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انا هلل و انا الیه راجعون

ـلیت درگذشت چند تن از صنعتگران بزرگ و باسابقه آذربایجان شرقی
تسـ

اتــاق بازرگانــی تبریــز ،درگذشــت چنــد تن
از صنعتگــران بــزرگ و باســابقه آذربایجــان
شــرقی را خدمــت خانــواده هــای آن
مرحومــان و جامعــه صنعــت اســتان تســلیت
مــی گویــد.
در طــول روزهــا و مــاه هــای اخیــر ،جامعــه

صنعتــی اســتان در ســوگ از دســت دادن
چندیــن نفــر از صنعتگــران بــزرگ و بــا
ســابقه بــوده اســت.
ـی،
ـرام حضرتـ
ـر ،بهـ
ـماعیل ظفـ
ـر اسـ
جعفـ
جعفــر حــق شــناس و صمــد بحریــن از
جملــه درگذشــتگان حــوزه صنعــت در

طــول هفتــه هــای اخیــر بــوده انــد.
اتــاق بازرگانــی تبریــز ضمــن عرض تســلیت
بــه خانــواده محتــرم ایشــان و جامعــه صنعــت
اســتان ،بــرای ایــن مرحومیــن از ایــزد
منــان ،رحمــت و مغفــرت الهــی و بــرای
بازمانــدگان صبــر جزیــل خواســتار اســت.
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خبر
نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی:

طرح گشایش اقتصادی نیاز به اصالحات ساختاری
در برنامه و بودجه دارد

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجانشــرقی
گفــت :هــر گونــه شــتاب در اجــرای طــرح
گشــایش اقتصــادی تبعــات اجتماعــی
نامطلوبــی خواهــد داشــت کــه در ایــن
طــرح بایــد تنگناهــای معیشــتی مــردم
کاهــش یابــد.
حجتاالســام والمســلمین ســیدمحمدعلی
آلهاشــم بــا بیــان اینکــه ابهامــات طــرح
گشــایش اقتصــادی دولــت بایــد برطــرف
شــود ،اظهــار داشــت :بــا اعــام طــرح
گشــایش اقتصــادی دولــت از ســوی
رئیــس جمهــور و توضیــح جزئیــات آن
توســط اعضــای اقتصــادی دولــت ،انبوهــی
از نظــرات موافــق و مخالــف در فضــای
مباحــث اقتصــادی و در فضــای رســانهای
مطــرح شــد.
وی افــزود :از نظــر مخالفــان ،ایــن طــرح
موجــب تــداوم و افزایــش وابســتگی بــه
فــروش نفــت خــام شــده و دولــت نیــز
بدهــی ارزی پیــدا میکنــد.
امــام جمعــه تبریــز یــادآور شــد :بــا ایــن
کار دولــت آینــده بــا حجــم زیــادی در

حــدود  ۲۲۰میلیــارد تومــان بدهــی کــه در
واقــع نصــف کل بودجــه کشــور اســت،
بایــد کارش را آغــاز کنــد و ایــن بــه معنــی
کار در زمیــن ســوخته اســت.
آلهاشــم بــا بیــان اینکــه طــرح گشــایش
اقتصــادی نیــاز بــه اصالحــات ســاختاری
در برنامــه و بودجــه دارد کــه بایــد در
بودجــه ســال آینــده اعمــال شــود ،گفــت:
اکنــون در میانــه ســال انجــام ایــن کار
خــاف برنامــه و بودجــه ســال  ۹۹اســت.
وی متذکــر شــد :دلیــل دیگــر مخالفــان
طــرح گشــایش اقتصــادی ایــن اســت کــه
طرحــی بــا چنیــن اهمیــت بایــد بــه شــکل
الیحــه توســط دولــت در مجلــس شــورای
اســامی مطــرح شــود و بــه تصویــب
نماینــدگان مــردم برســد.
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجانشــرقی
تاکیــد کــرد :اگــر مــاک مصوبــه
شــورای هماهنگــی ســران قــوا باشــد از
اظهــارات دو رئیــس قــوه پیداســت کــه
هماهنگــی دقیــق بــا ایــن دو قــوه هــم
انجــام نگرفتــه اســت.

امــام جمعــه تبریــز بــازار نفــت خــام را
بــازاری لــرزان و شــکننده و پرریســک
دانســت و بیــان داشــت :دو شــاخص
کاهــش میــزان فــروش و کاهــش قیمــت
نفــت خــام همــواره بهعنــوان یــک تهدیــد
اصلــی مطــرح اســت ،از ایــن رو نبایــد
اعتمــاد مــردم را بــه چنیــن بــازاری گــره زد.
حجتاالســام والمســلمین آلهاشــم
ادامــه داد :بهنظــر میرســد طــرح ارائــه
شــده از ســوی مجلــس کــه در یــک
جملــه اساســی پیشفــروش نفــت را بــه
پیشفــروش فرآوردههــای نفتــی تبدیــل
کــرده اســت ،شــفافتر و روشــنتر بــوده
و منطبــق بــا سیاســتهای کالن اقتصــاد
مقاومتــی اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجانشــرقی
ابــراز امیــدواری کــرد بــا بهتریــن و
راهگشــاترین تصمیــم در موضــوع
اقتصــادی کشــور ،بخشــی از مشــکالت،
معضــات و تنگناهــای اقتصــادی کــه بــر
مــردم نجیــب ایــران اســامی وارد آمــده
اســت ،کاهــش یابــد.
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سرخط افزایش قیمت ها
ابوالفتح ابراهیمی

تولیدکننــدگان عمــده مــواد اولیــه ،خــام
و فــرآوری نشــده ماننــد آهــن ،مــس،
آلومنیــوم ،فــوالد ،مــواد پتروشــیمی ،پلیمــری
و یــا محصوالتــی همچــون ورق هــای
فــوالدی و چــدن در کشــور مــا چندیــن
ویژگــی و یــا تاثیرگــذاری را دارا هســتند
کــه در ذیــل بــدان هــا اشــاره مــی شــود:
 - 1وابســتگی ســایر صنایــع بــه ایــن
صنایــع بــزرگ:
تولیــد اکثــر کارخانجــات کشــور بــه نحــوی
وابســته بــه محصــوالت ایــن صنایــع بــزرگ
هســتند چنانکــه در صــورت عــدم عرضــه،
ســایرین بــا مشــکل اساســی روبــرو مــی شــوند.
لــذا انتظــار مــی رود صنایــع بــزرگ مزبــور
در هــر حالتــی محصــوالت خــود را بــه ســایر
مشــتریان کــه همــان تولیــد کننــدگان داخلــی
بخــش خصوصــی هســتند ،عرضــه کننــد.
 -2دولتــی بــودن یــا داشــتن مدیــران
د و لتی :
اکثــر ایــن صنایــع از مدیریــت و سیاســت
هــای دولتــی بهــره مــی برنــد فلــذا در صــورت
تمایــل سیاســت گــذاران مــی تــوان قیمــت
ایــن کاالهــای اساســی صنعتــی را کنتــرل و از
افزایــش نامعقــول آنهــا ممانعــت کــرد.
 - 3مشــاهده خودکفایــی در ایــن
صنایــع بــزرگ:
صنایــع بــزرگ مزبــور پــس از  40ســال تولیــد
مســتقل توانســته انــد در اکثــر مراحــل تولیــدی
خــود بــه خودکفایــی رســیده و وابســتگی
هــای خــود را از خــارج قطــع کننــد فلــذا
تاثیــر تحریــم و ارز خارجــی بــر روی تولیدات
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آنهــا انــدک اســت و ثانیــا هــر گونــه افزایــش
قیمتــی را در خصــوص ورق آهنــی ،میلگــرد،
آلومنیــوم و غیــره ،نمــی تــوان بــه تحریــم هــا
مرتبــط دانســت.
 - 4گستردگی دامنه تاثیر:
از ویژگــی هــای ایــن صنایــع بــزرگ ،قــدرت
تاثیــر گــذاری و گســتره نفــوذ آنهــا بــر
ســایر کاالهــای ضــروری مــردم اســت .ســبد
خانــواده هــا بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر
مســتقیم متاثــر از سیاســت هــای آنهــا در بــازار
بــوده و رابطــه علــت و معلولــی اقــام مــورد
نیــاز جامعــه را بــا عملکــرد ایــن شــرکت هــای
بــزرگ نبایــد انــکار نمــود.
لــذا در شــرایط تحریمــی کشــور نمــی تــوان
بســیاری از کاالهــای ضــروری را در مقیــاس
قیمــت هــای جهانــی بــه بــازار هــای داخلــی
عرضــه کــرد .زمانــی کــه رئیــس جمهــور
آمریــکا ،شــدیدترین تحریــم هــای تاریــخ
را بــر اقتصــاد کشــور تحمیــل کــرده و هــر
روز عرصــه تجــارت جهانــی بــر اقتصــاد مــا
تنــگ تــر مــی شــود ،چــه لزومــی دارد شــرایط
جــاری بــر بازارهــای جهانــی و بــورس LME
بــازار لنــدن را بــه عنــوان الگــوی تغییــرات
قیمتــی مــواد فلــزی در داخــل کشــور بــرای
صنایــع بخــش خصوصــی حاکــم ســازیم؟
البتــه کســی مخالــف اختصــاص قیمــت
هــای جهانــی بــر کاالهــای صادراتــی نیســت
ولــی ایــن حقیقــت بایــد ابــراز شــود کــه
کدامیــن کشــوری بــا وجــود ایــن تحریــم
هــای ناجوانمردانــه و افزایــش سرســام آور
قیمــت هــای داخلــی اجــازه مــی دهــد مــواد
اولیــه حاصــل از ذخایــر معدنــی و صنعتــی بــه
قیمــت هــای صادراتــی و یــا در مقایســه بــا
آن بــه صنایــع کوچــک تــر تحمیــل شــود و
در شــرایط فعلــی کدامیــک از خصوصیــات

مــا منطبــق بــا ویژگــی هــای کشــورهای غیــر
تحریمــی اســت تــا قیمــت هــای بازارهــای
جهانــی و یــا مقــررات بازارهــای دنیــا را بــر
آن جــاری ســازیم؟
آیــا بــه راســتی تولیدکننــدگان بخــش
خصوصــی تــوان تولیــد و عرضــه بــا چنیــن
قیمــت هائــی را دارا هســتند و آیــا عایــدات
جامعــه و کارگــران و متخصصین آن برحســب
ارز خارجــی اســت تــا بهــای مــواد ضــروری
بنــگاه هــای تولیــدی را نیــز بــر ایــن اســاس
تعییــن کنیــم؟
افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی ،خــودرو،
ماشــین آالت ،ادوات کشــاورزی ،ماشــین
افــزار و قطعــات کال متاثــر از قیمــت مــواد
اولیــه ایــن کارخانجــات بــزرگ اســت.
بــا واکاوی بیشــتر علــل افزایــش قیمــت
صنایــع بــزرگ ،مشــخص مــی شــود کــه ایــن
افزایــش الزامــاً بــه منظــور اجتنــاب از زیــان
کارخانجــات مزبــور نبــوده و بیشــتر اهــداف
ســودآوری باالتــر را دنبــال مــی کنــد.
لــذا ســوال اساســی چنیــن بایــد طــرح شــود
کــه چــرا نبایــد در شــرایط اضطــراری و
جنــگ اقتصــادی کشــور ،شــرکت هــای
بــزرگ بــا عرضــه بیشــتر کاال و بــا قیمــت
ثابــت از التهــاب اوضــاع اقتصــادی کاســته و
از اکتســاب ســودهای  300تــا هــزار درصــدی
خــودداری کننــد؟
بــا کمــی تامــل در صــورت هــای مالــی برخــی
از ایــن شــرکت هــا از جملــه مجتمــع فــوالد
مبارکــه مالحظــه مــی شــود ســود خالــص 73
هــزار میلیــاردی ایــن کارخانــه در ســال  96در
ســال هــای  97و  98بــه  166هــزار میلیــارد
ریــال و عــدد نجومــی  204هــزار میلیــارد
ریــال یعنــی  300درصــد جهــش یافتــه اســت
و همچنیــن ســود خالــص کارخانــه فــوالد
آلیــاژی یــزد نیــز کــه تولیــد کننــده انحصــاری

سود خالص (پس از کسر بهره و ماليات) شرکت فوالد مبارکه اصفهان
250,000,000
204,717,458

73,291,896

ميليون لاير

100,000,000
50,000,000

97/12/29

98/12/29

0

96/12/27

سود خالص (پس از کسر بهره و ماليات) شرکت آلومنيوم ايران
6,000,000
5,388,118

5,268,182

98/12/29

97/12/29

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

689,352

0

96/12/27

سود خالص (پس از کسر بهره و ماليات) شرکت فوالد آلياژي يزد
9,000,000

8,385,179

8,000,000
7,000,000
6,000,000

4,079,653

4,000,000
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5,000,000

3,000,000
2,000,000

1,209,195

1,000,000

98/12/29

97/12/29

0

96/12/27

سود خالص (پس از کسر بهره و ماليات) صنايع مس شهيد باهنر
3,000,000

2,844,109

2,500,000

2,000,000

1,500,000

780,583

776,935

97/12/29

96/12/27

1,000,000

500,000

98/12/29

0
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ميليون لاير

صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمی:
ایــن صنایــع عظیــم وابســته بــه طــای ســیاه
کشــورمان نیــز قیمــت محصــوالت خــود را
بــه صــورت تصاعــدی افزایــش داده و نقــش
برجســته ای را در افزایــش قیمــت هــای
داخلــی ایفــاء مــی کننــد و بــاز هــم همــه ایــن
اتفاقــات در حالــی رخ مــی دهــد کــه نیــاز
مــا بــه تثبیــت قیمــت در بازارهــای داخلــی و
مالحظــه صنعتگــران بیــش از پیــش احســاس
مــی شــود .ولــی بــا وجــود ایــن ضــرورت هــا
بازهــم شــرکت هــای بــزرگ درصــدد ارتقــاء
ســودآوری خــود هســتند.
تســری ایــن شــیوه ســودطلبی بــه ســایر صنایــع
نیازمنــد از جملــه خــودرو ســازی هــا همــان
داســتانی را بازگــو مــی کنــد کــه سلســله وار
در ســال هــای مختلــف اتفــاق مــی افتــد.
بنابرایــن چنــان کــه عــزم متولیــان صنعــت و
اقتصــاد کشــور بــر کنتــرل و ثبــات قیمــت
هــای بــازار و مالحظــه صنعتگــران داخلــی و
مصــرف کننــدگان قــرار گیــرد ،مــی تــوان
بــا مدیریــت بهینــه صنایــع بــزرگ بــه تثبیــت
شــرایط بــازار امیــدوار بــوده و بخــش هــای
مهــم مغفــول برنامــه توســعه ششــم توســعه را از
جملــه در زمینــه هــای اشــتغال و رشــد صنایــع
کوچــک اجــراء و در شــرایط تحریــم و کرونــا
از افزایــش لجــام گســیخته قیمــت هــا ممانعــت
کــرد تــا ســرخط گرانــی هــا را در سیاســت
هــای دولــت و مدیــران آن مشــاهده ننمــود.

166,026,012
150,000,000

ميليون لاير

فــوالد آلیــاژی مــورد نیــاز صنایــع داخلــی
اســت از مبلــغ هــزار و  209میلیــارد ریــال در
ســال  96بــه ســود خالــص چهارهــزار و 79
میلیــارد ریــال در ســال  97و ســود خالــص
هشــت برابــری هشــت هــزار و  385میلیــارد در
ســال  98رســیده و ســود ابــرازی شــش ماهــه
اول ســال جــاری نیــز بــه عــدد پنــج هــزار و
 664میلیــارد ریــال ارتقــاء یافتــه اســت.
صنایــع آلومنیــوم نیــز از ایــن قافلــه عقــب
نمانــده و ســود  689میلیــارد ریالــی خــود در
ســال  96را بــه حــدود هشــت برابــر یعنــی پنــج
هــزار و  388میلیــارد ریــال در ســال  98ارتقــاء
داده و بــرای شــش ماهــه اول ســال  99نیــز
ســودی معــادل دو هــزار و  637میلیــارد ریــال
در دفاتــر خــود درج کــرده انــد.
ســایر صنایــع وابســته بــزرگ دولتــی نیــز
چنیــن وضعیتــی را دنبــال مــی کننــد چنــان
کــه ســود خالــص صنایــع مــس شــهید باهنــر
از مبلــغ  776میلیــارد ریــال در ســال  96بــه
مبلــغ  400درصــدی دو هــزار و  844میلیــارد
ریالــی در ســال  98رســیده اســت و اعــام
کــرده در شــش ماهــه اول ســال  99ایــن ســود
بــه مبلــغ دو هــزار و  637میلیــارد ریــال رســیده
و احتمــاالً شــاهد رکــورد شــکنی ســودآوری
در پایــان ســال خواهیــم بــود.

200,000,000

استاندار آذربایجان شرقی:

سرمایهگذاری بخش خصوصی ،ضرورتی انکارناپذیر است
اســتاندار آذربایجــان شــرقی ،جــذب ســرمای ه
گــذاری بخــش خصوصــی در بخشهــای
مختلــف را ضرورتــی انــکار ناپذیــر دانســت
و گفــت :تمــام مدیــران اســتان ،مکلــف بــه
همــکاری ویــژه بــا ســرمایهگذاران و کاهــش
بروکراســی اداری در ایــن زمینــه هســتند.دکتر
محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه بررســی
زمینههــای ســرمایهگذاری گــروه توســعه
اقتصــاد ملــل در آذربایجــان شــرقی ،بــا اشــاره
بــه ظرفیتهــای تبریــز و آذربایجــان در
بخشهــای مختلــف اقتصــادی ،صنعتــی،
تولیــدی و نیــروی انســانی متخصــص ،اظهــار
داشــت :تبریــز ،آذری تابنــاک در آســمان
کشــور اســت کــه از انقــاب مشــروطیت تــا
پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی و دفــاع
مقــدس بــه نقــش و وظیفــه خــود در برهههــای
حســاس عمــل کــرده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :متاســفانه آذربایجــان
شــرقی در دهههــای گذشــته ،آن چنــان کــه
بایــد و شــاید ،توســعه نیافتــه و بایــد تــاش
کنیــم تــا ایــن اســتان را بــه جایــگاه واقعــی و
الیــق شــأن آن برســانیم.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی از ایــن اســتان
بــه عنــوان دروازه دسترســی ایــران بــه اروپــا
و بــازار بــزرگ آســیای مرکــزی نــام بــرد و
گفــت :فعالیــت نزدیــک بــه پنــج هــزار واحــد
صنعتــی و تولیــدی و وجــود زیرســاختهایی
ماننــد گمــرک ،خطــوط ریلــی و محورهــای
مواصالتــی تنهــا بخشــی از ظرفیتهــای اســتان
اســت؛ امــا قانــع بــه وضعیــت موجــود نبــوده و
بــرای بهبــود و ارتقــای زیرســاختها تــا رســیدن
بــه وضعیــت مطلــوب و ایــدهآل تــاش میکنیم.
پورمحمــدی تأکیــد کــرد :زیرســاختهای
ارتباطــی مــا نبایــد بــه بنبســت برســد و بــا
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اتصــال بــه کشــورهای همســایه و دسترســی بــه
بازارهــای منطقــه میتــوان بســیاری از نیازهــای
کشــور را تأمیــن کــرد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه
ظرفیــت واحدهــای تولیــدی اســتان اشــاره
کــرد و گفــت :بعــد از شــیوع کرونــا ،بســیاری
از تولیدکننــدگان مــا بــا تغییــر در خــط تولیــد
خــود ،اقــدام بــه تولیــد مــواد ضدعفونیکننــده
کردنــد و امــروز نــه تنهــا نیــاز داخلــی در ایــن
زمینــه برطــرف شــده ،بلکــه بــه دنبال صــادرات
ایــن محصــوالت هــم هســتیم.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه
پاییــن بــودن نــرخ بیــکاری در اســتان نســبت
بــه میانگیــن کشــوری ،اظهــار داشــت :گرچــه
ایــن مطلــب در ظاهــر خبــر خوبــی اســت ،امــا
بــا دقــت نظــر در آن و بررســی موضوعاتــی
همچــون مهاجرفرســتی اســتان روشــن میشــود
کــه جوانــان غیرتمنــد و جویــای کار مــا بــرای
اشــتغال و کســب روزی حــال بــه ســایر نقــاط
کشــور ،مهاجــرت مــی کننــد کــه نتیجــه آن،
پاییــن آمــدن نــرخ بیــکاری اســت.
پورمحمــدی اشــتغالزایی بــرای جوانــان
را اولویــت اصلــی مدیریــت ارشــد اســتان
عنــوان کــرد و گفــت :از هــر طرحــی بــرای
اشــتغالزایی مناســب و پایــدار بــرای جوانــان،
حمایــت میکنیــم و دســتگاههای اجرایــی
نیــز موظــف بــه همــکاری ویــژه در ایــن زمینــه
ی پیچیــده و زمانگیــر
و پرهیــز از بروکراســ 
هســتند.
وی ،خواســتار معرفــی هرچــه بیشــتر ظرفیتهــا
و فرصتهــای ســرمایهگذاری اســتان بویــژه در
بخــش معــدن شــد و افــزود :در نقــاط مختلــف
اســتان معــادن بســیار غنــی از انــواع کانیهــا
داریــم و از نظــر بهرهمنــدی از ذخایــر مــس،

رتبــه نخســت کشــور و ذخایــر طــا ،رتبــه دوم
کشــور متعلــق بــه آذربایجــان شــرقی اســت.
پورمحمــدی تأکیــد کــرد :بایــد بــا اتخــاذ
تدابیــر مناســب عملیاتــی ،زمینــه بــرای
بهــرهوری هرچــه بیشــتر بخــش معــدن در
راســتای اشــتغالزایی و توســعه اقتصــادی
اســتان فراهــم شــود.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی همچنیــن تولید 35
درصــد قطعــات مــورد نیــاز خــودرو کشــور در
تبریــز ،کســب عنــوان ملــی پایتخــت شــیرینی و
شــکالت ایــران و صــادرات ایــن محصــوالت
بــه بیــش از  80کشــور جهــان و راهانــدازی
بزرگتریــن شــهرک تخصصــی کیــف ،کفــش
و چــرم در تبریــز را از دیگــر ظرفیتهــای
ارزشــمند اســتان برشــمرد.
وی ،پروژههایــی ماننــد شــهرک صنایــع
دســتی ،ترمینــال جدیــد فــرودگاه بینالمللــی
تبریــز ،خــط دو متــرو ،انتقــال زنــدان تبریــز
و ســرمایهگذاری در پهنههــای حاشــیه
بزرگــراه تبریــز -ســهند را از جملــه پروژههــای
توجیــهدار ســرمایهگذاری عنــوان کــرد و
گفــت :بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع دولتــی
بــرای اجــرای پروژههــای اقتصــادی ،جــذب
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی میتوانــد
بســیاری از منابــع و ظرفیتهــای بالقــوه اســتان
را بــه پروژههــای اشــتغالزا تبدیــل کنــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در بخــش دیگری
از ســخنان خــود ،تحریمهــای اقتصــادی را
آخریــن حربــه دشــمنان در مقابــل ملــت ایــران
دانســت و گفــت :ملــت ایــران در طــول چهــل
ســال گذشــته ،همــواره تحــت فشــار و تحریــم
اســتکبار جهانــی بــوده و بــا روحیــه مقاومــت
و تکیــه بــر توانمندیهــای داخــل ،توانســته
اســت توطئههــای دشــمنان را بیاثــر ســازد.

نشریه

اتاق تبریز
شماره7

رییس اتاق بازرگانی تبریز:

ادبیات جامعه باید به سمت حمایت از تولید پیش برود

یونــس ژائلــه در گفتگــو بــا روابــط
عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان
اینکــه بخــش خصوصــی و حــوزه تولیــد
اســتان بیــش از همیشــه ،نیــاز بــه حمایــت
دارد ،گفــت :خوشــبختانه در اســتان
فضــای مناســبی بــرای همــکاری بیــن
بخــش خصوصــی و بخــش هــای دولتــی
وجــود دارد کــه بایــد از ایــن فضــا بــرای
بهبــود وضعیــت اقتصــادی آذربایجــان
شــرقی بهــره بــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ادبیــات جامعــه
بایــد بــه ســمت وطــن پرســتی و حمایــت
از تولیــد پیــش بــرود ،گفــت :رســانه هــا
در ایــن زمینــه نقــش ویــژه ای دارنــد .در
شــرایط کنونــی بایــد کمــک کنیــم تــا
بخــش تولیــد پــا گرفتــه و تولیدکننــدگان
بــدون دغدغــه بــه کار خــود ادامــه دهنــد.
لزوم اتحاد میان فعاالن
بخش خصوصی کشور
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در
خصــوص وظایــف اتــاق هــای بازرگانــی
در تولیــد ثــروت و بهبــود فضــای کســب و
کار گفــت :اتــاق هــای بازرگانــی متولــی
امــور بخــش خصوصــی بــوده و بــا در
دســت داشــتن فرمــان اقتصــاد ،وظیفــه
تولیــد ثــروت ،امنیــت ســرمایه گــذاری و
بهبــود فضــای کســب و کار را عهــده دار
هســتند کــه بایــد در زمینــه دســت یابــی بــه
ایــن اهــداف ،تمــام تــاش خــود را بــه کار
گیرنــد.
هــر چنــد اتــاق هــا ،نــه سیاســت گــذار و

نــه مجــری قانــون هــا و تصمیمــات نیســتند
بلکــه حکــم مشــاور دســتگاه هــای مســئول
را بــر عهــده دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه دغدغــه فعــاالن بخــش
خصوصــی بایــد رفــاه مــردم و بهبــود
وضعیــت اقتصــادی باشــد ،گفــت :نبایــد
از کســانی کــه از پرداخــت مالیــات
ســرباز مــی زننــد و یــا صادرکنندگانــی
کــه ارز را بــه کشــور برنمــی گردنــد،
حمایتــی انجــام گیــرد.
ژائلــه بــا ارائــه پیشــنهاد تشــکیل مدیریــت
منطقــه ای فعــاالن بخــش خصوصــی در
کشــور گفــت :بــه عنــوان مثــال مــی تــوان
وظایــف مربــوط بــه صــادرات ،واردات و
تجــارت کاالهــای خاصــی را بــر عهــده
اتــاق یــک اســتان و یــا منطقــه گذاشــت
کــه ایــن امــر ســبب حــل آســان تــر بحــران
هــای احتمالــی بــه وجــود آمــده و همچنیــن
ایجــاد حــس رقابــت خواهــد شــد.
باید به سمت تجارت هدفمند
گام برداریم
وی ادامــه داد :تجــارت نیازمنــد اصــول
منظمــی اســت کــه بــا ایجــاد تیــم هــای
مــورد نظــر در مناطــق مختلــف کشــور،
مــی تــوان موضــوع تجــارت را بــه صــورت
هدفمنــد بــه پیــش بــرد.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان
اینکــه صــادرات و واردات بایــد بــر
اســاس یــک قاعــده و نظــم ویــژه صــورت
گیــرد ،گفــت :در شــرایط کنونــی ،فعــاالن
بخــش خصوصــی نمــی تواننــد خــود را از

وضعیــت اقتصــادی پیــش آمــده ،کنــار
کشــیده و تنهــا بــه حــرف بســنده کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر ایجــاد یکپارچگــی در
بیــن فعــاالن بخــش خصوصــی گفــت:
تمامــی اعضــای اتــاق هــای بازرگانــی و
فعــاالن بخــش خصوصــی بایــد در یــک
جبهــه متحــد کار کــرده و اختــاف هــا را
کنــار بگذارنــد.
آماده استفاده از نیروهای زبده
دانشگاهی در بخش صنعت هستیم
ژائلــه در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
بــا اشــاره ای بــه ضــرورت همــکاری
دانشــگاه بــا صنعــت بــرای تامیــن نیــروی
انســانی کارآمــد گفــت :متاســفانه روال
مــدرک گرایــی بــر دانشــگاه هــا ســایه
افکنــده و مانــع از تربیــت دانشــجوی زبــده
مــی شــود.
وی ادامــه داد :در رشــته هــای مختلفــی
همچــون تجــارت بیــن الملــل و رشــته
هــای مهندســی نیــاز بــه تربیــت نیــروی
کارا و ماهــر داریــم کــه دانشــگاه هــا بایــد
در ایــن زمینــه گام بردارنــد.
ژائلــه همچنیــن بــر لــزوم ارائــه دوره هــای
بازاریابــی بیــن الملــل تاکیــد کــرد و گفــت:
در ایــن زمینــه مــی تــوان از اســاتید خارجــی
و یــا اســاتید مطــرح داخلــی بهــره بــرد .از
ســوی دیگــر نحــوه ارائــه دروس کاربــردی
بایــد در دانشــگاه هــا تغییــر یابــد چــرا کــه
گاه در دنیــای واقعــی بــا یکســری واقعیــت
هــا مواجــه هســتیم کــه در دانشــگاه هــا
حرفــی از آن هــا زده نمــی شــود.

9

تابستان 99

خبر

در اولین جلسه ستاد تسهیل صادرات در اتاق بازرگانی مطرح شد؛

ارزش گذاری غیر واقعی
بر محصوالت و کاالهای صادراتی

بــر اســاس مصوبــه آخریــن جلســه شــورای
گفتگــو دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی ،اولیــن جلســه ســتاد
تســهیل صــادرات در اتــاق بازرگانــی تبریــز
بــا هــدف افزایــش صــادرات غیــر نفتــی اســتان
تشــکیل شــد.
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در ابتــدای
ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر اهمیــت هــم افزایــی و
همــکاری بیــن ســازمان هــا ،نهادهــا و تشــکل
هــای اقتصــادی در بهبــود وضعیــت اقتصــادی
اســتان ،گفــت :امیدواریــم در راســتای توســعه
همــه جانبــه و اســتفاده بهینــه از ظرفیــت هــای
صنعتــی و تولیــدی اســتان ،از هرگونــه مــوازی
کاری موجــود در بیــن تشــکل هــای اقتصــادی
جلوگیــری شــود.
عبــاس کمالــی بــا قدردانــی از حمایــت هــای
همــه جانبــه مســئوالن اجرایــی ،قضایــی و
نظارتــی در خصــوص رفــع تعهــدات ارزی
گفــت :مســئوالن امــر بایــد بــا اخــذ تضمیــن
هــای الزم ،امــکان صــادرات محصــوالت
کشــاورزی و ســایر تولیــدات اســتان در ایــن
فصــل کاری را مهیــا کننــد.
وی بــا اشــاره به تبعــات تعلیــق کارت بازرگانی
بــرای بخــش هــای مختلــف اقتصــادی گفــت:
تعلیــق کارت بازرگانــی صــادر کننــده ،در
فصــل صــادرات مــی توانــد زنجیــره تامیــن
در بخــش هــای مختلــف اقتصــادی را دچــار
چالــش هــای جبــران نشــدنی کنــد.
کمالــی بــا بیــان اینکــه ،هــم اکنــون فصــل
صــادرات انگــور و کشــمش اســت و مســئوالن
امــر بایــد حمایــت هــای الزم از صادرکننــدگان
محصــوالت کشــاورزی را انجــام دهنــد ،گفــت:
مشــکالت صادرکننــدگان بــه منظــور صــادرات
محصوالتــی ایرانــی بایــد بــا تدبیــر مســئوالن امــر
در کشــور و اســتان رفــع شــود.
نایــب رئیــس اتــاق تبریــز ،ارزش گــذاری غیــر
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واقعــی بــر محصــوالت و کاالهــای صادراتــی
را از دیگــر مشــکالت فعــاالن اقتصــادی و
صادرکننــدگان خوانــد و نســبت بــه رفــع ایــن
بخــش از مشــکالت فعاالن اقتصــادی بــا اقدامات
مســئوالن گمرکــی اظهــار امیــدواری کــرد.

تالش برای حل مشکل تعهدات ارزی
فعاالن اقتصادی
معــاون ســازمان صمــت در حــوزه تجــارت
بیــن الملــل اســتان نیــز در ایــن جلســه بــا ارائــه
گزارشــی از آخریــن وضعیــت رفــع تعهــدات
ارزی دارنــدگان کارت هــای بازرگانــی
گفــت :همــه مســئوالن امــر در نهادهــای ســه
گانــه دولــت ،مجلــس ،قــوه قضائیــه و اتــاق
بازرگانــی ،درصــد آن هســتند کــه بــا حمایــت
از فعــاالن اقتصــادی و صادرکننــدگان واقعــی،
مشــکالت آن هــا را رفــع و امــکان توســعه
همــه جانبــه کشــور را فراهــم کننــد.
محمدنقــی هنربــر ادامــه داد :امیدواریــم بــا
همــکاری و هــم افزایــی تمــام ســازمان هــا و
تشــکل هــای ذیربــط ،موانــع موجــود در رفــع
تعهــدات ارزی فعــاالن اقتصــادی برطــرف و
امــکان صــادرات تولیــدات اســتان و کشــور بــه
ســایر کشــور هــا فراهــم شــود.
وی بــا اشــاره بــه طــرح پیشــنهادی در کمیتــه
کارشناســی صــادرات غیــر نفتــی کشــور
گفــت :بــر اســاس تصمیمــات اتخــاذ شــده در
ایــن کمیتــه ،پیشــنهاد شــده اســت کــه تــا آخــر
آبــان مــاه ســال جــاری بــرای رفــع تعهــدات
ارزی بــه فعــاالن اقتصــادی فرصــت داده شــود
کــه بــا تصویــب ایــن پیشــنهاد فرصــت الزم
بــرای رفــع تعهــدات ارزی صادرکننــدگان
فراهــم خواهــد شــد.
هنربــر ،ارائه فرصــت و ترغیــب صادرکنندگان
از طــرف تشــکل های اقتصــادی همچــون اتاق
بازرگانــی را دو اقــدام موثــر در رفــع موانــع

موجــود در ایفــای تعهــدات ارزی خوانــد و
اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا همــکاری و
هــم افزایــی تشــکل هــا و مســئوالن ،ایــن مهــم
عملیاتــی شــود.

لزوم تفکیک فعاالن واقعی از
اخاللگران اقتصادی
مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان
نیــز در خصــوص نحــوه حمایــت از فعــاالن
اقتصــادی در زمینــه رفــع تعهــدات ارزی
گفــت :امیدواریــم بــا تکمیــل اطالعــات
موجــود در دســت بانــک هــا و نهادهــای
نظارتــی از یــک طــرف و تفکیــک فعــاالن
واقعــی از اخــال گــران اقتصــادی ،امــکان
رفــع تعهــدات ارزی بــدون کوچکتریــن
آســیبی بــه واحــد هــای تولیــدی و صنعتــی
فراهــم شــود.
علــی اصغــر عبــاس زاده بــا اشــاره بــه جایــگاه
کمیتــه ارزش گــذاری صــادرات در گمــرک
ایــران در خصــوص ارزش گــذاری غیــر
واقعــی کاالهــا و محصــوالت گفــت :اعضــای
صنــوف مختلــف اقتصــادی مــی تواننــد بــا
بهــره منــدی از ظرفیــت انجمــن و تشــکل
صنفــی خــود و بــر اســاس قیمــت هــای داخلــی
و جهانــی ،پیشــنهاد الزم بــرای اصــاح ارزش
محصــول و کاالی صادراتــی را ارائــه دهنــد.
عــادل غالمــی ،رئیــس اداره امــور شــعب
بانــک ملــی ایــران در آذربایجــان شــرقی
نیــز اولویــت بنــدی فعــاالن اقتصــادی واقعــی
از غیــر واقعــی را اولیــن اقــدام مســئوالن و
ســازمان هــای ذیربــط در بحــث رفــع تعهــدات
ارزی خوانــد و اظهــار امیــدواری کــرد کــه
بــا اولویــت بنــدی و حمایــت از فعــاالن
اقتصــادی واقعــی در شــرایط ســخت ،امــکان
حــل مســائل و مشــکالت پیــش آمــده در رفــع
تعهــدات ارزی فعــاالن اقتصــادی فراهــم شــود.

در دیدار با رئیس سازمان صمت مطرح شد:

مزیت های رقابتی آذربایجان شرقی در حوزه اقتصاد
ابوالفتــح ابراهیمــی و عبــاس کمالــی از اعضــای
هئیــت رئیســه و مهــدی قهرمانی ،دبیــر کل اتاق
تبریــز بــا حضــور در ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت آذربایجــان شــرقی ،کســب رتبــه برتــر
ایــن ســازمان را در جشــنواره شــهید رجایــی
تبریــک گفتــه و از تــاش هــای ســازمان در
حــل مســائل و مشــکالت فعــاالن اقتصــادی
اســتان قدردانــی کردنــد.
رئیــس ســازمان صمــت آذربایجــان شــرقی در
ایــن دیــدار گفــت :کســب موفقیــت در شــرایط
ســخت کنونــی ،نشــانگر همــکاری و هــم
افزایــی فعــاالن اقتصــادی در بخــش خصوصــی
و دولتــی اســت.
حبیــب امیــن زاده بــا اشــاره بــه رویــه حــل
مشــکالت فعــاالن حــوزه صنعــت و تولیــد
اســتان گفــت :حفــظ کرامــت و شــان
فعــاالن اقتصــادی مهمتریــن مولفــه در حــل
مســائل و مشــکالت آنــان اســت و در ایــن
بیــن ،حــل مشــکالت بایــد بــا همــکاری بیــن
دســتگاه هــای دولتــی و فعــاالن اقتصــادی
صــورت گیــرد.
وی ،همــکاری فعــاالن اقتصــادی و ســازمان
صمــت را کوتــاه تریــن مســیر حــل مســائل
و مشــکالت فعــاالن اقتصــادی اســتان
دانســته و ادامــه داد :فعــاالن اقتصــادی
بایــد از همــان آغــاز مشــکل ،ســازمان را
در جریــان امــور قــرار دهنــد تــا شــاهد حــل
ایــن مشــکالت بــا همــکاری ،هــم افزایــی و
بــدون کوچکتریــن حاشــیه ای در کوتــاه
تریــن زمــان باشــیم.
امیــن زاده ادامــه مــی دهــد :متوســط صــادرات
غیرنفتــی آذربایجــان شــرقی 13 ،درصــد باالتــر
از میانگیــن کشــوری اســت کــه ایــن موفقیــت
را مدیــون تالشــگران اقتصــادی اســتان در بخــش
صــادرات مــی دانیــم.

اهمیت هم افزایی و همکاری سازمان
صمت با صنعتگران
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز نیــز در
ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه مشــکالت موجــود
در صنعــت اســتان و کشــور بــه دنبــال شــرایط
ســخت حاکــم بــر اقتصــاد گفــت :خوشــبختانه
رییــس ســازمان صمــت اســتان ،آشــنا بــه درد
صنعــت اســتان و کشــور بــوده و حضــور ایشــان
در ایــن جایــگاه ،در شــرایط ســخت اقتصــادی،
قــوت قلبــی بــرای فعــاالن بخــش خصوصــی
بــرای حــل مشــکالت واحدهــای تولیــدی و
صنعتــی اســت.
عبــاس کمالــی افــزود :شــناخت ایشــان از
صنعــت و اقتصــاد اســتان ،ســبب حفــظ کرامــت
صنعتگــران و رفــع مشــکالت آن هــا در کوتــاه
تریــن زمــان ممکــن مــی شــود.
وی در خصــوص اهمیــت هــم افزایــی و
همــکاری ســازمان صمــت بــا صنعتگــران اســتان
گفــت :همــکاری و هــم افزایــی ســازمان صمــت
بــا فعــاالن صنعتــی اســتان ،فضــا را بــرای فعالیــت
بیشــتر ایــن افــراد مهیــا مــی کنــد تــا عــاوه بــر
حفــظ ســرمایه هــای موجــود ،امــکان جــذب
ســرمایه هــای جدیــد در راســتای توســعه
اقتصــادی و صنعتــی اســتان فراهــم شــود.
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره
بــه شــرایط ســخت اقتصــادی در اســتان
و کشــور بــه دلیــل تحریــم هــای ظالمانــه
آمریــکا و تاثیــر شــیوع ویــروس کرونــا در
اقتصــاد جهــان گفــت :بــا درایــت مســئوالن
ارشــد و صنعتگــران اســتان ،مســائل اداری
فعــاالن اقتصــادی بــدون ایجــاد کمتریــن
آســیب روانــی تحقــق یافتــه تــا ســرمایه هــای
اقتصــادی موجــود در اســتان در بســتر امنیــت
ایجــاد شــده ،بــدون کوچکتریــن نگرانــی بــه
فعالیــت خــود ادامــه دهنــد.

آذربایجان شرقی دارای مزیت های
رقابتی در حوزه اقتصاد
دبیــر کل اتــاق بازرگانــی تبریــز نیــز در ایــن
دیــدار بــا تبریــک موفقیــت هــای کســب شــده
ســازمان صمــت اســتان گفــت :آذربایجــان
شــرقی دارای مزیــت هــای رقابتــی خوبــی در
بخــش هــای مختلــف اقتصــادی اســت کــه
امیدواریــم بــا همــکاری و هــم افزایــی اتــاق
تبریــز ،ســازمان صمــت و ســایر انجمــن هــا و
تشــکل هــای اقتصــادی اســتان شــاهد موفقیــت
بیشــتری در ســطح ملــی و فراملــی در ایــن
حــوزه باشــیم.
مهــدی قهرمانــی ،حضــور موثــر تشــکل هــای
اقتصــادی تاثیــر گــذار در ســتادهای تســهیل
و ســایر کار گــروه هــای تخصصــی را الزمــه
همــکاری و هــم افزایــی در رشــد اقتصــادی
اســتان خوانــده و گفــت :امیدواریــم بــا حضــور
مســئوالن و کارشناســان اتــاق تبریــز در ســتاد
تســهیل صــادرات ،امــکان عرضــه بیشــتر
محصــوالت تولیــدی اســتان در اقصــی نــگاه
جهــان بیــش از پیــش فراهــم شــود.
همچنیــن در حاشــیه ایــن دیــدار ،مســئوالن
اتــاق تبریــز از « نمایشــگاه دائمــی نهضــت
ســاخت داخــل» در ســازمان صمــت بازدیــد
کردنــد.
رضــا عیــن الــه زاده ،معــاون امــور صنایــع
ســازمان صمــت در اســتان ،هــدف از ایجــاد
ایــن نمایشــگاه را بهــره بــرداری بیشــتر از
ظرفیــت هــای تولیــدی و صنعتــی در راســتای
تولیــد قطعــات وارداتــی در اســتان خوانــده و
گفــت :بــا ایجــاد «نمایشــگاه دائمــی نیازمنــدی
هــای صنعتــی» در ســازمان صمــت امــکان هــم
افزایــی ســرمایه گــذاران بــا تولیــد کننــدگان
داخلــی در جهــت تامیــن قطعــات مــورد نیــاز
فراهــم مــی شــود.
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شــصتمین جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا بررســی موضوعاتــی
چــون «مشــکالت چــک برگشــتی واحدهــای تولیــدی
کــه کمتــر از  100نفــر کارگــر و یــا کمتــر از یــک
میلیــون یــورو صــادرات دارنــد ،مراتــب اعتــراض بــه
نحــوه ســهمیه بنــدی و صــدور مجــوز صــادرات بــرای
شــیر خشــک ،معرفــی نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی بــه عنــوان اعضــای اصلــی شــورا ،بررســی
مشــکالت واحدهــای تولیــدی فــوالد اســتان و فعــاالن
اقتصــادی در ارتبــاط بــا بخشــنامه هــای مربــوط بــه رفــع
تعهــد ارزی بانــک مرکــزی ،بررســی عــدم اجــرای
دســتورالعمل شــورای پــول و اعتبــار در خصــوص
گشــایش اعتبــار اســنادی داخلــی (ریالــی) بــرای
پــروژه هــای عمرانــی ،درخواســت اجــرای مــاده 16
قانــون بهبــود محیــط کســب و کار بــا موضــوع ایجــاد
مــکان هــای مناســب توســط شــهرداری تبریــز بــرای
فروشــندگان کــم ســرمایه جهــت عرضــه کاالهــای
تولیــد داخــل ،انتخــاب هشــت نفــر از مدیــران عامــل
شــرکت هــای برتــر خصوصــی و تعاونــی یــا رؤســای
تشــکل هــای تعاونــی و خصوصــی» در محــل اتــاق
بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.
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ژائله :حذف بروکراسی های اداری
با افتتاح پنجره واحد فیزیکی
در ابتــدای ایــن جلســه ،رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا
اشــاره بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور گفــت :در حــال
حاضــر اقتصــاد کشــور نیــاز بــه اصالحــات اساســی دارد
تــا تهدیدهــا را بــه فرصــت تبدیــل کــرده و وضعیــت
اقتصــاد کشــور ســامان یابــد.
یونــس ژائلــه بــا اشــاره بــه مزیــت هــا و پتانســیل هــای
اســتان ،پیشــنهادی مبنــی بــر ایجــاد اپراتورهــای توســعه
و مدیریــت زنجیــره ارزش در حــوزه هــای مختلــف

نظیــر کشــاورزی ،فــرش ،چــرم ،صنایــع غذایــی،
ســاختمان ،لــوازم خانگــی ،صنایــع معدنــی ،نســاجی،
دارو ،حمــل و نقــل و پتروشــیمی و غیــره ارائــه داد و
افــزود :ایــن طــرح مــی توانــد بــه عنــوان ســند راهبــردی
اقتصــاد اســتان مطــرح شــود.
وی در ادامــه از راه انــدازی پنجــره واحــد فیزیکــی
اســتان در محــل اتــاق بازرگانــی خبــر داد و گفــت :ایــن
فضــا بــه منظــور بهبــود محیــط کســب و کار در اســتان
برنامــه ریــزی شــده اســت کــه هفتــه آینــده همزمــان بــا
ســه اتــاق دیگــر افتتــاح خواهــد شــد و مطمئنــا بــا راه
انــدازی ایــن پنجــره ،بروکراســی زایــد اداری حــذف و
امــکان فعالیــت بــرای کســب و کارهــا فراهــم خواهــد
شــد.
بررسی مشکالت چک های برگشتی
واحدهای تولیدی
اولیــن موضــوع ایــن نشســت توســط نایــب رئیــس اتــاق
بــا موضــوع مشــکالت چــک هــای برگشــتی واحدهــای
تولیــدی کــه کمتــر از  ۱۰۰نفــر کارگــر و یــا کمتــر از
یــک میلیــون یــورو صــادرات دارنــد ،مطــرح شــد.
عباســی کمالــی بــا تاکیــد بــر اینکــه معافیــت
محدودیــت هــای چــک برگشــتی بــرای واحدهایــی
کــه کمتــر از  50نفــر پرســنل و یــا کمتــر از یــک
میلیــون یــورو صــادرات دارنــد مغفــول مانــده اســت،
افــزود :در شــرایط کنونــی اقتصــاد کــه تمامــی
واحدهــای تولیــدی دچــار مشــکالت عدیــده ای
هســتند ،نادیــده گرفتــن مشــکالت واحدهــای
کوچــک کــه ســهم موثــری در صــادرات و ارزآوری
بــرای اســتان دارنــد منطقــی نیســت .وی بــه منظــور
حمایــت از واحدهــای تولیــدی کوچــک ،پیشــنهاد
اصــاح آییــن نامــه اجرایــی تبصــره یــک مــاده پنــج
مکــرر قانــون صــدور چــک را ارائــه داد.

شصتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی؛

بررسی مشکالت چک های برگشتی واحدهای تولیدی
درخواست مجوز صادرات شیر خشک

موســی خلیــل الهــی ،رئیــس دادگســتری اســتان در
ایــن زمینــه بــا بیــان اینکــه قانــون چــک در ســال ۹۷
اصــاح شــده و هــر نــوع تغییــر و تحــول بایــد از
طریــق مجــاری قانونــی مــورد تصویــب قــرار گیــرد،
گفــت :اصــاح ایــن آییــن نامــه بــه دلیــل اینکــه
مصوبــه هیئــت وزیــران اســت ،بایــد از طریــق شــورای
گفتگــوی مرکــز بــه هیــات دولــت ارائــه شــود.
بررسی سهمیه بندی و صدور مجوز صادرات
برای شیر خشک
دومیــن دســتور جلســه بــا موضــوع بررســی مراتــب
اعتــراض بــه نحــوه ســهمیه بنــدی و صــدور مجــوز
صــادرات بــرای شــیر خشــک توســط کریــم محمــود
شــایان ،مدیرعامــل پــگاه آذربایجــان طــرح شــد.
شــایان بــا اشــاره بــه مشــکالت واحدهــای لبنــی اســتان
گفــت :اغلــب واحدهــای تولیــدی کوچــک لبنــی بــه
دلیــل بحــران هــای اخیــر تعطیــل شــدند امــا مجموعــه
پــگاه آذربایجــان بــرای حمایــت از دامپــروران،
تمامــی شــیرهای خــام ایــن واحدهــا را خریــداری
کــرد .بــا عنایــت بــه اینکــه ،بحــران هــای اقتصــادی
شــامل ایــن مجموعــه شــده و کاهــش فــروش ایــن
واحــد تولیــدی را بــه دنبــال داشــته اســت ،بــه منظــور
مدیریــت شــیرهای خــام مــازاد ،اقــدام بــه تولیــد شــیر
خشــک شــده اســت.
وی ادامــه داد :امــا بــا توجــه بــه اینکــه ،صــادرات شــیر
خشــک ممنــوع اســت ،ایــن شــرکت بــا انباشــت بیــش
از ســه هــزار تــن شــیر خشــک مواجــه شــده اســت.
مجوزهــای مــوردی صــادرات کــه بــه شــکل ســهمیه
ای انجــام مــی گیــرد نیــز پاســخ گــوی مشــکل ایــن
واحــد نشــده اســت.
شــایان در پایــان خواســتار صــدور مجــوز صــادرات
ســه هــزار تــن شــیر خشــک از اســتان بــدون
محدودیــت کشــور مقصــد شــد.
بررسی مشکالت واحدهای تولید فوالد
در ادامــه جلســه ،مســائل و مشــکالت واحدهــای
تولیــد فــوالد اســتان توســط رئیــس انجمــن فــوالد
اســتان طــرح شــد .کریــم رحیمــی بــا ارائــه گزارشــی
از وضعیــت تولیــد فــوالد در ســطوح مختلــف گفــت:
یکــی از اساســی تریــن مشــکالت ایــن بخــش تامیــن
مــواد اولیــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد فــوالد بــه دو بخــش
صنایــع باالدســتی و پاییــن دســتی تقســیم شــده اســت،
گفــت :واحدهــای تولیــدی فــوالد اســتان صنایــع پاییــن
دســتی هســتند و مــواد اولیــه خــود را از صنایع باالدســتی
نظیــر فــوالد مبارکــه تامیــن مــی کننــد .لیکــن اغلــب
واحدهــای نــورد اســتان بــه دلیــل نحــوه عرضــه مــواد
اولیــه در بــورس موفــق بــه خریــد مــواد اولیــه از بــورس

نمــی شــوند و ناچــارا مــواد اولیــه خــود را از بــازار آزاد
تهیــه مــی کننــد.
مشــکل بعــدی ایــن واحدهــا در ارتبــاط بــا دســتورالعمل
کارگــروه تنظیــم بــازار اســت کــه ایــن واحدهــا را
موظــف بــه عرضــه  60درصــد از تولیــدات خــود کــرده
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن واحدهــا ،مــواد اولیــه
خــود را بــا قیمــت بــاال از بــازار آزاد تهیــه مــی کننــد،
توجیــه اقتصــادی بــرای ادامــه فعالیــت وجــود نــدارد
و در صــورت عــدم عرضــه در بــورس بــه تعزیــرات
حکومتــی معرفــی و محکــوم بــه پرداخــت جرایــم
بســیار ســنگین مــی شــوند.
غامرضــا شــریفی ،مدیــرکل امورمالیاتــی و دارایــی
اســتان در ارتبــاط بــا اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده
واحدهــای نــورد اســتان اظهــار کــرد :اســترداد ایــن
مالیــات فراینــدی دارد کــه بایــد تمامــی صادرکننــدگان
از آن آگاه باشــند و زمــان تســلیم اظهارنامــه در ســامانه،
بایســتی گزینــه اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده از
ســوی صادرکننــده انتخــاب شــود تــا ایــن اســترداد
صــورت پذیــرد.
ســید احــد یوزباشــی ،مدیــرکل اداره تعزیــرات اســتان
بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه لیســت ایــن واحدهــا
از ســوی ســازمان حمایــت از مصــرف کننــدگان و
تولیدکننــدگان تهیــه و بــدون هماهنگــی ایــن اداره
اعــام شــده اســت ،گفــت :در ایــن مصوبــه کــه
ایــرادات حقوقــی نیــز دارد مــواردی نظیــر مصــرف
شــخصی واحدهــا در نظــر گرفتــه نشــده اســت .وی
بــا بیــان اینکــه ایــن مصوبــه در کارگــروه تنظیــم بــازار
در دســت اصــاح اســت ،اظهــار امیــدواری کــرد کــه
بــا لحــاظ نمــودن ایــن مــوارد بیشســتر مشــکالت ایــن
واحدهــا مرتفــع خواهــد شــد.
بررسی مشکالت فعاالن اقتصادی
در خصوص رفع تعهد ارزی
بررســی مشــکالت فعــاالن اقتصــادی در خصــوص رفــع
تعهــد ارزی دســتور بعــدی ایــن نشســت بــود که توســط
مســعود بنابیــان ،عضــو هئیــت نماینــدگان و رئیــس
کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق تبریــز مطــرح شــد.
بنابیــان بــا اشــاره بــه دشــواری هــای ایجــاد شــده از
ســوی بانــک مرکــزی در خصــوص بازگردانــدن
ارز حاصــل از صــادرات گفــت :در شــرایطی کــه
دولــت امــکان بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
نفــت و گاز و محصــوالت پتروشــیمی را بــه کشــور
را نــدارد ،چگونــه از بخــش خصوصــی انتظــار
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات خــود را دارد.
وی تفــاوت قیمــت ارز نیمایــی بــا ارز آزاد ،عــدم در
نظــر گرفتــن قیمــت واقعــی پایــه صادراتــی ،عــدم توجه
بــه مســافت های صــادرات محمولــه ها و تعیین یــک فرایند
بــرای تمامــی مســیرها ،عــدم توجــه بــه هزینــه ای بازرگانی

نقــل و انتقــال پــول ،موظــف بــودن صادرکننــده بــه
بازگشــت  100درصــد محصــول خــود بــدون توجــه
بــه هزینــه هــای صــادرات ،مشــکالت ایجــاد شــده در
ســامانه بانــک مرکــزی ،عــدم توجــه بــه مشــکالت
ایجــاد شــده بــه دلیــل بحــران کرونــا را از مشــکالت
فعــاالن اقتصــادی در رفــع تعهــد ارزی بیــان کــرده و
پیشــنهاداتی را در ایــن راســتا ارائــه کــرد کــه مــورد
تاییــد اعضــای شــورا قــرار گرفــت.
بررسی عدم اجرای دستورالعمل
شورای پول و اعتبار
موضــوع عــدم اجــرای دســتورالعمل شــورای پــول و
اعتبــار در خصــوص گشــایش اعتبــار اســنادی داخلــی
(ریالــی) بــرای پــروژه هــای عمرانــی کــه در پنجــاه و
دومیــن نشســت شــورا نیــز مطــرح شــده بــود ،توســط
جمشــید برزگــر ،رئیــس کمیســیون بهبــود محیــط
کســب و کار و احــداث اتــاق مطــرح شــد.
برزگــر کاهــش اعتبــارات عمرانــی در ســال هــای اخیــر
و پرداخــت هــای قطــره چکانــی در قالــب اســناد خزانــه
اســامی را معضــل مهــم عــدم اجــرای پــروژه هــای
عمرانــی خوانــد و گفــت :فقــط  44درصــد از بودجــه
اختصــاص یافتــه بــه پــروژه هــای عمرانــی تخصیــص
داده شــده و در حــال حاضــر  86پــروژه ناتمــام بــه دلیــل
عــدم تامیــن بودجــه وجــود دارد.
وی گفــت :طبــق قانــون ،بودجــه پــروژه هــای عمرانــی
بایــد بــه صــورت نقــد پرداخــت شــود ولــی متاســفانه
در قالــب اســناد خزانــه پرداخــت مــی شــود کــه تنزیــل
ایــن اســناد نیــز مقولــه دیگــری اســت کــه بــه ضــرر
پیمانــکاران تمــام مــی شــود.
بررسی ایجاد مکان های مناسب
برای فروشندگان کم سرمایه
درخواســت اجــرای مــاده  ۱۶قانــون بهبــود محیــط
کســب و کار در خصــوص موضــوع « ایجــاد مــکان های
مناســب توســط شــهرداری تبریــز بــرای فروشــندگان
کــم ســرمایه جهــت عرضــه کاالهــای تولیــد داخــل»
موضــوع بعــدی ایــن نشســت بــود کــه توســط رئیــس
اتــاق مطــرح شــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ایــن خصــوص بــا
تاکیــد بــر اینکــه اجــرای ایــن طــرح کمــک شــایانی در
جمــع آوری دستفروشــان ،حمایــت از تولیدکننــدگان
کوچــک ،حــذف واســطه هــا و کاهــش قیمــت تمــام
شــده کاال بــرای اقشــار کــم درآمــد خواهــد کــرد،
گفــت :طبــق آییــن نامــه ایــن مــاده بایــد کارگروهــی
بــا ریاســت فرمانــدار تشــکیل شــود و تمامــی اقدامــات
الزم صــورت گیــرد.
وی در ادامــه گفــت :ایــن کارگــروه در اســرع وقــت
تشــکیل و اقدامــات الزم انجــام گیــرد.
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شصت و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛

بررسی مشکالت واحدهای قطعه سازی و نحوه

تعامل فروشگاه های زنجیره ای با تولیدکنندگان
شــصت و یکمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا ریاســت
محمدرضــا پورمحمــدی ،اســتاندار آذربایجــان شــرقی
و بــا حضــور ابوالفتــح ابراهیمــی ،نایــب رئیــس اتــاق
تبریــز بــه عنــوان جانشــین دبیــر برگــزار شــد.
دســتور جلســات ایــن نشســت شــامل تجلیــل از
خبرنــگاران اســتان ،طــرح موضــوع مشــکالت تامیــن
مــواد اولیــه (فــوالد آلیــاژ) قطعــه ســازان اســتان و
مشــکالت رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان در
منطقــه آزاد ارس ،انتخــاب هشــت نفــر از مدیــران
عامــل شــرکت هــای برتــر خصوصــی و تعاونــی یــا
روســای تشــکل هــای تعاونــی و خصوصــی ،بررســی
مشــکالت عــدم امــکان صــدور و تمدیــد کارت
بازرگانــی از ســامانه جدیــد جامــع تجــارت ،بررســی
مراتــب اعتــراض واحدهــای تولیــدی بــه عــدم رعایــت
درصــد ضرایــب ســود و هزینــه هــای خــرده فروشــی
و عمــده فروشــی از ســوی فروشــگاه هــای زنجیــره ای
و بررســی مراتــب اعتــراض برخــی از صادرکننــدگان
اســتان در خصــوص مشــکالت ایجــاد شــده بــه دلیــل
عــدم رفــع تعهــد ارزی در محــل اتــاق تبریــز بــود.
در ابتــدای جلســه بــه پــاس بزرگداشــت روز خبرنــگار
از پیشکســوتان رســانه ای و خبرنــگاران زحمــت کــش
اســتان تجلیــل و قدردانــی شــده و ســپس مشــکالت
تامیــن مــواد اولیــه (فــوالد آلیــاژ) قطعــه ســازان اســتان
بــه عنــوان پیــش از دســتور توســط انجمــن قطعــه
ســازان تبریــز طــرح و بررســی شــد.
بررسی مشکالت واحدهای قطعه سازی استان
اکبــر پایــدار ،رئیــس انجمــن قطعــه ســازان تبریــز در
ایــن جلســه بــا اشــاره بــه کوچــک و متوســط بــودن
عمــده واحدهــای تولیــدی حــوزه قطعــه ســازی و
ماشــین ســازی اســتان گفــت :اخیــرا نحــوه عرضــه
فــوالد آلیــاژی باعــث ایجــاد مشــکالت عدیــده ای
از جملــه افزایــش قیمــت مــواد اولیــه شــده اســت کــه
ایــن موضــوع در بلنــد مــدت امــکان رقابــت فعالیــن
ایــن حــوزه را در بــازار هــای داخلــی و خارجــی از
بیــن خواهــد بــرد.
بهــراد فرشــاد ،نائــب رئیــس انجمــن قطعــه ســازان
تبریــز بــا یــادآوری ایــن موضــوع کــه صرفــا دو اســتان
یــزد و اصفهــان فــوالد آلیــاژی تولیــد مــی کنــد و نیــاز
واحــد هــای قطعــه ســازی و ماشــین ســازی کشــور
توســط ایــن دو واحــد تولیــدی تامیــن مــی شــود،
گفــت :از اوایــل ســال جــاری قیمــت فــوالد آلیــاژ
مــورد نیــاز واحدهــای تولیــدی ،حــدود  55درصــد
افزایــش پیــدا کــرده کــه نحــوه توزیــع آن مهمتریــن
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عامــل افزایــش قیمــت ایــن محصــول اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه ادامــه ایــن شــرایط
موجــب بــروز بحــران در بخــش ماشــین ســازی و
قطعــه ســازی کشــور خواهــد شــد ،خواســتار رفــع
مشــکل شــده و گفــت :نیــاز مصرفــی واحدهــای
اســتانی 15 ،هــزار تــن در مقابــل تولیــد صــد هــزار
تنــی کارخانــه فــوالد آلیــاژی ایــران اســت.
محمدنقــی هنربــر ،معــاون تجــاری ســازمان صمــت
اســتان نیــز بــا اشــاره بــه پیگیــری هــای مســئوالن ایــن
ســازمان در خصــوص تامیــن فــوالد مــورد نیــاز واحــد
هــای قطعــه ســازی و ماشــین ســازی اســتان گفــت :بــا
فــروش مســتقیم فــوالد بــه واحدهــای صنعتــی اســتان
مســائل و مشــکالت پیــش آمــده در کوتــاه تریــن
زمــان ممکــن رفــع خواهــد شــد.
بررسی مشکالت رفع تعهد ارزی
صادرکنندگان در منطقه آزاد ارس
طــرح موضــوع مشــکالت رفــع تعهــد ارزی
صادرکننــدگان در منطقــه آزاد ارس ،دومیــن موضــوع
مــورد بررســی در ایــن نشســت بــود .رفتارهــای ســلیقه
ای ســازمان و نهادهــای ذیربــط بــا فعــاالن اقتصــادی
در منطقــه آزاد ارس در خصــوص رفــع تعهــدات
ارزی صادرکننــدگان و ارزش گــذاری پایــه ای
محصــوالت صادراتــی از جملــه مباحــث طــرح شــده
توســط نماینــده ســازمان منطقــه آزاد ارس بــود.
علــی اصغــر عبــاس زاده ،مدیــر کل امــور اقتصــادی
و دارایــی اســتان در ایــن خصــوص بــا تائیــد مســائل
طــرح شــده گفــت :ایــن نــوع رفتارهــا عــاوه بــر
ایجــاد مشــکل بــرای واحدهــای موجــود در منطقــه
آزاد ارس ،فعــاالن داخلــی را هــم بــا مشــکل مواجــه
نمــوده اســت .وی یکــی از دالیــل بــروز مشــکالت
را تنــوع آمــار ارائــه شــده از دســتگاه هــای مختلــف
خوانــده و پیشــنهاد داد در صــورت ارائــه آمــار حرفــه
ای و تخصصــی از ســوی یــک دســتگاه بــا هماهنگــی
بانــک مرکــزی و گمــرک مــی تــوان بســیاری از
مشــکالت را مرتفــع کــرد.
محمدرضــا پــور محمــدی ،اســتاندار آذربایجــان
شــرقی و رئیــس شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان بــا اشــاره بــه پیگیــری هــای صــورت
گرفتــه در نهــاد ریاســت جمهــوری در خصــوص رفــع
تعهــدات ارزی صادرکننــدگان گفــت :بــا ویرایــش
اطالعــات موجــود در بانــک مرکــزی بســیاری از
مســائل پیــش آمــده در خصــوص تعهــدات ارزی
صادرکننــدگان رفــع خواهــد شــد.
عبــاس کمالــی ،نایــب رئیــس اتــاق تبریــز و مســئول

کمیتــه پایــش اســتانی در ارتبــاط بــا مســایل و
مشــکالت صادرکننــدگان در خصــوص رفــع تعهــدات
ارزی ضمــن تشــکر از همــکاری ســازمان صمــت
گفــت :اصــاح اطالعــات و آمــار موجــود در ســامانه
بانــک مرکــزی ،اساســی تریــن راه حــل مســائل پیــش
آمــده اســت .وی گفــت :بایــد بیــن افــرادی کــه بــه
تعهــدات ارزی خــود عمــل کــرده انــد بــا افــرادی کــه
عمــل نکــرده انــد ،تفــاوت هــای باشــد و مســئولین
بــا دقــت بیشــتر در ایــن موضــوع ،موجــب تضعیــف
صنعــت ،تولیــد و صــادرات در شــرایط ســخت
اقتصــادی کشــور نشــوند.
وی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه طبــق قانــون،
واحدهــای تولیــدی فقــط  30درصــد ارز حاصــل از
صــادرات خــود را مــی تواننــد صــرف واردات مــواد
مــورد نیــاز خــود کننــد ،گفــت :برخــی از واحدهــا ارز
حاصــل از صــادرات خــود را صــرف واردات ماشــین
آالت و تکنولــوژی کــرده انــد کــه دولــت و بانــک
مرکــزی بایــد در بررســی رفــع تعهــدات ارزی ،ایــن
مــوارد را در راســتای توســعه اقتصــادی کشــور مــد
نظــر قــرار دهنــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در ادامــه بــا اشــاره
بــه تنگناهــای موجــود در انتقــال ارز حاصــل از
صــادرات ،پایــش اطالعــات و اقدامــات صــورت
گرفتــه در خصــوص نحــوه ایفــای تعهــدات ارزی
را مهــم ارزیابــی کــرد و گفــت :بایــد اقدامــات الزم
جهــت حمایــت از صادرکننــدگان و تشــویق فعــاالن
اقتصــادی بــه تولیــد در شــرایط ســخت اقتصــادی
و عــدم ورود ســازمان هــای نظارتــی و قضایــی بــه
موضــوع تــا قطعــی شــدن تخلفــات فعــاالن اقتصــادی
مدنظــر مســئولین قــرار گیــرد.
حجــت االســام ســیدمحمدرضا میرتــاج الدینــی،
نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس شــورای اســامی نیــز
در ایــن جلســه بــا تقدیــر از پیگیــری هــای مســئوالن
اســتانی در رفــع مســائل و مشــکالت فعــاالن اقتصــادی،
اصــاح فرمــول اخــذ حاصــل از صــادرات ،تمدیــد
فرصــت تــا آخــر شــهریور بــرای انجــام تعهــدات ارزی
و توجــه بــه مقاصــد صادراتــی کــه برخــی بــا ریــال
صــورت گرفتــه را راهــکاری در جهــت حــل مســائل و
مشــکالت پیــش آمــده ،خوانــد.
در ادامــه ایــن نشســت موضــوع انتخــاب هشــت نفــر
از مدیــران عامــل شــرکت هــای برتــر خصوصــی و
تعاونــی یــا روســای تشــکل هــای تعاونــی و خصوصــی،
بــر اســاس جــزء چهــار بنــد «د» مــاده یــک دســتور
العمــل نحــوه اداره جلســات شــوراهای اســتانی از
ســوی نائــب رئیــس اتــاق مطــرح شــده و در نهایــت

چهــار نفــر معرفــی شــده توســط اتــاق تبریــز ،دو نفــر
معرفــی شــده توســط اتــاق تعــاون اســتان و یــک نفــر
معرفــی شــده از ســوی اتــاق اصنــاف تبریــز بــه تصویــب
رســید .همچنیــن مقــرر شــد یــک نفــر نیــز از حــوزه
کشــاورزی در جلســه آتــی شــورا معرفــی شــود.
نحوه تعامل فروشگاه های زنجیره ای استان
با تولیدکنندگان
موضــوع نحــوه تعامــل فروشــگاه هــای زنجیــره ای بــا
تولیدکننــدگان ،دســتور جلســه بعــد شــورا بــود کــه
توســط رضــا جعفــری ،دبیــر انجمــن صنایــع غذایــی
اســتان مطــرح شــد .وی بــا اشــاره بــه اهمیــت فروشــگاه
هــای زنجیــره ای در ارائــه خدمــت بــه مصــرف کننــده
گفــت :بــر اســاس مصوبــه وزارت صمــت ،درصــد
ضرایــب ســود و زیــان خــرده فروشــی و عمــده فروشــی
بــرای هــر کاال تعییــن شــده اســت.
لیکــن اغلــب فروشــگاه هــای زنجیــره ای در
قراردادهــای خــود بــا تولیدکننــدگان از ایــن درصدهــا
پیــروی نمــی کننــد و مشــکالتی بــرای واحدهــای
تولیــدی ایجــاد کــرده انــد کــه ایــن موضــوع در بلنــد
مــدت باعــث تضعیــف واحدهــای تولیــدی و در نهایــت
حــذف آن واحــد هــا از بــازار خواهــد شــد.
پورمحمــدی ،اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در ادامــه
بــا اشــاره بــه جلســات هفتگــی ســتاد تنظیــم بــازار در
اســتان گفــت :ایــن جلســات در صــدد دفــاع از حقــوق

تولیدکننــده و مصــرف کننــده تشــکیل مــی شــود و
بســیاری از مشــکالت ایــن حــوزه را نیــز مرتفــع کــرده
اســت.
وی در ادامــه ،دســتور رســیدگی نحــوه قیمــت گــذاری
کاال ،دالیــل عــدم پرداخــت بــه موقــع مبالــغ کاالهــای
فروختــه شــده بــه واحدهــای تولیــدی و ایجــاد حســاب
بانکــی فروشــگاه هــای زنجیــره ای بــه منظــور بهــره
منــدی اســتان از گــردش مالــی ایــن فروشــگاه هــا را
صــادر کــرد.
در ادامــه جلســه ،ابراهیمــی در خصــوص مشــکالت پیــش
آمــده در خصــوص عــدم امــکان صــدور و تمدیــد کارت
بازرگانــی از ســامانه جدیــد جامــع تجــارت ،مســائلی را
مطــرح کــرد .هنربــر نیــز بــا اشــاره بــه مــواد چهــار الــی
شــش قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ،بــر لــزوم
ایجــاد ســامانه جدیــد جامــع تجــارت تاکیــد کــرد .وی،
دالیــل مشــکالت ایجــاد شــده صــدور و تمدیــد کارت
بازرگانــی را اقدامــات آنــی در تغییــر فراینــد تمدیــد و
صــدور کارت در ســامانه جدیــد بیــان کــرد و گفــت:
ســازمان صمــت از نظــر زیــر ســاخت و کارشــناس،
محدودیتــی نــدارد و تمامــی مشــکالت ایجــاد شــده بــه
دلیــل تغییــرات آنــی در ســامانه جامــع تجــارت اتفــاق
افتــاده اســت.
در پایــان جلســه پیشــنهاداتی در راســتای حــل مشــکالت
صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی طــرح و بــه تصویــب
اعضــای شــورا رســید.
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شصت و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی؛

بررسی مشکل تامین مواد اولیه و اخذ مالیات بر
تراکنشهای بانکی کارگزاران امور گمرکی

شــصت و دومیــن نشســت شــورای گفــت وگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی
بــا پیــش از دســتور برگــزاری مراســم روز ملــی
صــادرات در اســتان توســط اتــاق بازرگانــی تبریــز
و بــا دســتور جلســه « بررســی مشــکالت تامیــن مــواد
اولیــه واحدهــای تولیــدی از بــورس کاال ،بررســی
عــدم اجــرای دســتورالعمل ثبــت تبدیــل شــرکت
هــای تجــاری ،مشــکالت کارگــزاران امــور گمرکــی
و نحــوه اخــذ مالیــات بــر تراکنشهــای بانکــی ایــن
صنــف توســط اداره کل امــور مالیاتــی و معرفــی
مدیرعامــل برتــر شــرکت هــای خصوصــی و تعاونــی
هــا یــا رؤســای تشــکل هــای تعاونــی و خصوصــی»
درمحــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.
ابراهیمی :فراخوان انتخاب صادرکنندگان
برگزیده استانی صادر شد
جانشــین دبیــر شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان بــا اشــاره بــه موضــوع پیــش از
دســتور ایــن شــورا ،برگــزاری مراســم روز ملــی
صــادرات در اســتان توســط اتــاق بازرگانــی تبریــز را
جــزء ابالغیــه هــای دولــت خوانــده و در مــورد نحــوه
انتخــاب صادرکننــدگان نمونــه ملــی و اســتانی گفــت:
طبــق ابالغیــه دولــت انتخــاب صادرکننــدگان نمونــه
اســتانی بــه اتاقهــای بازرگانــی اســتانها و انتخــاب
صادرکننــدگان ملــی بــه اتــاق بازرگانــی ایــران محــول
شــده اســت.
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ابوالفتــح ابراهیمــی در خصــوص نحــوه انتخــاب
صادرکننــدگان نمونــه اســتانی توســط اتــاق تبریــز
یــادآور شــد :بــه منظــور انتخــاب صــادر کننــدگان
نمونــه ،دبیرخانــه ای در ایــن خصــوص در اتــاق تبریــز
راه انــدازی و اســامی برگزیــدگان از طریــق ســایت
اتــاق بــه اطــاع عمــوم مــردم و فعــاالن اقتصــادی در
اســتان خواهــد رســید.
ابراهیمــی بــا اشــاره بــه اهمیــت راه انــدازی پنجــره
واحــد در ثبــت شــرکت هــا بــا مســئولیت محــدود
یــادآورد شــد :از هفتــه آتــی امــکان ثبــت شــرکت هــای
ســهامی خــاص نیــز از طریــق پنجــره واحــد عملیاتــی
خواهــد شــد.
بررسی مشکالت واحدهای صنعتی
در تامین مواد اولیه
رئیــس انجمــن مدیــران صنایــع اســتان در خصــوص
اولیــن دســتور جلســه مبنــی بــر بررســی مشــکالت
واحدهــای صنعتــی در تامیــن مــواد اولیــه مــورد
نیــاز خــود گفــت :بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه اکثــر
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی در اســتان جــزء واحــد
هــای کوچــک و متوســط محســوب مــی شــوند،
امــکان ثبــت ســفارش  ۱۰۰تــن مــواد اولیــه توســط ایــن
واحدهــای تولیــدی در بــورس کاال مقــدور نیســت.
ســید باقــر شــریف زاده ،پرداخــت کل مبلــغ کاالی
خریــداری شــده از بــورس در زمــان ثبــت ســفارش و
تحویــل آن کاال بعــد از ســه مــاه را از دیگــر مشــکالت

واحدهــای اســتانی خوانــد.
وی ،اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده در زمــان ثبــت
ســفارش (ســه مــاه قبــل از تحویــل کاال) را از دیگــر
مســائل و مشــکالت واحدهــای تولیــدی در تامیــن
مــواد اولیــه مــورد نیــاز خوانــد و راهکارهایــی همچــون
عرضــه کاال در بــورس بــه مقــدار مــورد نیــاز واحدهای
تولیــدی ،پیــش پرداخــت در زمــان ثبــت ســفارش بــه
صــورت منطقــی و تســویه حســاب در زمــان تحویــل
کاال را در راســتای حمایــت از فعــاالن صنعتــی اســتان
مهــم ارزیابــی کــرد و خواســتار پرداخــت مالیــات بــر
ارزش افــزوده کاالهــای خریــداری شــده از بــورس در
زمــان صــدور فاکتــور نهایــی کاال شــد.
رئیــس انجمــن نســاجی اســتان نیــز در ادامــه جلســه بــا
اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه حــدود  ۵۰۰واحــد بــزرگ،
متوســط و کوچــک در ســطح اســتان نیازمنــد تامیــن
مــواد اولیــه از واحدهــای پتروشــیمی هســتند ،گفــت:
مصــرف ســاالنه بیشــتر ایــن واحدهــا حــدود یــک
میلیــون تــن اســت.
ســید حســن پروینــی اســکویی در خصــوص رفــع
مشــکل واحدهــای تولیــدی در حــوزه نســاجی اســتان
گفــت :بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه حــدود  ۲۰هــزار
نفــر در ایــن واحدهــا فعــال هســتند ،ســاماندهی ســایت
هــای ثبــت ســفارش و شــفاف ســازی در بــورس
پلیمــر بــه منظــور کاهــش قیمــت تمــام شــده از جملــه
اقدامــات مــورد نیــاز در راســتای حمایــت از تولیــد
کننــده اســت.

وی افــزود :ســازمان صمــت در اســتان مثــل برخــی
اســتان هــای دیگــر کشــور و بــه منظــور حمایــت از
واحدهــای کوچــک و متوســط اســتان ،مدیریــت ثبــت
مــواد پلیمــری از بــورس بــرای تامیــن نیــاز واحدهــای
اســتان را بــر عهــده گرفتــه و از طریــق «تعاونــی تامیــن
نیــاز» ،مــواد مــورد نیــاز واحــد هــا را بــا هــدف کاهــش
بروکراســی هــای زایــد اداری در اختیــار واحــد هــای
نســاجی قــرار دهــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز بــا اشــارهای بــه
گالیــه صاحبــان صنایــع اســتان نســبت بــه تخصیــص
مقــدار یکســان مــواد اولیــه از بــورس کاال بــرای
واحدهــای تولیــدی اســتان و عــدم توانایــی
واحدهــای کوچــک بــرای تأمیــن نقدینگــی نســبت
بــه تهیــه ایــن مقــدار مــواد اولیــه گفــت :اینکــه
مقــدار واحــدی بــرای تمامــی واحدهــای تولیــدی
اســتان بــدون در نظــر گرفتــن نیــاز و ظرفیــت آنهــا،
در نظــر گرفتــه شــود ،قطعــاً منطقــی نبــوده و ایــن
موضــوع را از ســوی اســتان بــه مســئوالن مربوطــه
کشــوری ارجــاع خواهیــم داد.
محمدرضــا پورمحمــدی همچنیــن در پاســخ بــه
گالیــه هایــی در خصــوص تعییــن قیمــت واحــد
محصــوالت پتروشــیمی بــا وجــود تولیدکنندههــای
متفــاوت و در کیفیتهــای مختلــف گفــت :قطعــاً
کیفیــت و تکنولــوژی تولیــد محصــوالت در واحدهای
مختلــف پتروشــیمی ،متفــاوت اســت و نبایــد شــاهد
نوعــی تبانــی بیــن واحدهــای پتروشــیمی بــرای یکســان
ســازی قیمــت ایــن نــوع محصــوالت و از بیــن بــردن
رقابــت بیــن واحدهــا باشــیم کــه از هســتههای نظــارت
و ســازمان صمــت خواهیــم خواســت ،در ایــن مــورد
بــا جدیــت بیشــتری ورود یابنــد.
عبــاس کمالــی ،نایــب رئیــس اتــاق تبریــز نیــز در ایــن
جلســه در خصــوص پایــش کارت هــای بازرگانــی و
تعهــدات ارزی صادرکننــدگان بــه منظــور حمایــت
از ایــن فعــاالن اقتصــادی گفــت :بــا توجــه بــه ایــن
نکتــه کــه صادرکننــدگان تــا  31شــهریور مــاه
فرصــت ایفــای تعهــدات ارزی خــود را دارنــد ،عمــا
سررســید ایــن زمــان بســیاری از واحدهــای تولیــدی

و صنعتــی را بــا مشــکل مواجــه خواهــد کــرد.
وی از رئیــس شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی خواســت تــا درخواســت فرصــت ســه
ماهــه از دولــت را بــه منظــور امــکان ایفــای تعهــدات
ارزی را مــد نظــر قــرار دهــد.
بررسی عدم اجرای دستورالعمل
ثبت تبدیل شــرکت های تجاری
ســونیا اندیــش ،عضوهئیــت نماینــدگان و رئیــس
کمیســیون کارآفرینــی ،اقتصــاد دانــش بنیــان و
گردشــگری اتــاق تبریــز بــا بیــان اینکــه برخــی
از شــرکتهایی کــه خواســتار تبدیــل انــواع
شــرکت ،بــه عنــوان مثــال از نــوع ســهامی خــاص
بــه ســهامی عــام هســتند ،در زمینــه ثبــت بــا مشــکل
مواجــه شــدهاند ،گفــت :ایــن مشــکل بیشــتر بــرای
شــرکتهای نوپــا و دانــش بنیــان کــه خواســتار
ارتقــای نظــام اداری و مدیریتــی خــود هســتند،
پیــش آمــده و اعضــای شــرکتها را دچــار نوعــی
دلســردی کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه مصوبــه هیــأت وزیــران مبنــی بــر
مجــاز بــودن تبدیــل تمامــی شــرکتها بــه یکدیگــر
گفــت :در ایــن راســتا بــا هــدف تســریع و رفــع
موانــع تولیــد ،صــدور مجــوز و ثبــت تبدیــل انــواع
شــرکتها بــه ســامانهای ســپرده شــد امــا از زمــان
ابــاغ ایــن دســتورالعمل ،متأســفانه گزینــهای بــرای
ثبــت تبدیــل شــرکتها در ســامانه بــاز نشــده و
بــه شــکایت و اعتراضــات در ایــن زمینــه توجهــی
نمیشــو د .
علــی اصغــر عبــاس زاده ،مدیــرکل امــور اقتصــادی
و دارایــی آذربایجانشــرقی نیــز در ایــن جلســه
اظهــار داشــت :دولــت بــه ســازمان امــور مالیاتــی،
ایــن اجــازه را داده کــه هــر شــرکتی قصــد ورود بــه
بــازار ســرمایه را دارد ،ســابقه مالیاتــی آن شــرکت،
نادیــده گرفتــه خواهــد شــد کــه اگــر تعللــی در ثبــت
تبدیــل انــواع شــرکتهای تجــاری صــورت گیــرد،
شــرکتهای زیــادی از ایــن مزیــت بــی بهــره
خواهنــد بــود.

بررســی نحوه اخذ مالیات بر تراکنشهای
بانکی کارگزاران امور گمرکی
ســومین دســتور جلســه نیــز توســط مهــرداد ایرانــی،
عضــو هئیــت مدیــره اتحادیــه امــور گمرکــی اســتان بــا
عنــوان مشــکالت کارگــزاران امــور گمرکــی و نحــوه
اخــذ مالیــات بــر تراکنشهــای بانکــی ایــن صنــف
مطــرح شــد.
ایرانــی در ایــن خصــوص گفــت :کارگــزاران امــور
گمرکــی بــه منظــور انجــام پروســه ترخیــص ،مبالغــی
از ســوی صاحبــان کاالهــای وارداتــی دریافــت مــی
کننــد و ورود ایــن مبالــغ بــه حســاب ایــن کارگــزاران
در تراکنــش هــا ثبــت مــی گــردد.
وی افــزود :واضــح اســت کــه ایــن دریافتــی هــا
جــزو درآمــد کارگــزاران امــور گمرکــی نیســت امــا
بــرای کارگــزاران امــور گمرکــی بــه عنــوان درآمــد
محســوب شــده و پرونــده هــای فعــاالن ایــن حــوزه
بــه کمیتــه ویــژه بــرای بررســی ارســال مــی شــود.
ایرانــی ،رفتــار ســلیقه ای برخــی از کارشناســان در
خصــوص رســیدگی بــه تراکنــش هــا را در شــرایط
ســخت اقتصــادی باعــث دلســردی و نــا امیــدی
مودیــان مالیاتــی خوانــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن خصــوص
گفــت :قطع ـاً مــا ،کارگــزاران گمــرک هــا را بــرای
ترخیــص کاال بــه رســمیت میشناســیم چــرا کــه
فعالیــت ایــن افــراد بــه نفــع وارد کننــده و تولیــد
کننــده اســت و حتمــاً بــا کســانی کــه بــه جــز ایــن
افــراد ،پرونــده گردانــی میکننــد ،برخــورد خواهــد
شــد .امــا مشــکالت مالیاتــی ایــن کارگــزاران بایــد در
جلســات مابیــن نماینــدگان ایــن صنــف بــا مســئوالن
امــور مالیاتــی اســتان مطــرح و برطــرف شــود.
آخریــن دســتور جلســه شــصت و دومیــن جلســه
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان ،معرفــی مدیــر عامــل برتــر شــرکت هــای
خصوصــی و تعاونــی یــا رؤســای تشــکل هــای
تعاونــی و خصوصــی بــود کــه بشــیر جعفــری از
بخــش کشــاورزی از طــرف اعضــای اصلــی شــورا
بدیــن منظــور انتخــاب شــد.
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رییس اتاق بازرگانی تبریز:

تخریب تولیدکنندگان به ضرر بخش تولید و اقتصاد کشور است
حوزه رسانه ،همراه صدیق بخش صنعت و تجارت است

شــنیدن خبر فوت مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی جناب
آقای محمــد محمدپور برای مجموعه
اتــاق بازرگانــی تبریز مایه تاســف و
ناراحتی بود.
ایشان یکی از مدیران با اخالق و کوشای
استان بودند که چندی پیش نیز مهمان
اتاق تبریز بوده و بــا رییس اتاق دیدار
داشتند.
اتاق بازرگانی تبریز ضمن عرض تسلیت
به خانواده محترم ایشان و جامعه فرهنگ
و هنر اســتان ،برای آن مرحوم از ایزد
منان ،رحمت و مغفرت الهی را خواستار
است.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،هــر گونــه
تخریــب تولیدکننــدگان را بــه ضــرر بخــش
تولیــد و اقتصــاد کشــور دانســته و گفــت:
نبایــد باعــث دلســردی تولیدکننــدگان شــویم.
یونــس ژائلــه در جمــع خبرنــگاران کــه بــا
حضــور مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
آذربایجــان شــرقی در محــل اتــاق بازرگانــی
تبریــز همــراه بــود ،گفــت :متاســفانه ســرمایه
هــای بخــش تولیــد را بــه درســتی معرفــی
نکــرده و نتوانســته ایــم ،آن هــا را بــه مــردم
بشناســانیم.
وی ادامــه داد :اگــر حمایــت الزم از ســرمایه
گــذاران و تولیدکننــدگان صــورت گیــرد،
ایــن افــراد نیــز انگیــزه بیشــتری خواهنــد
یافــت امــا متاســفانه گاه تخریــب هایــی علیــه
ایــن افــراد صــورت مــی گیــرد کــه بــه ضــرر
بخــش تولیــد و اقتصــاد کشــور اســت.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریز افــزود :متاســفانه
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گاه نمــی توانیــم حمایــت الزم را از ســرمایه
گــذاران چــه از ســوی مســئوالن دولتــی و چــه
خصوصــی انجــام دهیــم.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد در شــرایط بحرانــی
کنونــی دســت یکدیگــر را گرفته و دشــمنی ها
را کنــار بگذاریــم ،گفــت :ایــن نــوع دشــمنی و
عــدم حمایــت هــا ســبب بــی انگیزگی ســرمایه
گــذار مــی شــود.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ادامــه داد:
قدرشناســی و حفــظ حرمــت تولیدکننــدگان
و ســرمایه گــذاران مــی توانــد ســبب ایجــاد
روحیــه در بیــن ایــن افــراد شــود.هر چنــد ایــن
امــر ،شــاید کار ســاده ای بــه حســاب آیــد امــا
مــی توانــد موثــر باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون در اوضــاع
خــاص اقتصــادی بــه ســر مــی بریــم ،گفــت:
در دوران جنــگ اقتصــادی ،بیــش از همیشــه
نیــاز بــه حمایــت رســانه هــا داریــم.
ژائلــه ادامــه داد :اگــر بــه مشــکالت ،بیــش از
پیــش دامــن زده و حــوزه تولیــد را تخریــب
کنیــم ،شــاهد بدتــر شــدن وضعیــت تولیــد
خواهیــم بــود.
حوزه رسانه ،همراه صدیق
بخش صنعت و تجارت است
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن دیــدار بــا
تاکیــد بــر پیونــد بخــش تولیــد و صنعــت
بــا بخــش هــای فرهنــگ و هنــر گفــت:
بــی شــک نقــش فعــاالن حــوزه اقتصــادی،
تجــارت و صنعــت در گذشــته هــای تاریخــی
در ارتقــای منزلــت اســتان بــی بدیــل بــوده
و خدمــات زیــادی در طــول تاریــخ از ایــن
بخــش شــاهد بــوده ایــم.

محمــد محمدپــور ادامــه داد :امــروز اگــر
در جایــگاه قضــاوت قــرار بگیریــم ،روحیــه
و انگیــزه خبرنــگاران کنونــی آذربایجــان
شــرقی در طــول تاریــخ رســانه ای اســتان،
بــی ســابقه بــوده و تمامــی اصحــاب رســانه
حــاال بــا انگیــزه تمــام ،دوســتدار توســعه
اســتان هســتند.
وی ادامــه داد :رســانه هــا اگــر در موقعیتــی از
وادی نقــد وارد شــوند ،قصــد آن هــا توســعه
اســتان اســت و اگــر احســاس کننــد در حــوزه
ای ،نقصــی وجــود دارد ،حتمــا ایــن مــورد را
گوشــزد مــی کننــد.
محمدپــور بــا بیــان اینکــه رســانه هــا ،پیــام
رســان افــکار عمومــی و همراهانــی صدیــق
هســتند ،گفــت :اگــر حــوزه صمــت،
پیوندهــای حرفــه ای بــا ایــن حــوزه برقــرار
کننــد ،قطعــا یــرای اســتان مفیــد خواهــد بــود.
وی بــا بیــان اینکــه حــوزه رســانه مــی توانــد
همــراه قابــل اطمینانــی بــرای حــوزه صنعــت
باشــد ،گفــت :از ســوی دیگــر ،حــوزه صنعــت
هــم مــی توانــد پشــتیبان رســانه هــا باشــد و قطعا
ایــن ارتبــاط دو ســویه همــواره برقــرار اســت.
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
ادامــه داد :نگــرش هــا نســبت بــه حــوزه
فرهنــگ و هنــر نســبت بــه گذشــته متحــول
شــده اســت و ایــن حــوزه ،دیگــر هزینــه ای و
ســربار نبــوده بلکــه در بیشــتر کشــورهای دنیــا،
بخشــی از جریــان تولیــد و اقتصــاد کشــور هــا
را برعهــده دارنــد.
وی ادامــه داد :نقــش اتــاق ،انســجام بخشــی
بــه حــوزه تولیــد ،اشــتغال و انتقــال فنــاوری
بــه اســتان اســت کــه بســیار ارزشــمند بــوده و
مــی توانــد نقــش بــی بدیــل خــود را در عرصه
اقتصــاد اســتان نمایــان کنــد.

نشریه

اتاق تبریز
شماره7

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی تبریز
و دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
در راســتای تامیــن نیــروی انســانی
متخصــص ،ماهــر و توانمنــد کــه بتوانــد
بخشــی از نیروهــای متخصــص و مــورد نیــاز
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اســتان را در
راســتای توســعه متــوازن و پایــدار پــرورش
دهــد و از طــرف دیگــر امــکان جــذب
فــارغ التحصیــان و مهــارت آمــوزان
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای در واحدهــای
تولیــدی و صنعتــی اســتان فراهــم شــود،
تفاهــم نامــه همــکاری مابیــن اتــاق تبریــز
و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای آذربایجــان
شــرقی منعقــد شــد.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در آییــن
انعقــاد ایــن تفاهمنامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت
مهــارت آمــوزی جوانــان و نیروهــای فعــال
در واحدهــای تولیــدی و صنعتــی گفــت:
بــر اســاس بررســی هــای بــه عمــل آمــده
یکــی از مولفــه هــای تاثیرگــذار در توســعه
صنعتــی و اقتصــادی مناطــق مختلــف
کشــور ،بحــث مهــارت آمــوزی اســت.
یونــس ژائلــه ادامــه داد :امیدواریــم بــا
امضــای تفاهــم نامــه همــکاری بیــن
اتــاق تبریــز و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای
اســتان ،امــکان تعامــل بیشــتر دانشــگاه هــا
بــا ایــن اتــاق و واحــد هــای صنعتــی و
تولیــدی اســتان فراهــم و از ســوی دیگــر
بــا توجــه بــه نیــروی انســانی بــا مهــارت

و مزیــت هــای رقابتــی اســتان در بخــش
هــای مختلــف اقتصــادی ،بســترهای الزم
بــرای ارتقــای جایــگاه اقتصــادی اســتان
در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن ایجــاد
شــود.
وی ،انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری بیــن
اتــاق تبریــز و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای
اســتان را فرصــت مناســبی بــرای اســتفاده
از امکانــات کارگاهــی ،آزمایشــگاهی و
فضاهــای آموزشــی دانشــگاه فنــی و حرفــه
ای اســتان بــه منظــور ایجــاد نیروهایــی
متخصــص بــرای حــوزه صنعــت دانســت.
توان دانشگاه فنی و حرفه ای
برای تربیت نیروهای کارآمد
رئیــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای
آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن آییــن
گفــت :امیدواریــم بــا امضــای تفاهــم نامــه
همــکاری اتــاق تبریــز بــا ایــن دانشــگاه،
ارتبــاط دانشــگاه فنــی و حرفــه ای بــا
صنایــع و واحــد هــای تولیــدی اســتان بیــش
از پیــش ،گســترش یابــد.
احــد بهشــتی اصــل در خصــوص اهمیــت
همــکاری دانشــگاه و اتــاق تبریــز بــه عنــوان
بزرگتریــن تشــکل اقتصــادی یــادآور شــد:
ایــن دانشــگاه مــی توانــد بــا راه انــدازی
رشــته هــای جدیــد مــورد نیــاز بخــش

صنعــت اســتان ،نســبت بــه تربیــت تکنســین
هــای کارآمــد و ماهــر اقــدام کــرده و
نیــروی متخصــص مــورد نیــاز واحــد هــا را
تامیــن کنــد.
مرکز پژوهش اتاق بازرگانی تبریز
راه اندازی می شود
دبیــر کل اتــاق تبریــز نیــز از راه انــدازی
مرکــز پژوهــش اتــاق تبریــز بــا هــدف
گســترش روابــط دانشــگاه و صنعــت خبــر
داد و گفــت :ایــن مرکــز پایــان نامــه محــور،
خواهــد بــود و تــاش خواهــد شــد بــا تمــام
دانشــگاه هــای اســتان در ایــن خصــوص،
تعامــات الزم ایجــاد شــود.
مهــدی قهرمانــی ،فعــال کــردن مدرســه
کســب و کار را از دیگــر برنامــه هــای
اتــاق در راســتای توســعه اقتصــادی اســتان
خوانــد و گفــت :انعقــاد تفاهــم نامــه بــا همــه
دانشــگاه هــای اســتان مــی توانــد در ایــن
خصــوص مفیــد باشــد.
بعــد از امضــای تفاهــم نامــه توســط رئیــس
اتــاق تبریــز و رئیــس دانشــگاه فنــی و
حرفــه ای اســتان ،مقــرر شــد ،علیرضــا پــور
ســلطانی مســئول آمــوزش اتــاق تبریــز در
خصــوص عملیاتــی کــردن ایــن تفاهــم
نامــه ،اقدامــات و پیگیــری هــای الزم را
انجــام دهــد.
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خبر

ش های دفاع مقدس آذربایجانشرقی:
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارز 

فعاالن عرصه تولید

در خط مقدم نبرد اقتصادی کشور قرار دارند

ســردار ســرتیپ دوم پاســدار اصغــر
عباســقلی زاده بــا گرامیداشــت یــاد و نــام
شــهدای دفــاع مقــدس گفــت :انقــاب
اســامی نــه در داخــل کشــور بلکــه در
جهــان تغییراتــی ایجــاد کــرد و ایــن موضــوع
نشــان مــی دهــد کــه انقــاب مــا انقــاب
جهانــی اســت .دشــمنان مــا بــر ایــن قضیــه
واقــف بودنــد کــه اگــر حکومــت اســامی
تشــکیل شــود ،مــرگ آنهــا قطعــی اســت
لــذا در ســالهای آغازیــن انقــاب ،دســت
بــه جنــگ تحمیلــی زدنــد.
وی بــا بیــان اینکــه سرمشــق انقالبهــا و
اتفاقــات امــروز دنیــا ،حاصــل موفقیــت
مــا در دفــاع مقــدس اســت ،گفــت :دفــاع
مقــدس در مقایســه بــا متدهــای روز جنگــی
دنیــا کامــا متفــاوت اســت ،مــا بــا حداقــل
امکانــات و تجهیــزات توانســتیم در برابــر
قــوی تریــن قدرتهــا مقاومــت کنیــم.
عباســقلی زاده ادامــه داد :هشــت ســال دفــاع
مقــدس مایــه شــکوه و عظمــت جمهــوری
اســامی شــد و امنیــت پایــدار و اقتــدار
نظامــی اســامی را بــه ارمغــان آورد کــه
هفتــه دفــاع مقــدس نیــز در ایــن میــان
بهتریــن فرصــت بــرای ترویــج فرهنــگ
ایثــار و شــهادت در جامعــه اســت و تحقــق

ی طلبــد.
ایــن مهــم ،همــت جمعــی را مــ 
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع
مقــدس آذربایجــانشــرقی در ادامــه بــا تاکیــد
بــر جــاری ســاختن فرهنــگ عاشــورایی در
بیــن نســل هــای امــروزی گفــت :اگــر بتوانیــم
فرهنــگ عاشــورایی و شــیوه و روش اهــل بیت
(ع) را بیــن نســلهای امــروزی جــاری کــرده
و الگوپــردازی کنیــم ،قطعــا تمامــی آســیبها
و مشــکالت جامعــه اعــم ازمســائل اخالقــی،
اجتماعــی ،اقتصــادی و غیــره مرتفــع خواهــد
شــد.
وی بــا بیــان اینکــه شــهدا عــزت جامعــه
مــا هســتند ،گفــت :اگــر بتوانیــم ســبک
زندگــی اســامی و روش شــهدا را یــاد
گرفتــه و در جامعــه پیــاده کنیــم ،در دنیــا
بــا عــزت زندگــی کــرده و در آخــرت هــم
ســربلند خواهیــم شــد .مشــکل جامعــه ایــن
اســت کــه نتوانســتیم فرهنــگ نــاب ایثــار
و معنویــت را بــه درســتی در جامعــه پیــاده
کــرده و بــه نســلهای بعــد از انقــاب
منتقــل کنیــم ،از ایــن رو بایــد در ایــن زمینــه
تــاش کنیــم.
عباســقلی زاده ادامــه داد :ترویــج فرهنــگ
ایثــار ،شــهادت و راه و ســیره حضــرت امــام
خمینــی (ره) و شــهدای عزیــز ،روحیــه

اعتمــاد بــه نفــس و شــعار «مــا مــی توانیــم»
را در جامعــه تضمیــن و نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی ایــران را در مقابــل
هجمــه هــای فرهنگــی بیمــه خواهــد کــرد.
مدیــرکل حفــظ آثــار دفــاع مقــدس اســتان،
مشــکالت اقتصــادی را بــا روحیــه انقالبــی
قاب ـل حــل دانســته و گفــت :ملــت ایــران در
هشــت ســال دفــاع مقــدس ،روحیــه ایثــار و
فــداکاری خــود را نشــان داده و بــا داشــتن
ایمــان راســخ و روحیــه انقالبــی ،توانســتند
از ایــن آزمایــش بــزرگ الهــی بــا موفقیــت
عبــور کننــد .در شــرایط جنــگ اقتصــادی
کنونــی کــه بــر ملــت ایــران تحمیــل شــده
اســت ،اگــر بتوانیــم ایــن روحیــه را حفــظ
کنیــم بــاز هــم شــاهد مغلــوب شــدن دشــمنان
و عبــور موفــق از ایــن برهــه تاریخــی خواهیــم
بــود.
وی افــزود :امــروز تولیدکننــدگان هماننــد
رزمنــدگان دفــاع مقــدس در خــط مقــدم
جنــگ اقتصــادی قــرار گرفتــه انــد و
بــرای رهایــی کشــور از چنــگ مشــکالت
اقتصــادی وظیفــه مهمــی بــر دوش دارنــد.
امــروز تحقــق شــعار ســال در گــرو ایثــار
و همــت بیشــتر فعــاالن عرصــه تولیــد در
کشــور اســت.

اتــاق بازرگانــی تبریــز همچــون گذشــته
پیشــقدم در امــور خیریــه و نیکــوکاری بــوده
و ایــن بــار نیــز در راســتای کمــک بــه ســتاد
عتبــات عالیــات ،ســتاد دیــه و ســاخت و
تعمیــر یکــی از مســاجد تبریــز قــدم برداشــته
اســت.
در ایــن راســتا اتــاق بازرگانــی تبریــز ،مبلــغ

 500میلیــون ریــال بــه ســتاد عتبــات عالیــات،
یــک میلیــارد ریــال بــه ســتاد دیــه و 100
میلیــون ریــال نیــز بــرای کمــک در ســاخت
و تعمیــر مســجد شــالچی تبریــز پرداخــت
کــرده اســت.
پیــش از ایــن نیــز اتــاق بازرگانــی تبریــز
اقــدام بــه اهــدای  ۱۰هــزار بســته حمایتــی در

راســتای اجــرای رزمایــش همدلــی و کمــک
مومنانــه کــرده بــود.
گفتنــی اســت مشــارکت اتــاق تبریــز در
امــور خیریــه و نیکــوکاری بــه منظــور
عمــل بــه وظیفــه اجتماعــی و ترویــج فضــای
نیکــوکاری در ســطح جامعــه در مــاه هــای
آتــی نیــز ادامــه دار خواهــد بــود.

اتاق بازرگانی تبریز پیشقدم در امور خیریه و نیکوکاری
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وجــود ذخایــر متنــوع معدنــی در ایــران،
کشــور مــا را مصــداق واقعــی ایــن شــعر
قــرار داده کــه «آنچــه همــه خوبــان دارنــد
تــو تنهــا داری» و بهطــور قطــع اینگونــه
اســت و نمیتــوان کشــوری را بــا داشــتن
نزدیــک بــه  ۹۰مــاده معدنــی شناختهشــده،
دســت کــم گرفــت.
ایــران جــزو کشــورهای برتــر معدنی دنیاســت
کــه از نظــر ذخایــر معدنــی در خاورمیانــه رتبــه
اول ،در آســیا رتبــه ســوم و در دنیــا رتبــه
دوازدهــم را دارد .بیشــتر برونزدهــای مــواد
معدنــی ایــران در محــل اتصــال صفحاتــی
اســت کــه بــه هــم برخــورد میکننــد یــا از
هــم دور میشــوند .ایــران میــان  4صفحــه
زمینشناســی قــرار گرفتــه اســت و ایــن امــر
موجــب شــده اســت شــرایط مطلوبــی پیــدا
کنــد؛ برخــورد صفحــه عربــی بــا صفحــه
ایــران مرکــزی ،ارتفاعــات زاگــرس ،صفحــه
اوراســیا بــا صفحــه ایــران ،ارتفاعــات البــرز،
صفحــه هلمنــد بــا صفحــه ایــران ،ارتفاعــات
لــوت و صفحــه هنــد بــا ایــران ،ارتفاعــات
مکــران را بــه وجــود آورده اســت ،پــس ایــران
از هــر  4طــرف در محاصــره ایــن صفحــات
قــرار دارد و اتصــال همیــن صفحــات در غنــای
معدنــی ایــران نقــش داشــته اســت.
یــک کمربنــد متالوژنــی بســیار مهمــی نیــز
کــه از غــرب اروپــا بــه شــرقیترین بخــش
آســیا اتصــال داده میشــود ،آلــپ ــــ هیمالیــا
نــام دارد کــه پهنــه ایرانزمیــن در میانــه ایــن
کمربنــد اســت .کمربنــد مسزایــی و طــا
کــه آن را بــه نــام ارومیــه ــــ دختــر میشناســیم
نیــز از اصلیتریــن کمربندهاســت و کمربنــد
دیگــری در شــرق کشــور و در حاشــیه لــوت
اکتشــاف شــده اســت .در ســنگآهن هــم
کمربنــد اورال ــــ عمــان کــه در زایــش آهــن
در ایــران نقــش مهمــی داشــته ،در دســترس
اســت عالوهبــر اینکــه زایــش آهــن در زون
ســنندج ــــ ســیرجان نیــز وجــود دارد.
در ایــن میــان تهیــه نقشــههای زمینشناســی
یکــی از زیرســاختهای اکتشــافی اســت کــه
اهمیــت دارد .ایــران را بــه  126چهارگــوش
کــه هــر چهارگــوش  15کیلومترمربــع اســت،
تقســیمبندی کردهانــد کــه نقشــهها بــا
مقیــاس  1:250000در ایــن چهارگوش ـهها بــه
پایــان رســیده اســت.
درضمــن تهیــه نقشــههای زمینشناســی
 1:100000نیــز در کل کشــور بــه پایان رســیده
اســت .مقیــاس دقیقتــری کــه اطالعــات
بیشــتری میدهــد مقیــاس  1:25000اســت کــه
بــرای کل کشــور  10هــزار برگــه بایــد کامــل
شــود .ایــن نقشــه در  6الیــه اطالعاتــی شــامل
زمینشناســی مهندســی ،آب ،زمینشناســی

ایران ،معدنی بهوسعت ۱.۶میلیون کیلومترمربع

«معدن ،گنج پنهان»

اقتصــادی ،زیســتمحیطی و ...اســت.
بیشــتر زایــش ســنگ آهــن کشــور در ایــران
مرکــزی بــوده کــه نیمــی از ذخایــر کشــور در
ایــن منطقــه شــکل گرفتــه اســت .بزرگتریــن
ذخیــره ســنگ آهــن ایــران در کالس جهانــی
معــدن گلگهــر اســت بــا  1/2میلیــارد تــن
ذخیــره کــه از اصلیتریــن ذخایــر کمربنــد
آهــن در زون ســنندج ــــ ســیرجان اســت،
حــال چنانچــه بهســمت شــمالغرب زون
یادشــده برویــم ،ذخایــر کوچکــی از آهــن
کشــف شــده اســت .همچنیــن  7محــور ســرب
و رویزایــی در کشــور وجــود دارد ،عالوهبــر
آن کمربندهــای تبخیــری در شمالشــرق و
شــمالغرب ایــران و  200گنبــد نمکــی در
زون زاگــرس قــرار دارد.
در زمــان حاضــر عــدد زایــش مــواد معدنــی
کشــور بــه حــدود 90رســیده کــه ایــن تنــوع
موجــب شــده اســت بتــوان صنایــع متنوعــی در
کشــور داشــت طوریکــه بیــش از  21هــزار
صنعــت معدنــی در کشــور شــکل گرفتــه
اســت کــه جــای امیــدواری دارد.
هماکنــون اغلــب اســتانها از نظــر ذخایــر
معدنــی فلــزی و غیرفلــزی برتــر هســتند امــا
از آن بیخبرنــد ،بهعنــوان نمونــه اســتان
مازنــدران از نظــر وجــود ذخایــر ذغالســنگ
و فلوریــن برتــر و دارای معــادن غنــی ســرب
و روی و پوکــه معدنــی نیــز اســت ،عالوهبــر
ایــن اســتان زنجــان معــادن ســرب و روی
دارد در حالــی کــه ذخایــر معدنــی ســرب
و روی اســتان یــزد از زنجــان بیشــتر اســت.
اســتان طالیــی کشــور هــم آذربایجــان غربــی

اســت کــه بــا کردســتان رقابــت تنگاتنگــی
دارد .در ســنگ نمــا اســتانهای لرســتان،
همــدان ،اصفهــان ،آذربایجــان شــرقی و
غربــی و بســیاری از اســتانهای دیگــر غنــی
هســتند ،ســنگهایی ماننــد تراورتــن قرمــز
در آذرشــهر یــا گرانیــت در همــدان و ســنگ
گوهــره در لرســتان.
ایــران  6هــزار و  500فقــره معــدن دارد کــه 5
هــزار و  300فقــره آن در حــال فعالیــت و بقیــه
در حــال تجهیــز هســتند 47 .درصــد از ایــن
معــادن مصالــح ســاختمانی 24 ،درصــد ســنگ
نمــا 22 ،درصــد ذخایــر غیرفلــزی و  7درصــد
هــم معــادن فلــزی هســتند .در ایــن ســالها
بــه اکتشــافات فلــزی و غیرفلــزی اســتراتژیک
کمتــر توجــه شــد و بیشــتر معــادن مصالــح
ســاختمانی هســتند.
گــردش مالــی تجــارت ســنگهای قیمتــی
و نیمهقیمتــی در دنیــا ســاالنه  650میلیــارد
دالر اســت و ایــران از تنــوع باالیــی در ایــن
بخــش برخــوردار اســت .برخــی از ایــن
نــوع ســنگها در اغلــب کشــورها بومــی
شــده اســت ،بهعنــوان نمونــه چیــن را بــا
ســنگ یشــم ،برزیــل را بــا آمازونیــت ،تانزانیــا
را بــا تانزانیــت و بولیــوی را بــا بولیونیــت
میشناســند .فیــروزه ایــران هــم در ســطح
دنیــا مطــرح اســت.
بــر اســاس اطالعــات موجــود شــاخصترین
ســنگهای تزئینــی ایــران شــامل انــواع
ســیلیسهای ژلماننــد ،ماننــد عقیــق،
کالســدونی ،آماتیســت ،گارنــت ،بریــل و
یاقــوت اســت.
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صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان شرقی
رســالت ایــن انجمــن ،یکپارچــه ســازی تــاش
شــرکت هــای عضــو بــرای شناســایی بازارهــای
صادراتــی و ارائــه راه حــل هــای حرفــه ای بــه اعضــا
اســت.
نقش تخصصی در پروژه:
* خدمــات مطالعــات امــکان ســنجی فنــی و
اقتصــادی ،مطالعــات بــازار و پتانســیل هــای
صادراتــی ،مطالعــات زیســت محیطــی و اجتماعــی و
ســایر مطالعــات فنــی
* طراحی و مشاوره سازه های صنعتی و عمرانی
* پیمان کاری اجرای طرح های صنعتی و عمرانی
* نظــارت بــر اجــرای طــرح هــا و پــروژه هــای صنعتــی
و عمرانــی
نوع پروژه:
* پــروژه هــای عمرانــی شــامل راه ،ســاختمان ،ســد،
شــبکه ی آبیــاری ،مخابــرات و بــرق
* پــروژه هــای صنعتــی شــامل طراحــی ،احــداث و
نصــب ،نگهداشــت و تعمیــرات ،پیمــان کاری بهــره
بــرداری ،کارخانــه هــای تولیــدی صنایــع فلــزی ،صنایــع
کانــی غیرفلــزی و صنایــع غذایــی و دارویــی
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گزارش عملکرد انجمن
در سه ماهه دوم سال :99
* اطــا ع رســانی تمامــی مناقصــات دریافتــی و قوانیــن
و مقــررات کشــور اعــم از گمــرک ،بانکهــا و غیــره
بــه اعضــا
* تشــکیل جلســات هیــات مدیــره بــه طــور منظــم در
روزهــای چهارشــنبه
* درخواســت کتبــی تمهیــدات الزم بــرای صــدور
روادیــد و اجــازه تــردد تجــار و فعالیــن اقتصــادی و
اخــذ مهلــت از بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی
ایــران بــرای اخــذ طلــب هــای ارزی از معاونــت
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار
* درخواســت کتبــی تقاضــای صــدور روادیــد و مجــوز
ورود بــه خــاک جمهــوری آذربایجــان در شــرایط
حــاد کرونایــی از ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در
جمهــوری آذربایجــان
* معرفــی ســه نفــر از فعــاالن اقتصــادی جهــت صــدور
ویــزا و پیگیــری مجــوز ورود بــه جمهــوری آذربایجــان
 درخواســت پیگیــری گواهینامــه شــغلی بــرایصادرکننــدگان و تجــار در جمهــوری آذربایجــان از
مدیرعامــل شــرکت تراکتورســازی
* احصــای مشــکالت تجــار و فعــاالن اقتصــادی در

جمهــوری آذربایجــان و ارائــه پیشــنهاد و راهــکار بــه
مدیــر کل امــور اقتصــاد و دارایــی اســتان
* ارســال نامــه کتبــی بــه انجمــن ایــران در خصــوص
آمادگــی تعامــل و همــکاری انجمــن بــا انجمــن ایــران
* دیــدار بــا امــام جمعــه تبریــز و تقدیــم نامــه کتبــی
پیشــنهادات انجمــن و میــز آذربایجــان در خصــوص
مشــکالت اســتان و شــهر تبریــز
* ارســال نامــه بــه وزارت امــور خارجــه جمهــوری
اســامی ایــران در خصــوص حــوادث اخیــر قــره بــاغ
در جمهــوری آذربایجــان و صیانــت از منافــع اقتصــادی
کشــور ،تجــار و فعــاالن اقتصــادی ایــران در جمهــوری
آذربایجــان
* شــرکت در جلســات متعــدد اعــم از :کارگــروه
توســعه صــادرات غیرنفتــی اســتان ،جلســه بررســی
مشــکالت احــداث ســاختمان در شــرایط بیمــاری
کرونــا و مشــکالت ناشــی از آن ،کارگــروه تخصصــی
زراعــت ،باغبانــی ،امــور دام و طیــور کمیســیون
کشــاورزی ،صنایــع غذایــی ،آب و محیــط زیســت،
میــز تجــارت بــا جمهــوری آذربایجــان ،شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی ،میــز عــراق،
دیــدار بــا ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در کشــور
آذربایجــان و بررســی مشــکالت ارزی

رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی:

بازنگری سیاست های تعاملی،

شاه کلید توسعه صادرات

انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
آذربایجــان شــرقی را مــی تــوان یکــی از انجمــن هــای
ثبــت شــده در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران دانســت کــه طبــق گفتــه رییــس ایــن
انجمــن 48 ،شــرکت در حــوزه فنــی و مهندســی عضــو
آن هســتند.
در ایــن راســتا ،روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی ،صنایع،
معــادن و کشــاورزی تبریــز گفتگویــی بــا محمــد علــی
نجــاری كهنمويــی داشــته اســت .نجــاری کــه معاونــت
ّ
عمرانــی شــهرداری تبریــز ،مشــاور عمرانــی اســتاندار
آذربایجــان شــرقی ،مدیریــت عامــل کنسرســیوم
ســاکو و انجــام پــروژه هــای عمرانــی زیــادی را در
داخــل و خــارج از کشــور برعهــده داشــته ،حــاال
بیــش از  15ســال اســت کــه بــه عنــوان رییــس انجمــن
صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی آذربایجــان
شــرقی فعالیــت دارد.
نجــاری کهنموئــی در ابتــدا بــه میــزان صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی انجمــن در هــر ســال بالــغ بــر
میلیونهــا دالر اشــاره کــرد و افــزود :هــر چنــد وجــود
شــرایط تحریــم و از ســوی دیگــر شــیوع بیمــاری
کرونــا ســبب کاهــش صــادرات اعضــای ایــن انجمــن
بــه خصــوص در ســال جــاری شــده اســت.

وی ادامــه داد :امســال بــه دلیــل شــرایط پیــش آمــده،
هیــچ یــک از شــرکت هــای انجمــن نتوانســته انــد در
مناقصــات بیــن المللــی برنــده شــده و در خــارج از
کشــور ،پــروژه ای در زمینــه خدمــات فنــی و مهندســی
داشــته باشــند.
رییــس انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و
مهندســی اســتان بــا تاکیــد بــر ایجــاد دیــدگاه صــادرات
محــور در کشــور گفــت :اگــر خواســتار افزایــش
صــادرات از کشــور هســتیم ،بایــد تولیــدات مــا نیــز
صــادرات محــور بــوده و از ســوی دیگــر زیرســاخت
هــای الزم بــرای صــادرات ایجــاد شــود.
برای صادرات فنی و مهندسی
باید به آخرین تکنولوژی ها مجهز باشیم
نجــاری ادامــه داد :همچنیــن تربیــت صادرکننــدگان
حرفــه ای نیــز بایــد در دســتور کار دانشــگاه هــا و
نهادهــای مرتبــط قــرار بگیــرد .در حــوزه صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی کــه بــه عبارتــی صــادرات
تکنولــوژی محســوب مــی شــود ،بایــد اقــدام بــه تربیــت
نیروهــای حرفــه ای فنــی و مهندســی در دانشــگاه هــا و
بــه دنبــال آن تــاش بــرای ارتقــای تکنولــوژی هــای
مهندســی شــود چــرا کــه ایــن نــوع صــادرات بــه شــدت

رقابــت پذیــر اســت و بــرای افزایــش آن ،بایــد مجهــز
بــه آخریــن تکنولــوژی هــای روز بــود.
وی بــا تاکیــد بــر دوری از صــادرات نفــت محــور
گفــت :حــوزه خدمــات فنــی و مهندســی مــی توانــد
ارزآوری خوبــی بــرای کشــور داشــته باشــد بــه شــرطی
کــه زیرســاخت هــا بــرای آن فراهــم باشــد .برخــی
زیرســاخت هــا توســط تجــار مختلــف کشــور ایجــاد
شــده امــا بــه صــورت سیســتماتیک نیســت.
وجود فرصت های خوب صادراتی
در کشورهای همسایه
رییــس انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنی و مهندســی
اســتان بــا بیــان اینکــه بــرای افزایــش صــادرات در حــوزه
خدمــات فنــی و مهندســی بایــد ارتبــاط بیشــتری بــا
کشــورهای دیگــر بــه خصــوص کشــورهای همســایه
وجــود داشــته باشــد ،گفــت :در کشــورهایی همچــون
ســوریه و عــراق ،فرصــت هــای خوبــی بــرای صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی از اســتان وجــود دارد.
وی افــزود :اگــر نتوانیــم تمهیــدات الزم را بــرای
حضــور در ایــن بازارهــا بیندیشــیم ،قطعــا کشــورهای
دیگــر ،ســریع تــر از مــا وارد عمــل شــده و ایــن فرصــت
را از مــا خواهنــد گرفــت.
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یونس ژائله ،مدیر عامل شیرین عسل

بحران همهگیری کرونا و تحریم ،صنایع غذایی را به کجا میبرد؟

رونق تولید داخلی

ایــن روزهــا کــه همهگیــری کوویــد ۱۹
همــه جهــان را تحــت تاثیــر قــرار داده و
همــه چیــز را متاثــر کــرده ،ایــن پرســش بــه
وجــود میآیــد کــه ایــن بیمــاری چــه اثــری
بــر صنایــع غذایــی و صنایــع وابســته بــه آن
گذاشــته اســت؟ آیــا ســبب محدودیــت بیشــتر
شــده یــا در زمینههایــی توانســته گشــایش در
بــازار صنایــع غذایــی ایجــاد کنــد؟
یونــس ژائلــه ،مدیــر عامــل شــیرین عســل بــه
ایــن پرســش هــا پاســخ مــی دهــد.
ژائلــه :بایــد بگویــم کرونــا در حــوزه
صنایعــی کــه در زمینــه بســتهبندی و
بــه صــورت فولاتوماتیــک دارنــد کار
میکننــد مشــکلی ایجــاد نکــرده و در ایــن
شــرایط عالقهمنــدی مصرفکننــدگان بــه
مصــرف محصــوالت بستهبندیشــده بیشــتر
هــم شــده اســت.
در ایــن زمینــه مــا کمبــود یــا کاهشــی را در
تولیــد نمیبینیــم .بنابرایــن بحــران کرونــا در
ایــن زمینــه مثبــت اگــر نبــوده ،منفــی هــم
نبــوده اســت .مــا همــان شــرایط قبلــی را
داریــم و خیلــی ضــرری را متوجــه مــا نکــرده
اســت .بــا ایــن حــال بایــد یــک واقعیــت را
قبــول کنیــم کــه نابســامانی در حــوزه ارزی
و مســاله نوســانات بــازار ارز توانســته صنایــع
غذایــی و مشــخصاً کار مــا را تحتالشــعاع
قــرار دهــد .بدتریــن چیــزی کــه در شــرایط
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ســخت تحریــم بــرای مــا میتوانســت اتفــاق
بیفتــد همیــن مســاله تامیــن ارز و نــرخ آن
اســت .نــرخ ارز بــه شــدت بــاال رفتــه و
قیمــت مــواد اولیــه و محصــول افزایــش یافتــه
اســت .وقتــی ایــن قیمتهــا بــاال مــیرود
خــود بــه خــود مصرفکننــده هــم تحــت
تاثیــر قــرار میگیــرد .تبــادالت مــا بــا مشــکل

مواجــه شــده اســت .نقدینگــی بــه شــدت
آســیب دیــده اســت .قــدرت خریــد مــردم
پاییــن رفتــه اســت .از طرفــی تــوان تامیــن
نقدینگــی واحدهــا بــه شــدت تــا حــدود ۵۰
درصــد کمتــر شــده اســت .قیمــت مــواد اولیــه
بهشــدت افزایــش یافتــه مثــ ً
ا قیمــت شــکر
پارســال اگــر ســه هــزار تومــان بــوده امــروز
کیلویــی هفــت هــزار و  ۲۰۰تومــان اســت

کــه نقــدا ً بایــد پرداخــت کنیــم در حالــی کــه
معلــوم نیســت ایــن مــواد اولیــه بــه دســت مــا
برســد یــا نــه.
در بســیاری از مــواد اولیــه دیگــر افزایــش
قیمتهــای تــا صــد درصــد داشــتیم کــه ایــن
خــود نقدینگــی بســیار زیــادی را میطلبــد و
همیــن شــرایط را بــرای واحدهــای تولیــدی
بحرانــی میکنــد.

مساله تحریم و تولید و اشتغال
بحــث تامیــن مــواد اولیــه از قضــا
پرس ـشبرانگیز اســت .بــا ایــن وضعیــت بایــد
دیــد آینــده صنعــت غــذا چگونــه خواهــد
شــد .بحــث اینکــه اتفاقاتــی مثــل تحریــم
افتــاده اســت و مشــکالتی درســت کــرده
ســر جــای خــودش اســت .کســی از تحریــم
خوشــش نمیآیــد چــون ابعــاد مختلــف
جامعــه را هــدف میگیــرد و اتفــاق مبارکــی
نیســت .منتهــا در نــوع خــود یکســری اتفاقاتــی
را بــه دنبــال داشــته اســت .مســائلی از جملــه
اینکــه در بعضــی از کاالهــا کــه مــا بایــد بــا
ارز از کشــورهای دیگــر وارد میکردیــم و
بــا منابــع خارجــی و ارزی از طریــق بانکهــا
اســتفاده میکردیــم ،حــاال بیشــتر بــه تــوان
داخلــی روی آوردیــم و از منابــع داخلــی
اســتفاده میکنیــم .یــا اینکــه در حــال تــاش
هســتیم کــه تولیــد در داخــل صــورت بگیــرد.

ایــن وجــه مثبــت را بایــد در نظــر گرفــت.
از ســویی بــا ایــن روش هــم بــه ســمت
اســتفاده از منابــع داخلــی رفتهایــم و هــم
اینکــه تالشهایــی دارد صــورت میگیــرد
کــه ایــن کاالهــا و مــواد در داخــل کشــور
تولیــد شــود .ایــن روی مثبــت قضیــه اســت.
ایــران کشــور بزرگــی اســت و پتانســیل
باالیــی دارد .اینطــور نیســت کــه چــون
تحریــم شــدیم پــس هیــچ کاری نمیتوانیــم
بکنیــم .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه تحریــم
را نمیپســندیم و عالقهمنــد نیســتیم کــه
تحریــم باشــیم امــا کشــور اینقــدر بــزرگ
و دارای ظرفیــت اســت کــه میتوانیــم از
ایــن شــرایط هــم عبــور کنیــم .مــا آنقدرهــا
هــم بیدســتوپا نیســتیم و بایــد از تمامــی
پتانســیلها و ظرفیتهــا اســتفاده کنیــم تــا
بتوانیــم تولیــد کنیــم.
وضعیــت اشــتغال در حــوزه صنایــع غذایــی
جالــب توجــه اســت .در بســیاری از زمینههــا
فشــارهای اقتصــادی بــه نحــوی بــوده کــه
شــاهد اخــراج کارگــران و تعدیــل نیــرو و
مســائلی از ایــن دســت هســتیم امــا مــن فکــر
میکنــم در حــوزه صنایــع غذایــی اشــتغال
خیلــی خــوب اســت .جــذب نیــرو در ایــن
حــوزه بســیار زیــاد شــده و مــن اطالعیــه
هــای اســتخدام زیــادی را میبینــم کــه در
شــهرهای مختلــف بهخصــوص در منطقــه
مــا ،منتشــر شــده اســت .ســرمایهگذاریهای
زیــادی انجــام شــده و اینهــا دارد آرامآرام بــه
ثمــر مینشــیند و اکثــرا ً جــذب نیــرو دارنــد
و بــازار صادراتــی ایــران نیــز بــازار خوبــی
اســت و دارد بهتــر هــم میشــود.
مشکالت پیش روی صنعت
شیرینی و شکالت
وضعیــت بــازار بیســکویت و کلوچــه در
ایــران وضعیــت خوبــی اســت .خوشــبختانه
ایــن صنعــت در ایــران توانســته از نظــر
کمــی و کیفــی بــه جایگاهــی مقبــول از
نظــر بینالمللــی برســد و بــا توجــه بــه
ایجــاد ارزش افــزوده مناســب ،اشــتغالزایی
مســتقیم و غیرمســتقیم بــاال ،احــراز
اســتانداردهای مناســب کیفیــت -بــه نحــوی
کــه در منطقــه حائــز باالتریــن رتبههــا شــده
اســت -میتــوان جایــگاه و آینــده خوبــی
در اقتصــاد ملــی و توســعه آن بــرای ایــن
صنعــت متصــور شــد .البتــه چالشهــا و
مشــکالتی وجــود دارد کــه بایــد بــرای غلبــه
بــر آنهــا بهطــور جــدی برنامهریــزی شــود.
ایــن صنعــت عــاوه بــر مســائل رایجــی کــه
مبتالبــه بخــش تولیــد اســت ،از مســائل
خــاص خــود نیــز رنــج میبــرد .تامیــن مــواد
اولیــه باکیفیــت و قیمــت مناســب و رقابــت
ســخت بــا رقبــای بینالمللــی از چالشهــای
ایــن صنعــت محســوب میشــود .قیمــت
تمامشــده بــرای بســیاری از واحدهــای
تولیــدی فعــال در ایــن صنعــت باالســت و
بــرای جبــران ایــن مشــکل بعضــاً مســائل
کیفــی هســتند کــه قربانــی میشــوند.

بــه دنبــال ســالها تحریــم ،بســیاری از
واحدهــای تولیــدی ایــن صنعــت بهطــور
جــدی نیازمنــد بازســازی و نوســازی هســتند
کــه معتقــدم منابــع صنــدوق توســعه ملــی بایــد
بــه کمــک ایــن واحدهــا بیایــد و اولویــت
اعطــای تســهیالت در ایــن صنعــت بــه ســوی
واحدهــای موجــود کــه دارای تجربــه و دانــش
فنــی الزم و بــازار بالقــوه هســتند ،ســوق پیــدا
کنــد .البتــه بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه
صنعــت شــیرینی و شــکالت در حــال حاضــر
حــدود  ۶۰درصــد مــازاد ظرفیــت دارد و
منطــق حکــم میکنــد پیــش از نوســازی و
تجهیــز مجــدد ظرفیتهــای موجــود ،ایجــاد
ظرفیتهــای جدیــد در اولویــت قــرار نگیــرد.
تامین مواد اولیه و مشکالت صنعت غذا
همانطــور کــه همــه میداننــد و در اخبــار
ســالهای قبــل بارهــا و بارهــا شــنیدهاند،
تامیــن آرد و شــکر و روغــن بــه عنــوان
عمدهتریــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز ایــن
بخــش در مقاطعــی بــا مشــکل مواجــه شــده

و دچــار نوســان قیمتــی و ســهمیهبندی شــده
اســت کــه در ایــن شــرایط رقابتــی نبــودن
تامیــن ایــن مــواد و الــزام تولیدکننــدگان بــه
اســتفاده از آنهــا شــرایط تولیــد را ســختتر
میکنــد .بدیهــی اســت کــه از مــواد اولیــه
غیــر اســتاندارد و کیفیــت الزم و قیمــت
مناســب نمیتــوان محصــوالت اســتاندارد و
بــا کیفیــت مطلــوب و دارای قیمــت رقابتــی
تولیــد کــرد.
امیدواریــم تامیــن شــکر مــورد نیــاز صنعــت
شــیرینی و شــکالت کــه در ایــن صنعــت
بســیار حیاتــی اســت ،هماننــد سیاســت
اعمالشــده بــرای گنــدم و آرد بخــش
صنعــت از حمایــت الزم برخــوردار شــود.
تحریمهــا بزرگتریــن بالیــی بــود کــه بــر
ســر ایــران آمــد و امیدواریــم دیگــر ایــن
اتفــاق نیفتــد چراکــه ایــن تحریمهــا نهتنهــا
عادالنــه نبــود بلکــه همــه صنایــع ،از جملــه
صنایــع غذایــی را بــا مشــکل مواجــه کــرد
و ارزش افــزوده حــدود ۴۰درصــدی مــواد
اولیــه لطمــه بزرگــی بــه تولیــد زد .صــادرات
یــک فعالیــت اقتصــادی بلندمــدت اســت.
صــادرات کوتاهمــدت بــازار مناســبی بــرای
فعــاالن اقتصــادی فراهــم نمیکنــد و بایــد
بــرای موفقیــت روی بازارهــا تمرکــز کــرد و
اســتمرار داشــته باشــند .کیفیــت محصــوالت

صادراتــی در کنــار قیمــت تمامشــده مناســب
عامــل موفقیــت کاالهــای ایرانــی در صــادرات
خواهــد بــود .در ایــن میــان شناســایی
مزیتهــای صادراتــی در محیــط پیرامــون
میتوانــد بــه پیــدا کــردن بــازار صادراتــی
کمــک کنــد.
بهطــور مثــال فــرش اصیــل ایرانــی ،خاویــار،
پســته ،زعفــران و ...روزگاری بــه عنــوان
کاالی مهــم صادراتــی در ســایر کشــورها
شــناخته میشــد و ایــن مزیــت همــواره
بایــد حفــظ و تقویــت شــود .برندســازی
هــر یــک از ایــن کاالهــا در کنــار کیفیــت
مناســب آن میتوانــد بــازار صادراتــی ایجــاد
کنــد و جوانــان بــا تمرکــز بــر آن میتواننــد
بازارهــای جهانــی را در دســت گیرنــد.
شــیرینی و شــکالت ایــران نیــز میتوانــد
بــه عنــوان یکــی از نقــاط قــوت کشــور
در صــادرات غیرنفتــی ایفــای نقــش کنــد.
اصــوالً هــر صادرکننــدهای بایــد اطالعــات
دقیقــی از بــازار صادراتــی شــامل بررســی
میــزان مصــرف ،تحلیــل رقبــا ،بررســی نقــاط
قــوت و شناســایی فرصتهــا داشــته باشــد و
بــرای آن برنامهریــزی کنــد .گــروه صنایــع
غذایــی شیرینعســل تابهحــال محصــوالت
غذایــی خــود را بــه  ۶۵کشــور جهــان صــادر
کــرده و در مجموعــه شیرینعســل یــک
شــرکت ویــژه صــادرات راهانــدازی شــده
اســت کــه در آن نیروهــای کارشــناس ارشــد
متخصــص در زمینــه صــادرات بــا تســلط بــر
زبانهــای کشــورهای هــدف زنجیــره تامیــن
و لجســتیک مشــغول فعالیــت هســتند.
در موضــوع صــادرات  just in timeیــا
همــان فقــط در لحظــه را بایــد رویکــرد مهــم
صــادرات محصــوالت شــیرینی و شــکالت
برشــمرد .ایــن مهــم در شیرینعســل بــه
نحــوی اســت کــه خواســتههای مشــتریان در
کمتــر از دو روز تولیــد و بســتهبندی میشــود
و ایــن مهــم نشــان از کوشــش و تــاش
نیــروی انســانی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای
مشــتریان اســت.
بستهبندی محصوالت و تاثیر در فروش
بســتهبندی بــه عنــوان عامــل ضامــن حفــظ
کیفیــت و ســامت محصــوالت غذایــی
تولیــدی از یکســو و بــه عنــوان عامــل
جذابیــت از ســوی دیگــر مقولـهای اســت کــه
در تولیــدات کشــور مــا بایــد بیشــتر مــورد
توجــه و تحقیــق قــرار گیــرد و البتــه جــای
زیــادی بــرای کار دارد .بســتهبندی مناســب
اولیــن چیــزی اســت کــه نظــر مشــتری را بــرای
کســب اطــاع بیشــتر نســبت بــه محصــول
و انتخــاب آن جلــب میکنــد .بســتهبندی
از لفــاف اولیــه تــا بســتههای بزرگتــر
شــامل کارتــن و پالــت و امثــال آن از نظــر
ابعــاد و فــرم و اســتحکام بایــد بهگونــهای
باشــد کــه ضمــن حفــظ کیفیــت ،کمتریــن
آســیب ممکــن در اثــر حمــل و جابهجایــی
بــه محصــول وارد آیــد کــه از اصــول و
اســتاندارد خــاص خــود و ســلیقه طراحــی
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ویــژهای تبعیــت میکنــد .مــا در محصوالتــی
ماننــد خاویــار ،پســته ،زعفــران و ...از مزیــت
صادراتــی برخورداریــم .برندســازی هــر یــک
از ایــن کاالهــا در کنــار کیفیــت مناســب
آن میتوانــد بــازار صادراتــی قــوی ایجــاد
کنــد و جوانــان بــا تمرکــز بــر آن میتواننــد
بازارهــای جهانــی را در دســت گیرنــد.
استانداردسازی محصوالت صنعت
اســتانداردهای ملــی و بینالمللــی زیــادی
بــرای تضمیــن کیفیــت و ســامت
محصــوالت از مــواد اولیــه تــا تولیــد و
فــرآوری و بســتهبندی و نگهــداری و حمــل
و توزیــع وجــود دارد کــه شیرینعســل بــا
بهرهمنــدی از یــک آزمایشــگاه جامــع و
مجهــز و پرســنل کنتــرل کیفیــت مجــرب
همــواره ایــن اســتانداردها را بــهروز کــرده و
نســبت بــه تطبیــق محصــوالت و اســتانداردها
بــا حساســیت ویــژهای پیگیــری میکننــد.
نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت کــه در گذشــته
هــم برگــزار شــده خوشــبختانه شــکل کام ـ ً
ا
تخصصــی بــه خــود گرفتــه و میتوانــد محــل
دیــدار و تبــادل نظــر فعــاالن ایــن صنعــت و
محــل تســهیل شــکلگیری تجــارت صنعــت
شــیرینی و شــکالت در ایــران تلقــی شــده و
اصــوالً فرصتــی اســت کــه بایــد مغتنــم شــمرده
شــود .حضــور پررنــگ تولیدکننــدگان
محصــول و ســازندگان ماشــینآالت و
تامینکننــدگان مــواد اولیــه در یــک فضــا و
زمــان مشــخص قطعــاً فرصــت بســیار خوبــی
بــرای ایــن صنعــت اســت.
از تهدید تحریمها ،فرصت ساختیم
هدفگــذاری فعالیــت اقتصــادی بســیار
مهــم و ضــروری اســت و مهمتریــن هــدف
مجموعــه شیرینعســل در ســال  ۲۰۲۰قــرار
گرفتــن در بیــن  ۱۰شــرکت بــزرگ صنایــع
غذایــی جهــان اســت و بــرای ایــن هــدف
برنامهریــزی انجــام شــده اســت .بــرای رســیدن
بــه ایــن هــدف زیرســاختها و مطالعــات
الزم انجــام شــده اســت و بــا تمــام تــوان
بــرای اعتــای اهــداف اقتصــادی کشــور
و صنعــت غــذای کشــور میخواهیــم بــه
هدفمــان برســیم .بــا توجــه بــه تحریمهــا در
بدتریــن شــرایط اقتصــادی کــه امــکان تبــادل
بانکــی و تجــارت بــا کشــورهای خارجــی
وجــود نداشــته و ورود و خــروج کاال بــرای
شــرکتهای ایرانــی دشــوار بــود ،توانســتیم
جدیدتریــن ماشــینآالت را در مجموعــه
تولیــد کنیــم و از تهدیــد تحریمهــا ،فرصــت
ســاختیم .شیرینعســل بــا ســرمایهگذاری
گســترده خــود در صنایــع تولیدکننــده مــواد
اولیــه و بســتهبندی و همچنیــن در شــبکههای
توزیــع و فــروش در داخــل و خــارج کشــور،
از معیارهــای منحصربهفــرد یــک مجموعــه
متشــکل صنعتــی پیشــتاز کــه شــعار «از دانــه تــا
قفســه» را پیشــه خــود ســاخته اســت بهرهمنــد
اســت .در حــال حاضــر ایــن شــرکت در
آفریقــا نمایندگــی دارد و تبــادل مــواد اولیــه
نیــز بــا ایــن کشــور صــورت میگیــرد .چراکــه
آفریقــا تولیدکننــده و صادرکننــده کاکائــو

26

بــه کشــورهایی همچــون آلمــان اســت ،از
ای ـنرو ایــران تنهــا مشــتری کارخانــه کاکائــو
غنــا نیســت .مزیتهــای اقتصــادی و خدمــات
متمایــز در گــروه صنایــع غذایــی شیرینعســل
موجــب شــده کــه رشــد گــروه بــه مراتــب
افــزون و ســریعتر از رشــد بــازار باشــد.
پیشنهاد برای توسعه این صنعت
نبــوغ ایرانــی بــرای نــوآوری و خلــق کــردن
اســت ،نــه بــرای تقلیــد از ســایر کشــورها؛
پــس تقلیــد را کنــار بگذاریــم و بهترینهــا را
خلــق کنیــم .بــه انــدازه کافــی تحصیلکــرده
در کشــور وجــود دارد ،امــا بایــد در کنــار
تحصیــات دانشــگاهی ،پشــتکار و نظــم

کاری در صنعــت و اقتصــاد هــم ایجــاد
شــود .در همــه جــای دنیــا فرصتهــای
طالیــی وجــود دارد ،کافــی اســت آنهــا را
بشناســیم و در ذهــن خــود آن را اصــاح
کنیــم ،چراکــه کشــور مــا دارای منابــع مالــی
و نیــروی تحصیلکــرده اســت ،امــا پشــتکار
در انجــام امــور کــم اســت.
طبیعتــاً همــه نمیتواننــد کارآفریــن شــوند
زیــرا کارآفریــن فــرد جســور و پرتوانــی
اســت کــه خســته نمیشــود و بــرای
ثروتانــدوزی کار نمیکنــد بلکــه بــرای
اشــتغال ،ثــروت ملــی ،مــردم و رفــاه جامعــه

تــاش میکنــد .جــای تاســف دارد کــه
ســابقه تاســیس بنگاههــای اقتصــادی ایــران
بــه کمتــر از صــد ســال میرســد .فعالیــت
اقتصــادی بایــد چنــد نســل دنبــال شــود و
در یــک خانــواده نهادینــه و حرف ـهای شــود.
کارآفرینــان بزرگتریــن ســرمایه کشــور
هســتند و بایــد کارآفرینــان را ارج نهــاد،
زیــرا آنــان بــرای کشــور فــداکاری میکننــد
و ماننــد یــک ســرباز بــرای اعتــای اهــداف
کشــور مبــارزه میکننــد .اگــر بــه جــای
مســووالن کشــور بــودم در حــوزه اقتصــادی
نخســتین اقدامــم ایــن بــود کــه بخــش تولیــد
کشــور را از پرداخــت مالیــات معــاف
میکــردم و هزینههــای دولــت را از خدمــات
تامیــن میکــردم.
یکــی از اولیــن تصمیمــات مهــم کــه بایــد
مــورد توجــه باشــد ،طراحــی نقشــه راه بــرای
تولیــد کشــور اســت .بــه دلیــل نبــود نقشــه
راه تولیــد ،واحدهــای تولیــدی بســیاری
خــارج از ظرفیــت و بــدون مطالعــه در
کشــور راهانــدازی شــده اســت کــه یکــی
پــس از دیگــری تعطیــل شــدند .راهانــدازی
یــک واحــد تولیــدی بایــد بــر اســاس و در
راســتای یــک طــرح جامعنگــر باشــد .اینکــه
چــه واحــد تولیــدی را در چــه شــهری نیــاز
داریــم؟ بــر همیــن مبنــا بایــد ســرمایهگذاران
را بــه ســرمایهگذاری بــر اســاس نقشــه راه
تشــویق کنیــم .کســبوکار امــروز بــا ۲۵
ســال گذشــته تفــاوت کــرده اســت و بایــد
در شــرایط کنونــی و بــر اســاس نیازهــای
نســل امــروز و آینــده اقــدام بــه راهانــدازی
یــک کســبوکار شــود .یکــی دیگــر از
ایــن تصمیمــات ،مشــخص شــدن اســتراتژی
بینالمللــی بــرای تجــارت اســت و بــرای
تجــارت جهانــی بایــد یــک اســتراتژی بــر
اســاس قانــون برد-بــرد داشــته باشــیم.
ایجــاد بــازار منطقــهای بــا کشــورهای
همســایه و نیــز بهــره بــردن از تعرفههــای
ترجیحــی متقابــل یکــی از بخشهــای ایــن
اســتراتژی اســت کــه بایــد دنبــال شــود.
کشــورهای همســایه ایــران بزرگتریــن
ظرفیــت بــرای صــادرات محصــوالت ایرانــی
هســتند ولــی متاســفانه اســتراتژی مشــخصی
بــرای تقویــت صــادرات مشــاهده نمیکنیــم.
متاســفانه نوســانات غیرقابــل کنتــرل و
خیــزش و ســقوطهای ناگهانــی نــرخ ارز بــر
تجــارت خارجــی بنگاههــای تولیــدی تاثیــر
مخــرب بســیاری داشــته و دارد کــه بایــد
بــرای مقابلــه بــا آثــار مخــرب آن چــارهای
اندیشــید .هــر شــهر ایــران دارای مزیتهــای
اقتصــادی اســت کــه بــر اســاس آن میتوانــد
تولیــد ویــژه داشــته باشــد و در گام نخســت
بایــد ایــن مزیتهــا شناســایی شــود.
بخــش خصوصــی هــر اســتان بــه مدیریــت
اتــاق بازرگانــی بایــد نقشــه راهــی بــرای
فضــای کســبوکار طراحــی کننــد و بــه
همــراه تشــکلهای غیردولتــی ماننــد خانــه
صنعــت و معــدن میتواننــد نقشــه راهــی
بــرای تولیــد ،خدمــات و تجــارت آن شــهر
ترســیم کننــد.
منبــع :روزنامه دنیای اقتصاد
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گزارش سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به تبریز؛

بازدید از واحدهای دانشبنیان و افتتاح چند طرح فناورانه

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور در ســفر بــه تبریــز ،ضمــن
بازدیــد از چنــد واحــد صنعتــی و دانشبنیــان ،چندیــن طــرح فناورانــه
را افتتــاح کــرد.
ســورنا ســتاری در نخســتین گام از ســفر خــود بــه تبریــز ،از
بخشهــای مختلــف شــرکت صنعتــی پمپیــران بازدیــد کــرد و در
جریــان آخریــن فعالیتهــا و دســتاوردهای فناورانــه ایــن شــرکت
قــرار گرفــت .در جریــان ایــن بازدیــد از نخســتین پمــپ «ســاخت
داخــل» بــرای اســتفاده در خــط انتقــال آب خلیــج فــارس رونمایــی و
عملیــات تســت آن اجــرا شــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور ســپس در دانشــگاه صنعتــی
ســهند حضــور یافــت و از  30محصــول بــه نمایــش گذاشــته شــده
در نمایشــگاه محصــوالت دانشبنیــان ایــن دانشــگاه بازدیــد کــرد.
همچنیــن بــا حضــور ســتاری ،مطالعــات فنــی و اقتصــادی «ســایبر
پــارک» تبریــز بــه عنــوان اولیــن ســایبرپارک کشــور در دانشــگاه
صنعتــی ســهند آغــاز شــد.
«ســایبر پــارک» تبریــز بــه منظــور ایجــاد همزمــان زیرســاخت
مناســب ،خدمــات پشــتیبانی ،زیرســاختهای تحلیــل و جریــان دیتــا
و ارتباطــات بــا کیفیــت بــاال بــرای تعامــل بــا شــرکتهای تجــاری،
دانشبنیــان و دانشــگاههای داخــل و خــارج از کشــور در تبریــز
ایجــاد میشــود تــا ضمــن ایجــاد مزیتهــای رقابتــی ،ایــده هــای
نوآورانــه بــرای مبــادالت ارزش افــزای ترکیبــی دانــش و دیتــا را بــه
شــرکتهای تولیــدی ،بازرگانــی و خدماتــی ارایــه دهــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور در ادامــه ســفر بــه تبریــز،
نخســتین خــط تولیــد انبــوه «تیــوپ لیــزر ســیلد گازکربنیــک» را در
شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمانی (فناوریهــای پیشــرفته) تبریــز
افتتــاح کــرد .دانــش فنــی تولیــد تیــوپ لیــزر ســیلد گازکربنیــک
توســط شــرکت دانشبنیــان صنایــع نویناندیــش ســهند آرام تبریــز
تولیــد شــده و در فــاز نخســت آن تعــداد پنــج هــزار تیــوپ لیــزری

در ســال تولیــد میشــود.
بــا افتتــاح ایــن کارخانــه ،ایــران بــه عنــوان پنجمیــن کشــور دارای
فنــاوری تولیــد تیــوب لیــزر ســیلد گازکربنیــک در جهــان شــناخته
میشــود.
همزمــان بــا افتتــاح ایــن کارخانــه از دســتاوردهای نخســتین شــتاب
دهنــده فنــاوری شــمال غــرب کشــور مســتقر در پــارک علــم و
فنــاوری آذربایجــان شــرقی رونمایــی شــد .شــتابدهنده همگامــان
نخســتین شــتابدهنــده حــوزه فنــاوری در شــمال غــرب کشــور
اســت کــه بــا ســرمایهگــذاری بخــش خصوصــی از ســال  98فعالیــت
خــود را آغــاز کــرده اســت.
افتتــاح کارخانــه تعمیــق ســاخت داخــل شــرکت شــیمی پژوهــش
صنعــت و آغــاز عملیــات اجرایــی احــداث مرکــز نــوآوری و
شــتابدهی ســاخت داخــل ایــن شــرکت در شــهرک صنعتــی شــهید
ســلیمانی از دیگــر برنامههــای ســفر معــاون رئیــس جمهــور بــه تبریــز
بــود.
کارخانــه تعمیــق ســاخت داخــل بــرای توســعه بومــیســازی صنایــع
ســلولزی ،معدنــی ،نفــت و گاز در فضایــی بــه وســعت  27هــزار
مترمربــع احــداث شــده و و بــا راهانــدازی آن تاکنــون دو هــزار و
 200تــن انــواع ماشــین آالت تولیــد شــده کــه ایــن رقــم در ســال
آینــده بــه  10هــزار تــن مــی رســد.
در ایــن کارخانــه تجهیــزات مربــوط بــه صنایــع کاغذســازی ،مــواد
معدنــی ،نفــت و گاز  ،تصفیــه فاضــاب و صنایــع دیگــر کــه تاکنــون
وارداتــی بودنــد تولیــد مــی شــود
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور همچنیــن از نمایشــگاه
فنــاوری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز بازدیــد کــرد .در ایــن
نمایشــگاه ۱۵ ،طــرح فناورانــه و دانشبنیــان در زمینههــای چــرم و
کفــش ،ســامت ،پلیمــر ،فنــاوری حرارتــی ،ســاختمان و تجهیــزات
پزشــکی بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.
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خبر

به یاد دکتر وحید یحیوی ،شهید مدافع سالمت؛

مردان و زنانی که در خاطرمان ثبت می شوند
فائزه زنجانی

بیمــاری کرونــا نزدیــک بــه  9ماهــی اســت
کــه وارد ایــران شــده و بــا آمــدن خــود،
مــردم را گرفتــار اضطــراب ،کســب و کار
خیلیهــا را دچــار مشــکل ،برخیهــا را
خانــه نشــین ،مــدارس و دانشــگاهها را
تعطیــل و در مجمــوع زندگــی مــردم را
دچــار تحوالتــی کــرده اســت .هرچنــد
ایــن بیمــاری منحــوس در کنــار تمامــی
مشــکالت و دردســرهایش ،جلــوه گــر
صحنههــای زیبایــی بــرای تمامــی مــردم
ایــران بــوده اســت؛ صحنههایــی کــه در
همیــن مــدت کوتــاه توانســت موجــب
اتحــاد بیشــتر ملــت ایــران و نمایانگــر
فــداکاری ،ایثــار و از خودگذشــتگی
آنــان بــرای یکدیگــر باشــد.
در میــان آحــاد ملــت کــه همدلــی خوبــی
در بیــن آنهــا در ایــن مــدت شــکل گرفتــه،
قشــری کــه توانســت از ایــن امتحــان
ســربلند بیــرون بیایــد را بایــد پزشــکان،
پرســتاران و کادر بیمارســتانها دانســت.
افــرادی کــه خطرهــای ایــن راه را پذیرفتــه
و نــه از روی اجبــار بلکــه بــا جــان و دل
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بــه بیمــاران خدمــت کــرده و حتــی برخــی
از آنــان در ایــن راه ،جــان خــود را فــدا
مــی کننــد.
دکتــر وحیــد یحیــوی از قافلــه همیــن
بــزرگ مــردان اســت کــه بــا شــیوع
بیمــاری کرونــا همچــون دیگــر همــکاران
خــود بــه یــاری بیمــاران شــتافته و در
پایــان هــم عنــوان شــهید مدافــع ســامت
را ازآن خــود مــی کنــد .ایــن شــهید
بزرگــوار متولــد ســال  58در شــهر تبریــز
اســت کــه بــه گفتــه مــادرش از همــان
زمــان کودکــی ،بســیار باهــوش ،کنجــکاو
و عاشــق یــاد گرفتــن چیزهــای جدیــد
بــوده اســت.
مــادر شــهید مــی گویــد :بــا آمــدن فصــل
کنکــور ،وحیــد تنهــا بــه فکــر خــود نبــوده
بلکــه دانــش آمــوزان زیــادی را دور خــود
جمــع کــرده و آمــوزش دروس مختلــف
بــه آن هــا را بــر عهــده گرفتــه بــود و در
مجمــوع تعــداد زیــادی از دانــش آمــوزان
توســط جنبــش علمــی ایجــاد شــده توســط
او بــا رتبــه هــای بــاال از دانشــگاه پذیرفتــه
شــدند و خــود وحیــد نیــز بــا رتبــه خوبــی
از دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز قبــول

شــد.
دکتــر یحیــوی پــس از اتمــام دوره
پزشــکی عمومــی بــرای گذرانــدن دوره
تخصصــی عــازم شــهر مشــهد شــده و
پــس از پایــان ایــن دوره ،دوبــاره بــه
تبریــز بازگشــته و ایــن بــار بــه عنــوان
رییــس بیمارســتان هشــترود انتخــاب مــی
شــود .وی دوره فــوق تخصــص خــود را
در رشــته خــون و انکولــوژی گذرانــده و
بــرای خدمــت بــه بیمــاران در بیمارســتان
بجنــورد خراســان شــمالی مشــغول بــه کار
مــی شــود.
مجیــد رنجبــر الــوار از دوســتان شــهید
یحیــوی اســت کــه مــی گویــد :دکتــر،
عاشــق بیمــاران خــود بــوده و بــا تمــام
وجــود در پــی خدمــت رســانی بــه آن
هــا بــود و حتــی برخــی مواقــع ،بیمــاران
نیازمنــد را بــه رایــگان درمــان کــرده و
مــی گفــت کــه « کاش منبــع درآمــد
دیگــری داشــتم و بیمــاران را مجانــی
ویزیــت مــی کــردم».
رنجبــر ادامــه مــی دهــد :شــهید یحیــوی،
فــرد معتقــد ،عاشــق اهــل بیــت و عالقمنــد به
وطــن و مردمانــش بــود .هــر زمانــی کــه بــه

تبریــز مــی آمــد ،هــر فــردی کــه بــه دلیــل
داشــتن مشــکلی بــه او مراجعــه مــی کــرد،
بــه راحتــی او را مــی پذیرفــت و بــا جــان
دل ،پذیــرای حــرف همــه بــود و ســعی در
حــل مشکالتشــان داشــت.
رســول جوانعلــی آذر یکــی دیگــر از
دوســتان شــهید یحیــوی اســت کــه در
بیــان خاطــره ای از او مــی گویــد :نیمــه
شــب یــک مشــکل اوژانســی در حــوزه
پزشــکی برایمــان ایجــاد شــد کــه مجبــور
شــدم بــه صــورت پیامکــی از دکتــر
ســوال کنــم و از او عذرخواهــی کــردم
کــه نیمــه شــب مزاحــم وی مــی شــوم .او
هــم در جــواب عذرخواهــی هــای مــن
نوشــته بــود کــه « بــرای ســرباز واقعــی،
روز و نیمــه شــب تفاوتــی نــدارد».
یکــی از اولیــن تصاویــر منتشــر شــده
دکتــر یحیــوی در فضــای مجــازی بــه
دنبــال شــهادتش ،تصویــری از وی
بــر روی مبــل بیمارســتان بــود کــه بــه
دلیــل خســتگی ،بــه خــواب رفتــه بــود.
همکارانــش مــی گوینــد کــه دکتــر در
زمــان کشــیک ،خســتگی ناپذیــر بــوده
و تمــام وقــت در کنــار مریضانــش بــود
کــه همیــن امــر گاه او را بســیار خســته
مــی کــرد.
مــادر شــهید یحیــوی از روزهــای شــیوع
کرونــا و نگرانــی هــای یــک مــادر
بــرای پســرش گفتــه و ادامــه مــی دهــد:
از روزهــای ابتدایــی شــیوع کرونــا ،بــه
وحیــد پیــام دادم کــه اگــر مــی توانــی
مرخصــی بگیــر و بــه خانــه بیــا .امــا او
در جــواب بــه مــن گفــت کــه « مــادر
مگــر مــا قســم نخــورده ایــم کــه تــا پــای
جــان ،در کنــار مــردم باشــیم ».در مقابــل
پاســخش بــه او اصــرار کــردم کــه یکــی
دیگــر از همکارانــش را بــه جــای خــود
گذاشــته و بــه خانــه بیایــد امــا او قبــول
نکــرد.
اواخــر اســفند مــاه  98بــود کــه دکتــر
وحیــد یحیــوی بــه علــت درگیــری بــا
بیمــاری کرونــا در بیمارســتان بجنــورد
بســتری مــی شــود .آخریــن مکالمــه
شــهید یحیــوی بــا دوســتانش بــه گفتــه
مهــدی مرتضــوی یکــی از دوســتان
شــهید ،بــه یــک گفتگــوی  33ثانیــه ای
بــر مــی گــردد کــه وی در ایــن گفتگــو
مــی گویــد« :ســام ،ان شــااهلل کــه همیشــه
ســالم و ســرحال باشــید .دعــا کنیــد کــه
ان شــااهلل از ایــن وضــع بتوانــم عبــور
کــرده و دوبــاره بــه خدمتگــزاری خــودم
ادامــه دهــم».
روحش شــاد و راهش پررهرو باد...

جهش تولید،

راهبردی هوشمندانه

برای عبور از فشارهای اقتصادی
نامگــذاری ســالجاری بــا عنــوان «جهــش
تولیــد» از ســوی رهبــر معظــم انقــاب،
بــه اعتقــاد کارشناســان ،راهبــردی
هوشــمندانه بــرای عبــور از فشــارهای
اقتصــادی ناشــی از تحریــم و کروناســت.
درایــن راســتا تــاش مســووالن در تمــام
بخشهــا بــرای تحقــق اهــداف جهــش
تولیــد در شــرایطی کــه کشــور عــاوه بــر
فشــار تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا و
متحدانــش بــا بحــران کرونــا نیــز دســت
و پنجــه نــرم میکنــد میتوانــد تنهــا
راه برو نرفــت از فشــارهای مبتالبــه
اقتصــادی باشــد ،ضمناینکــه ســایر
اقدامــات دولــت در تشــکیل ســتاد
اقتصــاد مقاومتــی ،شــورای گفــت و
گــو و ســتاد تســهیل و رفــع موانــع
تولیدکننــدگان بــه مــوازات کارگــروه
جهــش تولیــد نقــش تمهیدآفریــن در
تحقــق اهــداف شــعار ســال محســوب
میشــو د .
بــا توجــه بــه اینکــه شــیوع کرونــا
عــاوه بــر چالــش در حــوزه ســامت،
در حوزههــای فرهنگــی و اجتماعــی و
بیــش از همــه در عرصــه اقتصــاد کشــور
مشــکالت جــدی ایجــاد کــرده اســت
میتــوان تنهــا راه گشــایش و عبــور از
ایــن مانــع را جهــش در تولیــد و بــه نوعــی
گشــایش در اقتصــاد کشــور دانســت.
بــه تاکیــد صاحبنظــران ،جهــش تولیــد
میتوانــد فرصتهــای از دســترفته
اقتصــاد ایــران در دهــه  ۱۳۹۰را بــه
واســطه ثبــت نــرخ رشــدهای اقتصــادی
منفــی ،نوســانی و نامناســب بــرای بهبــود
رفــاه تــا حــدودی جبــران کنــد.
آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه تحقــق ایــن
نامگــذاری ،امــکان جبــران خســارتهای
اقتصــادی ناشــی از اختــال جزئــی در
برخــی کســب و کارهــا در اثــر شــیوع
کرونــا ویــروس در کشــور را فراهــم
خواهــد کــرد.
کارشناســان اقتصــادی بــر ایــن باورنــد
کــه جهــش تولیــد بــه معنــای رونــق
فعالیتهــای مولــد و تاثیرگــذار در

اقتصــاد و بــه نوعــی فراهــم کننــده بســتر
ترمیــم ســطح اشــتغال آســیبدیده کشــور
اســت.
بــا جهــش در تولیــد ،شــانس تحقــق
درآمدهــای مالیاتــی پیشبینــی شــده در
بودجــه عمومــی دولــت در ســالجاری در
شــرایط تحریــم و کاهــش شــدید قیمــت
نفــت ،افزایــش مییابــد و بــا توجــه بــه
اســتمرار محیــط تورمــی اقتصــاد ایــران
در ســال جدیــد ،از افزایــش رکــود تــورم
جلوگیــری میکنــد.
جهــش تولیــد بــه واســطه نیــاز شــدید
بــه ســرمایهگذاری داخلــی در شــرایط
تحریــم و محدودیتهــای بودجــه
عمرانــی ،رفــع موانــع ســرمایهگذاری
و بهبــود محیــط کســب و کار بخــش
خصوصــی را محتملتــر ســاخته و
امــکان تقویــت صــادرات غیرنفتــی
و ترمیــم اختــال صــادرات از مســیر
کشــورهای همســایه بــا هــدف کمــک
بــه پوشــش نیازهــای ارزی کشــور در
شــرایط تحریــم را فراهــم میســازد.
الزمــه جهــش تولیــد ،تدویــن برنامــه
راهبــردی توســعه صنعتــی ،ثبــات و
امنیــت اقتصــادی ،اصــاح سیســتم
بانکــی ،مالیاتــی ،بیمــهای و گمرکــی
و بهبــود فضــای کســب و کار ،تســهیل
ســرمایهگذاری و تامیــن مالــی،
خصوصیســازی و ارتقــای کیفیــت و
بهــرهوری اســت.
از ســویی تقویــت انعطافپذیــری
سیاســتهای اقتصــادی دولــت بــرای
کنتــرل تبعــات ناشــی از مشــکالت
ســاختاری اقتصــادی ایــران نظیــر رشــد
بــاالی حجــم نقدینگــی و کاهــش ارزش
پــول ملــی در شــرایط تحریمهــای
کنونــی نیــز بــا جهــش تولیــد ممکــن
میشــو د .
دولــت بایــد نقــش حمایتکننــده و
انگیــزه دهنــده بــرای تولیدکننــدگان
و فعــاالن بخــش خصوصــی را داشــته
باشــد تــا آنهــا بــا اطمینــان کامــل بــرای
ســرمایهگذاری وارد عمــل شــوند.
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نشریه

اتاق تبریز
شماره7
تابستان 99

خبر

دبیر کمیسیون
بهبود فضای کسب و کار
اتاق بازرگانی تبریز:

بهبود فضای
کسب و کار

از رویا تا واقعیت
مصطفــی بهنیــا ،دبیــر کمیســیون بهبــود
فضــای کســب و کار و صنعــت احــداث
اتــاق بازرگانــی تبریــز اســت کــه در حــوزه
پیمانــکاری و صنعــت احــداث فعــال بــوده
و عضویــت هیــات مدیــره و دبیــری انجمــن
پیمانــکاران عمرانــی اســتان ،نماینــده ایــن
انجمــن در شــورای گفتگــو و عضویــت در
کمیســیون مجریــان ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان را در کارنامــه خــود دارد.
روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز
گفتگویــی بــا بهنیــا در حــوزه بهبــود فضــای
کســب و کار داشــته اســت .بهنیــا بــا بیــان
اینکــه محیــط کســب و کار بــه عنــوان یــک
زیرســاخت بــرای ایجــاد و توســعه هــر بنــگاه
اقتصــادی الزم و ضــروری اســت ،گفــت:
ایــن زیرســاخت بایــد از پارامترهایــی همچــون
شــفافیت ،کارآمــدی ،حاکمیــت قانــون و رفــع
تعــارض منافــع برخــوردار باشــد ،بــه نحــوی
کــه فعــال اقتصــادی بتوانــد پیــش بینــی هــای
بلندمدتــی از فعالیــت خــود داشــته باشــد.
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و کار و
صنعــت احــداث اتــاق بازرگانــی تبریــز ادامــه
داد :در واقــع محیــط کســب و کار بــه مجموعــه
عواملــی اطــاق مــی شــود کــه بــر عملکــرد
بنــگاه هــا تاثیــر گــذار بــوده و مدیــران بنــگاه
هــا بــه دلیــل آنکــه آن عوامــل خــارج از اراده
و کنتــرل آنــان اســت ،نمــی تواننــد بــر روی آن
هــا تاثیرگــذار باشــند.
بروکراسی های زاید
و دست و پاگیر اداری
وی بــا بیــان اینکــه قدمــت بحــث بهبــود فضــای
کســب و کار و رابطــه آن بــا توســعه اقتصــادی
بــه اوایــل دهــه  1980میــادی برمــی گــردد،
گفــت :نتایــج تمامــی تحقیقــات صــورت
پذیرفتــه مبیــن ایــن موضــوع بــوده کــه موانــع
موجــود بــر ســر راه سیســتم اداری کشــورها
اســت کــه باعــث مــی شــود بخــش خصوصــی
فعــال بــه بخــش زیرزمینــی و غیرمولــد تبدیــل
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شــده و جلــوی توســعه اقتصــادی گرفتــه شــود.
بهنیــا ادامــه داد :ســازمانهای معتبــر و متعــدد
بیــن المللــی همــه ســاله بررســی و تحلیــل
هــای جامعــی از فضــای کســب و کار
کشــورهای مختلــف انجــام مــی دهنــد تــا بــا
ارائــه اطالعــات مفیــد ،تصمیــم گیــری را بــرای
مدیــران و ســرمایه گــذاران تســهیل کنند.بــرای
فعــال اقتصــادی کــه قصــد حضــور در بــازار
کشــور دیگــری را دارد اطالعاتــی همچــون
میــزان رقابــت پذیــری ،آزادی هــای اقتصــادی،
ریســک ســرمایه گــذاری و ســهولت انجــام
کســب و کار در آن کشــور از اهمیــت بــه
ســزایی برخــوردار اســت.
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و کار و
صنعــت احــداث اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود:
طــی  20ســال گذشــته ،گزارشــات متعــددی از
ســوی برخــی مراجــع معتبــر و بــا اســتفاده از
تحلیــل هــای گوناگــون فضــای کســب و کار،
منتشــر شــده اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان
بــه «بنیــاد هریتیــج» در زمینــه درجــه آزادی
اقتصــادی« ،بانــک جهانــی» در زمینــه ســهولت
انجــام کســب و کار و «مجمــع جهانــی اقتصــاد»
در زمینــه رقابــت پذیــری جهانــی ،اشــاره کــرد.
نمی توان بدون توجه به ویژگی های
ساختاری ،عملکرد را بررسی کرد
وی گفــت :بــرای تحلیــل فضــای کســب و
کار معمــوال از الگــوی «ســاختار-عملکرد»
اســتفاده مــی شــود .ایــن الگــو بــر ایــن محــور
اســتوار اســت کــه «عملکــرد» جوامــع ،همــواره
متکــی و متاثــر از «ســاختار»ها اســت .پرســش
اصلــی ایــن الگــو آن اســت کــه بســتر فعالیــت
هــا بــر چــه مبنایــی اســتوار اســت؟ بــرای مثــال
دولــت چــه ســهمی از فعالیــت هــای اقتصــادی
را در اختیــار دارد ،قوانیــن مالکیــت چــه مقــدار
محکــم هســتند ،بــازار چــه مقــدار آزاد اســت،
آزادی هــای کســب و کار چگونــه اســت
و ســواالتی از ایــن قبیــل .نمــی تــوان بــدون
توجــه بــه ویژگــی هــای ســاختاری ،عملکــرد

را بررســی کــرد .اگــر قوانیــن مالکیــت صریــح
و روشــن نباشــند و قوانیــن مرتبــط بــا تجــارت،
ورشکســتگی ،بانــک ،بیمــه ،مالیــات و غیــره
بــه درســتی تدویــن نشــده باشــند ،شــرکتها
نمــی تواننــد بــا انگیــزه بــه فعالیــت مشــغول
شــده و موجــب رشــد و بالندگــی اقتصــاد
کشــور شــوند.
بهنیــا ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی بــه عنــوان متولــی
فضــای کســب و کار در ایران»،الگــوی بانــک
جهانــی» را مــورد توجــه قرار داده و گزارشــات
تحلیلــی خــود را بــر ایــن مبنــا منتشــر مــی کنــد
لــذا محوریــت کمیســیون بهبــود فضــای کســب
و کار اتــاق نیــز بــر اســاس شــاخص هــای ایــن
الگــو اســتوار شــده اســت.
نماگرهای مهم در الگوی بانک جهانی
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و کار و
صنعــت احــداث اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود:
در گــزارش هــای ســالیانه بانــک جهانــی،
«میــزان ســهولت انجــام کســب و کار» در
طــول چرخــه عمــر هــر بنــگاه اقتصــادی در
قالــب  10نماگرمــورد انــدازه گیــری قــرار
گرفتــه و بــرای  190کشــور جهــان بــه صــورت
رتبــه بنــدی ،اعــام مــی شــود .نماگرهــای
دهگانــه ایــن گــزارش ،ترکیبــی از مولفــه هــای
زمــان ،هزینــه ،تعــداد مراحــل و ســایر مــوارد
ســاختاری اســت کــه از طریــق پرسشــنامه و
نظرســنجی از فعــاالن اقتصــادی هــر کشــور،
گــردآوری و تنظیــم مــی شــوند.
بــه گفتــه بهنیــا ،شــاخص هــای مــورد اســتفاده
در ایــن الگــو عمدتــا حــوزه هایــی هماننــد
تعــداد رویــه هــای شــروع کســب و کار ،هزینــه
اجــرای قراردادهــا ،مســایل مربــوط بــه قوانیــن
ورشکســتگی و یــا تجــارت فرامــرزی ،میــزان
حمایــت هــای قانونــی از دارایــی هــا و ســرمایه
گــذاران و نهایتــا توجــه بــه مســایل مالیاتــی
تجــارت و بــه کارگیــری نیــروی انســانی را
شــامل مــی شــوند کــه علیرغــم آنکــه ایــن

مــدل در نــوع خــود حرکتــی جامــع بــه شــمار
مــی رود ولــی دارای محدودیــت هــا و معایبــی
نیــز هســت.
وی در ایــن خصــوص گفــت :الگــوی بانــک
جهانــی عمدتــا مربــوط بــه بنــگاه هــای کوچک
و متوســط بــوده و آن هــم در بزرگتریــن
شــهرهای تجــاری کشــورها متمرکــز اســت.
بنابرایــن نمــی توانــد نماینــده تمامــی قوانیــن
موجــود در بخــش هــای دیگــر اقتصــادی
کشــور باشــد .همچنیــن داده هــای ایــن الگــو
اغلــب بــر شــرکت هایــی بــا مســئولیت محــدود
متمرکــز بــوده و کاربــرد آن بــرای بنــگاه هــای
بــزرگ چنــدان مناســب نیســت.
بهنیــا افــزود :در ایــن الگــو تاکیــد عمــده بــر
مراحــل انجــام کارهــا ،زمــان و هزینــه هــای
صــرف شــده اســت و کشــورها بــا تاکیــد
بیشــتر بــر ایــن ســه متغیــر رتبــه بنــدی شــده
انــد .بــه ایــن ترتیــب بــه کیفیــت خدمــات
کــم توجهــی شــده البتــه بــه نظــر مــی رســد
ایــن غفلــت عامدانــه نبــوده و علــت بــه مشــکل
جمــع آوری اطالعــات بــرای ســنجش کیفیــت
کارهــا برمــی گــردد.
وضعیت ایران در رتبه بندی گزارش
سهولت انجام کسب و کار
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و کار و
صنعــت احــداث اتــاق بازرگانــی تبریــز ادامــه
داد :کشــور مــا نیــز از ســال  2006میــادی در
رتبــه بنــدی گــزارش ســهولت انجــام کســب و
کار قــرار گرفتــه و بــه دالیــل مختلــف از جملــه
علــل «فنــی» نظیــر دشــواری تاســیس و اداره
بنــگاه هــا و «غیــر فنــی» شــامل ارســال اطالعــات
اشــتباه از کشــورمان ،تاکنــون بــه جایــگاه
مطلوبــی دســت نیافتــه اســت .رونــد نزولــی
رتبــه ایــران یــا بــه عبارتــی بهتــر شــدن شــاخص
ســهولت انجــام کســب و کار از ابتــدای حضــور
در ایــن گــزارش ،در ســال  2015میــادی
شــروع شــد کــه بخــش عمــده ایــن بهبــود رتبــه
بنــا بــه گــزارش مرکــز پژوهشــهای مجلــس ،بــه
دلیــل بازنگــری بانــک جهانــی در داده هــای
اشــتباه ســالهای گذشــته بــود.
وی گفــت :در آخریــن گــزارش ارائــه شــده
بــرای ســال  2020میــادی رتبــه ایــران از 128
در ســال گذشــته بــه  127بهبــود یافتــه اســت.
همچنیــن امتیــاز فاصلــه از پیشــرو بــرای ایــران
(از  100نمــره کــه 100باالتریــن امتیــاز اســت)
بــرای اولیــن بــار در ســال هــای اخیــر کاهــش
یافتــه و از  58/6بــه  58/5رســیده اســت .در
گــزارش هــا توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری
اســت کــه رتبــه کمتــر و امتیــاز بیشــتر ،نشــانه
بهبــود فضــای کســب و کار اســت .جــدول
زیــر مقایســه رتبــه و امتیــاز ایــران در نماگرهای
 10گانــه کــه بــرای ســال هــای  2019و 2020
میــادی منتشــر شــده اســت را نشــان مــی دهــد.
بهنیــا گفــت :حــال ســوالی کــه مــی توانــد بــه
ذهــن مــا خطــور کنــد ،آن اســت کــه چگونــه
بــا دشــوارتر شــدن شــرایط اقتصــادی کشــور،
شــاهد صعــود یــک پلــه ای در گــزارش 2020
بــوده ایــم؟ پاســخ ایــن ســوال در بازنگــری داده

هــا و تغییــر روش اســتخراج شــاخص انجــام
کســب و کار در آخریــن گــزارش بانــک
جهانــی نهفتــه اســت.
وی ادامــه داد :هــم اکنــون اتــاق تبریــز در
یــک تقســیم کار کشــوری ،بررســی و انجــام
اقداماتــی جهــت بهبــود رتبــه در نماگرهــای
اول و دوم کــه مربــوط بــه «شــروع کســب و
کار» و «اخــذ مجوزهــای ســاخت و ســاز»بوده
را عهــده دار شــده اســت .در نماگــر شــروع
کســب و کار ،بــا افتتــاح پنجــره واحــد فیزیکــی
شــروع کســب و کار در اتــاق بازرگانــی تبریــز،
گام بســیار بلنــدی برداشــته شــده و در نماگــر
اخــذ مجوزهــای کســب و کارهــم کمیتــه ای
ذیــل کمیســیون بهبــود فضــای کســب و کار و
صنعــت احــداث اتــاق ،تشــکیل و اقداماتــی در
جهــت اصــاح فرآیندهــا آغــاز شــده اســت.
بهبود محیط کسب و کار از
راهبردهای اصلی توسعه اقتصادی
بهنیــا بــا اشــاره بــه بهبــود محیــط کســب و کار
بــه عنــوان یکــی از راهبردهــای اصلــی توســعه
اقتصــادی گفــت :وقتــی فضــای کســب و کار
منعطــف شــده و بهبــود یافــت ،طبیعتــا افزایــش
راندمــان ،کاهــش هزینــه هــا و قــدرت رقابــت
پذیــری باالیــی را بــرای بنــگاه هــای اقتصــادی
بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه ایــن موضــوع

در نهایــت ســبب رشــد و شــکوفایی اقتصــادی
کشــور مــی شــود .در دهــه هــای اخیــر ،اغلــب
کشــورها بــا تمــام تــوان خــود بــه موضــوع
بهبــود محیــط کســب و کار ورود کــرده و
عالقمنــد بــه بهبــود ایــن فضــا شــده انــد تــا بــه
رشــد اقتصــادی مطلوبــی دســت یابنــد.
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و کار
اتــاق بازرگانــی تبریــز ادامــه داد :کشــور مــا
نیــز از ایــن قافلــه عقــب نمانــد و در ابتــدای
دولــت یازدهــم« ،قانــون بهبــود مســتمر محیــط
کســب و کار» کــه در ســال  90مصــوب شــده
بــود ،اجرایــی و زمینــه ســاز ایجــاد امیــدواری
در بیــن فعــاالن بخــش خصوصــی شــد .ایــن
امــر حکایــت از آن داشــت کــه دولــت محتــرم
تدبیــر و امیــد ،عزمــی جــدی بــرای بهبــود ایــن
محیــط و رفــع موانــع کســب و کاررا دارد امــا
ایــن امیــدواری دیــری نپاییــد و اجــرای ناقــص
قانــون ،ایــن امیدهــا را بــه یــاس تبدیــل کــرد.
اجرای ناقص قانون بهبود محیط کسب
و کار
وی بــا اشــاره بــه گزارشــی از ســوی کمیســیون
ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی مجلــس شــورای
اســامی در خصــوص میــزان اجرایــی شــدن
قانــون بهبــود محیــط کســب و کار گفــت :ایــن
قانــون شــامل  53حکــم در  29مــاده قانونی اســت
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امــا از ایــن تعــداد تنهــا  10حکــم بــه طــور کامــل
اجــرا شــده 18 ،حکــم ناقــص و  25حکــم اجــرا
نشــده اســت یعنــی حــدود یــک پنجــم احــکام
ایــن قانــون اجرایــی شــده و نصــف احــکام
مهمــی کــه راهگشــا بودنــد و مــی توانســتند برای
شــفافیت و افزایــش امنیــت ســرمایه گــذاری
کمــک کننــد ،اجــرا نشــده اســت.
بهنیــا ادامــه داد :بخــش خصوصــی بــا وجــود
مطالبــه گــری بــرای رفــع موانــع کســب و کار،
تاکنــون نتوانســته اســت ســازوکار مناســبی را
ایجــاد کنــد کــه قــادر بــه پیگیــری نظــرات ارائه
شــده و بازخــورد مطالبــات خــود در تدویــن یــا
اصــاح قوانیــن و مقــررات مربوطــه باشــد.
فعــاالن اقتصــادی در بخــش مطالبــه گــری
بــا مشــکل مواجــه هســتند .علیرغــم اینکــه در
مــواد دو و ســه ایــن قانــون ،تصریــح شــده کــه
نظــرات تشــکل هــای بخــش خصوصــی مــی
بایســت بــه صــورت نظــام منــد در رونــد قانــون
گــذاری کشــور اعمــال شــود ،امــا متاســفانه در
اغلــب مــوارد از ایــن مهــم غفلــت شــده اســت.
نیازمند اجماع عمومی برای بهبود
شاخص های کسب و کار هستیم
بهنیــا افــزود :بــا در نظــر گرفتــن محیــط
نامســاعد کســب و کار در کشــور و نماگرهــای
متعــدد و همچنیــن نقــش هــر یــک از دســتگاه
هــای قــوای ســه گانــه در بهبــود ایــن فضــا ،بــه
نظــر مــی رســد روند اجــرای کار بســیار دشــوار
و پیچیــده اســت .اینگونــه نیســت کــه کارهــا
تنهــا برعهــده یــک قــوه باشــد .بــرای بهبــود
ایــن شــاخص هــا ،عــزم و اراده جــدی و اجماع
عمومــی الزم اســت.
وی بــا گریــزی به ســند چشــم انــداز  20ســاله و
برنامــه ششــم توســعه گفــت :کشــور ایــران باید
تــا ســال  1404بــه رتبــه اول اقتصــاد در میان 20
کشــور منطقــه آســیای جنــوب غربــی (شــامل
آســیای میانــه ،قفقــاز ،خاورمیانــه و کشــورهای
همســایه) رســیده و جــزو  10کشــور برتــر در
اقتصــاد جهــان باشــد .نــرخ تــورم و بیــکاری
تــک رقمــی شــده و رشــد اقتصــادی ســاالنه بــه
حــدود هشــت درصــد افزایــش یابــد .همچنیــن
درمــاده  22برنامــه ششــم توســعه چنیــن عنــوان
شــده کــه دولــت مکلــف اســت بــا اقــدام
قانونــی در جهــت اصــاح قوانیــن ،مقــررات و
رویههــا ،محیــط کســب و کار را بهگونــهای
امــن ،ســالم ،ســهل و شــفاف ســازد تــا در پایــان
ســال چهــارم اجــرای قانــون برنامــه ،رتبــه ایــران
در دو شــاخص رقابــتپذیــری بینالمللــی و
شــاخصهای بینالمللــی حقــوق مالکیــت در
میــان کشــورهای منطقــه ســند چشــمانداز بــه
رتبــه ســوم ارتقــاء یابــد و هرســال  20درصــد از
ایــن هــدف محقــق شــود .در شــاخص کســب و
کار هــر ســال  10رتبــه ارتقــاء یافتــه و بــه کمتــر
از  70در پایــان اجــرای قانــون برنامــه برســد.
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و کار
اتــاق بازرگانــی تبریــز ادامــه داد :امــا واقعیــت
هــای اقتصــاد ایــران در یکســال باقــی مانــده
برنامــه ششــم توســعه و شــش ســال آخــر ســند
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 ،1404وضعیــت دیگــری را نشــان مــی دهــد.
نــرخ تــورم ســال  ،98بــر اســاس گــزارش
بانــک مرکــزی رکــورد  20ســاله را شکســته و
بــه 41/2درصــد رســیده و نــرخ رشــد اقتصــادی
نیــز در ســال  ،98بــه منفــی  6.5درصــد کاهش
یافتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه از مســیر توســعه
منحــرف شــده ایــم ،گفــت :شــدت عقــب
ماندگــی مــا در شــاخص هــای بهبــود فضــای
کســب و کار ،آن هــم در منطقــه ای کــه آرزوی
اول شــدن داریــم بــه حــدی اســت کــه از 20
کشــور منطقــه ،رتبــه  17را کســب کــرده ایــم
کــه قطعــا بــا هــدف کســب رتبــه نخســت اقتصاد
در منطقــه ،فاصلــه بســیاری دارد .طبــق قانــون
برنامــه ششــم توســعه و قانــون بهبــود مســتمر
محیــط کســبوکار ،دولــت متولــی اصلــی
بهبــود فضــای کســبوکار بــوده و مکلــف
اســت بــا اصــاح قوانیــن ،مقــررات و رویههــا،
محیــط کسـبوکار را ارتقــا دهــد ،بــا ایــن وجود
شــرایط کنونــی نشــان میدهــد کــه عمــا تغییــر
و بهبــود فضــای کســب و کار در کشــور از
چنــدان اولویتــی برخــوردار نبــوده و گــره زدن
همــه مشــکالت اقتصــادی بــه محدودیتهــای
بینالمللــی ،مفــری بــرای عــدم اعتمــاد جــدی بــه
ایــن موضــوع شــده اســت.
بی ثباتی سیاست ها و مقررات ناظر
بر کسب و کار
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و کار
اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه بــه
موجــب مــاده  4قانــون بهبــود مســتمرمحیط
کســب و کار ،اتــاق هــا موظــف بــه پایــش
محیــط کســب و کار شــده انــد و ایــن امــر
از ســال  1395بــا محوریــت اتــاق بازرگانــی
ایــران و همــکاری دو اتــاق اصنــاف و تعــاون
عملیاتــی شــده و در قالــب گزاراشــات فصلــی
و ســالیانه ،منتشــر مــی شــود ،گفــت :بــر اســاس
آخریــن گــزارش منتشــر شــده مــی تــوان از 28

مولفــه پایــش شــده بــه مولفه بــی ثباتی سیاســت
هــا و مقــررات ناظــر بــر کســب و کارهــا بــه
عنــوان مهمتریــن چالــش بخــش خصوصــی
اشــاره کــرد .ایــن بــی ثباتــی سیاســت هــا گاه
بــه حــدی باالســت کــه فعــال اقتصــادی نمــی
توانــد خــود را بــا ســرعت تغییــر ایــن قوانیــن و
بخشــنامه هــا تطبیــق دهــد .فعــال اقتصــادی اگــر
نتوانــد برنامــه ریــزی بلنــد مدتــی داشــته باشــد،
عمــا امــکان فعالیــت از او ســلب خواهــد شــد.
بهنیــا ،غیــر قابــل پیــش بینــی بــودن قیمــت مــواد
و محصــوالت همــراه بــا تغییــرات قیمــت ارز و
همچنیــن دشــواری تامیــن مالــی از بانــک هــا
را از دیگــر چالــش هــای مــورد نظــر دانســته و
گفــت :در بحــث تامیــن مالــی بنــگاه هــا یــک
نکتــه قابــل توجــه وجــود دارد و آن ایــن اســت
کــه بانــک هــا فــارغ از بحــث بنــگاه داری،
بایــد حامــی بخــش خصوصــی واقعــی باشــند.
اجرایــی نشــدن مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار
در خصــوص گشــایش اعتبــار اســناد داخلــی
بــرای پــروژه هــای عمرانــی از جملــه مــواردی
اســت کــه بــرای تحقــق آن ،مــی بایســت
بانــک هــا بســتر مناســب را بــرای تامیــن منابــع
مالــی دســتگاه هــای اجرایــی مهیــا کننــد تــا از
آن محــل ،پــروژه هــای عمرانــی اجرایــی شــود.
مصوبات شورای گفتگوی استان ها
باید ضمانت اجرایی داشته باشد
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و
کار اتــاق بازرگانــی تبریــز ادامــه داد :از
دیگرظرفیــت هــای بــاالی قانــون بهبــود
مســتمر محیــط کســب و کار ،تشــکیل شــورای
گفتگــوی اســتان هاســت امــا باید توجه داشــت
کــه اگــر مصوبــات شــورا ،از ضمانــت اجرایــی
برخــوردار نبــوده و بــرای آن نتوانیــم تدبیــری
بیندیشــیم ،کارآمــدی و اثرگــذاری خــود را از
دســت خواهــد داد.
وی گفــت :گاه پیــش مــی آیــد کــه فعــاالن
بخــش خصوصــی ،بخشــنامه هــای مخــل

کســب و کار را شناســایی کــرده و ایــن مــوارد
را در صحــن شــورا مطــرح مــی نماینــد امــا
اصــاح یــا حــذف ایــن مقــررات زائــد کــه
مــورد تصویــب شــورا نیــز قــرار مــی گیــرد،
عملیاتــی و اجرایــی نمــی شــوند .اهمیــت ایــن
موضــوع از آنجایــی اســت کــه وقتــی بخشــنامه
ای از ســوی بخــش خصوصــی بــه عنــوان
مخــل کســب و کار شناســایی شــد و نســبت
بــه اصــاح آن اقدامــی صــورت نپذیرفــت
عــاوه بــر اینکــه ایــن عمــل بــه نوعــی اخــال
در نظــام اقتصــادی کشــور اســت ،موجبــات
دلســردی فعــاالن اقتصــادی بــه ویــژه تشــکلهای
صنفــی را از پیگیــری مطالبــات خــود فراهــم
مــی آورد .ضــروری اســت کــه ایــن تعــارض
رفــع شــود کــه باالخــره بــه نظــرات کارشناســی
بخــش خصوصــی اعتمــاد داریــم یــا خیــر؟
اگــر جوابمــان مثبــت بــود پــس چگونــه اســت
کــه ســال هــای ســال بــر اجــرای ایــن مقــررات
مخــل کســب و کاراصــرار مــی ورزیــم.
بهنیــا بــا بیــان اینکــه ضروری اســت تا مشــکالت
و درخواســت هــای تشــکل هــای صنفــی بــه
صــورت کارشناســی شــده و قابــل اتــکا به شــورا
ارائــه شــود ،گفــت :اگــر کارشناســی دقیــق
صــورت نگرفتــه و یــا کار پژوهشــی پیوســت
گــزارش نباشــد ،جلســات شــورای گفتگــوی
مــا تبدیــل بــه کلــی گویــی و بیــان دغدغــه
هــا خواهــد شــد کــه بدیــن صــورت ،راهــکار
خاصــی ارائــه نشــده و شــورا ،اثربخشــی خــود
را از دســت خواهــد داد.
ضرورت کاهش تصدی گری دولت
وی افــزود :بــا ایــن تفاســیر ،در شــرایط کنونــی
الزم اســت تــا رشــد اقتصــادی کشــور بــه
عنــوان اولویــت اول ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه
و حرکتــی پرشــتاب را در جهــت رفــع موانــع
کســب و کار و کاهــش تصــدی گــری دولــت،
شــاهد باشــیم .بــه طــور طبیعــی هرچــه دولــت،
نقــش خــود را در صحنــه اقتصــاد ،بزرگتــر
تعریــف کنــد ،محدودتــر شــدن امکانــات
فضــای کســب و کار بــرای بخــش خصوصــی
را بــه همــراه خواهــد داشــت.
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و کار
اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه
تعــارض هــای ایجــاد شــده در طــول زمــان
حــل نشــده بلکــه تعمیــق مــی شــود ،گفــت:
مــا در کشــور پــروژه مســکن مهــر را اجرایــی
کردیــم و ســپس بحــث اقــدام ملــی مســکن را
مطــرح کردیــم بــدون اینکــه آســیب شناســی
پــروژه مســکن مهــر را پیوســت آن کــرده
باشــیم و بــاز هــم اصــرار بــر اجرایــی شــدن
ایــن طــرح داریــم .بایــد ایــن تعــارض حــل
شــود کــه بالخــره متولــی بخــش مســکن،
دولــت اســت یــا بخــش خصوصــی و اصــا
نیــاز بــه مداخلــه دولــت وجــود دارد یــا خیــر؟
آزادسازی اقتصاد از راهکارهای
اساسی بهبود فضای کسب و کار
وی اجمــاع عمومــی بــرای بهبــود فضــای

کســب و کار و آزادســازی اقتصــاد بــه معنــای
واقعــی و نــه خصوصــی ســازی را ،راهــکار
اصلــی دانســته و گفت:ایــن کار هــر چنــد
ســخت و نیازمنــد عــزم جــدی اســت ولــی
کشــورهای مختلفــی بــرای گــذر بــه توســعه
یافتگــی ،تــن بــه ایــن عمــل داده انــد و مــا نیز از
ایــن امــر مســتثنی نیســتم چــرا کــه صاحــب ایــن
تــوان و قابلیــت چــه بــه لحــاظ نیــروی انســانی
باهــوش و صاحــب دانــش فنــی و چــه بــه
لحــاظ پتانســیلهای اقتصــادی و شــرایط اقلیمــی
و جغرافیایــی هســتیم.
بــه عنــوان نمونــه عینــی ،مــی تــوان از کشــور
گرجســتان نــام بــرد .معجــزه اصالحــات
گرجســتان از ســال  2003میــادی آغــاز شــد
و هــم اکنــون ایــن کشــور در گــزارش ســالیانه
بانــک جهانــی دربــاره ســهولت کســب و کار
از رتبــه  112در ســال  2005بــه رتبــه ششــم از
 190کشــور در ســال  2019میــادی دســت
یافتــه و باالتــر از کشــورهایی چــون نــروژ،
بریتانیــا ،اســترالیا و ســوئد قــرار گرفتــه اســت.
همچنیــن در گــزارش ســال  2019بنیــاد هریتیج
و در شــاخص آزادی اقتصــادی ،گرجســتان در
رده شــانزدهم از بیــن  186کشــور قــرار دارد.
ایجــاد شــفافیت ،تســهیل راه انــدازی کســب و
کار و آزادســازی قانــون تجــارت را مــی تــوان
از رمــوز موفقیــت ایــن کشــور در دســتیابی
بــه رشــد و توســعه اقتصــادی دانســت .دولــت
در گرجســتان ،صرفــا ارائــه دهنــده خدمــات
اجتماعــی بــا نهایــت ســرعت و کیفیــت اســت.
وی افــزود :بنابرایــن رشــد و توســعه اقتصــادی
هــر کشــوری در گــرو بهبــود فضــای کســب و
کار اســت و ایــن رکــن اساســی توســعه محقــق
نخواهــد شــد مگــر بــه مــدد دولــت هــا .دولتــی
کــه فــارغ از درگیــری هــای اجرایــی و چالــش
هــای فکــری بــه عنــوان یــک فعــال اقتصــادی،
وقــت خــود را صــرف نظــارت بــر حســن اجرای
امــور اقتصــادی و تدویــن لوایحــی بــرای اصالح
و بهبــود فضــای کســب و کار کنــد.
وضعیت استان در شاخص های اقتصادی
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و کار
اتــاق بازرگانــی تبریــز در ادامــه بــا اشــاره ای
بــه وضعیــت اســتان در بحــث شــاخص هــای
نــرخ رشــد اقتصــادی گفــت :اگــر بخواهیــم
بــه آمــار قابــل اســتنادی در اســتان اشــاره
کنیــم ،بهتریــن منبــع «ســند تدبیــر توســعه
اســتان» اســت کــه ســازمان مدیریــت و برنامــه
ریــزی اســتان ،تدویــن آن را عهــده دار بــوده
و دومیــن ویرایــش آن در تابســتان ســال
 1398منتشــر شــده اســت .علیرغــم اینکــه
شــهر تبریــز ،شــهر اولیــن هــا اســت امــا در
ایــن گــزارش نمــود عینــی و قابــل انتظــاری
بــه چشــم نمــی خــورد.
بهنیــا افــزود :شــاخص هــای نــرخ رشــد
اقتصــادی و تولیــد ســرانه اســتان از متوســط
کشــوری پاییــن تــر اســت و عــدم بهــره
بــرداری صحیــح از ظرفیــت هــای اســتان،
در ســطح رفــاه مــردم تاثیرگــذار بــوده و

نــرخ مهاجــرت فرســتی مــا را نیــز افزایــش
داده اســت.
حاشیه نشینی معضلی برای توسعه شهر
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و کار
و صنعــت احــداث اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا
اشــاره ای بــه بحــث حاشــیه نشــینی در شــهر
تبریــز نیــز گفــت :تبریــز بــه لحــاظ حاشــیه
نشــینی بعــد از تهــران رتبــه دوم را داراســت.
وســعت حاشــیه نشــینی و ســکونت گاه هــای
غیررســمی شــهر تبریــز حــدود دوهــزار هکتــار
بــوده کــه بزرگتریــن چالــش توســعه پایــدار
شــهری محســوب مــی شــود .ایــن امــر ،نمــودی
آشــکار از مســاله فقــر شــهری اســت .ایــن
مناطــق حــدود  200هــزار نفــر ســکنه داشــته و
بخشــی از آن در ضلــع شــمالی شــهر بــر روی
گســل تبریــز و در بناهــای کــم دوام و بــی دوام
قــرار گرفتــه انــد کــه اگــر چنانچــه حادثــه ای
رخ دهــد ،فاجعــه ای غیــر قابــل جبــران را در
پــی خواهــد داشــت .لــذا ضــروری اســت تــا بــه
ایــن موضــوع توجــه ویــژه ای داشــته باشــیم.
وی ادامــه داد :شــهر تبریــز همچنیــن دو هــزار
و  500هکتــار بافــت فرســوده بــا جمعیــت
حــدودی  400هــزار نفــری دارد کــه ایــن
هــم معضلــی بــرای ایــن شــهر محســوب مــی
شــود .البتــه بایــد اشــاره کنیــم کــه در ســاخت
و ســاز شــهری بــه دلیــل توانمنــدی و دانــش
فنــی مهندســان اســتان و آگاهــی شــهروندان،
ســاختمان هــای احــداث شــده در کالن شــهر
تبریــز نســبت بــه دیگــر نقــاط کشــور از
کیفیــت باالتــری برخــوردار مــی باشــند.
سهم پایین استان از اعتبارات عمرانی
بهنیــا در ادامــه بــا اشــاره ای بــه ســهم اســتان
از اعتبــارات عمرانــی گفــت :علیرغــم
اینکــه ســهم جمعیتــی آذربایجــان شــرقی،
حــدود  5.2درصــد اســت امــا ســهم اســتان از
اعتبــارات عمرانــی حــدود ســه درصــد مــی
باشــد.این عامــل یکــی از دالیلــی اســت کــه
موجــب گردیــده تــا پــروژه هــای عمرانــی و
زیرســاختی در زمــان پیــش بینــی شــده خــود
بــه اتمــام نرســند .حتــی اگــر بخواهیــم تقســیم
ایــن ســهم را بــر اســاس ســرانه تولیــد ناخالــص
در نظــر بگیریــم ،ســهم اســتان در ســرانه تولیــد
ناخالــص بــاالی چهــار درصــد اســت کــه
بــا ایــن آمــار ضــروری اســت تــا اعتبــارات
عمرانــی اســتان بــه بیــش از مقــدار کنونــی
افزایــش یابــد.
وی در پایــان گفــت :ســاختارهای معیــوب،
چالــش هــای انباشــته گذشــته و فشــار تحریــم
هــا ،وضعیــت ایــران را دشــوار تــر از ســایر
کشــورها کــرده و هــر گونه ســطحی نگــری در
تفهیــم ،بــه تعویــق انداختــن حــل مســاله ،اتــکا
بــه منابــع مالــی موهومــی و هــر رویــه ناکارآمــد
دیگــر ،کشــور را دچــار بحــران هــای بیشــتری
خواهــد کــرد .بایــد بــه علــم اقتصــاد برگردیــم
و در شــرایط بحرانــی بیشــتر بــه ایــن علــم
توجــه کنیــم.
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صنعتگرانی که

برای رفع نیازهای مردم پیشقدم شدند
فائزه زنجانی

بــا شــیوع بیمــاری کرونــا ،نیــاز بــه مــواد
ضدعفونــی کننــده ،ماســک و لبــاس هــای
پزشــکی در تمامــی کشــورها بــه شــدت
احســاس شــد کــه کشــور ایــران نیــز مســتثنی
از ایــن وضــع نبــود .بــه گفتــه رییــس ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت آذربایجــانشــرقی
تــا پیــش از شــیوع ایــن بیمــاری ،تنهــا یــک
واحــد تولیــد ماســک و یــک واحــد تولیــد
مــواد ضدعفونــی در اســتان وجــود داشــت
کــه قطعــا نمــی توانســت تامیــن کننــده حجــم
عظیمــی از نیازهــای مــردم باشــد.
در چنیــن شــرایطی ،صنعتگــران اســتان
دســت بــه کار شــده و در کمتریــن زمــان
ممکــن اقــدام بــه تهیــه و تجهیــز واحدهــای
خــود بــه دســتگاه هــای تولیــد مــواد
ضدعفونــی و یــا ماســک کــرده و خــط
تولیــد ایــن مــواد را راه انــدازی کردنــد تــا
همچــون همیشــه در رفــع نیازهــای ضــروری
مــردم پیشــقدم باشــند.
اقدامــی کــه توانســت در مــدت زمــان کمــی،
بــازار فــروش مــواد ضدعفونــی ،ماســک و
دیگــر اقــام بهداشــتی را متعــادل ســاخته
و زمینــه ســاز آرامــش خاطــر بیشــتر در
بیــن مــردم و مســئوالن شــود .البتــه اقــدام
صنعتگــران اســتان بــه اینجــا ختــم نشــده و
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عــاوه بــر تولیــد ماســک ،ســاخت ماشــین
تولیــد ایــن محصــول را نیــز در داخــل اســتان
آغــاز کردنــد.

تولید مواد بهداشتی استاندارد
با قیمت نهایی کمتر
حــاال بعــد از گذشــت مــاه هــا از شــیوع
بیمــاری کرونــا ،تولیــد اقــام بهداشــتی بــه
میزانــی رســیده اســت کــه تامیــن کننــده
نیازهــای مــردم باشــد و حــاال بیــش از
گذشــته ،تهیــه اقالمــی بــا اســتاندارد بــاال
و از ســوی دیگــر قیمــت پایانــی کمتــر بــه
دغدغــه ایــن صنعتگــران تبدیــل شــده اســت.
شــرکت یــخ ژلــه ای فرتــاک یکــی از
واحدهایــی اســت کــه بــه منظــور تامیــن
نیازهــای مــردم در زمینــه تولیــد ماســک بــا
کیفیــت بــاال و البتــه قیمــت پاییــن وارد عمــل
شــده اســت و بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت،
فــرزاد مشــمع چیــان ،روزانــه در یــک شــیفت
نزدیــک بــه  200هــزار عــدد ماســک تولیــد
کــرده و بــا راه انــدازی شــیفت بعــدی نیــز،
ایــن رقــم بــه حــدود  300الــی  400هــزار
عــدد ماســک خواهــد رســید.
روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز در
خصــوص فعالیــت ایــن واحــد در تولیــد
ماســک هــای بهداشــتی ،گفتگویــی بــا
مشــمع چیــان داشــته اســت .مدیرعامــل

شــرکت یــخ ژلــه ای فرتــاک بــا اشــاره
بــه ســابقه فعالیــت ایــن واحــد مــی گویــد:
ایــن واحــد از ســال  92تاســیس و در زمینــه
تولیــد یــخ هــای پزشــکی فعالیــت مــی
کنــد کــه از همــان ســال بــا ســازمان انتقــال
خــون ایــران ،هــال احمــر ،داروخانــه هــا،
جراحــان دندانپزشــکی ،جراحــان پوســت و
زیبایــی ،لیپوماتیــک و چشــم پزشــکی در
ایــران کار کــرده ایــم.

وزارت صمت به دنبال
حذف امضاهای طالیی

تولید ماسک
با آخرین استانداردهای جهانی
مشــمع چیــان ادامــه داد :بــا توجــه بــه نیــاز
بــازار بــه محصــول اســتاندارد و البتــه بــا
قیمــت پاییــن ،اقــدام بــه خریــد دســتگاه هــای
تولیــد ماســک بــا تکنولــوژی هــای روز دنیــا
کــرده ایــم کــه هــم اکنــون روزانــه  50الــی
 100هــزار عــدد ماســک تولیــد شــده در ایــن
مجموعــه بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز
تحویــل داده مــی شــود.
وی افــزود :طــی صحبــت هایــی کــه بــا
مســئوالن اســتانی شــده اســت ،در روزهــای
آتــی اقــدام بــه عرضــه مســتقیم ماســک بــه
قیمــت مصــوب دولتــی و حتــی پاییــن تــر از
آن در شــهر تبریــز خواهیــم کــرد کــه ایــن
امــر ســبب مــی شــود ،محصولــی مطمئــن و
مــورد تاییــد بــا قیمــت پاییــن تــر از مصــوب
دولتــی بــه دســت مــردم برســد.
مدیرعامــل ایــن شــرکت بــا اشــاره بــه
غیراســتاندارد بــودن حجــم باالیــی از ماســک
هــای ارائــه شــده در بــازار گفــت :مــا در تولیــد
ماســک ســعی در اســتفاده از تکنولــوژی هــای
روز دنیــا و رعایــت آخریــن اســتانداردهای
الزم داشــته ایــم تــا محصولــی مطمئــن بــه
دســت مــردم برســد و بــه دنبــال آن میــزان
شــیوع بیمــاری در اســتان و کشــور تقلیــل یابد.
برنامه ریزی برای عرضه مستقیم
ماسک استاندارد به مردم
وی ادامــه داد :طــی روزهــای آتــی بــا
هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه بــا مســئوالن
اســتانی و شــهری شــاهد عرضــه مســتقیم
محصــوالت بــه مــردم تبریــز خواهیــم بــود
بــه گونــه ای کــه در اکثــر خیابــان هــای
شــهر ،فروشــگاه و یــا محــل عرضــه مســتقیم

خواهیــم داشــت تــا مــردم بــرای خریــد
ماســک اســتاندارد بــا قیمــت پاییــن ،نیــاز بــه
طــی مســافت چندانــی نداشــته باشــند.
مشــمع چیــان افــزود :در ایــن راســتا،
شــهرداری تبریــز ،یکســری مــکان هــای
خــاص همچــون فرهنگســراهای خــود را نیــز
در اختیــار مــا قــرار خواهــد داد تــا عــاوه بــر
فروشــگاه هــای افتتــاح شــده ،از ایــن مکانهــا
نیــز بــرای عرضــه مســتقم بهــره ببریــم.
تولید ماسک کودک
در کنار ماسک بزرگسال
وی بــا اشــاره بــه تولیــد ماســک هــای کودک
توســط ایــن مجموعــه نیــز گفــت :ایــن واحــد
در حــال حاضــر بــا پنــج دســتگاه در حــال
تولیــد ماســک اســت کــه چهــار دســتگاه
مخصــوص تولیــد ماســک بزرگســاالن و
یــک دســتگاه نیــز مختــص تولیــد ماســک
کــودک اســت.
مشــمع چیــان گفــت :متاســفانه میــزان تولیــد
ماســک هــای کــودک در کشــور بســیار
پاییــن بــوده و در صــورت عرضــه نیــز بــا
قیمتــی باالتــر از ماســک بزرگســال بــه
دســت مشــتری مــی رســد کــه ایــن واحــد
ســعی در عرضــه مســتقیم ماســک کــودک
بــا قیمتــی برابــر بــا ماســک هــای بزرگســال
خواهــد داشــت.
شــرکت فرتــاک را مــی تــوان یکــی از
صدهــا واحــدی دانســت کــه درســت در
ســر بزنــگاه وارد عمــل شــده و بــرای رفــع
نیازهــای مــردم پیشــقدم شــدند .موضوعــی
کــه ثابــت کــرد ،صاحبــان صنایــع اســتان
همچــون همیشــه در کنــار مــردم بــوده و
در زمــان نیــاز ،گــره گشــای بســیاری از
مشــکالت خواهنــد بــود.

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت:
یکــی از مســیرهای مقابلــه بــا فســاد ،رانــت
خــواری و حــذف امضاهــای طالیــی،
راهانــدازی ســامانههای الکترونیــک بــه
ویــژه ســامانه جامــع تجــارت اســت.
علیرضــا رزم حســینی در حاشــیه بازدیــد
از ســامانه جامــع تجــارت در جمــع
خبرنــگاران گفــت :ســامانه جامــع تجــارت
یکــی از اقدامــات بســیار مهــم دولــت
دوازدهــم بــوده اســت کــه در وزارت
صمــت راه انــدازی شــده ،امــا هنــوز
کامــل نیســت و مرتبــاً همــه دســتگاه هــای
مرتبــط ،اطالعــات خــود را بــرای تکمیــل
ســامانه وارد میکننــد؛ امــا طبــق دســتور
رییــس جمهــور نهــم آذرمــاه امســال بایــد
از ســامانه جامــع تجــارت بــرای کل کشــور
رونمایــی شــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت:
ایــن ســامانه در حــال حاضــر فعــال اســت
و متقاضیــان خدماتــی از جملــه ثبــت
ســفارش ،بــدون مراجعــه حضــوری مــی
تواننــد کارهــای خــود را دنبــال کننــد.
مدیریت ثبت سفارش ها
با وزارت صمت است
رزم حســینی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل
کمبــود منابــع ارزی تعــداد کســانی کــه در
صــف ثبــت ســفارش و یــا صــف تخصیــص
ارز از ســوی بانــک مرکــزی هســتند،
قابــل مالحظــه اســت ،افــزود :براســاس
سیاســتهای ســتاد اقتصــادی دولــت،
مصــوب شــده تــا مدیریــت ثبــت ســفارش
هــا در وزارت صمــت انجــام شــود و ایــن
کار را انجــام خواهیــم داد.
وی بــا اعــام اینکــه کاالهــای اولویــت دار
و ضــروری مــورد نیــاز مــردم و مــواد اولیــه
کارخانجــات در اولویــت ثبــت ســفارش
قــرار دارنــد ،افــزود :ثبــت ســفارش ارز
متقاضــی نیــز از ایــن هفتــه انجــام مــی شــود
و واردات کاال توســط کســانی کــه ارز در
خــارج از کشــور داشــته و نیــاز بــه تهیــه ارز
ندارنــد ،مجــاز اعــام خواهــد شــد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ادامــه
داد :همچنیــن صادرکنندگانــی کــه از ســال
 1398بــه بعــد تعهــد ارزی داشــته انــد،
مجــوز واردات از محــل تعهــدات صادراتــی
خــود مــی گیرنــد و میتواننــد کاالهــای بــا
اولویــت مشــخص شــده از ســوی وزارت
صمــت را وارد کننــد.
رزم حســینی گفــت :بــا اجــرای ایــن برنامــه
هــا اتفاقــات خوبــی در اقتصــاد کشــور رخ
خواهــد داد ،بــه ویــژه صــادرات افزایــش
مییابــد و مــواد اولیــه کارخانجــات نیــز بــه
خوبــی تأمیــن میشــود.
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کنــت والتــز اســتاد و نظریهپــرداز شــهیر روابــط
بینالملــل در مقالــهای بــا عنــوان «سیاســت بــر اقتصــاد
ســایه افکنــده اســت» بــه زیبایــی هرچــه تمامتــر و بــا
اســتداللی بســیار قــوی اثبــات میکنــد کــه در نهایــت
ایــن سیاســت اســت کــه اقتصــاد را تعییــن میکنــد.
شــاید زیباتریــن و پرمغزتریــن عبــارات وی در آن
مقالــه بــرای اثبــات تئــوریاش ایــن عبــارت باشــد:
«وقتــی دولتهــا بــه ایــن نتیجــه برســند کــه جنگهــا
فوقالعــاده هزینهبــر و مضــر هســتند ،قطعــاً از آغــاز
یــا اســتمرار جنــگ و درگیــری بــا یکدیگــر اجتنــاب
خواهنــد ورزیــد .جنگهــا کــم و بهنــدرت اتفــاق
میافتنــد امــا هرگــز متوقــف نمیشــوند؛ چــرا
کــه حتــی قویتریــن نیروهــای اقتصــادی ،توانایــی
رویارویــی یــا چیــره شــدن بــر تــرس را ندارنــد».
ایــن عبــارت بــه ســادگی در ابتــدا تاثیــر اقتصــاد را
بــر سیاســت عنــوان میکنــد و در ادامــه بــا زیرکــی
خاصــی ،اثبــات مینمایــد کــه هنــوز بــرای رســیدن بــه
«جهانــی بــر پایــه منافــع اقتصــادی» زمــان زیــادی بایــد
ســپری شــود.
بــه عبــارت دیگــر هــر چنــد کــه اقتصــاد و عوامــل و
اهرمهــای اقتصــادی بــر تصمیمگیریهــا و روندهــای
سیاســی تاثیرگــذار هســتند امــا هنــوز هــم حفــظ منافــع
سیاســی در تصمیمگیریهــا و اقدامــات عملیاتــی ،در
اکثریــت قریــب بــه اتفــاق کشــورهای جهــان ،حــرف
اول را میزنــد.
از نمونههــای مشــهود و بــارز ایــن نظریــه در جهــان
امــروز ،کشــورها و حکومتهــای مســتقر در آســیای
مرکــزی هســتند .دولتهایــی کــه علیرغــم نیــاز بســیار
زیــاد بــه تعامــات تجــاری و توســعه اقتصــادی ،همچنان
در صــدر اولویتهــای خــود در زمینــه تصمیمگیــری
بــرای تعییــن راهبــرد اقتصادیشــان نیــز« ،حفــظ سیســتم
حاکمــه» را مــد نظــر قــرار میدهنــد .البتــه شــاید بتــوان
قرقیزســتان را در میــان ایــن دولتهــا یــک اســتثنا
برشــمرد امــا در ایــن کشــور نیــز علیرغــم وجــود نوعــی
از تکثرگرایــی سیاســی ،حفــظ منافــع گروههــا اولویتــی
بیــش از توســعه اقتصــادی کشــور دارد.
آســیای مرکــزی کــه بــه غلــط در بســیاری مــوارد بــه آن
«آســیای میانــه» گفتــه میشــود ،از لحــاظ جغرافیایــی
عــاوه بــر پنــج کشــور اســتقالل یافتــه از اتحــاد جماهیــر
شــوروی ،ســین کیانــگ چیــن ،تبــت شــمالی ،بخــش
غربــی مغولســتان ،کشــمیر ،بخــش شــمال پاکســتان،
افغانســتان و بخشــی از شــمال شــرقی ایــران را نیــز در
بــر میگیــرد .امــا از لحــاظ سیاســی و اقتصــا ِد سیاســی،
آســیای مرکــزی همــان پنــج کشــور یعنــی قزاقســتان،
قرقیزســتان (جمهــوری قرقیز) ،تاجیکســتان ،ترکمنســتان
و ازبکســتان را شــامل میشــود .در بــاب عبــارت
نادرســت «آســیای میانــه» بایــد گفــت کــه در دوران
حاکمیــت اتحــاد جماهیــر شــوروی بــر ایــن منطقــه،
دولــت مســکو متصرفــات آســیایی خــود را از لحــاظ
سیاســی بــه ســه بخــش تقســیم نمــود .بخــش «آســیای
نزدیــک» کــه بــه منطقــه قفقــاز اطــاق میشــد ،بخــش
«آســیای دور» کــه بــه ســیبری و مناطقــی کــه در شــمال
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چیــن و مغولســتان قــرار داشــتند اطــاق میگردیــد،
و بخــش «آســیای میانــه» کــه بــه ســرزمینهای مابیــن
آســیای دور و آســیای نزدیــک اطــاق شــد .منطقـاً ایــن
عناویــن پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی،
کاربــرد خــود را از دســت داده اســت.
تحــوالت سیاســی خشــونتبار پــس از انتخابــات
مجلــس در قرقیزســتان و برگــزاری انتخابــات ریاســت
جمهــوری در تاجیکســتان ،نــام ایــن منطقــه را مجــددا ً در
اخبــار جهــان بــه میــان آورده اســت .همانطــور در ابتدای
ایــن مقالــه عنــوان شــد ،حکومتهــای موجــود در ایــن
پنــج کشــور و نحــوه تعامــل سیاســی ایــن حکومتهــا
بــا جهــان خــارج ،کامـ ً
ا بــر حــوزه اقتصــادی و تجــاری
ایــن کشــورها تاثیــر مســتقیم دارد .البتــه بــه نوعــی بهتــر
میتــوان گفــت رهبــران ایــن کشــورها و دیدگاههــا
و تصمیمــات شــخصی آنهــا مهمتریــن تاثیــر را در
اقتصــاد و ســمت و ســوی آن دارنــد.
بــا توجــه بــه مقدمــه بــاال حــال بــه بررســی اجمالــی از
وضعیــت عمومــی و سیاســی ایــن کشــورها و رهبــران
آنهــا میپردازیــم تــا بــا قــدرت بســیار گســترده آنهــا
در ایــن کشــورها آشــنا شــویم.
قزاقستان
قزاقســتان بــا نــام رســمی «جمهــوری قزاقســتان» بــا
مســاحت  2میلیــون و  745هــزار کیلومتــر مربــع،
وســیعترین کشــور محصــور در خشــکی و پهناورتریــن
کشــور در آســیای مرکــزی و بــا جمعیــت  18میلیــون
و  700هــزار نفــری خــود ،یکــی از کمتراکمتریــن
کشــورهای دنیــا بــه شــمار مــیرود.
پایتخــت جدیــد آن شــهر «نورســلطان» اســت کــه
قبــ ً
ا «آســتانه» و پیشــتر «آق مــوال» نامیــده میشــد.
بزرگتریــن و پرجمعیتتریــن شــهر آن پایتخــت ســابق
یعنــی «آلماتــی» اســت .بیــش از  70درصــد مردمــش
مســلمان و حــدود  26درصــد آنهــا مســیحی هســتند .از
لحــاظ قومــی حــدود  64از جمعیتــش را قزاقهــا24 ،

آسیـــــــ

سایـه سنگیـــ

درصــد را روسهــا 3 ،درصــد را ازبکهــا 2 ،درصــد را
اوکراینیهــا ،حــدود  1.5درصــد را اویغورهــا و حــدود
 1.5درصــد را تاتارهــا تشــکیل میدهنــد.
ایــن کشــور یکــی از هشــت عضــو اصلــی ســازمان
همکاریهــای شــانگهای محســوب میشــود .وجــود
پایــگاه فضایــی بایکونــور در ایــن کشــور کــه البتــه
تــا ســال  2050در اجــاره دولــت فدراســیون روســیه
اســت ،موقعیــت ویــژهای را بــه ایــن کشــور در میــان
ســایر جمهوریهــای اســتقالل یافتــه از اتحــاد جماهیــر
شــوروی میبخشــد.
حضــور  25درصــدی روسهــا در بافــت جمعیتــی ایــن
کشــور کــه البتــه در اســتانهای شــمالی ایــن رقــم بیــش
از  50درصــد اســت باعــث شــده تــا همــواره زمزمههــای
تجزیــه طلبــی بخشهــای شــمالی کشــور و الحــاق آن
بــه فدراســیون روســیه وجــود داشــته باشــد.
حتــی گفتــه میشــود علــت تغییــر محــل پایتخــت
از آلماتــی در جنــوب کشــور بــه آســتانه در شــمال
کشــور ،فــرو نشــاندن همیــن مســاله بــوده اســت.
البتــه برخــی دیگــر بلنــد پــروازی نورســلطان نظربایــف
را نیــز در ایجــاد شــهری بــا نــام خــودش هماننــد پتــر
کبیــر کــه ســن پترزبــورگ را بهنــام خــود در تاریــخ
مانــدگار کــرد ،در ایــن تصمیــم بــی تاثیــر نمیداننــد.
هرچنــد کــه در ظاهــر نظربایــف در تغییــر نــام آســتانه

بخش اول
«پــس از آن دوره» انجــام داده پاســخگو دانســت .ایــن
مصونیــت طبــق قانــون همچنیــن شــامل داراییهــای
رئیسجمهــور نخســتین و خانــواده او نیــز میشــود.
همیــن قانــون آخــر کــه ذکــر شــد ،خــود نشــان دهنــده
میــزان قــدرت نورســلطان نظربایــف و گســتردگی آن
اســت .بــرای تکمیــل ژســت دموکراتیــک ،انتخابــات
زود هنــگام ریاســت جمهــوری در ســال  2019برگــزار
و قاســم جومــارت توقایــف بــا  70.96درصــد آرا بــرای
پنــج ســال رئیــس جمهــور قزاقســتان شــد.

ـــای مرکـزی

ــن سیاسـت

بــه نورســلطان هیــچ نقشــی نداشــته اســت! چــون ایــن
تغییــر نــام پــس از اســتعفای وی از مســند ریاســت
جمهــوری اتفــاق افتــاد.
از دیگــر مــوارد جالــب در مــورد ایــن کشــور ،وجــود
شــهری بــه نــام «مرکــی» یــا بــه عبــارت دیگــر «مرکــه»
در نزدیکــی مــرز ایــن کشــور بــا قزاقســتان باشــد .مــردم
ایــن شــهر از آذربایجانیهــای ایــران هســتند کــه جــزو
عشــایر اطــراف رود ارس محســوب میشــدند .در
ســال  1918و بــا بســته شــدن مرزهــا ،ایــن مــردم در آن
ســوی ارس گرفتــار شــدند .حکومــت اتحــاد جماهیــر
شــوروی نیــز از تــرس شــورش ،آنــان را در ســال 1938
بــه محــل زندگــی فعلیشــان بــه اجبــار کوچانــد.
قزاقســتان آخریــن جمهــوری از جمهوریهــای اتحــاد
جماهیــر شــوروی بــود کــه اعــام اســتقالل کــرد .ایــن
خــود شــاید نشــان دهنــده عمــق ارتبــاط میــان مســکو و
قزاقســتان باشــد.
سیســتم حکومتــی قزاقســتان دموکراتیــک و از نــوع
جمهــوری ریاســتی اســت و اختیــارات رئیــس جمهــور
بیشــتر از ســایر افــراد و نهادهــا میباشــد .امــا سیاســت،
اقتصــاد ،روابــط خارجــی و حتــی گاهــی فرهنــگ
قزاقســتان بــا نــام «نورســلطان نظربایــف» گــره خــورده
اســت .نظربایــف و حزبــش «نــور اوتــان» از ابتــدای
اســتقالل قزاقســتان در تمامــی انتخاباتــی کــه شــرکت

کــرده ،همــواره پیــروز انتخابــات بــوده اســت .حتــی
محدودیتهــای قانــون اساســی نیــز نتوانســته بــود
قــدرت او را محــدود کنــد چــون بــه ســادگی و
بــا ایجــاد تغییــر در قانــون اساســی مــدت ریاســت
جمهــوری خــود را نامحــدود کــرده بــود .وی در
انتخابــات ریاســت جمهــوری قزاقســتان در ســال 1991
بــا  98.80درصــد آرا ،در ســال  1999بــا  81درصــد آرا،
در ســال  2005بــا  91.15درصــد آرا ،در ســال  2011بــا
 95.55درصــد آرا و در ســال  2015بــا  97.75درصــد
آرا بــه عنــوان رئیــس جمهــور قزاقســتان انتخــاب شــد.
همچنیــن احــزاب تحــت رهبــری وی کــه پــس از
چنــد تغییــ ِر نــام ،امــروزه «نــور اوتــان» نــام دارد نیــز
در انتخابــات پارلمانــی قزاقســتان در ســالهای ،1994
 2012 ،2007 ،2004 ،1999 ،1995و  2016همــواره
اکثریــت آرا را بدســت آورده اســت .بســیار محتمــل
بــود کــه او در انتخابــات  2020نیــز بــا اکثریــت قاطــع
آرا مجــددا ً بــه ریاســت جمهــوری برگزیــده شــود ولــی
بــا اســتعفای وی در مــارس  2019و اعــام اینکــه تــا
پایــان دوره ریاســت جمهــوری «قاســم جومــارت
توقایــف» رئیــس جمهــور خواهــد بــود ،دوران رســمی
ریاســت جمهوریــش پایــان یافــت .البتــه او هنــوز
ریاســت شــورای امنیــت قزاقســتان و رهبــری حــزب
«نــور اوتــان» را حفــظ کــرده اســت.
شــاید بتــوان ایــن اســتعفا را نوعــی نمایــش دموکراســی
در عرصــه داخلــی و بینالمللــی بــه حســاب آورد.
دلیــل ایــن مدعــا را میتــوان در قانونــی کــه در ســال
 2010در ایــن کشــور تصویــب شــد عنــوان کــرد.
بــر پایــه قانونــی کــه در ســال  ۲۰۱۰میــادی در
قزاقســتان بــه تصویــب رســید ،نخســتین رئیسجمهــور
قزاقســتان (نورســلطان نظربایــف) حتــی پــس از
اســتعفایش از مصونیــت کامــل قضایــی برخــوردار
اســت .برپایــه ایــن قانــون ،نخســتین رئیسجمهــوری
قزاقســتان را نمیشــود بازداشــت کــرد ،محبــوس کــرد
یــا بــرای اعمالــی کــه حیــن ریاســت جمهــوری خــود یــا
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ازبکستان
ازبکســتان بــا نــام رســمی «جمهــوری ازبکســتان» بــا
مســاحت  449هــزار کیلومتــر مربــع و جمعیــت 34
میلیــون و  200هــزار نفــری خــود ،پرجمعیتتریــن
کشــور آســیای مرکــزی بــه شــمار مــیرود .پایتخــت
و بزرگتریــن و پرجمعیتتریــن شــهر آن «تاشــکند»
اســت .بیــش از  92درصــد مردمــش مســلمان و حــدود
 5درصــد آنهــا مســیحی هســتند .از لحــاظ قومــی حــدود
 84از جمعیتــش را ازبکهــا 5 ،درصــد را تاجیکهــا،
 2.5درصــد را قزاقهــا 2.3 ،درصــد را روسهــا و
حــدود  2.2درصــد را قــره قالپاقهــا تشــکیل میدهنــد.
ایــن کشــور یکــی از هشــت عضــو اصلــی ســازمان
همکاریهــای شــانگهای محســوب شــده و یکــی از
بزرگتریــن تولیدکننــدگان پنبــه در جهــان اســت.
از دیگــر مــوارد جالــب در مــورد ایــن کشــور ،وجــود
«جمهــوری قرهقالپاقســتان» در محــدوده ســرزمینی آن
اســت .ایــن جمهــوری بــا مســاحت  166هــزار کیلومتــر
مربعــی خــود ،حــدود  37درصــد از مســاحت ازبکســتان
را شــامل میشــود .محــدوده جغرافیایــی ایــن
جمهــوری کــه پرچــم ،قانــون اساســی و رئیــس جمهــور
مســتقل خــود را نیــز دارد ،تقریبــاً مرزهــای «خــوارزم
قدیــم» را شــامل میشــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه
حــق جدایــی جمهــوری قرهقالپاقســتان از ازبکســتان
بــا برگــزاری همهپرســی در ایــن جمهــوری در قانــون
اساســی ازبکســتان تصریــح شــده اســت.
اکثریــت مــردم دو والیــت ســمرقند و بخــارا و تعــداد
کثیــری از مــردم والیــت فرغانــه و چنــد شــهر دیگــر
ازبکســتان ،تاجیــک و فــارس زبــان هســتند .البتــه
دولــت تعــداد تاجیکهــا را طبــق آمــار رســمی حــدود
ِ
هــای
 5درصــد عنــوان میکنــد امــا خــود تاجیک
ازبکســتان ،تعدادشــان را بیشــتر از آن میداننــد.
ازبکســتان نیــز هماننــد قزاقســتان ارتبــاط مطلــوب و
تنگاتنگــی بــا مســکو دارد .سیســتم حکومتــی ازبکســتان
دموکراتیــک و از نــوع جمهــوری ریاســتی اســت و
اختیــارات رئیــس جمهــور بیشــتر از ســایر افــراد و
نهادهــا میباشــد .بدیهــی اســت کــه در ایــن کشــور
نیــز ،دیدگاههــا و نظــرات رئیــس جمهــور تعییــن کننــده
سیاســت ،اقتصــاد و روابــط خارجــی اســت .از زمــان
اســتقالل تــا ســال  2016همــه حوزههــا و تصمیمــات بــه
یــک نفــر ختــم میشــد« :اســام کریمــوف» .کریمــوف
از ابتــدای اســتقالل ازبکســتان در تمامــی انتخاباتــی کــه
شــرکت کــرد ،همــواره پیــروز انتخابــات بــود .بــرای او
نیــز محدودیتهــای قانــون اساســی مفهومــی نداشــت
و بــه ســادگی و بــا برگــزاری رفرانــدوم و یــا ســایر
روشهــا مــدت ریاســت جمهــوری خــود را نامحــدود

کــرده بــود .وی در انتخابــات ریاســت جمهــوری
ازبکســتان در ســال  1991بــا  87.1درصــد آرا ،در ســال
 2000بــا  95.7درصــد آرا ،در ســال  2007بــا 90.77
درصــد آرا و در ســال  2015بــا  91.38درصــد آرا بــه
عنــوان رئیــس جمهــور ازبکســتان انتخــاب شــد .مــرگ
ناگهانــی کریمــوف در ســال  2016پایانــی بــر قــدرت
مطلقــه وی در کشــورش بــود .او بــه انــدازه نظربایــف
زیــرک و آیندهنگــر نبــود و مــرگ او باعــث شــد
تــا خانــدان وی از قــدرت فاصلــه بگیــرد .در دوران
حاکمیــت کریمــوف ،دختــر او یعنــی «گلنــاره کریمــوا»
از قــدرت و نفــوذ نامحــدودی برخــوردار بــود و همــگان
گلنــاره را جانشــین پــدر میپنداشــتند .امــا فســاد مالــی
شــدید و ســوء اســتفادههای گلنــاره از نفــوذش باعــث
شــد تــا اســام کریمــوف قبــل از مرگــش او را از
بســیاری از امتیازاتــش محــروم کنــد و بــه نوعــی مــورد
غضــب پــدر قــرار گرفــت امــا بــا او برخــورد ســختی
انجــام نگرفــت .مــرگ اســام کریمــوف باعــث شــد تــا
مربــع قدرتــی در ازبکســتان شــکل بگیــرد .اضــاع ایــن
مربــع عبــارت بودنــد از« :شــوکت میرضیائــف»؛ نخســت
وزیــر وقــت« ،رســتم عظیمــوف»؛ معــاون نخســت وزیــر،
«رســتم عنایتــوف»؛ رئیــس ســازمان امنیــت ملــی کشــور
و «گلنــاره کریمــوا».
در انتخاباتــی کــه در ســال  2016برگــزار شــد« ،
شــوکت میرضیائــف» کــه  13ســال نخســت وزیــری
امیــن و همــراه بــرای کریمــوف بــود بــا  90.29درصــد
آرا بــه ریاســت جمهــوری رســید .در ایــن پیــروزی،
نقــش عظیمــوف و علیالخصــوص عنایتــوف غیــر
قابــل انــکار بــود .میرضیائــف بــرای تثبیــت قدرتــش
بــا کمــک عنایتــوف ،ابتــدا عظیمــوف را از گردونــه
قــدرت خــارج کــرد و ســپس گلنــاره را بــه دادگاه
کشــاند .در ســال  2017گلنــاره بــه دلیــل جرایــم بســیار
زیــادی کــه مرتکــب شــده بــود بــه  10ســال زنــدان
محکــوم گردیــد ولــی بــه دنبــال پذیــرش بازگردانــدن
اموالــی کــه بطــور غیــر قانونــی کســب کــرده و جبــران
خســارتی کــه بــه دولــت وارد کردهبــود ،محکومیتــش
بــه  5ســال حبــس خانگــی بــا ممنوعیــت اســتفاده از
اینترنــت و تلفــن همــراه کاهــش یافــت .بدیــن ترتیــب
دومیــن مانــع نیــز در مســیر قبضــه کامــل قــدرت توســط
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میرضیائــف برطــرف شــد .الزم بــه ذکــر
اســت کــه در ســال  2019بــه بهانــه
اینکــه گلنــاره محــل حبــس خانگــی
خــود را بــه دفعــات تــرک کــرده
و بارهــا از اینترنــت و تلفــن همــراه
اســتفاده کــرده بــود ،حبــس خانگــی
وی بــه زنــدان تغییــر یافــت .هــم
اکنــون نیــز گلنــاره در زنــدان بــه ســر
میبــرد و از شــرایط جســمانی مطلوبــی
برخــوردار نیســت.
شــوکت میرضیائــف دقیقــاً مســیر و
سیســتم حکمرانــی «اســام کریمــوف»
را در پیــش گرفــت و بــه دنبــال ایجــاد
یــک «حکومــت شــخصی و قائــم
بــه فــرد» برآمــد .آخریــن مانــع در
مقابــل ایــن برنامــه« ،رســتم عنایتــوف»
بــود .عنایتــوف در زمــان زمامــداری
کریمــوف دومیــن شــخص قدرتمنــد در
ازبکســتان بــه شــمار میرفــت .البتــه در
تمامیجمهوریهــای اســتقالل یافتــه
از اتحــاد جماهیــر شــوروی ،روســای
ســازمان امنیــت ملــی از قــدرت باالیــی برخــوردار بــوده
و هســتند امــا عنایتــوف بــا ســابقه ریاســت  27ســاله بــر
ایــن نهــاد در ازبکســتان ،بســیار پرنفوذتــر و قدرتمندتــر
از ســایرین بــود .در ســال  ،2018میرضیائــف میــخ آخــر
را بــر تابــوت رقبایــش محکمتــر از همیشــه کوبیــد و
عنایتــوف را از ریاســت ســازمان امنیــت ملــی کشــور
برکنــار و در اقدامــی نمایشــی بــه ســمت مشــاور ارشــد
خــود برگزیــد.
درســت اســت کــه میرضیائــف پــس از بــه قــدرت
رســیدن اقدامــات مثبتــی همچــون اصالحــات مالیاتــی،
ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری ،عفــو بســیاری از زندانیــان
سیاســی و بهبــود روابــط بــا همســایگان علیالخصــوص
بــا تاجیکســتان را انجــام داده اســت ولــی تمامــی ایــن
اقدامــات و تصمیمــات بــر پایــه شــخص وی اســتوار
اســت و ایــن بــدان معنــی اســت کــه ازبکســتان همچنــان
در مســیر قبلــی گام برم ـیدارد .مســیری کــه همــه چیــز
بــه یــک نفــر ختــم میشــود.
تاجیکستان
تاجیکســتان بــا نــام رســمی «جمهــوری تاجیکســتان» بــا
مســاحت  143هــزار کیلومتــر مربــع و جمعیــت  9میلیــون
و  500هــزار نفــری خــود ،کوچکتریــن کشــور آســیای
مرکــزی بــه شــمار مــیرود .پایتخــت و بزرگتریــن
و پرجمعیتتریــن شــهر آن «دوشــنبه» اســت .بیــش
از  96درصــد مردمــش مســلمان و حــدود  2درصــد
آنهــا مســیحی هســتند .از لحــاظ قومــی حــدود  84از
جمعیتــش را تاجیکهــا 14 ،درصــد را ازبکهــا1 ،
درصــد را قرقیزهــا و  0.5درصــد را روسهــا تشــکیل
میدهنــد.
ایــن کشــور یکــی از هشــت عضــو اصلــی ســازمان
همکاریهــای شــانگهای محســوب شــده و شــاید
پرتنشتریــن جریــان اســتقالل را از اتحــاد جماهیــر
شــوروی تجربــه کــرده اســت.
کمــی پــس از اســتقالل تاجیکســتان در ســال ،۱۹۹۱
جنــگ داخلــی پنــج ســاله میــان دولــت تحــت حمایــت
مســکو و مخالفــان اســامگرا بــه رهبــری عبــداهلل نــوری
درگرفــت .در ایــن جنــگ ،بیــش از  60هــزار نفــر

کشــته و بیــش از  ۷۰۰هــزار نفــر بیخانمــان شــدند.
نهایتــاً در ســال  ۱۹۹۷بــا میانجیگــری ســازمان ملــل
متحــد ،عهدنامــه صلــح بــه امضــای دو طــرف رســید.
مــردی کــه در تاجیکســتان همــه چیــز بــه او ختــم
میشــود نیــز از دل همیــن جنــگ داخلــی بیــرون آمــد:
«امامعلــی رحمــان» .در ســال  ،۱۹۹۲پــس از اســتعفای
اجبــاری «رحمــان نبـیاف» ،نخســتین رهبــر ایــن کشــور
پــس از اســتقالل از اتحــاد جماهیــر شــوروی ،امامعلــی
رحمــان ،کــه پیشــتر رئیــس یــک مجتمــع کشــاورزی
بــود ،بــه مقــام ریاســت شــورای عالــی تاجیکســتان
منصــوب شــد.
سیســتم حکومتــی تاجیکســتان نیــز دموکراتیــک و از
نــوع جمهــوری ریاســتی اســت و اختیــارات رئیــس
جمهــور بیشــتر از ســایر افــراد و نهادهــا میباشــد.
رحمــان کــه از  1992رئیــس جمهــور محســوب میشــد
بــا پیــروزی در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 1994
رســماً ایــن عنــوان را کســب نمــود .هماننــد نظربایــف و
کریمــوف ،امامعلــی رحمــان نیــز در تمامــی انتخاباتــی
کــه شــرکت کــرده ،همــواره پیــروز انتخابــات بــوده
اســت .او نیــز محدودیتهــای قانــون اساســی را کــه
میتوانســت قــدرت او را محــدود کنــد بــه ســادگی و بــا
برگــزاری رفراندومهایــی از بیــن بــرد .وی در انتخابــات
ریاســت جمهــوری تاجیکســتان در ســال  1994بــا 59.5
درصــد آرا ،در ســال  1999بــا  97.6درصــد آرا ،در
ســال  2006بــا  79.3درصــد آرا ،در ســال  2013بــا
 83.92درصــد آرا و در ســال  2020بــا  92.07درصــد
آرا بــه عنــوان رئیــس جمهــور تاجیکســتان انتخــاب
شــد .امامعلــی رحمــان بــا  28ســال قــرار داشــتن در
صــدر قــدرت ،نــه تنهــا بیشــترین مــدت زمامــداری را
در میــان رهبــران کشــورهای آســیای مرکــزی ،بلکــه
در میــان کل رهبــران کشــورهای اســتقالل یافتــه از
اتحــاد جماهیــر شــوروی را نیــز بــه خــود اختصــاص
داده اســت کــه پیــروزی چنــد روز پیــش او در آخریــن
انتخابــات ریاســت جمهــوری ،ایــن مــدت را  7ســال نیــز
تمدیــد کــرده اســت .همچنیــن حــزب تحــت رهبــری
وی یعنــی «حــزب خلــق دموکراتیــک تاجیکســتان» نیــز
در انتخابــات پارلمانــی تاجیکســتان در ســالهای ،1995
 2015 ،2010 ،2005 ،2000و  2020همــواره اکثریــت
آرا را بدســت آورده اســت.
جالــب اســت بدانیــد کــه امامعلــی رحمــان بــا داشــتن
 9فرزنــد ،عیالوارتریــن رهبــر در آســیای مرکــزی
محســوب میشــود .او عالقــه خاصــی بــه خانــواده
خــود و شــرکت دادن آنهــا در حکومــت دارد .پســر
ارشــد وی« ،رســتم امامعلــی» شــهردار دوشــنبه بــوده
و ریاســت مجلــس ملــی تاجیکســتان را بــر عهــده
دارد .ایــن ســمت باعــث میشــود کــه او دومیــن فــرد
قدرتمنــد در کشــور محســوب شــود .بغیــر از رســتم
امامعلــی« ،آزاده»« ،رخشــانه» و «زرینــه» نیــز کــه از
دختــران رحمــان هســتند دارای پســتهای مهمــی در
عرصههــای سیاســی و اقتصــادی میباشــند .دامادهــا
و بــرادران همســر رحمــان نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی
نیســتند .ولــی مهمتریــن فــرد در ایــن میــان مســلماً
«رســتم امامعلــی» اســت کــه بــه نظــر میرســد بــرای
جانشــینی در حــال طــی مســیر اســت.
مطلــب آخــر ،خــود نشــان دهنــده میــزان قــدرت و
تســلط امامعلــی رحمــان بــر کشــور اســت .بــه ماننــد
قزاقســتان و ازبکســتان ،تاجیکســتان نیــز بــا «حکومتــی
شــخصی و قائــم بــه فــرد» اداره میگــردد.
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به اخذ مالیات بر تراکنش های بانکی سالیان گذشته
جلســه کارگــروه کارشناســی شــورای
آذربایجــان شــرقی در محــل اتــاق بازرگانــی
تبریــز بــا موضــوع بررســی اخــذ مالیــات
از تراکنــش هــای بانکــی و بــا حضــور
نماینــدگان اداره کل امــور اقتصــادی و
دارایــی ،اداره امــور مالیاتــی ،اتحادیــه
کارگــزاران امــور گمرکــی اســتان و
کمیســیون ســرمایه گــذاری ،بانــک و مالیات
اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.
بــر اســاس تبصــره مــاده  ۲۳۱قانــون مالیــات
هــای مســتقیم ،بانــک هــا و موسســههای
اعتبــاری غیربانکــی ،ملــزم بــه ارائــه اســناد
و اطالعــات مربــوط بــه درآمــد مودیــان بــه
ســازمان امــور مالیاتــی شــده انــد .متعاقبــا
هیئــت دولــت در ســال  ،۹۵اخــذ مالیــات
از تراکنــش هــای بانکــی را تصویــب کــرد.
ســپس در ســال  ،۹۵ســازمان امــور مالیاتــی
دســتورالعمل نحــوه بررســی و رســیدگی بــه
اطالعــات پولــی و مالــی واصلــه از جملــه
تراکنــش هــای بانکــی را ابــاغ کــرد .ایــن
دســتورالعمل دو بــار دســتخوش تغییــر قــرار
گرفــت و در ســال هــای  ۹۶و  ۹۹اصــاح
شــد.
بــا عنایــت بــه اینکــه ایــن دســتورالعمل
و اصالحیــه هــای آن در راســتای ایجــاد
وحــدت رویــه و ســاماندهی در بررســی و
رســیدگی بــه تراکنــش هــای مشــکوک

بانکــی صــادر شــده بــود ،لیکــن بنــا بــه
اظهــارات نماینــدگان اتحادیــه کارگــزاران
امورگمرکــی در خصــوص رســیدگی ســال
هــای گذشــته ،فعالیــن ایــن حــوزه را بــا
مشــکالتی مواجــه کــرده اســت.
یکــی از مشــکالتی کــه در ایــن نشســت
مطــرح شــد ،عــدم آشــنایی کارشناســان امور
مالیاتــی بــه نحــوه کار کارگــزاران گمرکــی
اســت .بــه ایــن شــکل کــه در بســیاری از
مــوارد بــه دلیــل انجــام فراینــد ترخیــص
کاال ،مبالغــی از ســوی صاحبــان کاالهــای
وارداتــی بــه حســاب کارگــزاران واریــز
مــی شــود و ایــن موضــوع ابهاماتــی را بــرای
کارشناســان امــور مالیاتــی ایجــاد کــرده
و ایــن افــراد را بــا اتهــام کتمــان حســاب
مواجــه مــی کنــد.
عــدم وجــود کمیتــه ویــژه امورمالیاتــی
جهــت رســیدگی بــه پرونــده هــای تراکنــش
هــای بانکــی اشــخاص حقیقــی در حــوزه
جلفــا نیــز یکــی دیگــر از مشــکالت
مطروحــه در ایــن نشســت بــود .بــا توجــه بــه
اینکــه اکثریــت کارگــزاران امــور گمرکــی
اشــخاص حقیقــی بــوده و تعــداد قابــل
توجهــی از کارگــزاران بــه دلیــل شــرایط
خــاص منطقــه آزاد در جلفــا ســاکن هســتند،
لیکــن بــه دلیــل عــدم وجــود کمیتــه ویــژه
در جلفــا وادار بــه مراجعــه بــه اداره امــور

مالیاتــی شــهر تبریــز مــی شــوند کــه ایــن
موضــوع باعــث تحمیــل هزینــه و اتــاف
وقــت بــرای ایــن فعالیــن شــده اســت.
نماینــده کمیســیون ســرمایه گــذاری
اتــاق تبریــز در ایــن جلســه در خصــوص
رســیدگی بــه تراکنــش هــای بانکــی گفــت:
اغلــب صاحبــان صنایــع بــه دلیــل شــرایط
اقتصــادی موجــود بــا کمبــود نقدینگــی
مواجــه هســتند؛ بــه همیــن جهــت بــه منظــور
ادامــه فعالیــت واحدهــای خــود از حســاب
هــای شــخصی اســتفاده مــی کننــد کــه نحــوه
رســیدگی بــه تراکنــش هــای بانکــی بــرای
ایــن افــراد مشــکل ســاز شــده اســت.
دیگــر موضوعاتــی کــه در ایــن جلســه مطرح
شــد ،اعمــال ســلیقه برخــی از کارشناســان
امورمالیاتــی ،عــدم اطــاع رســانی بــه موقــع
در خصــوص رســیدگی بــه تراکنــش هــای
گذشــته و موضــوع اســتفاده از کارت هــای
بازرگانــی یکبــار مصــرف بــود کــه توســط
ایــن فعالیــن مطــرح شــد.
نماینــده اداره امورمالیاتــی اســتان نیــز در
ایــن جلســه بــا اســتناد بــه مــواد قانونــی و
دســتورالعمل هــای موجــود گفــت :اداره
امــور مالیاتــی اســتان مجبــور بــه اجــرای
قوانیــن و مقــررات ابالغــی اســت امــا تاکنون
همراهــی هــای الزم را در چارچــوب قوانیــن
بــا مودیــان مالیاتــی کــرده اســت.
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دالیل عدم اتمام پروژه های عمرانی آذربایجان شرقی بررسی شد
دالیــل عــدم اتمــام پــروژه هــای عمرانــی
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور تعــدادی از
مســئوالن بخــش دولتــی و خصوصــی در اتــاق
بازرگانــی تبریــز بررســی شــد.
جلســه کارگــروه کارشناســی بــا موضــوع
بررســی دالیــل عــدم اتمــام پــروژه هــای
عمرانــی اســتان بــا حضــور نماینــدگان
معاونــت هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری،
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی ،انجمــن
انبــوه ســازان ،انجمــن پیمانــکاران عمرانــی
و انجمــن مشــاوران آذربایجــان شــرقی بــه
همــت دبیرخانــه شــورای گفتگــوی اســتان
در محــل اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تبریــز برگــزار شــد.
مشکالت پروژه های نیمه تمام استان
باید احصا شود
در ایــن نشســت ،مصطفــی بهنیــا بــا اشــاره بــه
اینکــه تنهــا دلیــل نیمــه تمــام مانــدن پــروژه
هــای عمرانــی ،عــدم اعتبــار ریالــی نیســت،
گفــت :برخــی از پــروژه هــای نیمــه تمــام
از ابتــدا توجیــه اقتصــادی نداشــته انــد و
برخــی دیگــر بــه دلیــل بــی برنامگــی ،توجیــه
اقتصــادی خــود را از دســت داده انــد.
دبیــر کمیســیون بهبــود محیــط کســب و کار
و صنعــت احــداث اتــاق تبریــز ادامــه داد:
بــا توجــه بــه اینکــه حــل معضــات اساســی
در ایــن زمینــه بــه دلیــل شــرایط حاکــم بــر
کشــور امــکان پذیــر نیســت لــذا تمرکــز
بــر پــروژه هــای نیمــه تمــام اســتان و پیــدا
کــردن راه حــل بــرای رفــع مشــکالت ایــن
حــوزه ،نیازمنــد ارائــه آمــار دقیــق پــروژه
هــای نیمــه تمــام از ســوی ســازمان برنامــه
و بودجــه اســت.
وی افــزود :در ایــن آمــار بایــد تعــداد طــرح
هــای نیمــه تمــام عمرانــی اســتان همــراه
بــا پارامترهــای پیشــرفت فیزیکــی ،دالیــل
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عــدم اتمــام پــروژه ،توجیــه یــا عــدم توجیــه
اقتصــادی طــرح ،بررســی و بــر اســاس آن،
راهکارهــای الزم پیشــنهاد شــود کــه ایــن
مهــم مســتلزم همراهــی دســتگاه هــای اجرایــی
و نظارتــی اســتان اســت.
مشکالت بودجه ای
برای اتمام پروژه ها
مدیــر گــروه نظــارت ســازمان مدیریــت و
برنامــه ریــزی اســتان نیــز در ایــن جلســه بــا
اشــاره بــه تحریــم هــای وارد شــده علیــه
ایــران و شــرایط اقتصــادی موجــود در کشــور
گفــت :در حــال حاضــر اولویــت دولــت
در بودجــه بنــدی ،بحــث یارانــه هــا و اداره
کشــور اســت و پــروژه هــای عمرانــی در
اولویــت هــای بعــدی قــرار دارد.
اکبــر طلوعیــان افــزود :بســیاری از عوامــل
دســت بــه دســت هــم مــی دهنــد تــا یــک
پــروژه بــدون توجیــه فنــی و اقتصــادی تاییــد
مــی شــود و در نهایــت بــه دالیــل مذکــور،
نیمــه تمــام مانــده و بودجــه کشــور در
بســیاری از پــروژه هــا بالتکلیــف مــی مانــد.
وی دیگــر دلیــل نیمــه تمــام مانــدن پــروژه
هــای عمرانــی را عــدم بــه رســمیت شــناختن
انجمــن هــای صنفــی ایــن حــوزه از ســوی
دســتگاه هــای اجرایــی دانســت.
در ادامــه محمــد اســماعیل اکبــری ،قائــم مقــام
دبیــر انجمــن انبــوه ســازان اســتان نیــز گفــت:
بــا توجــه بــه اینکــه ســازمان مدیریــت و
برنامــه ،مرجــع تصمیــم گیــر در شــروع پــروژه
هــا اســت ،چطــور ممکــن اســت کــه مهــر
تاییــد بــر پــروژه هایــی کــه توجیــه اقتصــادی
و فنــی ندارنــد ،بزنــد؟
پروژه های عمرانی باید از لحاظ
عملکردی و مالی جدا شوند
رئیــس انجمــن مصالــح ســاختمانی اســتان نیــز

گفــت :بایــد پــروژه هــا از لحــاظ عملکــردی
و مالــی از هــم جــدا شــوند و بــر اســاس توجیــه
اقتصــادی پــروژه هــا ،برنامــه هایــی نظیــر
اســتفاده از فاینانــس داخلــی بــرای آن هــا در
نظــر گرفــت.
صمــد صومــی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه
درآمدهــای مالیاتــی بــه اســتان بــر نمــی
گــردد ،گفــت :در صــورت برگشــت  ۳۰الــی
 ۴۰درصــد ایــن درآمدهــا بــه اســتان و ارائــه
تســهیالت بــا ســود پاییــن بــه پیمانــکاران،
بیشــتر مشــکالت پــروژه هایــی کــه بــه دلیــل
عــدم اعتبــار نیمــه تمــام مانــده انــد ،حــل
خواهــد شــد.
احمــد واالئــی ،عضــو هیــات مدیــره انجمــن
مشــاوران اســتان نیــز در ایــن رابطــه گفــت:
بایــد کمیتــه ای بــرای بررســی پــروژه
هــای عمرانــی بــا حضــور دســتگاه هــای
مربوطــه و بخــش خصوصــی تشــکیل شــده
و از ســوی دیگــر ،ضمانــت اجرایــی در
خصــوص اجــرای مصوبــات ایــن کمیتــه
مدنظــر قــرار گیــرد.
بازگشت عایدی مالیات به استان
بسیار کم است
رئیــس گــروه پایــش محیــط زیســت و توســعه
پایــدار دفتــر فنــی اســتانداری نیــز بــا تاکیــد بــر
اینکــه بازگشــت عایــدی مالیــات بــه اســتان
بســیار کــم اســت ،گفــت :بایــد در ایــن راســتا
اقداماتــی صــورت گیــرد.
محمــد ظریفــی بــا اشــاره بــه مــاده  ۲۷قانــون
الحــاق گفــت :طبــق قانــون بــا مولدســازی
امــوال دولتــی مــی تــوان پــروژه هــای نیمــه
تمــام را بــه اتمــام رســاند.
در پایــان جلســه مقــرر شــد ،موضوعــات
مطــرح شــده در قالــب پیشــنهاد در صحــن
اصلــی شــورای اســتانی طــرح شــده و در
مــورد آنهــا تصمیــم گیــری شــود.

جلسه کارگروه آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد
جلســه کارگــروه آب و محیــط زیســت کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع
غذایــی ،آب و محیــط زیســت اتــاق تبریــز بــا دســتور « بررســی مشــکل
قطعــی آب در شــهرک شــهید ســلیمی ،بررســی نحــوه اخــذ هزینــه
فاضــاب از واحدهــای دارای تصفیــه خانــه و ســایر واحدهــا ،بررســی
مشــکالت روز صنایــع غذایــی ،بررســی مشــکل ایفــای تعهــدات ارزی
ســالهای  ۹۷و  ۹۸بــر صنایــع تبدیلــی صــادرات گــرا و مشــکل رفــع
تعهــد در ســامانه جامعــه تجــارت ،بررســی ارزش هــای پایــه صادراتــی
بــرای محصــوالت صنایــع غذایــی ،بررســی نحــوه تقســیم کار و پیشــبرد
امــورات کمیســیون» بــا حضــور کارشناســانی از اســتانداری ،شــرکت
آب و فاضــاب ،مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی ،اداره کل
امــور مالیاتــی ،ســازمان مدیریــت پســماند هــای شــهرداری تبریــز،
هیئــت مدیــره و مدیرعامــل شــهرک ســلیمی ،گمــرگ تبریــز ،آب
منطقــه ای ،شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان ،خانــه کشــاورز،
انجمــن نجــات دریاچــه ارومیــه و برخــی از مدیــران واحدهــای صنعتــی
و تولیــدی در بخــش صنایــع غذایــی برگزارشــد.
قاســم قویــدل ،عضــو هیئــت نماینــدگان و رئیــس کمیســیون
کشــاورزی ،صنایــع غذایــی ،آب و محیــط زیســت اتــاق تبریــز بــا

تاکیــد بــر اهمیــت آب در توســعه جوامــع پیشــرفته ،بــا اشــاره بــه
مشــکالت موجــود در مصــرف بهینــه آب ،گفــت :بایــد مســائل و
مشــکالت آب در کارگــروه هــای تخصصــی بــه صــورت عملــی و
کاربــردی ،مــورد بررســی و راهکارهــای عملــی در جهــت مصــرف
بهینــه ایــن منبــع ارزشــمند و کمیــاب ارائــه شــود.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع غذایــی ،آب و محیــط زیســت
اتــاق تبریــز بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه مســائل و مشــکالت فعــاالن
اقتصــادی و واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اســتان در کمیســیون
هــای تخصصــی اتــاق تبریــز طــرح و در صــورت لــزوم در شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی پــی گیــری خواهــد شــد،
گفــت :بــا ایجــاد کارگــروه تخصصــی بیــن ســازمانی بایــد نحــوه
تامیــن آب ،بهــره بــرداری ،تصفیــه و بازچرخانــی آب مــورد نیــاز
واحــد هــای تولیــدی و صنعتــی در شــهرک هــای صنعتــی مــورد
بررســی و راهــکار اجرایــی حــل مشــکالت ،ارائــه شــود.
در ایــن جلســه مقــرر شــد کارگروهــی ویــژه جهــت بررســی مســائل
و مشــکالت تامیــن آب مــورد نیــاز شــهرک هــای صنعتــی تشــکیل
و راهــکار هــای علمــی و عملیاتــی تــا یــک مــاه آینــده ارائــه شــود.

افتتاح مدرسه ای در تبریز به همت خانواده مقیمی،

یادگار آموزشی پدر صنعت آذربایجان

در آســتانه بازگشــایی مــدارس ،واحــد آموزشــی دخترانــه متوســطه
 ۹کالســه بــا زیــر بنــای  ۷۰۰متــر مربــع و بــا هزینــه ای افــزون بــر 40
میلیــارد ریــال بــه همــت خانــواده زنــده یــاد ســید رضــا مقیمــی اصــل،
پــدر صنعــت آذربایجــان افتتــاح شــد و در اختیــار آمــوزش و پــرورش
قــرار گرفــت.
امــام جمعــه تبریــز در مراســم افتتــاح ایــن مدرســه بــا اشــاره بــه
خصوصیــات فــردی و اخالقــی زنــده یــاد مقیمــی اصــل گفــت :آن
مرحــوم فــردی نیــک اندیــش ،خیــری خوشــنام و پیشــتاز در کارهــای
عــام المنفعــه بــود ودر طــول حیــات خویــش کارهــای نیــک زیــادی از
خــود بــه یــادگار گذاشــت.
حجــت االســام و المســلمین ســید محمدعلــی آل هاشــم بــا تجلیــل از
فعالیتهــای جهــادی مرحــوم ســید رضــا مقیمــی اصــل در ســنگر تولیــد
افــزود :مرحــوم مقیمــی اصــل بــه عنــوان پــدر صنعــت آذربایجــان ،نقــش
بســزایی در ســنگر صنعــت ،تولیــد و اشــتغال ایفــا کــرد و در تاریــخ

صنعــت کشــورمان مانــدگار شــد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان بــا ابــراز خرســندی از تــداوم فعالیتهــای
عــام المنفعــه توســط خانــواده مرحــوم مقیمــی افــزود :خوشــبختانه
خانــواده آن مرحــوم در کارهــای خیــر و عــام المنفعــه پیشــگام هســتند
و فعالیتهــای نیــک مرحــوم ســید رضــا مقیمــی را ادامــه مــی دهنــد.
راه اندازی شرکت دانش بنیان به نام رضا مقیمی
فرزنــد مرحــوم ســید رضــا مقیمــی اصــل هــم در ایــن مراســم گفــت :بــا
هــدف تــداوم فعالیتهــای عــام المنفعــه پدرمــان ،شــرکت دانــش بنیــان
بــه نــام بنیــاد علمــی فرهنگــی ســید رضــا مقیمــی اصــل را در اســتان
راه انــدازی خواهیــم کــرد .ســید ســیاوش مقیمــی اصــل اعــام کــرد:
تصمیــم گرفتــه ایــم یــک واحــد دانشــکده فنــی و مهندســی را در یکــی
از دانشــگاههای اســتان احــداث کنیــم و ایــن موضــوع مســتلزم موافقــت
و همراهــی مســئوالن اســتان اســت.
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افت تدریجی تأثیر کرونا بر محیط کسبوکار

وضعیــت محیــط کســبوکار کشــور
برحســب تعــداد کارکنــان شــاغل در بنگاههــا
بهگونــهای اســت کــه بنگاههــای بــا  ۶تــا ۱۰
نفــر کارکــن  ۶.۱دارای بدتریــن وضعیــت
و بنگاههــای بــا  ۱۰۱تــا  ۲۰۰کارکــن ۵.۶۷
دارای بهتریــن وضعیــت محیــط کســبوکار
نســبت بــه ســایر بنگاههــا ارزیابــی شــدهاند.
وضعیــت محیــط کسـبوکار کشــور برحســب
ســال تأســیس بنــگاه اقتصــادی در کارگاههــای
کمتــر از  ۲ســال ،بدتریــن وضعیــت  ۶.۱۳و در
کارگاههــای بیشــتر از  ۱۶ســال ،دارای بهتریــن
وضعیــت  ۵.۹۲ارزیابــی شــدهاند.

نتایــج پایــش ملــی محیــط کســبوکار در
فصــل تابســتان  ۱۳۹۹از ســوی مرکــز آمــار
و اطالعــات اقتصــادی اتــاق ایــران نشــان
میدهــد کــه فعــاالن اقتصــادی بهطــور
متوســط ،میــزان تأثیــر کرونــا بــر محیــط
کس ـبوکار را  ۶.۶۲واحــد ارزیابــی کردهانــد
کــه در مقایســه بــا فصــل بهــار  ۰.۴۸واحــد
بهبــود یافتــه اســت.
بــه گــزارش اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران ،نتایــج پایــش ملــی
محیــط کســبوکار ایــران در تابســتان ۱۳۹۹
از رســیدن عــدد ایــن شــاخص بــه  ۶.۰۵واحــد
(نمــره  ۱۰بدتریــن ارزیابــی اســت) حکایــت
دارد کــه مســاعدتر از وضعیــت ایــن شــاخص
در ارزیابــی فصــل گذشــته بــا میانگیــن ۶.۰۱
اســت.
در تابســتان ســال جــاری ،فعــاالن اقتصــادی
مشــارکتکننده در ایــن پایــش ،بــه ترتیــب ســه
مؤلفــه غیرقابــل پیشبینــی بــودن و تغییــرات
قیمــت مــواد اولیــه و محصــوالت ،بیثباتــی
سیاســتها ،قوانیــن و مقــررات و رویههــای
اجرایــی ناظــر بــر کســبوکار و دشــواری
تأمیــن مالــی از بانکهــا را نامناســبترین
مؤلفههــای محیــط کس ـبوکار کشــور نســبت
بــه ســایر مؤلفههــا ارزیابــی کردهانــد.
بــر اســاس یافتههــای ایــن طــرح در مــدت
زمــان اعــام شــده ،اســتانهای کردســتان،
کرمــان و سیســتا ن و بلوچســتان بــه ترتیــب
دارای بدتریــن وضعیــت محیــط کســبوکار
و اســتانهای ســمنان ،آذربایجــان غربــی و
مرکــزی بــه ترتیــب دارای بهتریــن وضعیــت
محیــط کس ـبوکار نســبت بــه ســایر اســتانها
ارزیابــی شــدهاند.
همچنیــن بررســیها نشــان میدهــد :میانگیــن
ظرفیــت تولیــدی بنگاههــای اقتصــادی
شــرکتکننده در طــرح فصــل تابســتان
معــادل  ۳۷.۳۱درصــد بــوده کــه نســبت بــه
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همیــن میــزان در فصــل بهــار  ۳۵.۵۷درصــد،
بــا افزایــش تقریبــی  ۲واحــدی مواجــه شــده
اســت.
فعــاالن اقتصــادی بهطــور متوســط ،میــزان
تأثیــر کرونــا بــر محیــط کســبوکار را ۶.۶۲
واحــد ارزیابــی کردنــد کــه در مقایســه بــا
همیــن مقــدار در فصــل بهــار  ۷.۱واحــد تــا
حــدودی بهبــود یافتــه اســت .الزم بــه ذکــر
اســت کــه شــاخص کل کشــور ،شــاخص
اســتانی و ســایر شــاخصها نیــز در ایــن فصــل
بــا در نظــر گرفتــن ایــن عامــل محاســبه و
گــزارش شــدهاند.
شــاخص اســتانی محیــط کسـبوکار در فصــل
تابســتان  ۱۳۹۹نیــز بــه شــرح زیــر اســت:
در فصــل تابســتان  ،۱۳۹۹میــزان آســیب وارده
بــر کسـبوکارها از شــیوع ویــروس کرونــا در
اســتانهای اردبیــل  ،۸.۷۵ایــام  ،۷.۷۲لرســتان
 ۷.۵۸و خوزســتان  ،۷.۴۷بیشــترین مقــدار و در
اســتانهای ســمنان  ،۵.۳۱قــم  ،۵.۹۸فــارس
 ۶.۱۲و قزویــن  ،۶.۱۳کمتریــن مقــدار نســبت
بــه ســایر اســتانها توســط فعــاالن اقتصــادی
ارزیابــی شــدهاند.
بــر اســاس نتایــج ایــن پایــش ،وضعیــت محیــط
کســبوکار در بخــش کشــاورزی ،۵.۹۳
در مقایســه بــا بخشهــای خدمــات  ۶.۱۱و
صنعــت  ۵.۹۴مناس ـبتر ارزیابــی شــده اســت.
در بیــن رشــته فعالیتهــای اقتصــادی
برحســب طبقهبنــدی اســتاندارد ،ISIC.rev۴
رشــته فعالیتهــای اطالعــات و ارتباطــات،
حملونقــل و انبــارداری و ســامت انســان
و مــددکاری اجتماعــی دارای بدتریــن
وضعیــت محیــط کسـبوکار بودهانــد و رشــته
فعالیتهــای آمــوزش ،ســایر فعالیتهــای
خدماتــی و تولیــد صنعتــی بهتریــن وضعیــت
محیــط کســبوکار را در مقایســه بــا ســایر
رشــته فعالیتهــای اقتصــادی در کشــور
داشــتهاند.

شاخص کسبوکار بر اساس نظریه شین
بــر اســاس نظریــه عمومــی کارآفرینــی شــین،
شــاخص ملــی محیــط کســبوکار ایــران در
تابســتان  ،۱۳۹۹عــدد  ۶.۱۵بــه دســت آمــده
اســت کــه بدتــر از وضعیــت ایــن شــاخص
در ارزیابــی فصــل گذشــته بهــار  ۱۳۹۹بــا
میانگیــن  ۶.۱اســت .میانگیــن ارزیابــی محیــط
اقتصــادی عــدد  ۶.۳۹اســت کــه در ارزیابــی
فصــل گذشــته عــدد  ۶.۳حاصــل شــده بــود
و میانگیــن ارزیابــی محیــط نهــادی عــدد
 ۵.۹۶اســت کــه در فصــل گذشــته عــدد ۵.۹۳
ارزیابــی شــده بــود.
بــر ایــن اســاس ،هماننــد فصــل گذشــته
محیــط جغرافیایــی بــا عــدد  ۵.۳و محیــط
مالــی بــا عــدد  ۸.۳۵بــه ترتیــب مســاعدترین
و نامســاعدترین محیطهــا بــر اســاس نظریــه
عمومــی کارآفرینــی شــین بودهانــد .الزم بــه
ذکــر اســت کــه شــاخص شــین بــه دلیــل در
نظــر گرفتــن وزن عوامــل مختلــف در محاســبه،
از دقــت بیشــتری نســبت بــه شــاخص کل
برخــوردار اســت.
در بیــن رشــته فعالیتهــای اقتصــادی برحســب
طبقهبنــدی اســتاندارد  ISIC.rev۴در فصــل
تابســتان ،فعالیتهــای ســایر فعالیتهــای
خدماتــی شــامل تعمیــرات رایانــه و کاالهــای
شــخصی و خانگــی ،آرایشــگاهها ،شستشــو
و خشکشــویی منســوجات ،خدمــات ســونا،
ماســاژ و گرمابــه  ،۸.۴۵تأمیــن مــکان و غــذا
شــامل هتلهــا ،اقامتگاههــا و رســتورانها و
تاالرهــای پذیرایــی  ۸.۱۴و اداری و خدمــات
پشــتیبانی شــامل آژانسهــای توریســتی
و مســافرتی ،مؤسســات حمــل مســافر و
مؤسســات کرایــه لــوازم ،ابــزار و ماشــینآالت
 ۷.۸۶بیشــترین آســیب را از شــیوع ویــروس
کرونــا متحمــل شــدهاند.
در مقابــل رشــته فعالیتهــای مالــی و بیمــه
 ،۵.۲۸آبرســانی ،مدیریــت پســماند ،فاضــاب
و فعالیتهــای تصفیــه  ،۵.۵۸و اســتخراج معــدن
 ۵.۷۸کمتریــن آســیب را از شــیوع ویــروس
کرونــا نســبت بــه ســایر فعالیتهــا متحمــل
شــدهاند.

نشریه

اتاق تبریز

جایزه نوبل اقتصاد  ۲۰۲۰در دست پیشگامان نظریه حراج

آکادمــی ســلطنتی علــوم ســوئد دو
اقتصــاددان آمریکایــی بــه نــام پــل
میلگــروم و رابــرت ویلســون را بــه دلیــل
مشــارکت در «نظریــه حــراج» ،برنــده
جایــزه نوبــل اقتصــاد  ۲۰۲۰اعــام کــرد.
بــه گــزارش یورونیــوز میلگــروم و
ویلســون کــه هــر دو اســتاد دانشــگاه
اســتنفورد کالیفرنیــا هســتند ،بــه دلیــل
یافتههــای نظــری ارزشمندشــان کــه
باعــث بهبــود عملکــرد حراجهــا شــده،
برنــده جایــزه نوبــل اقتصــاد امســال شــدند.
در ســال  ۲۰۱۹آبهیجیــت بانرجــی ،اســتر
دافلــو و مایــکل کرمــز جایــزه نوبــل اقتصــاد
را بــرای کاهــش فقــر جهانــی دریافــت
کردنــد .دافلــو پروفســور مؤسســه تکنولــوژی
ماساچوســت بــه عنــوان جوانتریــن فــرد و
دومیــن زن دانشــمند ایــن جایــزه برنــده شــد.
طراحی حراج چیست؟
یعنــی مــا فروشــندهای داریــم کــه قصــد دارد
کاالیــی را تحــت معیــاری مثــا بــه باالتریــن
قیمــت یــا حجــم بفروشــد .قطعــا ســادهترین
روش ایــن اســت کــه یــک حــراج بــاز
( )Open Auctionبــا قیمــت صعــودی برگــزار
کــرده و ماننــد فیلمهــا چــوب بزنیــم و برنــده
را بــا باالتریــن قیمــت معرفــی کنیــم .راه
دوم نیــز ایــن اســت کــه مزایــدهای برگــزار
کــرده و پاکتهــای در بســته ()Sealed Bid
جمــع کنیــم و باقــی ماجــرا یــا ایــن کــه از
قیمتهــای باالتــر بــه پاییــن بیاییــم و…
امــا عــاوه بــر ایــن روشهــای معمــول و
قدیمــی کارهــای دیگــری نیــز میتوانیــم
انجــام دهیــم .مثــا میتوانیــم اول پاکتهــا

را جمــع کــرده و بیاییــم ســه نفــر اول را در
یــک جلســه جمــع کنیــم و قیمتهــا را بــه
آنهــا بدهیــم و بگوییــم کــه دوبــاره قیمــت
دهنــد یــا از اول حــراج در بســته انجــام دهیــم
و ســپس تعــداد معــدودی از برنــدگان را
بــه حــراج بــاز ببریــم یــا مثــا بگوییــم کــه
برنــده فــردی اســت کــه باالتریــن پیشــنهاد
را بدهــد ولــی پولــی کــه پرداخــت میکنــد
بــه انــدازه متوســط دو نفــر بعــد از خــودش
اســت .یــا بگوییــم یــک رقــم ثابــت (مثــا
یــک میلیــون تومــان) وســط میگذاریــم و
متعهــد میشــویم کــه فروشــنده مرتــب کاال
(مثــا ماهــی یــا کار هنــری) بــه یــک ســبد
اضافــه کنــد تــا اولیــن شــخص بگویــد کــه
میخواهــد بــا یــک میلیــون تومــان ایــن کاال
را خریــداری کنــد.
دیدیــم کــه در دنیایــی حــراج انــواع
روشهــا و مکانیزمهــا را میتــوان بــه کار
بــرد .اگــر مســئله کاالی خاصــی باشــد یــا
ایــن کــه فروشــنده بخواهــد در یــک حــراج
چندیــن تنــوع مختلــف از یــک کاال را بــا
هــم بفروشــد یــا بــه چندیــن برنــده بفروشــد
و… پیچیدهتــر نیــز خواهــد شــد.

طراحی مکانیزم حراج چیست؟
انتخــاب کــردن روشهــای مختلــف جهــت
برگــزاری مزایــده را «طراحــی مکانیــزم
حــراج» میگوینــد ،امــا چــرا ایــن مکانیــزم
مهــم اســت؟ زیــرا انتخــاب هــر روش
حــراج در نهایــت ســود یــا حجــم فــروش
یــا عدالــت یــا شــفافیت متفاوتــی را بــرای
فروشــندگان بــه ارمغــان خواهــد آورد.
اگــر ســاختار حــراج بــه درســتی طراحــی

نشــده باشــد مخصوصــا در مســائل پیچیــده
ماننــد خصوصیســازی شــرکتها یــا
فــروش حــق امتیــاز اســتخراج نفــت باعــث
ایجــاد تبانــی یــا رفتــار اســتراتژیک و
غیــره بیــن شــرکتکنندگان خواهــد
شــد .موضــوع حــراج امــکان دارد بــا قیمــت
پایینتــری بــه فــروش رســد یــا حــراج
شکســت ســنگینی را متحمــل شــود و کاالی
حــراج شــده اصــا بــه فــروش نرســد( .کــه
در دنیــای واقعــی مثالهــای فراوانــی برایــش
داریــم).
حــال شــاخه «طراحــی حــراج» کــه جایــزه
نوبــل اقتصــاد  ۲۰۲۰را دریافــت کــرده
اســت دارای مدلهــا و تئوریهایــی اســت
کــه میگویــد در چــه شــرایطی ،چــه نــوع
حراجــی بهینهتــر اســت .ایــن تئــوری
توســط دو نفــر از پیشــگامان ایــن حــوزه بــه
نــام پــاول میلگــروم و رابــرت ویلســون بــه
صــورت وســیعی پیادهســازی شــده اســت و
در برخــی از مــوار د میلیاردهــا دالر درآمــد
را بــه جیــب حراجکننــدگان افــزوده اســت.
در دنیــای واقعــی طیــف وســیعی از حراجهــا
ماننــد فــروش فرکانسهــا رادیویــی و
موبایــل ،بــازار کاالهــای برقــی ،بــازار
ســهام ،فــروش اولیــه اوراق قرضــه دولتــی
یــا عرضــه اولیــه ســهام ،خصوصیســازی،
واگــذاری منابــع طبیعــی ،فــروش صندلــی
کالس بیزینــس هواپیماهــا و… بــه صــورت
گســتردهای انجــام میشــود .در دنیــای
مجــازی و آنالیــن نیــز عرضــه لحظــهای
آگهــی در کنــار ایمیلهــا یــا شــبکههای
اجتماعــی هــم بــه صــورت فــراوان از ایــن
مکانیــزم اســتفاده میکننــد.
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شماره7
تابستان 99

خبر

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز تاکید کرد؛

لزوم همکاری های دو جانبه
بین فعاالن بخش خصوصی و مدیریت شهری تبریز
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
تبریــز بــر لــزوم افزایــش همــکاری هــای
دو جانبــه مدیریــت شــهری و فعــاالن بخــش
خصوصــی تبریــز تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
تبریــز ،ســونیا اندیــش قبــل از ظهــر پنــج شــنبه
در جریــان دیــدار تعــدادی از اعضــای هیــات
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی و مســئوالن
شــهری تبریــز در محــل اتــاق بازرگانــی بــر
لــزوم همــکاری دو جانبــه بخــش خصوصــی
و مدیریــت شــهری تاکیــد کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد بخــش خصوصــی را
وارد مباحــث مدیریــت شــهری کنیــم ،گفت:
بخــش عظیمــی از ســرمایه گــذاری هــای
انجــام گرفتــه در شــهر تبریــز توســط بخــش
خصوصــی انجــام مــی گیــرد و فعــاالن ایــن
بخــش را مــی تــوان دارای نقــش ویــژه ای در
حــوزه ســرمایه گــذاری ،اشــتغال ،تجــارت و

غیــره دانســت.
ایــن عضــو شــورای اســامی شــهر تبریــز ادامه
داد :واحدهــای صنعتــی و تولیــدی تبریــز ،بــار
اشــتغال شــهر را بــه دوش کشــیده و بــا تمامــی
نامالیمــات موجــود ،ســعی در ثــروت آفرینــی
و ایجــاد اشــتغال بــرای مــردم دارنــد.
وی افــزود :بــا ایــن وجــود ،صاحبــان
واحدهــای صنعتــی و ســرمایه گــذاران بایــد
در مدیریــت شــهری ســهم داشــته و بخشــی
از کارهــا را بــه ایــن بخــش ســپرد.
اندیــش بــا بیــان اینکــه ایــن امر ســبب کاهش
بــار هزینــه هــای شــهرداری مــی شــود،
گفــت :عــاوه بــر ایــن ،بخــش خصوصــی
نیــز بیــش از گذشــته ،همــکاری هــای خــود
را بــا مدیریــت شــهری افزایــش خواهــد داد
و بــه دنبــال آن میــزان گالیــه منــدی هــا از
مجموعــه مدیریــت شــهری نیــز بــه شــکل
محسوســی ،کاهــش مــی یابــد.

در ایــن جلســه ،نحــوه همــکاری هــای
فعــاالن بخــش خصوصــی ،اتــاق بازرگانــی و
مدیریــت شــهری تبریــز مــورد بررســی قــرار
گرفــت و بــر افزایــش ایــن همــکاری هــا
تاکیــد شــد.

معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خبر داد:

رشد  13درصدی صادرات از آذربایجان شرقی

معــاون هماهنگــی اموراقتصــادی اســتاندار
آذربایجــان شــرقی گفــت :از ابتــدای امســال
تاکنــون شــاهد صــادرات  1.4میلیــارد دالری
کاالهــای غیرنفتــی از اســتان بودیــم کــه ایــن
رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته،
 ۱۳درصــد رشــد دارد.
علــی جهانگیــری در جلســه کارگــروه توســعه
صــادرات غیرنفتــی اســتان اظهــار داشــت:
ایــن میــزان رشــد بــا وجــود محدودیتهــای
حمــل و نقــل در مبــادی ورودی و خروجــی
کشــورهای مختلــف بــه خاطــر بیمــاری کرونا
و تحریمهــا اســت.وی ادامــه داد :در تــاش
هســتیم آن بخــش از واردات کــه مربــوط بــه
تامیــن مــواد اولیــه واحدهــای تولیــدی اســت،
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بــا مشــکل روبــرو نشــود.
جهانگیــری در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود بــا اشــاره بــه نقــش حیاتــی بخــش
خصــوص در توســعه صــادرات ،اظهــار
داشــت :در کنــار ســازمانهای دولتــی و
خدمــت رســان ،مهــم تریــن عامــل تحلیــل
موضوعــات توســعه اقتصــادی ،تشــکل هــای
صنعتــی و تجــاری بخــش خصوصــی هســتند.
وی تاکیــد کــرد :اتــاق بازرگانــی مســئولیت
بســیار مهمــی در گــردآوری اطالعــات
مــورد نیــاز بازرگانــان و تجزیــه و تحلیــل
بازارهــای تجــاری دارد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار
آذربایجــان شــرقی گفــت :تعییــن مســیر
دســتورالعملها و بخشــنامههای هرچنــد
متعــدد و یــا متناقــض در فضــای کســب و
کار فعلــی بــر عهــده بخــش خصوصــی و
انجمــن هــای تولیــدی و صنعتــی اســت و
بــرای اصــاح امــور نیــاز بــه ارتبــاط بیشــتر
بخــش خصوصــی و دولتــی در تصمیــم
ســازی و نهایتــا تصمیــم گیــری هــا داریــم.
وی خطــاب بــه مدیــران اجرایــی دســتگاه
هــای دولتــی نیــز گفــت :بــرای توســعه
صــادرات نیــاز بــه تــاش شــبانه روزی
داریــم و وقــت کاری در حــوزه محــدود بــه

ســاعات اداری نیســت.
جهانگیــری در خصــوص برنامــه اجرایــی
نمایشــگاه بینالمللــی تبریــز در نیمــه دوم
ســال ،گفــت :پایــان هــر ســال برنامــه ســال
آینــده نمایشــگاه بیــن المللــی ضمــن طــرح
در کارگــروه توســعه صــادرات غیرنفتــی
اســتان مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد کــه
برنامــه ایــن نمایشــگاه در نیمــه اول ســال ۹۹
بــه خاطــر شــیوع بیمــاری کرونــا دســتخوش
تغییــرات بســیار شــد.
وی ادامــه داد :بــرای شــش ماهــه دوم ســال
جــاری ،عمــده نمایشــگاه هــای تخصصــی
مــورد تصویــب قــرار گرفــت و تنهــا
برگــزاری دو یــا ســه مــورد از نمایشــگاه
هــا کــه جنبــه عمومــی داشــتند ،مشــروط
بــه کاهــش بیمــاری و هماهنگــی بــا ســتاد
اســتانی مقابلــه بــا کرونــا شــد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار
آذربایجــان شــرقی همچنیــن گفــت :بــا
وجــود توافــق نامــ ه تجــاری بیــن ایــران و
اعضــای اتحادیــه اوراســیا انتظــار داریــم
صــادرات کشــور و اســتان از طریــق گمــرک
نــوردوز افزایــش یابــد کــه الزم اســت
زیرســاخت هــای الزم از ســوی دســتگاههای
مختلــف در ایــن گمــرک فراهــم شــود.

فعالیت «پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار»
در اتاق بازرگانی تبریز

« پنجــره واحــد فیزیکــی شــروع کســب و
کار» بــا همــکاری وزرات امــور اقتصــادی
و دارایــی ،ســازمان ثبــت اســناد و امــاک
کشــور ،اتــاق بازرگانــی تبریــز و ســایر
ســازمان هــای دولتــی مربوطــه از پنــج مــرداد
مــاه  99رســما در اتــاق بازرگانــی تبریــز
افتتــاح و راه انــدازی شــده اســت.
تــاش بــرای بهبــود فضــای کســب و کار
از ســال هــا قبــل جــزء دغدغــه هــای اصلــی
دولــت و بخــش خصوصــی بــوده و در ایــن
راســتا ،قــرار گرفتــن فضــای کســب و کار در
مســیر بهبــود و تســهیل و روان شــدن شــرایط
بــرای فعالیــت ســرمایه گــذاران ،مــورد
توجــه بــوده اســت.
اگــر چــه اقداماتــی در ایــن زمینــه همچــون
تدویــن و تصویــب قانــون بهبــود مســتمر
فضــای کســب و کار انجــام گرفتــه امــا
نهایتــا بــا تــاش هــای بخــش خصوصــی
و دولــت بــه ویــژه وزارت امــور اقتصــادی
و دارایــی و ســازمان هــای ذیربــط ،پنجــره
واحــد فیزیکــی شــروع کســب و کار ،آغــاز

بــه کار کــرده اســت.
پنجــره واحــد فیزیکــی شــروع کســب و کار
در مرحلــه اول در اســتان تهــران و ســپس
در اســتان هــای خراســان رضــوی ،فــارس،
اصفهــان و آذربایجــان شــرقی توســط فرهــاد
دژپســند ،وزیــر امــور اقتصــادی و دارائــی بــه
صــورت همزمــان افتتــاح شــد.
در پنجــره واحــد فیزیکــی ،ثبــت شــرکت بــا
مســئولیت محــدود انجــام گرفتــه و امــوری
چــون تائیــد نــام شــرکت و اساســنامه ،کــد
اقتصــادی مالیاتــی ،ثبــت نــام ارزش افــزده،
ثبــت نامــه در تامیــن اجتماعــی ،ثبــت در
روزنامــه رســمی و دریافــت دفاتــر پلمــب
انجــام مــی پذیــرد.
در ایــن راســتا ،ادارات ثبــت اســناد و
امــاک ،امــور مالیاتــی ،تامیــن اجتماعــی،
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و پســت اســتان
بــا معرفــی کارشناســان خــود بــه اتــاق
بازرگانــی تبریــز ،رســما امــور مربــوط بــه
ثبــت شــرکت بــا مســئولیت محــدود را آغــاز
کــرده انــد.

پروســه کاری ثبــت شــرکت تــا پیــش
از افتتــاح پنجــره واحــد کســب و کار،
بیشــتر از دو مــاه زمــان مــی بــرد کــه
ایــن امــر بــا تــاش ارگان هــا و ادارات
مربوطــه در عــرض ســه روز امــکان پذیــر
شــده اســت.
ســه مرحلــه اثرگــذار بــر روی زمــان
و فرآینــد شــروع کســب و کار شــامل
امــور مربــوط بــه ادارات مالیــات ،تأمیــن
اجتماعــی و ثبــت شــرکتها بــوده کــه
بــا ایجــاد پنجــره واحــد کســب و کار،
ایــن زمــان بــه طــور چشــمگیری کاهــش
یافتــه اســت.
در ایــن طــرح ،نماینــدگان ادارات بــه
فعــاالن اقتصــادی ،مشــاوره و راهنمایــی
هــای الزم در خصــوص ارائــه مــدارک
الزم بــرای ثبــت «شــرکت بــا مســئولیت
محــدود» داده و بــه دنبــال آن ،بــا بســترهای
الزم فراهــم شــده توســط اتــاق و ســایر
ادارات ،ثبــت شــرکت در مــدت زمــان
کمتــر از  72ســاعت عملــی مــی شــود.
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نشســت مشــترک نماینــدگان اتــاق در هیــات هــای حــل
اختــاف مالیاتــی بــرای برنامــه ریــزی و هماهنگــی الزم
در پیشــبرد اهــداف ایــن هیــات هــا بــا حضــور رئیــس و
دبیــر کل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.
یونــس ژائلــه در ایــن جلســه بــا تقدیــر از نماینــدگان اتــاق
تبریــز درهیــات هــای حــل اختــاف مالیاتــی کــه در
جهــت رفــع موانــع تولیــد و بهبــود فضــای کســب و کار
تــاش مــی کننــد ،گفــت :اقدامــات موثــر نماینــدگان
اتــاق تبریــز در هیــات هــای حــل اختــاف در راســتای
حمایــت از ســرمایه گــذاری انجــام یافتــه کــه جــذب
ســرمایه گــذاری هــای جدیــد نیــز بــا هــدف بهبــود
وضعیــت اقتصــادی اســتان و فراهــم آوردن شــرایط
ارتقــای رفــاه اجتماعــی شــهروندان اســت.
رئیــس اتــاق تبریــز بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه حضــور
کارشناســان خبــره در حــوزه مالیاتــی در جایــگاه
نماینــدگان اتــاق مــی توانــد در بلنــد مــدت رویــه حاکــم
برهیــات هــای حــل اختــاف را اصــاح و امــکان احقــاق
حقــوق فعالیــن اقتصــادی در اســتان را فراهــم کنــد،
گفــت :تســلط برمســائل حقــوق امــور مالیاتــی و ســایر
مــوارد از طــرف نماینــدگان اتــاق در هیــات هــای حــل
اختــاف ،مهمتریــن مولفــه موفقیــت و احقــاق حقــوق
فعــاالن اقتصــادی در ایــن هیــات هــا اســت و انتخــاب
نماینــدگان از کارشناســان رســمی قــوه قضائیــه در همیــن
راســتا انجــام مــی گیــرد.
وی ،مستندســازی از رونــد دادرســی در هیــات هــای
حــل اختــاف را دیگــر راهــکار بهبــود رویــه رســیدگی
بــه حقــوق فعــاالن اقتصــادی در حــوزه مالیــات خوانــد و
اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا همــکاری نماینــدگان اتاق
در هیــات هــای حــل اختــاف و مســئوالن قــوه قضائیــه،
امــکان مســتند ســازی از رونــد رســیدگی در ایــن هیــات
هــا بــا هــدف اصــاح رونــد موجــود عملیاتــی شــود.
دبیــر کل اتــاق تبریــز نیــز هــدف از برگــزاری ایــن
نشســت را دفــاع از شــان و جایــگاه نماینــدگان اتــاق
در هیــات هــای حــل اختــاف ،ارتقــای جایــگاه
حقوقــی نماینــدگان بــرای اثربخشــی دیــدگاه آنــان در
رســیدگی هــای حقوقــی ،بررســی وضعیــت موجــود و
ارائــه راهکارهــای پیشــنهادی بــرای تاثیــر گــذاری بیشــتر
نماینــدگان اتــاق تبریــز در هیــات هــای حــل اختــاف
خوانــد و گفــت :ارائــه گــزارش بــه اعضــای اتــاق
بازرگانــی از دیگــر اهــداف برگــزاری نشســت هــای
تخصصــی بــا نماینــدگان اتــاق در هیــات هــای حــل
اختــاف اســت.
مهــدی قهرمانــی ادامــه داد :امیدواریــم بــا ارتبــاط مســتمر
مســئوالن اتــاق بــا نماینــدگان هیــات هــای حــل اختالف،
دعــوت از نماینــدگان دادگســتری و اداره کل امــور
مالیاتــی بــه اتــاق تبریــز و همچنیــن برگــزاری نشســت
هــای آموزشــی و تخصصــی بــا هــدف بــه روز رســانی
اطالعــات و دانــش هــای مــورد نیــاز کارشناســان و نهایتــا
ارائــه مســائل و مشــکالت در شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی ،امــکان احقــاق حقــوق فعــاالن
اقتصــادی در هیــات هــای حــل اختــاف محقــق شــود.
بررســی مشــکالت هیئــت هــای حــل اختــاف
مالیاتــی در کمیتــه مالیــات
کمیتــه مالیــات کمیســیون ســرمایه گــذاری ،بانــک،
بیمــه و مالیــات اتــاق بازرگانــی تبریــز در خصــوص
مشــکالت و نارســائی هــای هیئــت هــای حــل اختــاف
مالیاتــی و انتظــارات واحدهــای اقتصــادی از هیئــت هــا
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حضورنمایندگان
اتاق تبریز
در هیات های حل
اختالف مالیاتی
تشــکیل جلســه داد.
در ایــن جلســه ،اعضــای کمیتــه بــا تقدیــر از اتــاق
بازرگانــی کــه در اســفند ســال  ۹۸بــا اقــدام شایســته
خــود ،عــاوه بــر نماینــدگان انجمــن هــا ،کارشناســان
رســمی دادگســتری را نیــز بــه عنــوان نماینــده بــه اداره
کل امــور مالیاتــی جهــت حضــور در هیئــت هــای حــل
اختــاف معرفــی کــرده اســت ،اظهــار امیــدواری کردنــد
کــه بــا آشــنایی بیشــتر مودیــان بــه حقــوق قانونــی خــود
و بــا لحــاظ کــردن مــوارد ذیــل ،امــکان رســیدگی هــای
قانونــی بــه امــور ایــن افــراد میســر شــود.
عــدم آشــنایی مودیــان بــه حقــوق قانونــی خــود بــه
نحــوی کــه مــودی مــی توانــد بــر اســاس بنــد  ۳مــاده ۲۴۴
قانــون مالیــات هــای مســتقیم ،یــک نفــر نماینــده از اتــاق
بازرگانــی یــا اتــاق تعــاون یــا جامعــه حســابداران رســمی
ایــران یــا مجامــع حرفــهای یــا تشــکلهایصنفــی یــا
شــورای اســامی شــهر در صورتــی کــه بــرگتشــخیص
مالیــات ابــاغ قانونــی شــده باشــد و یــا همزمــان بــا
تســلیماعتــراض بــه بــرگ تشــخیص انتخــاب کنــد
و در صورتــی کــه در مهلــت قانونــی ،مــودی انتخــاب
خــود را اعــام نکنــد ،ســازمان امــور مالیاتــی کشــور
بــا توجــه بــه نــوع فعالیــت مــودی یــا موضــوع مالیــات
مــورد رســیدگی ،از بیــن نماینــدگان مزبــور یــک نفــر را
انتخــاب خواهــد کــرد .یعنــی مــودی بــا عــدم انتخــاب و
اعــام نماینــده خبــره و مــورد نظــر خــود ،حــق انتخــاب
نماینــده را بــه اداره کل امــور مالیاتــی مــی دهــد .
مــودی در بــدو تشــکیل پرونــده ،دقــت الزم در ارائــه
مســتندات را بایــد انجــام دهــد چــرا کــه در مراحــل
بعــدی ،اثبــات ادعــا و اصــاح پرونــده بســیار مشــکل
مــی شــود .رای جلســات هیئــت هــای حــل اختــاف بــر
اســاس نظــر ممیــز و در صــورت صــدور قــرار کارشناســی
بــا اســتناد بــه گــزارش مجریــان قــرار کــه کارمنــدان
خــود اداره هســتند ،صــادر مــی شــود.

علیرغــم اینکــه در آییــن نامــه دادرســی مالیاتــی تصریــح
شــده اســت کــه اداره امــور مالیاتــی ،نماینــدگان مــودی
را یــک هفتــه تــا  ۱۰روز قبــل بــه جلســه دعــوت کنــد
امــا برعکــس ،ایــن اداره ،نماینــدگان را بــه موقــع بــه
جلســات هیئــت حــل اختــاف دعــوت نمــی کنــد و
غالبــا دو ســاعت مانــده بــه زمــان جلســه یــا حتــی در
مــواردی ،نیــم ســاعت مانــده بــه جلســه ،دعــوت انجــام
مــی شــود و نماینــده اتــاق بــه هــر میــزان فــرد خبــره ای
باشــد ،فرصــت دفــاع نــدارد .
مطابــق اظهــار برخــی نماینــدگان ،گاه دو یــا ســه روز بعد
از جلســه  ،نماینــده را دعــوت مــی کننــد تــا صورتجلســه
هیاتــی کــه در آن حضــور نداشــته را امضــاء کنــد .
نکتــه جالــب در خصــوص بنــد فــوق ،اقــدام اداره مالیــات
شهرســتان مرنــد اســت کــه طبــق اظهــارات نماینــده
اتــاق در هیئــت هــای حــل اختــاف ایــن شهرســتان،
ایــن اداره یــک مــاه قبــل از تشــکیل جلســه هیئــت حــل
اختــاف ،نماینــده را دعــوت و نماینــده هــم مــی توانــد از
محتویــات پرونــده مطلــع شــود کــه اجــرای الگــوی ایــن
شهرســتان در تبریــز مــی توانــد مثمرثمــر باشــد .
از ســوی دیگــر ،اداره کل امــور مالیاتــی ،انتخــاب
نماینــده مــودی و دعــوت هــا را بــه صــورت ســلیقه
ای انجــام مــی دهــد و گاه نماینــده مــودی و قاضــی از
محتویــات پرونــده مالیاتــی اطالعــی ندارنــد در حالــی
کــه منطــق  ،قانــون و شــرع ایجــاب مــی کنــد ،فــردی
کــه بــه عنــوان نماینــده مــودی و یــا قاضــی در مــورد
پرونــده ای نظــر خواهــد داد بــه مســتندات ،محتویــات
پرونــده و همچنیــن بــه نظــر ممیــز مالیاتــی از قبــل
آشــنا باشــند .
همچنیــن در جلســه هیئــت حــل اختــاف ،بــه مــودی
فرصــت جهــت ارائــه اظهــارات و دفاعیــات داده نمــی
شــود .
نماینــدگان اتــاق ،نظــر خــود را بــه عنــوان نظــر اقلیــت

در بــرگ مربوطــه نمــی نویســند در حالــی کــه نوشــته
شــدن نظــر اقلیــت ،مــی توانــد بــه عنــوان مســتندی باشــد
کــه در مراحــل بعــدی بــه نفــع مــودی ،مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد .
هیئــت حــل اختــاف ،در صــورت صــدور قــرار
کارشناســی ،ارجاعــات را بــه همــان حــوزه رســیدگی
کننــده ،ارجــاع مــی دهــد کــه گاه مجــری قــرار ،کارمنــد
همــان حــوزه رســیدگی کننــده اســت کــه بــی طرفــی در
رســیدگی را زیــر ســئوال مــی بــرد کــه در ایــن خصــوص
آشــنا ســاختن مــودی بــا ظرفیــت مــاده  ۲۷۲قانــون
مالیــات هــای مســتقیم و اســتفاده از حســابداران عضــو
جامعــه رســمی حســابداران ضــروری اســت .همچنیــن
مــودی مــی توانــد در الیحــه تقدیمــی خــود درخواســت
کارشــناس بــا ذکــر تخصــص مربوطــه را انجــام دهــد.
از ســویی کثــرت پرونــده هــا در هیئــت هــای حــل
اختــاف باعــث افــت کیفیــت رســیدگی شــده اســت کــه
گاه مشــاهده مــی شــود در عــرض  ۱۵دقیقــه ،بــه چهــار
پرونــده رســیدگی و رای صــادر مــی شــود .
طبــق اظهــار برخــی نماینــدگان اتــاق در طــول ســال
جــاری ،حتــی یــک مــورد هــم دعــوت بــه جلســه هیئــت
حــل اختــاف نداشــته انــد کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه
کثــرت پرونــده هــا قابــل توجیــه نیســت و نشــانگر
انتخــاب ســلیقه ای نماینــدگان اتــاق توســط اداره کل
امــور مالیاتــی اســت .
اتــاق بازرگانــی ،گزارشــی از نماینــدگان خــود کــه در
هیئــت هــای حــل اختــاف مالیاتــی حضــور مــی یابنــد را
درخواســت نمــی کنــد تــا نقــاط قــوت ،ضعــف ،خالهــا
و مشــکالت را بــا مصادیــق اعالمــی آنهــا احصــاء کنــد.
ضــرورت دارد اتــاق بازرگانــی بــرای نماینــدگان خــود
در هیئــت هــا ،جلســاتی تحــت عنــوان هماهنگــی ،هــم
افزایــی و بــه روزرســانی دانــش و اطــاع از فرآیندهــای
جدیــد برگــزار کنــد.

نماینــده هــای اتــاق تبریــز در هیــات هــای
حــل اختــاف مالیاتــی
کارشناس رسمی دادگستری:
۰۹۱۴۴۲۳۵۰۶۱
آقای چنگیز سلمانی
۰۹۱۴۱۱۵۶۱۰۰
آقای علیرضا تقی زاده
۰۹۱۴۴۰۴۲۹۲۵
آقای دکتر علیرضا فضل زاده
۰۹۱۴۴۲۳۴۹۹۱
آقای علی محرمی
۰۹۱۴۴۱۸۱۲۷۵
آقای جواد طهماسبی
۰۹۱۴۳۹۱۸۴۸۲
آقای محبوب محمد علی زاده
۰۹۱۴۳۱۶۱۰۰۷
آقای محمدعلی رضاپور اعرابی
۰۹۱۴۳۰۶۴۲۷۹
آقای میر صمد میرقاسمی
۰۹۱۴۴۰۰۵۷۲۵
آقای قاسم فیروزنیا
۰۹۱۲۶۱۶۳۶۷۹
آقای اکبر اسالمی
۰۹۱۴۱۱۶۲۴۱۷
آقای محمد تقی سلیمانی
۰۹۱۴۴۲۲۴۴۹۱
آقای حمید عباسخانی
۰۹۱۴۱۲۴۵۲۰۶
آقای جلیل رضایی
۰۹۱۴۳۱۱۴۸۵۵
آقای عبداالحد بناء رشیدی
۰۹۱۴۱۱۴۴۹۹۶
آقای اقتصادخواه
۰۹۱۴۴۱۵۸۰۷۳
آقای دکتر محمدرضا برنا
۰۹۱۴۱۱۷۰۹۶۹
آقای دکتر غالمحسن قهرمانی اقدم
۰۹۱۴۳۱۱۴۴۹۰
آقای علی اصغر زمانی
۰۹۱۴۹۰۲۵۷۵۹
جعفر راستگوی اصل
۰۹۱۴۱۷۷۱۸۵۰
هادی شهریاری علی آبادی
۰۹۱۴۴۲۳۱۴۵۹
امین اله اصالنیان
۰۹۱۴۳۱۶۰۸۵۳
حیدر محمدزاده سالطه
۰۹۱۴۳۱۶۲۹۵۳
بهمن قاسمی مقدم
۰۹۱۴۴۱۳۳۶۶۸
حسن ابقائی نیا
نماینده های اتاق
در هیات های حل اختالف مالیاتی
انجمن ها و تشکل های اقتصادی استان

۰۹۱۴۱۱۴۲۲۹۶
آقای داود کالهدوزان
انجمن پیمانکاران عمرانی در حوزه ساختمان
۰۹۱۴۱۱۶۳۲۷۳
آقای محمداسماعیل اکبری
انجمن انبوه سازان مسکن در حوزه ساختمان
۰۹۱۴۱۱۴۹۹۴۸
آقای یونس پناهشاهی
انجمن انبوه سازان مسکن در حوزه ساختمان
۰۹۱۴۱۱۴۳۳۱۴
آقای محسن حقیقت نیا
انجمن انبوه سازان مسکن در حوزه ساختمان
۰۹۱۴۱۱۶۱۶۹۱
آقای روزبه عرفان
انجمن خدمات فنی و مهندسی
۰۹۱۴۱۱۴۹۵۰۹
		
آقای مهرداد مهرپور
انجمن خدمات فنی و مهندسی
۰۹۱۴۳۱۱۲۴۲۱
آقای ایرج محمود نژاد
انجمن پیمانکاران عمرانی در حوزه ساختمان
۰۹۱۴۱۱۴۴۷۲۶
		
آقای مهرداد ایرانی
انجمن کارگزاران گمرک و حق العمل کاران
۰۹۱۴۶۴۱۰۶۴۳
آقای حمیدرضا باراندوزی
انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی
۰۹۱۴۱۱۴۵۶۰۸
آقای علی اکبر ذاکری شجاعی
انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی
۰۹۱۴۳۰۴۲۳۴۷
آقای امید جامبر صادقیان
انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی
۰۹۱۴۳۲۴۴۱۸۱
آقای ناصر غالمی
انجمن تولیدکنندگان فوالد و صنایع وابسته
۰۹۱۴۴۰۴۵۷۰۸
آقای ابوالفضل اهری
انجمن تولیدکنندگان فوالد و صنایع وابسته
۰۹۱۴۱۹۲۳۰۷۶
آقای یوسف هادی سیه رود
انجمن تولیدکنندگان قیرهای پاالیشگاهی
۰۹۱۴۴۰۲۱۳۰۰
آقای محمود روفه گر حق
اتحادیه فرش دستباف
۰۹۱۴۱۱۴۷۲۷۶
آقای نادر رهبر
اتحادیه فرش دستباف
۰۹۱۴۴۱۵۱۹۴۳
آقای داود برزگر
انجمن صنایع غذایی
۰۹۱۴۴۰۱۰۶۶۷
آقای باقر پوررحیم
انجمن صنایع غذایی
۰۹۱۴۴۰۳۱۲۸۳
آقای مهدی پورنصیر
انجمن صنایع غذایی
۰۹۱۴۱۱۴۳۲۵۹
آقای محمدباقر قدس
خانه صنعت  ،معدن و تجارت
۰۹۱۴۳۱۶۴۳۶۲
آقای محمدعلی سلطانی
خانه صنعت  ،معدن و تجارت
۰۹۱۴۴۲۱۱۰۹۹
آقای علیرضا محمدعلی وند
خانه صنعت و معدن مراغه
۰۹۱۴۱۱۵۳۸۴۰
آقای طاهر خامنه
خانه صنعت و معدن مراغه
۰۹۱۴۱۱۴۵۷۰۶
آقای جواد خدایی
کانون انجمن های صنفی کارفرمایی
۰۹۱۴۳۱۰۴۵۱۲
آقای جواد غفاری خلجان
انجمن قطعه سازان
۰۹۱۴۱۰۰۹۱۱۶
آقای علیرضا قوی فکر
انجمن قطعه سازان
۰۹۱۴۴۰۲۳۴۷۱
آقای رضا حافظی شهسوار
انجمن قطعه سازان
۰۹۱۴۶۵۱۱۷۳۸
آقای مجید رسولی سقائی
انجمن قطعه سازان
۰۹۱۴۱۱۵۹۹۱۵
آقای محمود دریانی
انجمن مدیران صنایع استان
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جزئیات تخصیص ارز به کاالهای رسوبی در بنادر
مدیــر اداره نظــارت ارز بانــک مرکــزی از
تخصیــص ارز بــه همــه کاالهــای رســوبی در
بنــادر کــه لیســت آنهــا توســط وزارت صمــت
بــه بانــک مرکــزی اعــام شــده ،خبــر داد.
امیرحســین شــکوهی دربــاره مــاک
تخصیــص ارز بــه کاالهــی وارداتــی بــا بیــان
اینکــه بانــک مرکــزی تابــع مقــررات وزارت
صمــت اســت و تخصیــص ارز براســاس
اولویتــی کــه توســط وزارت صمــت بــر روی
ثبــت ســفارش قــرار گرفتــه ،انجــام میشــود،
اظهــار داشــت :بانــک مرکــزی نظارتــی بــر
کاالهایــی کــه ثبــت ســفارش شــده نــدارد،
چراکــه در حیطــه تخصصــی بانــک مرکــزی
و بانکهــای عامــل نیســت.
وی تصریــح کــرد :اگــر محدودیتــی
از طــرف وزارت صمــت بــه بانــک
مرکــزی اعــام شــود ،ایــن بانــک جلــوی
تخصیــص ارز کاالهــا را حتــی اگــر ثبــت
ســفارش بــرای آنهــا صــادر شــده باشــد،
میگیــرد ،مگــر اینکــه مطابــق قانــون،
کاال قبــل از ممنوعیتهــا وارد کشــور

شــده باشــد کــه در ایــن صــورت براســاس
تشــخیص وزارت صمــت و مطابــق
مقــررات اقــدام میکنیــم.
شــکوهی یــادآور شــد :مســئول تامیــن ارز در
خصــوص کاالهایــی کــه بــا نــرخ ترجیهــی
یعنــی بــا دالر  4200تومانــی هســتند ،بانــک
مرکــزی اســت کــه بــا توجــه بــه منابــع ارزی
دولــت تامیــن ارز کنــد امــا اولویتهــا را
وزارت صنعــت مشــخص میکنــد کــه
ایــن ارز بــه چــه ثبــت ســفارشهایی بایــد
تخصیــص پیــدا کنــد.
ایــن مســئول تاکیــد کــرد :براســاس قانــون،
بانــک مرکــزی موظــف اســت براســاس
لیســت اعالمــی وزارت صمــت تامیــن
ارز کنــد و مــاک عمــل بانــک مرکــزی
اولویتــی اســت کــه توســط وزارت صمــت
بــر روی ثبــت ســفارش قــرار میگیــرد.
وی دربــاره تامیــن ارز کاالهــای دپو شــده در
بنــادر نیــز گفــت :ســه لیســت توســط وزارت
صمــت بــه بانــک مرکــزی داده شــد ،یــک
لیســت بالــغ بــر  80میلیــون یــورو بــود کــه

آنهایــی کــه تخصیــص ارز داشــتند ،مشــخص
شــدند و بــرای بقیــه مــوارد تخصیــص ارز را
صــادر کردیــم.
شــکوهی افــزود :یــک لیســت  75میلیــون
یورویــی نیــز از ســمت معاونــت صنایــع
اعــام شــد کــه  19مــورد در گذشــته
تخصیــص داشــت و  45مــورد تخصیــص
یافــت کــه در مجمــوع  64میلیــون یــورو
تاییــد شــده و  11میلیــون یــورو درخواســت
ارســال نکــرده بودنــد.
مدیــر اداره نظــارت ارز بانــک مرکــزی
ادامــه داد :در مــورد کاالهــای اساســی
نیمایــی نیــز  137میلیــون یــورو اعــام شــده
بــود کــه بــرای  122میلیــون یــورو در 24
ســاعت گواهــی صــادر کردیــم و لیســت بــه
بانکهــای عامــل اعــام شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد :بانکهــای عامــل بــه
شــرطی کــه اســناد توســط واردکننــده ارائــه
شــود ،موظفنــد ظــرف مــدت یــک هفتــه،
کــد رهگیــری را صــادر کننــد و در اختیــار
وزارت صمــت و گمــرک قــرار دهنــد.

 ۴۰واحد صنعتی راکد در آذربایجانشرقی
به چرخه تولید بازگشت
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی
آذربایجــا ن شــرقی گفــت :در نیمــه نخســت
امســال  ۴۰واحــد تولیــدی صنعتــی مســتقر در
داخــل شــهرکها و نواحــی صنعتــی اســتان
احیــا و بــه چرخــه تولیــد بازگشــت.
ســیدمرتضی نیرومنــد اســکویی افــزود :بــا
راه انــدازی مجــدد ایــن واحدهــای تولیــدی
صنعتــی بــرای  ۳۱۷نفــر اشــتغالزایی یــا تثبیــت
شــغل شــده اســت.
وی اظهــار داشــت :از مهمتریــن برنامــه هــای
ایــن شــرکت احیــای واحدهــای راکــد و
تعطیــل مســتقر در شــهرک هــا و نواحــی
صنعتــی بــوده و ســتاد تســهیل و رفــع موانــع
تولیــد در کنــار بانــک هــا و دســتگاه هــای
اجرایــی در بازگشــت آن هــا بــه چرخــه
تولیــد نقــش مهمــی ایفــا مــی کننــد.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی
آذربایجــان شــرقی گفــت :ایــن واحدهــای
تولیــدی و صنعتــی بــا تــاش معاونــت صنایــع
کوچــک شــرکت شــهرک هــای صنعتــی
اســتان بــا همــکاری ســتاد تســهیل و رفــع
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موانــع تولیــد و ارایــه خدمــات مشــاوره بــه
واحدهــای راکــد بــه چرخــه تولیــد بازگشــته
اســت.
نیرومنــد اســکویی ادامــه داد :بــا توجــه بــه
نامگــذاری ســال  ۹۹بــه عنــوان ســال جهــش

تولیــد از ســوی رهبــر معظــم انقــاب عمــل
بــه ایــن شــعار یــک تکلیــف بــوده و تــاش
بــرای رفــع موانــع تولیــد واحدهــای صنعتــی
مســتقر در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی
اســتان بــا توجــه بــه منویــات رهبــری از
وظایــف مهــم شــرکت شــهرک هــای
صنعتــی آذربایجــان شــرقی اســت.
از مجمــوع  ۲هــزار و  ۳۹۹واحــد تولیــدی
موجــود در شــهرک هــای صنعتــی
آذربایجــان شــرقی ،یکهــزار و  ۸۹۳واحــد
فعــال و حــدود  ۴۰۰واحــد غیرفعــال هســتند.
هــم اکنــون بیــش از  ۵۳هــزار نفــر در ایــن
واحدهــای تولیــدی اســتان مشــغول فعالیــت
هســتند.
 ۶درصــد از واحدهــای تولیــدی
شــهرکهای اســتان بــه صنایــع بــزرگ و ۹۴
درصــد از واحدهــای تولیــدی شــهرکهای
صنعتــی اســتان بــه صنایــع کوچــک و
متوســط اختصــاص یافتــه اســت.
آذربایجــان شــرقی دارای  ۵۶شــهرک و ناحیــه
صنعتــی اســت.

اخالق در تجارت؛

تجارت معنوی

حجت االسالم قاسم محمدزاده،
رییس اداره زکات
کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)
آذربایجــان شــرقی

تجــارت و بازرگانــی ارزشــمندترین واژگان
یــک جامعــه توســعه یافتــه بــوده و در تنظیــم
امــر حیــات انســانها نقــش بســزایی دارنــد.
صــرف قــرار گرفتــن کاربردهــای آن هــا در
معانــی لغــوی و اصطالحــی کتــاب هــای
مدیریتــی و دائــرة المعــارف هــای مختلــف
بــدون اشــاره بــه روح معنــوی آن ،کــم
توجهــی و یقینــا بــیتوجهــی بــه جایــگاه
ایــن مهــم اســت.
در هــر تجارتــی ،فروشــنده ،خریــدار،
ســرمایه و موضــوع خدمــت از جملــه ی
اصــول داد وســتد یــک بــازرگان محســوب
شــده و اهمیــت هــر یــک از آنهــا بــرای
کســب رضایــت تاجــران خیلــی تأثیرگــذار
اســت .تجــارت بــه اعتبــاری ،دو بخــش
مــادی و معنــوی را در بــر مــی گیــرد .بــا
توجــه بــه تخصــص و وظایــف خــود ،وارد
بخــش دوم کــه همــان تجــارت معنــوی
بــوده و آثــار پرخیــر و برکــت فــردی،
اجتماعــی مســتقیم و غیرمســتقیم در تجــارت
مــادی دارد ،مــی شــوم.
تجــارت معنــوی هماننــد تجــارت مــادی،
اصــول ،قواعــد و هدفــی دارد کــه یکــی از
مهمتریــن اهــداف آن توســعه و گســترش
حیــات مــادی و معنــوی در زندگــی
بشــریت اســت.
تجــارت معنــوی بــازاری دارد ،فروشــنده
در ایــن بــازار ،انســان و متاعــش عمــر مفیــد
و اثــر گــذار اوســت و خریــدار ایــن بــازار
خداونــد حکیــم و داناســت ،دانایــی کــه
بــر انســان منــت نهــاده و راه هــای کســب
و تجــارت ،همــراه بــا اصــول معنــوی آن را
در آیــه  12ســوره فاطــر اینگونــه بیــان مــی
فرمایــد « :و تــری الفلــک فیــه لتبتغــو مــن
فضلــه لعلکــم تشــکرون » یعنــی تاکیــد بــر
تجــارت حــال از طریــق دریاهــای وســیع
و بــی کــران بــا اســتفاده از ابزارهــای بیــن
المللــی و قــاره پیمــا ،یعنــی کشــتی هــای
بــزرگ .بــا اشــاره بــه یــاد خــدا همــراه بــا

در کنار تجارت مادی
شــکرگذاری و ســپاس از عنایــت و توجــه
او در حــق بنــدگان کــه رونــق دهنــده ی
اصلــی در تمــام امــورات زندگــی ماســت
از جملــه رونــق اقتصــادی و تجــاری و
صــد البتــه معتقدیــم هیــچ کار و حرکتــی
بــدون اراده و عــزم او در جهــان وجــود
نــدارد.
در روایاتــی از امامــان معصــوم (علیه الســام)
نقــل شــده کــه تــرک تجــارت ،موجــب
نقصــان عقــل و انجــام آن ،موجــب رشــد و
شــکوفائی عقــل مــی شــود .همچنیــن اهتمــام
بــه تجــارت بــه دلیــل ایجــاد بــینیــازی و
وســیله ای بــرای تأمیــن نیازهــای مــردم و
جامعــه تاکیــد شــده و صرفــا بــرای افزایــش
غیــر معقــول ثــروت نیســت کــه البتــه بــرای
آن ،راهکارهایــی در ادیــان هــای آســمانی
بــه ویــژه دیــن مبیــن اســام ،تحــت عنــوان
فریضــه عظیــم زکات مــال التجــاره ارائــه
شــده اســت.
درکســب و حفــظ تجــارت ســالم و مقبــول
همــراه بــا نشــاط روحــی ،اعتقــاد ،شــرط اول
و عمــل بــه آن اعتقــاد بــا اعضــاء و جــوارح
نشــانه ی یــک حقیقــت درونــی اســت .بــه
همیــن دلیــل تجــارت در کنــار دینــداری،
معنــای واقعــی خــود را پیــدا میکنــد و
باعــث ایجــاد نشــاط فــردی ،اجتماعــی،
امنیــت دنیــوی و اخــروی در امــوال ،اعــراض
و نفــوس شــده و مانــع فســاد در دیــن و
جامعــه خواهــد شــد.
تاجــر متدیــن ،مؤمــن و معتقــد بــا تربیــت
نفــس خویــش ،در کمــک بــه اقامــه
حقــوق الهــی و انجــام وظایــف اجتماعــی
در جامعــه تأثیرگــذار بــوده و مســئولیتی
از ســوی خداونــد متعــال بــر او در
ایجــاد خیــر و صــاح جامعــه و فراهــم
کــردن ســامت اقتصــادی کــه ریشــه در
ســامت اجتماعــی دارد ،تکلیــف شــده
و ایــن مصــداق بــارز آیــه  85ســوره
اعــراف و آن احیــای ســنتهای حســنه
ی دینــی ،اقامــه نمــاز و پرداخــت زکات

همــراه بــا یــاد خداســت و غفلــت از آن،
پشــیمانی ســخت و جبــران ناپذیــری حتــی
در تربیــت نســل پــاک داشــته و توجــه
بــه مســائل اعتقــادی ،فقهــی و احــکام
تجــارت ،براســاس آیــات  10و  11ســوره
«صــف» مایــه رســتگاری بــزرگ شــده و
عامــل نجــات یافتــن از عــذاب دردنــاک
الهــی در روز قیامــت خواهــد شــد.
تاجــر مؤمنــی کــه بــا ایمــان و تــوکل بــه
خــدا و اعتمــاد بــه رســولش بــا جهــاد در
راه خــدا و بــا اســتفاده از اموالــی کــه در
اختیــار دارد در رفــع حوائــج نیازمنــدان،
محرومیــن و خدمــت رســانی بــه فقــرا
تــاش کــرده و در ســاخت مســکن ،تامیــن
جهیزیــه ،درمــان بیمــاران ،کمــک بــه
تحصیــل دانشآمــوزان نیازمنــد و در نــگاه
وســیع تــر جریــان ســازی و تامیــن نیازهــای
هــم نوعــان خویــش و فراهــم کــردن زمینــه
هــای تولیــد و خدمــت رســانی در عرصــه ی
محرومیــت زدایــی جامعــه ،دغدغــه دارد،
مصــداق جهــاد فــی ســبیل اهلل بــوده و در
واقــع بــا بندگــی و پیونــد بــا خــدا (اقامــه
نمــاز) ،فرمــان پیونــد بــا مخلوقــات خــدا
(ایتــاء زکات) را هــم در دســتور کار خــود
قــرار داده اســت.
ایــن نــوع تجــارت ،تجــارت نجــات
بخــش ،ســودآور و پایــداری اســت و
خــود را از تجارتهــای بــد ،بــدون ســود،
کــم ســود ،زیــان بــار و تجــارت راکــد،
جــدا کــرده و تجــارت معنــوی را بــه
عنــوان عاملــی از عوامــل الهــی بــه جامعــه
مدنــی معرفــی مــی کنــد.
امیــد آن داریــم بــا یــاری خداونــد متعــال در
مباحــث بعــدی نســبت بــه معرفــی تجــارت
معنــوی و آثــار و بــرکات آن در زندگــی
فــردی و اجتماعــی کــه بخــش مهمــی از آن،
نهضــت احیــاء و ترویــج زکات بــه ویــژه
زکات مــال التجــاره خواهــد بــود ،مطالــب
مفیــد و قابــل اســتفاده ای را بــه حضــور
مخاطبیــن عالقمنــد تقدیــم کنیــم.
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نشریه

اتاق تبریز
شماره7
تابستان 99

یادداشت

حضور رایزن بازرگانی سفارت بنگالدش در اتاق بازرگانی تبریز

محمــد صبــور حســین ،رایــزن بازرگانــی
ســفارت بنــگالدش در تهــران ضمــن
ابــراز خرســندی از حضــور خــود در اتــاق
تبریــز گفــت :امیدواریــم بــا گســترش
همکاریهــای دو جانبــه ،بهــره گیــری
مناســب از ظرفیــت هــای تجــاری و اقتصــادی
دو کشــور صــورت گیــرد.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای اقتصــادی
ایــن کشــور یــادآور شــد :ایــن کشــور بعــد
از کشــور چیــن ،دومیــن کشــور تولیدکننــده
و صادرکننــده پوشــاک در دنیــا محســوب می
شــود بــه نحــوی کــه صــادرات انــواع لبــاس و
پارچــه ایــن کشــور بــه جهــان ســاالنه بیــش
از  ۴۰میلیــارد دالر اســت .صبــور حســین،
چــرم را از دیگــر محصــوالت صادراتــی ایــن
کشــور خوانــد.
رایــزن بازرگانــی ســفارت بنــگالدش در
ایــران بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه کشــور
بنــگالدش یکــی از واردکننــدگان گاز و
نفــت محســوب میشــود از عــدم صــادرات
گاز و نفــت ایــران بــه ایــن کشــور ابــراز
تاســف کــرده و گفــت :بیشــتر واردات نفــت
ایــن کشــور از ســنگاپور اســت کــه مطمئنــاً
ســنگاپور از سایرکشــورهای تولیــد کننــده،
ســوخت هــای فســیلی خریــداری و در اختیــار
بنــگالدش قــرار میدهــد.
وی بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه حجــم تجــارت

دو کشــور ایــران و بنــگالدش بــا توجــه بــه
ظرفیتهــای فرهنگــی و اقتصــادی دو کشــور
قابــل قبــول نیســت ،از فعــاالن اقتصــادی ایــران
بــرای ســرمایهگذاری در زمینههــای بــرق،
گاز ،تولیــد پوشــاک ،و تولیــد ماشــینآالت
نســاجی دعــوت بــه عمــل آورد.
صبــور حســین در ادامــه پیشــنهاد ســرمایه
گــذاری مشــترک در مناطــق آزاد ایــران از
جملــه چابهــار ،انزلــی و ارس را ارائــه کــرد.
وی اظهــار امیــدواری کــرد دو کشــور ایــران
و بنــگالدش از ظرفیــت کشــورهای گــروه
دی  )D۸( ۸نیــز در گســترش همکاریهــای
دو جانبــه بهرهمنــد شــوند.
تــاش بــرای همکاریهــای بانکــی و
گســترش همــکاری در بخــش کشــاورزی بــه
خصــوص در زمینــه ماشــینآالت کشــاورزی
از دیگــر مــوارد مطــرح شــده توســط رایــزن
بازرگانــی بنــگالدش بــود.
آمادگی اتاق تبریز
برای گسترش همکاری های دو جانبه
رضــا کامــی ،عضــو هیئــت رئیســه اتــاق تبریــز
نیــز در ایــن دیــدار گفــت :امیدواریــم بــا
توجــه بــه ظرفیتهــای اقتصــادی دو کشــور،
حجــم تجــاری مابیــن ایــن دو نســبت بــه
وضعیــت موجــود ،بهبــود یابــد.
وی بــا قدردانــی از موضــعگیــری کشــور

بنــگالدش در خصــوص تحریمهــای ظالمانــه
آمریــکا بــر علیــه ملــت ایــران ،نقــش رایزنــان
بازرگانــی را در توســعه همکاریهــای
اقتصــادی و تجــاری مابیــن دو کشــور مهــم
ارزیابــی کــرد.
عضــو هیئــت رئیســه اتــاق تبریــز بــا اشــاره
بــه ظرفیتهــای صنعتــی و تولیــدی اســتان
گفــت :امیدواریــم بــا شــناخت بیشــتر از
ظرفیتهــای اقتصــادی دو کشــور ،بخــش
عمــدهای از نیازهــای وارداتــی بنــگالدش
توســط صنایــع اســتان تامیــن شــود.
کامــی همچنیــن از آمادگــی اتــاق تبریــز بــه
عنــوان اولیــن اتــاق تجــارت ایــران بــرای
گســترش همکاریهــای دوجانبــه خبــر
داد.
ســید حســن پروینــی ،رئیــس انجمــن نســاجی
اســتان نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه
توانمندیهــای اســتان در زمینــه نســاجی و
ظرفیتهــای موجــود در ایــن صنعــت در
کشــور بنــگالدش ،از پیشــنهاد ســرمایهگذاری
مشــترک در مناطــق آزاد ایــران اســتقبال کــرده
و بــر گســترش همکاریهــا تاکیــد کــرد.
در خاتمــه جلســه ،رایــزن بازرگانــی بنگالدش
بــه منظــور گســترش همکاریهــای دو
جانبــه ،از اعــام آمادگــی ســفارت بنــگالدش
در تهــران بــرای صــدور ویــزا در کمتــر از ۲۴
ســاعت بــرای اعضــای اتــاق تبریــز خبــر داد.

در  ۶ماه اول امسال؛

پرداخت  ۳۹هزار میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید

معاونــت طــرح و برنامــه وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت اعــام کــرد :از ابتــدای
فروردیــن تــا پایــان شــهریور مــاه امســال،
 ۳۹هــزار و  ۲۷۹میلیــارد ریــال تســهیالت در
قالــب پــروژه رونــق تولیــد بــه هــزار و ۵۳۵
واحــد تولیــدی در سراســر کشــور پرداخــت
شــده اســت.
معاونــت طــرح و برنامــه وزارت صمــت
اعــام کــرد :در  ۶ماهــه نخســت امســال،
 ۵۵۹واحــد تولیــدی  ۳۲هــزار و  ۳۱۲میلیــارد
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ریــال تســهیالت تولیــد و اشــتغال دریافــت
کرد هانــد.
براســاس ایــن گــزارش ،تســهیالت پرداختی در
قالــب برنامــه تولیــد و اشــتغال از ابتــدای اســفند
مــاه ســال  ۹۷تــا پایــان شــهریور مــاه ســال جاری
بیــش از  ۶۴هــزار و  ۱۶۸میلیــارد ریــال بــوده که
از ایــن محــل یــک هــزار و  ۱۱۴واحــد صنعتــی
و تولیــدی بهرهمنــد شــده انــد.
پرداخــت ایــن تســهیالت همگــی از محــل
تامیــن مالــی پروژههــای اقتصــاد مقاومتــی

بــوده اســت.
بــر اســاس تبصــره  ۱۸قانــون بودجــه
ســال  ۱۳۹۹کــه بــه بحــث ایجــاد اشــتغال
میپــردازد دولــت موظــف بــه تامیــن ۱۱
هــزار شــغل اســت کــه در ایــن راســتا تناســب
منطقــی بیــن تســهیالت و اشــتغال ایجــاد
شــده در نظــر گرفتــه شــده اســت .نــرخ ســود
تســهیالت تبصــره  ۱۸در مناطــق برخــوردار
 ۱۴درصــد و در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه
 ۱۲درصــد اســت.

در دیدار با شهردار تبریز مطرح شد:

لزوم ایجاد فرهنگ حمایت از سرمایه گذار در شهر تبریز
ایجاد المان هایی در سطح شهر برای معرفی صنایع ویژه تبریز

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــر لــزوم
ایجــاد فرهنــگ حمایــت از ســرمایه گــذاران
در شــهر تبریــز و ایجــاد بســتر مناســب بــرای
فعالیــت ایــن افــراد تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
تبریــز ،یونــس ژائلــه قبــل از ظهــر پنــج
شــنبه در جریــان دیــدار هیــات نماینــدگان
اتــاق بازرگانــی و مســئوالن شــهری تبریــز
در محــل اتــاق بازرگانــی بــر لــزوم تحلیــل
رابطــه بیــن ســرمایه گــذاران بخــش
خصوصــی اســتان بــا شــهرداری تبریــز
تاکیــد کــرده و خواســتار احصــای وضعیــت
موجــود و بررســی نقــاط تهدیــد ،قــوت و
ضعــف ایــن ارتبــاط شــد.
وی بــا انتقــاد از وجــود دو دســتگی در
ارتبــاط بیــن ایــن دو بخــش گفــت :در
ابتــدای کار بایــد زبــان مشــترک بــرای
افزایــش همــکاری هــای بیــن دو بخــش را
یافتــه و مانــع از ســنگ انــدازی هــا در راه
فعالیــت بخــش خصوصــی شــد.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا تاکیــد بــر
لــزوم ایجــاد فرهنــگ حمایــت از ســرمایه
گــذار در شــهر تبریــز گفــت :ارزش نــدادن
بــه ســرمایه گــذار داخلــی ســبب فــرار
ســرمایه گــذاران از اســتان مــی شــود.
همانطــور کــه در گذشــته هــای نــه چنــدان
دور نیــز برخــی ســرمایه گــذاران بــه دلیــل
نبــود حمایــت ،جــذب ســرمایه گــذاری در
دیگــر اســتان هــا و یــا حتــی دیگــر کشــورها
شــده انــد کــه ایــن امــر جــای تاســف دارد.
ژائلــه ادامــه داد :بایــد ســرمایه گــذار را
تشــویق کــرده و بــه او انگیــزه بدهیــم تــا
او نیــز بــا وجــود تمــام ســختی هــا ،رغبــت
الزم را بــرای ســرمایه گــذاری در شــهر
داشــته باشــد.

وی بــر لــزوم تعریــف بســته هــای تشــویقی
بــرای ســرمایه گــذاران تاکیــد کــرده و
گفــت :ایــن امــر مــی توانــد ســرمایه گــذاران
داخلــی و خارجــی را بــه شــهر تبریــز
کشــانده و ایــن شــهر را بــه جایــگاه واقعــی
« شــهر اولیــن هــا» برســاند.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود :از
شــهرداری تبریــز مــی خواهیــم پــروژه هــای
قابــل ســرمایه گــذاری شــهر را بــه اتــاق
بازرگانــی معرفــی کــرده تــا ایــن اتــاق نیــز
نســبت بــه یافتــن ســرمایه گــذار مناســب
بــرای طــرح هــا اقــدام کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه در شــرایط کنونــی،
بحــث تولیــد و ایجــاد اشــتغال مهــم تریــن
دغدغــه کشــور اســت ،گفــت :بایــد طــرح
هایــی معرفــی شــوند کــه مــی تواننــد حجــم
عظیمــی از اشــتغالزایی هــا را بــا خــود بــه
همــراه داشــته باشــند.
ژائلــه همچنیــن در ایــن جلســه پیشــنهاد
ایجــاد فضایــی در شــهر تبریــز بــه عنــوان
مکانــی بــرای تولیــد ،ارائــه و نمایــش
فــرش دســتبافت ایــن شــهر ارائــه کــرده
و بــه ســرانجام رســیدن ایــن طــرح را در
راســتای اشــتغال آفرینــی و معرفــی هــر
چــه بیشــتر ایــن هنــر – صنعــت شــهر تبریــز
موثــر دانســت.
ایجاد المان هایی در سطح شهر
برای معرفی صنایع ویژه تبریز
شــهردار تبریــز نیــز در ایــن جلســه بــا تاکیــد
بــر اســتفاده از ظرفیــت هــای ویــژه بخــش
خصوصــی در مدیریــت شــهری تبریــز
گفــت :هــم اکنــون در فضــای شــهری،
خالهایــی بــرای معرفــی تولیــدات و صنایــع
ویــژه اســتان در قالــب المــان هــا و تابلوهــای

تبلیغاتــی احســاس مــی شــود کــه مــی تــوان
بــا قــرار دادن بخشــی از ایــن فضاهــا در
اختیــار تولیدکننــدگان ،از آن هــا بــرای
تبلیغــات واحدهــای تولیــدی اســتفاده کــرد.
ایــرج شــهین باهــر ادامــه داد :بــه عنــوان مثــال
دکــه هــای شــهر تبریــز هــر کــدام در شــکل
هــای مختلفــی طراحــی شــده انــد ،در حالــی
کــه مــی تــوان از هــر کــدام از آن هــا بــه
عنــوان یــک نمــاد یــا المــان از تولیــدات
ویــژه شــهر تبریــز اســتفاده کــرد و بــا ایــن
کار ،گامــی در راســتای تبلیــغ بیشــتر تولیدات
اســتان و شناســاندن آن هــا بــه گردشــگران و
دیگــر مــردم کشــور برداشــت.
وی افــزود :یــا در مثالــی دیگــر ،چرخ دســتی
هــای موجــود در حــوزه میادیــن شــهر تبریــز
مــی تواننــد هــر کــدام بــا طرحــی خــاص
مبلــغ یــک کارخانــه یــا تولیــدی بــوده و
عــاوه بــر تبلیــغ ،بــرای فــرد دســتفروش نیــز
محــل درآمــدی باشــند.
شــهین باهــر ادامــه داد :بــرای بدنــه ســازی
برخــی اتوبــان هــای شــهر تبریــز نیــز مــی
توانیــم از ظرفیــت تبلیغــات واحدهــا بهــره
ببریــم کــه بدیــن وســیله ،تبلیغاتــی کــم
هزینــه امــا دائمــی بــرای صنایــع و تولیــدی
هــای اســتان ایجــاد مــی شــود.
وی همچنیــن از آمادگــی شــهرداری تبریــز
بــرای ارائــه فرصــت هــای ســرمایه گــذاری
بــه فعــاالن بخــش خصوصــی و اتــاق
بازرگانــی تبریــز و افزایــش همــکاری هــا بــا
ایــن بخــش خبــر داد.
در ایــن جلســه ،نحــوه همــکاری هــای
فعــاالن بخــش خصوصــی ،اتــاق بازرگانــی و
مدیریــت شــهری تبریــز مــورد بررســی قــرار
گرفــت و بــر افزایــش ایــن همــکاری هــا
تاکیــد شــد.
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وضعیت شاخص آزادی

اقتصادی ایران در جهان

موسســه « فراســر» کانــادا در گــزارش خــود از
وضعیــت آزادی اقتصــادی  ۱۶۲کشــور جهــان،
هنــگ کنــگ را آزادتریــن اقتصــاد دنیــا معرفــی
کــرد و ایــران در رتبــه  ۱۳۰قــرار گرفــت.
شــاخص آزادی اقتصــادی کــه از ســال ۱۹۹۶
میــادی توســط ایــن موسســه منتشــر میشــود،
بــر تاثیــر بــاز بــودن فضــای اقتصــادی کشــورها
بــر جــذب ســرمایهگذاری ،رشــد اقتصــادی،
ســطح درآمــد ســرانه و خــط فقــر متمرکــز اســت.
الزم بــه ذکــر اســت اطالعــات اقتصــادی در
بــازه زمانــی  ۲۰۰۰تــا  ۲۰۱۸مــورد مطالعــه قــرار
گرفتهانــد.
ایــن شــاخص بــر اســاس پنــج زیرمجموعــه
انــدازه دولــت (مخــارج دولتــی ،نــرخ مالیــات،
ســهم دولــت از اقتصــاد) ،نظــام قضائــی و حقــوق
مالکیــت ،نــرخ تــورم و قــدرت پسانــداز ،تجــارت
بیــن الملــل و قوانیــن تجــاری در طــی  ۱۶ســال،
کشــورها را رتبهبنــدی کــرده اســت.
آزادترین اقتصادهای جهان
بــر اســاس نمــره شــاخص آزادی اقتصــادی بــر
معیــار  ۱۰واحــدی:
 -۱هنگ کنگ ۸.۹۴-
 -۲سنگاپور۸.۶۵ -
 -۳نیوزلند۸.۵۳ -
 -۴سوییس۸.۴۳ -
 -۵استرالیا۸.۲۳ -
 -۶آمریکا۸.۲۲ -
 -۷موریشس۸.۲۱ -
 -۸گرجستان۸.۱۸ -
 -۹کانادا۸.۱۷ -
 -۱۰ایرلند۸.۱۳ -
ایران و مصر
در بین بسته ترین اقتصادهای جهان
ونزوئــا بــا نمــره  ،۳.۳۴بســتهترین اقتصــاد جهــان
اســت و پــس از ایــن کشــور ،ســودان ،لیبــی،
آنگــوال ،ایــران ،الجزایــر ،کنگــو ،زیمبــاوه،
جمهــوری آفریقــای مرکــزی و مصــر در جمــع
 ۱۰کشــور بــا بســتهترین نظــام هــای اقتصــادی
قــرار دارنــد.
رتبه سایر کشورها
در ایــن رتبــه بنــدی انگلیــس در رده  ،۱۳آلمــان
در رده  ،۲۱اتریــش  ،۲۷کــره جنوبــی  ،۳۶ژاپــن
 ،۴۱فرانســه  ۵۸و ترکیــه در رده  ۹۹قــرار دارنــد.
متوســط درآمــد ســرانه کشــورهای بــاالی
جــدول  ۴۴هــزار و  ۱۹۸دالر در ســال و بــرای
کشــورهای فقیــر  ۵۷۵۴دالر در ســال اســت.
همچنیــن متوســط امیــد بــه زندگــی کشــورهای
برتــر  ۸۰.۳ســال و بــرای کشــورهای انتهــای
جــدول  ۶۵.۶ســال اســت.
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در شــرایطی کــه اقتصــاد روزهــای پرنوســانی را طــی
میکنــد و بــه دلیــل رشــد نــرخ ارز و ســایر متغیرهــا
ارزش ریــال تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه اســت ،صاحبــان
نقدینگــی ســعی میکننــد تــا بــرای کســب ســود یــا
حتــی حفــظ ارزش داراییهــا خــود یکــی از بازارهــا
را بــرای ســرمایهگذاری انتخــاب کننــد.
قیمت دالر
طــی هفتههــای اخیــر ،بازارهــای مختلــف تحــت
ریس ـکهایی کــه ســایه آن بــر اقتصــاد ایــران مشــاهده
میشــود ،بــا نوســان شــدیدی مواجــه شــدهاند.
نوســانی کــه تقریبــاً تمــام بازارهــای ســرمایهگذاری
را دربرگرفتــه اســت و در همیــن راســتا ،نقدینگــی
ســرگردان ،ســرگردانتر از گذشــته درانتظــار اســت.
براســاس آخریــن گــزارش رســمی بانــک مرکــزی در
پایــان خــرداد مــاه امســال حجــم نقدینگــی بــه بیــش
از  ۲۶۵۷هــزار میلیــارد تومــان رســید کــه ایــن رقــم
 ۳۴.۲درصــد نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل رشــد
نشــان میدهــد.
حــال در شــرایطی کــه اقتصــاد روزهــای پرنوســانی
را طــی میکنــد و بــه دلیــل رشــد نــرخ ارز و ســایر
متغیرهــا ارزش ریــال تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه اســت،
صاحبــان نقدینگــی ســعی میکننــد تــا بــرای کســب
ســود یــا حتــی حفــظ ارزش داراییهــا خــود یکــی از
بازارهــا را بــرای ســرمایهگذاری انتخــاب کننــد.

طــی ســال گذشــته و چهارماهــه ابتدایــی ســالجاری،
ســرمایهگذاران بــرای انتخــاب بــازار هیــچ مشــکلی
نداشــتند ،چــرا کــه بازدهــی حــدود  ۳۰۰درصــدی
بــورس در ماههــای اول ســالجاری شــکی بــرای ورود
بــه ایــن بــازار باقــی نمیگذاشــت و برهمیــن اســاس بــه
همــراه ســهامداران عدالــت ،درمجمــوع بیــش از ۵۰
میلیــون ایرانــی ســهامدار بــورس شــدند.
امــا تغییــر رونــد حرکتــی شــاخصهای بــورس از ۲۰
مــرداد مــاه امســال ســمت و ســوی نقدینگــی را نیــز
تغییــر داد.
از ایــن تاریــخ بــازار ســهام بــا نوســانهای شــدیدی
همــراه شــد بــه طــوری کــه شــاخص کل بــورس از اوج
 ۲.۱میلیــون واحــدی خــود در مــرداد مــاه در روزهــای
گذشــته در آســتانه ورود بــه کانــال  ۱.۳میلیــون واحــدی
قــرار گرفتــه اســت و بدیــن ترتیــب شــاخص حــدود ۸۰۰
هــزار واحــد عقبنشــینی کــرده اســت.
هرچنــد شــرایط فعلــی بــورس بــرای ســهامداران
قدیمیتــر کــه از ســال گذشــته وارد ایــن بــازار شــدهاند
هنــوز تــا مرحلــه زیــان (بــه صــورت کلــی) فاصلــه دارد،
ولــی ســهامداران تــازه واردی کــه از مــاه چهــارم بــه بعــد
بــه ایــن بــازار وارد شــدهاند ،دچــار زیــان شــدهاند.
در ایــن مقطــع ،ســرعت گرفتــن رونــد صعــودی
نــرخ ارز کــه بــه تبــع خــود رشــد قیمتهــا در بــازار
طــا و ســایر بازارهــا ماننــد خــودرو و مســکن را
درپــی داشــت ،بازارجدیــدی را بــرای بخشــی از

گزارشی از سمت و سوی نقدینگی در میان بازارها؛

چشم به راه ثبات

ســرمایهگذاران نشــان داد.
برهمیــن اســاس برخــی بــا اتــکا بــه پیشبینیهایــی کــه
از آینــده بــازار ارز میشــد ارز خریدنــد .درکنــار آن
ســرمایهگذاری در ســکه بــه عنــوان طــای اســتاندارد
نیــز بیــش از ارز طرفــدار پیــدا کــرد چــه آن کــه بازدهــی
ســکه درمقایســه بــا ارز نیــز بیشــتر بــود.
بــا وجــود ایــن ریــزش ســنگین قیمتهــا در بــازار ارز
و بــه دنبــال آن طــا در روز  ۲۹مهــر مــاه ،نشــان داد کــه
ایــن بازارهــا نیــز بــا ریس ـکهای خــاص خــود مواجــه
هســتند .گرچــه طــی روزهــای گذشــته دوبــاره نــرخ ارز
بــا رشــد بیــش از هــزار و  ۴۰۰تومانــی (تــا زمــان تنظیــم
ایــن گــزارش) بــه نزدیکــی کانــال  ۲۹هــزار تومــان
بازگشــت ،امــا ایــن افــت و خیــز باعــث شــده اســت
تــا ریســک نگهــداری و ســرمایهگذاری در بــازار ارز
افزایــش یابــد.
چــه آنکــه ایــن بــازار عــاوه بــر متغیرهایــی کــه از
داخــل بــر آن تأثیــر میگــذارد ،هماکنــون بشــدت
تحــت تأثیــر متغیرهــای بــرون مــرزی بخصــوص نتیجــه
انتخابــات آتــی ریاســت جمهــوری امریکاســت ،چــرا
کــه شــخصی کــه در ایــن انتخابــات پیــروز میشــود،
میــزان محدودیتهــای تحمیــل شــده بــه اقتصــاد ایــران
را نشــان میدهــد.
در ســایر بازارهــا ماننــد مســکن و خــودرو نیــز شــرایط
تغییــر کــرده اســت .درواقــع میــزان افزایــش قیمتهــا
در ایــن بازارهــا بــه گون ـهای بــوده اســت کــه ورود بــه

آنهــا را نــه تنهــا بــرای کســانی کــه نقدینگــی اندکــی
دراختیــار دارنــد دشــوار کــرده بلکــه بــا ریســک زیــادی
نیــز مواجــه کــرده اســت.
در بــازار مســکن طبــق آمارهــای شــهریور مــاه بانــک
مرکــزی متوســط قیمــت هــر متــر مربــع واحــد مســکونی
بــه بیــش از  ۲۴میلیــون تومــان رســیده کــه همچنــان
نســبت بــه مــاه قبــل و مــاه مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب
رشــد  ۵.۱و  ۹۱.۷درصــدی داشــته اســت .امــا تعــداد
معامــات در همیــن مــاه نســبت بــه مــرداد مــاه امســال
 ۶.۸درصــد افــت داشــته اســت.
در بــازار خــودرو نیــز بــه دلیــل فــروش کارخانــهای
بــه صــورت قرعهکشــی ،دسترســی بــه محصــول بســیار
محــدود شــده اســت و حضــور در بــازار آزاد نیــز بــه
علــت قیمتهــای بــاال بــرای ســرمایهگذاری چنــدان
توجیهپذیــر نیســت.
حــال در ایــن شــرایط بــه طــور قطــع ســمت و ســوی
حرکــت نقدینگــی نیــز بــا تغییــرات زیــادی روبــهرو
خواهــد شــد .در واقــع آینــده و تعییــن تکلیــف شــدن
موضوعاتــی کــه هماکنــون بــه عنــوان ریســک در
بازارهــا خودنمایــی میکنــد ،نقدینگــی در دســت
مــردم و ســرمایهگذاران را هدایــت خواهــد کــرد .در
همیــن شــرایط آمارهــای بانــک مرکــزی حاکــی از
رشــد مانــده ســپردههای بانکــی دارد بــه طــوری کــه در
پایــان تیرمــاه امســال مانــده ســپردهها بــه بیــش از ۳۰۵۸
هــزار میلیــارد تومــان رســیده کــه نســبت بــه اســفند مــاه
ســال گذشــته  ۱۲.۶درصــد و درمقایســه بــا تیــر ســال
گذشــته  ۳۸درصــد رشــد داشــته اســت.
هرچنــد بررســی مانــده ســپردههای بانکــی در طــول
یــک ســال گذشــته نشــاندهنده رونــد صعــودی آن
اســت ،امــا میــزان رشــد ســپردهها در ماههــای اخیــر
همــراه بــا افزایــش ریســک در ســایر بازارهــای رقیــب
افزایــش قابــل توجهــی داشــته اســت.
بــه طــوری کــه نــرخ رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
قبــل در ماههــای فروردیــن تــا تیــر مــاه بــه ترتیــب ،۳۳.۳
 ۳۴.۷ ،۳۴.۱و  ۳۸درصــد بــوده اســت.
بدیــن ترتیــب بــه نظــر میرســد ،برخــی ســرمایه
گذارانــی کــه ریســکگریز هســتند دوبــاره ســپرده
بانکــی را برگزیدهانــد و عــده دیگــری هــم بــا
نگهــداری پــول خــود در بانــک درانتظــار آینــده هســتند
تــا تکلیــف بســیاری از موضوعــات روشــن شــود.
سرمایهگذاران دست نگه داشتهاند
افزایــش نوســان در بازارهــای مختلــف باعــث شــده
اســت تــا برخــی از ســرمایهگذاران داراییهــای
خــود را بــه ریــال تبدیــل کننــد .در ایــن میــان برخــی
ســهامداران بــورس اقــدام بــه فــروش ســهام خــود

کردهانــد و هماکنــون در حــال ســبک ســنگین کــردن
شــرایط هســتند؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه نااطمینانــی حاکــم
بــر اقتصــاد و ریســکی کــه در داراییهــای مختلــف
وجــود دارد ،عمــده ســرمایهگذاران طــی یکــی دو
هفتــه آینــده نقدینگــی خــود را بــه ســمت داراییهــای
خــاص نمیبرنــد تــا در آینــده شــرایط بــه نوعــی
مشــخص شــود.
درایــن زمینــه یکــی از ریســکهای جــدی نتیجــه
انتخابــات ریاســت جمهــوری امریکاســت کــه میتوانــد
تأثیــر بســیار زیــادی در اقتصــاد و بازارهــای مختلــف
ایــران داشــته باشــد .چــرا کــه اگــر بایــدن رقیــب ترامــپ
درایــن انتخابــات پیــروز شــود ارز بــا ریــزش مواجــه
خواهــد شــد.
بدیــن ترتیــب بــه دلیــل ریســکهای ناشــی از نتیجــه
انتخابــات امریــکا ســرمایهگذاران ترجیــح میدهنــد
کــه ریــال خــود را نگهــداری کننــد کــه ســپردههای
بانکــی بهتریــن محــل محســوب میشــود.
ایــن درحالــی اســت کــه ایــن شــرایط را تنهــا در
بازارهــای ارز و ســهام شــاهد نیســتیم و بازارهایــی
ماننــد طــا ،خــودرو و مســکن نیــز بــا وضعیــت
مشــابهی روب ـهرو هســتند و بــه نوعــی رکــود در آنهــا
مشــاهده میشــود.
بدیــن ترتیــب هماکنــون تمایــل افــراد بــرای نگهــداری
ریــال افزایــش یافتــه اســت و پــس از دو ســه هفتــه
براســاس شــرایط تصمیــم میگیرنــد کــه چــه بــازاری
را انتخــاب کننــد .درصورتــی کــه درایــن مقطــع زمانــی
نــرخ ســود بانکــی افزایــش نیابــد و پیشبینــی ایــن باشــد
کــه نــرخ تــورم در آینــده بــا رشــد همــراه خواهــد بــود،
بــه ســمت یکــی از بازارهــای رقیــب هدایــت میشــوند.
امــا اگــر انتظــارات تورمــی کاهــش یابــد و مــردم
پیشبینــی یــک توافــق میــان ایــران و امریــکا را داشــته
باشــند کــه باعــث تســهیل در تأمیــن مــواد اولیــه و
کاالهــای اساســی خواهــد شــد ،حتــی در صورتــی کــه
بانــک مرکــزی نــرخ بهــره را افزایــش ندهــد بخشــی از
ســرمایهگذاران ترجیــح میدهنــد کــه نقدینگــی خــود
را بــه صــورت ســپرده بانکــی نگهــداری کننــد .درایــن
صــورت شــاهد افزایــش رکــود در بازارهــای رقیــب
بــازار پــول خواهیــم بــود و همیــن رکــود بــه افــت بیشــتر
قیمتهــا منجــر خواهــد شــد.
در دو تــا ســه هفتــه آینــده نیــز کــه ســرمایهگذاران
دســت نگهداشــتهاند تــا تکلیــف برخــی از
ریســکها روشــن شــود ،ســرعت گــردش پــول
نیــز در اقتصــاد کاهــش مییابــد و تقاضــا بــرای
نگهــداری ریــال بــاال مــیرود .ایــن درحالــی اســت
کــه کاهــش ســرعت گــردش پــول منجــر بــه کاهــش
قیمــت در بازارهــا میشــود.
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ن شرقی:
رییس خانه صنعت و معدن آذربایجا 

تامین مواد اولیه و مشکالت بانکی،

دغدغه ای برای واحدهای تولیدی
رییــس هیئــت مدیــره خانــه صنعــت و معــدن
آذربایجــان شــرقی در گفتگویــی بــا روابــط
عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز از فعالیــت
ایــن مجموعــه و نحــوه بررســی مشــکالت
واحدهــای تولیــدی در آن گفــت.
محمدحســین باقــری بــا بیــان اینکــه خانــه
صنعــت و معــدن از  13انجمــن تشــکیل شــده
و اولیــن خانــه صنعــت کشــور محســوب مــی
شــود ،گفــت :در خانــه صنعــت و معــدن
ســعی در رســیدگی بــه مشــکالت واحدهــای
صنعتــی داریــم کــه در ایــن راســتا پــای
صحبــت واحدهــای مشــکل دار نشســته و بــا
راهکارهایــی همچــون مذاکــره بــا بانــک هــا
و یــا مســئوالن ارشــد اســتانی بــه دنبــال حــل
ایــن مشــکالت هســتیم.
وی ادامــه داد :برنامــه ریــزی هــای الزم
بــرای حضــور اعضــای هیــات رییســه خانــه
صنعــت و معــدن در شــهرک هــای صنعتــی
اســتان انجــام شــده تــا مشــکالت واحدهــای
مختلــف هــر شــهرک در همــان مــکان طــرح
شــده و راهــکاری بــرای آن هــا یافــت شــود.
از ســوی دیگــر فعالیــت ســتاد تســهیل نیــز بــه
صــورت مســتمر ادامــه دارد.
راهکارهای ستاد تسهیل
برای مشکالت بانکی واحدهای
تولیدی
رییــس خانــه صنعــت و معــدن اســتان،
مســائل بانکــی را یکــی از مشــکالت اساســی
واحدهــای تولیــدی دانســته و گفــت:
البتــه نمــی تــوان بانــک هــا را هــم در ایــن
موضــوع ،مقصــر دانســت .در شــرایط کنونــی
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اقتصــادی ،برخــی واحدهــای تولیــدی دچــار
مشــکل شــده و نمــی تواننــد بــه موقــع بدهــی
خــود را بــه بانــک هــا پــس دهنــد ،هــر چنــد
در ســتاد تســهیل ،راهکارهایــی بــرای حــل
مشــکالت ایــن واحدهــا در نظــر گرفتــه مــی
شــود.
باقــری ادامــه داد :ســتاد تســهیل اســتان
بــرای حــل مشــکالت واحدهــا ،جلســات
خصوصــی بــا بانــک هــا داشــته اســت و
حتــی گاه بــرای حــل مشــکل ،پنــج درصــد
تســهیالت اخــذ شــده توســط واحــد تولیــدی
در ابتــدا پرداخــت و مابقــی بــه قالــب اقســاط
چهــار ســاله درآمــده تــا واحــد تولیــدی
بتوانــد مبلــغ تســهیالت اخــذ شــده را بــه
صــورت تدریجــی بازگردانــد.
وی افــزود :طــی چندیــن ســال گذشــته،
قیمــت ارز حتــی بــه  9برابــر قبــل هــم رســیده
و در ایــن شــرایط ،فشــار موجــود هــم بــر
روی بانــک هــا و هــم واحدهــای تولیــدی
اســت کــه ایــن مشــکل بایــد بــا مدیریــت
صحیــح حــل شــود.
تامین مواد اولیه
مشکلی برای واحدهای تولیدی
کوچک
رییــس خانــه صنعــت و معــدن اســتان،
تامیــن مــواد اولیــه را یکــی از مشــکالت
اصلــی واحدهــای تولیــدی دانســته و گفــت:
واحدهــای بــزرگ مــی تواننــد مــواد اولیــه
خــود را از بــورس کاال تهیــه کننــد امــا در ایــن
میــان ،واحدهــای کوچــک دچــار مشــکالتی
در تهیــه مــواد اولیــه شــده انــد کــه قیمــت

تمــام شــده محصــوالت ایــن واحدهــا را بــاال
بــرده اســت .قیمــت تمــام شــده ورق فــوالد
حــدود  12هــزار تومــان اســت کــه هــم اکنــون
در بــازار آزاد بــه حــدود  28هــزار رســیده و
واحدهــا نمــی تواننــد ورق  12هــزار تومانــی
پیــدا کننــد و ایــن عوامــل ،قیمــت تمــام شــده
محصــوالت را بــاال خواهــد بــرد.
باقــری افــزود :از ســوی دیگــر کاهــش رفــت
و آمدهــا بــه خصــوص بــا مشــتریان خارجــی،
واحدهــا را دچــار مشــکالتی کــرده اســت
چــرا کــه حتــی برگــزاری جلســات دو طرفــه
بــا تجــار دیگــر کشــورها هــم بــه ســختی
مقــدور مــی شــود.
واحدها تنها به فکر سرپا نگه داشتن
خود هستند
وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از واحدهــای
تولیــدی کشــور حــاال بــه فکــر منفعــت نبــوده
بلکــه در پــی ســرپا نگــه داشــتن واحدهــای
خــود هســتند ،گفــت :در ابتــدای بیمــاری
کرونــا کــه مرزهــای کشــور بســته شــد ،نــه
جنســی از کشــور خــارج و نــه بــه آن وارد مــی
شــد .برخــی واحدهــای تولیــدی بــرای ســرپا
نگــه داشــتن واحــد خــود ،حتــی کرایــه چهــار
برابــری هــم پرداخــت مــی کردنــد کــه مــواد
اولیــه را از مــرز ترکیــه بــه نخجــوان آورده و
از ایــن مــرز عبــور دهنــد.
باقــری بــا اشــاره بــه تــاش خانــه صنعــت و
معــدن اســتان بــرای حــل مشــکالت واحدهای
صنعتــی بــه خصــوص پــس از شــیوع بیمــاری
کرونــا گفــت :بســیاری از واحدهــای تولیــدی
بــا مشــکل توقــف مــواد اولیــه در گمــرک هــا

مواجــه شــده بودنــد کــه خانــه صنعــت و معــدن
وارد عمــل شــده و بــا هماهنگــی مســئوالن اســتانی
و اســتاندار آذربایجــان شــرقی ،مشــکل حــل شــده
و واحدهــا توانســتند ،مــواد اولیــه خــود را از
گمــرک هــا ،تحویــل بگیرنــد.
وی بــا اشــاره بــه تــاش خانــه صنعــت و
معــدن اســتان بــرای یافتــن بازارهــای فــروش
محصــوالت در شــرایط کنونــی گفــت :بایــد بــه
دنبــال یــک برنامــه صادراتــی بــود تــا بــه دنبــال
آن ارز وارد کشــور شــود و از ســوی دیگــر،
تولیــدات واحدهــا نیــز بــه فــروش برســند .چــرا
کــه واحدهــای تولیــدی بــه میــزان کافــی بودجــه
ندارنــد کــه هــم مــواد اولیــه و هــم محصــول
نهایــی خــود را دپــو کننــد.
آمارهایی از تسهیالت ارائه شده
به واحدها
رییــس خانــه صنعــت و معــدن اســتان در ادامــه
بــا اشــاره ای بــه فعالیــت ســتاد تســهیل نیــز
گفــت :در ســال  ،99شــاهد برگــزاری  18جلســه
کارشناســی و  13جلســه اســتانی توســط خانــه
صنعــت و معــدن و تجــارت اســتان بــوده ایــم
کــه در بخــش رونــق تولیــد (ســرمایه در گــردش
و ســرمایه ثابــت)  ۲۸۱پرونــده ،کارشناســی،
تصویــب و بــه بانکهــای عامــل معرفــی شــده
و در حــال حاضــر ۱۰۸ ،پرونــده مصــوب بانــک
را دریافــت کــرده و تســهیالت  91پرونــده
پرداخــت شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در بخــش بازســازی و
نوســازی ۱۳۹ ،پرونــده بــه بانکهــای اســتان
معرفــی شــدهاند کــه  ۴۳پرونــده پرداخــت شــده
اســت ،گفــت :در بخــش تســهیالت تبصــره ۱۸
(تســهیالت یارانــهای بــا ســود  ۱۴درصــد)۱۹۶ ،
پرونــده بــه هفــت بانــک عامــل طــرف قــرارداد بــا
صنــدوق توســعه ملــی (ملــی ،صنعــت و معــدن،
ســپه ،تجــارت ،پســت بانــک ،توســعه تعــاون
و آینــده) معرفــی شــده انــد کــه  ۵۷پرونــده
پرداخــت شــده اســت.
باقــری بــا اشــاره بــه اینکــه  ۶۰درصــد منابــع
ابالغــی توســط بانــک هــای اســتان جــذب شــده
اســت ،گفــت :بانــک تجــارت بــا جــذب ۱۸۴
درصــدی منابــع در کشــور در رتبــه ســوم میــان
اســتان هــا قــرار دارد و در بیــن هفــت بانــک عامــل
رتبــه نخســت را از لحــاظ جــذب منابــع در اســتان
کســب کــرده اســت.
وی افــزود :بــا توجــه بــه رونــد پرونــده هــای
معرفــی شــده در بانکهــا ،بــه زودی درصــد
جــذب منابــع کشــوری افزایــش داشــته و بــا
تکمیــل فراینــد پرونــده هــای معرفــی شــده پیــش
بینــی میشــود کل اعتبــار اعالمــی جــذب شــده
و بــه محــض ابــاغ دســتورالعمل جدیــد جهــت
تســهیالت یارانــه دار ،اطــاع رســانی بــه واحــد هــا
و تشــکیل پرونــده متقاضیــان در دســتور کار خانــه
صنعــت و معــدن قــرار خواهــد داشــت.

تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی صادرات
از محل ورود موقت

در جریــان توافقــات صــورت گرفتــه
میــان بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی
ایــران ،گمــرک ایــران و وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ،قــرار بــر ایــن اســت که
گمــرک ایــران اطالعــات اظهارنامههــای
ورود موقــت و پروانههــای صــادرات از
محــل ورود موقــت بــرای صادرکننــدگان
مشــمول طــی دوره زمانــی  ۲۲فروردیــن
 ۹۷تــا  ۳۱شــهریورماه  ۹۹را بــه بانــک
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران
ارســال نمایــد.
همچنیــن وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت نیــز در ایــن توافــق مکلــف
شــده تــا در راســتای عملیاتــی کــردن
بنــد  ۱-۶بســته سیاســتی نحــوه برگشــت
ارز صادراتــی در ســال  ۹۹و نحــوه رفــع

تعهــد ارز صادراتــی ایفــا نشــده ســالهای
 ۹۷و  ۹۸صادرکننــدگان مصــوب روز
 ۲۲تیرمــاه  ۹۹کمیتــه مــاده  ۲شــورای
عالــی هماهنگــی اقتصــادی ،اقــدام الزم
مبنــی بــر ایجــاد امکانــات فنــی الزم در
ســامانه جامــع تجــارت پیرامــون ثبــت
آمــاری از محــل ورود موقــت توســط
صادرکننــدگان مجــاز را صــورت دهــد.
در عیــن حــال بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران نیــز مکلــف اســت منشــأ
و میــزان تأمیــن ارز صــورت گرفتــه
اظهارنامههــای صادراتــی از محــل ورود
موقــت دریافتــی از گمــرک ایــران را
بررســی کــرده و میــزان تعهــدات ارزی
صادرکننــدگان مربوطــه را محاســبه و بــه
دســتگاههای ذیربــط اعــام نمایــد.

براســاس جدیدتریــن گــزارش کنفرانــس
تجــارت و توســعه ســازمان ملــل (آنکتــاد)
میــزان مبــادالت تجــاری در فصــل ســوم
ســال جــاری میــادی رونــد کاهشــی بــه
خــود گرفتــه اســت.
بــر اســاس آخریــن گــزارش منتشــر شــده
آنکتــاد در مــاه اکتبــر (مهر-آبــان) میــزان
مبــادالت تجــاری در جهــان در مــدت
زمــان مذکــور در مقایســه بــا مــدت زمــان
مشــابه در ســال  ۲۰۱۹میــادی بــا کاهــش
 ۴.۵درصــدی روبــرو شــده اســت.
بــه گفتــه کارشناســان ،درصــورت تشــدید
بحــران کرونــا کــه ایــن روزهــا وارد مــوج
ســوم خــود شــده و باعــث از ســرگیری
قرنطینــه در اکثــر کشــورهای جهــان از
جملــه آمریــکا ،فرانســه،انگلیس ،اســپانیا و
ایتالیــا شــده اســت ،میــزان تجــارت جهانی
تــا پایــان  ۲۰۲۰حــدود هفــت درصــد افــت
میکنــد و در بدبینانهتریــن حالــت ایــن
رقــم بــه  ۹درصــد میرســد.
ایــن گــزارش نشــان میدهــد میــزان
تجــارت ماســک و تجهیــزات اداری
منــازل بــه ســبب افزایــش دورکاری
کارکنــان و آمــوزش از راه دور با افزایش
روبــرو شــده ولــی تجــارت خــودرو و
بخشهــای مربــوط بــه انــرژی رونــد
کاهشــی داشــته اســت.
آمارهــا نشــان میدهــد میــزان واردات
لــوازم پزشــکی در کشــورهایی کــه از
ســرانه باالتــری برخــوردار هســتند در
مقایســه بــا کشــورهای بــا درآمــد کمتــر،
 ۱۰۰درصــد افزایــش یافتــه اســت.
بــه گفتــه انکتــاد بــه غیــر از اقتصادهــای
آســیای شــرقی از جملــه ماننــد ویتنــام،

چیــن ،تایــوان و ترکیــه ،ســایر کشــورهای
جهــان در فصــل ســوم  ۲۰۲۰در مقایســه بــا
مــدت زمــان مشــابه در ســال  ۲۰۱۹میالدی
رونــد کاهشــی را تجربــه کردهانــد.
ایــن گــزارش میافزایــد :در ایــن مــدت
روســیه بــا منفــی  ۱۹درصــد بیشــترین
افــت صــادرات و ویتنــام بــا  ۱۱درصــد
بیشــترین افزایــش صــادرات را تجربــه
کــرده اســت.
بررســی اجمالــی آمارهــای رســمی
حاکــی اســت اکثــر اقتصادهــای تجــاری
بــزرگ جهــان از تاثیــرات ایــن ویــروس
مرگبــار درامــان نمانــده انــد،امــا الگــوی
تجــاری چیــن از ســایر اقتصادهــا در
جهــان مجــزا اســت.
اقتصــاد چیــن در ماههــای نخســت شــیوع
ویــروس کرونــا کاهشــی شــد ،در فصــل
دوم  ۲۰۲۰توانســت خــود را ثابــت نــگاه
دارد و در مــاه ســوم  ۲۰۲۰روبــه افزایــش
گذاشــت.
اکنــون چیــن توانســته اســت رشــد ۱۰
درصــدی را تجربــه کنــد کــه ایــن رقــم
تقریبــا مشــابه ســال  ۲۰۱۹میــادی اســت.
در تجــارت بینالمللــی  ،صــادرات و
واردات تجهیــزات پزشــکی در جهــان
بســیار داغ بــود.
آمارهــا نشــان میدهــد لــوازم پزشــکی
مرتبــط بــه کرونــا ماننــد ضدعفونــی
کنندههــا ،کیتهــای تشــخیص ،دســتگاه
تنفــس اکســیژن و ســایر تجهیــزات
بیمارســتانی در صــدر صــادرات از چیــن،
اروپــا و آمریــکا قــرار دارنــد و در فصــل
ســوم ســال  ۲۰۲۰حــدود  ۲۵تــا  ۴۵میلیــارد
دالر در مــاه افزایــش داشــتهاند.
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در نشست کمیته کارآفرینی اتاق مطرح شد؛

اهمیت مهارت افزایی در حوزه اقتصاد دانش بنیان
باید تعریفی درست از کارآفرینی ارائه داد

نخســتين نشســت كميتــه كارآفرينــى
كميســيون كارآفرينــى ،اقتصــاد دانــش بنيــان
و گردشــگرى اتــاق بازرگانــى تبريــز بــا
دســتور جلســه « تبييــن و تشــريح مأموريــت
كميتــه كارآفرينــى ،تعييــن اهــداف و برنامــه
هــاى كميتــه بــراى ســال جــارى ،تعييــن
اولويــت و متدهــاى عملياتــى اهــداف در
بــازه هــاى زمانــى مشــخص ،تعييــن و تدويــن
تقويــم جلســات كميتــه كارآفرينــى ،تبييــن
و تدويــن فراگــرد طــرح هــاى پيشــنهادى
كميتــه كارآفرينــى» بــراى ارائــه در هيئــت
نماينــدگان اتــاق بازرگانــى تبريــز و شــوراى
گفتگــوى دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان ،برگــزار شــد.
رئیــس کمیتــه كارآفرينــى کمیســیون
کارآفرینــی ،اقتصــاد دانــش بنيــان و
گردشــگرى اتــاق بازرگانــى تبريــز در
اولیــن جلســه کمیتــه بــا تاکیــد بــر ایــن
نکتــه کــه ماموریــت و نقــش کمیســیون هــا
و کمیتــه هــای تخصصــی اتــاق هــا ،رفــع
موانــع ثــروت آفرینــی در جامعــه از طریــق
توســعه کســب و کارهــا اســت ،تبییــن
اهــداف کالن و جزئــی را عمــده هــدف
ایــن نشســت در کمیتــه خوانــد.
وحیــد مهیــن بــا یــادآوری ایــن موضــوع
کــه اعضــای اتــاق هــای بازرگانــی و فعــاالن
اقتصــادی ،انتظــار پیشــنهادات عملیاتــی
در راســتای توســعه همــه جانبــه کشــور را
دارنــد ،از اعضــای متخصــص ایــن کمیتــه
خواســت تــا بــا ارائــه راهکارهــای عملیاتــی
در حــوزه تخصصــی خــود امــکان توســعه
کســب و کارهــای دانــش بنیــان در اســتان
را فراهــم آورنــد.
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اهمیت مهارت افزایی
در حوزه اقتصاد دانش بنیان
مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
آذربایجــان شــرقی و عضــو کمیتــه کارآفرینی
کمیســیون بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه بحــث
اقتصــاد دانــش بنیــان و کارآفرینــی را بایــد از
منظــر ســازمان هــای ذی نفــع مــورد بررســی
قــرار دهیــم ،یــادآور شــد :ماموریــت ایــن
کمیتــه بایــد از منظــر اتــاق تبریــز تبییــن شــود.
محمــد فــرزاد ،چالــش هایــی همچــون
ریســک پذیــری وموانــع اداری را از جملــه
چالــش هــای ایــن حــوزه خوانــد و گفــت:
اتــاق هــای بازرگانــی مــی تواننــد در مدیریت
ایــن چالــش هــا نقــش موثــری ایفــا کننــد.
عضــو کمیتــه کارآفرینــی اتــاق بــا تاکیــد بــر
اهمیــت مهــارت افزایــی در حــوزه اقتصــاد
دانــش بنیــان گفــت :امیدواریــم بــا حمایــت
اتــاق بازرگانــی تبریــز و ســایر نهادهــا و
ســازمان هــای ذی ربــط ،امــکان عملیاتــی
کــردن پــروژه هــای پیشــران در اســتان بــا
هــدف تقویــت ایــن حــوزه فراهــم شــود.
جــواد آلپــار ،نایــب رئیــس کمیســیون
کارآفرینــی ،اقتصــاد دانــش بنيــان و
گردشــگرى اتــاق بازرگانــى تبريــز ،ارتبــاط
مســتمر و موثــر اعضــاء کمیتــه بــا هــدف
بهبــود فرآینــد اقتصــاد دانــش بنیــان و
تشــکیل تیــم هــای کاری بــا هــدف تقویــت
ایــن حــوزه از اقتصــاد را مهــم ارزیابــی کــرد
و گفــت :امیدواریــم بــا بهــره منــدی از
ظرفیــت اتــاق تبریــز ،امــکان توســعه کســب
و کارهــای دانــش بنیــان بیــش از پیــش در
اســتان فراهــم شــود.

ایجاد بسترهای الزم
برای فعالیت استارتاپ های استان
جمشــید ارتقایــی ،عضــو کمیتــه کارآفرینــی
کمیســیون کــه در حــوزه تامیــن مالــی پــروژه
هــای اســتارتاپی نیــز فعالیــت مــی کنــد ،ایجاد
بســترهای الزم بــرای فعالیــت اســتارتاپ هــای
اســتان را مهمتریــن اقــدام کمیتــه بــرای
توســعه اقتصادهــای دانــش بنیــان در اســتان
خوانــد و بــا اشــاره بــه برخــی پــروژه هــای
موفــق در ایــن حــوزه گفــت :امیدواریــم بــا
هــم کاری و هــم افزایــی فعــاالن ایــن حــوزه،
امــکان عملیاتــی کــردن پــروژه هــای مهــم در
اســتان فراهــم شــود.
مســئول کمیســیون هــای تخصصــی اتــاق
تبریــز بــا اشــاره بــه تدویــن ســند آمایــش
ســرزمینی اســتان هــا در افــق  1420ایــران،
از اعضــای کمیتــه خواســت تــا نکتــه نظــرات
پیشــنهادی خــود در خصــوص ایــن ســند را
ارائــه کننــد.
علــی ولــی زاده بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه
ایــن ســند بــه عنــوان یــک ســند باالدســتی در
توســعه اســتان هــا موثــر خواهــد بــود ،اظهــار
امیــدواری کــرد کــه بــا ارائــه پیشــنهادات
فعــاالن اقتصــادی و متخصصــان امــر ،امــکان
تصویــب ایــن ســند بــا مطلوبیــت مــورد نظــر
بخــش خصوصــی فراهــم شــود.
ضرورت پیوند واژه « نوآوری»
با واژه « کارآفرینی»
دبیــر كميســيون كارآفرينــى ،اقتصــاد دانــش
بنيــان و گردشــگرى اتــاق تبریــز بــا اشــاره بــه
نظریــه ژوزف شــومپیتر ،اقتصــاددان اتریشــی

برای خرید نهاده و کود

ارائه «کشاورز کارت»
به کشاورزان

آمریکایــی کــه بــه عنــوان پــدر کارآفرینــی
مطــرح اســت ،گفــت :بــرای درک بهتــر واژه
کارآفرینــی بایــد واژه نــوآوری را بــا ایــن
واژه پیونــد دهیــم.
امیــر محمــدی اصــل در همیــن راســتا افــزود:
بــه عبــارت دیگــر ،ویژگــی تعییــن کننــده
در عبــارت کار آفرینــی ،انجــام کارهــای
جدیــد یــا ابــداع روش هــای نویــن در امــور
جــاری اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه بــه منظــور
حمایــت از کارآفرینــان و اقتصادهــای
دانــش بنیــان بایــد برنامــه مدونــی بــرای
مــاه هــا و ســال هــای آتــی داشــته باشــیم،
گفــت :بایــد بــا تدویــن برنامــه عملیاتــی،
امــکان حمایــت از فعــاالن ایــن حــوزه بــا
توجــه بــه ظرفیــت هــای موجــود در اتــاق
تبریــز و شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی فراهــم شــود.
ضرورت ارائه تعریفی درست
از کارآفرینی
عضــو کمیتــه کارآفرینــی کمیســیون
کارآفرینــی ،اقتصــاد دانــش بنيــان و
گردشــگرى اتــاق بازرگانــى تبريــز بــا
اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه در پــروژه هــای
کارآفرینــی بــا مولفــه هایــی همچــون
کاالهــای جدیــد ،فرآینــد یــا روش جدیــد،
ایجــاد بــازار جدیــد ،منابــع جدیــد ،ایجــاد
تشــکیالت جدیــد وغیــره مــی تــوان یــک
فــرد یــا ســازمان را بــه ســازمان کارآفریــن
تبدیــل کــرد ،گفــت :ایــن مولفــه هــا بــا آن
چیــزی کــه در جامعــه از کار آفرینــی نــام
بــرده مــی شــود ،متفــاوت اســت کــه کمیتــه
تخصصــی کار آفرینــی بایــد در زدودن
ابهــام هــای موجــود تــاش کنــد.
پیمــان کیهانــور بــا اشــاره بــه نظریــه
تخریــب ســازنده در ایــن حــوزه از
اقتصــاد یــادآور شــد :بــا ظهــور نــوآوری
هــای صنعتــی در اقتصــاد دانــش بنیــان و
اســتارتاپی ،امــکان ایجــاد صنایــع مــدرن
و از بیــن رفتــن صنایــع قدیمــی در جامعــه

فراهــم خواهــد شــد کــه بایــد از نظــر
فرهنگــی و اجتماعــی ،افــراد و ســازمان
هــای اجتماعــی آمادگــی آن را داشــته
باشــند.
شــکوهی تبریــزی ،عضــو کمیتــه
کارآفرینــی کمیســیون بــا یــادآوری ایــن
نکتــه کــه فعــاالن ایــن بخــش از اقتصــاد،
انتظــار حمایــت از ســوی مســئوالن امــر در
راســتای توســعه حــوزه فعالیــت خــود را
دارنــد ،اظهــار امیــدواری نمــود کــه کمیتــه
مربوطــه ،همــکاری و هــم افزایــی شــرکت
هــای دانــش بنیــان در راســتای توســعه همــه
جانبــه اقتصــاد اســتان و کشــور را فراهــم
آورد.
ارتبــاط مســتمر و موثــر اعضــا بــا هــدف
بهبــود فرآینــد در حــوزه اقتصادهــای دانــش
بنیــان ،حمایــت و پشــتیبانی از اســتارتاپ هــا
در تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز ،ایجــاد
بســتر هــای الزم بــرای آشــنایی بیشــتر
مــردم و مســئوالن بــا اقتصــاد دانــش بنیــان،
حمایــت از نــوآوری هــای ســازمان موجــود
در اســتان ،ایجــاد پنجــره واحــد بــرای
احصــاء و مدیریــت چالــش هــا ،تقویــت
فرهنــگ حمایــت از فعــاالن اســتارتاپی
در اســتان بــه عنــوان یکــی از اســتان هــای
پیشــران در ایجــاد تشــکل هــای مــردم
نهــاد ،ایجــاد و حمایــت از رســانه هــای
اســتارتاپی بــا هــدف تقویــت فعــاالن ایــن
حــوزه از اقتصــاد ،اهمیــت آینــده پژوهــی
در توســعه اقتصــاد اســتان بــه خصــوص در
حــوزه اقتصــاد دانــش بنیــان ،توجــه ویــژه
بــه اقتصادهــای دانــش بنیــان بــه عنــوان
اقتصــاد نجــات بخــش در آینــده جوامــع،
تشــکیل جلســات تخصصــی بــه منظــور رفــع
موانــع و تقویــت مزیــت هــای رقابتــی ایــن
حــوزه ،دعــوت از متخصصــان امــر بــرای
حضــور موثــر و مســتمر در نشســت هــای
آتــی کمیتــه ،اســتفاده از ظرفیــت هــای اتــاق
بازرگانــی در توســعه اقتصادهــای دانــش
بنیــان اســتان از دیگــر مــوارد طــرح شــده در
ایــن نشســت بــود.

وزیــر جهــاد کشــاورزی از ارائــه «کشــاورز
کارت» بــه کشــاورزان بــرای خریــد نهــاده و
کــود ،خبــر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی وزارت
جهــاد کشــاورزی ،کاظــم خــاوازی بــا اشــاره
بــه ارائــه «کشــاورز کارت» بــه کشــاورزان
گفــت :در بخــش اول ایــن کارت در اختیــار
کشــاورزانی کــه گیاهــان اســتراتژیک ماننــد
گنــدم ،جــو و دانــه هــای روغنــی کشــت
میکننــد ،قــرار میگیــرد تــا دغدغــهای
بــرای خریــد نهــاده و کــود نداشــته باشــند و
بتواننــد از ایــن کارت اســتفاده کننــد.
وی ادامــه داد :از  ۳میلیــون تــن کــود مــورد
نیــاز ســاالنه کشــاورزان ۲ ،میلیــون و ۴۰۰
هــزار تــن کــود اوره اســت کــه بــا قیمــت
ســال گذشــته در اختیــار کشــاورزان قــرار
میگیــرد امــا ســایر کودهــای وارداتــی
بــه دلیــل تغییــر قیمــت ارز از ترجیحــی بــه
نیمایــی افزایــش قیمــت داشــته اســت.
خــاوازی ادامــه داد :وزارت جهــاد کشــاورزی
بــرای کمــک بــه کشــاورزان ،طرح «کشــاورز
کارت» را بــا همــکاری بانــک مرکــزی ایــران
و بانــک کشــاورزی تهیــه کــرده اســت.
وی اظهــار امیــدواری کــرد :انشــاهلل
کشــاورزان بــا ایــن کارت بتواننــد نهادههــای
مــورد نیــاز خــود را بــه موقــع تامیــن کننــد و
ســال آینــده بــا بانــک تســویه حســاب کننــد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا تاکیــد بــر اینکــه
نــکات بســیار ریــزی در ایــن کارت دیــده
شــده اســت ،یــادآور شــد :بانــک کشــاورزی
و معاونــت امــور زراعــت طراحــی خوبــی
بــرای ایــن کارت داشــتهاند تــا کشــاورزان
بتواننــد بــدون دغدغــه و بروکراســیهای
معمولــی بانــک ،ســریعاً بــه ایــن منابــع مالــی
دســت یابنــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه طــرح «کشــاورز
کارت» یــک اقــدام بــزرگ و ملــی محســوب
میشــود و بایــد بــا جدیــت آن را دنبــال
کنیــم ،تصریــح کــرد :بــا تأثیرگــذاری کــه
کــود در تولیــدات کشــاورزی دارد در گام
اول ایــن محصــول انتخــاب شــد و در گام دوم
آفتکشهــا هســتند و مــا از منابــع مختلــف
اعتبــاری الزم را بــرای آن تجهیــز میکنیــم.
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بعد از یک دستورالعمل یک ابالغیه هم صادر شد؛

باالخره تبدیل شرکتها ممکن و عملی خواهد شد؟

حــدود هشــت مــاه پیــش بــود کــه دســتور
العمــل اجرایــی ثبــت تبدیــل شــرکتهای
تجــاری در راســتای رفــع موانــع تولیــد و
حمایــت و توســعه کســب و کارهــا در
شــرکتهای دانــش بنیــان و نوپــا مصــوب و
ابــاغ شــد .مشــارکت ورود بــه بــازار ســرمایه
و حفــظ حقــوق ســرمایه گــذاران از دیگــر
اهــداف دســتورالعمل تصویــب شــده بــود.
منظــور از تبدیــل شــرکت تغییــر نــوع
شــرکتهای تجــاری بــه یکدیگــر بــدون
انحــال ،زوال و تغییــر هویــت شــخصیت
حقوقــی و شناســنامه ملــی اســت .بــر اســاس
ایــن دســتور العمــل ،ثبــت تبدیــل انــواع
شــرکتها بــا رعایــت مقــررات و مجــور
ســازمان بــورس و اوراق بهــادر ممکــن اســت.
هــر یــک از انــواع شــرکتهای تجــاری قابــل
تبدیــل بــه نــوع دیگــر اســت ،مگــر بــه موجــب
صریــح قوانیــن تبدیــل شــرکتها ممکــن
نباشــد.
همچنیــن بــرای پیشــبرد بهتــر برنامهریــزی در
اجــرای موثــر ایــن دســتورالعمل کارگروهــی
بــا عضویــت نماینــدگان معاونتهــای
حقوقــی و علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری ،وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
و تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،اداره ثبــت
کل شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری،
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع معــادن و کشــاورزی
ایــران تشــکیل میشــود تــا تســهیل و تســریع
در امــور و رفــع ابهامهــا و اختــاالت احتمالــی
در خصــوص ثبــت تبدیــل انــواع شــرکتها
و آمــوزش فعــاالن کســب و کار بــا ســرعت
پیگیــری شــود .بهبــود محیــط کســب و کار،
اشــتغالزایی و همــوار کــردن مســیر ورود

شــرکتهای فعــال بــه بــورس برخــی از
مــواردی بــود کــه قــرار بــود بــا اجرایــی ایــن
دســتورالعمل ایجــاد شــود.
امــا متاســفانه بــر اســاس آنچــه کــه برخــی از
رســانهها در ایــن مــدت زمــان منتشــر کردنــد
میتــوان گفــت کــه برخــی از شــرکتهایی
کــه خواســتار تبدیــل انــواع شــرکت ،بــه
عنــوان مثــال از نــوع ســهامی خــاص بــه
ســهامی عــام هســتند ،همچنــان در زمینــه ثبــت
بــا مشــکل مواجــه هســتند و ایــن مشــکل بیشــتر
بــرای شــرکتهای نوپــا و دانــش بنیــان کــه
خواســتار ارتقــای نظــام اداری و مدیریتــی
خــود هســتند ،پیــش آمــده و اعضــای

شــرکتها را دچــار نوعــی دلســردی کــرده
اســت.
بــر اســاس همیــن مشــکالت بــود کــه در
ابالغیــه اخیــر رییــس قــوه قضاییــه تمهیداتــی
لحــاظ شــد تــا موانــع قانونــی اجــرای ایــن
امــر برطــرف شــود .در ایــن ابالغیــه آمــده
اســت کــه بنــا بــه پیشــنهاد رئیــس ســازمان
ثبــت اســناد و امــاک کشــور مبنــی بــر لــزوم
تســریع در رفــع مشــکالت مربــوط بــه ثبــت
تبدیــل شــرکتهای تجــاری مــاده  ۱۰بــه
شــرح ذیــل بــه نظامنامــه راجــع بــه مــواد ،۱۹۶
 ۱۹۷و  ۱۹۹قانــون تجــارت الحــاق میگــردد.
مــاده  .۱۰تبدیــل شــرکتهای تجــاری
موضــوع مــاده  ۲۰قانــون تجــارت در حــدود
قوانیــن و مقــررات مجــاز اســت .نحــوه ثبــت
تبدیــل شــرکتها بــه موجــب دســتورالعملی
خواهــد بــود کــه ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تصویــب ایــن مــاده توســط ســازمان
ثبــت اســناد و امــاک کشــور بــا همــکاری
معاونــت حقوقــی و امــور مجلــس قــوه قضاییــه
تهیــه و پــس از تاییــد رئیــس قــوه قضاییــه
توســط رئیــس ســازمان ثبــت اســناد و امــاک
کشــور ابــاغ میگــردد.
لــذا حــال میتــوان گفــت کــه در واقــع
تبدیــل شــرکتها ممکــن و عملــی شــد.
اختــاف قــوه مجریــه و قــوه قضائیــه بــه
نحــوی حــل شــد تــا از ایــن پــس مشــکلی
بــرای ثبــت صورتجلســات تبدیــل شــرکتها
ایجــاد نشــود البتــه ابالغیـهای کــه بایــد زودتــر
صــادر میشــد و باالخــره ســی ام مهــر مــاه
ابــاغ شــد .تــا پیــش از ایــن ،تبدیــل شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــرکت ســهامی
ممکــن نبــود.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن:

پرونده مسکن مهر استانها تا پایان آبانماه بسته میشود
عضــو هیــات مدیــره ســازمان ملــی زمیــن و
مســکن گفــت :دولــت خــود را مکلــف بــه
اتمــام طــرح مســکن مهــر و تحویــل تمامــی
ایــن واحدهــا بــه متقاضیــان میدانــد و تمامــی
مدیــران وزارت راه و شهرســازی تمــام تــاش
خــود را بــه کار بســتهاند تــا پرونــده مســکن مهــر
تــا پایــان آبــان مــاه در اســتانها بســته شــود.
محمــد مهــدی بلــوردی در نشســت بررســی
آخریــن وضعیــت پــروژه هــای مســکن مهــر
اســتانها کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس
و بــا حضــور مدیــران حــوزه فنــی و مهندســی
ســتادی و مدیــران راه و شهرســازی اســتان
هــای آذربایجــان غربــی ،مرکــزی ،فــارس،
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همــدان ،کرمــان و قزویــن برگــزار شــد،
افــزود :تــا پایــان آبانمــاه ســال جــاری،
پروژههــای دارای متقاضــی بــدون مشــکل
دولتــی ،اعــم از تفاهمنامــه ســهجانبه و
تعاونــی در شــهرهای بــاالی  ۲۵هــزار نفــر
جمعیــت بــه اتمــام میرســد.
بلــوردی گفــت :تقریبــا پروژههــای تمامــی
ایــن اســتانها پیشــرفتی باالتــر از  ۹۰درصــد
داشــتهاند و واحدهــای اندکــی در هــر شــهر
باقــی مانــده کــه بــا نهایــت ســرعت و پیگیــری
در حــال اتمامانــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه آمارهــای
موجــود بــه صــورت لحظــهای در ســامانه

مدیریــت مســکن مهــر بــه روز میشــود،
گفــت :پیگیریهــای چــه در ســتاد و چــه
در اســتان  ۲۴ســاعته اســت و تــا زمــان اتمــام
آخریــن پــروژه مســکن مهــر در کشــور ادامــه
مییابــد.
عضــو هیــات مدیــره ســازمان ملــی زمیــن و
مســکن در پایــان خاطرنشــان کــرد :دولــت
خــود را مکلــف بــه اتمــام طــرح مســکن
مهــر و تحویــل تمامــی ایــن واحدهــا بــه
متقاضیــان میدانــد و تمامــی مدیــران وزارت
راه و شهرســازی تمــام تــاش خــود را بــه کار
بســتهاند تــا پرونــده مســکن مهــر تــا پایــان
آبــان مــاه در اســتانها بســته شــود.

نشریه

اتاق تبریز

مديركل استاندارد آذربايجان شرقی خبر داد:

 6واحد تولیدی استان در جمع واحدهای نمونه استاندارد
تدوین استاندارد برای محصوالت بومی آذربایجان شرقی

مديــركل اســتاندارد آذربايجــان شــرقی در
گفتگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
تبریــز از تدویــن اســتانداردهای الزم بــرای
برخــی محصــوالت بومــی اســتان همچــون
شــیرینی هایــی چــون ریــس و نوقــا گفتــه
و از کســب رتبــه برتــر واحدهــای تولیــدی
و صنعتــی اســتان بــه عنــوان واحدهــای
نمونــه اســتاندارد کشــور خبــر داد.
ساســان فرشــی حــق رو در ابتــدا بــا اشــاره
بــه شــرایط کرونــا و رعایــت پروتــکل هــای
بهداشــتی توســط واحدهــای تولیــدی اســتان
گفــت :همــکاران اداره کل در طــول ایــن
مــدت بازدیدهایــی از واحدهــای مختلــف
اســتان داشــته انــد امــا خوشــبختانه بــا
موضــوع خاصــی روبــرو نبــوده ایــم.
وی در ادامــه بــا اشــاره ای بــه فعالیــت گــروه
پژوهشــی اســتاندارد شــمالغرب بــا مرکزیــت
آذربایجــان شــرقی نیــز گفــت :فعالیــت گروه
پژوهشــی منطقــه ای تقاضامحــور شــمال
غــرب بــر محوریــت محصوالتــی چــون
شــیرینی ،شــکالت ،قنــد و فرآوردههــای
جانبــی قنــادی اســت چــرا کــه اســتان
آذربایجــان شــرقی را مــی تــوان قطــب
محصــوالت غذایــی در کشــور دانســت.
شیرینی های بومی استان،
استاندارد می شوند
فرشــی افــزود :در ایــن پژوهشــگاه تدویــن
اســتاندارد بــرای برخــی محصــوالت کــه
صرفــا تولیــد اســتان بــوده و اســتاندارد
ملــی بــرای آن هــا موجــود نیســت،
پیگیــری مــی شــود کــه از جملــه آن مــی

تــوان بــه شــیرینی هایــی همچــون ریــس،
نوقــا ،قرابیــه و دیگــر انــواع محصــوالت
اســتانی اشــاره کــرد کــه بــه دلیــل بومــی
بــودن ،اســتاندارد ملــی بــرای آن هــا
وجــود نــدارد.
مديــركل اســتاندارد آذربايجــان شــرقی
ادامــه داد :تاکنــون تدویــن اســتاندارد برخــی
محصــوالت بومــی بــه اتمــام رســیده و
تعــدادی دیگــر نیــز در دســت انجــام اســت
کــه از صاحبــان صنایــع انتظــار بیشــتری
بــرای برقــراری ارتبــاط بــا ایــن پژوهشــکده
جهــت انجــام تحقیقــات مــورد نیــاز آنــان
داریــم.

ضرورت افزایش ارتباط
واحدهای صنعتی با اداره استاندارد
وی بــا تاکیــد بــر افزایــش ارتبــاط واحدهــای
صنعتــی بــا اداره کل اســتاندارد بــه خصــوص
گــروه پژوهشــی ایــن مجموعــه گفــت :گاه
مراجعاتــی از ســوی واحدهــای تولیــدی
دیگــر اســتان هــا بــرای تدویــن اســتاندارد
محصــوالت صــورت مــی گیــرد کــه از
صنایــع اســتان نیــز انتظــار داریــم بــرای
ارتقــای کیفیــت کار و تدویــن اســتاندارد
محصــوالت تولیــدی خــود ،بــه ایــن گــروه
مراجعــه داشــته باشــند.
فرشــی افــزود :در اداره کل اســتاندارد ســعی
بــر افزایــش خدمــات دولــت الکترونیــک و
میــز خدمــت داشــته ایــم تــا صاحبــان صنایــع
بــا مراجعــات غیرضــرور ،معطلــی بیــش از
حــد نداشــته و کار آن هــا در ســریع تریــن
زمــان ممکــن ،انجــام شــود.

واحدهای تولیدی استان
در جمع واحدهای نمونه کشوری
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا
اشــاره ای بــه کســب رتبــه برتــر واحدهــای
اســتان بــه عنــوان واحدهــای نمونــه کشــوری
از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران
گفــت :ســال  ،97از بیــن  10واحــد نمونــه
انتخــاب شــده کشــوری ،دو واحــد متعلــق
بــه آذربایجــان شــرقی بــود کــه در ســال
گذشــته نیــز از بیــن  18واحــد نمونــه ملــی،
چهــار واحــد ،اســتانی بودنــد.
مديــركل اســتاندارد آذربايجــان شــرقی
ادامــه داد :در ســال جــاری نیــز از بیــن 20
واحــد نمونــه ملــی ،شــش واحــد متعلــق بــه
آذربایجــان شــرقی اســت کــه ایــن افزایــش
نشــان از بهبــود عملکــرد واحدهــای اســتان و
از ســوی دیگــر همــکاری هــا و تــاش هــای
ســازمان اســتاندارد آذربایجــان شــرقی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه از بیــن شــش واحــد نمونــه،
یــک واحــد صنایــع ســاختمانی و پنــج واحــد
دیگــر صنایــع غذایــی هســتند ،گفت :شــرکت
هــای کیــک و کلوچــه نظــری ،آناتــا ،داداش
بــرادر (شــونیز) ،فــرآورده هــای گوشــتی
بشــارت ،تکدانــه و ویــن تــک بــه عنــوان
واحدهــای اســتانی منتخــب در کشــور از منظر
ســازمان اســتاندارد انتخــاب شــده انــد.
فرشــی در خصــوص آمــار اقدامــات حقوقــی
در شــش ماهــه اول ســال  99نیــز گفــت :در
طــول ایــن مــدت 59 ،واحــد توقیــف20 ،
واحــد پلمــب و  33مــورد نیــز بــه کمیســیون
مــاده  42قانــون تقویــت و توســعه نظــام
اســتاندارد ارجــاع داده شــده اســت.
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شماره7
تابستان 99

گفت و گو

بورس چطور
از بازار گاوی
به بازار خرسی
تبدیل شد
وقتــی عمــوم مــردم در بــازار هســتند ،بــازار
گاوی (صعــودی) آمادگــی زیــادی بــرای
تبدیــل شــدن بــه بــازار خرســی (نزولــی) دارد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری
تســنیم؛ بــازار گاوی یــا  Bull marketو بــازار
خرســی  Bear marketاز جملــه واژههایــی
هســتند کــه در توصیــف وضعیــت بــازار
ســرمایه در دنیــا مرســوم اســت و عنــوان
میشــود .امــا ایــن دو واژه شــاید بیشــتر از هــر
زمانــی در توصیــف بــازار ســرمایه مــا بویــژه
در ســالجاری مصــداق داشــته باشــد.
بــر ایــن اســاس در ادامــه بــه توضیــح ایــن دو
واژه و بیــان جزئیــات بیشــتر در خصــوص
بازارهــای خرســی و گاوی میپردازیــم:
بازار گاوی و خرسی چیست؟
ایــن دو واژه بــرای مشــخص کــردن رونــد
کلــی بــازار ســرمایه بــه کار گرفتــه میشــوند.
بــر ایــن اســاس هنگامــی کــه کلیــت بــازار
رو بــه رشــد باشــد و قیمــت ســهام رونــدی
صعــودی دارد ،میگوینــد «بــازار گاوی»
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه اگــر قیمــت
ســهام رونــدی نزولــی داشــته و رکــود در
اوضــاع اقتصــادی حاکــم شــده باشــد« ،بــازار
خرســی» نامــی اســت کــه میتوانــد رونــد
بــازار را توضیــح دهــد.
«گاو» و «خرس» از کجا آمدهاند؟
هــر چنــد کــه ریشــه اصلــی ایــن دو واژه
بــه طــور قطــع شــناخته شــده نیســت ،امــا
در رابطــه بــا ایــن موضــوع مــوارد زیــر
رایجتــر اســت:
 )1برخــی بــر ایــن باورنــد کــه بــازار گاوی
و خــرس بــه نحــوه جنگیــدن ایــن دو حیــوان
اشــاره دارد .بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه اینکه
گاو بــه هنــگام حملــه بــه دشــمن ،شــاخهای
خــود را بــه طــرف بــاال میگیــرد ،رونــد
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صعــودی بــازار را گاوی مینامنــد .امــادر
مقابــل خــرس در مقابلــه بــا رقیــب خــود،
پنجههایــش را بــه ســمت پاییــن میگیــرد و
بــا او میجنگــد .برخــی بــر ایــن باورنــد کــه
ایــن مســاله علــت اســتفاده از نــام خــرس بــه
هنــگام توصیــف بــازار نزولــی اســت.
 )2در گذشــتهای دور دالالنــی وجــود داشــتند
کــه پوســت خــرس میفروختنــد .آنهــا
پوســت خــرس را بــا قیمــت همــان روز بــه
مشــتریان پیشفــروش میکردنــد و چــون
اعتقــاد داشــتند کــه قیمــت آن در آینــده
نزدیــک کاهــش خواهــد یافــت ،در موعــد
تحویــل پوســت بــا پرداخــت مبلغــی کمتــر بــه
شــکارچیان ،از تفــاوت قیمــت خریــد فعلــی
و پیشفــروش ســود کســب میکردنــد .ایــن
افــراد بــه «خرســیها» شــهرت یافتــه بودنــد
و چــون رونــد نزولــی قیمــت را پیشبینــی
میکردنــد ،عــدهای عقیــده دارنــد کــه ریش ـه
«بــازار خرســی» از ایــن افــراد بــر گرفتــه شــده
اســت .ایــن مفســران در توجیــه نــام گاو نیــز
اشــاره بــه مبــارزات تاریخــی گاو و خــرس
دارنــد کــه همــواره در طــول تاریــخ ،گاو
نقطــه مقابــل خــرس بــوده اســت.
خصوصیــات بــازار گاوی و خرســی
چیســت؟
* عرضــه و تقاضــای ســهام :در بــازار گاوی
تقاضــا بســیار زیــاد اســت و عرضــه بــه نــدرت
صــورت میگیــرد .بــه عبــارت دیگــر در ایــن
بــازار ســرمایهگذاران بــا امیــد بــه آینــده رو
بــه رشــد بــازار ،اقــدام بــه خریــد ســهام جدیــد
میکننــد و فروشــندگان نیــز تمایلــی بــرای
فــروش ندارنــد .عکــس ایــن ماجــرا در بــازار
خرســی حاکــم اســت و عرضــه افزایــش و
تقاضــا بــه شــدت کاهــش مییابــد.
* روانشناســی ســرمایهگذار :در بــازار گاوی،
بیشــتر افــراد بــه امیــد کســب ســود بیشــتر در

بــازار ســرمایهگذاری میکننــد ،امــا در بــازار
خرســی ،جــوی منفــی بــر بــازار حاکــم اســت
و همیــن امــر رمقــی بــرای ســرمایهگذاران
بــه منظــور خریــد ســهام جدیــد باقــی
نمیگــذارد .عکــس ایــن اتفــاق نیــز ممکــن
اســت؛ بــه عبارتــی اخبــار ناخوشــایند
میتوانــد منجــر بــه بــازار خرســی شــود و
در مقابــل اخبــار خــوب بــازار گاوی را رقــم
زنــد.
بــازار گاوی و خرســی در چــه دورزه
زمانــی اتفــاق میافتــد؟
نکتــه قابــل توجــه در رابطــه بــا بــازار گاوی
و خرســی ،عــدم نــگاه کوتاهمــدت بــه رونــد
بــازار اســت .بــه عبــارت دیگــر افــت قیمتهــا
در یــک روز یــا یــک هفتــه یــا افزایــش آنهــا
نشــان از بــازار خرســی و گاوی نیســت .بلکــه
آنچــه نــوع بــازار را مشــخص میکنــد ،رونــد
بلندمــدت آن اســت .مثــا ممکــن اســت در
دو هفتــه اخیــر رونــد بیانگــر بــازار گاوی
باشــد ،در حالــی کــه طــی دو ســال اخیــر
رونــد بــازار حاکــی از بــازار خرســی اســت.
بــازار گاوی چگونــه بــه بازار خرســی
تبدیــل میشــود؟
وقتــی عمــوم مــردم در بــازار هســتند ،بــازار
گاوی (صعــودی) آمادگــی زیــادی بــرای
تبدیــل شــدن بــه بــازار خرســی (نزولــی) دارد.
دلیــل آن ایــن اســت که عمــوم مــردم کمترین
تحملــی بــرای پذیــرش ریســک ندارنــد و در
نتیجــه نیــاز بــه اطمینــان و تاییــد زیــادی دارنــد
کــه یقیــن کننــد کاری کــه انجــام میدهنــد
یــک ســرمایهگذاری «مطمئــن» اســت .بــه
همیــن دلیــل اغلــب آنهــا آخریــن افــرادی
هســتند کــه متقاعــد میشــوند بــازار صعــودی
اســت و فرصتهــای خوبــی بــرای خریــد در
آن وجــود دارد.

رفع مشکالت دپوی
کاالها در گمرکات
با اجرای طرح
جدید ارزی

در یــک بــازار گاوی صــرف نظــر از اینکــه
چقــدر طوالنــی مــدت باشــد ،عمــوم مــردم
در آخریــن لحظــات ســوار بــر ارابــه قیمــت
میشــوند و هــر چنــد ســعی میکننــد
بــرای ایــن کار خــود دالیــل منطقــی و
اقتصــادی ذکــر کننــد ،امــا در واقــع از کاری
کــه میکننــد اطــاع چندانــی ندارنــد و
اســتدالل واقعــی و درونــی آنهــا (کــه آن را
ذکــر نمیکننــد) ایــن اســت کــه همــه دارنــد
ایــن کار را میکننــد و پــول در میآورنــد،
پــس چگونــه ممکــن اســت ایــن کار اشــتباه
باشــد؟
غافــل از اینکــه بــازار گاوی و صعــود مرتــب
قیمتهــا ،نیــاز بــه تزریــق دائمــی پــول توســط
معاملهگرانــی دارد کــه خواهــان خریــد در
قیمتهــای باالتــر و باالتــر باشــند .هــر چقــدر
از عمــر بــازار گاوی گذشــته باشــد ،تعــداد
بیشــتری از معاملهگــران خریدهــای خــود
را انجــام دادهانــد و کمتــر مشــتری جدیــدی
باقــی مانــده و در نتیجــه تعــداد کســانی کــه
حاضرنــد قیمتهــای باالتــری بــرای خریــد
پیشــنهاد دهنــد کمتــر شــده اســت.
خریــداران قدیمــی مشــتاقند کــه شــاهد
افزایــش روز افــزون قیمتهــا باشــند ولــی
دلشــان هــم نمیخواهــد بــا توقــف رشــد
قیمــت ،گیــر بیافتنــد و خریدهایشــان روی
دستشــان بمانــد .لــذا هــر چــه قیمــت باالتــر
م ـیرود عصبیتــر میشــوند و مــردد هســتند
کــه وقــت شناســایی ســود فــرا رســیده یــا نــه.
وقتــی عمــوم مــردم وارد بــازار میشــوند و
دســته جمعــی شــروع بــه خریــد میکننــد،
حرفهایهــا میداننــد کــه پایــان راه نزدیــک
اســت .چطــور؟ چــون حرفهایهــا بــر خــاف
مــردم عــادی میداننــد کــه تعــداد خریــداران
و حجــم پولــی کــه بایــد در خریــد صــرف
شــود محــدود اســت و ســرانجام نقطــهای
فراخواهــد رســید کــه در آن هــر کــس کــه

میتوانســته در حکــم خریــدار ظاهــر شــود،
خریــد خــود را انجــام داده اســت و دیگــر
خریــداری باقــی نمانــده اســت.
در واقــع ،خریــدار حرفــهای نیــز مثــل بقیــه
دوســت دارد قیمتهــا مرتــب باالتــر رونــد
ولــی بــاور دارد کــه ایــن کار شــدنی نیســت.
لــذا قبــل از رســیدن بــه آخــر خــط ،یعنــی
وقتــی هنــوز خریدارانــی وجــود دارنــد شــروع
بــه فــروش میکنــد .وقتــی آخریــن خریــدار
خریــد خــود را انجــام داد ،قیمــت دیگــر
حرکتــی نمیتوانــد بکنــد مگــر رو بــه پاییــن.
اینجاســت کــه مــردم عــادی گیــر میافتنــد،
چــون قبـ ً
ا وقتــی هنــوز پتانســیل رشــد قیمــت
وجــود داشــت ،ریســک ورود بــه معاملــه را
نپذیرفتنــد و وارد بــازار نشــدند .حرفهایهــا
قبــل از رســیدن بــه ایــن نقطــه ،شــروع بــه
خالــی کــردن موقعیتهــا کردهانــد و
بــا رقابــت بیــن آنهــا بــر ســر جلــب نظــر
خریــداران باقــی مانــده کــه بــه ســرعت در
حــال کمتــر شــدن هســتند ،قیمــت رو بــه
کاهــش میگــذارد.
حــال بجــای آنکــه قیمتهــای پایینتــر
بــرای خریــداران جذابتــر باشــد ،دچــار
هــراس میشــوند .آنهــا نــه تنهــا انتظــار ضــرر
نداشــتند بلکــه تنهــا دلیــل آنهــا بــرای ورود بــه
بــازار توقــع بــاالی آنهــا از کســب ســود بــه
روشــی بســیار مطمئــن بــود و االن هــم طاقــت
ناامیــدی ندارنــد.
وقتــی عمــوم مــردم هــم شــروع بــه فــروش
کننــد انــگار گلــه رم کــرده اســت .هــر چنــد
دوبــاره بــرای فروشهــای هیجانــی و زیــر
قیمــت ،چندیــن دلیــل اقتصــادی و منطقی ذکر
میکننــد تــا کســی گمــان نکنــد کــه آنهــا
وحشــت کردهانــد یــا آدمهایــی غیــر منطقــی
هســتند ،امــا در واقــع دلیــل اصلــی اینکــه آنهــا
اینگونــه وحشــت زده در حــال فــرار هســتند
ایــن اســت کــه قیمتهــا باالتــر نرفــت!

رییــس شــورای پــول و اعتبــار گفــت :بــا
تدویــن ایــن دســتورالعمل جدیــد بــرای
رفــع تعهــد ارزی مشــکالت دپــو شــدن
کاالهــا در گمــرکات حــل خواهــد شــد.
در مــورد کاالهــای دپــو شــده در گمــرک
دو مــورد وجــود دارد .یــک ســری اقــام
کاالهــای ضــروری و اساســی کشــور اســت
کــه توافــق صــورت گرفتــه از گمــرکات
تخلیــه شــوند و مــا نیــز در حــال صــدور
گواهــی تخصیــص ارز هســتیم.
همتــی ادامــه داد :در بحــث ارز اشــخاص بــر
اســاس اینکــه گــردش ریالــی آن مشــخص
شــود ،معتقدیــم میشــود ایــن تخصیــص
هــم انجــام شــود .هــدف اصلــی جلوگیــری
از خــروج بــی رویــه ارز از کشــور هســت.
منشــا ارز بایــد مشــخص شــود و در توافــق
جدیــد ایــن موضوعــات دیــده شــده اســت.
رییــس کل بانــک مرکــزی بیــان کــرد:
ســپرده قانونــی از خلــق پــول بیشــتر
جلوگیــری میکنــد و ارتباطــی بــه ســود
بانکــی نــدارد .اوایــل ســال کــه بحــث
کرونــا بــه کشــور ورود کــرد مــردم
و واحدهــای تولیــدی بــه شــدت بــه
نقدینگــی نیــاز پیــدا کردنــد.
وی تصریــح کــرد :ابتــدای ســال تصمیــم
گرفتیــم یــک درصــد از ســپرده قانونــی
را کاهــش دهیــم کــه ایــن رقــم بــر اســاس
ریالــی بــه  ۲۵میلیــارد تومــان میشــد و بــه
بانکهــا تخصیــص دادیــم تــا بــه مــردم وام
کــم ســود بدهیــم .وامهایــی نظیــر وام یــک
میلیونــی ،وام بــه واحدهــای آســیب دیــده
و در انتهــا وام ودیعــه مســکن از جملــه ایــن
مــوارد در اعطــای وام بودنــد .بعــد از اینکــه
نتیجــه مــورد نظــر را دیدیــم ســپرده قانونــی
را بــه جــا اولیــه خــود بازگردانیــم.
وی افــزود :هــر چــه ســپرده قانونــی کمتــر
شــود و ضریــب فزاینــده خلــق پــول بیشــتر
میشــود و مــا بایــد ضریــب فزاینــده را
کاهــش دهیــم تــا نقدینگــی در کشــور
کنتــرل شــود.
ایــن مقــام مســئول در پایــان بیــان کــرد :در
 ۷ماهــه امســال رشــد نقدینگــی  ۱۸درصــد و
پایــه پولــی  ۱۰درصــد گــزارش شــده اســت
و تمــام تــاش بانــک مرکــزی کنتــرل ایــن
دو اســت .ایــن روش تــا پایــان ســال ادامــه
دار خواهــد بــود.
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وزارتی وزارت امور خارجه
حضور نمایندگان اداره کل نظارتی و
ِ
در اتاق تبریز

نماینــدگان اداره کل نظارتــی و وزارتــیِ
وزارت امــور خارجــه ضمــن حضــور در اتــاق
تبریــز بــا دبیــرکل اتــاق مالقــات و مذاکــره
نمودنــد.
در ایــن دیــدار اســداله کبریایــی ،کارشــناس
ارشــد اداره کل نظارتــی و وزارتــیِ وزارت
امــور خارجــه ،ضمــن ابــراز خرســندی
از حضــور در اتــاق بازرگانــی تبریــز و
گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس ،هــدف
خــود را از ایــن ســفر ،ارزیابــی نمایندگــی
وزارت امــور خارجــه در تبریــز عنــوان کــرد.
وی بــا تاکیــد بــر قدمــت و اعتبــار اتــاق تبریــز،
مســئولیت اعضــای ایــن اتــاق را در ســال
جهــش تولیــد بســیار مهــم ارزیابــی نمــود.
کبریایــی بــا مکمــل دانســتن مســائل
اقتصــادی بــرای مســائل سیاســی و فرهنگــی،
اهمیــت اقتصــاد را در برهــه کنونــی بســیار
مهــم دانســت و اطمینــان داد کــه وزارت
امــور خارجــه بــه عنــوان تســهیل کننــده
فعالیتهــای بینالمللــی نهادهــای مختلــف
کشــور ،در خدمــت فعــاالن اقتصــادی بــوده
و خواهــد بــود.
کارشــناس ارشــد اداره کل نظارتــی و وزارتــیِ
وزارت امــور خارجــه در انتهــای ســخنان
خــود ،پیشــنهاداتی را نیــز جهــت توســعه
صــادرات عنــوان نمــود.
مهــدی قهرمانــی ،دبیــرکل اتــاق بازرگانــی

تبریــز نیــز ضمــن خوشآمدگویــی بــه
نماینــدگان وزارت امــور خارجــه ،گزارشــی
از نحــوه تعامــل میــان اتــاق بازرگانــی تبریــز
و نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در تبریــز
را ارائــه کــرد .وی ضمــن ابــراز امیــدواری
درخصــوص افزایــش ارتباطــات اتــاق
بازرگانــی و وزارت امــور خارجــه ،پیشــنهاد
ارتقــای جایــگاه نمایندگــی وزارت امــور
خارجــه در تبریــز را نیــز مطــرح نمــود.
قهرمانــی ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت توســعه
روابــط بــا کشــورهای همســایه ،خاطــر
نشــان کــرد کــه علیرغــم بســته بــودن مرزهــا

در روزهــای اول شــیوع ویــروس کرونــا و
محدودیتهــای موجــو ِد پــس از آن ،میــزان
صــادرات اســتان و اعضــای اتــاق تبریــز رقمــی
بســیار نزدیــک بــه رقــم مــدت مشــابه ســال
 ۱۳۹۸بــوده کــه ایــن خــود نشــان از عــزم اتــاق
بازرگانــی تبریــز در راســتای تحقــق شــعار
مطــرح شــده توســط مقــام معظــم رهبــری
بــرای ســال  ۱۳۹۹یعنــی جهــش تولیــد اســت.
در انتهــای جلســه ضمــن قدردانــی از زحمــات
رئیــس و پرســنل نمایندگــی وزارت امــور
خارجــه در تبریــز ،بــر گســترش و تعمیــق
ارتباطــات تاکیــد شــد.

بازار اوراسیا بر روی دانشبنیانهای ایرانی باز شد

مرکــز تعامــات بینالمللــی علــم و فنــاوری
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
بــا ایجــاد  ۳۸۰ردیــف کــد تعرفــه ،فرصتــی
بــرای شــرکتهای دانشبنیــان ،خــاق و
فنــاور ایجــاد کــرد تــا بتواننــد محصــوالت و
خدمــات خــود را بــه پنــج کشــور عضــو بــازار
اوراســیا عرضــه کننــد.
بــه گــزارش معاونــت علمــی و فنــاری ریاســت
جمهــوری ،بــا تــاش مرکــز تعامــات
بینالمللــی علــم و فنــاوری ایــن معاونــت
ظرفیــت و تــوان دانشبنیانهــای برتــر
صادراتــی بــه بــازار پُرســود اوراســیا پیونــد
میخــورد.
براســاس ایــن گــزارش ۳۸۰ ،ردیــف کــد
تعرفــه ،فرصتــی اســت کــه بــازار اوراســیا بــه
شــرکتهای دانشبنیــان ،خــاق و فنــاور
میدهــد تــا بتواننــد محصــوالت و خدمــات
خــود را بــه پنــج کشــور عضــو ایــن بــازار
عرضــه کننــد.
طبــق گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری کشــورهای روســیه،
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بــاروس ،قرقیزســتان ،ارمنســتان و قزاقزســتان
در ایــن بــازار حضــور دارنــد و از آبانمــاه
ســال گذشــته بــا عضویــت موقــت ســه ســاله
ایــران در جمــع خــود موافقــت کردنــد .هنــد
و ترکیــه هــم در صــف انتظــار ورود بــه ایــن
بــازار ایســتادهاند.
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
هــم بــا اســتفاده از ایــن فرصــت در تــاش
اســت تــا بــه تحقــق هــدف توســعه صــادرات
دانشبنیانهــا کمــک کنــد و ظرفیتهــای
دانشــی و فناورانــه آنهــا را بــه ایــن بــازار
بــزرگ و در دســترس تزریــق کنــد ،فرصتــی
کــه بــا ارائــه تعرفههــای گمرکــی ترجیحــی
جذابیــت بیشــتری یافتــه اســت.
مرکــز تعامــات بینالمللــی علــم و
فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری از اوایــل امســال طرحــی را بــرای
بررســی وضعیــت صادراتــی شــرکتهای
دانشبنیــان ،رفــع مشــکالت صادراتــی و
ارتقــای تــوان آنهــا بــرای ایــن کار آغــاز
کــرد ،در ایــن طــرح بیــش از  ۱۴۰شــرکت

دانشبنیــان توانمنــد شناســایی شــدند تــا بــه
بــازار اوراســیا دسترســی یابنــد.
بــا توجــه بــه گســتردگی موضوعــات ،بــرای
ایــن کار  ۲۰شــرکتی کــه ظرفیــت بــه مراتــب
باالتــری بــرای ورود بــه ایــن بــازار دارنــد
انتخــاب و بــه کارگــزار معرفــی شــدند ،نتایــج
ایــن پــروژه هــم بــه زودی بــه شــکل وبینــاری
آنالیــن بــه دیگــر شــرکتها ارائــه خواهــد
شــد.
در دانــش جغرافیــا و علــوم سیاســی ،بــه
ســرزمین ادامــهداری کــه دو قــاره اروپــا و
آســیا را دربــر میگیــرد ،اصطالحــأ اوراســیا
گفتــه میشــود .در دروس برخــی کشــورها،
اوراســیا بــه عنــوان بــزرگ تریــن قــاره در بیــن
 ۵یــا  ۶قــاره جهــان شــناخته میشــود .بخــش
بــزرگ اوراســیا در نیمکرههــای شــمالی و
شــرقی قــرار دارد.
مرزهــای اوراســیا عبارتنــد از :اقیانــوس
آرام در شــرق ،اقیانــوس اطلــس در غــرب،
اقیانــوس منجمــد شــمالی در شــمال و آفریقــا،
مدیترانــه و اقیانــوس هنــد در جنــوب.

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
آذربایجانشــرقی بــا تشــریح اهــداف و
آخریــن وضعیــت ســند آمایــش اســتان
آذربایجانشــرقی ،اظهــار کــرد :ســند
آمایــش اســتان یکــی از اســناد باالدســتی
فضائــی اســت کــه فعالیتهــای اقتصــادی،
ســکونتگاهی و توزیــع جمعیــت را در
شــهرهای بــزرگ و کوچــک بازآرایــی
میکنــد .
داوود بهبــودی افــزود :در آرایــش فضایــی
موجــود چــه در عرصــه ملــی و چــه
در عرصــه اســتانی ،تعارضــات و عــدم
توازنهایــی وجــود دارد .بهعنــوان مثــال ۴۵
درصــد از جمعیــت اســتان در شــهر تبریــز و
 ۵۵درصــد در ســایر شهرســتانهای اســتان
مســتقر هســتند.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
آذربایجانشــرقی گفــت :همچنیــن ۸۰
درصــد از جمعیــت اســتان در نیمــه غربــی
اســتان (در مســیر جلفــا تــا مراغــه) مســتقر
هســتند در حالــی کــه نیمــه شــرقی جمعیــت
کمتــر ولــی قابلیتهــای اقتصــادی بزرگــی
دارد کــه ایــن تمرکزهــا حاکــی از نامتعــادل
بــودن توزیــع آمایشــی اســت.
بهبــودی یــادآور شــد :بــرای افــق آینــده
بایــد تصویــر جدیــدی داشــته باشــیم.
چشــماندازی کــه بــرای اســتان قابــل
مشــاهده اســت کــه نشــان میدهــد،
آذربایجــان مهــد تحولخواهــی اجتماعــی
اســت کــه ایــن برنــد بایــد در مالحظــات
آینــده برنامهریــزی لحــاظ شــود.
ایــن اقتصــاددان همچنیــن توضیــح داد:
آذربایجــان همــواره بــه لحــاظ اقتصــادی
مطــرح بــوده و بهعنــوان بــازارگاه
اقتصــادی کشــور شــناخته میشــود ،از
طــرف دیگــر مــا بایــد بــه یــک محیــط
زیســت پایــدار برســیم .در مجمــوع همــه
ایــن مالحظــات در ســند آمایــش اســتان
آذربایجانشــرقی مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
آذربایجانشــرقی در عیــن حــال متذکر شــد:
در کنــار همــه ایــن مــوارد بایــد روندهــای
کالن دنیــا و ســمت و ســوی حرکتهــای
جهانــی را نیــز ببینیــم.
بهبــودی اذعــان داشــت :در خصــوص
الگــوی توزیــع جمعیــت بایــد جاذبــه
جمعیتــی را در نیمــه شــرقی اســتان هــم
ایجــاد کنیــم و برخــی از فعالیتهــا را بــه
ایــن ســمت ببریــم.
استقرار کل زیرساختهای
راه استان در نیمه غربی
وی ادامــه داد :کل زیرســاختهای راه

نشریه

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مطرح کرد؛

آخرین وضعیت سند آمایش
آذربایجانشرقی

مــا در نیمــه غربــی قــرار دارد و بــرای
نیمــه شــرقی هــم بایــد فکــری کــرد.
بــرای مثــال راهآهــن بســتانآباد -ســراب
یکــی از پیشبینیهــای صــورت گرفتــه
در ایــن مــورد اســت .در آینــده اگــر
احــداث آزادراه تبریــز  -اهــر کــه بــه مــرز
آذربایجــان وصــل شــود نیــز میتوانــد در
ایــن تحلیــل بگنجــد.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
آذربایجانشــرقی ،ابــراز داشــت :برخــی
از مناطــق مــا از همــه زیرســاختهای راه،
راهآهــن و فــرودگاه محــروم هســتند و در
برخــی از مناطــق همــه ایــن امکانــات وجــود
دارنــد و در آینــده میتــوان یــک افــق ۲۰
ســاله پیشبینــی کــرد کــه دو فــرودگاه
کوچــک نیــز بــه مناطــق محــروم اســتان
اضافــه شــود.
سهم اشتغال  ۲۰درصدی و ارزش
افزوده  ۱۰درصدی کشاورزی استان
بهبــودی اعــام کــرد :در خصــوص
کشــاورزی تغییــر الگــوی کشــت بــه ســمت
کشــتهای گلخانــهای و محصــوالت بــا
ارزش افــزوده باالســت.
وی گفــت :یکــی از عارضههــای
کشــاورزی آبــی و دیــم مــا ســنتی بــودن
اســت و بــا اینکــه  ۲۰درصــد از جمعیــت
مــا در عرصههــای کشــاورزی فعالیــت
میکننــد ،تنهــا  ۱۰درصــد ارزش افــزوده
را ایجــاد میکننــد؛ یعنــی ســهم کشــاورزی

مــا در ایجــاد اشــتغال  ۲۰درصــد ولــی در
ایجــاد ارزش افــزوده  ۱۰درصــد اســت و
در ایــن شــرایط نبایــد انتظــار داشــته باشــیم
کشــاورزی توســعه یابــد.
ایــن مســئول ادامــه داد :بــرای اینکــه یــک
روســتایی در روســتا بمانــد و بــه کشــاورزی
بپــردازد بایــد فعالیــت او مولــد بــوده و ارزش
افــزوده ایجــاد کنــد و ایــن هــدف بــا تغییــر
الگــوی کشــت امکانپذیــر اســت.

تمرکززدایی صنعت از حاشیه تبریز
سخت ،الزم و ضروری است
بهبــودی در بخــش دیگــری از صحبتهــای
خــود ابــراز کــرد :در مــورد آب بایــد
الگوهــای جدیــد آبیــاری را تحقــق بخشــیم.
در صنعــت ،تمرکززدایــی از حاشــیه تبریــز
ســخت ولــی الزم و ضــروری اســت .صنایــع
آالینــده و آب ب ـ ِر مــا نبایــد در کنــار تبریــز
واقــع شــوند و ســازمانهای مجوزدهنــده
ایــن مســائل را بایــد بهعنــوان الزامــات
آمایشــی لحــاظ کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه ســند آمایــش اســتان بــه
لحــاظ فرآینــدی در کارگــروه تخصصــی
شــورای عالــی آمایــش کشــور تصویــب
شــده اســت ،افــزود :در چنــد مــاه اخیــر ســند
آمایــش ملــی در دســتور کار شــورای عالــی
آمایــش کشــور قــرار داشــت و انتظــار داریــم
بالفاصلــه بعــد از تائیــد و نهایــی شــدن ایــن
ســند ،اســناد آمایــش اســتانها هــم در
دســتور کار شــورا قــرار گیــرد.
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شماره7
تابستان 99

خبر

سامانه جامع تجارت؛

دروازه ای

به سوی اقتصاد
علی سعیدآذر

ســامانه جامــع تجــارت ایــران یــا همــان ســامانه
ثبــت ســفارش کاال بــه آدرس  ntsw.irدر
مــرداد  ۱۳۹۵بهعنــوان یــک ســامانه یکپارچــه
بــرای نظــارت و تســهیل در فرآیندهــای بازرگانــی
بــه بهرهبــرداری رســید تــا بــا کاهــش بوروکراســی
اداری در ایــن حــوزه ،پــل ارتباطــی را جهت انتقال
و اطالعــات و ثبــت اســناد بیــن فعــاالن بخــش
تجــارت و ســازمانهای مربوطــه ایجــاد کنــد.
طبــق قوانیــن کشــور ،فعــاالن اقتصــادی بــرای
واردات کاال ،بایــد ابتــدا درخواســت خــود
را بــه وزارت صمــت اعــام کننــد و بعــد از
انجــام مراحــل مختلــف قانونــی و در صــورت
نیــاز دریافــت تأییدیــه ســازمانهای دیگــر،
مجــاز بــه واردات و ترخیــص کاال بــه کشــور
خواهنــد بــود کــه ایــن ســامانه بــا تجمیــع
ســامانههای مختلــف ،بــرای تســریع ایــن
رونــد بــا حــذف حضــور فیزیکــی و ارســال
اطالعــات چندبــاره بــه ســازمانهای متولــی،
در نظــر گرفتــه و راهانــدازی شــد.
از طرفــی طبــق مــاده پنجــم و ششــم قانــون
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصوبــه ســوم
دی مــاه  ،۱۳۹۲دولــت مکلــف شــد بــه منظــور
پیشــگیری از ارتــکاب قاچــاق و شناســایی
نظاممنــد آن ،ســامانههای الکترونیکــی و
هوشــمند مــورد نیــاز جهــت نظــارت بــر
فرآینــد واردات ،صــادرات ،حمــل ،نگهــداری
و مبادلــه کاال و ارز را ایجــاد و راهانــدازی
کنــد و کلیــه دســتگاههای مرتبــط بــا تجــارت
خارجــی کشــور ،موظــف شــدند تــا بــا اجــرا و
بهرهبــرداری از آن ســامانه بــه ارائــه و تبــادل
اطالعــات از طریــق آن اقــدام کننــد.
رئیــس جمهــور در جلســه هیئــت دولــت در
تاریــخ  ۲۳مهرمــاه بــا بیــان اینکــه ســالها و
ماههــا دنبــال ایــن ســامانه بودنــد ،از افتتــاح
ســامانهای کــه  ۴ســال پیــش بــه بهرهبــرداری
رســیده اســت خبــر داد .ســامانهای کــه در ایــن
مــدت گرچــه کامــل نبــوده اســت ،امــا برخــی
از خدمــات در قالــب آن ســامانه ارائــه میشــد.
اســتفاده از ایــن ســامانه در شفافســازی و
جلوگیــری از قاچــاق و فســاد مثبــت و مؤثــر
ارزیابــی مــی گــردد بطــوری کــه هــم اکنــون
حــدود  ۷۰کشــور در دنیــا از چنیــن ســامانهای
اســتفاده میکننــد.
ســامانه جامــع تجــارت ایــران بایــد حــدود ۷
ســامانه را تجمیــع کنــد کــه هــر کــدام دارای
متولــی هســتند ولــی بــا جــدی شــدن مســائل

64

مربــوط بــه ســاماندهی و کنتــرل بــازار ارز و
معامــات بینالمللــی ،الــزام اســتفاده از ایــن
ســامانه مطــرح و بــا تمکیــن ســازمانها و
نهادهــای ذیربــط ،تجــار و بازرگانــان نیــز ملــزم
بــه ثبــت اطالعــات خــود در این ســامانه هســتند.
ایــن ســامانه فعالیــت خــود را در بخــش تجــارت
خارجــی و بــا انتقــال فرآینــد ثبــت ســفارش
برخــی از گروههــای کاالیــی کتــاب تعرفــه بــه
ســامانه جامــع تجــارت در ســال  ۹۵شــروع کــرد
و بخــش تجــارت داخلــی آن نیــز در اواخر ســال
 ۹۶افتتــاح شــد.
طبــق ارزیابــی هــا وضعیــت پیشــرفت فعلــی
ســامانه حــدود  ۷۵درصــد اســت بهطوریکــه
در حــال حاضــر در حــوزه واردات تقریب ـاً بــه
بهرهبــرداری کامــل رســیده اســت و امــکان
فــروش ارز صادراتــی بازرگانــان در بســتر
ســامانه فراهــم اســت .در تجــارت خارجــی
کــه ســامانه بایــد متضمــن کلیــه فرآیندهــای
واردات ،صــادرات و ترانزیــت باشــد ،فقــط
یــک بخــش عملیــات گمرکــی بایــد تکمیــل
شــود کــه بــا مصوبــه جدیــد ســتاد هماهنگــی
اقتصــادی و شــورای اجــرای فنــاوری اطالعات
مقــرر شــده اســت تــا نهــم آذر ایــن بخــش هــم
نهایــی شــود.
تجــارت داخلــی ســامانه نیــز شــامل
فرآیندهــای انتقــال مالکیــت و مــکان بــرای
رصــد و رهگیــری کاالهاســت ،کــه بنــا بــه
گفتــه مدیــر ســامانه تجــارت ،اولویــت بــا
کاالهــای اساســی بــا ارز  ۴۲۰۰تومانــی اســت
و خوشــبختانه هماهنگــی الزم بــرای چهــار
قلــم از کاالهــای اساســی شــامل ذرت ،جــو،
ُکنجالــه و دانههــای روغنــی کــه وزارت
جهــاد کشــاورزی متولــی آنهاســت انجام شــده
اســت و با مشــخص شــدن تولید کننــدگان دام
و طیــور و میــزان ســهمیه تخصیــص یافتــه ،ایــن
کاالهــا بــدون واســطه از واردکننــده بــه تولیــد
کننــده منتقــل میشــوند و البتــه نقصهــای
مربــوط بــه اجــرا و تبــادل اطالعــات بــه لحظــه
در حــال رفــع اســت.
بــدون تردیــد واردات و صــادرات یــک
کاال ،بــا توجــه بــه قوانیــن کشــور ،نیازمنــد
هماهنگــی بــا دســتگاههای مختلــف و اخــذ
مجوزهــای مختلــف اســت ،کــه یکــی از
دالیــل و مزیتهــای ایــن ســامانه ،تســریع ایــن
رونــد بــا ایجــاد ارتبــاط و تجمیــع ســامانههای
دســتگاههای مرتبــط اســت .امــا بــه هــر دلیلــی
ایــن ارتبــاط تــا امــروز بــه صــورت کامــل
برقــرار نشــده اســت بهطوریکــه واژه جامــع

صرفـاً در عنــوان ایــن ســامانه و نــه در کارکــرد
و نتیجــه وجــود دارد.
بینبخشــی بــودن ایــن ســامانه موضوعــی
اســت کــه در گفتههــای شــیرازیان نیــز بــه
آن اشــاره شــد و بــر فرادســتگاهی بــودن
فرآینــد رهگیــری کاال و همــکاری همــه
دســتگاههایی کــه در حــوزه لجســتیک
داخلــی زنجیــره تامیــن داخلــی کشــور دخیــل
هســتند تاکیــد شــد .بهعنــوان مثــال ،ثبــت
اطالعــات لجســتیکی کاال در ایــن ســامانه
منــوط بــه همــکاری ســازمان راهــداری و
زیرســامانه جامــع انبارهــا اســت.
در حقیقــت الزمــه تکمیــل ایــن زنجیــره،
همــکاری و هماهنگــی بیــن همــه دســتگاههای
ذیربــط در حــوزه تجــارت اســت تــا بــا
ایجــاد گلــوگاه منجــر بــه مشــارکت فعــاالن
اقتصــادی و الــزام اســتفاده از ایــن ســامانه
شــود .اتفاقــی کــه در مــورد رصــد کاالهــای
اساســی ماننــد گوشــت ،برنــج ،روغــن ،تایــر،
تایــر ســنگین ،دخانیــات ،لــوازم خانگــی در
ســامانه در حــال انجــام اســت و ثبــت و تطبیــق
اطالعــات تولیدکننــدگان و واردکننــدگان در
ســامانه انجــام میشــود و آنهــا را مکلــف بــه
فــروش کاالی خــود در ایــن ســامانه میکنــد.
فرآینــدی کــه امــکان ردیابــی کاال را در
حلقههــای بعــدی فــروش نیــز امکانپذیــر
کــرده اســت.
بــدون شــک وجــود ســامانه جامــع اطالعاتــی،
یــک نیــاز اساســی بــرای ایجــاد شــفافیت،
جلوگیــری از فســاد ،تســهیل و تســریع
فعالیتهــای اقتصــادی و مدیریــت منابــع اســت.
ســامانه جامــع تجــارت ایــران کــه از ســال
 ۱۳۹۵همزمــان بــا بهرهبــرداری ،بخشهــای
مختلــف آن در حــال تکمیــل اســت ،یکــی
از ایــن سامانههاســت کــه میتوانــد بــا ایجــاد
ارتبــاط بیــن بخشــی و تطابــق اطالعــات
در صیانــت و حفاظــت از منافــع ملــی و
عمومــی نقــش مهمــی ایفــا کنــد .ســامانه ای
کــه بــا تکمیــل آن گام بلنــد و تأثیرگــذاری
در شفافســازی و جلوگیــری از قاچــاق و
فســاد برداشــته خواهــد شــد و حتــی میتــوان
مدعــی شــد کــه اگــر ایــن ســامانه پیــش از این
تکمیــل شــده بــود بســیاری از مشــکالت فعلــی
اقتصــادی وجــود نداشــت و یــا راحتتــر
قابــل بررســی و رفــع بــود.
بــه هــر حــال ایــن ســامانه ،قــرار اســت تــا
تاریــخ نهــم آذر مــاه تکمیــل و یــا بــه گفتــه
رئیــس جمهــور افتتــاح شــود.

