
تولیــدات بــه کشــورهای عــراق، ترکمنســتان، ازبکســتان، قزاقســتان، افغانســتان، 
ترکیــه، آذربایجــان، گرجســتان، ارمنســتان، هندوســتان، کــره جنوبــی، کویــت، 
ــی، بلغارســتان، قبــرس و  ــا، رومان ــی، روســیه، ایتالی عمــان، امــارات متحــده عرب
ــا در ســال گذشــته حــدود 2۶  ــی شــود. مجمــوع صــادرات م صربســتانصادر م

ــت. ــوده اس ــون دالر ب میلی

بــا ایــن حجــم بــاال از صــادرات در ســال، طبیعتــاً بــا مشــکالتی هــم مواجــه 
شــده ایــد. بــر همیــن اســاس، چــه انتظــاری از مســئوالن بــرای رفــع ایــن 

ــکالت دارید؟ مش
ــم،  ــا آن مواجهی ــت ب ــی اس ــد وقت ــه چن ــکالتی ک ــن مش ــی تری ــی از اساس یک
ــا  ــه هــای صادراتــی اســت. ب ــرای حمــل محمول کمبــود کامیــون بیــن المللــی ب
شــرایطی کــه ایجــاد شــده، مــا نمــی توانیــم کامیونــی بــرای صــادرات پیــدا کنیــم 
ــی و  ــای ریل ــوی ناوگان ه ــب از س ــرویس مناس ــه س ــدم ارائ ــه ع ــی ک و در حال
دریایــی جهــت صــادرات محصــوالت تولیــدی بــه حــد کافــی مــا را اذیــت مــی کند، 
ــه  ــکل ب ــن مش ــت. ای ــده اس ــوز ش ــاالی ق ــوز ب ــی ق ــن الملل ــون بی ــود کامی کمب
ــده و در  ــان مان ــی روی دســت م ــۀ صادرات ــون محمول حــّد حــاد شــده کــه اکن
واقــع نمــی توانیــم تعهــد صادراتــی مــان را بــه موقــع ایفــا کنیــم. در وســط ایــن 
ــه  ــار تعرف ــر ب ــا زی ــول صــادرات باشــیم و ی ــد شــاهد اف ــا بای ــزرگ، ی مشــکل ب

هــای سرســام آوری برویــم کــه در بحبوحــۀ کمبــود کامیــون و نبــود کنتــرل و 
نظــارت بــر شــرکت های حمــل و نقــل، هــر راننــده و هــر شــرکتی، کرایــۀ حمــل 

را بــه دلخــواه تعییــن مــی کنــد.

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

بلــه، در حالــی کــه صــادرات موفــق در گــرو وجــود زیرســاخت هــای الزم از 
جملــه زیرســاخت هــای حمــل و نقــل و ترانزیــت هســت، خــوِد 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، ۷ شــرکت دیگــر در صنعــت شیشــه ایــران فعالیــت دارنــد 
ــازاِد  ــا م ــن واحده ــده در ای ــد ش ــوالت تولی ــد محص ــوع، ۶۰درص ــه در مجم ک
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 
ــر اینصــورت  ــی کاال، حــل و فصــل شــود کــه در غی زیرســاخت هــای جابجای

بایــد درب کارخانــه هــا را تختــه کنیــم و تولیــد متوقــف شــود.

ــار  ــل، انتظ ــل و نق ــای حم ــاخت ه ــت زیرس ــزوم تقوی ــر از ل ــه غی ب
دیگــری از مســئوالن نداریــد؟

ــا و  ــت. م ــئوالن اس ــۀ مس ــد مداخل ــه نیازمن ــت ک ــم هس ــر ه ــکل دیگ ــک مش ی
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 حــّد 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.



و  تهــران  خــزر  آذرپــاک  شــرکت  مدیــره  هیــات  رئیــس 
صادرکننــده نمونــه اســتان گفــت: ایــن روزهــا صادرکننــده هــا بــا 
ــرم مــي کننــد و اکثــر تولیــد  مشــکالت بســیاري دســت و پنجــه ن
ــا ســیلي، صــورت خــود را ســرخ  ــا ب ــده ه ــا و صادرکنن ــده ه کنن

ــد.  ــي دارن ــه م نگ
ــي  ــوان کــرد: آمارهــاي صادرات ــاد عن ــژاد کجاب محمــد کاظمــي ن
ــوع در  ــن موض ــرده و ای ــدا ک ــش پی ــل کاه ــال قب ــه س ــبت ب نس

ــت.  ــهود اس ــال مش ــز کام ــران نی ــزر ته ــاک خ ــرکت آذرپ ش
وي افــزود: ارز اختصــاص یافتــه بــراي واردات مــواد اولیــه بــا 
قیمــت مــواد اولیــه همخوانــي نــدارد و بیشــتر تولیــد کننــده هایــي 
ــده و  ــد از ایــن موضــوع آســیب دی کــه دســتي در صــادرات دارن
نگــران تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز واحــد تولیــدي خــود هســتند. 
ــن حــوزه، گفــت:  ــژاد در مــورد ســایر مشــکالت در ای کاظمــي ن
اگرچــه هزینــه حمــل و نقــل در کشــور پاییــن اســت و ایــن ظاهــرا 
بــه نفــع صادرکننــده هاســت امــا در عمــل، زیرســاخت هــاي حمــل 
ــا  ــز ب ــه نی ــوده و در ایــن زمین و نقلــي کشــور ضعیــف و فرســوده ب

مشــکالت عدیــده مواجــه هســتیم. 
وي بــا اشــاره بــه نبــود مشــوق هــاي صادراتــي در کشــور، گفــت: 

شرکت آذرپاک خزر تهرانشرکت آذرپاک خزر تهران
مدیرعامل: ابوالفضل کاظمی نژاد
صادرکننده برگزیده استانی

رئیس هیات مدیره آذرپاک خزر:رئیس هیات مدیره آذرپاک خزر:

نبود مشوق های
 صادراتی مناسب در کشور 
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ــي  ــه فراموش ــده و ب ــت نش ــال 13۸۶ پرداخ ــابق از س ــي س ــاي صادرات ــوق ه مش
ســپرده شــده اســت. ایــن در حالیســت کــه مشــوق هــاي صادراتي در کشــورهاي 
مختلــف بــه صادرکننــده هــا پرداخــت مــي شــود و بــه همیــن دلیــل این کشــورها 

جــزو کشــورهاي موفــق در حــوزه صــادرات محســوب مــي شــوند. 
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت آذرپــاک خــزر تهــران افــزود: مشــوق هــاي 
ــن در حالیســت کــه  ــود. ای ــزي حــدود 3 درصــد ب ــران چی ــي در ای صادرات
از کشــورهاي همســایه،  برخــي  پیشــرفته و حتــي  بیشــتر کشــورهاي  در 
مشــوق هــاي صادراتــي حــدود 1۸ درصــد اســت کــه رقــم قابــل توجهــي بــراي 

یــک صادرکننــده محســوب مــي شــود. 
ــي دیگــر از  کاظمــي نــژاد مــواردي ماننــد مالیــات بــر ارزش افــزوده را یک
ــت در  ــات دول ــه داد: تصمیم ــرد و ادام ــوان ک ــا عن ــده ه ــکالت صادرکنن مش
ــت  ــده نیس ــده و صادرکنن ــع تولیدکنن ــه نف ــوال ب ــادرات معم ــد و ص ــوزه تولی ح
و برخــي از اوقــات باعــث از بیــن رفتــن تمرکــز صادرکننــده در امــر صــادرات 

مــي شــود. 
وي بــا اشــاره بــه کاهــش صــادرات ایــن شــرکت در ســال جــاري، عنــوان کــرد: 

ــه  ــد در ســال 1۴۰۰ ب ــت جدی ــم سیاســت هــاي دول ــا ببینی ــد منتظــر باشــیم ت بای
چــه شــکل خواهــد بــود و امیدواریــم کــه امیــدواري صادرکننــده هــا بــه بهبــود 

وضعیــت در ســال آینــده بــه یــاس تبدیــل نشــود. 
ــرادر  ــا ســرمایه گــذاري دو ب ــاک خــزر تهــران در ســال 13۸۰ ب شــرکت آذرپ
خــوش فکــر تاســیس شــده و محصــوالت ایــن شــرکت از همــان ابتــداي تولیــد 

بــه کشــورهاي مختلــف صــادر شــده اســت. 
کشــورهایي ماننــد عــراق، افغانســتان، پاکســتان، ترکیــه، آذربایجان و گرجســتان 
ــاک  ــرکت آذرپ ــتند. ش ــرکت هس ــن ش ــوالت ای ــي محص ــتریان دائم ــزو مش ج
ــواع  ــي، ان ــتیکي آب ــزي و پالس ــاي فل ــواع کولره ــده ان ــران تولیدکنن ــزر ته خ
ــي  ــاي گازي و برق ــاري ه ــواع بخ ــي، ان ــي و صندوق ــاي خانگ ــال فریزره یخچ
بــوده و ایــن محصــوالت بــا برندهــاي مختلــف از جملــه گلــدن، پــاک خــزر و 

ــه بازارهــاي هــدف در کشــورهاي همســایه ارســال مــي شــوند. رامــوس ب
ــر اشــتغال ایجــاد  ــراي ۴۰۰ نف ــروز ب ــه ام ــا ب ــت ت ــداي فعالی ــن شــرکت از ابت  ای
کــرده و ســال هــاي متوالــي بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه اســتان انتخــاب شــده 

اســت.  



»عبدالــه قاریــزاده«، مدیرعامــل و نائــب رئیــس هیــات مدیــرۀ 
شرکت»ســیم و کابــل تبریــز« یــا »ســیمکات« وقتــی در برابــر ســوال 
مــا مبنــی بــر چگونگــِی انجــام صــادرات موفــق در تنگنــای انبــوهِ 
ــه  ــی ارائ ــود، تحلیل ــی ش ــه م ــی مواج ــادِی کنون ــکالِت اقتص مش
مــی دهــد کــه دســتکم در نــگاه نخســت قابــل تأمــل اســت. متــن 
زیــر ماحصــل گفــت وگــوی کوتــاه، امــا جــّذاب مــا بــا ایــن فعــال 
ــۀ اقتصــادی اســتان اســت کــه در حاشــیۀ مراســم معرفــی و  باتجرب
ــان  ــدۀ آذربایج ــدۀ برگزی ــای صادرکنن ــران واحده ــل از مدی تجلی

ــه انجــام رســید. شــرقی ب

ــی  ــپهر صادرات ــر در س ــار دیگ ــک ب ــی ی ــیمکاِت« قدیم »س
ــده  ــوان واحــد برگزی ــه عن آذربایجــان شــرقی درخشــید و ب

ــد. ــی ش معرف
بلــه. شــرکت ســیم و کابــل تبریــز در ســال 13۵3 در 1۵ کیلومتــری 
ــزار  ــش از ۵۴ ه ــاحت بی ــه مس ــی ب ــران در زمین ــز- ته ــاده تبری ج
ــدازی ماشــین آالت  ــع تاســیس شــد امــا کار نصــب و راه ان مترمرب
آن در ســال 13۵۷عملیاتــی شــد. در آغــاز فعالیــت ایــن کارخانــه، 
محصــوالت تولیــدی شــامل ســیم های عایــق  دار، هادی هــای 
هوایــی مســی و کابل هــای ســبک بــود ولــی در ســال 13۶۵، 
ــدازی  ــول پــی وی ســی )PVC( شــرکت راه ان ــد گران ســالن تولی
ــواع گرانول هــای مــورد مصــرف  ــده ان ــن واحــد تولیدکنن شــد. ای

ــی اســت.  ــل زمین ــق و روکــش ســیم و کاب در عای
در ســال 13۷۵ هــم شــرکت ســیمکات شــاهد راه انــدازی کارخانــه 
ــود.  ــن ب ــزار ت ــاالنه 12 ه ــت س ــا ظرفی ــوم ب ــول آلومینی ــد مفت تولی
ظرفیــت تولیــد ایــن واحــد در ســال 13۸۶ بــا نصــب و را ه انــدازی 
یــک کــوره ذوب و نگهدارنــده جدیــد بــه میــزان شــش هــزار تــن 

در ســال افزایــش یافــت. 
ــه و  ــول، لول ــد مفت ــه تولی ــرکت، کارخان ــای ش ــر واحده از دیگ
تســمه مســی اســت کــه در ســال 13۷۹ راه انــدازی و شــروع بــکار 
ــواع  ــن ان ــاالنه ۷۴۰۰ ت ــم س ــد ه ــن واح ــد ای ــت تولی ــرد. ظرفی ک

شرکت سیم و کابل تبریزشرکت سیم و کابل تبریز))سیمکاتسیمکات((

مدیرعامل: عبداهلل قاری زاده
صادرکننده برگزیده استانی

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره سیمکات:مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره سیمکات:

از تهدید تا فرصِت
 نوسانات اقتصادی بر تجارت
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ــت. ــی اس ــمه مس ــه و تس ــول، لول مفت
در ســال 13۹۷ نیــز 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 
ــبت  ــت. نس ــوع اس ــن موض ــد همی ــروز، مؤّی ــم ام ــما در مراس ــور ش حض
صــادرات بــه مجمــوع تولیــد، چــه میــزان اســت و در بــازار کدام کشــورها 

حضــور داریــد؟
ــال  ــول در س ــواع محص ــن ان ــزار تُ ــر ۴۰ه ــغ ب ــزی بال ــا چی ــدات م ــوع تولی مجم
هســت و ۶2 درصــد ایــن میــزان، صــادر مــی شــود؛ ارزش ریالــی صــادرات مــا 
ــه  ــادرات ب ــر ص ــه در اث ــود ک ــان ب ــارد توم ــدود 2۹۰ میلی ــم ح ــل ه در ســال قب

ــد. ــد ســیمکات ش ــتان عای ــتان و گرجس ــه، افغانس ــراق، ترکی ــورهای ع کش
ــا هــر تحــّول  ــد و مخصوصــاً صــادرات، در شــرایطی کــه ب ــد کــه تولی مــی پذیری
سیاســی-اقتصادی دســتخوش نوســان هــای گاهــاً شــدید مــی شــود، دشــواری هــای 
مضاعفــی را تحمیــل کــرده اســت؟ بــا مفــروض دانســتن موافقــت تــان بــا ســوال 
طــرح شــده، چگونــه یــک تولیــد و متعاقبــاً 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 
حقیقتــاً هــم تهدیــد بزرگــی بــوده و هســت ولــی مــا بــا چابکــِی خاّصــی کــه در 
ــزرگ  ــزرگ، یــک فرصــت ب ــِد ب سیســتم ایجــاد کــرده ایــم، در دل ایــن تهدی
هــم ایجــاد کردیــم. همــکاران مــا بــه محــض شــروع کرونــا و نیــاز پیــدا کــردن 

بــه ســیم هــای مفتولــِی 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 
ــرک، وزارت  ــزی، گم ــک مرک ــب بان ــر از جان ــا یکدیگ ــض ب ــاً متناق و گاه
صنعــت، معــدن و تجــارت و غیــره هســتیم کــه مشــکالت عمــده ای را بــرای بــه 

خصــوص صــادرات ایجــاد کــرده اســت.
بــه هرحــال ایــن اتفاقــاِت خــوب و بــد، هــر چــه بــوده، گذشــته و بایــد بــه فکــر 
ــا  آینــده بــود. امیدواریــم مســئوالِن تصمیــم گیــر هــم عنایــت داشــته باشــند و ب
ــم در  ــند و ه ــق ببخش ــی رون ــای صنعت ــه کار واحده ــم ب ــد، ه ــت از تولی حمای

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 
ــان، کــم  ــل شــده توســط دشــمنان م توجــه داشــته باشــید کــه مشــکالِت تحمی
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 
ــا  ــل آنه ــل و فص ــت ح ــت، در جه ــگاه مثب ــا ن ــنوند و ب ــادی را بش ــاالن اقتص فع
تمــام تــوان خــود را بــه کار گیرنــد تــا تولیــدی پررونــق و نهایتــاً تجارتــی موفــق 

و مطلــوب را شــاهد باشــیم.



ــرای  ــی مــا هــم ب »صــادرات در شــرایط تحریــم، ســخت شــده ول
ــم. اســتمرار  ــان را داری ــر مشــکالت، راه حــل هــای خودم ــه ب غلب
ــم.«  ــا توانســته ای ــی م ــا یعن ــن ســختی ه صــادرات در وانفســای ای
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 
ــدۀ  ــدۀ برگزی ــن صادرکنن ــا ای ــا ب ــاه م ــوی کوت ــت وگ ــن گف مت
ــی  ــم معرف ــیۀ مراس ــه در حاش ــال ۹۹ ک ــرقی در س ــان ش آذربایج
صادرکننــدگان برگزیــدۀ اســتان بــه انجــام رســید، هــم شــما را بــا 
ــدگاه  ــه ای از دی ــم گوش ــد و ه ــی کن ــنا م ــن« آش ــرکت »ایلیک ش
هــای مدیرعامــل ایــن واحــد صادراتــی موفــق را نمایــان مــی ســازد.

قبــل از رســمیت یافتــن گفــت وگــوی مــان عنــوان کردیــد 
ــی اینکــه  ــن یعن ــد. ای ــد رســیده ای ــه تولی کــه از صــادرات ب
مــن بــا یــک صادرکننــدۀ حرفــه ای گفــت وگــو مــی کنــم 
ــدۀ  ــوان »صادرکنن ــام، عن ــتگِی تم ــا شایس ــد ب ــی تردی ــه ب ک
ــدۀ آذربایجــان شــرقی« را از آن خــود کــرده اســت.  برگزی

ــه تولیــد بایــد شــنیدنی باشــد. داســتان ورودتــان ب
ــادرات  ــل در کار ص ــال قب ــی از 2۵ س ــورت خانوادگ ــه ص ــا ب م
ــا اینکــه  ــم ت ــه خــارج از کشــور بودی ــی ب ــواع محصــوالت ایران ان
تصمیــم گرفتیــم توانمنــدی خودمــان در عرصــه تولیــد را هــم 
ــن اســاس یــک شــرکت خانوادگــی  ــر همی ــه محــک بکشــیم. ب ب
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 13۸۵ موفــق بــه دریافــت عنــوان یکــی از بزرگتریــن 
ــورهایی  ــه کش ــادرات ب ــا ص ــران ب ــمش در ای ــدگان کش صادرکنن
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 
ــوع  ــال 13۸۵ تن ــس از س ــت. پ ــده اس ــناخته ش ــود ش ــتریان خ مش
محصــوالت شــرکت مــا بــه میــوه خشــک، آجیــل و خرمــا گســترش 
یافــت و از ســال ۹1 بــود کــه رویکردهای تولیــد، فــراوری و صادرات 

شرکت ایلکینشرکت ایلکین
مدیرعامل: حسن قالیچه باف وثوقی
صادرکننده برگزیده استانی

مدیرعامل شرکت ایلکین:مدیرعامل شرکت ایلکین:

صادرات، سند تحقق 
شعار »ما می توانیم«
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شــرکت بــر مبنــای اصولــی اســتوار شــد کــه امــروز بــا اتـّـکا بــه این اصــول، موفــق به 
کســب عنــوان صادرکننــدۀ برگزیــدۀ آذربایجــان شــرقی شــده ایــم.

ــا  ــِی محصــوالت تولیــد ی ــر اســاس گفتــه هایتــان همــۀ مقاصــد صادرات ب
ــا حاکمیــت  فــراوری شــده در ایلکیــن، کشــورهای اروپایــی بــود. االن ب
شــرایط تحریــم و دشــواری هــای اقتصــادی، چــه تغییــری در جغرافیــای 

ــان ایجــاد شــده اســت؟ ــی محصــوالت ت صادرات
مــا همچنــان بــه اروپــا صــادرات داریم ضمــن اینکه بســیاری از کشــورهای همســایه 

و کشــورهای آســیایی هــم بــه لیســت مشــتری هــای مــا اضافــه شــده اند.

ــه خاطــر امــکان ناپذیــری  ــه کشــورهای اروپایــی، ب اســتمرار صــادرات ب
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 
ــن شــرایطی و  هســتیم و طبیعــی اســت کــه راهــکار اســتمرار صــادرات در چنی
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.
ــاد  ــا اعتق ــی هســت، بســیار هــم هســت؛ ام ــم ســختی های همــان طــور کــه گفت
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 مــِن 
تولیدکننــده و صادرکننــده هــم بایــد برابــر بــا اقشــار دیگــر ســهم مــان در تحقــق 

ایــن اســتقالل را ادا کنیــم.

بســیار خــوب. شــاید افشــای پیــچ و خــم هــای صــادراِت موفــق بــه اروپــا 

در وســط جنــِگ اقتصــادِی کنونــی درســت نباشــد امــا مســالۀ دیگــری کــه 
بــاز حیــرت انگیــز اســت، دســتیابی محصــوالت تولیــدی یــا فــراوری شــدۀ 
شــرکت شــما بــه درجــه ای از کیفیــت مطلــوب اســت کــه مــورد تقاضــای 

مشــترِی اروپایــی اســت. 
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 کــردِن 
غــذای ســالم هســتند. شــرکت ایلکیــن بــا حمایت از ســالمتی مصــرف کننــده، تهیه 
کننــده غــذای ســالم بــرای مشــتریان خــود اســت و توانســته نشــان ایمنــی و ســالمت 
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 
ــم. آزمایشــگاه هــای شــرکت در داخــل  ــداری مــی کنی ــم، خری ــا آن هــا را داری ب
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 دقیــِق متخصصــان کنتــرل کیفــی شــرکت همــراه بــا پیــاده ســازی 
اصــول ایــزو 22۰۰۰:2۰۰۵ و رعایــت اســتاندارد مــواد غذایــی موســوم بــه جــی ام پی 
)GMP( بــا 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 شــرکِت تحــت مدیریــت شــما چــه میــزان 

اســت و چــه بخشــی از آن صــادر مــی شــود.
حــدود ۷هــزار تـُـن در ســال، انــواع محصــول را تولیــد و یــا فــراوری مــی کنیــم و 
1۰۰ درصــد ایــن تولیــدات، صــادر مــی شــود. اساســاً اســتراتژی مــا در تاســیس 

شــرکت کــه قبــاًل توضیــح دادم، تولیــد صــادرات محــور بــوده اســت.



ــات   ــدگان درخصــوص اســترداد مالی ــراض  صادرکنن اعت
ــد ارزی،  ــای تعه ــال از ایف ــت دو س ــم گذش ــه رغ ــزوده ب ارزش اف
همچنــان ادامــه دارد. در تــازه تریــِن ایــن اعتــراض هــا یــک عضــو 
ــرژی شــمالغرب آرکا« کــه  ــش و ان ــرۀ شــرکت »پاالی ــات مدی هی
ــان  ــدۀ آذربایج ــی برگزی ــد صادرات ــس »واح ــت تندی ــرای دریاف ب
شــرقی در ســال 13۹۹« بــه 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 
ــرد. در  ــاد ک ــی ی ــابان صادرات ــوش حس ــکل خ ــن مش ــزرگ تری ب
گفــت وگــو بــا »حســن رهبرنیــا« جزئیــات ایــن موضــوع را جویــا 

ــر مــی خوانیــد: شــده ایــم کــه در زی

ــه در  ــرقی ک ــان ش ــدۀ آذربایج ــدۀ برگزی ــیر صادرکنن مس
صنعــت تولیــد قیــر فعالیــت دارد، همــوار اســت یا ســنگالخی؟

ــودن  ــوار ب ــار هم ــد انتظ ــت نبای ــز و درش ــکالت ری ــود مش ــا وج ب
ــت. ــیر را داش مس

چه مشکالتی؟ بزرگ تریِن آنها کدام است؟
ــر ارزش افــزوده. مطابــق قانــون، ســازمان  عــدم اســترداد مالیــات ب
ــک  ــدت ی ــرف م ــر ظ ــه حداکث ــت ک ــف اس ــی مکل ــور مالیات ام
مــاه، مالیــات بــر ارزش افــزوده دریافتــی از صادرکننــدگان را 
ــا  بــه حســاب آنهــا واریــز کــرده و مســترد نمایــد امــا در ارتبــاط ب
ــع کامــل  ــه رغــم اینکــه بیــش از دو ســال از رف ــا ب واحــد خــوِد م
ــه  ــزی ب ــک مرک ــط بان ــا توس ــرکت م ــی ش ــد ارزی و معرف تعه
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 عمــده ای از منابــع مرتبــط 
ــه  ــوه ب ــن وج ــیم و ای ــته باش ــت نداش ــان را در دس ــی م ــا نقدینگ ب

ــد. ــی بمان صــورت بلوکــه شــده باق

یعنــی شــما در ســال 97 صــادرات داشــته ایــد و بــه موقــع هم 
تعهــد ارزی تــان را ایفــا کــرده ایــد امــا حــاال کــه در اواخــر 

شرکت پاالیش و انرژی شمالغرب آرکاشرکت پاالیش و انرژی شمالغرب آرکا

مدیرعامل:  مقصود  رهبرنیا
صادرکننده برگزیده استانی

عضو هیات مدیره آرکا:عضو هیات مدیره آرکا:

خوش حسابان صادراتی
در سنگالخ وعده های مالیاتی 
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ســال 99 هســتیم، بــه وجــوه قانونــِی مربــوط بــه مالیــات بــه ارزش افــزوده 
تــان دسترســی نداریــد؟

بلــه، مــا جــزو آن دســته از صادرکنندگانــی هســتیم کــه در ســال ۹۷ صــادرات 
ــه  ــه چرخ ــود را ب ــادرات خ ــل از ص ــی ارز حاص ــت قانون ــم و در مهل ــته ای داش
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 اطــالع موثــق داریــم کــه همــکاران مــا مثــاًل 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 کرده انــد، ثبــت شــده اســت؟

ــده، حتــی ۷۰ درصــد از ارز حاصــل از  ــد اگــر یــک صادرکنن ــون مــی گوی قان
صــادرات خــود را بازگردانــده باشــد، تمــام مالیــات بــر ارزش افــزوده پرداختــی 
ــک  ــالم بان ــر اع ــود. براب ــت داده می ش ــابش برگش ــه حس ــادرات، ب ــت ص او باب
مرکــزی مــا نــه حــّد کــف، کــه 1۰۰ درصــد 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 
بخشــنامه  هــا و تکثـّـر 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 گاهــاً تنهــا یــک موضــع گیــری سیاســی اســت. انتظــار 
بخــش خصوصــی، بهبــود مناســبات سیاســی و و روابــط اقتصــادی بــا کشــورهای 
ــه  ــور خارج ــر دوش وزارت ام ــه ب ــن وظیف ــی از ای ــش مهم ــت و بخ ــر اس دیگ
اســت کــه از بازرگانــان ایرانــی در ســایر کشــورها حمایــت کنــد. اگــر روابــط 
ــل  ــارت غیرقاب ــات تج ــن امکان ــد، تامی ــدا کن ــود پی ــورها بهب ــن کش ــی بی سیاس
دســترس نیســت. مهــم تریــن کار، رفــع محدودیــت هــا و تســهیل شــرایط 
ّــای ارســال جنســم  قانونــی اســت. وقتــی ایــن اتفــاق نمــی افتــد، وقتــی مــن مهی
ــِی  ــن جنــس صادرات ــا گرجســتان هســتم، کشــور مقصــد از پذیرفت ــه ی ــه ترکی ب

ــدۀ کشــور مــا نیســت. ــی امتنــاع مــی کنــد و ایــن، اصــاًل برازن ایران
بــاور کنیــد کــه آذربایجــان شــرقی توانایــی چنــد برابــر کــردن ظرفیــت صادراتِی 
خــود را دارد امــا مشــکالتی کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــد، دســت و بــال مــا 

را بــرای تحقــق ایــن پتانســیل بالقــوه مــی بنــدد.



مدیرعامــل شــرکت کلــر پــارس و صادرکننــده نمونــه ملــي گفــت: 
صــادرات مکمــل تولیــد اســت و امســال صــادرات مــواد غیرنفتــي 
ــد  ــش تولی ــعار جه ــدن ش ــق ش ــه محق ــي ب ــک بزرگ ــته کم توانس
ــح  ــور تصری ــود. ابوالفضــل باباپ ــد ش ــش تولی کــرده و باعــث افزای
ــاز داخلــي 3۰  ــر تامیــن نی ــارس امســال توانســته عــالوه ب کــرد: کلرپ
ــف  ــورهاي مختل ــه کش ــود را ب ــدي خ ــوالت تولی ــد از محص درص
ــن مقــدار صــادرات باعــث افزایــش  ــد و محقــق شــدن ای صــادر کن

راندمــان تولیــد در ایــن کارخانــه شــده اســت. 
ــواد  ــادرات م ــت ص ــون ممنوعی ــفانه قان ــرد: متاس ــح ک وي تصری
ــا در  ــاري کرون ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ــدزا ب ــده و گن ــي کنن ضدعفون
کشــور باعــث کاهــش آمــار صــادرات کلرپــارس شــد، در صورتي 
کــه مــي توانســتیم ایــن مــواد را بــه بیشــتر کشــورهاي جهــان صــادر 

ــه آمــار بهتــر و درخشــان تــري دســت پیــدا کنیــم.  کنیــم و  ب
ــه  ــه ب ــود ک ــي ب ــرکت های ــي از ش ــارس یک ــه داد: کلرپ ــور ادام باباپ
ــراي  ــد خــود را ب ــاز، خــط تولی ــا و احســاس نی محــض شــیوع کرون
تولیــد مــواد ضدعفونــي کننــده مهیــا کــرد و بــه ایــن وســیله توانســتیم 
ــوع محصــوالت را  ــن ن ــه ای ــوري کشــور ب ــاز ف بخــش اعظمــي از نی
مرتفــع کنیــم.  وي در زمینــه مشــکالت پیــش روي تولید و صــادرات، 
ــود  ــارس، کمب ــر پ ــا در کل ــي م ــان کــرد: یکــي از مشــکالت اصل بی
مــواد اولیــه و نوســانات قیمتــي مــواد اولیــه اســت کــه باعــث شــده بــا 

مشــکالت عمــده اي در ایــن زمینــه مواجــه شــویم. 
باباپــور افــزود: مشــکالت فراوانــي بــراي واردات مــواد اولیــه 
داریــم و در ایــن زمینــه تنهــا دولــت و بانــک مرکــزي مــي تواننــد 
ــي،  ــکالت ارزي و پول ــع مش ــب و رف ــاي مناس ــتورالعمل ه ــا دس ب

ــند.  ــدي باش ــاي تولی ــرکت ه ــان ش ــک رس کم
مدیرعامــل شــرکت کلرپــارس گفــت: نــرخ مــواد اولیــه بــه دلیــل 
ــک  ــر بان ــت و اگ ــر اس ــال تغیی ــه در ح ــر لحظ ــانات ارزي ه نوس
ــا اجــازه اســتفاده  ــن کار ارز تخصیــص داده و ی ــراي ای مرکــزي ب
1۰۰ درصــدي از ارز صادراتــي بــراي واردات مــواد اولیــه را 
ــاي  ــدي در حــوزه ه ــاي تولی ــد، بســیاري از گــره شــرکت ه بده

شرکت کلرپارسشرکت کلرپارس
مدیرعامل:  ابوالفضل باباپور
صادرکننده برگزیده استانی

مدیرعامل کلرپارس:مدیرعامل کلرپارس:

صادرات
مکمل تولید است 

    نشریه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز  شماره 9  اسفند 1399   58



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

ــد شــد.  ــاز خواه ــف ب مختل
باباپــور در مــورد برنامــه هــاي آتــي کلــر پــارس در حــوزه صــادرات نیــز عنــوان 
کــرد: بــراي ســال آینــده در صــدد افزایــش میــزان صــادرات هســتیم و بــر اســاس 
برنامــه ریــزي صــورت گرفتــه در ایــن شــرکت، افزایــش صــادرات از 3۰ درصــد 
ــه ۵۰ درصــد کل  ــق شــده اســت، ب ــدي کــه امســال محق کل محصــوالت تولی

محصــوالت تولیــدي ســال آینــده، امکانپذیــر خواهــد شــد. 
ــن  ــم در تامی ــه بتوانی ــراي اینک ــور و ب ــن منظ ــه ای ــرد: ب ــار ک ــه اظه وي در ادام
بازارهــاي داخلــي نیــز بــا مشــکل مواجــه نشــویم، درصــدد افزایــش 1۰۰ 

درصــدي تولیــدات شــرکت نیــز هســتیم. 
باباپــور در بخــش دیگــري از ســخنان خــود خاطرنشــان کــرد: کلــر پــارس در 2 
ســال گذشــته بــا رســوخ بــه بازارهــاي منطقــه توانســته اســت بســیاري از بازارهاي 
ــاي گذشــته  ــه ســال ه ــري را نســبت ب هــدف را شناســایي کــرده و صــادرات بهت
تجربــه کنــد. بــه عنــوان مثــال در مــدت 2 ســال صــادرات موفقیــت آمیــزي بــه 

ترکیــه، آذربایجــان، عــراق، گرجســتان و ســوریه داشــته ایــم. 
ــم و هــم  ــوده ای ــق ب ــز موف ــه صــادرات غیرمســتقیم نی ــد کــرد: در زمین وي تاکی
اکنــون محصــوالت باکیفیــت تولیــدي کلرپــارس در کشــورهایي چــون برزیــل، 
بلغارســتان و مقدونیــه مشــتریان دائمــي داشــته و ارز ایــن نــوع از صــادرات نیــز 

بــه کشــور وارد مــي شــود. 
باباپــور ادامــه داد: هــم اکنــون کلرپــارس بزرگتریــن صادرکننــده بــه عــراق در 
ایــن حــوزه اســت و ۸۰ درصــد کلــر مــورد نیــاز در عــراق توســط ایــن شــرکت 

تامیــن مــي شــود. 
صادرکننــده نمونــه ملــي تصریــح کــرد: دولــت بــراي رشــد تولیــد و صــادرات 
ــه  ــا از جمل ــاخت ه ــن زیرس ــد و تامی ــته باش ــي داش ــي و دائم ــت کل ــد حمای بای

بــرق مــورد نیــاز کارخانــه هــا در ایــن زمینــه بســیار موثــر اســت. متاســفانه در ایــن 
زمینــه مشــکالتي داریــم کــه بایــد هــر چــه ســریعتر مرتفــع شــوند. 

پیــش روي  از مشــکالت اصلــي  باباپــور مشــکالت ارزي را یکــي دیگــر 
صادرکننــده هــا دانســت و گفــت: در ایــن زمینــه از بانــک مرکــزي انتظــار مــي 
رود کــه بــه جــاي ایجــاد مشــکل بیشــتر بــراي صادرکننــده هــا فکــري بــه حــال 
نوســانات ارزي، اختصــاص ارز بــراي واردات مــواد اولیــه و ایجــاد سیســتم هــاي 
موثــر بــراي جابجایــي پــول و ارز کــرده و بتوانــد باعــث تســریع در امــر صادرات 
شــود.  وي اظهــار کــرد: مــواد اولیــه بســیار گرانقیمــت بــوده و گاهــي مجبــور بــه 
واردات بــا ارز عــادي هســتیم. ایــن در حالیســت کــه در ترخیــص ایــن مــواد نیــز 
مشــکالت زیــادي داریــم و گاهــي مــواد اولیــه چنــد مــاه در گمــرک مانــده و 

امــکان ترخیــص آن هــا فراهــم نمــي شــود. 
باباپــور خاطرنشــان کــرد: بیشــتر صادرکننــده هــا بــه ســال 1۴۰۰ و تحوالتــي کــه 
ممکــن اســت در ایــن ســال اتفــاق بیفتــد، امیــدوار هســتند و تنهــا خواســته مــا در 
ســال آینــده حمایــت بــدون مــرز دولــت از تولیــد و صــادرات، بهبــود سیاســت 
هــاي خارجــي بــراي ارتبــاط هــر چــه بیشــتر بــا کشــورهاي داراي بــازار هــدف 

و ثبــات قیمتــي در ارز و کاالهــاي مــورد نیــاز اولیــه اســت. 
شــرکت کلرپــارس تولیــد کننــده 12 نــوع محصــول از جملــه کلــر و مشــتقات 
آن، آب اکســیژنه، انــوع محصــوالت صدعفونــي کننــده و محصــوالت گنــدزدا 
اســت. ایــن شــرکت ســال هــاي متمــادي بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه اســتاني 
معرفــي شــده اســت. میــزان صــادرات کلــر پــارس در 1۰ ماهــه نخســت ســال ۹۹ 
بــه 3۰۰ میلیــون دالر رســیده اســت و پیــش بینــي مــي شــود تــا پایــان ســال، رقــم 
ــن  ــت ای ــن شــرکت محقــق شــود. فعالی ــراي صــادرات ای ــون دالری ب ۴۰۰ میلی

شــرکت باعــث اشــتغال 3۹3 نفــر شــده اســت. 



یکــی از واحدهــای برگزیــدۀ صادراتــی آذربایجــان 
ــن  ــن »آرکــو« اســت. ای ــگ و رزی ــع رن شــرقی در ســال۹۹، صنای
واحــد بــرای پنجمیــن بــاِر متوالــی اســت کــه موفــق بــه کســب ایــن 
ــم  ــای تحری ــه در تنگن ــت ک ــوال اینجاس ــا س ــود ام ــی ش ــوان م عن
ــی  ــه م ــده، چگون ــم ش ــدیدتر ه ــل ش ــال قب ــد س ــه از چن ــی ک های
شــود یــک واحــد تولیــدِی نســبتاً گمنــام عــالوه بــر تســخیر 
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 قلبــِی »کرامت 
زمــان زاده« بــود که حاشــیۀ مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیدۀ 
آذربایجــان شــرقی را بــه فرصتــی بــرای مــا تبدیــل کــرد تــا در گفــت 
ــا ایــن صادرکننــدۀ برگزیــدۀ آذربایجــان شــرقی صــادرات در  وگــو ب

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 

؟ هید بد
ــی  ــری شمس ــال 13۶۶ هج ــو  در س ــن آرک ــگ و رزی ــع رن صنای
تاســیس شــد و بــه عنــوان اولیــن کارخانــه ســازنده رنگ اســتاندارد 
اتومبیلــی در شــمالغرب کشــور فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. بهتــر 
ــهرک  ــا در ش ــات م ــتقرار کارخانج ــل اس ــه مح ــد ک ــت بدانی اس
صنعتــی شــهید ســلیمی اســت کــه خــوِد ایــن شــهرک صنعتــی در 
ــا  ــات م ــت کارخانج ــن قدم ــد. بنابرای ــذاری ش ــال 13۶۸ بنیانگ س
بیشــتر از فعــال تریــن و بــزرگ تریــن شــهرک صنعتــی آذربایجــان 
شــرقی اســت. مــا حــاال و بعــد از 33 ســال از شــروع فعالیــت مــان، 
ــران رقیبــی جــدی  ــه ســنگی اســتاندارد در ای ــن بتون ــد اولی ــا تولی ب
ــش  ــد پوش ــا تولی ــتیم و ب ــی هس ــابه خارج ــوالت مش ــرای محص ب
هــای تعمیــری اتومبیلــی ماننــد انــواع بتونــه فــوری و ســنگی، 
ــی  ــن هایپل ــواع رزی ــر و ان ــر، هاردن ــا کلیی ــتر، الک ی ــگ، آس رن
ــراه  ــه هم ــدی ب ــان و آلکی ــی اورت ــک پل ــباع، اکریلی ــتر غیراش اس
ــور  ــی کش ــازار داخل ــم ب ــته ای ــی توانس ــای صنعت ــگ ه ــد رن تولی

شرکت صنایع رنگ و رزین آرکوشرکت صنایع رنگ و رزین آرکو

مدیرعامل: کرامت زمان زاده
صادرکننده برگزیده استانی

مدیرعامل آرکو:مدیرعامل آرکو:

تحمل دشواری های صادرات
با منطق »استقالل« 
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ــی  ــه خودکفای ــران را ب ــم و ای ــرار دهی ــش ق ــت پوش را تح
ــم. ــه کشــورهای دیگــر را قطــع کنی ــانیم و وابســتگی ب ــل برس کام

ــش  ــر آت ــتی ب ــور، دس ــل کش ــاز داخ ــن نی ــا تامی ــه ب ــت ک ــب اس و جال
ــد  ــوان واح ــه عن ــتگی ب ــه شایس ــم ب ــروز ه ــد و ام ــم داری ــادرات ه ص

ــدید. ــی ش ــاب و معرف ــی انتخ ــدۀ صادرات برگزی
ــی شــود و  ــا صــادر م ــدات م ــا ۷۰ درصــد تولی ــن طــور اســت. ۶۰ ت ــاً همی دقیق
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 اعتــالی ایــن صنعــت و کشــور عزیزمــان برداریــم.

و اینکه به چه کشورهایی صادرات دارید؟
آذربایجــان،  ترکمنســتان،  قزاقســتان،  ازبکســتان،  تاجیکســتان،  افغانســتان، 
گرجســتان، ترکیــه، امــارات متحــده عربــی، عمــان، عــراق، آفریقــای جنوبــی، 
ــدا، داغســتان و آســتاراخان روســیه و یمــن کشــورهایی هســتند  ــه، اوگان نیجری
کــه بــه آنهــا صــادرات داریم.بــا توجــه بــه اســتقبال کشــورهای مســتقل مشــترک 
ــری در  ــا دفت ــو، م ــن آرک ــگ و رزی ــع رن ــوالت صنای ــع )CIS( از محص المناف

ــم. ــی قزاقســتان هــم تاســیس کــرده ای شــهر آلمات

ــدا در  ــه و اوگان ــا نیجری ــه ت ــا گرفت ــیه در اروپ ــه و روس ــه از ترکی ــما ک ش
آفریقــا صــادرات داریــد، چــه تحلیلــی از رابطۀ تحریــم و صــادرات دارید؟

ــهادت  ــا از ش ــیدند آی ــب)س( پرس ــرت زین ــه از حض ــده ک ــل ش ــی نق در روایت
ــان تاســف نمــی خوریــد کــه باعــث شــد قــدرت شــما تضعیــف شــود؟  برادرت
کــه پاســخ دادنــد حســین)ع( از شــهادتش در دشــت کربــال آگاه بــود و اتفاقــاً 
الزمــۀ تقویــت خــط امامــت، همیــن شــهادت بــود. هــر چنــد ایــن واقعــه، قیــاس 
ــا تحــوالِت امــروِز ماســت امــا مــن معتقــدم کــه اســتقالل کشــور  مــع الفــارق ب

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. اتفاقــاً مــن 
ــادل بانکــی در حــوزه تجــارت  ــم حــاال کــه امــکان تب ــم مــی گوی ــه همکاران ب
ــر  ــت و ناگزی ــم نیس ــمنان فراه ــۀ دش ــای ظالمان ــم ه ــطۀ تحری ــه واس ــی ب خارج
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.

اگــر قائــل بــه ایــن تحلیــل باشــیم، جایــگاه مســئوالِن دســتگاه هــای اداری 
در حــل و فصــل بخشــی از دشــواری هایــی کــه شــما اشــاره ای کوتــاه بــه 

یــک مــورد از آنهــا داشــتید، کجاســت؟
مــِن تولیدکننــده و مــِن صادرکننــده، بیشــترین تمرکــزم بایــد بــر روی کار خودم 
باشــد و فــارغ از چالــش هــای داخلــی و خارجــی، شــبانه روز بــه فکــر تولیــد و 
ــه رفــع بیــکاری و کمــک  تجــارت باشــم. اگــر هــدف عالــی مــان را کمــک ب
بــه نظــام و دولــت در مواجهــه بــا جنــگ اقتصــادی دشــمن قــرار دهیــم، نتیجــۀ 
تــالش هایمــان تمامــاً »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 
ــد، آب و دان را  ــی ده ــرورش م ــده آل پ ــرایط ای ــادر را در ش ــرِغ م ــالم، م س
مقابلــش قــرار مــی دهــد و همــواره در فکــر مراقبــت از او در برابــر تنــش هــای 
مثــاًل دمایــی اســت، مســئوالن هــم از دولــت گرفتــه تــا قــوۀ مقننــه و قــوۀ قضائیــه 
ــد. اگــر  ــی را دارن ــه از واحدهــای صنعت ــِت همــه جانب و ســایرین، وظیفــۀ حمای
ــه  ــه ب ــد« ک ــش تولی ــعار »جه ــد، ش ــته باش ــود داش ــی وج ــت های ــن حمای چنی
فرمــودۀ مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان شــعار امســال نامگــذاری شــده، تحقــق 

خواهــد یافــت.



فــوالد شــاهین بنــاب یکــی از شــرکت هــای تابعــه مجتمــع فــوالد 
صنعــت بنــاب اســت کــه امســال بــه عنــوان صادرکننــده برگزیــده 
آذربایجــان شــرقی در ســال ۹۹ انتخــاب شــده اســت. مدیرعامــل 
ــاب در خصــوص ایــن شــرکت گفــت:  مجتمــع فــوالد صنعــت بن
ــن را در  ــون ت ــک میلی ــاالی ی ــت ب ــاب، ظرفی ــت بن ــوالد صنع ف
تولیــد قطعــات نــوردی شــامل میلگــرد، نبشــی، تیرآهــن، ناودانــی 

داراســت.
بابــک علیــزاد شــهیر ادامــه داد: در ســال ۹۹، ۷۰ هــزار 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 
کشــور، نیــاز مصرفــی و مــازاد تولیــد، قطعــا بــرای صــادرات برنامــه 
هــای کوتــاه مــدت و بلندمدتــی داریــم کــه بــا توجــه بــه شــرایط 
جغرافیائــی،  نزدیکــی بــه مــرز، تولیــد محصولــی کیفــی و رقابتــی، 
امســال افزایــش دو برابــری صــادرات را شــاهد بــوده ایــم کــه ایــن 

میــزان نیــز در ســال آتــی افزایــش خواهــد یافــت.
ــز  ــه نی ــکالت مجموع ــائل و مش ــوص مس ــهیر در خص ــزاد ش علی

مجتمع فوالد شاهین بنابمجتمع فوالد شاهین بناب
مدیرعامل:  بابک علیزاد شهیر
صادرکننده برگزیده استانی

مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب:مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب:

قوانین مرتبط با تولید و 
صادرات باید اصالح شوند 
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گفــت: تامیــن مــواد اولیــه، اصــالح قوانیــن مرتبــط بــا تولیــد و صــادرات، تمهیــدات 
و مشــوق هــای الزم در جهــت تســهیل امــورات تولیــد کننــدگان و تامیــن بــرق برای 

واحدهــای تولیــدی بایــد مــورد توجــه تمامــی مســئوالن قــرار گیــرد. 
ــر  ــش از دو براب ــرده و بی ــس ک ــد را لم ــش تولی ــال جه ــه امس ــان اینک ــا بی وی ب
ــان ســال  ــا پای ــم، گفــت: ت ــدی ســال گذشــته را محقــق نمــوده ای ــت تولی ظرفی

ــد برســیم.  ــن تولی ــون ت ــرز یــک میلی ــه م ــم ب امیدواری
ــه طــرح هــای آتــی شــرکت گفــت: طــرح هایــی  ــا اشــاره ای ب علیــزاد شــهیر ب
بــرای توســعه، ایجــاد اشــتغال و افزایــش تولیــد وجــود داشــته و پــروژه هایــی در 
ــورو ســرمایه گــذاری  ــون ی ــش از ۶1۰ میلی ــم. بی ــف کــرده ای ــه تعری ــن زمین ای

بــرای چهــار ســال آینــده بــه منظــور افزایــش تولیــد خواهیــم داشــت.
ــای  ــرای طرح ه ــا اج ــرد: ب ــالم ک ــاب اع ــت بن ــوالد صنع ــع ف ــل مجتم مدیرعام
توســعه ای ایــن مجتمــع، حداقــل یــک هــزار فرصــت شــغلی در ســال هــای پیــش 

رو بــرای نیروهــای بومــی ایجــاد خواهــد شــد.
ــا بهــره  ــی اســت و ب ــاب در ســطح مل ــوالد بن ــزود: طــرح هــای توســعه ف وی اف

ــد و صــادرات محصــوالت فــوالدی،  ــر افزایــش تولی ــرداری از آنهــا عــالوه ب ب
ــی  ــان بوم ــرای جوان ــژه ب ــه وی ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــغلی مس ــزاران فرصــت ش ه

ــه ایجــاد خواهــد شــد. منطق
علیــزاد شــهیر بــا بیــان اینکــه در اجــرای طرح هــای 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، اصــالح ســاختار مالــی و ســودآوری دســت یافتــه کــه حاصــل 

تــالش همــه مدیــران، مهندســان و کارکنــان فــوالد بنــاب اســت.
ــوالدی  ــزرگ ف ــرکت ب ــن ش ــاب از چندی ــت بن ــوالد صنع ــع ف ــگ مجتم هلدین
ــواع  ــد ان ــا هــدف تولی ــورد ب در دو زیرمجموعــه اصلــی کارخانجــات ذوب و ن
ــات  ــتن امکان ــا داش ــع ب ــن مجتم ــت. ای ــده اس ــکیل ش ــوالدی تش ــوالت ف محص
ــه جــاده اصلــی، خــط راه آهــن،  ــده آل اعــم از دسترســی آســان ب ــی ای زیربنای
ــت خــود را از اواخــر  ــال گاز و آب، فعالی ــی انتق ــرق و خطــوط اصل ــروگاه ب نی

ــاز کــرده اســت.  ــار آغ ــه مســاحت 1۴۰ هکت ــی ب ســال 13۸3 در زمین



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 
ــه  ــرِط مدیریــت هــای داخلــی ب فضــای کســب وکار و ضعــِف مُف
ــارت را  ــد و تج ــه کار تولی ــه و هم ــی، هم ــطوح میان ــژه در س وی
تحــت الشــعاع خــود قــرار داده انــد. در میانــۀ ایــن مشــکالت کــه 
رنگیــن کمانــی از چالــش هــا را در برابر دیــدگان فعــاالن اقتصادی 
ــا موفقیــت در صــادراِت  ــوالد ظفــر« ب نمــودار ســاخته، مجتمــع »ف
از جملــه  نقــاط دنیــا  بــه اقصــی  محصــوالت تولیــدی خــود 
کشــورهای قــارۀ اروپــا بــه نمــادی از ارزآوری در شــرایط دشــوار 
ــرای  ــت. ب ــده اس ــل ش ــاب« تبدی ــۀ »بن ــی، از خّط ــادِی کنون اقتص
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 
ــا  ــز برگــزار شــد، ب در ســالن اجتماعــات مجتمــع پتروشــیمی تبری
ــاب  ــر بن ــوالد ظف ــع ف ــل مجتم ــواه« مدیرعام ــی مردمخ »حیدرعل
ــو  ــت وگ ــت، گف ــت داش ــم را در دس ــس مراس ــه تندی در حالیک

ــاه اســت: ــن گفــت وگــوی کوت ــر ماحصــل ای ــن زی ــم. مت کردی

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 ۸۶ بــا یــک خــط تولیــد ملیگــرد در شهرســتان بنــاب تاســیس 
شــد. طــرح توســعۀ ایــن مجتمــع، بــا راه انــدازی خــط تولیــِد جدیــد 
میلگــرد، ابتــدا بــا نــام »نویــن گســتر بنــاب« عملیاتــی شــد امــا بعدهــا 
در داخــل »فــوالد ظفــر« ادغــام شــد. خــط تولیــد ســوِم ایــن مجتمــع 
هــم بــه تولیــد تیرآهــن اختصــاص داشــت کــه بــا اضافــه شــدن بــه 

شرکت مجتمع فوالد ظفر بنابشرکت مجتمع فوالد ظفر بناب

مدیرعامل:  حیدرعلی مردمخواه
صادرکننده برگزیده استانی

مدیرعامل مجتمع فوالد ظفر بناب:مدیرعامل مجتمع فوالد ظفر بناب:

دشواری های تجارت فوالد
روایت اراده های پوالدین 
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ــه عــدد ســه رســاند. از دو  مجتمــع، مجمــوع خطــوط تولیــدی فــوالد ظفــر را ب
ســال قبــل هــم در حــال اجــرای طــرح توســعۀ تــازه ای بــرای ایجــاد واحــد ذوب 
هســتیم کــه در حــال حاضــر ۹۰درصــد پیشــرفت فیزکــی دارد و امیدواریــم بعــد 

از ایــام عیــد و در اوایــل ســال 1۴۰۰ مــورد بهــره بــرداری قــرار بگیــرد.
جالــب اســت بدانیــد کــه ظرفیــت اســمی خطــوط ســه گانــۀ تولیــد فــوالد ظفــر 
۵۰۰ هــزار تـُـن در ســال اســت ولــی مــا بــا ثبــت رکــوردی بــی نظیــر، تولیــد ۵۴۰ 

هــزار تـُـن انــواع محصــول را بــه ثبــت رســانده ایــم.
تعــداد اشــتغالزایی ایــن مجتمــع هــم ۷۰۰ نفــر بــه صــورت مســتقیم هســت کــه بــا 

افتتــاح واحــد ذوب، ایــن تعــداد بــه 11۰۰ نفــر 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 

مشــکالِت احتمالــی غلبــه کــرده اید؟
ــا  ــه ت ــا گرفت ــه کشــورهای مختلفــی، از اروپ بخــش عمــده ای از تولیــدات مــا ب
کشــورهای آســیایی و کشــورهای همســایه، صــادر مــی شــود. واقعیــت امــر ایــن 
اســت کــه مــا بــی توجــه بــه مشــکالِت موجــود، در بــدو امــر، تولیــد کیفــی را 
ســر لوحــۀ فعالیــت هــای خــود قــرار دادیــم. بــا کیفیــت شــدن محصــول تولیدی، 
ــه رغــم  ــر کــرد و ب ــی را برایمــان راحــت ت ــای جهان ــت در بازاره ــدرت رقاب ق
وجــود مشــکالت متعــدد، زمینــه ســاز تحقــق هدفــی شــد کــه پیــش تــر تعییــن 
کــرده بودیــم و آن، فتــح بازارهــای اروپــا بــود. در ســایۀ اراده و هّمتــی کــه بــه 
ــِک  ــک ت ــاِن ت ــراوان و ایم ــۀ ف ــار، تجرب ــش سرش ــو دان ــم و در پرت ــرج دادی خ
ــف  ــر در کشــورهای مختل ــوالد ظف ــد ف ــزون، برن ــه پیشــرفت روزاف ــان ب کارکن
ــه یکــی از برندهــای پرتقاضــا تبدیــل شــده و محصــوالت  ــا ب ــه در اروپ از جمل
آن بــه داشــتن کیفیــت بــاال، در مناطــِق هــدِف صادراتــِی مــا شــناخته مــی شــود. 

بــر همیــن اســاس، روز بــه روز مشــتریانی از دیگــر کشــورها بــا مــا ارتبــاط مــی 
ــد،  ــنیده ان ــر ش ــوالد ظف ــه از ف ــدی ک ــف و تمجی ــه تعری ــاره ب ــا اش ــد و ب گیرن
ــع  ــم جم ــر بخواه ــه اگ ــک جمل ــوند. در ی ــی ش ــا م ــس م ــد جن ــتار خری خواس
بنــدی کنــم »تولیــد کیفــی بــا کّمیــت بــاال«، اصــل مهمــی بــوده کــه همیشــه مــّد 
نظــر داشــته ایــم و همیــن اصــل مایــۀ موفقیــت مــا در عرصــۀ تولیــد و تجــارت 

بــوده اســت.

ــادرات.  ــع در ص ــد و موان ــکالت در تولی ــد ااّل مش ــز گفتی ــه چی از هم
ــد؟ ــه نداری ــن رابط ــی در ای حرف

ــن تســهیل  ــود قوانی ــی از مشــکالت وجــود دارد کــه نب چــرا، فهرســت بلندباالی
ــورد  ــالء م ــن خ ــر همی ــب و کار در اث ــای کس ــودن فض ــب ب ــه و نامناس گران
انتظــار، نبــود هماهنگــی هــای بیــن بخشــی در ســطح وزارت خانــه هــا و دســتگاه 
ــی  ــدن ارِز ناش ــه بازگردان ــوط ب ــب مرب ــانات ارزی، مصائ ــی، نوس ــای اجرای ه
از صــادرات، ســختی هــای مربــوط بــه انجــام مبــادالت بانکــی بــا طــرف هــای 
خارجــی در میانــۀ تحریــم هــای شــدید، تــورم کمرشــکن در مــواد اولیــه و نهایتــاً 
ــر صــادرات،  ــا و اثرگــذاری آن ب ســختی هــای ناشــی از شــیوع ویــروس کرون
شــاید عنــوان چنــد مشــکل از ایــن فهرســت اســت ولــی همــان طــور کــه گفتــم 
ــا  ــی ب ــان را حت ــادرات  م ــد و ص ــم و تولی ــده ای ــلیم نش ــکالت تس ــر مش در براب
ــام  ــر تم ــوالد ظف ــه ف ــم ک ــم بگوی ــن را ه ــم. ای ــرده ای ــال ک ــتر دنب ــدرت بیش ق
ــت  ــرار داده و رعای ــفافیت ق ــرد ش ــق رویک ــای تحق ــر مبن ــش را ب ــت های فعالی
همیــن مســاله بــرکات خــاص خــودش را داشــته اســت. از طــرف دیگــر مــا هیــچ 
پرونــدۀ بدهــِی مالیاتــِی معّوقــی نداریــم و یــا بــه عنــوان یکــی از شــرکای خــوش 
حســاب ســازمان تامیــن اجتماعــی شــناخته مــی شــویم و پرونــدۀ بدهــِی بیمــه ای 

بــه ایــن ســازمان هــم نداریــم.



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. 
ــا اعــالم ایــن مطلــب، تاکیــد کــرد: هــم اکنــون  محمــد صبحــی ب
ــا  ــده ه ــی صادرکنن ــکالت اصل ــی از مش ــه یک ــانات ارزی ب نوس
تبدیــل شــده و بخــش صــادرات کشــور ســال هــای متمــادی اســت 

ــا ایــن مشــکل دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد.  کــه ب
وی تصریــح کــرد: عــالوه بــر اینکــه نوســانات ارزی باعــث 
ــی  ــکالت بانک ــود، مش ــی ش ــا م ــده ه ــه صادرکنن ــان ب ــرر و زی ض
ــز باعــث دلســردی  و انتقــال پــول کــه ناشــی از تحریــم هاســت نی
صادرکننــده هــا شــده و بعضــا مــاه هــا نمــی تواننــد پــول خــود را 
ــد.  ــه صــورت ارز وارد کشــور کنن از مشــتری دریافــت کــرده و ب
ــالت  ــکالت معام ــر از مش ــی دیگ ــا را یک ــم ه ــی، تحری صبح
بیــن المللــی دانســت و افــزود: در صــورت تعامــل بیشــتر بــا 
کشــورهای دنیــا بــه خصــوص کشــورهایی کــه مــی تواننــد 
ــه  ــدودی ب ــا ح ــوان ت ــی ت ــند، م ــورمان باش ــدف کش ــای ه بازاره

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

مدیرعامل شرکت نخل سبز صبحی:مدیرعامل شرکت نخل سبز صبحی:

مشکالت ارزی، صادرات را
 با مشکل مواجه می کند 
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رفــع تحریــم هــا کمــک کــرد و صادرکننــده هــا نیــز ثابــت کــرده انــد کــه در 
صــورت بهتــر شــدن تعامــالت بــا هــر کشــوری، بــه ســرعت آمــار صــادرات بــه 

ــد.  ــی کن ــدا م ــش پی ــز افزای ــورها نی آن کش
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 

ــار هــم داشــته باشــیم.  ــان و در کن ــد و صــادرات را توام خــود افزایــش تولی
ــرای ســال هــای آتــی نیــز برنامــه هــای ویــژه ای در حــوزه  وی عنــوان کــرد: ب
توســعه صــادرات و افزایــش میــزان صــادرات داریــم و بــه ایــن منظــور در حــال 
ــا،  ــر  ایجــاد واحدهــای کنســتانتره خرم ــی ب ــاح طــرح توســعه ای خــود مبن افتت

تولیــد شــیره خرمــا و تولیــد خــوراک دام هســتیم. 

ــن  ــی ای ــالم صادرات ــش اق ــا و افزای ــن واحده ــاح ای ــا افتت ــه داد: ب ــی ادام صبح
شــرکت شــاهد رشــد آمــاری صــادرات بــه کشــورهای هــدف نیــز خواهیــم بــود 

ــم کــرد.  ــب کشــورمان خواهی ــی را نصی و ارزآوری باالی
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 

13۹۷ صاحــب عنــوان صادرکننــده نمونــه ملــی شــده اســت.
ــور  ــه ط ــال 13۸3 ب ــاز و از س ــود را آغ ــت خ ــال 13۸۰ فعالی ــرکت از س ــن ش ای
مرتــب عناویــن صادرکننــده نمونــه اســتانی را کســب کــرده اســت. خرمــا اصلــی 
ــه  ــواد اولی ــت و م ــی اس ــبز صبح ــل س ــرکت نخ ــی ش ــول صادرات ــن محص تری
ــم و ایرانشــهر تهیــه شــده و پــس از  ایــن شــرکت از باغــات و نخلســتان هــای ب
ــه بازارهــای هــدف بیــن المللــی ارســال مــی شــوند.  فــرآوری و بســته بنــدی ب

ــه طــور مســتقیم شــده و بیــش  فعالیــت ایــن شــرکت باعــث اشــتغال 2۰۰ نفــر ب
از دو هــزار نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم بــا ایــن شــرکت همــکاری مــی کننــد. 



بــه رغــم پاســخ موثــر بــه نیازهــای جهانــی از اروپــا 
ــن  ــازار شــیرینی و شــکالت ای ــح ب ــا و آســیا و فت ــا آفریق ــه ت گرفت
ــد اگــر  ــی گوی ــاز عطــش صــادرات دارد و م ــی ب کشــورها، گوی
ــای  ــت ه ــده و سیاس ــذف ش ــی ح ــم قانون ــای مزاح ــد و بنده قی
تســهیل گرانــه ای توســط قانونگــذار و مجــری قانــون اِعمــال شــود، 
ــود  ــش وج ــت مدیریت ــد تح ــرای واح ــادرات ب ــعۀ ص ــکان توس ام
دارد. بــه بــاور او، اگــر چنیــن اتفاقــی بیافتــد کّل تولیــد و تجــارت 
ــت«  ــن دوس ــل وط ــرد. »خلی ــی گی ــق م ــورمان رون ــی کش خارج
رئیــس هیــات مدیــرۀ صنایــع غذایــی »شــیرین وطــن« کــه بعــد از 
دریافــت تندیــس مراســم »واحــد صادراتــی برگزیــدۀ آذربایجــان 
ــز  ــیمی تبری ــی پتروش ــع رفاه ــی مجتم ــال ۹۹« در الب ــرقی در س ش
ــاره را بیشــتر  ــا مــا گفــت وگــو مــی کــرد، دیدگاهــش در ایــن ب ب

ــت. ــح داده اس توضی

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 13۸1در زمینــی بــه وســعت ۹ هکتــار 
در تبریــز تاســیس شــد امــا در ســال 13۹2 بــود کــه فعالیــت 
ــواع  ــده ان ــر شــد. شــیرین وطــن تولیدکنن ــن شــرکت، جــّدی ت ای
محصــوالت غذایــی آردی و شــکری شــامل بیســکویت،پفی تــاب، 
ــک الیــه ای، کیــک  ــک، کی ــور، کاپ کی ــوب ش ــی، چ کوک
روغنــی، اســنک،کراکر،پتی بــور، ویفــر، پشــمک و تافــی هســت 
ــواع محصــوالت را  ــی از ان ــج 12۰ تای ــک پکی کــه در مجمــوع ی
بــا 12۰۰طعــم متنــوع بــه بــازار داخــل و خــارج عرضــه مــی کنــد.

توســط  نهایــی  محصــوالت  و  اولیــه  مــواد  اینکــه  توضیــح 
کارشناســان بــا تجربــه در همــه فرآیندهــای مختلــف تولیــدی 
در آزمایشــگاههای مجهــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــه 
ــر ایــن واحــد تحقیــق و توســعه  ــازار عرضــه مــی شــود. عــالوه ب ب
شــرکت تــالش هــای قابــل توجهــی را در راســتای تولیــد و تامیــن 
محصــوالت بــا کیفیــت مطابــق بــا فنــاوری هــای نویــن اروپایــی و 
ــت.  ــل آورده اس ــه عم ــی ب ــع غذای ــی صنای ــتانداردهای جهان اس

صنایع غذایی شیرین وطنصنایع غذایی شیرین وطن
مدیرعامل: جلیل وطن دوست
صادرکننده برگزیده استانی

رئیس هیات مدیره صنایع غذایی شیرین وطن:رئیس هیات مدیره صنایع غذایی شیرین وطن:

کام شیرین صادرات
با اصالح قوانین 
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ــئولیت  ــن و مس ــم دی ــه میتوانی ــم ک ــخ داری ــاد راس ــا اعتق م
ــا  ــران ارتق ــی ای ــت غذای ــدی در صنع ــد تولی ــک واح ــوان ی ــه عن ــان را ب خودم
داده و از اســتانداردهای تولیــدی کیفیــت و کمیــت همســو بــا ســایر کشــورهای 
ــه دنبــال یافتــن اســتراتژی هــای  توســعه یافتــه پیــروی کنیــم، بنابرایــن همیشــه ب
ــای  ــت ه ــه سیاس ــه ارائ ــم ب ــوده و مصم ــان ب ــل اهدافم ــور تکمی ــه منظ ــن ب نوی

ــتیم. ــا هس ــه ه ــی جنب ــدی در تمام ــدرن تولی م

چقدر تولید و چقدر صادرات دارید؟
ــواع محصــوالت هســت  ــۀ شــیرین وطــن در زمــان حاضــر 1۰۰تُــن ان تولیــد روزان
امــا در حــال اجــرای بــزرگ تریــن طــرح توســعۀ صنایــع غذایــی منطقــه هســتیم کــه 
ــا اجرایــی شــدن ایــن طــرح  ــا عملیاتــی خواهــد شــد. ب ــع زیربن در ۷۵هــزار مترمرب
توســعه، تولیــِد روزانــۀ مــا از 1۰۰ تـُـن فعلــی بــه ۴۵۰ تـُـن خواهــد رســید. مــع ذلــک 
از تولیــِد 1۰۰تُنــِی فعلــی، ۶۵ تــا ۷۰ درصــد بــه بازارهــای خارجــی صــادر مــی شــود 
و مابقــی در سراســر ایــران توزیــع و مصــرف مــی شــود. اگــر طــرح توســعه ای کــه 
ــه ۵۰ درصــد  ــرد، ســهم صــادرات ب ــرار گی ــرداری ق ــره ب ــورد به اشــاره کــردم، م
کاهــش خواهــد یافــت چــون معتقــدم حّق مــردم کشــورمان هســت کــه از بهترین و 

مرغــوب تریــن کاالهــا و خوراکــی هــا بهــره منــد شــوند.

و مشتریان خارجی تان از کدام کشورها هستند؟
ــورهایی از  ــا کش ــد ت ــا بگیری ــارۀ اروپ ــا از ق ــورهای دنی ــیعی از کش ــترۀ وس گس
قــارۀ آفریقــا، کّل 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.
ــد ایــن  ــا مــی توان ــا آی ــای دنی حضــور در ایــن گســترۀ وســیع از جغرافی
مفهــوم را داشــته باشــد کــه شــما بــا هیــچ مانعــی در امــر تولیــد و مهــم تــر 

از آن، در عرصــۀ صــادرات روبــرو نیســتید؟

ــا  ــای ب ــاً مشــکلی در دور زدن بحــران ه ــا در شــیرین وطــن، تقریب خــود م
ــون  ــم چ ــته و نداری ــی نداش ــای داخل ــکنی ه ــاً کارش ــی و بعض ــاء خارج منش
ــف  ــر مشــکالت، متوق ــذا در براب ــی دارد و ل ــر مشــکلی راه حل ــاد دارم ه اعتق
ــش روی کّل  ــه پی ــادرات ک ــد وص ــر راه تولی ــع س ــر موان ــا اگ ــم. ام ــده ای نش
تولیــد و صــادرات کشــور ماســت را در نظــر بگیریــم ایــن انتظــار را از 
ــغ  ــه دری ــهیل گران ــای تس ــت ه ــال سیاس ــه ای از اِعم ــه لحظ ــئوالن دارم ک مس
نکننــد. تســهیل در قوانیــن و مقــررات تجــارت و رفــع موانــع تولیــد زمینــه ســاز 
رونــق صــادرات و جهــش واقعــی در تولیــد هســت. برخــي قوانیــن و مقــرراِت 
وضــع شــده توســط دولــت و مجلــس، ســرمایه گــذاري هــاي فعــاالن اقتصــادی 
را بــا مشــکل مواجــه مــي کنــد کــه بــا تغییــر و تســهیل گــری در آن هــا هــم مــی تــوان 
ــت  ــم قابلی ــرد و ه ــم ک ــور را فراه ــذاري در کش ــرمایه گ ــش س ــه افزای زمین
ــه،  ــد بالفعــل مــی شــوند. در یــک جمل هــای بالقــوۀ تجــارت خارجــی و تولی
مســئوالن بایــد بــه یــاد داشــته باشــند کــه قوانیــن و مقــررات ســختگیرانه مانــع 

ــد و صــادرات اســت. ــد تولی تســهیل رون

شــما ســال هــا در خــارج از کشــور حضــور داشــته ایــد. ایــده ای بــرای 
رفــع ایــن مشــکل داریــد؟

ــه  ــمندی دارد ک ــارب ارزش ــب و کار تج ــای کس ــهیل فض ــرای تس ــا ب ــه، دنی بل
بــه ســادگی مــی تــوان از آنهــا بــرای بهبــود فضــای کســب و کار داخــل 
ــوان  ــی ت ــه م ــد هــم نباشــیم کــه چگون ــن اگــر بل کشــور اســتفاده کــرد. بنابرای
سیاســت هــای تســهیلگرانه را تدویــن و اِعمــال کــرد، مراجعــه بــه تجــارب دنیــا 
ــدور  ــر، ص ــت  و پاگی ــررات دس ــن و مق ــار قوانی ــود. در کن ــد ب ــودمند خواه س
دســتورالعمل ها و بخشــنامه های متعــدد و خلــق الســاعۀ گمرکــی، بانکــی و 
غیــره بــرای تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان بــه  شــدت مشــکل آفریــن اســت و 
ایــن مشــکل در کنــار تحریــم هــا دســت تولیــد کننــده و تاجــر را برای صــادرات 

ــدارد. ــزی وجــود ن ــن چی ــا چنی ــن در حالیســت کــه در دنی ــدد و ای مــی بن



شــرکت ســیمان صوفیــان بــه عنــوان یکــی از صادرکننــدگان 
برگزیــده آذربایجــان شــرقی در ســال ۹۹ انتخــاب شــده کــه در این 
ــل شــرکت  ــر عام ــرد، مدی ــی اهلل اخالقی ف ــا ول ــی ب راســتا گفتگوی

ــان شــده اســت کــه در ادامــه مــی آیــد. ســیمان صوفی

توضیحاتی در خصوص تاریخچه شرکت ارائه دهید.
ــا  ــز ب ــهر تبری ــرب ش ــمال غ ــان در ش ــیمان صوفی ــات س کارخانج
ــات  ــاحت کارخانج ــت. مس ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــه 33 کیلومت فاصل
ســیمان صوفیــان بــدون در نظــر گرفتــن معــادن همجــوار ۴۰۰ هــزار 
متــر مربــع بــوده کــه مقــدار ۶۵ هــزار و 1۰ متــر بــه عنــوان زیربنــا 

ــه اســت. ــدی اختصــاص یافت جهــت احــداث واحدهــای تولی
شــرکت ســهامی عــام کارخانجــات ســیمان صوفیــان در دی 
ــت  ــماره 1121۹ در اداره ثب ــت ش ــیس و تح ــال 13۴۵ تاس ــاه س م
شــرکت ها و مالکیت هــای صنعتــی تهــران بــه ثبــت رســیده اســت. 
ســپس بــا انتقــال مرکزیــت شــرکت بــه محــل کارخانــه بــه شــماره 
3۹ در اداره ثبــت شــرکت ها و مالکیــت صنعتــی شهرســتان شبســتر 

ثبــت شــد.
کارخانجــات ســیمان صوفیــان بــا تولید بیــش از دو میلیون تن ســیمان، 
اولیــن و بزرگتریــن تولیــد کننــده ایــن محصول در شــمال غــرب ایران 
بــوده کــه 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.

ــش  ــان در بخ ــیمان صوفی ــرکت س ــرد ش ــوص عمک در خص
ــد. ــته بفرمایی ــال گذش ــادرات از س ص

ــده  ــد کنن ــن تولی ــوان بزرگتری ــه عن ــان ب ــیمان صوفی ــرکت س ش
ــدی  ــای تولی ــزو واحده ــواره ج ــور هم ــمالغرب کش ــیمان در ش س
ــوده  ــه ب ــر در منطق ــیمان و کلینک ــادرات س ــه ص ــتاز درعرص پیش
اســت. ایــن شــرکت بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و وضعیــت 

شرکت سیمان صوفیانشرکت سیمان صوفیان
مدیرعامل: ولی اهلل اخالقی فرد
صادرکننده برگزیده استانی

مدیرعامل سیمان صوفیان:مدیرعامل سیمان صوفیان:

بخشنامه های خلق الساعه
 مانعی در راه صادرات
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ــی  ــدف صادرات ــای ه ــترش بازاره ــرش گس ــا نگ ــال ۹۷ ب ــی از س ــازار داخل ب
برنامــه ریــزی و اقــدام کــرده اســت. بــه طــوری کــه در ســال ۹۸ در حــدود 1۷۴ 
هــزار تــن ســیمان و کلینکــر بــه بــازار ارمنســتان و عــراق صــادر کــرده ولــی بــا 
ــراق از  ــت ع ــوی دول ــتری از س ــیمان خاکس ــادرات س ــت ص ــه ممنوعی ــه ب توج
ــه ارمنســتان  اردیبهشــت مــاه ۹۸ عمــاًل بیــش از ۹۸ درصــد صــادرات خــود را ب

ــت. ــام داده اس انج
در 1۰ ماهــه ســال جــاری حــدود 1۰۷ هــزار 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 
ــدام کــرده کــه در عملکــرد 1۰  ــی اق ــاز داخل ــری نی ــن  حداکث ــه تامی بخشــی ب
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.

ــی  ــای آت ــال ه ــرای س ــرکت ب ــادرات ش ــوزه ص ــه ای در ح ــه برنام چ
ــد؟ داری

شــرکت ســیمان صوفیــان بــا توجــه بــه رویکــرد گســترش بازارهــای صادراتــی 
ــه اخــذ گواهــی GOST ) گوســت ( روســیه جهــت صــادرات  خــود نســبت ب
محصــوالت خــود بــه بازارهــای اوراســیا و بــه ویــژه کشــور روســیه و قزاقســتان 
اقــدام کــرده اســت. بــه طــوری کــه  ضمــن عقــد قــرارداد بــه مقــدار 12 هــزار 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 صــالح اقتصــادی نســبت بــه تعییــن بازارهــای هــدف جدیــد 

اقــدام مــی کنــد.

در خصوص مشکالت حوزه صادرات هم بفرمایید.
ــل از  ــت ارز حاص ــزام بازگش ــور و ال ــادی کش ــکالت اقتص ــه مش ــه ب ــا توج ب
ــای  ــنامه ه ــدازه بخش ــش از ان ــدد بی ــفانه تع ــال ۹۷، متاس ــل س ــادرات از اوای ص
ــزی،  ــک مرک ــوی بان ــوازی از س ــا م ــض و ی ــه ای متناق ــاعه و ابالغی ــق الس خل
وزارت صمــت، گمــرک و غیــره موجــب ســردرگمی صــادر کننــدگان شــد کــه 
ــات نســبی برســد. ــه ثب ــد صــادرات ب ــا رون ــش از یــک ســال طــول کشــید ت بی

 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.

ــه  ــد ب ــر درتولی ــل موث ــی عوام ــفانه تمام ــرخ ارز متاس ــش ن ــه افزای ــه ب ــا توج  ب
ــد  ــده تولی ــام ش ــای تم ــش به ــب افزای ــال موج ــه عم ــت ک ــش یاف ــدت افزای ش
ــال  ــط در س ــه فق ــوری ک ــه ط ــرد. ب ــت ک ــادرات ممانع ــش ص ــاً از جه و نهایت
جــاری در دو مرحلــه هزینــه حمــل جمعــاً حــدود۶۰ درصــد افزایــش یافتــه کــه 

ــت.  ــرده اس ــاد ک ــددی ایج ــکالت متع مش
ــون و مســافر از  ــردد کامی ــت هــای ت ــا و اعمــال محدودی  شــیوع بیمــاری کرون
ــه  ــود کــه تاثیــرات مهمــی در اقتصــاد جهانــی و ب مهــم تریــن وقایــع ســال ۹۹ ب

ــع آن در صــادرات کشــورمان گذاشــته اســت. تب



ــه  ــده نمون ــز و صادرکنن ــرم تبری ــهریار چ ــرکت ش ــل ش مدیرعام
اســتان گفــت: آذربایجــان شــرقي بــا کمبــود شــرکت هــاي حمــل 
و نقــل بــراي ارســال خــرده بارهــا بــه خــارج از کشــور و صــادرات 

خــرده بــار مواجــه اســت. 
موســي باســتانیان شــاهگلي بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب گفــت: برخــي 
از صادرکننــده هــا قــادر بــه صــادرات کانتینتــري نیســتند. ایــن در 
حالیســت کــه ایــن افــراد بــه صــورت ماهانــه مــي تواننــد در مقیــاس 
ــه مشــتریان خــارج از کشــور صــادر  پاییــن محصــوالت خــود را ب

کــرده و ارز بســیار زیــادي را وارد کشــور کننــد. 
وي تاکیــد کــرد: همانطــور کــه شــرکت هــاي باربــري در داخــل 
کشــور فعــال هســتند در حــوزه بیــن الملــل نیــز بایــد شــاهد تاســیس 
و فعالیــت چنیــن شــرکت هایــي باشــیم کــه بارهــاي چندیــن 
صادرکننــده را جمــع کــرده و بــه دســت مشــتریان در کشــورهاي 

هــدف برســانند. 
باســتانیان خاطرنشــان کــرد: هــم اکنــون بــراي برخي از کشــورهاي 
همســایه چنیــن ســرویس هایــي بــه صــورت محــدود وجــود دارد 
امــا کافــي نیســت و بایــد کمــک کنیــم تــا چنیــن شــرکت هایــي 
در ابعــاد وســیع تــر شــروع بــه فعالیــت کــرده و بــا حمایــت دولــت 

و بخــش خصوصــي کمــک حــال صادرکننــده هــا باشــند. 
ــدودي  ــداد مح ــراي تع ــده ب ــک صادرکنن ــه ی ــه داد: اینک وي ادام
ــه  ــه صرف ــد ب ــي، خــودروي دربســت اجــاره کن محصــول صادرات
نیســت و همیــن موضــوع باعــث ناامیــدي و انصــراف صادرکننــده 
ــن  ــود. ای ــي ش ــي م ــتریان خارج ــه مش ــاس ب ــتادن اجن ــا از فرس ه
در حالیســت کــه ایــن خــودرو مــي توانــد محصــول چندیــن 
ــا در  ــاند ت ــد برس ــه مقص ــان ب ــورت همزم ــه ص ــده را ب صادرکنن

شرکت شهریار چرم تبریز یکتاشرکت شهریار چرم تبریز یکتا

مدیرعامل: موسی باستانیان شاهگلی
صادرکننده برگزیده استانی

مدیرعامل شهریار چرم تبریز:مدیرعامل شهریار چرم تبریز:

کمبود شرکت های حمل و نقل 
بین المللی خرده بار
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ــود.  ــي ش ــه جوی ــا صرف ــده ه ــه صادرکنن هزین
باســتانیان عنــوان کــرد: شــرکت هــاي صادراتــي نیــز بــه کمــک هــم مــي تواننــد 
چنیــن شــرکت هایــي را ایجــاد کننــد تــا خــرده بارهــا بــه آســاني بــه کشــورهاي 
همســایه و نزدیــک از جملــه آذربایجــان، ترکیــه و روســیه امــکان ارســال داشــته 

 . شند با
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــري از س ــش دیگ ــتان در بخ ــه اس ــده نمون صادرکنن
کاهــش صــادرات ایــن شــرکت نســبت بــه ســال گذشــته، گفــت: بانــک مرکزي 
بایــد در ایــن زمینــه پاســخگو باشــد زیــرا بیشــتر مشــکالت صادرکننــده هــا بــه 
ــه نیازهــا و  بخــش نامــه هــاي بانــک مرکــزي برمــي گــردد کــه بــدون توجــه ب

وضعیــت فعــاالن حــوزه صــادرات، ابــالغ مــي شــوند. 
ــاري  ــال ج ــان در س ــون توم ــد میلی ــد ص ــا چن ــا م ــرد: تنه ــار ک ــتانیان اظه باس
ــم و  ــده ای ــرر ش ــزي متض ــک مرک ــتوري بان ــاي دس ــنامه ه ــن بخش ــل ای ــه دلی ب
مطمئنیــم بســیاري دیگــر از صادرکننــده هــا نیــز بــه مراتــب بیــش از ایــن ضــرر 

ــد.  ــده ان ــان دی و زی
وي بــا بیــان اینکــه دولــت بــه صــورت واقعــي از صادرکننــده هــا حمایــت نمــي 
کنــد، افــزود: بخشــنامه هــاي خلــق الســاعه مزیــد بــر علــت شــده انــد و در ایــن 
ــان نوســانات ارزي و دیگــر مشــکالتي کــه از طــرف دولــت تحمیــل شــده،  می
باعــث شــده اســت تــا تولیدکننــده هــا بــا کمبــود مــواد اولیــه نیــز مواجــه شــوند. 
باســتانیان بــا اظهــار امیــدواري نســبت بــه حــل برخــي از مشــکالت صادرکننــده 

ــا،  ــت کرون ــود وضعی ــا بهب ــال 1۴۰۰ ب ــرد: س ــان ک ــي، خاطرنش ــال آت ــا در س ه
ــه وجــود خواهــد  ــي ب ــن الملل ــق بیشــتر اقتصــادي در جهــان و بازارهــاي بی رون
آمــد و امیدواریــم در ســال جدیــد بــا تغییــر برخــي از سیاســت هــاي دولــت بــه 
خصــوص در حــوزه هــاي اقتصــاد و سیاســت خارجــي، امیــدواري تولیدکننــده 

هــا و صادرکننــده هــا دوچنــدان شــود. 
وي تاکیــد کــرد: مطمئــن باشــید کــه اگــر سیاســت هــاي دولــت درســت بــود و 
حمایــت کافــي صــورت مــي گرفــت، اثــرات تحریــم هــا بــه طــور کامــل از بیــن 
مــي رفــت و مــي توانســتیم در ایــن جنــگ نابرابــر اقتصــادي، موفــق و ســربلندتر 

 . شیم با
شــرکت شــهریار چــرم تبریــز در ســال 13۷۴ تاســیس و بیشــتر از 2۰ ســال اســت 
ــي  ــادر م ــان ص ــور جه ــش از 1۶ کش ــه بی ــود را ب ــدي خ ــوالت تولی ــه محص ک
کنــد. ایــن شــرکت 2 دفتــر خــارج از ایــران در ســن پترزبــورگ و قــازان افتتــاح 
ــري  ــرد بهت ــدف عملک ــاي ه ــه بازاره ــادرات ب ــوزه ص ــا در ح ــت ت ــرده اس ک

داشــته باشــد.
ــه اســتاني انتخــاب  ــه عنــوان صادرکننــده نمون  ایــن شــرکت 1۵ ســال متوالــي ب
ــر کشــوري شــده  ــده برت ــوان صادرکنن ــه کســب عن ــق ب ــز موف ــار نی ــن ب و چندی
اســت. محصــوالت چــرم تولیــدي ایــن شــرکت بــا برنــد شــهریار چــرم و 
شــاهگلي بــه بازارهــاي داخلــي و خارجــي عرضــه مــي شــود. فعالیــت شــرکت 
ــه طــور مســتقیم شــده اســت. شــهریار چــرم تبریــز باعــث اشــتغالزایي ۵۵ نفــر ب



در نقطــه صفــر مــرزی ایــران و آذربایجــان در جلفــا کــه فاصلــه اش 
ــرارداد  ــک ق ــا ی ــه ب ــی ک ــان جای ــی هم ــتان یعن ــتای گلس ــا روس ب
بخشــی از خاکمــان را دادیــم، گلخانــه ای احــداث شــده کــه خــود 

گلســتانی اســت در دل دشــت.
در بزرگ تریــن گلخانــه خاورمیانــه، بوته هــای گوجه فرنگــی ردیــف 
ــد. پیاده ســازی  ــرار گرفته ان ــار یکدیگــر ق ــه ردیــف و منظــم در کن ب
ــانی  ــاس کار آس ــن مقی ــک در ای ــدرن هیدروپونی ــت م ــوی کش الگ

نیســت. بایــد تمــام عوامــل محیطــی تحــت کنتــرل باشــد.
ــت  ــد: موفقی ــرکت می گوی ــد ش ــاور ارش ــکندری، مش ــعداهلل اس س
ــتفاده از  ــرو اس ــده، در گ ــرل ش ــای کنت ــد در محیط ه ــرای تولی ب
ــالمت  ــت و س ــذر کیفی ــن ب ــر ای ــت. اگ ــد F1 اس ــای هیبری بذره
ــل  ــده متحم ــد، تولیدکنن ــته باش ــب را نداش ــت مناس ــی و اصال کاف
ــا  ــالم و ب ــذر F1 س ــن ب ــن تأمی ــود. بنابرای ــادی می ش ــای زی ضرره
کیفیــت مطابــق بــا آنچــه بازارهــای هــدف انتظــار دارنــد، همیشــه 

ــوده اســت. یکــی از مشــکالت ب

رعایت استانداردها شوخی بردار نیست
ــت،  ــی باالس ــد خیل ــه وارد می کنن ــی ک ــت بذرهای ــد قیم می گوی
ولــی کیفیــت و خلــوص بســیار باالیــی دارنــد و از اصالــت خوبــی 
برخوردارنــد. در نتیجــه می تــوان از آنهــا محصــوالت خوبــی تولیــد 
ــتند  ــتند نمی توانس ــیت هایی را نداش ــن حساس ــر چنی ــاید اگ کرد.ش

بیــش از 2۰ هــزار تــن صــادرات داشــته باشــند.

تالش برای ورود به باشگاه برترین ها
بیــش از ۸۰ درصــد تولیــدات ایــن شــرکت در ســال های گذشــته بــه 
کشــورهای خارجــی صــادر شــده و حــدود 2۰ درصــد نیــز در بــازار 
ــن  ــه ای بزرگ تری ــع گلخان ــن مجتم ــت. ای ــده اس ــع ش ــی توزی داخل
ــراز  ــکندری اب ــت. اس ــه اس ــور و خاورمیان ــه ای کش ــع گلخان مجتم
امیــدواری می کنــد بــا توســعه فعالیت هــا، ایــن گلخانــه بــه باشــگاه 1۰ 

گلخانــه بــزرگ هیدروپونیــک دنیــا بپیونــدد. 
برنامــه شــرکت تولیــد محصــوالت ســبزی و صیفــی داخــل گلخانه 
ــادرات  ــدف ص ــت و ه ــت اس ــداول کش ــل مت ــارج از فص و در خ
ــاً کشــور روســیه اســت.  ــه و عمدت ــه کشــورهای منطق محصــول ب
محصــوالت متعــددی در ایــن گلخانــه کشــت شــده از جملــه 

شرکت ارس تارال امینشرکت ارس تارال امین
مدیرعامل:  محمود ابراهیمی
 صادرکننده برگزیده استانی

در بزرگ ترین گلخانه کشور؛در بزرگ ترین گلخانه کشور؛

روایت یک تولید جذاب
 در نقطه صفر مرزی
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ــل دلمــه ای و گوجــه فرنگــی. ــار، بادمجــان، فلف خی

روایت یک کسب وکار خانوادگی موفق
و  امیــر  تــارال  ارس  ســرمایه گذاری  شــرکت  ارشــد  مشــاور  اســکندری، 
ــا  ــاری آتاویت ــد تج ــا برن ــود را ب ــوالت خ ــه محص ــت ک ــن اس ــارال امی ارس ت
بــه بازارهــای منطقــه صــادر می کننــد. برایمــان از نحــوه شــکل گیری ایــن 

  . ید می گو کت ها شــر
ســه بــرادر بــه نام هــای تــراب، محمــود و یوســف ابراهیمــی بوده انــد کــه 
ــا  ــن برادره ــد. ای ــی را راه می اندازن ــرادران ابراهیم ــرمایه گذاری ب ــگ س هلدین
در ســال 13۸۸ یــک کارخانــه فــوالد تأســیس می کننــد. بعدهــا و در ســال 13۹۴ 
ــه را در شــهر جلفــا راه انــدازی می کننــد. البتــه دو شــرکتی کــه  نیــز ایــن گلخان
اکنــون ایــن گلخانــه را اداره می کننــد و از زیرمجموعه هــای هلدینــگ بــرادران 
ــادرات  ــد و ص ــوزه تولی ــه در ح ــت ک ــال اس ــدود 2۰ س ــتند، ح ــی هس ابراهیم

ــد. ــت می کنن ــاورزی فعالی ــوالت کش محص
در واقــع ایــن گــروه ســرمایه گذاری فعالیت هــای اقتصــادی گســترده ای را 
ــوالت  ــتند و محص ــاز داش ــه قفق ــورهای منطق ــش در کش ــال پی ــدود 2۵ س از ح
کشــاورزی را صــادر می کردنــد. ایــن گــروه بــرای تولیــد محصــوالت گلخانه ای 
ــنتی  ــای س ــت. در گلخانه ه ــرده اس ــت ک ــور فعالی ــی کش ــتان های جنوب در اس
محصوالتــی ماننــد خیــار و گوجــه تولیــد می کردنــد، امــا نــه بــا کیفیــت فعلــی. 
ــان  ــل، بادمج ــار، فلف ــوه و خی ــواع می ــون ان ــی همچ ــتر محصوالت ــان بیش آن زم
ــی  ــه ای و در مقاطع ــی از ســال محصــوالت گلخان ــد. در مقاطع صــادر می کردن

ــد ســیب، کیــوی و... . دیگــر محصــوالت باغــی مانن
ــری  ــی باالت ــش فن ــا دان ــه روز و ب ــت ب ــه فعالی ــد ک ــد بودن ــراد عالقه من ــن اف  ای
ــه  ــه گفت ــه ب ــی را ک ــاور، تجربیات ــوان مش ــز به عن ــکندری نی ــد. اس ــام دهن را انج
ــار آنهــا می گــذارد.  ــود در بخــش دولتــی اجــرا کنــد، در اختی خــود نتوانســته ب
ــد شــدند کــه  ــع شــده و ســرمایه گذاران عالقه من ــول واق ــورد قب پیشــنهاداتش م
فعالیت هــای جدیــدی را بــا ســرمایه گذاری بیشــتر انجــام دهنــد. پیشــنهادی 
مبنی بــر اینکــه آخریــن تکنولــوژی سیســتم های گلخانــه ای کــه به صــورت 

ــول IPM و  ــد محص ــد و تولی ــاع بلن ــا ارتف ــه ای، ب ــک، شیش ــت هیدروپونی کش
ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــت، در دس CPM اس

ــال  ــرده و س ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــال 13۹۴ فعالی ــه ای از س ــع گلخان ــن مجتم ای
ــرکت  ــن ش ــد. ای ــرداری می رس ــه بهره ب ــع ب ــن مجتم ــمت ای ــن قس 13۹۵ اولی
برنامــه ای بــرای یــک دوره پنج ســاله تنظیــم کــرده بــود کــه بتوانــد در ایــن مــدت 
1۰۰ هکتــار گلخانــه هیدروپونیــک شیشــه ای بــا سیســتم های نوینــی کــه در دنیــا 
ــن  ــای ای ــار از گلخانه ه ــون ۶۰ هکت ــا کن ــد. ت ــدازی کن اســتفاده می شــود، راه ان
ــه  ــز ب ــر نی ــار دیگ ــده ۴۰ هکت ــال  آین ــیده و در س ــرداری رس ــه بهره ب ــرکت ب ش
بهره بــرداری می رســد. آتاویتــا امــروز جــزو برندهــای شــناخته شــده در منطقــه 

خصوصــاً در کشــور روســیه اســت.

اولویت با تولیدات داخلی است
ــه ها و  ــز شیش ــه ج ــد، ب ــداث ش ــار اح ــطح 1۰ هکت ــه در س ــه گلخان ــال اول ک س
لوله هایــی کــه بــرای گرمایــش اســتفاده می شــد، تقریبــاً تمــام تجهیــزات، اســکلت 
ــکلت  ــرای اس ــون ب ــد. اکن ــداری ش ــد خری ــور هلن ــین آالت از کش ــه و ماش گلخان
گلخانــه فقــط ســقف آن را از اروپــا تهیــه می کننــد و مابقــی در کارگاه هــا و 
کارخانه هــای شــرکت خودشــان تولیــد می شــود. بــرای ســاخت اســکلت و ســازه 

ــی اســتفاده شــده اســت. ــدات داخل ــه حــدود ۸۰ درصــد از تولی گلخان
ــرش روی  ــران و تأثی ــته بندی در ای ــت بس ــف صنع ــاره ضع ــکندری درب  اس
ــی  ــم گاه ــول کنی ــد قب ــفانه بای ــد: متأس ــز می گوی ــا نی ــن گلخانه ه ــت ای فعالی
می شــود،  تولیــد  بســته بندی  بــرای  کــه  تجهیزاتــی  و  کارتن هــا  تولیــد 
ــا فعالیــت تجــاری و اقتصــادی گســترده نیســتند. گاهــی تولیداتــی  متناســب ب
در داخــل کشــور وجــود دارد کــه نســبت بــه کاالی مشــابه خارجــی قیمــت 
کــه  باشــد  به صورتــی  برنامه ریزی هــا  بایــد  بنابرایــن  دارنــد.  بیشــتری 
ــش  ــدگان کاه ــای تولیدکنن ــع آن هزینه ه ــه تب ــل و ب ــد داخ ــای تولی قیمت ه
یابــد و مصرف کننــدگان نیــز بتواننــد محصــوالت را بــا قیمــت مناســبی 
خریــداری کننــد و زمینــه بــرای صــادرات و حضــور در بــازار جهانــی بــرای 

ــود. ــم ش ــدگان فراه تولیدکنن



و  آذربایجــان  ظــرف  تــک  پالســتیک  صنایــع  مدیرعامــل 
صادرکننــده برتــر اســتان گفــت: ارزآوري صــادرات غیرنفتــي مــي 

ــد. ــا باش ــده ه ــم کنن ــه تحری ــکني ب ــدان ش ــواب دن ــد ج توان
ــادرات روش  ــزود: ص ــب، اف ــن مطل ــالم ای ــا اع ــفاعي ب ــد ش حمی
مناســبي بــراي مقابلــه بــا تمــام هجمــه هــاي اقتصــادي اســت و بــه 
خصــوص در زمینــه صــادرات غیرنفتــي کــه بیشــتر توســط بخــش 
خصوصــي انجــام مــي شــود، بایــد تــالش بیشــتري صــورت گیــرد. 
ــي  ــش خصوص ــاالن بخ ــا و فع ــده ه ــرد: صادرکنن ــار ک وي اظه
اگــر دســت در دســت هــم دهنــد و دولــت نیــز از ایــن نخبــه هــاي 
اقتصــادي حمایــت کنــد، تحریــم هــا کــم رنــگ تــر خواهــد شــد و 

تاثیــر آنچنانــي بــر اقتصــاد کشــور نخواهــد گذاشــت. 
شــفاعي تاکیــد کــرد: تامیــن زیرســاخت هــاي صادراتــي ضــرورت 
ــد  ــز بای ــت نی ــاي دول ــت ه ــت و حمای ــور اس ــاي کش ــن روزه ای
ــا از  ــده ه ــتر صادرکنن ــه بیش ــد. چراک ــدار باش ــن مق ــتر از ای بیش
وضعیــت کنونــي و حمایــت هــاي دولــت رضایــت الزم را ندارنــد. 
ــاندن  ــه شناس ــد در زمین ــي توان ــت م ــه دول ــه اینک ــاره ب ــا اش وي ب
ــار  ــد، اظه ــا کن ــي را ایف ــش اصل ــي نق ــوالت ایران ــا و محص برنده
کــرد: شــرکت در نمایشــگاه هــا، هزینــه هــاي زیــادي را بــه 
صادرکننــده هــاي بخــش خصوصــي وارد مــي کنــد و دولــت مــي 
توانــد بــا برعهــده گرفتــن ایــن هزینــه هــا و تامیــن غرفــه هــاي مورد 
نیــاز،  زمینــه ســاز حضــور فعــاالن عرصــه صــادرات در نمایشــگاه 
ــار آن از نظــر  ــن المللــي در سراســر جهــان شــده و در کن هــاي بی
فنــي نیــز شــاهد غرفــه هایــي در شــان جمهــوري اســالمي ایــران و 

ــیم.  ــادي آن باش ــاالن اقتص فع
شــفاعي افــزود: ایــن در حالیســت کــه عــدم یــاري دولــت در ایــن 
زمینــه باعــث شــده اســت کــه صادرکننــده بــا هزینــه خــود تنهــا در 
برخــي از رویدادهــاي بیــن المللــي و نمایشــگاه هــا حاضــر شــده و 
غرفــه هایــي کــه ایجــاد مــي شــود در مقایســه بــا ســایر کشــورها، 

مناســب کشــورمان نیســت. 

صنایع پالستیک تک ظرف آذربایجانصنایع پالستیک تک ظرف آذربایجان

مدیرعامل: حمید شفاعی نهند
صادرکننده برگزیده استانی

مدیرعامل صنایع پالستیک تک ظرف:مدیرعامل صنایع پالستیک تک ظرف:

توسعه صادرات 
بهترین راه مقابله با تحریم ها 

    نشریه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز  شماره 9  اسفند 1399   76



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

ایــن صادرکننــده نمونــه اســتان، تشــکیل کنسرســیوم صادراتــي را یکــي از مهــم 
تریــن نیازهــاي اســتان در حــوزه صــادرات دانســت و تاکیــد کــرد: نمونــه هایــي 
از ایــن کنسرســیوم هــا در کشــور ترکیــه تشــکیل شــده و موفقیــت آن هــا مــي 
توانــد الگویــي بــراي تشــکیل کنسرســیوم هایــي در شــان کشــور را بــه مــا بدهــد. 
شــفاعي در بخــش دیگــري از ســخنان خــود ضمــن اشــاره بــه مشــکالت ارزي 
ــه  ــم ب ــي توانی ــکالت ارزي نم ــرد: از مش ــح ک ــا، تصری ــده ه ــراي صادرکنن ب
ســادگي بگذریــم. نوســانات ارزي باعــث کمبــود مــواد اولیــه و نوســانات قیمتــي 
ــا  ــده ه ــه صادرکنن ــت ب ــار آن فشــاري کــه دول ــه مــي شــود و در کن ــواد اولی م
در زمینــه ارز وارد مــي کنــد، ضــرر و زیــان هنگفتــي را نصیــب بخــش تولیــد و 

ــد.  صــادرات بخــش خصوصــي مــی کن
ــه  ــتان ب ــراق و افغانس ــد ع ــورهایي مانن ــا کش ــا ب ــر، م ــوي دیگ ــزود: از س وي اف
صــورت غیــر ارزي هــم کار مــي کنیــم و دولــت انتظــار دارد مبالــغ ریالــي ایــن 

ــم.  ــه دولــت تحویــل دهی ــه دالر تبدیــل کــرده و ب دو کشــور را ب
ــي  ــادرات ریال ــراي ص ــي را ب ــت های ــال معافی ــت قب ــرد: دول ــار ک ــفاعي اظه ش
وضــع کــرده بــود کــه االن برداشــته شــده اســت و مشــکالت مــا صادرکننــده هــا 
بــه ایــن دو کشــور را چنــد برابــر کــرده اســت. ایــن در حالیســت کــه مــا انتظــار 
داریــم معافیــت هــا و بخشــنامه هــا هــر چنــد روز یکبــار عــوض نشــوند و شــاهد 

تناقضــات قانونــي در ایــن زمینــه نباشــیم. 
مدیرعامــل صنایــع پالســتیک تــک ظــرف آذربایجــان بــا اشــاره بــه نامگــذاري 
ــام ســال جهــش تولیــد، بیــان کــرد: افزایــش و جهــش تولیــد تنهــا  ــه ن امســال ب
در صورتــي مــي توانــد محقــق شــود کــه شــاهد جهــش صادراتــي نیــز باشــیم. 

اصلــي تریــن وظیفــه دولــت در حــوزه اقتصــاد نیــز بــا توجــه بــه نامگــذاري ســال، 
مــي توانــد ایــن موضــوع باشــد. 

شــفاعي ادامــه داد: دولــت مســئول نوســازي واحدهــاي تولیــدي و صنعتــي اســت 
و بایــد در ایــن زمینــه حمایــت هــاي الزم را انجــام دهــد. در صــورت نوســازي 
ایــن واحدهــاي فرســوده و قدیمــي، بــدون شــک مــي توانیــم بــه محصــوالت بــا 

کیفیتــي دســت پیــدا کنیــم کــه بازارهــاي جهانــي نیــز خواهــان آن باشــد. 
ــه  ــکل ممکــن ب ــن ش ــه بهتری ــي امســال ب ــش خصوص ــت: بخ ــان گف وي در پای
ــالف  ــم برخ ــته ای ــا توانس ــه م ــراي نمون ــت و ب ــرده اس ــل ک ــود عم ــه خ وظیف
مشــکالت ارزي، همــه گیــر شــدن بیمــاري کرونــا و خــود تحریمــي هــا، 
ــر  ــم براب ــک و نی ــان را ی ــرف آذربایج ــک ظ ــتیک ت ــع پالس ــادرات صنای ص
ــه همــکاري هــاي  ــن زمین ــز در ای ــت نی ــدون شــک اگــر دول ــم. ب ــش دهی افزای
الزم را بــا بخــش خصوصــي داشــت، ایــن آمــار بــا جهــش خیــره کننــده تــري 

ــي شــد.  ــراه م هم
صنایــع پالســتیک تــک ظــرف آذربایجــان در ســال 13۸۰ در زمینــه تولیــد انــواع 
ــع  ــتفاده در صنای ــل اس ــروف قاب ــرف، ظ ــار مص ــک ب ــدي، ی ــته بن ــروف بس ظ

غذایــي، لبنیــات و بســتني آغــاز بــه کار کــرده اســت.
 ایــن شــرکت از 1۵ ســال گذشــته فعالیــت صادراتــي خــود را نیــز آغــاز کــرده 
اســت و هــم اکنــون بیــش از 1۵ کشــور از جملــه کانــادا، چنــد کشــور اروپایــي و 

کشــورهاي همجــوار مشــتري محصــوالت ایــن شــرکت هســتند.
 کســب ۶ عنــوان صادرکننــده نمونــه اســتاني نشــان از فعالیــت هــاي رو بــه رشــد 

صادراتــي شــرکت صنایــع پالســتیک تــک ظــرف آذربایجــان دارد.



مدیرعامــل شــرکت ریختــه گــري تراکتورســازي ایــران و 
صادرکننــده نمونــه اســتان آذربایجــان شــرقي گفــت: تولیــد و فــروش 

محصــوالت شــرکت هــا بــا صــادرات معنــا پیــدا مــی کنــد. 
عبدالرحمــان ارشــدي صوفیانــي اظهــار کــرد: فــروش داخلــي فقــط 
ــد  ــي توان ــود و نم ــي ش ــور م ــل کش ــول در داخ ــي پ ــث جابجای باع
شــکوفایي اقتصــادي را بــه همــراه بیــاورد امــا صــادرات باعــث ورود 
ارز بــه کشــور شــده و حاصــل آن بهبــود وضعیــت اقتصــادي اســت. 
وي تصریــح کــرد: کالس کاري شــرکت هــا بــا صــادرات باالتــر 
ــر  ــد در ام ــدي و اقتصــادي کــه نتوانن ــگاه هــاي تولی مــي رود و بن
صــادرات موفــق شــوند، نمــي تواننــد دوام آنچنانــي داشــته باشــند. 
ارشــدي، همــه گیــر شــدن ویــروس کرونــا را یکــي از مشــکالت 
ــفانه  ــت: متاس ــرد و گف ــوان ک ــادرات عن ــراي ص ــال ب ــي امس جهان
امســال تمــام دنیــا بــا ایــن معضــل دســت بــه گریبــان بــود و 
بزرگتریــن ضربــه بــه صــادرات در ســالج اري از ایــن ســمت وارد 
شــد. بــه طــوري کــه در دو مــاه ابتدایــي امســال، عمــال صــادرات 

ــود.  ــده ب ــف ش ــان متوق ــورهاي جه ــام کش در تم
وي ادامــه داد: بــا وجــود توقــف صــادرات شــرکت ریختــه گــري 
تراکتورســازي در دو ماهــه ابتدایــي ســال، همچنــان موفــق بــه 
افزایــش آمــار صــادرات شــده ایــم و امســال نیــز آمــار بهتــري را 

ــم.  ــه ســال گذشــته ثبــت کــرده ای نســبت ب
ــه  ــا اشــاره ب ــه ســخنان خــود، ب ــه اســتان در ادام ــده نمون صادرکنن
ــن مشــتري ایــن شــرکت، شــرکت تراکتورســازي  اینکــه بزرگتری
ــن  ــه تامی ــور ب ــري مجب ــه گ ــرکت ریخت ــرد: ش ــح ک ــت، تصری اس
تمــام نیــاز شــرکت تراکتورســازي و بســیاري دیگــر از تولیدکننــده 
ــام  ــتفاده از تم ــا اس ــود ب ــن وج ــا ای ــي ب ــت ول ــي اس ــاي داخل ه
ظرفیــت هــا و افزایــش تولیــد، هــر ســاله توانســته ایــم آمــار تولیــد 

ــیم.  ــود ببخش ــود را بهب ــادرات خ و ص
ــد  ــه تولی ــي ب ــن شــرکت در کالس جهان ارشــدي اظهــار کــرد: ای
ــد  ــود نیازمن ــي خ ــتیژ جهان ــظ پرس ــراي حف ــد و ب ــي کن ــدام م اق

ــتیم.  ــادرات هس ــش ص افزای
ــطح  ــون در س ــم اکن ــري ه ــه گ ــرکت ریخت ــرد: ش ــوان ک وي عن
ــرح  ــاي مط ــرکت ه ــیاري از ش ــده اول بس ــن کنن ــز تامی ــي نی جهان
ــن  ــت و ای ــود اس ــدات خ ــطح تولی ــي در س ــازي اروپای خودروس

شرکت ریخته گری تراکتورسازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی 
مدیرعامل: عبدالرحمن ارشدی صوفیانی
صادرکننده برگزیده استانی

مدیرعامل شرکت ریخته گری تراکتورسازی:مدیرعامل شرکت ریخته گری تراکتورسازی:

تولید و فروش 
با صادرات معنا پیدا می کند 
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موضــوع در دوران تحریــم هــا، بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا مــي کنــد. ایــن در 
حالیســت کــه مــا بــراي بیشــتر خودروســازان ایرانــي نیــز تولیدکننــده اول هســتیم. 
ارشــدي، شــرکت هــاي خودروســازي ایتالیــا را از مهــم تریــن مشــتریان 
خارجــي ریختــه گــري تراکتورســازي عنــوان کــرد و افــزود: هــم اکنــون بیــش 
از 3.۵ درصــد صــادرات ایــران بــه ایتالیــا مربــوط بــه محصــوالت ریختــه گــري 

ــب توجــه اســت.  ــوع خــود جال ــار در ن ــن آم تراکتورســازي اســت کــه ای
وي در زمینــه الزامــات صــادرات نیــز گفــت: صــادرات، الزامــات و دانــش 
ــرد.  ــر بگی ــا را در نظ ــد آن ه ــده بای ــر صادرکنن ــه ه ــودش را دارد ک ــاص خ خ
بــراي نمونــه شــناخت کامــل از بازارهــاي بیــن المللــي و هــدف مــي توانــد رمــز 

ــق تلقــي شــود.  یــک صــادرات موف
ارشــدي تاکیــد کــرد: دانــش حمــل و نقــل بیــن المللــي، آشــنایي بــا روش هــاي 
مذاکــره و عقــد قــرارداد و آگاهــي از روش هــاي انتقــال ارز از جملــه مــواردي 
اســت کــه یــک صادرکننــده برتــر بایــد بــا آن هــا آشــنا باشــد و بــه کار ببنــدد. 
مدیرعامــل شــرکت ریختــه گــري تراکتورســازي ایــران در ادامــه عنــوان کــرد: 
توســعه صــادرات بســتگی کامــل بــه رضایــت مشــتریان دارد و رضایــت مشــتریان 
ــه آســاني  ــع ب ــه موق ــل ب ــاال و تحوی ــن، کیفیــت ب ــا قیمــت پایی ــد ب ــز مــی توان نی

محقــق شــود. 
ــرل  ــارج از کنت ــه خ ــم ک ــکالتي داری ــران مش ــفانه در ای ــزود: متاس ــدي اف ارش
صادرکننــده هــا اســت و مســائلي ماننــد تحریــم، مــي توانــد تمــام تــالش هــاي 

ــد.  ــي کن ــق را خنث ــده موف ــک صادرکنن ی
وي اظهــار کــرد: بــراي نمونــه مشــکالت بانکــي و انتقــال ارز باعــث شــده اســت 
کــه برخــي از صادرکننــده هــا جنــس را تحویــل مشــتري داده ولــي نتواننــد مبلــغ 
ارز را از آن هــا گرفتــه و وارد کشــور کننــد. بــه همیــن دلیــل مشــاهده مــي شــود 
کــه برخــي از صادرکننــده هــا بــا ضررهــاي بســیاري مواجــه شــده و صــادرات 

رضایــت بخشــي نداشــته انــد. 
ــادرات را  ــوزه ارز و ص ــت در ح ــانی دول ــاي نوس ــري ه ــم گی ــدي تصمی ارش

ــر علــت دانســت و گفــت: صــادرات یکــي از بخــش هایــي اســت کــه  مزیــد ب
بــراي موفقیــت نیــاز بــه برنامــه هــاي بلندمــدت دارد. برنامــه هــاي چنــد ســاله کــه 
بــه مــرور بــا محقــق شــدن مــي تواننــد نشــان دهنــده موفقیــت یــا عــدم موفقیــت 

یــک سیاســت صادراتــي باشــند. 
وي ادامــه داد: ایــن در حالیســت کــه تصمیمــات دولــت در ایــن زمینــه پرنوســان 
اســت و عمــال امــکان تصمیــم گیــري هــا و برنامــه ریــزي هــاي چنــد ســاله را از 
صادرکننــده هــا مــي گیــرد. برنامــه هــاي بلندمــدت بــا تصمیمــات چنــد روزه و 
خلــق الســاعه همخوانــي ندارنــد و طبیعتــا جــاي خــود را بــه برنامــه هــاي کوتــاه 
ــز  ــت آمی ــا موفقی ــد کــه اگرچــه ممکــن اســت برخــي از آن ه مــدت مــي دهن
ــکل  ــا مش ــا را ب ــده ه ــور و صادرکنن ــده، کش ــک در آین ــدون ش ــا ب ــند ام باش

مواجــه خواهنــد کــرد.
شــرکت ریختــه گــري تراکتورســازي ایــران بــه عنــوان بزرگتریــن ریختــه گــري 
ــي جهــان  ــه گــري چدن ــزرگ ریخت ــي کشــور و یکــي از شــرکت هــاي ب چدن
فعالیــت مــي کنــد.  ایــن شــرکت جــزو 1۰ شــرکت مطــرح جهــان در ایــن حــوزه 
ــه ۷۰  ــود ک ــت خ ــوزه فعالی ــه در ح ــن قطع ــزار ت ــدود ۵۰ ه ــاالنه ح ــت و س اس
درصــد آن محصــوالت چدنــي اســت، تولیــد مــي کنــد.  ایــن شــرکت از نظــر 
ــز جــزو 1۰ شــرکت  ــدي در حــوزه تخصصــي خــود نی ــوع محصــوالت تولی تن

برتــر جهــان قــرار دارد. 
شــرکت ریختــه گــري تراکتورســازي ایــران ضمــن تامیــن تمــام نیازهــاي 
شــرکت تراکتورســازي و تامیــن نیــاز بیشــتر شــرکت هــاي فعــال داخلــي 
ــي  ــورهاي اروپای ــه کش ــود را ب ــدي خ ــوالت تولی ــد از محص ــدود 31 درص ح
ــه  ــته ب ــن شــرکت ســال گذش ــد.  ای ــي کن ــاره صــادر م ــن ق ــازان ای و خودروس
ــود و امســال و در طــول  ــه ب ــرار گرفت ــر ق ــي مــورد تقدی ــده مل ــوان صادرکنن عن
12 ســال گذشــته همــواره بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه اســتاني انتخــاب شــده 
اســت. فعالیــت ایــن شــرکت همچنیــن باعــث اشــتغالزایي مســتقیم بــراي 12۰۰ 

ــر شــده اســت.  نف



ــده  ــز و صادرکنن ــاب تبری ــوالد ن ــرکت ف ــل ش مدیرعام
نمونــه اســتان بــا اشــاره بــه خودتحریمــي هــاي صــورت گرفتــه در 
ــي گفــت: هــم  ــع توســعه صادارت ــوان یکــي از موان ــه عن کشــور ب
اکنــون در حــوزه فــوالد شــاهد عــدم تامیــن مــواد اولیــه تولیدکننده 
هــاي داخلــي و بــه خصــوص تولیــد کننــده هــاي بخــش خصوصــي 
هســتیم. ایــن موضــوع کمــر شــرکت هــاي تولیــد فــوالد در اســتان 
ــود را  ــدات خ ــزان تولی ــه می ــت ک ــده اس ــث ش ــته و باع را شکس

کاهــش دهنــد. 
کریــم رحیمــي ادامــه داد: ایــن نــوع از خودتحریمــي هــا خــارج از 
اراده شــرکت اســت و متاســفانه بیشــتر تولیدکننــده هــا نمــي تواننــد 
ــا ایــن مشــکالت مقابلــه کــرده و تســلیم آن مــي شــوند. ایــن در  ب
حالیســت کــه اگــر بــه دنبــال جهــش واقعــي تولیــد هســتیم بایــد بــه 
روشــي عمــل کنیــم کــه تامیــن کننــده هاي بــزرگ مــواد اولیــه، در 

ابتــدا بــه دنبــال تامیــن نیــاز شــرکت هــاي داخلــي باشــند. 
وي بیــان کــرد: نوســانات ارزي و نبــود سیســتم مناســب تبــادالت 
پولــي و بانکــي نیــز بــه یکــي دیگــر از مشــکالت اصلــي صادرکننــده ها 
تبدیــل شــده و تحریــم هــا بــه عنــوان اصلــي تریــن عامــل بــه وجــود 
ــر  ــخت ت ــب س ــه مرات ــادرات را ب ــت، کار ص ــن وضعی ــده ای آورن

کــرده اســت. 
رحیمــي فرســوده بــودن زیرســاخت هــا و بــه خصــوص زیرســاخت 
نیــز از دیگــر مشــکالت پیــش روي  هــاي حمــل و نقلــي را 
ــوان کــرده و گفــت: متاســفانه سیســتم حمــل  ــا عن ــده ه صادرکنن
و نقــل کشــور فرســوده و قدیمــي اســت و از نظــر کمــي نیــز 
ــا  ــي ب ــتم ریل ــه سیس ــت. در زمین ــا نیس ــده ه ــوي صادرکنن جوابگ
مشــکالت زیــادي روبــرو هســتیم و ســهمي کــه بایــد سیســتم ریلــي 
در صــادرات کشــور بــر عهــده بگیــرد بــا توجــه بــه تــوان کــم آن 

ــت.  ــز اس بســیار ناچی
مدیرعامــل شــرکت فــوالد نــاب تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه پیــاده ســازي سیســتم  حضــور در بازارهــاي بیــن المللــي نیــاز ب
ــت  ــن درس ــرد: ای ــار ک ــور دارد، اظه ــي در کش ــن الملل ــاي بی ه
ــورت  ــه ص ــي ک ــا عمل ــم ام ــر کنی ــي فک ــن الملل ــه بی ــت ک نیس
ــاز  ــي نی ــن الملل ــاي بی ــد. بازاره ــي باش ــد محل ــرد در ح ــي گی م
ــر  ــد و اگ ــي دارن ــن الملل ــاي بی ــتراتژي ه ــا و اس ــت ه ــه سیاس ب

شرکت فوالد ناب تبریزشرکت فوالد ناب تبریز
مدیرعامل: کریم رحیمی
صادرکننده برگزیده استانی
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تمــام مولفــه هــا و پارامترهــا را در ایــن زمینــه رعایــت نکنیــم، امــکان 
ــت.  ــم داش ــت نخواهی موفقی

ــه بخــش خصوصــي مناســب نیســت و  ــت ب ــگاه دول رحیمــي خاطرنشــان کــرد: ن
شــاید بــراي موفقیــت در توســعه صادراتــي کشــور و افزایــش تولیــد نیــاز داریــم کــه 
نــگاه دولــت بــه بخــش خصوصــي و صادرکننــده هــا بــه طــور کامــل تغییــر کنــد. 
ــب هــاي بخــش  ــه رقی ــي ب ــي و شــرکت هــاي خصولت ــزود: بخــش دولت وي اف
ــن عرصــه  ــد ای ــت بای ــن در حالیســت کــه دول ــد. ای ــل شــده ان خصوصــي تبدی
ــه  ــب ب ــگاه رقی ــرده و ن ــذار ک ــي واگ ــش خصوص ــه بخ ــل ب ــور کام ــه ط را ب
صادرکننــده هــا و تولیدکننــده هــاي فعــال در بخــش خصوصــي نداشــته باشــد. 
ــرف اول را  ــه ح ــن زمین ــز در ای ــي نی ــت خارج ــرد: سیاس ــح ک ــي تصری رحیم
مــي زنــد و اگــر دولــت در صــدد بهبــود روابــط خــود بــا کشــورهاي مختلــف 
جهــان برآیــد، توســعه صادراتــي و جهــش صادراتــي را بــراي کشــور بــه ارمغــان 

ــد آورد.  خواه
وي بــا اشــاره بــه کاهــش آمــار صــادرات ایــن شــرکت نســبت بــه مــدت مشــابه 
در ســال گذشــته، گفــت: امســال بازارهــاي بیــن المللــي از پاندمــي کرونــا متاثــر 
شــد و تعطیلــي چنــد ماهــه را بــه دنبــال داشــت. بــه همیــن دلیــل آمــار صادراتــي 

نیــز بــا کاهــش روبــرو شــده اســت. 
رحیمــي ادامــه داد: بخشــنامه هــاي خلــق الســاعه کــه هــر ماهــه از طــرف دولــت، 
ــراي  ــز کار را ب ــود نی ــي ش ــادر م ــط ص ــاي مرتب ــایر نهاده ــزي و س ــک مرک بان
ــا  ــادرات را ب ــا کار ص ــنامه ه ــن بخش ــت. ای ــرده اس ــخت ک ــا س ــده ه صادرکنن
مشــکل مواجــه کــرده و باعــث کنــد شــدن توســعه صادراتــي کشــور شــده انــد. 
وي تاکیــد کــرد: بــراي توســعه صــادرات نیــاز بــه برنامــه ریــزي طوالنــي مــدت 
و ۵ تــا 1۰ ســاله داریــم چــرا کــه دســتورات و برنامــه هــاي کوتــاه مــدت تنهــا 

مــي تواننــد تاثیــر منفــي روي صــادرات کشــور داشــته باشــند. 
صادرکننــده نمونــه اســتان در بخــش دیگری از ســخنان خــود گفت: آزادســازي 
ــراي تولیدکننــده هــا و صادرکننــده هــاي  ــاغ، فرصــت بســیار خوبــي را ب قــره ب

اســتان فراهــم کــرده اســت تــا بــا مشــارکت در بازســازي مناطــق آزاد شــده، در 
ایــن امــر، نقــش آفریــن باشــند. 

ــه خصــوص اینکــه ایــران از آزادســازي مناطــق تحــت  رحیمــي تاکیــد کــرد: ب
اشــغال حمایــت و رئیــس جمهــور آذربایجــان نیــز از حضــور ایرانیــان در مراحــل 
بازســازي ایــن منطقــه اســتقبال کــرده اســت. همیــن موضــوع باعــث مــي شــود 

کــه مــا چنــد قــدم در ایــن زمینــه جلوتــر از بســیاري از کشــورها باشــیم. 
وي افــزود: آزادســازي قــره بــاغ اتفــاق بزرگــي بــراي منطقــه بــود و ایــن منطقــه 
ــردم  ــا م ــا ب ــه م ــوص اینک ــه خص ــت. ب ــوردار اس ــي برخ ــاي خاص ــي ه از ویژگ
آذربایجــان هــم دیــن، هــم زبــان و داراي فرهنــگ مشــترک هســتیم و آن هــا مــي 
تواننــد بیــش از ایــن از محصــوالت و همــکاري هــاي آتــي مــا اســتقبال کننــد. 

رحیمــي اظهــار کــرد: ایــن بــازار بــه خصــوص بــراي شــرکت هــاي تولیــد فــوالد 
ــم را فراهــم آورده اســت. چراکــه چندیــن شــهر و صدهــا  اســتان فرصتــي مغتن
روســتا در بازســازي پیــش رو نیــاز بــه محصــوالت فــوالدي و تولیداتــي چــون 
میــل گــرد، نبشــي و تیرآهــن دارنــد کــه در شــرکت فــوالد نــاب تبریــز نیــز بــه 

بهتریــن شــکل ممکــن تولیــد مــي شــوند. 
وي تصریــح کــرد: امیدواریــم سیاســت هــاي دولــت در ایــن زمینــه طــوري باشــد 
کــه از شــرکت هــاي ایرانــي در بازســازي اســتقبال شــود و مهــم تریــن کمکــي 
ــه توســعه صادراتــي در ایــن منطقــه بکنــد، بهبــود هــر  ــد ب کــه دولــت مــي توان

چــه بیشــتر روابــط بــا کشــور همســایه اســت. 
شــرکت فــوالد نــاب تبریــز در ســال 13۸3 بــه بهــره بــرداري رســیده اســت و در 
زمینــه تولیــد مقاطــع طویــل فــوالدي، تیرآهــن، نبشــي و نــاودان فعالیــت مــي کنــد.

ــرکت  ــي از ش ــد یک ــت تولی ــوالت و کیفی ــوع محص ــر تن ــرکت از نظ ــن ش  ای
هــاي پیشــرو کشــور در حــوزه فعالیــت خــود اســت. حــدود ۴۰ درصــد از تولیــد 
ــوریه و  ــان، س ــون لبن ــورهایي چ ــایه و کش ــورهاي همس ــه کش ــرکت ب ــن ش ای
گرجســتان صــادر مــي شــود. فعالیــت ایــن شــرکت باعــث اشــتغالزایي مســتقیم 

ــراي 3۰۰ نفــر شــده اســت.  ــر و اشــتغال غیرمســتقیم ب ــراي ۴۰۰ نف ب



شــرکت صنایــع شیشــه آذر یکــی از بزرگتریــن پروژه هــای صنعتی 
اســتان آذربایجــان شــرقی بعــد از انقــالب بــه شــمار مــی رود. بهــره 
ــه  ــي ب ــز در زمینـــ ــع در تبری ــه آذر واق ــه شیش ــرداری از کارخان ب
مســاحت 1۴ هکتــار و مجموعــه اي از ســالن هــای تولیــد، انبارهــا، 
واحــد هــاي اداري، خدماتــي و تعمیراتــي و نیــروگاه بــرق از ســال 
13۸۴ بــا ظرفیــت اســمی 3۵۰ تــن در روز بــه عنــوان اولیــن تولیــد 
 ISO کننــده شیشــه فلــوت آغــاز شــد کــه دارای گواهــی کیفیــت

۹۰۰1-2۰۰۰ در 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 3 تــا 12 میلــی متــر 
ــود و  ــی ش ــه م ــتری عرض ــاز مش ــاس نی ــف و براس ــاد مختل در ابع

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.
از جدیدتریــن  منــدی  بهــره  بــا   شــرکت صنایــع شیشــه آذر 
ــد  ــا تولی ــص ب ــانی متخص ــروی انس ــی و نی ــوژی روز جهان تکنول
محصولــی مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی، در کوتــاه تریــن 
زمــان بــازار خــود در کشــورهای اروپایــی، روســیه، ترکیــه، 

آســیای میانــه، عــراق و افغانســتان تضمیــن کــرده اســت. 
ــی  ــرکت ایمن ــد در ش ــن واح ــوالت ای ــد محص ــاً ۴۰ درص تقریب

شرکت صنایع شیشه آذرشرکت صنایع شیشه آذر
مدیرعامل:  احد محبوبیان
صادرکننده برگزیده استانی

هرنقطه ای از جهان
مکانی است برای تجارتمان 
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ارک و شــرکت آینــه ســهند بــه فــرآوری تبدیــل شــده و مابقــی عمدتــاً 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 
ــش از  ــری بی ــز و بکارگی ــعه مجه ــق و توس ــد تحقی ــرب و واح ــی مج ــم فن و تی

2۰۰۰ نفــر پرســنل یکــی از تولیدکننــدگان عمــده شیشــه در ایــران اســت.
ــد  ــامل واح ــه ش ــت ک ــت اس ــال فعالی ــه در ح ــه زمین ــی در س ــروه صنعت ــن گ ای
تحقیــق و توســعه، واحــد تولیــد و واحــد فــروش میباشــد. امــروزه گــروه صنعتــی 
ســهند مفتخــر اســت کــه تولیــدا ت خــود را بــه بیــش از 3۵ کشــور جهــان صــادر 

مــی کنــد.
ــی  ــب جــاده ابریشــم پتانســیل ب ــن شــرکت در قل ــرد ای ــه ف ــت منحصــر ب موقعی
نظیــری را در حمــل ونقــل دریایــی و زمینــی فراهــم مــی کنــد. گــروه صنعتــی 
ــد.  ــی کن ــب م ــود جل ــه خ ــتری را ب ــر مش ــر ه ــا نظ ــور از مرزه ــا عب ــهند ب س
محصــوالت ایــن شــرکت بــه بازارهــای هــدف از شــرق تــا غــرب جهــان ارســال 

ــرد. ــی گی ــرار م ــان ق ــار متقاضی ــی شــود و در اختی م

)Laminated( شیشه طلقی
شیشــه های 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 
نمی ریزنــد و چســبیده بــه طلــق باقــی می ماننــد. میــزان صــوت عبــوری از شیشــه 
را در هــر محــدوده فرکانســی تــا میــزان مشــخصی کاهــش می دهنــد. برخــی از 

انــواع آن هــا از عبــور حــدود ۹۹ درصــد از اشــعه مضــر فــرا بنفــش )UV( نــور 
ــا،  ــگ پارچه ه ــی رن ــش تدریج ــع از کاه ــد. مان ــری می کنن ــید جلوگی خورش

ــوند. ــید می ش ــور خورش ــط ن ــان توس ــا و مبلم فرش ه

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 
ــی  ــات داخل ــرای تزین ــاد از آن ب ــا ابع ــگ و ی ــداد رن ــت در طــرح ، تع محدودی
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 Jet ( انجــام 
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 
ــا  ــد ت ــی ده ــت م ــما فرص ــه ش ــد . ب ــی ده ــه م ــه ارای ــر روی شیش ــال ب دیجیت
ــا  ــید. ب ــته باش ــام داش ــا حم ــپزخانه ی ــر در آش ــده از هن ــره کنن ــه ای خی قطع
ــار هنــری. شیشــه هــای لعابــی  تطبیــق پذیــری از رنــگ پاشــی و همچنیــن آث
زیبایــی بــرای اشــپزخانه و حمــام و ســاختمان هــای تجــاری ایجــاد مــی کنــد.



ــچ  ــدون هی ــش را ب ــت مدیریت ــرکت تح ــدی در ش ــول تولی محص
تحویــل  کارخانجاتــش  انبارهــای  درب  در  دردســری،  گونــه 
خریــداران مــی دهــد امــا اگــر مشــتری ایــن محصــوالت، خارجــی 
ــل  ــای حم ــرکت ه ــان ش ــای صاحب ــر زدن ه ــا ُغ ــه ب ــد همیش باش
ــرۀ کاال  ــل یکس ــود حم ــه از نب ــود ک ــی ش ــه م ــل کاال مواج و نق
ــه  ــی ب ــرک واردات ــدد در گم ــری مج ــه و بارگی ــار در تخلی و اجب
ــه  ــاً ک ــتند؛ مخصوص ــاکی هس ــایه ش ــورهای همس ــی از کش برخ
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 
ــل توجــه، متوجــه  ــاِن قاب ــن زم ــا هــدر رفت ــادی و ی ــه هــای م هزین
ــی  ــا دیپلماس ــی ب ــه وقت ــت ک ــن اس ــم ای ــا حرف ــت ام ــدار اس خری
ــرای رفــع  اقتصــادی مــی شــود ایــن مشــکل را حــل کــرد، چــرا ب

ــتیم«.  ــّدی نیس آن ج
»محمــد رســتگار همتــی« بنیانگــذار و رئیــس هیــات مدیرۀ شــرکت 
»همــت پالســت آذرآبــادگان« تبریــز کــه در مراســم روز شــانزدهم 
ــده  ــر یکــی از واحدهــای صادرکنن ــوان مدی ــه عن بهمــِن امســال، ب
ــس  ــه اخــذ تندی ــی و مفتخــر ب ــدۀ آذربایجــان شــرقی معرف برگزی
ــای  ــه ج ــح داد ب ــا ترجی ــا م ــو ب ــت وگ ــد، در گف ــم ش ــن مراس ای
تمرکــز بــر بیــان موانعــی کــه مســتقیماً صــادرات واحدهــای 
تولیــدی اَش را تحــت الشــعاع قــرار مــی دهــد، از چالشــی ســخن 
ــرار  ــا ق ــانه ه ــت رس ــورد پرداخ ــدان م ــه چن ــاورد ک ــان بی ــه می ب

ــه اســت. نگرفت

ــدی  ــای کاذِب تولی ــقف ه ــا و س ــوش ه ــادرات دیوارپ ص
شــرکت شــما بــه بازارهــای منطقــه راه یافتــه اســت. فکــرش 

ــد؟ ــی کردی را م
مــن ۴۵ ســال هســت کــه در صنعــت پالســتیک، پلیمــر و پــی وی 
ــد  ــه بتوان ــی ک ــه تولیدات ــتیابی ب ــت دارم و دس ــی)PVC( فعالی س
در کشــورهای دیگــر هــم حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد، 
ــه  ــن عرص ــه وارد ای ــی از روزی ک ــت. یعن ــی نیس ــاد غیرطبیع زی
شــدم، هــدف داشــتم و در نتیجــه موفقیــت در ورود بــه بازارهــای 

شرکت همت پالست آذرآبادگانشرکت همت پالست آذرآبادگان
مدیرعامل: آیدین راستگار همت
صادرکننده برگزیده استانی

رئیس هیات مدیره همت پالست:رئیس هیات مدیره همت پالست:

دست اندازهای کوچک و بزرگ
بر سر راه صادرکنندگان 
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ــا برنامــه  ــازار داخــل، ب خارجــی و ســهیم شــدن در تامیــن بخشــی از نیازهــای ب
ریــزِی دقیقــی کــه داشــتیم، بایــد اتفــاق مــی افتــاد کــه چنیــن هــم شــده اســت 
ــاد  ــدری زی ــه ق ــادرات ب ــوزه ص ــوص در ح ــه خص ــکالت، ب ــفانه مش ــا متاس ام
ــش  ــه لقای ــم کــه عطــای صــادرات راب ــی افت ــن فکــر م ــه ای اســت کــه بعضــاً ب

ــم. ــالص کن ــادرات خ ــرهای کار ص ــودم را از دردس ــم و خ ببخش

پس حجم قابل توجهی از تولیدات تان صادر می شود؟
بلــه، مــا روزانــه 2۵ تُــن تولیــِد عمدتــاً انــواع دیوارپــوش و ســقف کاذب 
داریــم کــه ۸۰ درصــد ایــن تولیــدات بــه کشــورهایی ماننــد عــراق، جمهــوری 
ــود و  ــی ش ــادر م ــتان ص ــی و ارمنس ــدۀ عرب ــارات متح ــه، ام ــان، ترکی آذربایج

ــد. ــی رس ــرف م ــه مص ــل ب ــازار داخ ــی، در ب مابق

از مشکالتی که شما را عاصی کرده بگویید.
بارهــا از مســاله ارز و تاثیــر نوســانات ارز بــر کار صــادرات گفتــه شــده و تصمیــم 
ــی ارز، 2۸  ــا وقت ــتند. م ــکالت هس ــن مش ــان ای ــی در جری ــه خوب ــم ب ــران ه گی
هــزار تومــان هســت برنامــه ریــزی مــی کنیــم امــا بــه وقــت عمــل، مــی بینیــم کــه 
ــۀ مــا حــدود  ــه 22هــزار تومــان رســیده اســت. در 2 کارخان ــاًل قیمــت دالر ب مث
ــا احتســاب شــغل  ــه صــورت مســتقیم صاحــب شــغل هســتند و ب 2۰۰ کارگــر ب
ــی  ــزاق م ــا ارت ــر از کار م ــا نف ــان، صده ــای آن ــواده ه ــتقیم و خان ــای غیرمس ه
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 
ــان  ــای آن ــواده ه ــران و خان ــه کارگ ــن کار متوج ــان ای ــی از زی ــاً بخش و طبیعت

خواهــد شــد.
مشــکالتی از ایــن دســت زیــاد اســت ولــی مــی خواهــم از فرصــت ایــن مصاحبــه 
ــا تدبیــر مســئوالن  اســتفاده کنــم و از مشــکلی بگویــم کــه بــه نظــر مــی رســد ب

وزارت امــور خارجــه و مقامــات دســتگاه هــای اجرایــی دیگــر قابــل رفــع شــدن 
ــم گــره کار کجاســت کــه حــل نمــی شــود و آن، مشــکل  ــا نمــی دان اســت ام
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 رایزنــِی موثــر ایــن مشــکل مهــم را حــل کــرد؟ 

در این رابطه با مسئوالن صحبتی داشته اید؟
ــداء  ــره از مب ــل یکس ــود حم ــرهای نب ــت دردس ــکلی باب ــاً مش ــن اساس ــد، م ببینی
ــه کشــور مقصــد نــدارم چــون جنســم را در درب انبــار کارخانجاتــم تحویــل  ب
ــای  ــرکت ه ــه ش ــه ب ــت هزین ــا پرداخ ــم ب ــم و او ه ــی ده ــی م ــدار خارج خری
ــام  ــد و تم ــی کن ــل م ــد منتق ــه بخواه ــا ک ــر کج ــه ه ــل، کاال را ب ــل و نق حم
ــب  ــای مرات ــت. منته ــدار هس ــوِد خری ــای خ ــره، پ ــل یکس ــود حم ــی نب حواش
ــن  ــرا ای ــم، چ ــم بگیری ــدار را ه ــان خری ــرر و زی ــوی ض ــم جل ــی توانی ــی م وقت
کار را نمــی کنیــم؟ محصــول تولیــدِی 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 3 روز 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 
ــد براســاس  ــه نظــر مــن صــادرات بای ــه افزایــش ســود صــادرات بیانجامــد؟  ب ب
ــذا  ــت و ل ــی از آن هاس ــره کاال یک ــل یکس ــه حم ــد ک ــل باش ــن المل ــرف بی ع
ــد  ــاق بیافت ــن اتف ــر ای ــود و اگ ــول ش ــی متح ــیوه صادرات ــن ش ــد ای ــدم بای معتق

ــد. ــد ش ــته خواه ــادرات برداش ــازی ص ــی در روانس ــی اساس گام








