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آذربایجان شرقی

اتــاق بازرگانــی تبریــز، درگذشــت چنــد تن 
ــزرگ و باســابقه آذربایجــان  از صنعتگــران ب
آن  هــای  خانــواده  خدمــت  را  شــرقی 
ــه صنعــت اســتان تســلیت  ــان و جامع مرحوم

ــد. ــی گوی م
در طــول روزهــا و مــاه هــای اخیــر، جامعــه 

ــت دادن  ــوگ از دس ــتان در س ــی اس صنعت
چندیــن نفــر از صنعتگــران بــزرگ و بــا 

ــت. ــوده اس ــابقه ب س
 جعفــر اســماعیل ظفــر، بهــرام حضرتــی، 
ــن از  ــد بحری ــناس و صم ــق ش ــر ح جعف
در  صنعــت  حــوزه  درگذشــتگان  جملــه 

ــد. ــوده ان ــر ب ــای اخی ــه ه ــول هفت ط
 اتــاق بازرگانــی تبریــز ضمــن عرض تســلیت 
بــه خانــواده محتــرم ایشــان و جامعــه صنعــت 
اســتان، بــرای ایــن مرحومیــن از ایــزد 
ــرای  ــی  و ب ــرت اله ــت و مغف ــان، رحم من
ــت. ــتار اس ــل خواس ــر جزی ــدگان صب بازمان

انا هلل و انا الیه راجعون
تســلیت درگذشت چند تن از صنعتگران بزرگ و باسابقه آذربایجان شرقی

تلفن های سفارش آگهی: 12 - 35264111 - 041 داخلی141و143
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طرح گشایش اقتصادی نیاز به اصالحات ساختاری

 در برنامه و بودجه دارد

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی 
گفــت: هــر گونــه شــتاب در اجــرای طــرح 
اجتماعــی  تبعــات  اقتصــادی  گشــایش 
نامطلوبــی خواهــد داشــت کــه در ایــن 
مــردم  معیشــتی  تنگناهــای  بایــد  طــرح 

کاهــش یابــد.
حجت االســام والمســلمین ســیدمحمدعلی 
ــرح  ــات ط ــه ابهام ــان اینک ــا بی ــم ب آل هاش
ــرف  ــد برط ــت بای ــادی دول ــایش اقتص گش
شــود، اظهــار داشــت: بــا اعــام طــرح 
ســوی  از  دولــت  اقتصــادی  گشــایش 
رئیــس جمهــور و توضیــح جزئیــات آن 
توســط اعضــای اقتصــادی دولــت، انبوهــی 
از نظــرات موافــق و مخالــف در فضــای 
ــانه ای  ــای رس ــادی و در فض ــث اقتص مباح

ــد. ــرح ش مط
ــرح  ــن ط ــان، ای ــر مخالف ــزود: از نظ وی اف
موجــب تــداوم و افزایــش وابســتگی بــه 
فــروش نفــت خــام شــده و دولــت نیــز 

می کنــد. پیــدا  ارزی  بدهــی 
ــن  ــا ای ــد: ب ــادآور ش ــز ی ــه تبری ــام جمع ام
کار دولــت آینــده بــا حجــم زیــادی در 

حــدود ۲۲۰ میلیــارد تومــان بدهــی کــه در 
ــت،  ــور اس ــه کش ــف کل بودج ــع نص واق
بایــد کارش را آغــاز کنــد و ایــن بــه معنــی 

ــت. ــوخته اس ــن س کار در زمی
ــایش  ــرح گش ــه ط ــان اینک ــا بی ــم ب آل هاش
ــاختاری  ــات س ــه اصاح ــاز ب ــادی نی اقتص
در  بایــد  کــه  دارد  بودجــه  و  برنامــه  در 
بودجــه ســال آینــده اعمــال شــود، گفــت: 
ایــن کار  انجــام  میانــه ســال  اکنــون در 
ــت. ــال ۹۹ اس ــه س ــه و بودج ــاف برنام خ

وی متذکــر شــد: دلیــل دیگــر مخالفــان 
ــن اســت کــه  طــرح گشــایش اقتصــادی ای
ــه شــکل  ــد ب ــت بای ــن اهمی ــا چنی طرحــی ب
الیحــه توســط دولــت در مجلــس شــورای 
تصویــب  بــه  و  شــود  مطــرح  اســامی  

ــد. ــردم برس ــدگان م نماین
ــرقی  ــه در آذربایجان ش ــی فقی ــده ول نماین
مصوبــه  مــاک  اگــر  کــرد:  تاکیــد 
شــورای هماهنگــی ســران قــوا باشــد از 
ــه  ــت ک ــوه پیداس ــس ق ــارات دو رئی اظه
ایــن دو قــوه هــم  بــا  هماهنگــی دقیــق 

انجــام نگرفتــه اســت.

امــام جمعــه تبریــز بــازار نفــت خــام را 
پرریســک  و  شــکننده  و  لــرزان  بــازاری 
شــاخص  دو  داشــت:  بیــان  و  دانســت 
ــت  ــش قیم ــروش و کاه ــزان ف ــش می کاه
ــد  ــک تهدی ــوان ی نفــت خــام همــواره به عن
نبایــد  رو  ایــن  از  اســت،  مطــرح  اصلــی 
اعتمــاد مــردم را بــه چنیــن بــازاری گــره زد.

آل هاشــم  والمســلمین  حجت االســام 
ادامــه داد: به نظــر می رســد طــرح ارائــه 
یــک  در  کــه  مجلــس  ســوی  از  شــده 
جملــه اساســی پیش فــروش نفــت را بــه 
پیش فــروش فرآورده هــای نفتــی تبدیــل 
ــوده  ــن تر ب ــفاف تر و روش ــت، ش ــرده اس ک
و منطبــق بــا سیاســت های کان اقتصــاد 

مقاومتــی اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی 
و  بهتریــن  بــا  کــرد  امیــدواری  ابــراز 
موضــوع  در  تصمیــم  راهگشــاترین 
اقتصــادی کشــور، بخشــی از مشــکات، 
ــر  ــه ب ــادی ک ــای اقتص ــات و تنگناه معض
ــده  ــامی وارد آم ــران اس ــب ای ــردم نجی م

یابــد. کاهــش  اســت، 
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خــام  اولیــه،  مــواد  عمــده  تولیدکننــدگان 
مــس،  آهــن،  ماننــد  نشــده  فــرآوری  و 
ــوم، فــوالد، مــواد پتروشــیمی، پلیمــری  آلومنی
هــای  ورق  همچــون  محصوالتــی  یــا  و 
چندیــن  مــا  کشــور  در  چــدن  و  فــوالدی 
هســتند  دارا  را  تاثیرگــذاری  یــا  و  ویژگــی 
 کــه در ذیــل بــدان هــا اشــاره مــی شــود:

ــن  ــه ای ــع ب ــایر صنای ــتگی س 1 - وابس
ــزرگ: ــع ب صنای

ــوی  ــه نح ــور ب ــات کش ــر کارخانج ــد اکث تولی
ــزرگ  ــع ب ــن صنای ــوالت ای ــه محص ــته ب وابس
هســتند چنانکــه در صــورت عــدم عرضــه، 
ســایرین بــا مشــکل اساســی روبــرو مــی شــوند.

ــور  ــزرگ مزب ــع ب ــی رود صنای ــار م ــذا انتظ  ل
ــه ســایر  در هــر حالتــی محصــوالت خــود را ب
مشــتریان کــه همــان تولیــد کننــدگان داخلــی 

ــد. بخــش خصوصــی هســتند، عرضــه کنن

2- دولتــی بــودن یــا داشــتن مدیــران 
: لتی و د

از مدیریــت و سیاســت  ایــن صنایــع  اکثــر 
هــای دولتــی بهــره مــی برنــد فلــذا در صــورت 
ــت  ــوان قیم ــی ت ــذاران م ــت گ ــل سیاس تمای
ایــن کاالهــای اساســی صنعتــی را کنتــرل و از 

ــرد. ــت ک ــا ممانع ــول آنه ــش نامعق افزای

ایــن  3 - مشــاهده خودکفایــی در 
صنایــع بــزرگ:

صنایــع بــزرگ مزبــور پــس از 4۰ ســال تولیــد 
مســتقل توانســته انــد در اکثــر مراحــل تولیــدی 
بــه خودکفایــی رســیده و وابســتگی  خــود 
هــای خــود را از خــارج قطــع کننــد فلــذا 
تاثیــر تحریــم و ارز خارجــی بــر روی تولیدات 

آنهــا انــدک اســت و ثانیــا هــر گونــه افزایــش 
قیمتــی را در خصــوص ورق آهنــی، میلگــرد، 
ــه تحریــم هــا  آلومنیــوم و غیــره، نمــی تــوان ب

ــت. ــط دانس مرتب

4 - گستردگی دامنه تاثیر:
از ویژگــی هــای ایــن صنایــع بــزرگ، قــدرت 
بــر  آنهــا  نفــوذ  گســتره  و  گــذاری  تاثیــر 
ــردم اســت. ســبد  ســایر کاالهــای ضــروری م
خانــواده هــا بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر 
مســتقیم متاثــر از سیاســت هــای آنهــا در بــازار 
ــورد  ــام م ــی اق ــت و معلول ــه عل ــوده و رابط ب
نیــاز جامعــه را بــا عملکــرد ایــن شــرکت هــای 

ــود. ــکار نم ــد ان ــزرگ نبای ب
ــوان  ــی ت ــور نم ــی کش ــرایط تحریم ــذا در ش ل
ــاس  ــروری را در مقی ــای ض ــیاری از کااله بس
ــی  ــای داخل ــازار ه ــه ب ــی ب ــای جهان ــت ه قیم
عرضــه کــرد. زمانــی کــه رئیــس جمهــور 
آمریــکا، شــدیدترین تحریــم هــای تاریــخ 
ــر  ــرده و ه ــل ک ــور تحمی ــاد کش ــر اقتص را ب
ــا  ــاد م ــر اقتص ــی ب ــارت جهان ــه تج روز عرص
تنــگ تــر مــی شــود، چــه لزومــی دارد شــرایط 
 LME ــر بازارهــای جهانــی و بــورس جــاری ب
ــرات  ــوی تغیی ــوان الگ ــه عن ــدن را ب ــازار لن ب
ــرای  ــور ب ــل کش ــزی در داخ ــواد فل ــی م قیمت

ــازیم؟ ــم س ــی حاک ــش خصوص ــع بخ صنای
قیمــت  اختصــاص  مخالــف  کســی  البتــه 
ــی نیســت  ــر کاالهــای صادرات ــی ب هــای جهان
ولــی ایــن حقیقــت بایــد ابــراز شــود کــه 
کدامیــن کشــوری بــا وجــود ایــن تحریــم 
هــای ناجوانمردانــه و افزایــش سرســام آور 
ــواد  ــد م ــی ده ــازه م ــی اج ــای داخل ــت ه قیم
اولیــه حاصــل از ذخایــر معدنــی و صنعتــی بــه 
ــا  ــه ب ــا در مقایس ــی و ی ــای صادرات ــت ه قیم
ــود و  ــل ش ــر تحمی ــک ت ــع کوچ ــه صنای آن ب
ــات  ــک از خصوصی ــی کدامی ــرایط فعل در ش

ــر  ــا ویژگــی هــای کشــورهای غی ــق ب ــا منطب م
تحریمــی اســت تــا قیمــت هــای بازارهــای 
ــر  ــا را ب ــای دنی ــررات بازاره ــا مق ــی و ی جهان

آن جــاری ســازیم؟
بخــش  تولیدکننــدگان  راســتی  بــه  آیــا 
ــن  ــا چنی ــه ب ــد و عرض ــوان تولی ــی ت خصوص
ــدات  ــا عای ــتند و آی ــی را دارا هس ــت هائ قیم
جامعــه و کارگــران و متخصصین آن برحســب 
ــواد ضــروری  ــای م ــا به ارز خارجــی اســت ت
ــاس  ــن اس ــر ای ــز ب ــدی را نی ــای تولی ــگاه ه بن

تعییــن کنیــم؟
لــوازم خانگــی، خــودرو،  قیمــت  افزایــش 
ماشــین  کشــاورزی،  ادوات  آالت،  ماشــین 
افــزار و قطعــات کا متاثــر از قیمــت مــواد 

اولیــه ایــن کارخانجــات بــزرگ اســت.
قیمــت  افزایــش  علــل  بیشــتر  واکاوی  بــا 
صنایــع بــزرگ، مشــخص مــی شــود کــه ایــن 
ــان  ــاب از زی ــور اجتن ــه منظ ــاً ب ــش الزام افزای
ــداف  ــتر اه ــوده و بیش ــور نب ــات مزب کارخانج

ــد. ــی کن ــال م ــر را دنب ــودآوری باالت س
ــود  ــرح ش ــد ط ــن بای ــی چنی ــوال اساس ــذا س  ل
و  اضطــراری  شــرایط  در  نبایــد  چــرا  کــه 
هــای  شــرکت  کشــور،  اقتصــادی  جنــگ 
بــزرگ بــا عرضــه بیشــتر کاال و بــا قیمــت 
ــته و  ــادی کاس ــاع اقتص ــاب اوض ــت از الته ثاب
از اکتســاب ســودهای 3۰۰ تــا هــزار درصــدی 

خــودداری کننــد؟
بــا کمــی تامــل در صــورت هــای مالــی برخــی 
ــوالد  ــع ف ــه مجتم ــا از جمل ــرکت ه ــن ش از ای
مبارکــه ماحظــه مــی شــود ســود خالــص 73 
هــزار میلیــاردی ایــن کارخانــه در ســال ۹6 در 
ســال هــای ۹7 و ۹8 بــه 166 هــزار میلیــارد 
ریــال و عــدد نجومــی ۲۰4 هــزار میلیــارد 
ــه اســت  ــال یعنــی 3۰۰ درصــد جهــش یافت ری
و همچنیــن ســود خالــص کارخانــه فــوالد 
آلیــاژی یــزد نیــز کــه تولیــد کننــده انحصــاری 

سرخط افزایش قیمت ها
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فــوالد آلیــاژی مــورد نیــاز صنایــع داخلــی 
ــال در  ــارد ری ــغ هــزار و ۲۰۹ میلی اســت از مبل
ــزار و 7۹  ــص چهاره ــود خال ــه س ــال ۹6 ب س
میلیــارد ریــال در ســال ۹7 و ســود خالــص 
هشــت برابــری هشــت هــزار و 385 میلیــارد در 
ــرازی شــش ماهــه  ســال ۹8 رســیده و ســود اب
ــزار و  ــج ه ــدد پن ــه ع ــز ب ــاری نی ــال ج اول س

ــت. ــه اس ــاء یافت ــال ارتق ــارد ری 664 میلی
صنایــع آلومنیــوم نیــز از ایــن قافلــه عقــب 
ــود در  ــی خ ــارد ریال ــود 68۹ میلی ــده و س نمان
ســال ۹6 را بــه حــدود هشــت برابــر یعنــی پنــج 
هــزار و 388 میلیــارد ریــال در ســال ۹8 ارتقــاء 
داده و بــرای شــش ماهــه اول ســال ۹۹ نیــز 
ســودی معــادل دو هــزار و 637 میلیــارد ریــال 

ــد. ــر خــود درج کــرده ان در دفات
نیــز  بــزرگ دولتــی  وابســته  ســایر صنایــع 
ــان  ــد چن ــی کنن ــال م ــی را دنب ــن وضعیت چنی
ــر  ــع مــس شــهید باهن ــص صنای کــه ســود خال
از مبلــغ 776 میلیــارد ریــال در ســال ۹6 بــه 
ــارد  ــزار و 844 میلی ــدی دو ه ــغ 4۰۰ درص مبل
ریالــی در ســال ۹8 رســیده اســت و اعــام 
کــرده در شــش ماهــه اول ســال ۹۹ ایــن ســود 
بــه مبلــغ دو هــزار و 637 میلیــارد ریــال رســیده 
و احتمــاالً شــاهد رکــورد شــکنی ســودآوری 

ــود. ــم ب ــال خواهی ــان س در پای

صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمی:
ــیاه  ــای س ــه ط ــته ب ــم وابس ــع عظی ــن صنای  ای
ــود را  ــوالت خ ــت محص ــز قیم ــورمان نی کش
ــش داده و نقــش  ــه صــورت تصاعــدی افزای ب
هــای  قیمــت  افزایــش  در  را  ای  برجســته 
داخلــی ایفــاء مــی کننــد و بــاز هــم همــه ایــن 
ــاز  ــه نی ــد ک ــی ده ــی رخ م ــات در حال اتفاق
ــی و  ــای داخل ــت قیمــت در بازاره ــه تثبی ــا ب م
ــاس  ــش احس ــش از پی ــران بی ــه صنعتگ ماحظ
مــی شــود. ولــی بــا وجــود ایــن ضــرورت هــا 
بازهــم شــرکت هــای بــزرگ درصــدد ارتقــاء 

ــتند.  ــود هس ــودآوری خ س
تســری ایــن شــیوه ســودطلبی بــه ســایر صنایــع 
ــان  ــا هم ــازی ه ــودرو س ــه خ ــد از جمل نیازمن
ــد کــه سلســله وار  داســتانی را بازگــو مــی کن

در ســال هــای مختلــف اتفــاق مــی افتــد.
ــت و  ــان صنع ــزم متولی ــه ع ــان ک ــن چن بنابرای
اقتصــاد کشــور بــر کنتــرل و ثبــات قیمــت 
ــی و  ــران داخل ــه صنعتگ ــازار و ماحظ ــای ب ه
مصــرف کننــدگان قــرار گیــرد، مــی تــوان 
ــت  ــه تثبی ــزرگ ب ــع ب ــه صنای ــت بهین ــا مدیری ب
ــای  ــش ه ــوده و بخ ــدوار ب ــازار امی ــرایط ب ش
مهــم مغفــول برنامــه توســعه ششــم توســعه را از 
ــع  ــه هــای اشــتغال و رشــد صنای ــه در زمین جمل
کوچــک اجــراء و در شــرایط تحریــم و کرونــا 
از افزایــش لجــام گســیخته قیمــت هــا ممانعــت 
ــت  ــا را در سیاس ــی ه ــرخط گران ــا س ــرد ت ک
ــود. ــاهده ننم ــران آن مش ــت و مدی ــای دول ه
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ــرمایه   ــذب س ــرقی، ج ــان ش ــتاندار آذربایج اس
بخش هــای  در  بخــش خصوصــی  گــذاری 
ــت  ــر دانس ــکار ناپذی ــی ان ــف را ضرورت مختل
ــه  ــف ب ــتان، مکل ــران اس ــام مدی ــت: تم و گف
ــا ســرمایه گذاران و کاهــش  ــژه ب همــکاری وی
بروکراســی اداری در ایــن زمینــه هســتند.دکتر 
محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه بررســی 
توســعه  گــروه  ســرمایه گذاری  زمینه هــای 
اقتصــاد ملــل در آذربایجــان شــرقی، بــا اشــاره 
در  آذربایجــان  و  تبریــز  ظرفیت هــای  بــه 
صنعتــی،  اقتصــادی،  مختلــف  بخش هــای 
ــار  ــص، اظه ــانی متخص ــروی انس ــدی و نی تولی
تابنــاک در آســمان  تبریــز، آذری  داشــت: 
ــا  ــروطیت ت ــاب مش ــه از انق ــت ک ــور اس کش
پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی و دفــاع 
مقــدس بــه نقــش و وظیفــه خــود در برهه هــای 

ــت. ــرده اس ــل ک ــاس عم حس
وی خاطرنشــان کــرد: متاســفانه آذربایجــان 
ــه  ــان ک ــته، آن چن ــای گذش ــرقی در دهه ه ش
بایــد و شــاید، توســعه نیافتــه و بایــد تــاش 
ــی و  ــگاه واقع ــه جای ــن اســتان را ب ــا ای ــم ت کنی

ــانیم. ــأن آن برس ــق ش الی
اســتان  ایــن  از  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
بــه عنــوان دروازه دسترســی ایــران بــه اروپــا 
و بــازار بــزرگ آســیای مرکــزی نــام بــرد و 
ــزار واحــد  ــج ه ــه پن ــک ب ــت نزدی گفــت: فعالی
صنعتــی و تولیــدی و وجــود زیرســاخت هایی 
ــای  ــی و محوره ــوط ریل ــرک، خط ــد گم مانن
ــا بخشــی از ظرفیت هــای اســتان  ــی تنه مواصات
ــوده و  ــود نب ــت موج ــه وضعی ــع ب ــا قان ــت؛ ام اس
بــرای بهبــود و ارتقــای زیرســاخت ها تــا رســیدن 
بــه وضعیــت مطلــوب و ایــده آل تــاش می کنیم.

پورمحمــدی تأکیــد کــرد: زیرســاخت های 
ــا  ــت برســد و ب ــا نبایــد بــه بن بس ــی م ارتباط

اتصــال بــه کشــورهای همســایه و دسترســی بــه 
بازارهــای منطقــه می تــوان بســیاری از نیازهــای 

ــن کــرد. کشــور را تأمی
ــه  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ظرفیــت واحدهــای تولیــدی اســتان اشــاره 
کــرد و گفــت: بعــد از شــیوع کرونــا، بســیاری 
ــا تغییــر در خــط تولیــد  از تولیدکننــدگان مــا ب
خــود، اقــدام بــه تولیــد مــواد ضدعفونی کننــده 
کردنــد و امــروز نــه تنهــا نیــاز داخلــی در ایــن 
زمینــه برطــرف شــده، بلکــه بــه دنبال صــادرات 

ــن محصــوالت هــم هســتیم. ای
 اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه 
ــبت  ــتان نس ــکاری در اس ــرخ بی ــودن ن ــن ب پایی
بــه میانگیــن کشــوری، اظهــار داشــت: گرچــه 
ایــن مطلــب در ظاهــر خبــر خوبــی اســت، امــا 
ــی  ــی موضوعات ــر در آن و بررس ــت نظ ــا دق ب
همچــون مهاجرفرســتی اســتان روشــن می شــود 
کــه جوانــان غیرتمنــد و جویــای کار مــا بــرای 
اشــتغال و کســب روزی حــال بــه ســایر نقــاط 
ــد کــه نتیجــه آن،  کشــور، مهاجــرت مــی کنن

ــکاری اســت. ــرخ بی ــن آمــدن ن پایی
جوانــان  بــرای  اشــتغال زایی  پورمحمــدی 
را اولویــت اصلــی مدیریــت ارشــد اســتان 
ــرای  ــی ب ــر طرح ــت: از ه ــرد و گف ــوان ک عن
ــان،  ــرای جوان ــدار ب اشــتغال زایی مناســب و پای
اجرایــی  دســتگاه های  و  می کنیــم  حمایــت 
نیــز موظــف بــه همــکاری ویــژه در ایــن زمینــه 
و پرهیــز از بروکراســی  پیچیــده و زمان گیــر 

ــتند. هس
وی، خواســتار معرفــی هرچــه بیشــتر ظرفیت هــا 
و فرصت هــای ســرمایه گذاری اســتان بویــژه در 
بخــش معــدن شــد و افــزود: در نقــاط مختلــف 
ــا  ــواع کانی ه ــی از ان ــیار غن ــادن بس ــتان مع اس
ــس،  ــر م ــدی از ذخای ــر بهره من ــم و از نظ داری

رتبــه نخســت کشــور و ذخایــر طــا، رتبــه دوم 
کشــور متعلــق بــه آذربایجــان شــرقی اســت.

پورمحمــدی تأکیــد کــرد: بایــد بــا اتخــاذ 
بــرای  زمینــه  عملیاتــی،  مناســب  تدابیــر 
بیشــتر بخــش معــدن در  بهــره وری هرچــه 
اقتصــادی  توســعه  و  اشــتغال زایی  راســتای 

شــود. فراهــم  اســتان 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی همچنیــن تولید 35 
درصــد قطعــات مــورد نیــاز خــودرو کشــور در 
تبریــز، کســب عنــوان ملــی پایتخــت شــیرینی و 
شــکات ایــران و صــادرات ایــن محصــوالت 
بــه بیــش از 8۰ کشــور جهــان و راه انــدازی 
بزرگتریــن شــهرک تخصصــی کیــف، کفــش 
و چــرم در تبریــز را از دیگــر ظرفیت هــای 

ارزشــمند اســتان برشــمرد.
صنایــع  شــهرک  ماننــد  پروژه هایــی  وی، 
ــی  ــرودگاه بین الملل ــد ف ــال جدی ــتی، ترمین دس
ــز  ــدان تبری ــال زن ــرو، انتق ــط دو مت ــز، خ تبری
حاشــیه  پهنه هــای  در  ســرمایه گذاری  و 
بزرگــراه تبریــز- ســهند را از جملــه پروژه هــای 
و  کــرد  عنــوان  ســرمایه گذاری  توجیــه دار 
گفــت: بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع دولتــی 
ــذب  ــادی، ج ــای اقتص ــرای پروژه ه ــرای اج ب
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی می توانــد 
بســیاری از منابــع و ظرفیت هــای بالقــوه اســتان 

را بــه پروژه هــای اشــتغال زا تبدیــل کنــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در بخــش دیگری 
از ســخنان خــود، تحریم هــای اقتصــادی را 
آخریــن حربــه دشــمنان در مقابــل ملــت ایــران 
دانســت و گفــت: ملــت ایــران در طــول چهــل 
ســال گذشــته، همــواره تحــت فشــار و تحریــم 
ــه مقاومــت  ــا روحی ــوده و ب ــی ب اســتکبار جهان
و تکیــه بــر توانمندی هــای داخــل، توانســته 
ــازد. ــر س ــمنان را بی اث ــای دش ــت توطئه ه اس

استاندار آذربایجان شرقی:

سرمایه گذاری بخش خصوصی، ضرورتی انکارناپذیر است
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خبر

شماره7

تابستان 99

نشریه
اتاق تبریز

روابــط  بــا  گفتگــو  در  ژائلــه  یونــس 
ــان  ــا بی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــی ات عموم
ــد  ــوزه تولی ــی و ح ــش خصوص ــه بخ اینک
ــت  ــه حمای ــاز ب ــش از همیشــه، نی اســتان بی
اســتان  در  خوشــبختانه  گفــت:  دارد، 
بیــن  همــکاری  بــرای  مناســبی  فضــای 
ــی  ــای دولت ــش ه ــی و بخ ــش خصوص بخ
ــرای  ــا ب ــن فض ــد از ای ــه بای ــود دارد ک وج
آذربایجــان  اقتصــادی  وضعیــت  بهبــود 

ــرد. ــره ب ــرقی به ش
ــه  ــات جامع ــه ادبی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــتی و حمای ــن پرس ــمت وط ــه س ــد ب بای
ــا  ــانه ه ــت: رس ــرود، گف ــش ب ــد پی از تولی
ــد. در  ــژه ای دارن ــش وی ــه نق ــن زمین در ای
شــرایط کنونــی بایــد کمــک کنیــم تــا 
ــدگان  ــه و تولیدکنن ــا گرفت ــد پ بخــش تولی
بــدون دغدغــه بــه کار خــود ادامــه دهنــد.

لزوم اتحاد میان فعاالن 
بخش خصوصی کشور

در  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
ــی  ــای بازرگان ــاق ه ــف ات ــوص وظای خص
در تولیــد ثــروت و بهبــود فضــای کســب و 
ــی  ــی متول ــای بازرگان ــاق ه ــت: ات کار گف
بــا در  بــوده و  امــور بخــش خصوصــی 
وظیفــه  اقتصــاد،  فرمــان  داشــتن  دســت 
ــت ســرمایه گــذاری و  ــروت، امنی ــد ث تولی
ــده دار  ــب و کار را عه ــای کس ــود فض بهب
هســتند کــه بایــد در زمینــه دســت یابــی بــه 
ایــن اهــداف، تمــام تــاش خــود را بــه کار 

ــد.  گیرن
ــه سیاســت گــذار و  ــا، ن ــاق ه ــد ات ــر چن ه

نــه مجــری قانــون هــا و تصمیمــات نیســتند 
بلکــه حکــم مشــاور دســتگاه هــای مســئول 

را بــر عهــده دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه دغدغــه فعــاالن بخــش 
بهبــود  و  مــردم  رفــاه  بایــد  خصوصــی 
ــد  ــت: نبای ــد، گف ــادی باش ــت اقتص وضعی
مالیــات  پرداخــت  از  کــه  کســانی  از 
ــی  ــا صادرکنندگان ــد و ی ــی زنن ــرباز م س
کــه ارز را بــه کشــور برنمــی گردنــد، 

حمایتــی انجــام گیــرد.
ــت  ــکیل مدیری ــنهاد تش ــه پیش ــا ارائ ــه ب ژائل
منطقــه ای فعــاالن بخــش خصوصــی در 
ــوان  ــال مــی ت ــوان مث ــه عن کشــور گفــت: ب
ــادرات، واردات و  ــه ص ــوط ب ــف مرب وظای
تجــارت کاالهــای خاصــی را بــر عهــده 
ــت  ــه گذاش ــا منطق ــتان و ی ــک اس ــاق ی ات
کــه ایــن امــر ســبب حــل آســان تــر بحــران 
هــای احتمالــی بــه وجــود آمــده و همچنیــن 

ــد. ــد ش ــت خواه ــس رقاب ــاد ح ایج

 باید به سمت تجارت هدفمند
 گام برداریم

وی ادامــه داد: تجــارت نیازمنــد اصــول 
ــای  ــم ه ــاد تی ــا ایج ــه ب ــت ک ــی اس منظم
مــورد نظــر در مناطــق مختلــف کشــور، 
مــی تــوان موضــوع تجــارت را بــه صــورت 

ــرد. ــش ب ــه پی ــد ب هدفمن
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان 
بــر  بایــد  واردات  و  صــادرات  اینکــه 
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 
ــد. ــنده کنن ــرف بس ــه ح ــا ب ــیده و تنه کش

ــی در  ــاد یکپارچگ ــر ایج ــد ب ــا  تاکی وی ب
فعــاالن بخــش خصوصــی گفــت:  بیــن 
ــی و  ــای بازرگان ــاق ه ــای ات ــی اعض تمام
ــک  ــد در ی ــی بای ــش خصوص ــاالن بخ فع
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 
همــکاری  ضــرورت  بــه  ای  اشــاره  بــا 
ــروی  ــن نی ــرای تامی ــت ب ــا صنع ــگاه ب دانش
انســانی کارآمــد گفــت: متاســفانه روال 
مــدرک گرایــی بــر دانشــگاه هــا ســایه 
افکنــده و مانــع از تربیــت دانشــجوی زبــده 

ــود. ــی ش م
وی ادامــه داد: در رشــته هــای مختلفــی 
و رشــته  الملــل  بیــن  تجــارت  همچــون 
هــای مهندســی نیــاز بــه تربیــت نیــروی 
کارا و ماهــر داریــم کــه دانشــگاه هــا بایــد 

در ایــن زمینــه گام بردارنــد.
ــه دوره هــای  ــزوم ارائ ــر ل ــن ب ــه همچنی ژائل
بازاریابــی بیــن الملــل تاکیــد کــرد و گفــت: 
در ایــن زمینــه مــی تــوان از اســاتید خارجــی 
ــرد. از  ــره ب ــی به ــرح داخل ــاتید مط ــا اس و ی
ســوی دیگــر نحــوه ارائــه دروس کاربــردی 
ــد چــرا کــه  ــر یاب بایــد در دانشــگاه هــا تغیی
ــا یکســری واقعیــت  گاه در دنیــای واقعــی ب
هــا مواجــه هســتیم کــه در دانشــگاه هــا 

ــی از آن هــا زده نمــی شــود. حرف

رییس اتاق بازرگانی تبریز:

ادبیات جامعه باید به سمت حمایت از تولید پیش برود
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ــورای  ــه ش ــن جلس ــه آخری ــاس مصوب ــر اس ب
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــو 
ســتاد  جلســه  اولیــن  شــرقی،  آذربایجــان 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــادرات در ات ــهیل ص تس
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 
ــن  ــذ تضمی ــا اخ ــد ب ــر بای ــئوالن ام ــت: مس گف
محصــوالت  صــادرات  امــکان  الزم،  هــای 
ــن  ــتان در ای ــدات اس ــایر تولی ــاورزی و س کش

ــد. ــا کنن ــل کاری را مهی فص
وی بــا اشــاره به تبعــات تعلیــق کارت بازرگانی 
بــرای بخــش هــای مختلــف اقتصــادی گفــت: 
تعلیــق کارت بازرگانــی صــادر کننــده، در 
ــن  ــره تامی ــد زنجی ــی توان ــادرات م ــل ص فص
ــار  ــادی را دچ ــف اقتص ــای مختل ــش ه در بخ

ــد. ــدنی کن ــران نش ــای جب ــش ه چال
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: 
مشــکات صادرکننــدگان بــه منظــور صــادرات 
محصوالتــی ایرانــی بایــد بــا تدبیــر مســئوالن امــر 

در کشــور و اســتان رفــع شــود.
نایــب رئیــس اتــاق تبریــز، ارزش گــذاری غیــر 

ــی  ــای صادرات ــوالت و کااله ــر محص ــی ب واقع
و  اقتصــادی  فعــاالن  مشــکات  دیگــر  از  را 
ــن  ــع ای ــه رف ــبت ب ــد و نس ــدگان خوان صادرکنن
بخــش از مشــکات فعاالن اقتصــادی بــا اقدامات 

ــرد.  ــدواری ک ــار امی ــی اظه ــئوالن گمرک مس

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 
بازرگانــی  هــای  کارت  دارنــدگان  ارزی 
ــای ســه  ــر در نهاده ــه مســئوالن ام گفــت: هم
ــاق  ــه و ات ــوه قضائی ــس، ق ــت، مجل ــه دول گان
بازرگانــی، درصــد آن هســتند کــه بــا حمایــت 
از فعــاالن اقتصــادی و صادرکننــدگان واقعــی، 
مشــکات آن هــا را رفــع و امــکان توســعه 

ــد. ــم کنن ــور را فراه ــه کش ــه جانب هم
محمدنقــی هنربــر ادامــه داد: امیدواریــم بــا 
ــا و  ــازمان ه ــام س ــی تم ــم افزای ــکاری و ه هم
تشــکل هــای ذیربــط، موانــع موجــود در رفــع 
ــرف و  ــادی برط ــاالن اقتص ــدات ارزی فع تعه
امــکان صــادرات تولیــدات اســتان و کشــور بــه 

ســایر کشــور هــا فراهــم شــود.
ــه  ــه طــرح پیشــنهادی در کمیت ــا اشــاره ب وی ب
کشــور  نفتــی  غیــر  صــادرات  کارشناســی 
گفــت: بــر اســاس تصمیمــات اتخــاذ شــده در 
ایــن کمیتــه، پیشــنهاد شــده اســت کــه تــا آخــر 
ــدات  ــع تعه ــرای رف ــاری ب ــال ج ــاه س ــان م آب
ارزی بــه فعــاالن اقتصــادی فرصــت داده شــود 
ــت الزم  ــنهاد فرص ــن پیش ــب ای ــا تصوی ــه ب ک
بــرای رفــع تعهــدات ارزی صادرکننــدگان 

ــد. ــد ش ــم خواه فراه
هنربــر، ارائه فرصــت و ترغیــب صادرکنندگان 
از طــرف تشــکل های اقتصــادی همچــون اتاق 
ــع  ــع موان ــر در رف ــدام موث ــی را دو اق بازرگان

موجــود در ایفــای تعهــدات ارزی خوانــد و 
ــکاری و  ــا هم ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــار امی اظه
هــم افزایــی تشــکل هــا و مســئوالن، ایــن مهــم 

ــی شــود. عملیات

لزوم تفکیک فعاالن واقعی از 
اخاللگران اقتصادی 

مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان 
ــاالن  ــت از فع ــوه حمای ــوص نح ــز در خص نی
ارزی  تعهــدات  رفــع  زمینــه  در  اقتصــادی 
اطاعــات  تکمیــل  بــا  امیدواریــم  گفــت: 
نهادهــای  و  هــا  بانــک  موجــود در دســت 
ــاالن  ــک فع ــرف و تفکی ــک ط نظارتــی از ی
واقعــی از اخــال گــران اقتصــادی، امــکان 
کوچکتریــن  بــدون  ارزی  تعهــدات  رفــع 
ــی  ــدی و صنعت ــای تولی ــد ه ــه واح ــیبی ب آس

فراهــم شــود.
علــی اصغــر عبــاس زاده  بــا اشــاره بــه جایــگاه 
کمیتــه ارزش گــذاری صــادرات در گمــرک 
غیــر  گــذاری  ارزش  خصــوص  در  ایــران 
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 
ــد. ــه دهن ــی را ارائ ــول و کاالی صادرات محص

شــعب  امــور  اداره  رئیــس  عــادل غامــی، 
شــرقی  آذربایجــان  در  ایــران  ملــی  بانــک 
ــاالن اقتصــادی واقعــی  ــدی فع ــت بن ــز اولوی نی
از غیــر واقعــی را اولیــن اقــدام مســئوالن و 
ســازمان هــای ذیربــط در بحــث رفــع تعهــدات 
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــد و اظه ارزی خوان
فعــاالن  از  حمایــت  و  بنــدی  اولویــت  بــا 
ــکان  ــی در شــرایط ســخت، ام اقتصــادی واقع
حــل مســائل و مشــکات پیــش آمــده در رفــع 
تعهــدات ارزی فعــاالن اقتصــادی فراهــم شــود.

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

ارزش گذاری غیر واقعی
 بر محصوالت و کاالهای صادراتی



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 
ــی  ــهید رجای ــنواره ش ــازمان را در جش ــن س ای
ــازمان در  ــای س ــاش ه ــه و از ت ــک گفت تبری
حــل مســائل و مشــکات فعــاالن اقتصــادی 

ــد. ــی کردن اســتان قدردان
رئیــس ســازمان صمــت آذربایجــان شــرقی در 
ایــن دیــدار گفــت: کســب موفقیــت در شــرایط 
هــم  و  همــکاری  نشــانگر  کنونــی،  ســخت 
افزایــی فعــاالن اقتصــادی در بخــش خصوصــی 

ــی اســت. و دولت
ــل  ــه ح ــه روی ــاره ب ــا اش ــن زاده ب ــب امی حبی
ــد  ــت و تولی ــوزه صنع ــاالن ح ــکات فع مش
شــان  و  کرامــت  حفــظ  گفــت:  اســتان 
ــل  ــه در ح ــن مولف ــادی مهمتری ــاالن اقتص فع
ــن  ــت و در ای ــان اس ــکات آن ــائل و مش مس
بیــن، حــل مشــکات بایــد بــا همــکاری بیــن 
ــادی  ــاالن اقتص ــی و فع ــای دولت ــتگاه ه دس

ــرد. ــورت گی ص
وی، همــکاری فعــاالن اقتصــادی و ســازمان 
ــائل  ــل مس ــیر ح ــن مس ــاه  تری ــت را کوت صم
اســتان  اقتصــادی  فعــاالن  مشــکات  و 
اقتصــادی  فعــاالن  داد:  ادامــه  و  دانســته 
بایــد از همــان آغــاز مشــکل، ســازمان را 
در جریــان امــور قــرار دهنــد تــا شــاهد حــل 
ــا همــکاری، هــم افزایــی و  ایــن مشــکات ب
ای در کوتــاه  بــدون کوچکتریــن حاشــیه 

ــیم. ــان باش ــن زم تری
ــادرات  ــط ص ــد: متوس ــی ده ــه م ــن زاده ادام امی
ــر  ــی آذربایجــان شــرقی، 13 درصــد باالت غیرنفت
ــت  ــن موفقی ــه ای ــت ک ــوری اس ــن کش از میانگی
را مدیــون تاشــگران اقتصــادی اســتان در بخــش 

ــم. صــادرات مــی دانی

اهمیت هم افزایی و همکاری سازمان 
صمت با صنعتگران 

نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز نیــز در 
ــود  ــکات موج ــه مش ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دی ای
ــرایط  ــال ش ــه دنب ــور ب ــتان و کش ــت اس در صنع
ــر اقتصــاد گفــت: خوشــبختانه  ســخت حاکــم ب
ــه درد  ــنا ب ــتان، آش ــت اس ــازمان صم ــس س ریی
صنعــت اســتان و کشــور بــوده و حضــور ایشــان 
در ایــن جایــگاه، در شــرایط ســخت اقتصــادی، 
ــی  ــش خصوص ــاالن بخ ــرای فع ــی ب ــوت قلب ق
بــرای حــل مشــکات واحدهــای تولیــدی و 

ــت.  ــی اس صنعت
از  ایشــان  شــناخت  افــزود:  کمالــی  عبــاس 
صنعــت و اقتصــاد اســتان، ســبب حفــظ کرامــت 
صنعتگــران و رفــع مشــکات آن هــا در کوتــاه 

ــود. ــی ش ــن م ــان ممک ــن زم تری
و  افزایــی  هــم  اهمیــت  خصــوص  در  وی 
همــکاری ســازمان صمــت بــا صنعتگــران اســتان 
گفــت: همــکاری و هــم افزایــی ســازمان صمــت 
بــا فعــاالن صنعتــی اســتان، فضــا را بــرای فعالیــت 
ــر  بیشــتر ایــن افــراد مهیــا مــی کنــد تــا عــاوه ب
ــذب  ــکان ج ــود، ام ــای موج ــرمایه ه ــظ س حف
توســعه  راســتای  در  جدیــد  هــای  ســرمایه 

ــود. ــم ش ــتان فراه ــی اس ــادی و صنعت اقتص
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره 
اســتان  در  اقتصــادی  ســخت  شــرایط  بــه 
و کشــور بــه دلیــل تحریــم هــای ظالمانــه 
ــا در  ــروس کرون ــیوع وی ــر ش ــکا و تاثی آمری
ــئوالن  ــت مس ــا درای ــت: ب ــان گف ــاد جه اقتص
ارشــد و صنعتگــران اســتان، مســائل اداری 
کمتریــن  ایجــاد  بــدون  اقتصــادی  فعــاالن 
آســیب روانــی تحقــق یافتــه تــا ســرمایه هــای 
اقتصــادی موجــود در اســتان در بســتر امنیــت 
ایجــاد شــده، بــدون کوچکتریــن نگرانــی بــه 

ــد. ــه دهن ــود ادام ــت خ فعالی

آذربایجان شرقی دارای مزیت های 
رقابتی در حوزه اقتصاد

ــن  ــز در ای ــز نی ــی تبری ــاق بازرگان ــر کل ات دبی
دیــدار بــا تبریــک موفقیــت هــای کســب شــده 
ســازمان صمــت اســتان گفــت: آذربایجــان 
ــی در  ــی خوب ــای رقابت ــت ه ــرقی دارای مزی ش
بخــش هــای مختلــف اقتصــادی اســت کــه 
ــاق  ــی ات ــم افزای ــکاری و ه ــا هم ــم ب امیدواری
ــا و  ــایر انجمــن ه ــز، ســازمان صمــت و س تبری
تشــکل هــای اقتصــادی اســتان شــاهد موفقیــت 
بیشــتری در ســطح ملــی و فراملــی در ایــن 

ــیم. ــوزه باش ح
ــر تشــکل هــای  ــی، حضــور موث مهــدی قهرمان
ــهیل  ــتادهای تس ــذار در س ــر گ ــادی تاثی اقتص
ــه  ــی را الزم ــای تخصص ــروه ه ــایر کار گ و س
ــادی  ــد اقتص ــی در رش ــم افزای ــکاری و ه هم
اســتان خوانــده و گفــت: امیدواریــم بــا حضــور 
ــتاد  ــز در س ــاق تبری ــان ات ــئوالن و کارشناس مس
بیشــتر  عرضــه  امــکان  صــادرات،  تســهیل 
ــگاه  ــی ن ــتان در اقص ــدی اس ــوالت تولی محص

ــود. ــم ش ــش فراه ــش از پی ــان بی جه
همچنیــن در حاشــیه ایــن دیــدار، مســئوالن 
اتــاق تبریــز از » نمایشــگاه دائمــی نهضــت 
ــد  ــت بازدی ــازمان صم ــل« در س ــاخت داخ س

کردنــد.
 رضــا عیــن الــه زاده، معــاون امــور صنایــع 
ــاد  ــدف از ایج ــتان، ه ــت در اس ــازمان صم س
از  بیشــتر  بــرداری  بهــره  را  نمایشــگاه  ایــن 
ــتای  ــی در راس ــدی و صنعت ــای تولی ــت ه ظرفی
ــده و  ــتان خوان ــی در اس ــات واردات ــد قطع تولی
گفــت: بــا ایجــاد »نمایشــگاه دائمــی نیازمنــدی 
هــای صنعتــی« در ســازمان صمــت امــکان هــم 
ــدگان  ــد کنن ــا تولی ــذاران ب ــرمایه گ ــی س افزای
ــاز  ــورد نی ــات م ــن قطع ــت تامی ــی در جه داخل

ــود. ــی ش ــم م فراه

در دیدار با رئیس سازمان صمت مطرح شد:

مزیت های رقابتی آذربایجان شرقی در حوزه اقتصاد
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ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ــه ش ــصتمین جلس ش
ــی  ــا بررســی موضوعات خصوصــی آذربایجــان شــرقی ب
چــون »مشــکات چــک برگشــتی واحدهــای تولیــدی 
ــک  ــر از ی ــا کمت ــر و ی ــر کارگ ــر از 1۰۰ نف ــه کمت ک
ــه  ــراض ب ــب اعت ــد، مرات ــادرات دارن ــورو ص ــون ی میلی
نحــوه ســهمیه بنــدی و صــدور مجــوز صــادرات بــرای 
شــیر خشــک، معرفــی نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســامی بــه عنــوان اعضــای اصلــی شــورا، بررســی 
مشــکات واحدهــای تولیــدی فــوالد اســتان و فعــاالن 
اقتصــادی در ارتبــاط بــا بخشــنامه هــای مربــوط بــه رفــع 
تعهــد ارزی بانــک مرکــزی، بررســی عــدم اجــرای 
در خصــوص  اعتبــار  و  پــول  شــورای  دســتورالعمل 
بــرای  )ریالــی(  داخلــی  اســنادی  اعتبــار  گشــایش 
ــاده 16  ــرای م ــت اج ــی، درخواس ــای عمران ــروژه ه پ
ــا موضــوع ایجــاد  ــود محیــط کســب و کار ب ــون بهب قان
ــرای  ــز ب ــهرداری تبری ــط ش ــب توس ــای مناس ــکان ه م
فروشــندگان کــم ســرمایه جهــت عرضــه کاالهــای 
ــل  ــران عام ــر از مدی ــت نف ــاب هش ــل، انتخ ــد داخ تولی
ــای  ــا رؤس ــی ی ــی و تعاون ــر خصوص ــای برت ــرکت ه ش
تشــکل هــای تعاونــی و خصوصــی« در محــل اتــاق 

ــد.  ــزار ش ــز برگ ــی تبری بازرگان

ژائله: حذف بروکراسی های اداری
 با افتتاح پنجره واحد فیزیکی

در ابتــدای ایــن جلســه، رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا 
ــال  ــت: در ح ــور گف ــادی کش ــت اقتص ــه وضعی ــاره ب اش
حاضــر اقتصــاد کشــور نیــاز بــه اصاحــات اساســی دارد 
ــت  ــرده و وضعی ــل ک ــت تبدی ــه فرص ــا را ب ــا تهدیده ت

ــد. اقتصــاد کشــور ســامان یاب
ــای  ــا و پتانســیل ه ــت ه ــه مزی ــا اشــاره ب ــه ب ــس ژائل یون
ــر ایجــاد اپراتورهــای توســعه  اســتان، پیشــنهادی مبنــی ب
و مدیریــت زنجیــره ارزش در حــوزه هــای مختلــف 

غذایــی،  صنایــع  چــرم،  فــرش،  کشــاورزی،  نظیــر 
ــاجی،  ــی، نس ــع معدن ــی، صنای ــوازم خانگ ــاختمان، ل س
ــه داد و  ــره ارائ ــیمی و غی ــل و پتروش ــل و نق دارو، حم
افــزود: ایــن طــرح مــی توانــد بــه عنــوان ســند راهبــردی 

ــود. ــرح ش ــتان مط ــاد اس اقتص
وی در ادامــه از راه انــدازی پنجــره واحــد فیزیکــی 
اســتان در محــل اتــاق بازرگانــی خبــر داد و گفــت: ایــن 
ــط کســب و کار در اســتان  ــود محی ــه منظــور بهب فضــا ب
برنامــه ریــزی شــده اســت کــه هفتــه آینــده همزمــان بــا 
ــا راه  ــا ب ــد و مطمئن ــد ش ــاح خواه ــر افتت ــاق دیگ ــه ات س
انــدازی ایــن پنجــره، بروکراســی زایــد اداری حــذف و 
ــد  ــم خواه ــا فراه ــرای کســب و کاره ــت ب ــکان فعالی ام

شــد.

بررسی مشکالت چک های برگشتی
 واحدهای تولیدی

اولیــن موضــوع ایــن نشســت توســط نایــب رئیــس اتــاق 
بــا موضــوع مشــکات چــک هــای برگشــتی واحدهــای 
ــر از  ــا کمت ــر کارگــر و ی ــر از 1۰۰ نف ــدی کــه کمت تولی

یــک میلیــون یــورو صــادرات دارنــد، مطــرح شــد.
معافیــت  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  کمالــی  عباســی 
ــی  ــرای واحدهای ــتی ب ــک برگش ــای چ ــت ه محدودی
کــه کمتــر از 5۰ نفــر پرســنل و یــا کمتــر از یــک 
ــت،  ــده اس ــول مان ــد مغف ــادرات دارن ــورو ص ــون ی میلی
تمامــی  کــه  اقتصــاد  کنونــی  شــرایط  در  افــزود: 
ای  عدیــده  مشــکات  دچــار  تولیــدی  واحدهــای 
واحدهــای  مشــکات  گرفتــن  نادیــده  هســتند، 
ــری در صــادرات و ارزآوری  کوچــک کــه ســهم موث
بــرای اســتان دارنــد منطقــی نیســت. وی بــه منظــور 
پیشــنهاد  تولیــدی کوچــک،  از واحدهــای  حمایــت 
ــج  ــاده پن ــک م ــره ی ــی تبص ــه اجرای ــن نام ــاح آیی اص

مکــرر قانــون صــدور چــک را ارائــه داد.
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ــتان در  ــتری اس ــس دادگس ــی، رئی ــل اله ــی خلی موس
ــال ۹7  ــک در س ــون چ ــه قان ــان اینک ــا بی ــه ب ــن زمین ای
اصــاح شــده و هــر نــوع تغییــر و تحــول بایــد از 
ــرد،  ــرار گی ــب ق ــورد تصوی ــی م ــاری قانون ــق مج طری
گفــت: اصــاح ایــن آییــن نامــه بــه دلیــل اینکــه 
مصوبــه هیئــت وزیــران اســت، بایــد از طریــق شــورای 

ــود. ــه ش ــت ارائ ــات دول ــه هی ــز ب ــوی مرک گفتگ

بررسی سهمیه بندی و صدور مجوز صادرات 
برای شیر خشک

ــب  ــی مرات ــوع بررس ــا موض ــه ب ــتور جلس ــن دس دومی
ــوز  ــدور مج ــدی و ص ــهمیه بن ــوه س ــه نح ــراض ب اعت
ــرای شــیر خشــک توســط کریــم محمــود  صــادرات ب

ــد. ــرح ش ــان ط ــگاه آذربایج ــل پ ــایان، مدیرعام ش
شــایان بــا اشــاره بــه مشــکات واحدهــای لبنــی اســتان 
ــه  گفــت: اغلــب واحدهــای تولیــدی کوچــک لبنــی ب
دلیــل بحــران هــای اخیــر تعطیــل شــدند امــا مجموعــه 
دامپــروران،  از  حمایــت  بــرای  آذربایجــان  پــگاه 
تمامــی شــیرهای خــام ایــن واحدهــا را خریــداری 
ــادی  ــای اقتص ــران ه ــه، بح ــه اینک ــت ب ــا عنای ــرد. ب ک
ــن  ــروش ای ــش ف ــده و کاه ــه ش ــن مجموع ــامل ای ش
ــه منظــور  ــه دنبــال داشــته اســت، ب واحــد تولیــدی را ب
مدیریــت شــیرهای خــام مــازاد، اقــدام بــه تولیــد شــیر 

ــت. ــده اس ــک ش خش
وی ادامــه داد: امــا بــا توجــه بــه اینکــه، صــادرات شــیر 
خشــک ممنــوع اســت، ایــن شــرکت بــا انباشــت بیــش 
ــت.  ــده اس ــه ش ــک مواج ــیر خش ــن ش ــزار ت ــه ه از س
ــه شــکل ســهمیه  ــوردی صــادرات کــه ب مجوزهــای م
ــن  ــکل ای ــوی مش ــخ گ ــز پاس ــرد نی ــی گی ــام م ای انج

واحــد نشــده اســت.
ــادرات  ــوز ص ــدور مج ــتار ص ــان خواس ــایان در پای ش
بــدون  اســتان  از  خشــک  شــیر  تــن  هــزار  ســه 

شــد. مقصــد  کشــور  محدودیــت 

 بررسی مشکالت واحدهای تولید فوالد 
واحدهــای  مشــکات  و  مســائل  جلســه،  ادامــه  در 
تولیــد فــوالد اســتان توســط رئیــس انجمــن فــوالد 
ــا ارائــه گزارشــی  اســتان طــرح شــد. کریــم رحیمــی ب
از وضعیــت تولیــد فــوالد در ســطوح مختلــف گفــت: 
ــن  ــن بخــش تامی ــن مشــکات ای یکــی از اساســی تری

ــت. ــه اس ــواد اولی م
ــش  ــه دو بخ ــوالد ب ــد ف ــه تولی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــع باالدســتی و پاییــن دســتی تقســیم شــده اســت،  صنای
گفــت: واحدهــای تولیــدی فــوالد اســتان صنایــع پاییــن 
دســتی هســتند و مــواد اولیــه خــود را از صنایع باالدســتی 
ــب  ــن اغل ــد. لیک ــی کنن ــن م ــه تامی ــوالد مبارک ــر ف نظی
ــواد  ــل نحــوه عرضــه م ــه دلی ــورد اســتان ب ــای ن واحده
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 6۰ درصــد از تولیــدات خــود کــرده 
ــه  ــواد اولی ــا، م ــن واحده ــه اینکــه ای ــا توجــه ب اســت. ب
ــازار آزاد تهیــه مــی کننــد،  ــاال از ب ــا قیمــت ب خــود را ب
ــدارد  ــود ن ــت وج ــه فعالی ــرای ادام ــادی ب ــه اقتص توجی
ــرات  ــه تعزی ــورس ب ــه در ب ــدم عرض ــورت ع و در ص
حکومتــی معرفــی و محکــوم بــه پرداخــت جرایــم 

ــوند.  ــی ش ــنگین م بســیار س
غامرضــا شــریفی، مدیــرکل امورمالیاتــی و دارایــی 
اســتان در ارتبــاط بــا اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــن  ــترداد ای ــرد: اس ــار ک ــتان اظه ــورد اس ــای ن واحده
مالیــات فراینــدی دارد کــه بایــد تمامــی صادرکننــدگان 
از آن آگاه باشــند و زمــان تســلیم اظهارنامــه در ســامانه، 
ــزوده از  ــر ارزش اف ــات ب ــترداد مالی ــه اس ــتی گزین بایس
ســوی صادرکننــده انتخــاب شــود تــا ایــن اســترداد 

ــرد. ــورت پذی ص
ــرات اســتان  ــرکل اداره تعزی ســید احــد یوزباشــی، مدی
بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه لیســت ایــن واحدهــا 
از ســوی ســازمان حمایــت از مصــرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان تهیــه و بــدون هماهنگــی ایــن اداره 
کــه  مصوبــه  ایــن  در  گفــت:  اســت،  شــده  اعــام 
ایــرادات حقوقــی نیــز دارد مــواردی نظیــر مصــرف 
شــخصی واحدهــا در نظــر گرفتــه نشــده اســت. وی 
ــا بیــان اینکــه ایــن مصوبــه در کارگــروه تنظیــم بــازار  ب
ــدواری کــرد کــه  در دســت اصــاح اســت، اظهــار امی
ــن  ــوارد بیشســتر مشــکات ای ــن م ــا لحــاظ نمــودن ای ب

ــد. ــد ش ــع خواه ــا مرتف واحده

بررسی مشکالت فعاالن اقتصادی 
در خصوص رفع تعهد ارزی

بررســی مشــکات فعــاالن اقتصــادی در خصــوص رفــع 
تعهــد ارزی دســتور بعــدی ایــن نشســت بــود که توســط 
مســعود بنابیــان، عضــو هئیــت نماینــدگان و رئیــس 
ــز مطــرح شــد. ــاق تبری ــدن ات کمیســیون صنعــت و مع

ــای ایجــاد شــده از  ــه دشــواری ه ــا اشــاره ب ــان ب بنابی
بازگردانــدن  بانــک مرکــزی در خصــوص  ســوی 
ارز حاصــل از صــادرات گفــت: در شــرایطی کــه 
دولــت امــکان بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات 
ــور  ــه کش ــیمی را ب ــوالت پتروش ــت و گاز و محص نف
انتظــار  خصوصــی  بخــش  از  چگونــه  نــدارد،  را 
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات خــود را دارد.

ــا ارز آزاد، عــدم در  ــی ب ــاوت قیمــت ارز نیمای وی تف
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 

ــه  ــده ب ــودن صادرکنن ــف ب ــول، موظ ــال پ ــل و انتق نق
ــدون توجــه  بازگشــت 1۰۰ درصــد محصــول خــود ب
بــه هزینــه هــای صــادرات، مشــکات ایجــاد شــده در 
ــکات  ــه مش ــه ب ــدم توج ــزی، ع ــک مرک ــامانه بان س
ــا را از مشــکات  ــه دلیــل بحــران کرون ایجــاد شــده ب
فعــاالن اقتصــادی در رفــع تعهــد ارزی بیــان کــرده و 
ــورد  ــه کــرد کــه م ــن راســتا ارائ پیشــنهاداتی را در ای

تاییــد اعضــای شــورا قــرار گرفــت.

بررسی عدم اجرای دستورالعمل
 شورای پول و اعتبار

ــول و  ــورای پ ــتورالعمل ش ــرای دس ــدم اج ــوع ع موض
ــی  ــار اســنادی داخل ــار در خصــوص گشــایش اعتب اعتب
ــاه و  ــه در پنج ــی ک ــای عمران ــروژه ه ــرای پ ــی( ب )ریال
ــود، توســط  ــز مطــرح شــده ب ــورا نی ــن نشســت ش دومی
بهبــود محیــط  جمشــید برزگــر، رئیــس کمیســیون 

ــد. ــرح ش ــاق مط ــداث ات ــب و کار و اح کس
برزگــر کاهــش اعتبــارات عمرانــی در ســال هــای اخیــر 
و پرداخــت هــای قطــره چکانــی در قالــب اســناد خزانــه 
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــدم اج ــم ع ــل مه ــامی را معض اس
ــه  ــد از بودج ــط 44 درص ــت: فق ــد و گف ــی خوان عمران
ــص  ــی تخصی ــای عمران ــروژه ه ــه پ ــه ب ــاص یافت اختص
داده شــده و در حــال حاضــر 86 پــروژه ناتمــام بــه دلیــل 

عــدم تامیــن بودجــه وجــود دارد.
وی گفــت: طبــق قانــون، بودجــه پــروژه هــای عمرانــی 
ــفانه  ــی متاس ــود ول ــت ش ــد پرداخ ــورت نق ــه ص ــد ب بای
در قالــب اســناد خزانــه پرداخــت مــی شــود کــه تنزیــل 
ــرر  ــه ض ــه ب ــت ک ــری اس ــه دیگ ــز مقول ــناد نی ــن اس ای

ــکاران تمــام مــی شــود.  پیمان

بررسی ایجاد مکان های مناسب
 برای فروشندگان کم سرمایه

درخواســت اجــرای مــاده 16 قانــون بهبــود محیــط 
کســب و کار در خصــوص موضــوع » ایجــاد مــکان های 
ــندگان  ــرای فروش ــز ب ــهرداری تبری ــط ش ــب توس مناس
ــل«  ــد داخ ــای تولی ــه کااله ــت عرض ــرمایه جه ــم س ک
ــس  ــود کــه توســط رئی ــن نشســت ب موضــوع بعــدی ای

ــاق مطــرح شــد. ات
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ایــن خصــوص بــا 
تاکیــد بــر اینکــه اجــرای ایــن طــرح کمــک شــایانی در 
ــدگان  ــت از تولیدکنن ــان، حمای ــع آوری دستفروش جم
ــا و کاهــش قیمــت تمــام  کوچــک، حــذف واســطه ه
ــرد،  ــد ک ــد خواه ــم درآم ــار ک ــرای اقش ــده کاال ب ش
ــد کارگروهــی  ــاده بای ــن م ــه ای ــن نام ــق آیی گفــت: طب
بــا ریاســت فرمانــدار تشــکیل شــود و تمامــی اقدامــات 

ــرد. ــورت گی الزم ص
ــت  ــن کارگــروه در اســرع وق ــه گفــت: ای  وی در ادام

ــرد. ــام گی ــات الزم انج ــکیل و اقدام تش

شصتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی؛

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



ــت  ــن نشســت شــورای گفتگــوی دول شــصت و یکمی
ــت  ــا ریاس ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج ــش خصوص و بخ
محمدرضــا پورمحمــدی، اســتاندار آذربایجــان شــرقی 
ــاق  ــس ات ــب رئی ــح ابراهیمــی، نای ــا حضــور ابوالفت و ب

ــد. ــزار ش ــر برگ ــین دبی ــوان جانش ــه عن ــز ب تبری
از  تجلیــل  شــامل  نشســت  ایــن  جلســات  دســتور 
ــن  ــگاران اســتان، طــرح موضــوع مشــکات تامی خبرن
مــواد اولیــه )فــوالد آلیــاژ( قطعــه ســازان اســتان و 
در  صادرکننــدگان  ارزی  تعهــد  رفــع  مشــکات 
منطقــه آزاد ارس، انتخــاب هشــت نفــر از مدیــران 
ــا  ــی ی ــی و تعاون ــر خصوص ــای برت ــرکت ه ــل ش عام
ــی و خصوصــی، بررســی  ــای تعاون روســای تشــکل ه
کارت  تمدیــد  و  صــدور  امــکان  عــدم  مشــکات 
ــع تجــارت، بررســی  ــد جام ــامانه جدی ــی از س بازرگان
مراتــب اعتــراض واحدهــای تولیــدی بــه عــدم رعایــت 
ــه هــای خــرده فروشــی  درصــد ضرایــب ســود و هزین
و عمــده فروشــی از ســوی فروشــگاه هــای زنجیــره ای 
و بررســی مراتــب اعتــراض برخــی از صادرکننــدگان 
ــه دلیــل  اســتان در خصــوص مشــکات ایجــاد شــده ب

ــود. ــز ب ــاق تبری ــل ات ــد ارزی در مح ــع تعه ــدم رف ع
در ابتــدای جلســه بــه پــاس بزرگداشــت روز خبرنــگار 
از پیشکســوتان رســانه ای و خبرنــگاران زحمــت کــش 
ــکات  ــپس مش ــده و س ــی ش ــل و قدردان ــتان تجلی اس
تامیــن مــواد اولیــه )فــوالد آلیــاژ( قطعــه ســازان اســتان 
بــه عنــوان پیــش از دســتور توســط انجمــن قطعــه 

ــز طــرح و بررســی شــد. ســازان تبری

بررسی مشکالت واحدهای قطعه سازی استان
ــز در  ــه ســازان تبری ــس انجمــن قطع ــدار، رئی ــر پای اکب
ــودن  ــط ب ــک و متوس ــه کوچ ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ای
عمــده واحدهــای تولیــدی حــوزه قطعــه ســازی و 
ماشــین ســازی اســتان گفــت: اخیــرا نحــوه عرضــه 
ــده ای  ــکات عدی ــاد مش ــث ایج ــاژی باع ــوالد آلی ف
از جملــه افزایــش قیمــت مــواد اولیــه شــده اســت کــه 
ــن  ــت فعالی ــکان رقاب ــدت ام ــد م ــوع در بلن ــن موض ای
ــی از  ــی و خارج ــای داخل ــازار ه ــوزه را در ب ــن ح ای

ــرد.  ــد ب ــن خواه بی
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 
ــور  ــازی کش ــین س ــازی و ماش ــه س ــای قطع ــد ه واح
توســط ایــن دو واحــد تولیــدی تامیــن مــی شــود، 
ــاژ  ــوالد آلی ــت ف ــاری قیم ــال ج ــل س ــت: از اوای گف
ــد  ــدود 55 درص ــدی، ح ــای تولی ــاز واحده ــورد نی م
ــن  ــع آن مهمتری ــوه توزی ــه نح ــرده ک ــدا ک ــش پی افزای

ــت.  ــول اس ــن محص ــت ای ــش قیم ــل افزای عام
ــرایط  ــن ش ــه ای ــه ادام ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
موجــب بــروز بحــران در بخــش ماشــین ســازی و 
قطعــه ســازی کشــور خواهــد شــد، خواســتار رفــع 
واحدهــای  مصرفــی  نیــاز  گفــت:  و  شــده  مشــکل 
ــزار  ــد ه ــد ص ــل تولی ــن در مقاب ــزار ت ــتانی، 15 ه اس

تنــی کارخانــه فــوالد آلیــاژی ایــران اســت.
ــت  ــازمان صم ــاری س ــاون تج ــر، مع ــی هنرب محمدنق
ــا اشــاره بــه پیگیــری هــای مســئوالن ایــن  اســتان نیــز ب
ســازمان در خصــوص تامیــن فــوالد مــورد نیــاز واحــد 
هــای قطعــه ســازی و ماشــین ســازی اســتان گفــت: بــا 
ــی اســتان  ــه واحدهــای صنعت ــوالد ب ــروش مســتقیم ف ف
مســائل و مشــکات پیــش آمــده در کوتــاه تریــن 

ــع خواهــد شــد.  ــان ممکــن رف زم

بررسی مشکالت رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان در منطقه آزاد ارس

ارزی  تعهــد  رفــع  مشــکات  موضــوع  طــرح 
صادرکننــدگان در منطقــه آزاد ارس، دومیــن موضــوع 
مــورد بررســی در ایــن نشســت بــود. رفتارهــای ســلیقه 
ــادی  ــاالن اقتص ــا فع ــط ب ــای ذیرب ــازمان و نهاده ای س
تعهــدات  رفــع  خصــوص  در  ارس  آزاد  منطقــه  در 
ای  پایــه  گــذاری  ارزش  و  صادرکننــدگان  ارزی 
ــه مباحــث طــرح شــده  ــی از جمل محصــوالت صادرات

توســط نماینــده ســازمان منطقــه آزاد ارس بــود.
ــادی  ــور اقتص ــر کل ام ــاس زاده، مدی ــر عب ــی اصغ عل
ــائل  ــد مس ــا تائی ــوص ب ــن خص ــتان در ای ــی اس و دارای
طــرح شــده گفــت: ایــن نــوع رفتارهــا عــاوه بــر 
ــه  ــود در منطق ــای موج ــرای واحده ــکل ب ــاد مش ایج
ــه  ــکل مواج ــا مش ــم ب ــی را ه ــاالن داخل آزاد ارس، فع
ــکات  ــروز مش ــل ب ــی از دالی ــت. وی یک ــوده اس نم
ــف  ــای مختل ــتگاه ه ــده از دس ــه ش ــار ارائ ــوع آم را تن
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 

ــرد. ــع ک ــکات را مرتف مش
آذربایجــان  اســتاندار  محمــدی،  پــور  محمدرضــا 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ــس ش ــرقی و رئی ش
خصوصــی اســتان بــا اشــاره بــه پیگیــری هــای صــورت 
گرفتــه در نهــاد ریاســت جمهــوری در خصــوص رفــع 
ــش  ــا ویرای ــت: ب ــدگان گف ــدات ارزی صادرکنن تعه
از  بســیاری  بانــک مرکــزی  اطاعــات موجــود در 
ارزی  تعهــدات  پیــش آمــده در خصــوص  مســائل 

ــد. ــد ش ــع خواه ــدگان رف صادرکنن
ــئول  ــز و مس ــاق تبری ــس ات ــب رئی ــی، نای ــاس کمال عب

و  مســایل  بــا  ارتبــاط  در  اســتانی  پایــش  کمیتــه 
مشــکات صادرکننــدگان در خصــوص رفــع تعهــدات 
از همــکاری ســازمان صمــت  ارزی ضمــن تشــکر 
گفــت: اصــاح اطاعــات و آمــار موجــود در ســامانه 
بانــک مرکــزی، اساســی تریــن راه حــل مســائل پیــش 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــن اف ــد بی ــت: بای ــت. وی گف ــده اس آم
تعهــدات ارزی خــود عمــل کــرده انــد بــا افــرادی کــه 
ــئولین  ــد و مس ــای باش ــاوت ه ــد، تف ــرده ان ــل نک عم
ــف  ــب تضعی ــوع، موج ــن موض ــتر در ای ــت بیش ــا دق ب
ســخت  شــرایط  در  صــادرات  و  تولیــد  صنعــت، 

ــوند. ــور نش ــادی کش اقتص
قانــون،  طبــق  کــه  نکتــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــل از  ــد ارز حاص ــط 3۰ درص ــدی فق ــای تولی واحده
ــواد  ــد صــرف واردات م ــی توانن صــادرات خــود را م
مــورد نیــاز خــود کننــد، گفــت: برخــی از واحدهــا ارز 
حاصــل از صــادرات خــود را صــرف واردات ماشــین 
ــک  ــت و بان ــه دول ــد ک ــرده ان ــوژی ک آالت و تکنول
ــن  ــدات ارزی، ای ــع تعه ــی رف ــد در بررس ــزی بای مرک
ــد  ــور م ــادی کش ــعه اقتص ــتای توس ــوارد را در راس م

ــد. ــرار دهن ــر ق نظ
ــاره  ــا اش ــه ب ــز در ادام ــرقی نی ــان ش ــتاندار آذربایج اس
از  حاصــل  ارز  انتقــال  در  موجــود  تنگناهــای  بــه 
صــورت  اقدامــات  و  اطاعــات  پایــش  صــادرات، 
گرفتــه در خصــوص نحــوه ایفــای تعهــدات ارزی 
ــات الزم  ــد اقدام ــت: بای ــرد و گف ــی ک ــم ارزیاب را مه
ــاالن  ــویق فع ــدگان و تش ــت از صادرکنن ــت حمای جه
اقتصــادی بــه تولیــد در شــرایط ســخت اقتصــادی 
و عــدم ورود ســازمان هــای نظارتــی و قضایــی بــه 
ــا قطعــی شــدن تخلفــات فعــاالن اقتصــادی  موضــوع ت

ــرد. ــرار گی ــئولین ق ــر مس مدنظ
الدینــی،  میرتــاج  ســیدمحمدرضا  االســام  حجــت 
نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس شــورای اســامی نیــز 
ــئوالن  ــای مس ــری ه ــر از پیگی ــا تقدی ــه ب ــن جلس در ای
اســتانی در رفــع مســائل و مشــکات فعــاالن اقتصــادی، 
ــد  ــادرات، تمدی ــل از ص ــذ حاص ــول اخ ــاح فرم اص
فرصــت تــا آخــر شــهریور بــرای انجــام تعهــدات ارزی 
ــال  ــا ری ــی ب ــه برخ ــی ک ــد صادرات ــه مقاص ــه ب و توج
صــورت گرفتــه را راهــکاری در جهــت حــل مســائل و 

ــد. ــده، خوان ــش آم ــکات پی مش
ــر  ــت نف ــاب هش ــوع انتخ ــت موض ــن نشس ــه ای در ادام
ــی و  ــر خصوص ــای برت ــرکت ه ــل ش ــران عام از مدی
تعاونــی یــا روســای تشــکل هــای تعاونــی و خصوصــی، 
ــتور  ــک دس ــاده  ی ــد »د« م ــار بن ــزء چه ــاس ج ــر اس ب
از  اســتانی  اداره جلســات شــوراهای  نحــوه  العمــل 
ــت  ــاق مطــرح  شــده و در نهای ــس ات ــب رئی ســوی نائ

شصت و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛

بررسی مشکالت واحدهای قطعه سازی و نحوه 
تعامل فروشگاه های زنجیره ای با تولیدکنندگان
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ــر  ــز، دو نف ــاق تبری ــط ات ــده توس ــی ش ــر معرف ــار نف چه
ــر  ــک نف ــتان و ی ــاون اس ــاق تع ــط ات ــده توس ــی ش معرف
معرفــی شــده از ســوی اتــاق اصنــاف تبریــز بــه تصویــب 
ــوزه  ــز از ح ــر نی ــک نف ــد ی ــرر ش ــن مق ــید. همچنی رس

ــود. ــی ش ــورا معرف ــی ش ــه آت ــاورزی در جلس کش

نحوه تعامل فروشگاه های زنجیره ای استان
 با تولیدکنندگان

ــا  ــره ای ب ــای زنجی ــگاه ه ــل فروش ــوه تعام ــوع نح موض
تولیدکننــدگان، دســتور جلســه بعــد شــورا بــود کــه 
توســط رضــا جعفــری، دبیــر انجمــن صنایــع غذایــی 
ــه اهمیــت فروشــگاه  ــا اشــاره ب اســتان مطــرح شــد. وی ب
ــده  ــرف کنن ــه مص ــت ب ــه خدم ــره ای در ارائ ــای زنجی ه
وزارت صمــت، درصــد  اســاس مصوبــه  بــر  گفــت: 
ضرایــب ســود و زیــان خــرده فروشــی و عمــده فروشــی 

ــت. ــده اس ــن ش ــر کاال تعیی ــرای ه ب
در  ای  زنجیــره  هــای  فروشــگاه  اغلــب  لیکــن   
قراردادهــای خــود بــا تولیدکننــدگان از ایــن درصدهــا 
واحدهــای  بــرای  مشــکاتی  و  کننــد  نمــی  پیــروی 
ــد  ــوع در بلن ــن موض ــه ای ــد ک ــرده ان ــاد ک ــدی ایج تولی
مــدت باعــث تضعیــف واحدهــای تولیــدی و در نهایــت 

ــد. ــد ش ــازار خواه ــا از ب ــد ه ــذف آن واح ح
پورمحمــدی، اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در ادامــه 
ــازار در  ــم ب ــتاد تنظی ــی س ــات هفتگ ــه جلس ــاره ب ــا اش ب
ــاع از حقــوق  اســتان گفــت: ایــن جلســات در صــدد دف

تولیدکننــده و مصــرف کننــده تشــکیل مــی شــود و 
ــز مرتفــع کــرده  ــن حــوزه را نی بســیاری از مشــکات ای

اســت.
ــه، دســتور رســیدگی نحــوه قیمــت گــذاری  وی در ادام
ــای  ــغ کااله ــع مبال ــه موق ــت ب ــدم پرداخ ــل ع کاال، دالی
ــدی و ایجــاد حســاب  ــای تولی ــه واحده ــه شــده ب فروخت
بانکــی فروشــگاه هــای زنجیــره ای بــه منظــور بهــره 
منــدی اســتان از گــردش مالــی ایــن فروشــگاه هــا را 

ــرد.  ــادر ک ص
در ادامــه جلســه، ابراهیمــی در خصــوص مشــکات پیــش 
آمــده در خصــوص عــدم امــکان صــدور و تمدیــد کارت 
ــع تجــارت، مســائلی را  ــد جام ــی از ســامانه جدی بازرگان
ــی  ــواد چهــار ال ــه م ــا اشــاره ب ــز ب ــر نی مطــرح کــرد. هنرب
شــش قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، بــر لــزوم 
ایجــاد ســامانه جدیــد جامــع تجــارت تاکیــد کــرد. وی، 
ــد کارت  ــل مشــکات ایجــاد شــده صــدور و تمدی دالی
ــد و  ــد تمدی ــر فراین ــی در تغیی ــات آن ــی را اقدام بازرگان
ــت:  ــرد و گف ــان ک ــد بی ــامانه جدی ــدور کارت در س ص
ســازمان  صمــت از نظــر زیــر ســاخت و کارشــناس، 
ــه  ــی مشــکات ایجــاد شــده ب ــدارد و تمام ــی ن محدودیت
ــاق  ــارت اتف ــع تج ــامانه جام ــی در س ــرات آن ــل تغیی دلی

ــاده اســت. افت
در پایــان جلســه پیشــنهاداتی در راســتای حــل مشــکات 
صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی طــرح و بــه تصویــب 

اعضــای شــورا رســید.  



شــصت و دومیــن نشســت شــورای گفــت  وگــوی 
شــرقی  آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
ملــی  روز  مراســم  برگــزاری  دســتور  از  پیــش  بــا 
صــادرات در اســتان توســط اتــاق بازرگانــی تبریــز 
ــواد  ــن م ــا دســتور جلســه » بررســی مشــکات تامی و ب
اولیــه واحدهــای تولیــدی از بــورس کاال، بررســی 
تبدیــل شــرکت  ثبــت  اجــرای دســتورالعمل  عــدم 
هــای تجــاری، مشــکات کارگــزاران امــور گمرکــی 
ــن  ــی ای ــای بانک ــر تراکنش ه ــات ب ــذ مالی ــوه اخ و نح
معرفــی  و  مالیاتــی  امــور  کل  اداره  توســط  صنــف 
ــی  ــی و تعاون ــای خصوص ــرکت ه ــر ش ــل برت مدیرعام
ــی«  ــی و خصوص ــای تعاون ــکل ه ــای تش ــا رؤس ــا ی ه

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 
ملــی  روز  مراســم  برگــزاری  شــورا،  ایــن  دســتور 
ــز را  ــی تبری ــاق بازرگان ــط ات ــتان توس ــادرات در اس ص
ــورد نحــوه  ــده و در م ــت خوان ــه هــای دول جــزء اباغی
ــی و اســتانی گفــت:  ــه مل ــدگان نمون انتخــاب صادرکنن
ــه  ــدگان نمون ــاب صادرکنن ــت انتخ ــه دول ــق اباغی طب
اســتانی بــه اتاق هــای بازرگانــی اســتان ها و انتخــاب 
صادرکننــدگان ملــی بــه اتــاق بازرگانــی ایــران محــول 

ــت. ــده اس ش

انتخــاب  نحــوه  خصــوص  در  ابراهیمــی  ابوالفتــح 
اتــاق تبریــز  صادرکننــدگان نمونــه اســتانی توســط 
یــادآور شــد: بــه منظــور انتخــاب صــادر کننــدگان 
نمونــه، دبیرخانــه ای  در ایــن خصــوص در اتــاق تبریــز 
راه انــدازی و اســامی برگزیــدگان از طریــق ســایت 
ــادی در  ــاالن اقتص ــردم و فع ــوم م ــاع عم ــه اط ــاق ب ات

ــید. ــد رس ــتان خواه اس
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 
ــی  ــد عملیات ــره واح ــق پنج ــز از طری ــاص نی ــهامی خ س

ــد. ــد ش خواه

بررسی مشکالت واحدهای صنعتی 
در تامین مواد اولیه

ــوص  ــتان در خص ــع اس ــران صنای ــن مدی ــس انجم رئی
اولیــن دســتور جلســه مبنــی بــر بررســی مشــکات 
مــورد  اولیــه  مــواد  تامیــن  در  صنعتــی  واحدهــای 
ــر  ــه اکث ــه ک ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج ــت: ب ــود گف ــاز خ نی
ــد  ــزء واح ــتان ج ــی در اس ــدی و صنعت ــای تولی واحده
شــوند،  مــی  محســوب  متوســط  و  کوچــک  هــای 
امــکان ثبــت ســفارش 1۰۰ تــن 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 مشــکات 

ــد. واحدهــای اســتانی خوان
ــت  ــان ثب ــزوده در زم ــر ارزش اف ــات ب ــذ مالی وی، اخ
ــر  ــل کاال( را از دیگ ــل از تحوی ــاه قب ــه م ــفارش )س س
مســائل و مشــکات واحدهــای تولیــدی در تامیــن 
مــواد اولیــه مــورد نیــاز خوانــد و راهکارهایــی همچــون 
عرضــه کاال در بــورس بــه مقــدار مــورد نیــاز واحدهای 
ــه  تولیــدی، پیــش پرداخــت در زمــان ثبــت ســفارش ب
ــل  ــان تحوی ــاب در زم ــویه حس ــی و تس ــورت منطق ص
کاال را در راســتای حمایــت از فعــاالن صنعتــی اســتان 
ــر  ــات ب ــی کــرد و خواســتار پرداخــت مالی مهــم ارزیاب
ارزش افــزوده کاالهــای خریــداری شــده از بــورس در 

ــی کاال شــد. ــور نهای ــان صــدور فاکت زم
رئیــس انجمــن نســاجی اســتان نیــز در ادامــه جلســه بــا 
ــه ایــن نکتــه کــه حــدود 5۰۰ واحــد بــزرگ،  اشــاره ب
ــن  ــد تامی ــتان نیازمن ــطح اس ــک در س ــط و کوچ متوس
ــای پتروشــیمی هســتند، گفــت:  ــه از واحده ــواد اولی م
مصــرف ســاالنه بیشــتر ایــن واحدهــا حــدود یــک 

ــن اســت. ــون ت میلی
ســید حســن پروینــی اســکویی در خصــوص رفــع 
مشــکل واحدهــای تولیــدی در حــوزه نســاجی اســتان 
ــه کــه حــدود ۲۰ هــزار  ــن نکت ــه ای ــا توجــه ب گفــت: ب
نفــر در ایــن واحدهــا فعــال هســتند، ســاماندهی ســایت 
بــورس  ثبــت ســفارش و شــفاف ســازی در  هــای 
پلیمــر بــه منظــور کاهــش قیمــت تمــام شــده از جملــه 
ــد  ــت از تولی ــتای حمای ــاز در راس ــورد نی ــات م اقدام

ــت. ــده اس کنن

شصت و دومین نشست شورای گفت  وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی؛

بررسی مشکل تامین مواد اولیه و اخذ مالیات بر 
تراکنش های بانکی کارگزاران امور گمرکی
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ــی  ــل برخ ــتان مث ــت در اس ــازمان صم ــزود: س وی اف
ــت از  ــور حمای ــه منظ ــور و ب ــر کش ــای دیگ ــتان ه اس
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 اشــاره ای بــه 
ــص  ــه تخصی ــع اســتان نســبت ب ــان صنای ــه صاحب گای
مقــدار یکســان مــواد اولیــه از بــورس کاال بــرای 
توانایــی  عــدم  و  اســتان  تولیــدی  واحدهــای 
ــبت  ــی نس ــن نقدینگ ــرای تأمی ــک ب ــای کوچ واحده
اینکــه  ایــن مقــدار مــواد اولیــه گفــت:  بــه تهیــه 
ــدی  ــای تولی ــی واحده ــرای تمام ــدی ب ــدار واح مق
ــا،  ــت آنه ــاز و ظرفی ــن نی ــر گرفت ــدون در نظ ــتان ب اس
در نظــر گرفتــه شــود، قطعــاً منطقــی نبــوده و ایــن 
موضــوع را از ســوی اســتان بــه مســئوالن مربوطــه 

داد. ارجــاع خواهیــم  کشــوری 
بــه  پاســخ  در  همچنیــن  پورمحمــدی  محمدرضــا 
واحــد  قیمــت  تعییــن  در خصــوص  هایــی  گایــه 
محصــوالت پتروشــیمی بــا وجــود تولیدکننده هــای 
متفــاوت و در کیفیت هــای مختلــف گفــت: قطعــاً 
کیفیــت و تکنولــوژی تولیــد محصــوالت در واحدهای 
ــاهد  ــد ش ــت و نبای ــاوت اس ــیمی، متف ــف پتروش مختل
نوعــی تبانــی بیــن واحدهــای پتروشــیمی بــرای یکســان 
ــردن  ــن ب ــوع محصــوالت و از بی ــن ن ســازی قیمــت ای
رقابــت بیــن واحدهــا باشــیم کــه از هســته های نظــارت 
ــورد  ــن م ــت، در ای ــم خواس ــت خواهی ــازمان صم و س

ــد. ــتری ورود یابن ــت بیش ــا جدی ب
عبــاس کمالــی، نایــب رئیــس اتــاق تبریــز نیــز در ایــن 
جلســه در خصــوص پایــش کارت هــای بازرگانــی و 
ــت  ــور حمای ــه منظ ــدگان ب ــدات ارزی صادرکنن تعه
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــت: ب ــادی گف ــاالن اقتص ــن فع از ای
مــاه  شــهریور   31 تــا  صادرکننــدگان  کــه  نکتــه 
فرصــت ایفــای تعهــدات ارزی خــود را دارنــد، عمــا 
ــدی  ــان بســیاری از واحدهــای تولی ــن زم سررســید ای

ــرد.  ــد ک ــه خواه ــکل مواج ــا مش ــی را ب و صنعت
وی از رئیــس شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی خواســت تــا درخواســت فرصــت ســه 
ماهــه از دولــت را بــه منظــور امــکان ایفــای تعهــدات 

ــد. ــرار ده ــر ق ــد نظ ارزی را م

بررسی عدم اجرای دستورالعمل 
ثبت تبدیل شــرکت های تجاری

رئیــس  و  نماینــدگان  عضوهئیــت  اندیــش،  ســونیا 
و  بنیــان  دانــش  اقتصــاد  کارآفرینــی،  کمیســیون 
برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  تبریــز  اتــاق  گردشــگری 
انــواع  تبدیــل  خواســتار  کــه  شــرکت هایی  از 
ــاص  ــهامی خ ــوع س ــال از ن ــوان مث ــه عن ــرکت، ب ش
ــکل  ــا مش ــت ب ــه ثب ــتند، در زمین ــام هس ــهامی ع ــه س ب
ــرای  ــتر ب ــکل بیش ــن مش ــت: ای ــده اند، گف ــه ش مواج
خواســتار  کــه  بنیــان  دانــش  و  نوپــا  شــرکت های 
هســتند،  خــود  مدیریتــی  و  اداری  نظــام  ارتقــای 
ــی  ــار نوع ــرکت ها را دچ ــای ش ــده و اعض ــش آم پی

دلســردی کــرده اســت.
ــر  ــی ب ــران مبن ــأت وزی ــه هی ــه مصوب ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــه یکدیگ ــرکت ها ب ــی ش ــل تمام ــودن تبدی ــاز ب مج
بــا هــدف تســریع و رفــع  ایــن راســتا  گفــت: در 
ــواع  ــل ان ــت تبدی ــوز و ثب ــدور مج ــد، ص ــع تولی موان
ــان  ــا از زم ــد ام ــپرده ش ــامانه ای س ــه س ــرکت ها ب ش
ــرای  ــه ای ب ــفانه گزین ــتورالعمل، متأس ــن دس ــاغ ای اب
و  نشــده  بــاز  ســامانه  در  شــرکت ها  تبدیــل  ثبــت 
بــه شــکایت و اعتراضــات در ایــن زمینــه توجهــی 

. د نمی شــو
ــادی  ــور اقتص ــرکل ام ــاس زاده، مدی ــر عب ــی اصغ عل
جلســه  ایــن  در  نیــز  آذربایجان شــرقی  دارایــی  و 
ــی،  ــور مالیات ــازمان ام ــه س ــت ب ــت: دول ــار داش اظه
ــه  ایــن اجــازه را داده کــه هــر شــرکتی قصــد ورود ب
ــرکت،  ــی آن ش ــابقه مالیات ــرمایه را دارد، س ــازار س ب
نادیــده گرفتــه خواهــد شــد کــه اگــر تعللــی در ثبــت 
ــرد،  ــورت گی ــاری ص ــرکت های تج ــواع ش ــل ان تبدی
بهــره  بــی  مزیــت  ایــن  از  زیــادی  شــرکت های 

ــود. ــد ب خواهن

بررســی نحوه اخذ مالیات بر تراکنش های 
بانکی کارگزاران امور گمرکی

ــی،  ــرداد ایران ــط مه ــز توس ــه نی ــتور جلس ــومین دس س
عضــو هئیــت مدیــره اتحادیــه امــور گمرکــی اســتان بــا 
عنــوان مشــکات کارگــزاران امــور گمرکــی و نحــوه 
اخــذ مالیــات بــر تراکنش هــای بانکــی ایــن صنــف 

مطــرح شــد. 
ــور  ــزاران ام ــت: کارگ ــوص گف ــن خص ــی در ای ایران
ــی  ــص، مبالغ ــه ترخی ــام پروس ــور انج ــه منظ ــی ب گمرک
ــی  ــت م ــی دریاف ــای واردات ــان کااله ــوی صاحب از س
ــه حســاب ایــن کارگــزاران  ــغ ب ــد و ورود ایــن مبال کنن

ــردد. ــی گ ــت م ــا ثب ــش ه در تراکن
وی افــزود: واضــح اســت کــه ایــن دریافتــی هــا 
جــزو درآمــد کارگــزاران امــور گمرکــی نیســت امــا 
بــرای کارگــزاران امــور گمرکــی بــه عنــوان درآمــد 
ــوزه  ــن ح ــاالن ای ــای فع ــده ه ــده و پرون ــوب ش محس

ــی شــود. ــرای بررســی ارســال م ــژه ب ــه وی ــه کمیت ب
ــان در  ــی از کارشناس ــلیقه ای برخ ــار س ــی، رفت ایران
ــرایط  ــا را در ش ــش ه ــه تراکن ــیدگی ب ــوص رس خص
امیــدی  نــا  و  دلســردی  باعــث  اقتصــادی  ســخت 

مودیــان مالیاتــی خوانــد.
ــوص  ــن خص ــز در ای ــرقی نی ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــرای  ــا را ب ــا، کارگــزاران گمــرک  ه ــاً م گفــت: قطع
بــه رســمیت می شناســیم چــرا کــه  ترخیــص کاال 
فعالیــت ایــن افــراد بــه نفــع وارد کننــده و تولیــد 
ــن  ــز ای ــه ج ــه ب ــانی ک ــا کس ــاً ب ــت و حتم ــده اس کنن
ــد  ــورد خواه ــد، برخ ــی می کنن ــده گردان ــراد، پرون اف
شــد. امــا مشــکات مالیاتــی ایــن کارگــزاران بایــد در 
ــا مســئوالن  ــف ب ــن صن ــدگان ای ــن نماین جلســات مابی

ــود. ــرف ش ــرح و برط ــتان مط ــی اس ــور مالیات ام
و دومیــن جلســه  آخریــن دســتور جلســه شــصت 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی  شــورای 
اســتان، معرفــی مدیــر عامــل برتــر شــرکت هــای 
هــای  تشــکل  رؤســای  یــا  تعاونــی  و  خصوصــی 
از  بشــیر جعفــری  کــه  بــود  تعاونــی و خصوصــی 
ــورا  ــی ش ــای اصل ــرف اعض ــاورزی از ط ــش کش بخ

انتخــاب شــد. بدیــن منظــور 
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رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز، هــر گونــه 
ــش  ــرر بخ ــه ض ــدگان را ب ــب تولیدکنن تخری
تولیــد و اقتصــاد کشــور دانســته و گفــت: 
نبایــد باعــث دلســردی تولیدکننــدگان شــویم.

ــا  ــه ب ــگاران ک ــع خبرن ــه در جم ــس ژائل  یون
حضــور مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
آذربایجــان شــرقی در محــل اتــاق بازرگانــی 
ــود، گفــت: متاســفانه ســرمایه  ــز همــراه ب تبری
هــای بخــش تولیــد را بــه درســتی معرفــی 
ــردم  ــه م ــا را ب ــم، آن ه ــته ای ــرده و نتوانس نک

ــانیم. بشناس
ــه داد: اگــر حمایــت الزم از ســرمایه  وی ادام
گــذاران و تولیدکننــدگان صــورت گیــرد، 
انگیــزه بیشــتری خواهنــد  نیــز  افــراد  ایــن 
یافــت امــا متاســفانه گاه تخریــب هایــی علیــه 
ایــن افــراد صــورت مــی گیــرد کــه بــه ضــرر 

ــت. ــور اس ــاد کش ــد و اقتص ــش تولی بخ
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریز افــزود: متاســفانه 

ــرمایه  ــت الزم را از س ــم حمای ــی توانی گاه نم
گــذاران چــه از ســوی مســئوالن دولتــی و چــه 

خصوصــی انجــام دهیــم. 
ــی  ــرایط بحران ــد در ش ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
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.
داد:  ادامــه  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
ــدگان  قدرشناســی و حفــظ حرمــت تولیدکنن
ــاد  ــبب ایج ــد س ــی توان ــذاران م ــرمایه گ و س
روحیــه در بیــن ایــن افــراد شــود.هر چنــد ایــن 
امــر، شــاید کار ســاده ای بــه حســاب آیــد امــا 

ــر باشــد. ــد موث مــی توان
ــاع  ــون در اوض ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــه ســر مــی بریــم، گفــت:  خــاص اقتصــادی ب
در دوران جنــگ اقتصــادی، بیــش از همیشــه 

ــم. ــا داری ــت رســانه ه ــه حمای ــاز ب نی
ژائلــه ادامــه داد: اگــر بــه مشــکات، بیــش از 
ــب  ــد را تخری ــوزه تولی ــن زده و ح ــش دام پی
ــد  ــت تولی ــدن وضعی ــر ش ــاهد بدت ــم، ش کنی

ــود.  ــم ب خواهی

حوزه رسانه، همراه صدیق
 بخش صنعت و تجارت است

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن دیــدار بــا 
تاکیــد بــر پیونــد بخــش تولیــد و صنعــت 
هنــر گفــت:  و  فرهنــگ  هــای  بخــش  بــا 
ــادی،  ــوزه اقتص ــاالن ح ــش فع ــک نق ــی ش ب
تجــارت و صنعــت در گذشــته هــای تاریخــی 
ــوده  ــل ب ــی بدی ــتان ب ــت اس ــای منزل در ارتق
ــن  ــخ از ای ــول تاری ــادی در ط ــات زی و خدم

ــم. ــوده ای ــاهد ب ــش ش بخ

محمــد محمدپــور ادامــه داد: امــروز اگــر 
ــه  ــم، روحی ــرار بگیری ــگاه قضــاوت ق در جای
انگیــزه خبرنــگاران کنونــی آذربایجــان  و 
ــتان،  ــانه ای اس ــخ رس ــول تاری ــرقی در ط ش
ــانه  ــاب رس ــی اصح ــوده و تمام ــابقه ب ــی س ب
حــاال بــا انگیــزه تمــام، دوســتدار توســعه 

ــتند. ــتان هس اس
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.
ــام  ــا، پی ــانه ه ــه رس ــان اینک ــا بی ــور ب محمدپ
ــق  ــی صدی ــی و همراهان ــکار عموم ــان اف رس
صمــت،  حــوزه  اگــر  گفــت:  هســتند، 
ــرار  ــوزه برق ــن ح ــا ای ــه ای ب ــای حرف پیونده
کننــد، قطعــا یــرای اســتان مفیــد خواهــد بــود.

ــد  ــی توان ــانه م ــوزه رس ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــوزه صنع ــرای ح ــی ب ــل اطمینان ــراه قاب هم
باشــد، گفــت: از ســوی دیگــر، حــوزه صنعــت 
هــم مــی توانــد پشــتیبان رســانه هــا باشــد و قطعا 
ایــن ارتبــاط دو ســویه همــواره برقــرار اســت.

ــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان  مدی
بــه حــوزه  ادامــه داد: نگــرش هــا نســبت 
ــول  ــته متح ــه گذش ــبت ب ــر نس ــگ و هن فرهن
شــده اســت و ایــن حــوزه، دیگــر هزینــه ای و 
ســربار نبــوده بلکــه در بیشــتر کشــورهای دنیــا، 
بخشــی از جریــان تولیــد و اقتصــاد کشــور هــا 

ــد. ــده دارن را برعه
ــی  ــجام بخش ــاق، انس ــش ات ــه داد: نق وی ادام
ــاوری  ــال فن ــتغال و انتق ــد، اش ــوزه تولی ــه ح ب
بــه اســتان اســت کــه بســیار ارزشــمند بــوده و 
مــی توانــد نقــش بــی بدیــل خــود را در عرصه 

ــد.   ــان کن اقتصــاد اســتان نمای

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 
اسالمی آذربایجان شرقی جناب  ارشاد 
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.



19

انســانی  نیــروی  تامیــن  راســتای  در 
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 
آمــوزان  مهــارت  و  التحصیــان  فــارغ 
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای در واحدهــای 
تولیــدی و صنعتــی اســتان فراهــم شــود، 
ــز  ــاق تبری ــن ات ــکاری مابی ــه هم ــم نام تفاه
و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای آذربایجــان 

ــد. ــد ش ــرقی منعق ش
 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: 
ــده  ــل آم ــه عم ــای ب ــی ه ــاس بررس ــر اس ب
یکــی از مولفــه هــای تاثیرگــذار در توســعه 
مختلــف  مناطــق  اقتصــادی  و  صنعتــی 

ــت.  ــوزی اس ــارت آم ــث مه ــور، بح کش
یونــس ژائلــه ادامــه داد: امیدواریــم بــا 
بیــن  همــکاری  نامــه  تفاهــم  امضــای 
ــه ای  ــی و حرف ــگاه فن ــز و دانش ــاق تبری ات
اســتان، امــکان تعامــل بیشــتر دانشــگاه هــا 
بــا ایــن اتــاق و واحــد هــای صنعتــی و 
ــدی اســتان فراهــم و از ســوی دیگــر  تولی
ــارت  ــا مه ــانی ب ــروی انس ــه نی ــه ب ــا توج ب

ــش  ــتان در بخ ــی اس ــای رقابت ــت ه و مزی
ــترهای الزم  ــادی، بس ــف اقتص ــای مختل ه
ــتان  ــادی اس ــگاه اقتص ــای جای ــرای ارتق ب
ایجــاد  ممکــن  زمــان  تریــن  کوتــاه  در 

ــود. ش
وی، انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری بیــن 
اتــاق تبریــز و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای 
ــتفاده  ــرای اس ــبی ب ــت مناس ــتان را فرص اس
و  امکانــات کارگاهــی، آزمایشــگاهی  از 
فضاهــای آموزشــی دانشــگاه فنــی و حرفــه 
نیروهایــی  ایجــاد  منظــور  بــه  اســتان  ای 
ــت. ــت دانس ــوزه صنع ــرای ح ــص ب متخص

توان دانشگاه فنی و حرفه ای 
برای تربیت نیروهای کارآمد

ای  حرفــه  و  فنــی  دانشــگاه  رئیــس 
آییــن  ایــن  در  نیــز  شــرقی   آذربایجــان 
ــه  ــا امضــای تفاهــم نام ــم ب گفــت: امیدواری
ــگاه،  ــن دانش ــا ای ــز ب ــاق تبری ــکاری ات هم
بــا  ای  حرفــه  و  فنــی  دانشــگاه  ارتبــاط 
صنایــع و واحــد هــای تولیــدی اســتان بیــش 

یابــد. پیــش، گســترش  از 
ــت  ــوص اهمی ــل در خص ــتی اص ــد بهش اح
همــکاری دانشــگاه و اتــاق تبریــز بــه عنــوان 
ــادآور شــد:  ــن تشــکل اقتصــادی ی بزرگتری
ــدازی  ــا راه ان ــد ب ــی توان ــگاه م ــن دانش ای
بخــش  نیــاز  مــورد  هــای جدیــد  رشــته 

صنعــت اســتان، نســبت بــه تربیــت تکنســین 
و  کــرده  اقــدام  ماهــر  و  کارآمــد  هــای 
نیــروی متخصــص مــورد نیــاز واحــد هــا را 

ــد. ــن کن تامی

مرکز پژوهش اتاق بازرگانی تبریز 
راه اندازی می شود

دبیــر کل اتــاق تبریــز نیــز از راه انــدازی 
بــا هــدف  تبریــز  اتــاق  مرکــز پژوهــش 
ــر  ــت خب ــگاه و صنع ــط دانش ــترش رواب گس
داد و گفــت: ایــن مرکــز پایــان نامــه محــور، 
خواهــد بــود و تــاش خواهــد شــد بــا تمــام 
ــوص،  ــن خص ــتان در ای ــای اس ــگاه ه دانش

ــود. ــاد ش ــات الزم ایج تعام
مهــدی قهرمانــی، فعــال کــردن مدرســه 
هــای  برنامــه  دیگــر  از  را  کار  و  کســب 
ــاق در راســتای توســعه اقتصــادی اســتان  ات
خوانــد و گفــت: انعقــاد تفاهــم نامــه بــا همــه 
ــن  ــد در ای ــی توان ــتان م ــای اس ــگاه ه دانش

ــد. ــد باش ــوص مفی خص
بعــد از امضــای تفاهــم نامــه توســط رئیــس 
و  فنــی  دانشــگاه  رئیــس  و  تبریــز  اتــاق 
حرفــه ای اســتان، مقــرر شــد، علیرضــا پــور 
ــز در  ــاق تبری ــوزش ات ــئول آم ــلطانی مس س
تفاهــم  ایــن  خصــوص عملیاتــی کــردن 
نامــه، اقدامــات و پیگیــری هــای الزم را 

ــد. ــام ده انج

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی تبریز

 و دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
خبر
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گذشــته  همچــون  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق 
ــوده  پیشــقدم در امــور خیریــه و نیکــوکاری ب
ــه ســتاد  ــز در راســتای کمــک ب ــار نی و ایــن ب
و  ســاخت  و  دیــه  ســتاد  عالیــات،  عتبــات 
ــدم برداشــته  ــز ق ــر یکــی از مســاجد تبری تعمی

ــت. اس
ــغ  ــز، مبل ــی تبری ــاق بازرگان ــتا ات ــن راس در ای

5۰۰ میلیــون ریــال بــه ســتاد عتبــات عالیــات، 
یــک میلیــارد ریــال بــه ســتاد دیــه و 1۰۰ 
ــاخت  ــک در س ــرای کم ــز ب ــال نی ــون ری میلی
و تعمیــر مســجد شــالچی تبریــز پرداخــت 

ــت. ــرده اس ک
اتــاق بازرگانــی تبریــز  نیــز  ایــن  پیــش از 
اقــدام بــه اهــدای 1۰ هــزار بســته حمایتــی در 

راســتای اجــرای رزمایــش همدلــی و کمــک 
ــود. ــرده ب ــه ک مومنان

در  تبریــز  اتــاق  مشــارکت  اســت  گفتنــی 
منظــور  بــه  نیکــوکاری  و  خیریــه  امــور 
ــه وظیفــه اجتماعــی و ترویــج فضــای  عمــل ب
ــای  ــاه ه ــه در م ــطح جامع ــوکاری در س نیک

آتــی نیــز ادامــه دار خواهــد بــود. 

اتاق بازرگانی تبریز پیشقدم در امور خیریه و نیکوکاری

اصغــر  پاســدار  دوم  ســرتیپ  ســردار 
عباســقلی  زاده بــا گرامیداشــت یــاد و نــام 
انقــاب  گفــت:  مقــدس  دفــاع  شــهدای 
در  بلکــه  کشــور  داخــل  در  نــه  اســامی 
جهــان تغییراتــی ایجــاد کــرد و ایــن موضــوع 
ــاب  ــا انق ــاب م ــه انق ــد ک ــی  ده ــان م نش
ــه  ــن قضی ــر ای ــا ب ــمنان م ــت. دش ــی اس جهان
ــامی  ــت اس ــر حکوم ــه اگ ــد ک ــف بودن واق
ــت  ــی اس ــا قطع ــرگ آن ه ــود، م ــکیل ش تش
ــت  ــاب، دس ــن انق ــال های آغازی ــذا در س ل

بــه جنــگ تحمیلــی زدنــد.
اینکــه سرمشــق انقاب هــا و  بیــان  بــا  وی 
موفقیــت  حاصــل  دنیــا،  امــروز  اتفاقــات 
ــاع  ــت: دف ــت، گف ــدس اس ــاع مق ــا در دف م
ــا متدهــای روز جنگــی  مقــدس در مقایســه ب
ــل  ــا حداق ــا ب ــت، م ــاوت اس ــا متف ــا کام دنی
برابــر  توانســتیم در  امکانــات و تجهیــزات 

قــوی  تریــن قدرت هــا مقاومــت کنیــم.
عباســقلی زاده ادامــه داد: هشــت ســال دفــاع 
ــوری  ــت جمه ــکوه و عظم ــه  ش ــدس مای مق
اقتــدار  و  پایــدار  امنیــت  و  شــد  اســامی 
نظامــی اســامی را بــه ارمغــان آورد کــه 
میــان  ایــن  در  نیــز  مقــدس  دفــاع  هفتــه 
فرهنــگ  ترویــج  بــرای  فرصــت  بهتریــن 
ــق  ــت و تحق ــه اس ــهادت در جامع ــار و ش ایث

ــد. ــی  طلب ــی را م ــت جمع ــم، هم ــن مه ای
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع 
مقــدس آذربایجــان  شــرقی 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 
ــرده  ــاری ک ــروزی ج ــل های ام ــن نس )ع( را بی
و الگوپــردازی کنیــم، قطعــا تمامــی آســیب ها 
ــی،  ــائل اخاق ــم ازمس ــه اع ــکات جامع و مش
ــد  ــع خواه ــره مرتف ــادی و غی ــی، اقتص اجتماع

شــد.
اینکــه شــهدا عــزت جامعــه  بیــان  بــا  وی 
ســبک  بتوانیــم  اگــر  گفــت:  هســتند،  مــا 
یــاد  را  شــهدا  روش  و  اســامی  زندگــی 
گرفتــه و در جامعــه پیــاده کنیــم، در دنیــا 
ــا عــزت زندگــی کــرده و در آخــرت هــم  ب
ــن  ــه ای ــکل جامع ــد. مش ــم ش ــربلند خواهی س
اســت کــه نتوانســتیم فرهنــگ نــاب ایثــار 
ــاده  ــه پی ــتی در جامع ــه درس ــت را ب و معنوی
انقــاب  از  بعــد  نســل های  بــه  و  کــرده 
منتقــل کنیــم، از ایــن رو بایــد در ایــن زمینــه 

ــم. ــاش کنی ت
ــگ  ــج فرهن ــه داد: تروی ــقلی زاده ادام عباس
ایثــار، شــهادت و راه و ســیره حضــرت امــام 
روحیــه  عزیــز،  شــهدای  و  )ره(  خمینــی 

ــم«  ــی توانی ــا م ــعار »م ــس و ش ــه نف ــاد ب اعتم
مقــدس  نظــام  و  تضمیــن  جامعــه  در  را 
مقابــل  در  را  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــرد. ــد ک ــه خواه ــی بیم ــای فرهنگ ــه ه هجم

مدیــرکل حفــظ آثــار دفــاع مقــدس اســتان، 
ــی  ــه انقاب ــا روحی ــادی را ب ــکات اقتص مش
قابــل  حــل دانســته و گفــت: ملــت ایــران در 
ــار و  ــه ایث ــاع مقــدس، روحی هشــت ســال دف
ــتن  ــا داش ــان داده و ب ــود را نش ــداکاری خ ف
ــتند  ــی، توانس ــه انقاب ــخ و روحی ــان راس ایم
ــت  ــا موفقی ــزرگ الهــی ب ــش ب ــن آزمای از ای
ــادی  ــگ اقتص ــرایط جن ــد. در ش ــور کنن عب
ــده  ــل ش ــران تحمی ــت ای ــر مل ــه ب ــی ک کنون
ــظ  ــه را حف ــن روحی ــم ای ــر بتوانی ــت، اگ اس
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 
و  انــد  گرفتــه  قــرار  اقتصــادی  جنــگ 
ــکات  ــگ مش ــور از چن ــی کش ــرای رهای ب
ــد.  ــر دوش دارن ــی ب ــه مهم ــادی وظیف اقتص
امــروز تحقــق شــعار ســال در گــرو ایثــار 
و همــت بیشــتر فعــاالن عرصــه تولیــد در 

کشــور اســت.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش  های دفاع مقدس آذربایجان شرقی:

فعاالن عرصه تولید 
در خط مقدم نبرد اقتصادی کشور قرار دارند
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وجــود ذخایــر متنــوع معدنــی در ایــران، 
کشــور مــا را مصــداق واقعــی ایــن شــعر 
ــد  ــان دارن ــه خوب ــه هم ــه »آنچ ــرار داده ک ق
تــو تنهــا داری« و به طــور قطــع این گونــه 
اســت و نمی تــوان کشــوری را بــا داشــتن 
ــده،  ــی شناخته ش ــاده معدن ــه ۹۰ م ــک ب نزدی

ــت. ــم گرف ــت ک دس
 ایــران جــزو کشــورهای برتــر معدنی دنیاســت 
کــه از نظــر ذخایــر معدنــی در خاورمیانــه رتبــه 
اول، در آســیا رتبــه ســوم و در دنیــا رتبــه 
ــواد  ــای م ــتر برون زده ــم را دارد. بیش دوازده
معدنــی ایــران در محــل اتصــال صفحاتــی 
ــا از  ــد ی ــورد می کنن ــم برخ ــه ه ــه ب ــت ک اس
هــم دور می شــوند. ایــران میــان 4 صفحــه 
ــر  ــن ام ــت و ای ــه اس ــرار گرفت ــی ق زمین شناس
ــدا  ــی پی ــرایط مطلوب ــت ش ــده اس ــب ش موج
کنــد؛ برخــورد صفحــه عربــی بــا صفحــه 
ایــران مرکــزی، ارتفاعــات زاگــرس، صفحــه 
ــرز،  ــات الب ــران، ارتفاع ــه ای ــا صفح ــیا ب اوراس
ــات  ــران، ارتفاع ــه ای ــا صفح ــد ب ــه هلمن صفح
لــوت و صفحــه هنــد بــا ایــران، ارتفاعــات 
مکــران را بــه وجــود آورده اســت، پــس ایــران 
ــات  ــن صفح ــره ای ــرف در محاص ــر 4 ط از ه
قــرار دارد و اتصــال همیــن صفحــات در غنــای 

ــت. ــته اس ــش داش ــران نق ــی ای معدن
ــز  ــی نی ــیار مهم ــی بس ــد متالوژن ــک کمربن ی
ــش  ــرقی ترین بخ ــه ش ــا ب ــرب اروپ ــه از غ ک
آســیا اتصــال داده می شــود، آلــپ ــــ هیمالیــا 
ــن  ــه ای ــن در میان ــه ایران زمی ــه پهن ــام دارد ک ن
کمربنــد اســت. کمربنــد مس زایــی و طــا 
کــه آن را بــه نــام ارومیــه ــــ دختــر می شناســیم 
ــد  ــت و کمربن ــن کمربندهاس ــز از اصلی تری نی
دیگــری در شــرق کشــور و در حاشــیه لــوت 
اکتشــاف شــده اســت. در ســنگ آهن هــم 
کمربنــد اورال ــــ عمــان کــه در زایــش آهــن 
ــترس  ــته، در دس ــی داش ــش مهم ــران نق در ای
ــن در زون  ــش آه ــه زای ــر اینک ــت عاوه ب اس

ســنندج ــــ ســیرجان نیــز وجــود دارد.
در ایــن میــان تهیــه نقشــه های زمین شناســی 
یکــی از زیرســاخت های اکتشــافی اســت کــه 
ــوش  ــه 1۲6 چهارگ ــران را ب ــت دارد. ای اهمی
کــه هــر چهارگــوش 15 کیلومترمربــع اســت، 
بــا  نقشــه ها  کــه  کرده انــد  تقســیم بندی 
ــه  مقیــاس 1:۲5۰۰۰۰ در ایــن چهارگوشــه ها ب

ــان رســیده اســت.  پای
زمین شناســی  نقشــه های  تهیــه  درضمــن 
1:1۰۰۰۰۰ نیــز در کل کشــور بــه پایان رســیده 
اطاعــات  کــه  دقیق تــری  مقیــاس  اســت. 
بیشــتری می دهــد مقیــاس 1:۲5۰۰۰ اســت کــه 
بــرای کل کشــور 1۰ هــزار برگــه بایــد کامــل 
شــود. ایــن نقشــه در 6 الیــه اطاعاتــی شــامل 
زمین شناســی  آب،  مهندســی،  زمین شناســی 

اقتصــادی، زیســت محیطی و... اســت.
ــران  ــش ســنگ آهــن کشــور در ای بیشــتر زای
مرکــزی بــوده کــه نیمــی از ذخایــر کشــور در 
ایــن منطقــه شــکل گرفتــه اســت. بزرگ تریــن 
ذخیــره ســنگ آهــن ایــران در کاس جهانــی 
ــن  ــارد ت ــا 1/۲ میلی ــت ب ــر اس ــدن گل گه مع
ذخیــره کــه از اصلی تریــن ذخایــر کمربنــد 
آهــن در زون ســنندج ــــ ســیرجان اســت، 
زون  شــمال غرب  به ســمت  چنانچــه  حــال 
ــن  ــی از آه ــر کوچک ــم، ذخای ــده بروی یادش
کشــف شــده اســت. همچنیــن 7 محــور ســرب 
و روی زایــی در کشــور وجــود دارد، عاوه بــر 
آن کمربندهــای تبخیــری در شمال شــرق و 
شــمال غرب ایــران و ۲۰۰ گنبــد نمکــی در 

ــرار دارد. ــرس ق زون زاگ
ــی  ــواد معدن ــش م ــدد زای ــر ع ــان حاض در زم
ــه حــدود ۹۰  رســیده کــه ایــن تنــوع  کشــور ب
موجــب شــده اســت بتــوان صنایــع متنوعــی در 
ــزار  ــش از ۲1 ه ــه بی ــت طوری ک ــور داش کش
صنعــت معدنــی در کشــور شــکل گرفتــه 

ــدواری دارد. ــای امی ــه ج ــت ک اس
هم اکنــون اغلــب اســتان ها از نظــر ذخایــر 
ــا  ــتند ام ــر هس ــزی برت ــزی و غیرفل ــی فل معدن
اســتان  نمونــه  به عنــوان  بی خبرنــد،  آن  از 
ــر ذغال ســنگ  ــدران از نظــر وجــود ذخای مازن
ــی ســرب  ــادن غن ــر و دارای مع ــن برت و فلوری
ــر  ــت، عاوه ب ــز اس ــی نی ــه معدن و روی و پوک
ایــن اســتان زنجــان معــادن ســرب و روی 
دارد در حالــی کــه ذخایــر معدنــی ســرب 
ــت.  ــتر اس ــان بیش ــزد از زنج ــتان ی و روی اس
اســتان طایــی کشــور هــم آذربایجــان غربــی 

ــی  ــت تنگاتنگ ــتان رقاب ــا کردس ــه ب ــت ک اس
لرســتان،  اســتان های  نمــا  ســنگ  در  دارد. 
و  شــرقی  آذربایجــان  اصفهــان،  همــدان، 
ــی  ــر غن ــتان های دیگ ــیاری از اس ــی و بس غرب
هســتند، ســنگ هایی ماننــد تراورتــن قرمــز 
در آذرشــهر یــا گرانیــت در همــدان و ســنگ 

گوهــره در لرســتان.
ایــران 6 هــزار و 5۰۰ فقــره معــدن دارد کــه 5 
هــزار و 3۰۰ فقــره آن در حــال فعالیــت و بقیــه 
ــن  ــد از ای ــتند. 47 درص ــز هس ــال تجهی در ح
معــادن مصالــح ســاختمانی، ۲4 درصــد ســنگ 
نمــا، ۲۲ درصــد ذخایــر غیرفلــزی و 7 درصــد 
ــال ها  ــن س ــتند. در ای ــزی هس ــادن فل ــم مع ه
بــه اکتشــافات فلــزی و غیرفلــزی اســتراتژیک 
کمتــر توجــه شــد و بیشــتر معــادن مصالــح 

ســاختمانی هســتند.
گــردش مالــی تجــارت ســنگ های قیمتــی 
نیمه قیمتــی در دنیــا ســاالنه 65۰ میلیــارد  و 
ــن  ــی در ای ــوع باالی ــران از تن ــت و ای دالر اس
ایــن  از  برخــی  اســت.  برخــوردار  بخــش 
بومــی  اغلــب کشــورها  نــوع ســنگ ها در 
بــا  نمونــه چیــن را  به عنــوان  شــده اســت، 
ســنگ یشــم، برزیــل را بــا آمازونیــت، تانزانیــا 
را بــا تانزانیــت و بولیــوی را بــا بولیونیــت 
می شناســند. فیــروزه ایــران هــم در ســطح 

ــت. ــرح اس ــا مط دنی
ــاخص ترین  ــود ش ــات موج ــاس اطاع ــر اس  ب
انــواع  شــامل  ایــران  تزئینــی  ســنگ های 
عقیــق،  ماننــد  ژل ماننــد،  ســیلیس های 
و  بریــل  گارنــت،  آماتیســت،  کالســدونی، 

اســت. یاقــوت 

ایران، معدنی به وسعت 1.6میلیون کیلومترمربع

»معدن، گنج پنهان«



تــاش  ســازی  یکپارچــه  انجمــن،  ایــن  رســالت 
بازارهــای  شناســایی  بــرای  عضــو  هــای  شــرکت 
صادراتــی و ارائــه راه حــل هــای حرفــه ای بــه اعضــا 

ــت.  اس

نقش تخصصی در پروژه:
و  فنــی  ســنجی  امــکان  مطالعــات  خدمــات   *
هــای  پتانســیل  و  بــازار  مطالعــات  اقتصــادی، 
ــات زیســت محیطــی و اجتماعــی و  ــی، مطالع صادرات

فنــی  مطالعــات  ســایر 
* 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:
ــد،  ــاختمان، س ــامل راه، س ــی ش ــای عمران ــروژه ه * پ

ــرق ــرات و ب ــاری، مخاب ــبکه ی آبی ش
ــداث و  ــی، اح ــامل طراح ــی ش ــای صنعت ــروژه ه *  پ
نصــب، نگهداشــت و تعمیــرات، پیمــان کاری بهــره 
بــرداری، کارخانــه هــای تولیــدی صنایــع فلــزی، صنایــع 

ــی ــی و داروی ــع غذای ــزی و صنای ــی غیرفل کان

گزارش عملکرد انجمن
 در سه ماهه دوم سال 99: 

* اطــاع  رســانی تمامــی مناقصــات دریافتــی و قوانیــن 
ــره  ــا و غی ــررات کشــور اعــم از گمــرک، بانک ه و مق

بــه اعضــا
ــم در  ــور منظ ــه ط ــره ب ــات مدی ــات هی ــکیل جلس * تش

ــنبه ــای چهارش روزه
* درخواســت کتبــی تمهیــدات الزم بــرای صــدور 
روادیــد و اجــازه تــردد تجــار و فعالیــن اقتصــادی و 
اخــذ مهلــت از بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی 
معاونــت  از  ارزی  هــای  طلــب  اخــذ  بــرای  ایــران 

هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار
* درخواســت کتبــی تقاضــای صــدور روادیــد و مجــوز 
ورود بــه خــاک جمهــوری آذربایجــان در شــرایط 
ــران در  ــامی ای ــوری اس ــفیر جمه ــی از س حــاد کرونای

ــان  ــوری آذربایج جمه
* معرفــی ســه نفــر از فعــاالن اقتصــادی جهــت صــدور 
ویــزا و پیگیــری مجــوز ورود بــه جمهــوری آذربایجــان

بــرای  شــغلی  گواهینامــه  پیگیــری  درخواســت   -
صادرکننــدگان و تجــار در جمهــوری آذربایجــان از 

تراکتورســازی شــرکت  مدیرعامــل 
* احصــای مشــکات تجــار و فعــاالن اقتصــادی در 

ــه  ــکار ب ــنهاد و راه ــه پیش ــان و ارائ ــوری آذربایج جمه
ــتان ــی اس ــاد و دارای ــور اقتص ــر کل ام مدی

ــوص  ــران در خص ــن ای ــه انجم ــی ب ــه کتب ــال نام * ارس
ــا انجمــن ایــران آمادگــی تعامــل و همــکاری انجمــن ب

ــی  ــه کتب ــم نام ــز و تقدی ــه تبری ــام جمع ــا ام ــدار ب * دی
پیشــنهادات انجمــن و میــز آذربایجــان در خصــوص 

ــز ــهر تبری ــتان و ش ــکات اس مش
* ارســال نامــه بــه وزارت امــور خارجــه جمهــوری 
ــاغ  ــره ب ــر ق ــران در خصــوص حــوادث اخی اســامی ای
در جمهــوری آذربایجــان و صیانــت از منافــع اقتصــادی 
کشــور، تجــار و فعــاالن اقتصــادی ایــران در جمهــوری 

ــان آذربایج
* شــرکت در جلســات متعــدد اعــم از: کارگــروه 
توســعه صــادرات غیرنفتــی اســتان، جلســه بررســی 
بیمــاری  احــداث ســاختمان در شــرایط  مشــکات 
کرونــا و مشــکات ناشــی از آن، کارگــروه تخصصــی 
کمیســیون  طیــور  و  دام  امــور  باغبانــی،  زراعــت، 
ــت،  ــط زیس ــی، آب و محی ــع غذای ــاورزی، صنای کش
شــورای  آذربایجــان،  جمهــوری  بــا  تجــارت  میــز 
ــراق،  ــز ع ــی، می ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول گفتگ
ــران در کشــور  ــا ســفیر جمهــوری اســامی ای ــدار ب دی

آذربایجــان و بررســی مشــکات ارزی
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مهندســی  و  فنــی  انجمــن صادرکننــدگان خدمــات 
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 
نّجــاری کهنمویــی داشــته اســت. نجــاری کــه معاونــت 
ــتاندار  ــی اس ــاور عمران ــز، مش ــهرداری تبری ــی ش عمران
کنسرســیوم  عامــل  مدیریــت  شــرقی،  آذربایجــان 
ســاکو و انجــام پــروژه هــای عمرانــی زیــادی را در 
داشــته، حــاال  برعهــده  از کشــور  داخــل و خــارج 
بیــش از 15 ســال اســت کــه بــه عنــوان رییــس انجمــن 
ــی و مهندســی آذربایجــان  ــات فن ــدگان خدم صادرکنن

ــت دارد. ــرقی فعالی ش
صــادرات  میــزان  بــه  ابتــدا  در  کهنموئــی  نجــاری 
خدمــات فنــی و مهندســی انجمــن در هــر ســال بالــغ بــر 
میلیون هــا دالر اشــاره کــرد و افــزود: هــر چنــد وجــود 
شــرایط تحریــم و از ســوی دیگــر شــیوع بیمــاری 
ــن انجمــن  ــا ســبب کاهــش صــادرات اعضــای ای کرون

ــت. ــده اس ــاری ش ــال ج ــوص در س ــه خص ب

ــده،  ــش آم ــرایط پی ــل ش ــه دلی ــال ب ــه داد: امس وی ادام
ــد در  ــته ان ــن نتوانس ــای انجم ــرکت ه ــک از ش ــچ ی هی
مناقصــات بیــن المللــی برنــده شــده و در خــارج از 
کشــور، پــروژه ای در زمینــه خدمــات فنــی و مهندســی 

ــند. ــته باش داش
و  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان  انجمــن  رییــس 
مهندســی اســتان بــا تاکیــد بــر ایجــاد دیــدگاه صــادرات 
افزایــش  اگــر خواســتار  محــور در کشــور گفــت: 
ــز  ــا نی ــدات م ــد تولی ــتیم، بای ــور هس ــادرات از کش ص
ــاخت  ــر زیرس ــوی دیگ ــوده و از س ــور ب ــادرات مح ص

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 
ــادرات  ــی ص ــه عبارت ــه ب ــی ک ــی و مهندس ــات فن خدم
تکنولــوژی محســوب مــی شــود، بایــد اقــدام بــه تربیــت 
نیروهــای حرفــه ای فنــی و مهندســی در دانشــگاه هــا و 
ــای  ــوژی ه ــای تکنول ــرای ارتق ــاش ب ــال آن ت ــه دنب ب
مهندســی شــود چــرا کــه ایــن نــوع صــادرات بــه شــدت 

ــد مجهــز  ــرای افزایــش آن، بای ــر اســت و ب ــت پذی رقاب
ــود.  ــای روز ب ــوژی ه ــن تکنول ــه آخری ب

وی بــا تاکیــد بــر دوری از صــادرات نفــت محــور 
ــد  ــی توان ــی م ــی و مهندس ــات فن ــوزه خدم ــت: ح گف
ارزآوری خوبــی بــرای کشــور داشــته باشــد بــه شــرطی 
کــه زیرســاخت هــا بــرای آن فراهــم باشــد. برخــی 
ــاد  ــور ایج ــف کش ــار مختل ــط تج ــا توس ــاخت ه زیرس

ــت.  ــتماتیک نیس ــورت سیس ــه ص ــا ب ــده ام ش

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 
ــایه  ــورهای همس ــوص کش ــه خص ــر ب ــورهای دیگ کش
ــون  ــورهایی همچ ــت: در کش ــد، گف ــته باش ــود داش وج
ســوریه و عــراق، فرصــت هــای خوبــی بــرای صــادرات 

ــود دارد. ــتان وج ــی از اس ــی و مهندس ــات فن خدم
بــرای  را  الزم  تمهیــدات  نتوانیــم  اگــر  افــزود:  وی 
ــورهای  ــا کش ــیم، قطع ــا بیندیش ــن بازاره ــور در ای حض
دیگــر، ســریع تــر از مــا وارد عمــل شــده و ایــن فرصــت 

ــت. ــد گرف ــا خواهن را از م

                                       رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی:

بازنگری سیاست های تعاملی،
                                             شاه کلید توسعه صادرات
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 1۹ کوویــد  همه گیــری  کــه  روزهــا  ایــن 
و  داده  قــرار  تاثیــر  تحــت  را  همــه جهــان 
ــه  ــش ب ــن پرس ــرده، ای ــر ک ــز را متاث ــه چی هم
ــری  ــن بیمــاری چــه اث ــد کــه ای وجــود می آی
ــه آن  ــته ب ــع وابس ــی و صنای ــع غذای ــر صنای ب
گذاشــته اســت؟ آیــا ســبب محدودیــت بیشــتر 
ــا در زمینه هایــی توانســته گشــایش در  شــده ی

ــد؟ ــاد کن ــی ایج ــع غذای ــازار صنای ب
یونــس ژائلــه، مدیــر عامــل شــیرین عســل بــه 

ایــن پرســش هــا پاســخ مــی دهــد.
حــوزه  در  کرونــا  بگویــم  بایــد  ژائلــه:   
و  بســته بندی  زمینــه  در  کــه  صنایعــی 
کار  دارنــد  فول اتوماتیــک  صــورت  بــه 
ــن  ــرده و در ای ــاد نک ــکلی ایج ــد مش می کنن
بــه  مصرف کننــدگان  عاقه منــدی  شــرایط 
مصــرف محصــوالت بسته بندی شــده بیشــتر 

ــت. ــده اس ــم ش ه
ــی را در  ــا کاهش ــود ی ــا کمب ــه م ــن زمین در ای
ــا در  ــران کرون ــن بح ــم. بنابرای ــد نمی بینی تولی
ــم  ــی ه ــوده، منف ــر نب ــت اگ ــه مثب ــن زمین ای
نبــوده اســت. مــا همــان شــرایط قبلــی را 
داریــم و خیلــی ضــرری را متوجــه مــا نکــرده 
ــت را  ــک واقعی ــد ی ــال بای ــن ح ــا ای ــت. ب اس
ــوزه ارزی  ــامانی در ح ــه نابس ــم ک ــول کنی قب
ــع  ــازار ارز توانســته صنای و مســاله نوســانات ب
غذایــی و مشــخصاً کار مــا را تحت الشــعاع 
ــرایط  ــه در ش ــزی ک ــن چی ــد. بدتری ــرار ده ق

ــاق  ــا می توانســت اتف ــرای م ــم ب ســخت تحری
بیفتــد همیــن مســاله تامیــن ارز و نــرخ آن 
و  رفتــه  بــاال  شــدت  بــه  ارز  نــرخ  اســت. 
قیمــت مــواد اولیــه و محصــول افزایــش یافتــه 
اســت. وقتــی ایــن قیمت هــا بــاال مــی رود 
خــود بــه خــود مصرف کننــده هــم تحــت 
تاثیــر قــرار می گیــرد. تبــادالت مــا بــا مشــکل 

مواجــه شــده اســت. نقدینگــی بــه شــدت 
ــردم  ــد م ــدرت خری ــت. ق ــده اس ــیب دی آس
پاییــن رفتــه اســت. از طرفــی تــوان تامیــن 
ــا حــدود 5۰  ــه شــدت ت ــا ب نقدینگــی واحده
درصــد کمتــر شــده اســت. قیمــت مــواد اولیــه 
ــکر  ــت ش ــًا قیم ــه مث ــش یافت ــدت افزای به ش
ــروز  ــوده ام ــان ب پارســال اگــر ســه هــزار توم
کیلویــی هفــت هــزار و ۲۰۰ تومــان اســت 

کــه نقــداً بایــد پرداخــت کنیــم در حالــی کــه 
معلــوم نیســت ایــن مــواد اولیــه بــه دســت مــا 

ــه.  ــا ن برســد ی
در بســیاری از مــواد اولیــه دیگــر افزایــش 
قیمت هــای تــا صــد درصــد داشــتیم کــه ایــن 
ــد و  ــادی را می طلب خــود نقدینگــی بســیار زی
ــدی  ــای تولی ــرای واحده ــرایط را ب ــن ش همی

می کنــد. بحرانــی 

     مساله تحریم و تولید و اشتغال
قضــا  از  اولیــه  مــواد  تامیــن  بحــث 
ــد  ــت بای ــن وضعی ــا ای پرســش برانگیز اســت. ب
دیــد آینــده صنعــت غــذا چگونــه خواهــد 
شــد. بحــث اینکــه اتفاقاتــی مثــل تحریــم 
و مشــکاتی درســت کــرده  اســت  افتــاده 
ــم  ــی از تحری ــت. کس ــودش اس ــای خ ــر ج س
مختلــف  ابعــاد  چــون  نمی آیــد  خوشــش 
ــی  ــاق مبارک ــرد و اتف ــدف می گی ــه را ه جامع
نیســت. منتهــا در نــوع خــود یکســری اتفاقاتــی 
ــه  ــائلی از جمل ــت. مس ــته اس ــال داش ــه دنب را ب
ــا  ــد ب ــا بای ــه م ــا ک ــی از کااله ــه در بعض اینک
ارز از کشــورهای دیگــر وارد می کردیــم و 
ــا  ــق بانک ه ــی و ارزی از طری ــع خارج ــا مناب ب
اســتفاده می کردیــم، حــاال بیشــتر بــه تــوان 
داخلــی  منابــع  از  و  آوردیــم  روی  داخلــی 
ــاش  ــه در حــال ت ــا اینک ــم. ی ــتفاده می کنی اس
هســتیم کــه تولیــد در داخــل صــورت بگیــرد. 

بحران همه گیری کرونا و تحریم، صنایع غذایی را به کجا می برد؟

رونق تولید داخلی

یونس ژائله، مدیر عامل شیرین عسل
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ــت.  ــر گرف ــد در نظ ــت را بای ــه مثب ــن وج ای
ســمت  بــه  هــم  روش  ایــن  بــا  ســویی  از 
هــم  و  رفته ایــم  داخلــی  منابــع  از  اســتفاده 
اینکــه تاش هایــی دارد صــورت می گیــرد 
ــور  ــل کش ــواد در داخ ــا و م ــن کااله ــه ای ک
ــت.  ــه اس ــت قضی ــن روی مثب ــود. ای ــد ش تولی
پتانســیل  و  اســت  بزرگــی  کشــور  ایــران 
چــون  کــه  نیســت  این طــور  دارد.  باالیــی 
ــم  ــچ کاری نمی توانی ــس هی ــدیم پ ــم ش تحری
ــم  ــن اســت کــه تحری ــت ای ــا واقعی ــم. ام بکنی
کــه  نیســتیم  عاقه منــد  و  نمی پســندیم  را 
ــزرگ  ــدر ب ــور اینق ــا کش ــیم ام ــم باش تحری
از  می توانیــم  کــه  اســت  ظرفیــت  دارای  و 
ــا  ــا آنقدره ــم. م ــور کنی ــم عب ــرایط ه ــن ش ای
هــم بی دســت وپا نیســتیم و بایــد از تمامــی 
پتانســیل ها و ظرفیت هــا اســتفاده کنیــم تــا 

بتوانیــم تولیــد کنیــم.
ــی  ــع غذای ــوزه صنای ــتغال در ح ــت اش وضعی
ــب توجــه اســت. در بســیاری از زمینه هــا  جال
فشــارهای اقتصــادی بــه نحــوی بــوده کــه 
شــاهد اخــراج کارگــران و تعدیــل نیــرو و 
مســائلی از ایــن دســت هســتیم امــا مــن فکــر 
می کنــم در حــوزه صنایــع غذایــی اشــتغال 
ــن  ــرو در ای ــذب نی ــت. ج ــوب اس ــی خ خیل
حــوزه بســیار زیــاد شــده و مــن ا طاعیــه 
هــای اســتخدام زیــادی را می بینــم کــه در 
منطقــه  در  به خصــوص  مختلــف  شــهرهای 
ــرمایه گذاری های  ــت. س ــده اس ــر ش ــا، منتش م
زیــادی انجــام شــده و اینهــا دارد آرام آرام بــه 
ــد  ــرو دارن ــذب نی ــراً ج ــیند و اکث ــر می نش ثم
ــی  ــازار خوب ــز ب ــران نی ــی ای ــازار صادرات و ب

اســت و دارد بهتــر هــم می شــود.

 مشکالت پیش روی صنعت  
شیرینی و شکالت

در  کلوچــه  و  بیســکویت  بــازار  وضعیــت 
ــبختانه  ــت. خوش ــی اس ــت خوب ــران وضعی ای
نظــر  از  توانســته  ایــران  در  صنعــت  ایــن 
از  مقبــول  جایگاهــی  بــه  کیفــی  و  کمــی 
بــه  توجــه  بــا  و  برســد  بین المللــی  نظــر 
ــتغال زایی  ــب، اش ــزوده مناس ــاد ارزش اف ایج
احــراز  بــاال،  غیرمســتقیم  و  مســتقیم 
ــه نحــوی  اســتانداردهای مناســب کیفیــت -ب
ــن رتبه هــا شــده  ــز باالتری کــه در منطقــه حائ
اســت-  می تــوان جایــگاه و آینــده خوبــی 
در اقتصــاد ملــی و توســعه آن بــرای ایــن 
و  چالش هــا  البتــه  شــد.  متصــور  صنعــت 
مشــکاتی وجــود دارد کــه بایــد بــرای غلبــه 
ــود.  ــزی ش ــدی برنامه ری ــور ج ــا به ط ــر آنه ب
ــر مســائل رایجــی کــه  ایــن صنعــت عــاوه ب
مســائل  از  اســت،  تولیــد  بخــش  مبتا بــه 
خــاص خــود نیــز رنــج می بــرد. تامیــن مــواد 
ــت  ــب و رقاب ــت مناس ــت و قیم ــه باکیفی اولی
ــای  ــی از چالش ه ــای بین الملل ــا رقب ســخت ب
قیمــت  می شــود.  محســوب  صنعــت  ایــن 
واحدهــای  از  بســیاری  بــرای  تمام شــده 
ــت و  ــت باالس ــن صنع ــال در ای ــدی فع تولی
بــرای جبــران ایــن مشــکل بعضــاً مســائل 

کیفــی هســتند کــه قربانــی می شــوند.

از  بســیاری  تحریــم،  ســال ها  دنبــال  بــه 
به طــور  صنعــت  ایــن  تولیــدی  واحدهــای 
ــتند  ــازی هس ــازی و نوس ــد بازس ــدی نیازمن ج
کــه معتقــدم منابــع صنــدوق توســعه ملــی بایــد 
بــه کمــک ایــن واحدهــا بیایــد و اولویــت 
ــه ســوی  ــن صنعــت ب اعطــای تســهیات در ای
واحدهــای موجــود کــه دارای تجربــه و دانــش 
ــازار بالقــوه هســتند، ســوق پیــدا  فنــی الزم و ب
کنــد. البتــه بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه 
صنعــت شــیرینی و شــکات در حــال حاضــر 
و  دارد  ظرفیــت  مــازاد  درصــد   6۰ حــدود 
منطــق حکــم می کنــد پیــش از نوســازی و 
ــاد  ــود، ایج ــای موج ــدد ظرفیت ه ــز مج تجهی
ظرفیت هــای جدیــد در اولویــت قــرار نگیــرد.

تامین مواد اولیه و مشکالت صنعت غذا
همان طــور کــه همــه می داننــد و در اخبــار 
شــنیده اند،  بارهــا  و  بارهــا  قبــل  ســال های 
عنــوان  بــه  روغــن  و  شــکر  و  آرد  تامیــن 
ایــن  نیــاز  مــورد  اولیــه  مــواد  عمده تریــن 
ــده  ــه ش ــکل مواج ــا مش ــی ب ــش در مقاطع بخ

ــده  ــهمیه بندی ش ــی و س ــان قیمت ــار نوس و دچ
اســت کــه در ایــن شــرایط رقابتــی نبــودن 
ــه  ــدگان ب ــزام تولیدکنن ــواد و ال ــن م ــن ای تامی
ــخت تر  ــد را س ــرایط تولی ــا ش ــتفاده از آنه اس
می کنــد. بدیهــی اســت کــه از مــواد اولیــه 
قیمــت  و  الزم  کیفیــت  و  اســتاندارد  غیــر 
مناســب نمی تــوان محصــوالت اســتاندارد و 
ــی  ــت رقابت ــوب و دارای قیم ــت مطل ــا کیفی ب

ــرد. ــد ک تولی
ــت  ــاز صنع ــورد نی ــکر م ــن ش ــم تامی امیدواری
ایــن صنعــت  شــیرینی و شــکات کــه در 
سیاســت  هماننــد  اســت،  حیاتــی  بســیار 
بخــش  آرد  و  گنــدم  بــرای  اعمال شــده 
صنعــت از حمایــت الزم برخــوردار شــود. 
تحریم هــا بزرگ تریــن بایــی بــود کــه بــر 
ســر ایــران آمــد و امیدواریــم دیگــر ایــن 
ــا  ــا نه تنه ــن تحریم ه ــه ای ــد چراک ــاق نیفت اتف
ــه  ــع، از جمل ــه صنای ــه هم ــود بلک ــه نب عادالن
صنایــع غذایــی را بــا مشــکل مواجــه کــرد 
و ارزش افــزوده حــدود 4۰درصــدی مــواد 
ــد زد. صــادرات  ــه تولی ــه لطمــه بزرگــی ب اولی
یــک فعالیــت اقتصــادی بلندمــدت اســت. 
ــرای  ــبی ب ــازار مناس ــدت ب ــادرات کوتاه م ص
فعــاالن اقتصــادی فراهــم نمی کنــد و بایــد 
ــرد و  ــز ک ــا تمرک ــت روی بازاره ــرای موفقی ب
ــوالت  ــت محص ــند. کیفی ــته باش ــتمرار داش اس

ــار قیمــت تمام شــده مناســب  ــی در کن صادرات
عامــل موفقیــت کاالهــای ایرانــی در صــادرات 
شناســایی  میــان  ایــن  در  بــود.  خواهــد 
پیرامــون  محیــط  در  صادراتــی  مزیت هــای 
می توانــد بــه پیــدا کــردن بــازار صادراتــی 

ــد. ــک کن کم
ــار،  ــی، خاوی ــل ایران ــرش اصی ــال ف به طــور مث
عنــوان  بــه  روزگاری  و...  زعفــران  پســته، 
کاالی مهــم صادراتــی در ســایر کشــورها 
همــواره  مزیــت  ایــن  و  می شــد  شــناخته 
برندســازی  شــود.  تقویــت  و  حفــظ  بایــد 
ــت  ــار کیفی ــا در کن ــن کااله ــک از ای ــر ی ه
مناســب آن می توانــد بــازار صادراتــی ایجــاد 
ــد  ــر آن می توانن ــا تمرکــز ب ــان ب ــد و جوان کن
گیرنــد.  دســت  در  را  جهانــی  بازارهــای 
می توانــد  نیــز  ایــران  شــکات  و  شــیرینی 
کشــور  قــوت  نقــاط  از  یکــی  عنــوان  بــه 
در صــادرات غیرنفتــی ایفــای نقــش کنــد. 
ــات  ــد اطاع ــده ای بای ــر صادرکنن ــوالً ه اص
دقیقــی از بــازار صادراتــی شــامل بررســی 
میــزان مصــرف، تحلیــل رقبــا، بررســی نقــاط 
ــد و  ــته باش ــا داش ــایی فرصت ه ــوت و شناس ق
ــع  ــروه صنای ــد. گ ــزی کن ــرای آن برنامه ری ب
غذایــی شیرین عســل تابه حــال محصــوالت 
غذایــی خــود را بــه 65 کشــور جهــان صــادر 
یــک  شیرین عســل  مجموعــه  در  و  کــرده 
شــرکت ویــژه صــادرات راه انــدازی شــده 
اســت کــه در آن نیروهــای کارشــناس ارشــد 
ــر  ــا تســلط ب ــه صــادرات ب متخصــص در زمین
ــن  ــره تامی زبان هــای کشــورهای هــدف زنجی

و لجســتیک مشــغول فعالیــت هســتند.
یــا   just in time صــادرات  موضــوع  در 
ــد رویکــرد مهــم  همــان فقــط در لحظــه را بای
صــادرات محصــوالت شــیرینی و شــکات 
بــه  شیرین عســل  در  مهــم  ایــن  برشــمرد. 
ــتریان در  ــته های مش ــه خواس ــت ک ــوی اس نح
ــد و بســته بندی می شــود  ــر از دو روز تولی کمت
تــاش  و  کوشــش  از  نشــان  مهــم  ایــن  و 
نیــروی انســانی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای 

ــت. ــتریان اس مش

 بسته بندی محصوالت و تاثیر در فروش
بســته بندی بــه عنــوان عامــل ضامــن حفــظ 
غذایــی  محصــوالت  ســامت  و  کیفیــت 
عامــل  عنــوان  بــه  و  یک ســو  از  تولیــدی 
جذابیــت از ســوی دیگــر مقولــه ای اســت کــه 
در تولیــدات کشــور مــا بایــد بیشــتر مــورد 
توجــه و تحقیــق قــرار گیــرد و البتــه جــای 
زیــادی بــرای کار دارد. بســته بندی مناســب 
اولیــن چیــزی اســت کــه نظــر مشــتری را بــرای 
کســب اطــاع بیشــتر نســبت بــه محصــول 
بســته بندی  می کنــد.  جلــب  آن  انتخــاب  و 
بزرگ تــر  بســته های  تــا  اولیــه  لفــاف  از 
شــامل کارتــن و پالــت و امثــال آن از نظــر 
به گونــه ای  بایــد  فــرم و اســتحکام  ابعــاد و 
ــن  ــت، کمتری ــظ کیفی ــن حف ــه ضم ــد ک باش
آســیب ممکــن در اثــر حمــل و جابه جایــی 
و  اصــول  از  کــه  آیــد  وارد  محصــول  بــه 
اســتاندارد خــاص خــود و ســلیقه طراحــی 
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ــی  ــا در محصوالت ــد. م ــت می کن ــژه ای تبعی وی
ــت  ــران و... از مزی ــار، پســته، زعف ــد خاوی مانن
صادراتــی برخورداریــم. برندســازی هــر یــک 
مناســب  ایــن کاالهــا در کنــار کیفیــت  از 
آن می توانــد بــازار صادراتــی قــوی ایجــاد 
ــد  ــر آن می توانن ــز ب ــا تمرک ــان ب ــد و جوان کن

بازارهــای جهانــی را در دســت گیرنــد.

     استانداردسازی محصوالت صنعت
زیــادی  بین المللــی  و  ملــی  اســتانداردهای 
ســامت  و  کیفیــت  تضمیــن  بــرای 
و  تولیــد  تــا  اولیــه  مــواد  از  محصــوالت 
ــل  ــداری و حم ــته بندی و نگه ــرآوری و بس ف
و توزیــع وجــود دارد کــه شیرین عســل بــا 
و  جامــع  آزمایشــگاه  یــک  از  بهره منــدی 
مجــرب  کیفیــت  کنتــرل  پرســنل  و  مجهــز 
ــرده و  ــه روز ک ــتانداردها را ب ــن اس ــواره ای هم
ــتانداردها  ــوالت و اس ــق محص ــه تطبی ــبت ب نس
می کننــد.   پیگیــری  ویــژه ای  حساســیت  بــا 
نمایشــگاه شــیرینی و شــکات کــه در گذشــته 
ــًا  ــم برگــزار شــده خوشــبختانه شــکل کام ه
ــد محــل  ــه و می توان ــه خــود گرفت تخصصــی ب
ــت و  ــن صنع ــاالن ای ــر فع ــادل نظ ــدار و تب دی
ــت  ــارت صنع ــکل گیری تج ــهیل ش ــل تس مح
ــده و  ــی ش ــران تلق ــکات در ای ــیرینی و ش ش
اصــوالً فرصتــی اســت کــه بایــد مغتنــم شــمرده 
تولیدکننــدگان  پررنــگ  حضــور  شــود. 
و  ماشــین آالت  ســازندگان  و  محصــول 
ــا و  ــک فض ــه در ی ــواد اولی ــدگان م تامین کنن
ــی  ــیار خوب ــت بس ــاً فرص ــخص قطع ــان مش زم

ــت. ــت اس ــن صنع ــرای ای ب

از تهدید تحریم ها، فرصت ساختیم
بســیار  اقتصــادی  فعالیــت  هدف گــذاری 
مهــم و ضــروری اســت و مهم تریــن هــدف 
مجموعــه شیرین عســل در ســال ۲۰۲۰ قــرار 
گرفتــن در بیــن 1۰ شــرکت بــزرگ صنایــع 
غذایــی جهــان اســت و بــرای ایــن هــدف 
برنامه ریــزی انجــام شــده اســت. بــرای رســیدن 
مطالعــات  و  زیرســاخت ها  هــدف  ایــن  بــه 
تــوان  تمــام  بــا  و  اســت  شــده  انجــام  الزم 
کشــور  اقتصــادی  اهــداف  اعتــای  بــرای 
بــه  می خواهیــم  کشــور  غــذای  صنعــت  و 
ــا در  ــه تحریم ه ــه ب ــا توج ــیم. ب ــان برس هدفم
ــادل  ــکان تب ــه ام ــرایط اقتصــادی ک ــن ش بدتری
بــا کشــورهای خارجــی  بانکــی و تجــارت 
وجــود نداشــته و ورود و خــروج کاال بــرای 
شــرکت های ایرانــی دشــوار بــود، توانســتیم 
مجموعــه  در  را  ماشــین آالت  جدیدتریــن 
ــت  ــا، فرص ــد تحریم ه ــم و از تهدی ــد کنی تولی
ســرمایه گذاری  بــا  شیرین عســل  ســاختیم. 
ــواد  ــده م ــع تولیدکنن ــود در صنای ــترده خ گس
ــبکه های  ــن در ش ــته بندی و همچنی ــه و بس اولی
ــور،  ــارج کش ــل و خ ــروش در داخ ــع و ف توزی
یــک مجموعــه  منحصربه فــرد  معیارهــای  از 
متشــکل صنعتــی پیشــتاز کــه شــعار »از دانــه تــا 
ــد  ــت بهره من ــاخته اس ــود س ــه خ ــه« را پیش قفس
در  شــرکت  ایــن  حاضــر  حــال  در  اســت. 
ــه  ــواد اولی ــادل م ــی دارد و تب ــا نمایندگ آفریق
نیــز بــا ایــن کشــور صــورت می گیــرد. چراکــه 
آفریقــا تولیدکننــده و صادرکننــده کاکائــو 

از  بــه کشــورهایی همچــون آلمــان اســت، 
ــو  ــه کاکائ ــا مشــتری کارخان ــران تنه ــن رو ای ای
ــات  ــادی و خدم ــای اقتص ــت. مزیت ه ــا نیس غن
ــع غذایــی شیرین عســل  ــز در گــروه صنای متمای
ــب  ــه مرات ــروه ب ــد گ ــه رش ــده ک ــب ش موج

افــزون و ســریع تر از رشــد بــازار باشــد.

 پیشنهاد برای توسعه این صنعت
ــردن  ــق ک ــوآوری و خل ــرای ن ــی ب ــوغ ایران نب
اســت، نــه بــرای تقلیــد از ســایر کشــورها؛ 
ــا را  ــم و بهترین ه ــار بگذاری ــد را کن ــس تقلی پ
ــرده  ــی تحصیل ک ــدازه کاف ــه ان ــم. ب ــق کنی خل
در کشــور وجــود دارد، امــا بایــد در کنــار 
نظــم  و  پشــتکار  دانشــگاهی،  تحصیــات 

ایجــاد  هــم  اقتصــاد  و  صنعــت  در  کاری 
فرصت هــای  دنیــا  جــای  همــه  در  شــود. 
ــا را  ــت آنه ــی اس ــود دارد، کاف ــی وج طای
اصــاح  را  و در ذهــن خــود آن  بشناســیم 
کنیــم، چراکــه کشــور مــا دارای منابــع مالــی 
ــتکار  ــا پش ــت، ام ــرده اس ــروی تحصیل ک و نی

ــت.  ــم اس ــور ک ــام ام در انج
طبیعتــاً همــه نمی تواننــد کارآفریــن شــوند 
پرتوانــی  و  جســور  فــرد  کارآفریــن  زیــرا 
بــرای  و  نمی شــود  خســته  کــه  اســت 
بــرای  بلکــه  نمی کنــد  کار  ثروت انــدوزی 
ــه  ــاه جامع ــردم و رف ــی، م ــروت مل اشــتغال، ث

کــه  دارد  تاســف  جــای  می کنــد.  تــاش 
ــران  ــادی ای ــای اقتص ــیس بنگاه ه ــابقه تاس س
بــه کمتــر از صــد ســال می رســد. فعالیــت 
اقتصــادی بایــد چنــد نســل دنبــال شــود و 
ــه ای شــود.  ــه و حرف ــواده نهادین ــک خان در ی
کشــور  ســرمایه  بزرگ تریــن  کارآفرینــان 
نهــاد،  ارج  را  کارآفرینــان  بایــد  و  هســتند 
ــد  ــداکاری می کنن ــرای کشــور ف ــان ب ــرا آن زی
ــداف  ــای اه ــرای اعت ــرباز ب ــک س ــد ی و مانن
جــای  بــه  اگــر  می کننــد.  مبــارزه  کشــور 
ــادی  ــوزه اقتص ــودم در ح ــور ب ــووالن کش مس
ــد  ــش تولی ــه بخ ــود ک ــن ب ــم ای ــتین اقدام نخس
معــاف  مالیــات  پرداخــت  از  را  کشــور 
ــات  ــت را از خدم ــای دول ــردم و هزینه ه می ک

می کــردم.  تامیــن 
یکــی از اولیــن تصمیمــات مهــم کــه بایــد 
مــورد توجــه باشــد، طراحــی نقشــه راه بــرای 
ــه  ــود نقش ــل نب ــه دلی ــت. ب ــور اس ــد کش تولی
بســیاری  تولیــدی  واحدهــای  تولیــد،  راه 
در  مطالعــه  بــدون  و  ظرفیــت  از  خــارج 
کشــور راه انــدازی شــده اســت کــه یکــی 
ــدازی  ــدند. راه ان ــل ش ــری تعطی ــس از دیگ پ
ــاس و در  ــر اس ــد ب ــدی بای ــد تولی ــک واح ی
راســتای یــک طــرح جامع نگــر باشــد. اینکــه 
ــاز  ــهری نی ــه ش ــدی را در چ ــد تولی ــه واح چ
ــد ســرمایه گذاران  ــا بای ــر همیــن مبن داریــم؟ ب
را بــه ســرمایه گذاری بــر اســاس نقشــه راه 
 ۲5 بــا  امــروز  تشــویق کنیــم. کســب وکار 
ــد  ــت و بای ــرده اس ــاوت ک ــته تف ــال گذش س
در شــرایط کنونــی و بــر اســاس نیازهــای 
ــدازی  ــه راه ان ــدام ب ــده اق ــروز و آین ــل ام نس
از  دیگــر  یکــی  شــود.  کســب وکار  یــک 
ــتراتژی  ــدن اس ــخص ش ــات، مش ــن تصمیم ای
بــرای  و  اســت  تجــارت  بــرای  بین المللــی 
تجــارت جهانــی بایــد یــک اســتراتژی بــر 

ــیم. ــته باش ــرد داش ــون برد-ب ــاس قان اس
کشــورهای  بــا  منطقــه ای  بــازار  ایجــاد   
تعرفه هــای  از  بــردن  بهــره  نیــز  و  همســایه 
ــن  ــای ای ــی از بخش ه ــل یک ــی متقاب ترجیح
شــود.  دنبــال  بایــد  کــه  اســت  اســتراتژی 
بزرگ تریــن  ایــران  همســایه  کشــورهای 
ظرفیــت بــرای صــادرات محصــوالت ایرانــی 
ــخصی  ــتراتژی مش ــفانه اس ــی متاس ــتند ول هس
ــم.  ــرای تقویــت صــادرات مشــاهده نمی کنی ب
و  کنتــرل  غیرقابــل  نوســانات  متاســفانه 
ــر  ــرخ ارز ب ــی ن ــزش و ســقوط های ناگهان خی
ــر  ــدی تاثی ــای تولی ــی بنگاه ه ــارت خارج تج
بایــد  بســیاری داشــته و دارد کــه  مخــرب 
ــاره ای  ــرب آن چ ــار مخ ــا آث ــه ب ــرای مقابل ب
ــران دارای مزیت هــای  اندیشــید. هــر شــهر ای
اقتصــادی اســت کــه بــر اســاس آن می توانــد 
ــت  ــد و در گام نخس ــته باش ــژه داش ــد وی تولی

بایــد ایــن مزیت هــا شناســایی شــود. 
ــت  ــه مدیری ــتان ب ــر اس ــی ه ــش خصوص بخ
بــرای  بایــد نقشــه راهــی  بازرگانــی  اتــاق 
بــه  و  کننــد  طراحــی  کســب وکار  فضــای 
همــراه تشــکل های غیردولتــی ماننــد خانــه 
راهــی  نقشــه  می تواننــد  معــدن  و  صنعــت 
ــهر  ــارت آن ش ــات و تج ــد، خدم ــرای تولی ب

ترســیم کننــد.
منبــع: روزنامه دنیای اقتصاد
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معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور در ســفر بــه تبریــز، ضمــن 
بازدیــد از چنــد واحــد صنعتــی و دانش بنیــان، چندیــن طــرح فناورانــه 

را افتتــاح کــرد.
از  تبریــز،  بــه  خــود  ســفر  از  گام  نخســتین  در  ســتاری  ســورنا 
ــرد و در  ــد ک ــران بازدی ــی پمپی ــرکت صنعت ــف ش ــای مختل بخش ه
ــرکت  ــن ش ــه ای ــتاوردهای فناوران ــا و دس ــن فعالیت ه ــان آخری جری
ــاخت  ــپ »س ــتین پم ــد از نخس ــن بازدی ــان ای ــت. در جری ــرار گرف ق
داخــل« بــرای اســتفاده در خــط انتقــال آب خلیــج فــارس رونمایــی و 

ــد. ــرا ش ــت آن اج ــات تس عملی
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور ســپس در دانشــگاه صنعتــی 
ــده  ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــول ب ــت و از 3۰ محص ــور یاف ــهند حض س
ــرد.  ــد ک ــگاه بازدی ــن دانش ــان ای ــوالت دانش بنی ــگاه محص در نمایش
ــایبر  ــادی »س ــی و اقتص ــات فن ــتاری، مطالع ــور س ــا حض ــن ب همچنی
ــگاه  ــور در دانش ــایبرپارک کش ــن س ــوان اولی ــه عن ــز ب ــارک« تبری پ

صنعتــی ســهند آغــاز شــد.
»ســایبر پــارک« تبریــز بــه منظــور ایجــاد همزمــان زیرســاخت 
مناســب، خدمــات پشــتیبانی، زیرســاخت های تحلیــل و جریــان دیتــا 
ــا شــرکت های تجــاری،  ــا کیفیــت بــاال بــرای تعامــل ب و ارتباطــات ب
دانش بنیــان و دانشــگاه های داخــل و خــارج از کشــور در تبریــز 
ــای  ــده ه ــی، ای ــای رقابت ــاد مزیت ه ــن ایج ــا ضم ــود ت ــاد می ش ایج
نوآورانــه بــرای مبــادالت ارزش افــزای ترکیبــی دانــش و دیتــا را بــه 

ــد. ــه ده ــی ارای ــی و خدمات ــدی، بازرگان ــرکت های تولی ش
ــه تبریــز،  معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور در ادامــه ســفر ب
نخســتین خــط تولیــد انبــوه »تیــوپ لیــزر ســیلد گازکربنیــک« را در 
شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمانی )فناوری هــای پیشــرفته( تبریــز 
ــک  ــیلد گازکربنی ــزر س ــوپ لی ــد تی ــی تولی ــش فن ــرد. دان ــاح ک افتت
ــز  ــع نوین اندیــش ســهند آرام تبری ــان صنای توســط شــرکت دانش بنی
ــاز نخســت آن تعــداد پنــج هــزار تیــوپ لیــزری  تولیــد شــده و در ف

ــود. ــد می  ش ــال تولی در س
ــور دارای  ــن کش ــوان پنجمی ــه عن ــران ب ــه، ای ــن کارخان ــاح ای ــا افتت ب
ــزر ســیلد گازکربنیــک در جهــان شــناخته  ــوب لی ــد تی ــاوری تولی فن

می شــود.
ــه از دســتاوردهای نخســتین شــتاب  ــن کارخان ــاح ای ــا افتت ــان ب همزم
 دهنــده فنــاوری شــمال غــرب کشــور مســتقر در پــارک علــم و 
ــان  ــی شــد. شــتاب دهنده همگام ــاوری آذربایجــان شــرقی رونمای فن
ــور  ــرب کش ــمال غ ــاوری در ش ــوزه فن ــده ح ــتاب  دهن ــتین ش نخس
اســت کــه بــا ســرمایه  گــذاری بخــش خصوصــی از ســال ۹8 فعالیــت 

ــاز کــرده اســت. خــود را آغ
ــش  ــیمی پژوه ــرکت ش ــل ش ــاخت داخ ــق س ــه تعمی ــاح کارخان افتت
صنعــت و آغــاز عملیــات اجرایــی احــداث مرکــز نــوآوری و 
شــتابدهی ســاخت داخــل ایــن شــرکت در شــهرک صنعتــی شــهید 
ســلیمانی از دیگــر برنامه هــای ســفر معــاون رئیــس جمهــور بــه تبریــز 

ــود. ب
کارخانــه تعمیــق ســاخت داخــل بــرای توســعه بومــی  ســازی صنایــع 
ــعت ۲7 هــزار  ــه وس ــی ب ــت و گاز در فضای ــی، نف ــلولزی، معدن س
ــزار و  ــون دو ه ــدازی آن تاکن ــا راه  ان ــده و و ب ــداث ش ــع اح مترمرب
ــال  ــم در س ــن رق ــه ای ــده ک ــد ش ــین آالت تولی ــواع ماش ــن ان ۲۰۰ ت

ــن مــی رســد. ــه 1۰ هــزار ت ــده ب آین
ــع کاغذســازی، مــواد  ــه صنای ــوط ب ــزات مرب ــه تجهی در ایــن کارخان
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 
ــرم و  ــای چ ــان در زمینه ه ــه و دانش بنی ــرح فناوران ــگاه، 15 ط نمایش
کفــش، ســامت، پلیمــر، فنــاوری حرارتــی، ســاختمان و تجهیــزات 

ــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. پزشــکی ب

گزارش سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به تبریز؛

 بازدید از واحدهای دانش بنیان و افتتاح چند طرح فناورانه
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به یاد دکتر وحید یحیوی، شهید مدافع سالمت؛

مردان و زنانی که در خاطرمان ثبت می شوند

بیمــاری کرونــا نزدیــک بــه ۹ ماهــی اســت 
ــود،  ــدن خ ــا آم ــده و ب ــران ش ــه وارد ای ک
مــردم را گرفتــار اضطــراب، کســب و کار 
را  برخی هــا  مشــکل،  را دچــار  خیلی هــا 
را  دانشــگاه ها  و  مــدارس  نشــین،  خانــه 
تعطیــل و در مجمــوع زندگــی مــردم را 
دچــار تحوالتــی کــرده اســت. هرچنــد 
ایــن بیمــاری منحــوس در کنــار تمامــی 
گــر  جلــوه  دردســرهایش،  و  مشــکات 
صحنه هــای زیبایــی بــرای تمامــی مــردم 
ایــران بــوده اســت؛ صحنه هایــی کــه در 
موجــب  توانســت  مــدت کوتــاه  همیــن 
نمایانگــر  و  ایــران  ملــت  بیشــتر  اتحــاد 
خودگذشــتگی  از  و  ایثــار  فــداکاری، 

ــد. ــر باش ــرای یکدیگ ــان ب آن
ــی  ــی خوب ــان آحــاد ملــت کــه همدل در می
در بیــن آنهــا در ایــن مــدت شــکل گرفتــه، 
امتحــان  ایــن  از  توانســت  کــه  قشــری 
ســربلند بیــرون بیایــد را بایــد پزشــکان، 
پرســتاران و کادر بیمارســتان ها دانســت. 
افــرادی کــه خطرهــای ایــن راه را پذیرفتــه 
ــان و دل  ــا ج ــه ب ــار بلک ــه از روی اجب و ن

بــه بیمــاران خدمــت کــرده و حتــی برخــی 
ــدا  ــود را ف ــان خ ــن راه، ج ــان در ای از آن

ــد.  ــی کنن م
همیــن  قافلــه  از  یحیــوی  وحیــد  دکتــر 
شــیوع  بــا  کــه  اســت  مــردان  بــزرگ 
ــا همچــون دیگــر همــکاران  بیمــاری کرون
در  و  شــتافته  بیمــاران  یــاری  بــه  خــود 
ــامت  ــع س ــهید مداف ــوان ش ــم عن ــان ه پای
شــهید  ایــن  کنــد.  مــی  خــود  ازآن  را 
ــز  ــهر تبری ــال 58 در ش ــد س ــوار متول بزرگ
اســت کــه بــه گفتــه مــادرش از همــان 
زمــان کودکــی، بســیار باهــوش، کنجــکاو 
یــاد گرفتــن چیزهــای جدیــد  و عاشــق 

ــت.  ــوده اس ب
ــا آمــدن فصــل  ــد: ب ــادر شــهید مــی گوی م
کنکــور، وحیــد تنهــا بــه فکــر خــود نبــوده 
بلکــه دانــش آمــوزان زیــادی را دور خــود 
ــف  ــوزش دروس مختل ــرده و آم ــع ک جم
ــود و در  ــه ب ــده گرفت ــر عه ــا را ب ــه آن ه ب
مجمــوع تعــداد زیــادی از دانــش آمــوزان 
توســط جنبــش علمــی ایجــاد شــده توســط 
ــا رتبــه هــای بــاال از دانشــگاه پذیرفتــه  او ب
ــا رتبــه خوبــی  شــدند و خــود وحیــد نیــز ب
از دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز قبــول 

شــد.
دوره  اتمــام  از  پــس  یحیــوی  دکتــر 
پزشــکی عمومــی بــرای گذرانــدن دوره 
و  شــده  مشــهد  شــهر  عــازم  تخصصــی 
بــه  دوبــاره  دوره،  ایــن  پایــان  از  پــس 
عنــوان  بــه  بــار  ایــن  و  بازگشــته  تبریــز 
ــی  ــاب م ــترود انتخ ــتان هش ــس بیمارس ریی
ــود را  ــص خ ــوق تخص ــود. وی دوره ف ش
ــده و  ــوژی گذران ــون و انکول ــته خ در رش
ــتان  ــاران در بیمارس ــه بیم ــت ب ــرای خدم ب
ــه کار  بجنــورد خراســان شــمالی مشــغول ب

ــود.  ــی ش م
از دوســتان شــهید  الــوار  رنجبــر  مجیــد 
یحیــوی اســت کــه مــی گویــد: دکتــر، 
عاشــق بیمــاران خــود بــوده و بــا تمــام 
بــه آن  وجــود در پــی خدمــت رســانی 
ــاران  ــع، بیم ــی مواق ــی برخ ــود و حت ــا ب ه
نیازمنــد را بــه رایــگان درمــان کــرده و 
درآمــد  منبــع  کاش   « کــه  گفــت  مــی 
مجانــی  را  بیمــاران  و  داشــتم  دیگــری 

ویزیــت مــی کــردم.«
ــوی،  ــهید یحی ــد: ش ــی ده ــه م ــر ادام رنجب
فــرد معتقــد، عاشــق اهــل بیــت و عاقمنــد به 
وطــن و مردمانــش بــود. هــر زمانــی کــه بــه 

 فائزه زنجانی
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ــا عنــوان »جهــش  نامگــذاری ســالجاری ب
ــاب،  ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــد« از س تولی
راهبــردی  کارشناســان،  اعتقــاد  بــه 
فشــارهای  از  عبــور  بــرای  هوشــمندانه 
اقتصــادی ناشــی از تحریــم و کروناســت.

درایــن راســتا تــاش مســووالن در تمــام 
ــش  ــداف جه ــق اه ــرای تحق ــا ب بخش ه
تولیــد در شــرایطی کــه کشــور عــاوه بــر 
و  فشــار تحریم هــای یکجانبــه آمریــکا 
ــز دســت  ــا نی ــا بحــران کرون ــش ب متحدان
تنهــا  می توانــد  می کنــد  نــرم  پنجــه  و 
مبتابــه  فشــارهای  از  برون رفــت  راه 
ســایر  ضمن اینکــه  باشــد،  اقتصــادی 
ســتاد  تشــکیل  در  دولــت  اقدامــات 
و  گفــت  شــورای  مقاومتــی،  اقتصــاد 
موانــع  رفــع  و  تســهیل  ســتاد  و  گــو 
تولیدکننــدگان بــه مــوازات کارگــروه 
در  تمهیدآفریــن  نقــش  تولیــد  جهــش 
تحقــق اهــداف شــعار ســال محســوب 

. د می شــو
کرونــا  شــیوع  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
عــاوه بــر چالــش در حــوزه ســامت، 
و  اجتماعــی  و  فرهنگــی  حوزه هــای  در 
ــور  ــاد کش ــه اقتص ــه در عرص ــش از هم بی
ایجــاد کــرده اســت  مشــکات جــدی 
می تــوان تنهــا راه گشــایش و عبــور از 
ایــن مانــع را جهــش در تولیــد و بــه نوعــی 

دانســت. کشــور  اقتصــاد  در  گشــایش 
ــد  ــش تولی ــران، جه ــد صاحب نظ ــه تاکی ب
دســت رفته  از  فرصت هــای  می توانــد 
بــه  را   13۹۰ دهــه  در  ایــران  اقتصــاد 
ــادی  ــدهای اقتص ــرخ رش ــت ن ــطه ثب واس
ــود  ــرای بهب ــب ب ــانی و نامناس ــی، نوس منف

ــد. ــران کن ــدودی جب ــا ح ــاه ت رف
آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه تحقــق ایــن 
ــران خســارت های  نامگــذاری، امــکان جب
اختــال جزئــی در  از  ناشــی  اقتصــادی 
برخــی کســب  و کارهــا در اثــر شــیوع 
فراهــم  را  کشــور  در  ویــروس  کرونــا 

ــرد. ــد ک خواه
کارشناســان اقتصــادی بــر ایــن باورنــد 
رونــق  معنــای  بــه  تولیــد  جهــش  کــه 
در  تاثیرگــذار  و  مولــد  فعالیت هــای 

ــتر  ــده بس ــم کنن ــی فراه ــه نوع ــاد و ب اقتص
ترمیــم ســطح اشــتغال آســیب دیده کشــور 

اســت.
تحقــق  شــانس  تولیــد،  در  جهــش  بــا 
ــده در  ــی  ش ــی پیش بین ــای مالیات درآمده
بودجــه عمومــی دولــت در ســالجاری در 
ــم و کاهــش شــدید قیمــت  شــرایط تحری
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــش می یاب ــت، افزای نف
اســتمرار محیــط تورمــی اقتصــاد ایــران 
در ســال جدیــد، از افزایــش رکــود تــورم 

می کنــد. جلوگیــری 
جهــش تولیــد بــه واســطه نیــاز شــدید 
داخلــی در شــرایط  بــه ســرمایه گذاری 
بودجــه  محدودیت هــای  و  تحریــم 
ســرمایه گذاری  موانــع  رفــع  عمرانــی، 
بخــش  کار  و  کســب   محیــط  بهبــود  و 
و  ســاخته  محتمل تــر  را  خصوصــی 
غیرنفتــی  صــادرات  تقویــت  امــکان 
مســیر  از  صــادرات  اختــال  ترمیــم  و 
کشــورهای همســایه بــا هــدف کمــک 
در  کشــور  ارزی  نیازهــای  پوشــش  بــه 
می ســازد. فراهــم  را  تحریــم  شــرایط 

برنامــه   الزمــه جهــش تولیــد، تدویــن 
و  ثبــات  صنعتــی،  توســعه  راهبــردی 
سیســتم  اصــاح  اقتصــادی،  امنیــت 
گمرکــی  و  بیمــه ای  مالیاتــی،  بانکــی، 
و بهبــود فضــای کســب  و کار، تســهیل 
مالــی،  تامیــن  و  ســرمایه گذاری 
و  کیفیــت  ارتقــای  و  خصوصی ســازی 

اســت. بهــره وری 
انعطاف پذیــری  تقویــت  ســویی  از   
بــرای  دولــت  اقتصــادی  سیاســت های 
مشــکات  از  ناشــی  تبعــات  کنتــرل 
ــد  ــر رش ــران نظی ــادی ای ــاختاری اقتص س
ــاالی حجــم نقدینگــی و کاهــش ارزش  ب
تحریم هــای  شــرایط  در  ملــی  پــول 
تولیــد ممکــن  بــا جهــش  نیــز  کنونــی 

. د می شــو
و  حمایت کننــده  نقــش  بایــد  دولــت 
تولیدکننــدگان  بــرای  دهنــده  انگیــزه  
داشــته  را  خصوصــی  بخــش  فعــاالن  و 
ــرای  ــل ب ــان  کام ــا اطمین ــا ب ــا آنه ــد ت باش

شــوند. عمــل  وارد  ســرمایه گذاری 

جهش تولید،

 راهبردی هوشمندانه 

برای عبور از فشارهای اقتصادی

ــه دلیــل  تبریــز مــی آمــد، هــر فــردی کــه ب
ــه مــی کــرد،  ــه او مراجع داشــتن مشــکلی ب
ــا جــان  ــه راحتــی او را مــی پذیرفــت و ب ب
دل، پذیــرای حــرف همــه بــود و ســعی در 

ــت. ــان داش ــل مشکاتش ح
از  دیگــر  یکــی  آذر  جوانعلــی  رســول 
دوســتان شــهید یحیــوی اســت کــه در 
ــه  ــد: نیم ــی گوی ــره ای از او م ــان خاط بی
ــوزه  ــی در ح ــکل اوژانس ــک مش ــب ی ش
پزشــکی برایمــان ایجــاد شــد کــه مجبــور 
دکتــر  از  پیامکــی  صــورت  بــه  شــدم 
ســوال کنــم و از او عذرخواهــی کــردم 
کــه نیمــه شــب مزاحــم وی مــی شــوم. او 
هــم در جــواب عذرخواهــی هــای مــن 
ــی،  ــرباز واقع ــرای س ــه » ب ــود ک ــته ب نوش

روز و نیمــه شــب تفاوتــی نــدارد.«
شــده  منتشــر  تصاویــر  اولیــن  از  یکــی 
بــه  دکتــر یحیــوی در فضــای مجــازی 
وی  از  تصویــری  شــهادتش،  دنبــال 
بــر روی مبــل بیمارســتان بــود کــه بــه 
ــود.  ــه ب ــواب رفت ــه خ ــتگی، ب ــل خس دلی
همکارانــش مــی گوینــد کــه دکتــر در 
زمــان کشــیک، خســتگی ناپذیــر بــوده 
ــود  ــش ب ــار مریضان ــت در کن ــام وق و تم
کــه همیــن امــر گاه او را بســیار خســته 

ــرد.   ــی ک م
ــیوع  ــای ش ــوی از روزه ــهید یحی ــادر ش م
مــادر  یــک  هــای  نگرانــی  و  کرونــا 
ــد:  ــی ده ــه م ــه و ادام ــرش گفت ــرای پس ب
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 
ــا پــای  مگــر مــا قســم نخــورده ایــم کــه ت
ــل  ــردم باشــیم.« در مقاب ــار م جــان، در کن
ــه او اصــرار کــردم کــه یکــی  پاســخش ب
ــود  ــای خ ــه ج ــش را ب ــر از همکاران دیگ
ــول  ــا او قب ــد ام ــه بیای ــه خان ــته و ب گذاش

ــرد.  نک
ــر  ــه دکت ــود ک ــاه ۹8 ب ــفند م ــر اس  اواخ
وحیــد یحیــوی بــه علــت درگیــری بــا 
بجنــورد  بیمارســتان  بیمــاری کرونــا در 
مکالمــه  آخریــن  شــود.  مــی  بســتری 
شــهید یحیــوی بــا دوســتانش بــه گفتــه 
دوســتان  از  یکــی  مرتضــوی  مهــدی 
ــه ای  ــوی 33 ثانی ــک گفتگ ــه ی ــهید، ب ش
ــو  ــن گفتگ ــه وی در ای ــردد ک ــی گ ــر م ب
مــی گویــد: »ســام، ان شــااهلل کــه همیشــه 
ــه  ــد ک ــا کنی ــید. دع ــرحال باش ــالم و س س
عبــور  بتوانــم  وضــع  ایــن  از  شــااهلل  ان 
ــه خدمتگــزاری خــودم  ــاره ب کــرده و دوب

ــم.« ــه ده ادام
روحش شــاد و راهش پررهرو باد...



بهبــود  کمیســیون  دبیــر  بهنیــا،  مصطفــی 
احــداث  صنعــت  و  کار  و  کســب  فضــای 
ــوزه  ــه در ح ــت ک ــز اس ــی تبری ــاق بازرگان ات
پیمانــکاری و صنعــت احــداث فعــال بــوده 
ــن  ــری انجم ــره و دبی ــات مدی ــت هی و عضوی
ایــن  نماینــده  اســتان،  عمرانــی  پیمانــکاران 
انجمــن در شــورای گفتگــو و عضویــت در 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــان س ــیون مجری کمیس
ســاختمان اســتان را در کارنامــه خــود دارد.

تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  عمومــی  روابــط 
ــای  ــود فض ــوزه بهب ــا در ح ــا بهنی ــی ب گفتگوی
کســب و کار داشــته اســت. بهنیــا بــا بیــان 
ــک  ــوان ی ــه عن ــب و کار ب ــط کس ــه محی اینک
ــگاه  ــر بن ــعه ه ــاد و توس ــرای ایج ــاخت ب زیرس
گفــت:  اســت،  ضــروری  و  الزم  اقتصــادی 
ایــن زیرســاخت بایــد از پارامترهایــی همچــون 
شــفافیت، کارآمــدی، حاکمیــت قانــون و رفــع 
ــوی  ــه نح ــد، ب ــوردار باش ــع برخ ــارض مناف تع
ــای  ــی ه ــش بین ــد پی ــال اقتصــادی بتوان کــه فع

ــد. ــته باش ــود داش ــت خ ــی از فعالی بلندمدت
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و کار و 
ــز ادامــه  ــی تبری ــاق بازرگان صنعــت احــداث ات
داد: در واقــع محیــط کســب و کار بــه مجموعــه 
ــرد  ــر عملک ــه ب ــود ک ــی ش ــاق م ــی اط عوامل
ــگاه  ــران بن ــوده و مدی ــر گــذار ب ــا تاثی ــگاه ه بن
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 
ــردد،  ــی گ ــادی برم ــه 1۹8۰ می ــل ده ــه اوای ب
صــورت  تحقیقــات  تمامــی  نتایــج  گفــت: 
ــع  ــوده کــه موان ــن ایــن موضــوع ب ــه مبی پذیرفت
ــورها  ــتم اداری کش ــر راه سیس ــر س ــود ب موج
اســت کــه باعــث مــی شــود بخــش خصوصــی 
ــه بخــش زیرزمینــی و غیرمولــد تبدیــل  فعــال ب

شــده و جلــوی توســعه اقتصــادی گرفتــه شــود.
بهنیــا ادامــه داد: ســازمانهای معتبــر و متعــدد 
بیــن المللــی همــه ســاله بررســی و تحلیــل 
کار  و  کســب  فضــای  از  جامعــی  هــای 
ــا  ــا ب ــد ت ــی دهن ــام م ــف انج ــورهای مختل کش
ارائــه اطاعــات مفیــد، تصمیــم گیــری را بــرای 
مدیــران و ســرمایه گــذاران تســهیل کنند.بــرای 
ــازار  ــور در ب ــد حض ــه قص ــادی ک ــال اقتص فع
کشــور دیگــری را دارد اطاعاتــی همچــون 
میــزان رقابــت پذیــری، آزادی هــای اقتصــادی، 
ریســک ســرمایه گــذاری و ســهولت انجــام 
کســب و کار در آن کشــور از اهمیــت بــه 

ــت. ــوردار اس ــزایی برخ س
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و کار و 
صنعــت احــداث اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود: 
طــی ۲۰ ســال گذشــته، گزارشــات متعــددی از 
ــتفاده از  ــا اس ــر و ب ــع معتب ــی مراج ــوی برخ س
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 
»ســاختار-عملکرد«  الگــوی  از  معمــوال  کار 
اســتفاده مــی شــود. ایــن الگــو بــر ایــن محــور 
اســتوار اســت کــه »عملکــرد« جوامــع، همــواره 
ــر از »ســاختار«ها اســت. پرســش  متکــی و متاث
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، 
اســت  چگونــه  کار  و  کســب  هــای  آزادی 
ــدون  ــوان ب ــی ت ــل. نم ــن قبی ــواالتی از ای و س
ــه ویژگــی هــای ســاختاری، عملکــرد  توجــه ب

را بررســی کــرد. اگــر قوانیــن مالکیــت صریــح 
و روشــن نباشــند و قوانیــن مرتبــط بــا تجــارت، 
ــره  ــات و غی ــه، مالی ــک، بیم ــتگی، بان ورشکس
بــه درســتی تدویــن نشــده باشــند، شــرکتها 
ــغول  ــت مش ــه فعالی ــزه ب ــا انگی ــد ب ــی توانن نم
بالندگــی اقتصــاد  شــده و موجــب رشــد و 

ــوند. ــور ش کش
ــه وزارت  ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــا ادام بهنی
ــی  ــوان متول ــه عن ــی ب ــادی و دارای ــور اقتص ام
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: 
بانــک جهانــی،  در گــزارش هــای ســالیانه 
در  کار«  و  کســب  انجــام  ســهولت  »میــزان 
ــادی در  ــگاه اقتص ــر بن ــر ه ــه عم ــول چرخ ط
قالــب 1۰ نماگرمــورد انــدازه گیــری قــرار 
گرفتــه و بــرای 1۹۰ کشــور جهــان بــه صــورت 
رتبــه بنــدی، اعــام مــی شــود. نماگرهــای 
دهگانــه ایــن گــزارش، ترکیبــی از مولفــه هــای 
ــوارد  ــایر م ــل و س ــداد مراح ــه، تع ــان، هزین زم
ســاختاری اســت کــه از طریــق پرسشــنامه و 
ــور،  ــر کش ــادی ه ــاالن اقتص ــنجی از فع نظرس

ــوند. ــی ش ــم م ــردآوری و تنظی گ
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 
ــزان  ــرزی، می ــا تجــارت فرام ورشکســتگی و ی
حمایــت هــای قانونــی از دارایــی هــا و ســرمایه 
ــی  ــایل مالیات ــه مس ــه ب ــا توج ــذاران و نهایت گ
تجــارت و بــه کارگیــری نیــروی انســانی را 
ــن  ــه ای ــم آنک ــه علیرغ ــوند ک ــی ش ــامل م ش

دبیر کمیسیون 
بهبود فضای کسب و کار

 اتاق بازرگانی تبریز:

بهبود فضای 

کسب و کار

 از رویا تا واقعیت
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مــدل در نــوع خــود حرکتــی جامــع بــه شــمار 
مــی رود ولــی دارای محدودیــت هــا و معایبــی 

ــز هســت. نی
ــک  ــوی بان ــت: الگ ــوص گف ــن خص وی در ای
جهانــی عمدتــا مربــوط بــه بنــگاه هــای کوچک 
بزرگتریــن  در  هــم  آن  و  بــوده  متوســط  و 
شــهرهای تجــاری کشــورها متمرکــز اســت. 
ــن  ــی قوانی ــده تمام ــد نماین ــی توان ــن نم بنابرای
اقتصــادی  دیگــر  هــای  بخــش  در  موجــود 
ــو  ــن الگ ــای ای ــن داده ه ــد. همچنی ــور باش کش
اغلــب بــر شــرکت هایــی بــا مســئولیت محــدود 
متمرکــز بــوده و کاربــرد آن بــرای بنــگاه هــای 

ــت.  ــب نیس ــدان مناس ــزرگ چن ب
ــر  ــده ب ــد عم ــو تاکی ــن الگ ــزود: در ای ــا اف بهنی
ــای  ــه ه ــان و هزین ــا، زم ــام کاره ــل انج مراح
صــرف شــده اســت و کشــورها بــا تاکیــد 
ــده  ــدی ش ــه بن ــر رتب ــه متغی ــن س ــر ای ــتر ب بیش
انــد. بــه ایــن ترتیــب بــه کیفیــت خدمــات 
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــده البت ــی ش ــم توجه ک
ایــن غفلــت عامدانــه نبــوده و علــت بــه مشــکل 
جمــع آوری اطاعــات بــرای ســنجش کیفیــت 

ــردد. ــی گ ــا برم کاره

وضعیت ایران در رتبه بندی گزارش 
سهولت انجام کسب و کار

ــود فضــای کســب و کار و  ــر کمیســیون بهب دبی
ــه  ــز ادام ــی تبری ــاق بازرگان ــداث ات ــت اح صنع
ــادی در  ــال ۲۰۰6 می ــز از س ــا نی ــور م داد: کش
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 اطاعــات 
جایــگاه  بــه  تاکنــون  کشــورمان،  از  اشــتباه 
مطلوبــی دســت نیافتــه اســت. رونــد نزولــی 
رتبــه ایــران یــا بــه عبارتــی بهتــر شــدن شــاخص 
ســهولت انجــام کســب و کار از ابتــدای حضــور 
میــادی   ۲۰15 ســال  در  گــزارش،  ایــن  در 
شــروع شــد کــه بخــش عمــده ایــن بهبــود رتبــه 
بنــا بــه گــزارش مرکــز پژوهشــهای مجلــس، بــه 
ــای  ــی در داده ه ــک جهان ــری بان ــل بازنگ دلی

ــود.  اشــتباه ســالهای گذشــته ب
ــده  ــه ش ــزارش ارائ ــن گ ــت: در آخری وی گف
بــرای ســال ۲۰۲۰ میــادی رتبــه ایــران از 1۲8 
ــت.  ــه اس ــود یافت ــه 1۲7 بهب ــته ب ــال گذش در س
ــرای ایــران  ــه از پیشــرو ب ــاز فاصل همچنیــن امتی
)از 1۰۰ نمــره کــه 1۰۰باالتریــن امتیــاز اســت( 
بــرای اولیــن بــار در ســال هــای اخیــر کاهــش 
یافتــه و از 58/6 بــه 58/5 رســیده اســت. در 
ــروری  ــه ض ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج ــزارش ه گ
ــاز بیشــتر، نشــانه  ــر و امتی ــه کمت اســت کــه رتب
بهبــود فضــای کســب و کار اســت. جــدول 
زیــر مقایســه رتبــه و امتیــاز ایــران در نماگرهای 
ــرای ســال هــای ۲۰1۹ و ۲۰۲۰  ــه کــه ب 1۰ گان
میــادی منتشــر شــده اســت را نشــان مــی دهــد.

ــه  ــد ب ــا گفــت: حــال ســوالی کــه مــی توان بهنی
ذهــن مــا خطــور کنــد، آن اســت کــه چگونــه 
ــا دشــوارتر شــدن شــرایط اقتصــادی کشــور،  ب
شــاهد صعــود یــک پلــه ای در گــزارش ۲۰۲۰ 
بــوده ایــم؟ پاســخ ایــن ســوال در بازنگــری داده 

ــام  ــاخص انج ــتخراج ش ــر روش اس ــا و تغیی ه
بانــک  گــزارش  در آخریــن  کار  و  کســب 

ــه اســت. ــی نهفت جهان
وی ادامــه داد: هــم اکنــون اتــاق تبریــز در 
ــام  ــی و انج ــوری، بررس ــیم کار کش ــک تقس ی
ــای  ــه در نماگره ــود رتب ــت بهب ــی جه اقدامات
ــب و  ــروع کس ــه »ش ــوط ب ــه مرب اول و دوم ک
کار« و »اخــذ مجوزهــای ســاخت و ســاز«بوده 
ــروع  ــر ش ــت. در نماگ ــده اس ــده دار ش را عه
کســب و کار، بــا افتتــاح پنجــره واحــد فیزیکــی 
شــروع کســب و کار در اتــاق بازرگانــی تبریــز، 
ــدی برداشــته شــده و در نماگــر  گام بســیار بلن
ــه ای  ــای کســب و کارهــم کمیت اخــذ مجوزه
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 
ــوع  ــن موض ــه ای ــت ک ــد داش ــال خواه ــه دنب ب

در نهایــت ســبب رشــد و شــکوفایی اقتصــادی 
کشــور مــی شــود. در دهــه هــای اخیــر، اغلــب 
ــوع  ــه موض ــود ب ــوان خ ــام ت ــا تم ــورها ب کش
بهبــود محیــط کســب و کار ورود کــرده و 
عاقمنــد بــه بهبــود ایــن فضــا شــده انــد تــا بــه 

ــد. ــی دســت یابن رشــد اقتصــادی مطلوب
ــب و کار  ــای کس ــود فض ــیون بهب ــر کمیس دبی
ــا  ــور م ــه داد: کش ــز ادام ــی تبری ــاق بازرگان ات
ــدای  ــد و در ابت ــب نمان ــه عق ــن قافل ــز از ای نی
دولــت یازدهــم، »قانــون بهبــود مســتمر محیــط 
کســب و کار« کــه در ســال ۹۰ مصــوب شــده 
ــدواری  ــه ســاز ایجــاد امی ــود، اجرایــی و زمین ب
ــن  ــد. ای ــی ش ــش خصوص ــاالن بخ ــن فع در بی
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 
ــه یــاس تبدیــل کــرد.  ــون، ایــن امیدهــا را ب قان

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 53 حکــم در ۲۹ مــاده قانونی اســت 
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امــا از ایــن تعــداد تنهــا 1۰ حکــم بــه طــور کامــل 
اجــرا شــده، 18 حکــم ناقــص و ۲5 حکــم 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. 
ــود  ــا وج ــی ب ــش خصوص ــه داد: بخ ــا ادام بهنی
مطالبــه گــری بــرای رفــع موانــع کســب و کار، 
ــبی را  ــازوکار مناس ــت س ــته اس ــون نتوانس تاکن
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 
ــا مشــکل مواجــه هســتند. علیرغــم اینکــه در  ب
مــواد دو و ســه ایــن قانــون، تصریــح شــده کــه 
ــی  ــی م ــش خصوص ــای بخ ــکل ه ــرات تش نظ
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

محیــط  گرفتــن  نظــر  در  بــا  افــزود:  بهنیــا 
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 
ــا  ــه کاره ــت ک ــه نیس ــت. اینگون ــده اس و پیچی
ــود  ــرای بهب ــد. ب ــوه باش ــک ق ــده ی ــا برعه تنه
ایــن شــاخص هــا، عــزم و اراده جــدی و اجماع 

ــت.  ــی الزم اس عموم
وی بــا گریــزی به ســند چشــم انــداز ۲۰ ســاله و 
برنامــه ششــم توســعه گفــت: کشــور ایــران باید 
تــا ســال 14۰4 بــه رتبــه اول اقتصــاد در میان ۲۰ 
ــی )شــامل  کشــور منطقــه آســیای جنــوب غرب
آســیای میانــه، قفقــاز، خاورمیانــه و کشــورهای 
ــر در  ــور برت ــزو 1۰ کش ــیده و ج ــایه( رس همس
ــکاری  ــورم و بی ــرخ ت ــد. ن ــان باش ــاد جه اقتص
تــک رقمــی شــده و رشــد اقتصــادی ســاالنه بــه 
حــدود هشــت درصــد افزایــش یابــد. همچنیــن 
درمــاده ۲۲ برنامــه ششــم توســعه چنیــن عنــوان 
شــده کــه دولــت مکلــف اســت بــا اقــدام 
قانونــی در جهــت اصــاح قوانیــن، مقــررات و 
رویه هــا، محیــط کســب و کار را به گونــه ای 
امــن، ســالم، ســهل و شــفاف ســازد تــا در پایــان 
ســال چهــارم اجــرای قانــون برنامــه، رتبــه ایــران 
در دو شــاخص رقابــت  پذیــری بین المللــی و 
شــاخص های بین المللــی حقــوق مالکیــت در 
ــه  ــم انداز ب ــند چش ــه س ــورهای منطق ــان کش می
رتبــه ســوم ارتقــاء یابــد و هرســال ۲۰ درصــد از 
ایــن هــدف محقــق شــود. در شــاخص کســب و 
کار هــر ســال 1۰ رتبــه ارتقــاء یافتــه و بــه کمتــر 

از 7۰ در پایــان اجــرای قانــون برنامــه برســد.
ــب و کار  ــای کس ــود فض ــیون بهب ــر کمیس دبی
اتــاق بازرگانــی تبریــز ادامــه داد: امــا واقعیــت 
ــده  ــی مان ــال باق ــران در یکس ــاد ای ــای اقتص ه
برنامــه ششــم توســعه و شــش ســال آخــر ســند 

ــد.  ــی ده ــت دیگــری را نشــان م 14۰4، وضعی
نــرخ تــورم ســال ۹8، بــر اســاس گــزارش 
بانــک مرکــزی رکــورد ۲۰ ســاله را شکســته و 
بــه 41/۲درصــد رســیده و نــرخ رشــد اقتصــادی 
نیــز در ســال ۹8،  بــه منفــی 6.5 درصــد کاهش 

ــه اســت. یافت
ــعه  ــیر توس ــفانه از مس ــه متاس ــان اینک ــا بی وی ب
منحــرف شــده ایــم، گفــت: شــدت عقــب 
ــای  ــود فض ــای بهب ــاخص ه ــا در ش ــی م ماندگ
کســب و کار، آن هــم در منطقــه ای کــه آرزوی 
ــه از ۲۰  ــت ک ــدی اس ــه ح ــم ب ــدن داری اول ش
ــم  ــرده ای ــب ک ــه 17 را کس ــه، رتب ــور منطق کش
کــه قطعــا بــا هــدف کســب رتبــه نخســت اقتصاد 
ــون  ــق قان ــیاری دارد. طب ــه بس ــه، فاصل در منطق
برنامــه ششــم توســعه و قانــون بهبــود مســتمر 
محیــط کســب  وکار، دولــت متولــی اصلــی 
بهبــود فضــای کســب  وکار بــوده و مکلــف 
ــا،  ــررات و رویه ه ــن، مق ــاح قوانی ــا اص ــت ب اس
محیــط کســب وکار را ارتقــا دهــد، بــا ایــن وجود 
شــرایط کنونــی نشــان می دهــد کــه عمــا تغییــر 
و بهبــود فضــای کســب و کار در کشــور از 
ــره زدن  ــوده و گ ــوردار نب ــی برخ ــدان اولویت چن
ــای  ــه محدودیت ه ــادی ب ــکات اقتص ــه مش هم
بین المللــی، مفــری بــرای عــدم اعتمــاد جــدی بــه 

ــت. ــده اس ــوع ش ــن موض ای

بی ثباتی سیاست ها و مقررات ناظر
 بر کسب و کار

ــب و کار  ــای کس ــود فض ــیون بهب ــر کمیس دبی
ــه  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ات
موجــب مــاده 4 قانــون بهبــود مســتمرمحیط 
کســب و کار، اتــاق هــا موظــف بــه پایــش 
محیــط کســب و کار شــده انــد و ایــن امــر 
ــی  ــاق بازرگان ــت ات ــا محوری ــال 13۹5 ب از س
ــاون  ــاف و تع ــاق اصن ــران و همــکاری دو ات ای
عملیاتــی شــده و در قالــب گزاراشــات فصلــی 
و ســالیانه، منتشــر مــی شــود، گفــت: بــر اســاس 
آخریــن گــزارش منتشــر شــده مــی تــوان از ۲8 

مولفــه پایــش شــده بــه مولفه بــی ثباتی سیاســت 
ــه  ــا ب ــب و کاره ــر کس ــر ب ــررات ناظ ــا و مق ه
عنــوان مهمتریــن چالــش بخــش خصوصــی 
ــی ثباتــی سیاســت هــا گاه  ــن ب اشــاره کــرد. ای
ــه حــدی باالســت کــه فعــال اقتصــادی نمــی  ب
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 
ــا  ــک ه ــی از بان ــن مال ــن دشــواری تامی همچنی
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 
ــگاه داری،  ــث بن ــارغ از بح ــا ف ــک ه ــه بان ک
بایــد حامــی بخــش خصوصــی واقعــی باشــند. 
اجرایــی نشــدن مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار 
ــی  ــناد داخل ــار اس ــایش اعتب ــوص گش در خص
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

و  کســب  فضــای  بهبــود  کمیســیون  دبیــر 
از  داد:  ادامــه  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  کار 
بهبــود  قانــون  بــاالی  هــای  دیگرظرفیــت 
مســتمر محیــط کســب و کار، تشــکیل شــورای 
گفتگــوی اســتان هاســت امــا باید توجه داشــت 
کــه اگــر مصوبــات شــورا، از ضمانــت اجرایــی 
ــری  ــم تدبی ــرای آن نتوانی ــوده و ب برخــوردار نب
بیندیشــیم، کارآمــدی و اثرگــذاری خــود را از 

دســت خواهــد داد. 
ــاالن  ــه فع ــد ک ــی آی ــش م ــت: گاه پی وی گف
مخــل  هــای  بخشــنامه  خصوصــی،  بخــش 
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کســب و کار را شناســایی کــرده و ایــن مــوارد 
ــا  ــد ام ــی نماین ــرح م ــورا مط ــن ش را در صح
ــه  ــد ک ــررات زائ ــن مق ــذف ای ــا ح ــاح ی اص
ــرد،  ــی گی ــرار م ــز ق ــورا نی ــب ش ــورد تصوی م
عملیاتــی و اجرایــی نمــی شــوند. اهمیــت ایــن 
موضــوع از آنجایــی اســت کــه وقتــی بخشــنامه 
بــه عنــوان  از ســوی بخــش خصوصــی  ای 
ــبت  ــد و نس ــایی ش ــب و کار شناس ــل کس مخ
بــه اصــاح آن اقدامــی صــورت نپذیرفــت 
عــاوه بــر اینکــه ایــن عمــل بــه نوعــی اخــال 
ــات  ــت، موجب ــور اس ــادی کش ــام اقتص در نظ
دلســردی فعــاالن اقتصــادی بــه ویــژه تشــکلهای 
ــم  ــود فراه ــات خ ــری مطالب ــی را از پیگی صنف
ــن تعــارض  مــی آورد. ضــروری اســت کــه ای
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 

ــم. ــی ورزی ــرار م ــب و کاراص ــل کس مخ
بهنیــا بــا بیــان اینکــه ضروری اســت تا مشــکات 
ــه  ــی ب ــای صنف ــکل ه ــای تش ــت ه و درخواس
صــورت کارشناســی شــده و قابــل اتــکا به شــورا 
ارائــه شــود، گفــت: اگــر کارشناســی دقیــق 
ــت  ــی پیوس ــا کار پژوهش ــه و ی ــورت نگرفت ص
ــوی  ــورای گفتگ ــات ش ــد، جلس ــزارش نباش گ
مــا تبدیــل بــه کلــی گویــی و بیــان دغدغــه 
ــن صــورت، راهــکار  هــا خواهــد شــد کــه بدی
ــه نشــده و شــورا، اثربخشــی خــود  خاصــی ارائ

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 
ــع  ــع موان ــت رف ــتاب را در جه ــی پرش و حرکت
کســب و کار و کاهــش تصــدی گــری دولــت، 
شــاهد باشــیم. بــه طــور طبیعــی هرچــه دولــت، 
نقــش خــود را در صحنــه اقتصــاد، بزرگتــر 
امکانــات  شــدن  محدودتــر  کنــد،  تعریــف 
فضــای کســب و کار بــرای بخــش خصوصــی 

ــد داشــت.   ــراه خواه ــه هم را ب
ــب و کار  ــای کس ــود فض ــیون بهب ــر کمیس دبی
اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه 
تعــارض هــای ایجــاد شــده در طــول زمــان 
ــت:  ــود، گف ــی ش ــق م ــه تعمی ــده بلک ــل نش ح
ــی  ــروژه مســکن مهــر را اجرای ــا در کشــور پ م
کردیــم و ســپس بحــث اقــدام ملــی مســکن را 
ــدون اینکــه آســیب شناســی  ــم ب مطــرح کردی
پــروژه مســکن مهــر را پیوســت آن کــرده 
ــدن  ــی ش ــر اجرای ــرار ب ــم اص ــاز ه ــیم و ب باش
ــل  ــارض ح ــن تع ــد ای ــم. بای ــرح داری ــن ط ای
شــود کــه باخــره متولــی بخــش مســکن، 
ــا  ــی و اص ــش خصوص ــا بخ ــت ی ــت اس دول
نیــاز بــه مداخلــه دولــت وجــود دارد یــا خیــر؟

آزادسازی اقتصاد از راهکارهای 
اساسی بهبود فضای کسب و کار

فضــای  بهبــود  بــرای  عمومــی  اجمــاع  وی 

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 
ــعه  ــه توس ــذر ب ــرای گ ــی ب ــورهای مختلف کش
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.
ــه عینــی، مــی تــوان از کشــور  ــه عنــوان نمون  ب
اصاحــات  معجــزه  بــرد.  نــام  گرجســتان 
ــاز شــد  ــادی آغ گرجســتان از ســال ۲۰۰3 می
و هــم اکنــون ایــن کشــور در گــزارش ســالیانه 
ــاره ســهولت کســب و کار  ــی درب بانــک جهان
ــه رتبــه ششــم از  ــه 11۲ در ســال ۲۰۰5 ب از رتب
1۹۰ کشــور در ســال ۲۰1۹ میــادی دســت 
یافتــه و باالتــر از کشــورهایی چــون نــروژ، 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــا، اســترالیا و ســوئد ق بریتانی
همچنیــن در گــزارش ســال ۲۰1۹ بنیــاد هریتیج 
و در شــاخص آزادی اقتصــادی، گرجســتان در 
ــرار دارد.  ــور ق ــن 186 کش ــانزدهم از بی رده ش
ایجــاد شــفافیت، تســهیل راه انــدازی کســب و 
کار و آزادســازی قانــون تجــارت را مــی تــوان 
از رمــوز موفقیــت ایــن کشــور در دســتیابی 
ــت  ــه رشــد و توســعه اقتصــادی دانســت. دول ب
ــات  ــده خدم ــه دهن ــا ارائ ــتان، صرف در گرجس
اجتماعــی بــا نهایــت ســرعت و کیفیــت اســت. 
ــن رشــد و توســعه اقتصــادی  ــزود: بنابرای وی اف
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 اصاح 

و بهبــود فضــای کســب و کار کنــد.

وضعیت استان در شاخص های اقتصادی
ــب و کار  ــای کس ــود فض ــیون بهب ــر کمیس دبی
ــا اشــاره ای  اتــاق بازرگانــی تبریــز در ادامــه ب
ــت اســتان در بحــث شــاخص هــای  ــه وضعی ب
ــم  ــر بخواهی ــت: اگ ــادی گف ــد اقتص ــرخ رش ن
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 
ســال  تابســتان  در  آن  ویرایــش  دومیــن  و 
اینکــه  13۹8 منتشــر شــده اســت. علیرغــم 
ــا در  ــت ام ــا اس ــن ه ــهر اولی ــز، ش ــهر تبری ش
ــاری  ــل انتظ ــی و قاب ــود عین ــزارش نم ــن گ ای

ــورد. ــی خ ــم نم ــه چش ب
رشــد  نــرخ  هــای  شــاخص  افــزود:  بهنیــا 
ــد ســرانه اســتان از متوســط  اقتصــادی و تولی
بهــره  اســت و عــدم  تــر  پاییــن  کشــوری 
ــتان،  ــای اس ــت ه ــح از ظرفی ــرداری صحی ب
در ســطح رفــاه مــردم تاثیرگــذار بــوده و 

ــش  ــز افزای ــا را نی ــتی م ــرت فرس ــرخ مهاج ن
داده اســت.

حاشیه نشینی معضلی برای توسعه شهر
ــب و کار  ــای کس ــود فض ــیون بهب ــر کمیس دبی
ــا  ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــداث ات ــت اح و صنع
ــهر  ــینی در ش ــیه نش ــث حاش ــه بح ــاره ای ب اش
ــیه  ــاظ حاش ــه لح ــز ب ــت: تبری ــز گف ــز نی تبری
ــت.  ــه دوم را داراس ــران رتب ــد از ته ــینی بع نش
ــای  ــکونت گاه ه ــینی و س ــیه نش ــعت حاش وس
غیررســمی شــهر تبریــز حــدود دوهــزار هکتــار 
ــدار  ــعه پای ــش توس ــن چال ــه بزرگتری ــوده ک ب
شــهری محســوب مــی شــود. ایــن امــر، نمــودی 
آشــکار از مســاله فقــر شــهری اســت. ایــن 
مناطــق حــدود ۲۰۰ هــزار نفــر ســکنه داشــته و 
ــر روی  ــع شــمالی شــهر ب بخشــی از آن در ضل
گســل  تبریــز و در بناهــای کــم دوام و بــی دوام 
قــرار گرفتــه انــد کــه اگــر چنانچــه حادثــه ای 
ــران را در  ــل جب ــر قاب ــه ای غی ــد، فاجع رخ ده
پــی خواهــد داشــت. لــذا ضــروری اســت تــا بــه 
ــژه ای داشــته باشــیم. ــن موضــوع توجــه وی ای

ــن دو هــزار  ــز همچنی ــه داد: شــهر تبری وی ادام
و 5۰۰ هکتــار بافــت فرســوده بــا جمعیــت 
ایــن  نفــری دارد کــه  حــدودی 4۰۰ هــزار 
ــی  ــوب م ــهر محس ــن ش ــرای ای ــی ب ــم معضل ه
شــود. البتــه بایــد اشــاره کنیــم کــه در ســاخت 
ــش  ــدی و دان ــل توانمن ــه دلی ــهری ب ــاز ش و س
ــهروندان،  ــی ش ــتان و آگاه ــان اس ــی مهندس فن
ســاختمان هــای احــداث شــده در کان شــهر 
از  نقــاط  کشــور  بــه دیگــر  نســبت  تبریــز 

ــند. ــی باش ــوردار م ــری برخ ــت باالت کیفی

سهم پایین استان از اعتبارات عمرانی
ــتان  ــهم اس ــه س ــاره ای ب ــا اش ــه ب ــا در ادام بهنی
علیرغــم  گفــت:  عمرانــی  اعتبــارات  از 
اینکــه ســهم جمعیتــی آذربایجــان شــرقی، 
ــا ســهم اســتان از  حــدود 5.۲ درصــد اســت ام
ــی  ــد م ــه درص ــدود س ــی ح ــارات عمران اعتب
ــه  ــت ک ــی اس ــی از دالیل ــل یک ــد.این عام باش
ــی و  ــای عمران ــروژه ه ــا پ ــده ت ــب گردی موج
ــود  ــده خ ــی ش ــش بین ــان پی ــاختی در زم زیرس
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 
ــارات  ــا اعتب ــت ت ــروری اس ــار ض ــن آم ــا ای ب
عمرانــی اســتان بــه بیــش از مقــدار کنونــی 

ــد.  ــش یاب افزای
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 

ــم. توجــه کنی

33



بــا شــیوع بیمــاری کرونــا، نیــاز بــه مــواد 
ــای  ــاس ه ــک و لب ــده، ماس ــی کنن ضدعفون
شــدت  بــه  کشــورها  تمامــی  در  پزشــکی 
احســاس شــد کــه کشــور ایــران نیــز مســتثنی 
از ایــن وضــع نبــود. بــه گفتــه رییــس ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجــان  شــرقی 
ــا یــک  ــن بیمــاری، تنه ــش از شــیوع ای ــا پی ت
ــد  ــد تولی ــک واح ــک و ی ــد ماس ــد تولی واح
ــت  ــود داش ــتان وج ــی در اس ــواد ضدعفون م
کــه قطعــا نمــی توانســت تامیــن کننــده حجــم 

ــد. ــردم باش ــای م ــی از نیازه عظیم
اســتان  صنعتگــران  شــرایطی،  چنیــن  در 
دســت بــه کار شــده و در کمتریــن زمــان 
ــز واحدهــای  ــه و تجهی ــه تهی ــدام ب ممکــن اق
مــواد  تولیــد  هــای  دســتگاه  بــه  خــود 
و خــط  کــرده  ماســک  یــا  و  ضدعفونــی 
ــا  ــد ت ــدازی کردن ــواد را راه ان ــن م ــد ای تولی
همچــون همیشــه در رفــع نیازهــای ضــروری 

مــردم پیشــقدم باشــند. 
اقدامــی کــه توانســت در مــدت زمــان کمــی، 
ــک و  ــی، ماس ــواد ضدعفون ــروش م ــازار ف ب
دیگــر اقــام بهداشــتی را متعــادل ســاخته 
در  بیشــتر  خاطــر  آرامــش  ســاز  زمینــه  و 
بیــن مــردم و مســئوالن شــود. البتــه اقــدام 
ــده و  ــم نش ــا خت ــه اینج ــتان ب ــران اس صنعتگ

ــین  ــاخت ماش ــک، س ــد ماس ــر تولی ــاوه ب ع
تولیــد ایــن محصــول را نیــز در داخــل اســتان 

ــد. ــاز کردن آغ

تولید مواد بهداشتی استاندارد 
با قیمت نهایی کمتر

حــاال بعــد از گذشــت مــاه هــا از شــیوع 
ــه  ــتی ب ــام بهداش ــد اق ــا، تولی ــاری کرون بیم
میزانــی رســیده اســت کــه تامیــن کننــده 
از  بیــش  حــاال  و  باشــد  مــردم  نیازهــای 
گذشــته، تهیــه اقامــی بــا اســتاندارد بــاال 
ــه  ــر ب ــی کمت ــت پایان ــر قیم ــوی دیگ و از س
دغدغــه ایــن صنعتگــران تبدیــل شــده اســت. 
از  یکــی  فرتــاک  ای  ژلــه  یــخ  شــرکت 
واحدهایــی اســت کــه بــه منظــور تامیــن 
ــا  ــک ب ــد ماس ــه تولی ــردم در زمین ــای م نیازه
کیفیــت بــاال و البتــه قیمــت پاییــن وارد عمــل 
شــده اســت و بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت، 
فــرزاد مشــمع چیــان، روزانــه در یــک شــیفت 
ــد  ــه ۲۰۰ هــزار عــدد ماســک تولی نزدیــک ب
ــز،  ــدی نی ــیفت بع ــدازی ش ــا راه ان ــرده و ب ک
ــزار  ــی 4۰۰ ه ــدود 3۰۰ ال ــه ح ــم ب ــن رق ای

ــید.  ــد رس ــک خواه ــدد ماس ع
ــز در  ــی تبری ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم رواب
تولیــد  ایــن واحــد در  فعالیــت  خصــوص 
بــا  گفتگویــی  بهداشــتی،  هــای  ماســک 
مدیرعامــل  اســت.  داشــته  چیــان  مشــمع 

شــرکت یــخ ژلــه ای فرتــاک بــا اشــاره 
ــد:  ــی گوی ــد م ــن واح ــت ای ــابقه فعالی ــه س ب
ایــن واحــد از ســال ۹۲ تاســیس و در زمینــه 
مــی  فعالیــت  پزشــکی  هــای  یــخ  تولیــد 
ــا ســازمان انتقــال  ــد کــه از همــان ســال ب کن
ــا،  ــه ه ــر، داروخان ــال احم ــران، ه ــون ای خ
جراحــان دندانپزشــکی، جراحــان پوســت و 
زیبایــی، لیپوماتیــک و چشــم پزشــکی در 

ــم. ــرده ای ــران کار ک ای

صنعتگرانی که 
برای رفع نیازهای مردم پیشقدم شدند
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وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
ــت  ــا فســاد، ران ــه ب یکــی از مســیر های مقابل
طایــی،  امضا هــای  حــذف  و  خــواری 
بــه  الکترونیــک  ســامانه های  راه انــدازی 

ویــژه ســامانه جامــع تجــارت اســت.
 علیرضــا رزم حســینی در حاشــیه بازدیــد 
جمــع  در  تجــارت  جامــع  ســامانه  از 
ــارت  ــع تج ــامانه جام ــت: س ــگاران گف خبرن
دولــت  مهــم  بســیار  اقدامــات  از  یکــی 
وزارت  در  کــه  اســت  بــوده  دوازدهــم 
هنــوز  امــا  شــده،  انــدازی  راه  صمــت 
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــاً هم ــت و مرتب ــل نیس کام
ــل  ــرای تکمی ــود را ب ــات خ ــط، اطاع مرتب
ســامانه وارد می کننــد؛ امــا طبــق دســتور 
ــد  ــال بای ــاه امس ــم آذرم ــور نه ــس جمه ریی
از ســامانه جامــع تجــارت بــرای کل کشــور 

رونمایــی شــود.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
ــت  ــال اس ــر فع ــال حاض ــامانه در ح ــن س ای
ثبــت  جملــه  از  خدماتــی  متقاضیــان  و 
ســفارش، بــدون مراجعــه حضــوری مــی 

تواننــد کارهــای خــود را دنبــال کننــد.

مدیریت ثبت سفارش ها
 با وزارت صمت است

دلیــل  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  حســینی  رزم 
ــداد کســانی کــه در  ــع ارزی تع ــود مناب کمب
صــف ثبــت ســفارش و یــا صــف تخصیــص 
هســتند،  مرکــزی  بانــک  ســوی  از  ارز 
براســاس  افــزود:  اســت،  ماحظــه  قابــل 
دولــت،  اقتصــادی  ســتاد  سیاســت های 
ــفارش  ــت س ــت ثب ــا مدیری ــده ت ــوب ش مص
ــن  ــود و ای ــام ش ــت انج ــا در وزارت صم ه

داد. خواهیــم  انجــام  را  کار 
ــا اعــام اینکــه کاالهــای اولویــت دار  وی ب
و ضــروری مــورد نیــاز مــردم و مــواد اولیــه 
ثبــت ســفارش  اولویــت  کارخانجــات در 
ارز  ثبــت ســفارش  افــزود:  قــرار دارنــد، 
متقاضــی نیــز از ایــن هفتــه انجــام مــی شــود 
ــه ارز در  ــانی ک ــط کس و واردات کاال توس
خــارج از کشــور داشــته و نیــاز بــه تهیــه ارز 

ــد، مجــاز اعــام خواهــد شــد. ندارن
ادامــه  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
ــال  ــه از س ــی ک ــن صادرکنندگان داد: همچنی
انــد،  داشــته  ارزی  تعهــد  بعــد  بــه   13۹8
ــی  ــدات صادرات ــل تعه ــوز واردات از مح مج
ــا  ــای ب ــد کااله ــد و می توانن ــی گیرن ــود م خ
از ســوی وزارت  اولویــت مشــخص شــده 

صمــت را وارد کننــد.
ــه  ــن برنام ــرای ای ــا اج ــت: ب ــینی گف رزم حس
ــور رخ  ــاد کش ــی در اقتص ــات خوب ــا اتفاق ه
خواهــد داد، بــه ویــژه صــادرات افزایــش 
ــه  ــز ب ــات نی ــه کارخانج ــواد اولی ــد و م می یاب

خوبــی تأمیــن می شــود.

وزارت صمت به دنبال 
حذف امضا های طالیی

تولید ماسک 
 با آخرین استانداردهای جهانی

ــاز  ــه نی ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــان ادام ــمع چی مش
بــا  البتــه  بــه محصــول اســتاندارد و  بــازار 
قیمــت پاییــن، اقــدام بــه خریــد دســتگاه هــای 
تولیــد ماســک بــا تکنولــوژی هــای روز دنیــا 
ــی  ــه 5۰ ال ــون روزان ــم کــه هــم اکن کــرده ای
1۰۰ هــزار عــدد ماســک تولیــد شــده در ایــن 
ــز  ــوم پزشــکی تبری ــه دانشــگاه عل مجموعــه ب

ــود. ــی ش ــل داده م تحوی
بــا  هایــی کــه  افــزود: طــی صحبــت  وی 
ــای  ــت، در روزه ــده اس ــتانی ش ــئوالن اس مس
ــه  ــک ب ــتقیم ماس ــه مس ــه عرض ــدام ب ــی اق آت
ــر از  ــن ت ــی پایی ــی و حت قیمــت مصــوب دولت
ــن  ــه ای ــرد ک ــم ک ــز خواهی ــهر تبری آن در ش
ــن و  ــی مطمئ ــود، محصول ــی ش ــبب م ــر س ام
ــر از مصــوب  ــا قیمــت پاییــن ت ــد ب مــورد تایی

ــد. ــردم برس ــت م ــه دس ــی ب دولت
بــه  اشــاره  بــا  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل 
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

بــا  آتــی  روزهــای  طــی  داد:  ادامــه  وی 
هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه بــا مســئوالن 
اســتانی و شــهری شــاهد عرضــه مســتقیم 
ــود  ــم ب ــز خواهی ــردم تبری ــه م ــوالت ب محص
بــه گونــه ای کــه در اکثــر خیابــان هــای 
ــا محــل عرضــه مســتقیم  شــهر، فروشــگاه و ی

خریــد  بــرای  مــردم  تــا  داشــت  خواهیــم 
ــه  ــا قیمــت پاییــن، نیــاز ب ماســک اســتاندارد ب

طــی مســافت چندانــی نداشــته باشــند.
راســتا،  ایــن  در  افــزود:  چیــان  مشــمع 
هــای  مــکان  یکســری  تبریــز،  شــهرداری 
خــاص همچــون فرهنگســراهای خــود را نیــز 
در اختیــار مــا قــرار خواهــد داد تــا عــاوه بــر 
فروشــگاه هــای افتتــاح شــده، از ایــن مکانهــا 

ــم. ــره ببری ــتقم به ــه مس ــرای عرض ــز ب نی

تولید ماسک کودک
 در کنار ماسک بزرگسال

وی بــا اشــاره بــه تولیــد ماســک هــای کودک 
توســط ایــن مجموعــه نیــز گفــت: ایــن واحــد 
ــال  ــتگاه در ح ــج دس ــا پن ــر ب ــال حاض در ح
تولیــد ماســک اســت کــه چهــار دســتگاه 
و  بزرگســاالن  ماســک  تولیــد  مخصــوص 
ــک  ــد ماس ــص تولی ــز مخت ــتگاه نی ــک دس ی

ــت. ــودک اس ک
مشــمع چیــان گفــت: متاســفانه میــزان تولیــد 
ماســک هــای کــودک در کشــور بســیار 
پاییــن بــوده و در صــورت عرضــه نیــز بــا 
بــه  بزرگســال  ماســک  از  باالتــر  قیمتــی 
ــد  ــن واح ــه ای ــد ک ــی رس ــتری م ــت مش دس
ــودک  ــک ک ــتقیم ماس ــه مس ــعی در عرض س
ــا ماســک هــای بزرگســال  ــر ب ــی براب ــا قیمت ب

ــت.  ــد داش خواه
از  یکــی  تــوان  مــی  را  فرتــاک  شــرکت 
صدهــا واحــدی دانســت کــه درســت در 
ــع  ــرای رف ــده و ب ــل ش ــگاه وارد عم ــر بزن س
ــی  ــدند. موضوع ــقدم ش ــردم پیش ــای م نیازه
کــه ثابــت کــرد، صاحبــان صنایــع اســتان 
همچــون همیشــه در کنــار مــردم بــوده و 
از  نیــاز، گــره گشــای بســیاری  در زمــان 

مشــکات خواهنــد بــود.   
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روابــط  شــهیر  نظریه پــرداز  و  اســتاد  والتــز  کنــت 
ــاد  ــر اقتص ــت ب ــوان »سیاس ــا عن ــه ای ب ــل در مقال بین المل
ــا  ــر و ب ــه تمام ت ــی هرچ ــه زیبای ــت« ب ــده اس ــایه افکن س
ــت  ــه در نهای ــد ک ــات می کن ــوی اثب ــیار ق ــتداللی بس اس
ــد.  ــن می کن ــاد را تعیی ــه اقتص ــت ک ــت اس ــن سیاس ای
آن  در  وی  عبــارات  پرمغزتریــن  و  زیباتریــن  شــاید 
مقالــه بــرای اثبــات تئــوری اش ایــن عبــارت باشــد: 
ــا  ــه جنگ ه ــند ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــی دولت ه »وقت
فوق العــاده هزینه بــر و مضــر هســتند، قطعــاً از آغــاز 
ــاب  ــر اجتن ــا یکدیگ ــری ب ــگ و درگی ــتمرار جن ــا اس ی
اتفــاق  به نــدرت  و  خواهنــد ورزیــد. جنگ هــا کــم 
چــرا  نمی شــوند؛  متوقــف  هرگــز  امــا  می افتنــد 
توانایــی  اقتصــادی،  نیروهــای  کــه حتــی قوی تریــن 
ندارنــد«.   را  تــرس  بــر  شــدن  چیــره  یــا  رویارویــی 
ایــن عبــارت بــه ســادگی در ابتــدا تاثیــر اقتصــاد را 
بــر سیاســت عنــوان می کنــد و در ادامــه بــا زیرکــی 
ــه  ــرای رســیدن ب ــوز ب خاصــی، اثبــات می نمایــد کــه هن
ــد  ــادی بای ــان زی ــع اقتصــادی« زم ــه مناف ــر پای ــی ب »جهان

ــود.  ــپری ش س
ــل و  ــاد و عوام ــه اقتص ــد ک ــر چن ــر ه ــارت دیگ ــه عب ب
ــای  ــا و رونده ــر تصمیم گیری ه ــادی ب ــای اقتص اهرم ه
سیاســی تاثیرگــذار هســتند امــا هنــوز هــم حفــظ منافــع 
سیاســی در تصمیم گیری هــا و اقدامــات عملیاتــی، در 
ــرف  ــان، ح ــورهای جه ــاق کش ــه اتف ــب ب ــت قری اکثری

می زنــد. را  اول 
 از نمونه هــای مشــهود و بــارز ایــن نظریــه در جهــان 
ــیای  ــتقر در آس ــای مس ــورها و حکومت ه ــروز، کش ام
ــاز بســیار  ــم نی ــی کــه علیرغ مرکــزی هســتند. دولت های
زیــاد بــه تعامــات تجــاری و توســعه اقتصــادی، همچنان 
ــری  ــه تصمیم گی ــود در زمین ــای خ ــدر اولویت ه در ص
ــز، »حفــظ سیســتم  ــرد اقتصادیشــان نی ــن راهب ــرای تعیی ب
حاکمــه« را مــد نظــر قــرار می دهنــد. البتــه شــاید بتــوان 
اســتثنا  یــک  دولت هــا  ایــن  میــان  در  را  قرقیزســتان 
برشــمرد امــا در ایــن کشــور نیــز علیرغــم وجــود نوعــی 
از تکثرگرایــی سیاســی، حفــظ منافــع گروه هــا اولویتــی 

ــور دارد.  ــادی کش ــعه اقتص ــش از توس بی
آســیای مرکــزی کــه بــه غلــط در بســیاری مــوارد بــه آن 
ــی  ــاظ جغرافیای ــود، از لح ــه می ش ــه« گفت ــیای میان »آس
عــاوه بــر پنــج کشــور اســتقال یافتــه از اتحــاد جماهیــر 
ــش  ــمالی، بخ ــت ش ــن، تب ــگ چی ــین کیان ــوروی، س ش
غربــی مغولســتان، کشــمیر، بخــش شــمال پاکســتان، 
ــز در  ــران را نی ــرقی ای ــمال ش ــی از ش ــتان و بخش افغانس
ــر می گیــرد. امــا از لحــاظ سیاســی و اقتصــاِد سیاســی،  ب
ــتان،  ــی قزاقس ــور یعن ــج کش ــان پن ــزی هم ــیای مرک آس
قرقیزســتان )جمهــوری قرقیز(، تاجیکســتان، ترکمنســتان 
عبــارت  بــاب  در  می شــود.  شــامل  را  ازبکســتان  و 
ــه در دوران  ــت ک ــد گف ــه« بای ــیای میان ــت »آس نادرس
ــه،  ــن منطق ــر ای ــوروی ب ــر ش ــاد جماهی ــت اتح حاکمی
ــاظ  ــود را از لح ــیایی خ ــات آس ــکو متصرف ــت مس دول
ــیای  ــش »آس ــود. بخ ــیم نم ــش تقس ــه بخ ــه س ــی ب سیاس
ــه منطقــه قفقــاز اطــاق می شــد، بخــش  نزدیــک« کــه ب
»آســیای دور« کــه بــه ســیبری و مناطقــی کــه در شــمال 

چیــن و مغولســتان قــرار داشــتند اطــاق می گردیــد، 
ــن  ــرزمین های مابی ــه س ــه ب ــه« ک ــیای میان ــش »آس و بخ
آســیای دور و آســیای نزدیــک اطــاق شــد. منطقــاً ایــن 
ــوروی،  ــر ش ــاد جماهی ــی اتح ــس از فروپاش ــن پ عناوی

ــت.  ــت داده اس ــود را از دس ــرد خ کارب
انتخابــات  از  پــس  خشــونت بار  سیاســی  تحــوالت 
ــت  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــتان و برگ ــس در قرقیزس مجل
جمهــوری در تاجیکســتان، نــام ایــن منطقــه را مجــدداً در 
اخبــار جهــان بــه میــان آورده اســت. همانطــور در ابتدای 
ایــن مقالــه عنــوان شــد، حکومت هــای موجــود در ایــن 
ــا  ــن حکومت ه ــی ای ــل سیاس ــوه تعام ــور و نح ــج کش پن
بــا جهــان خــارج، کامــًا بــر حــوزه اقتصــادی و تجــاری 
ایــن کشــورها تاثیــر مســتقیم دارد. البتــه بــه نوعــی بهتــر 
می تــوان گفــت رهبــران ایــن کشــورها و دیدگاه هــا 
در  را  تاثیــر  مهم تریــن  آنهــا  شــخصی  تصمیمــات  و 

ــد. اقتصــاد و ســمت و ســوی آن دارن
ــه بررســی اجمالــی از  ــاال حــال ب ــه مقدمــه ب ــا توجــه ب  ب
ــران  ــورها و رهب ــن کش ــی ای ــی و سیاس ــت عموم وضعی
ــا  ــترده آنه ــیار گس ــدرت بس ــا ق ــا ب ــم ت ــا می پردازی آنه

ــویم. ــنا ش ــورها آش ــن کش در ای

قزاقستان
قزاقســتان بــا نــام رســمی »جمهــوری قزاقســتان« بــا 
مربــع،  کیلومتــر  هــزار   745 و  میلیــون   ۲ مســاحت 
وســیع ترین کشــور محصــور در خشــکی و پهناورتریــن 
ــون  ــت 18 میلی ــا جمعی ــزی و ب ــیای مرک ــور در آس کش
و 7۰۰ هــزار نفــری خــود، یکــی از کم تراکم تریــن 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــا ب ــورهای دنی کش
 پایتخــت جدیــد آن شــهر »نورســلطان« اســت کــه 
قبــًا »آســتانه« و پیشــتر »آق مــوال« نامیــده می شــد. 
ــابق  ــت س ــهر آن پایتخ ــن ش ــن و پرجمعیت تری بزرگتری
ــش  ــد مردم ــش از 7۰ درص ــت. بی ــی« اس ــی »آلمات یعن
مســلمان و حــدود ۲6 درصــد آنهــا مســیحی هســتند. از 
ــا، ۲4  ــش را قزاق ه ــدود 64 از جمعیت ــی ح ــاظ قوم لح

درصــد را روس هــا، 3 درصــد را ازبک هــا، ۲ درصــد را 
اوکراینی هــا، حــدود 1.5 درصــد را اویغورهــا و حــدود 

ــد. ــکیل می دهن ــا تش ــد را تاتاره 1.5 درص
ایــن کشــور یکــی از هشــت عضــو اصلــی ســازمان 
همکاری هــای شــانگهای محســوب می شــود. وجــود 
پایــگاه فضایــی بایکونــور در ایــن کشــور کــه البتــه 
تــا ســال ۲۰5۰ در اجــاره دولــت فدراســیون روســیه 
ــان  ــور در می ــن کش ــه ای ــژه ای را ب ــت وی ــت، موقعی اس
ــر  ــه از اتحــاد جماهی ســایر جمهوری هــای اســتقال یافت

می بخشــد.  شــوروی 
حضــور ۲5 درصــدی روس هــا در بافــت جمعیتــی ایــن 
کشــور کــه البتــه در اســتان های شــمالی ایــن رقــم بیــش 
از 5۰ درصــد اســت باعــث شــده تــا همــواره زمزمه هــای 
ــاق آن  ــور و الح ــمالی کش ــای ش ــی بخش ه ــه طلب تجزی

بــه فدراســیون روســیه وجــود داشــته باشــد. 
پایتخــت  محــل  تغییــر  علــت  می شــود  گفتــه  حتــی 
از آلماتــی در جنــوب کشــور بــه آســتانه در شــمال 

کشــور، فــرو نشــاندن همیــن مســاله بــوده اســت.
 البتــه برخــی دیگــر بلنــد پــروازی نورســلطان نظربایــف 
ــر  ــد پت ــودش همانن ــام خ ــا ن ــهری ب ــاد ش ــز در ایج را نی
ــخ  ــود در تاری ــام خ ــورگ را به ن ــن پترزب ــه س ــر ک کبی
ــد.  ــر نمی دانن ــی تاثی ــم ب ــن تصمی ــرد، در ای ــدگار ک مان
ــام آســتانه  ــر ن ــد کــه در ظاهــر  نظربایــف در تغیی هرچن
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ــن  ــون ای ــت! چ ــته اس ــی نداش ــچ نقش ــلطان هی ــه نورس ب
از مســند ریاســت  اســتعفای وی  از  نــام پــس  تغییــر 

ــاد. ــاق افت ــوری اتف جمه
ــن کشــور، وجــود  ــب در مــورد ای ــوارد جال از دیگــر م
ــه عبــارت دیگــر »مرکــه«  ــا ب ــام »مرکــی« ی ــه ن شــهری ب
در نزدیکــی مــرز ایــن کشــور بــا قزاقســتان باشــد. مــردم 
ــران هســتند کــه جــزو  ایــن شــهر از آذربایجانی هــای ای
در  می شــدند.  محســوب  ارس  رود  اطــراف  عشــایر 
ســال 1۹18 و بــا بســته شــدن مرزهــا، ایــن مــردم در آن 
ــر  ــاد جماهی ــت اتح ــدند. حکوم ــار ش ــوی ارس گرفت س
شــوروی نیــز از تــرس شــورش، آنــان را در ســال 1۹38 

ــد.  ــار کوچان ــه اجب ــه محــل زندگــی فعلیشــان ب ب
ــاد  ــای اتح ــوری از جمهوری ه ــن جمه ــتان آخری قزاقس
جماهیــر شــوروی بــود کــه اعــام اســتقال کــرد. ایــن 
خــود شــاید نشــان دهنــده عمــق ارتبــاط میــان مســکو و 

قزاقســتان باشــد. 
سیســتم حکومتــی قزاقســتان دموکراتیــک و از نــوع 
ــارات رئیــس جمهــور  جمهــوری ریاســتی اســت و اختی
ــا سیاســت،  ــراد و نهادهــا می باشــد. ام بیشــتر از ســایر اف
اقتصــاد، روابــط خارجــی و حتــی گاهــی فرهنــگ 
ــف« گــره خــورده  ــام »نورســلطان نظربای ــا ن قزاقســتان ب
اســت. نظربایــف و حزبــش »نــور اوتــان« از ابتــدای 
ــرکت  ــه ش ــی ک ــی انتخابات ــتان در تمام ــتقال قزاقس اس

ــی  ــت. حت ــوده اس ــات ب ــروز انتخاب ــواره پی ــرده، هم ک
بــود  نتوانســته  نیــز  اساســی  قانــون  محدودیت هــای 
و  ســادگی  بــه  چــون  کنــد  محــدود  را  او  قــدرت 
بــا ایجــاد تغییــر در قانــون اساســی مــدت ریاســت 
در  وی  بــود.  کــرده  نامحــدود  را  خــود  جمهــوری 
ــات ریاســت جمهــوری قزاقســتان در ســال  1۹۹1  انتخاب
بــا ۹8.8۰ درصــد آرا، در ســال 1۹۹۹ بــا 81 درصــد آرا، 
در ســال ۲۰۰5 بــا ۹1.15 درصــد آرا، در ســال ۲۰11 بــا 
ــد  ــا ۹7.75 درص ــال ۲۰15 ب ــد آرا و در س ۹5.55 درص
ــوان رئیــس جمهــور قزاقســتان انتخــاب شــد.  ــه عن آرا ب
از  پــس  رهبــری وی کــه  تحــت  احــزاب  همچنیــن 
ــز  ــام دارد نی ــان« ن ــور اوت ــروزه »ن ــام، ام ــِر ن ــد تغیی چن
ــال های 1۹۹4،  ــتان در س ــی قزاقس ــات پارلمان در انتخاب
همــواره   ۲۰16 و   ۲۰1۲  ،۲۰۰7  ،۲۰۰4  ،1۹۹۹  ،1۹۹5
ــل  ــیار محتم ــت. بس ــت آورده اس ــت آرا را بدس اکثری
ــت قاطــع  ــا اکثری ــز ب ــات ۲۰۲۰ نی ــود کــه او در انتخاب ب
آرا مجــدداً بــه ریاســت جمهــوری برگزیــده شــود ولــی 
ــا  ــه ت ــام اینک ــارس ۲۰1۹ و اع ــتعفای وی در م ــا اس ب
جومــارت  »قاســم  جمهــوری  ریاســت  دوره  پایــان 
ــود، دوران رســمی  توقایــف« رئیــس جمهــور خواهــد ب
هنــوز  او  البتــه  یافــت.  پایــان  جمهوریــش  ریاســت 
ریاســت شــورای امنیــت قزاقســتان و رهبــری حــزب 

ــت. ــرده اس ــظ ک ــان« را حف ــور اوت »ن
 شــاید بتــوان ایــن اســتعفا را نوعــی نمایــش دموکراســی 
آورد.  حســاب  بــه  بین المللــی  و  داخلــی  عرصــه  در 
ــال  ــه در س ــی ک ــوان در قانون ــا را می ت ــن مدع ــل ای دلی

ــرد. ــوان ک ــد عن ــب ش ــور تصوی ــن کش ۲۰1۰ در ای
در  میــادی   ۲۰1۰ ســال  در  کــه  قانونــی  پایــه  بــر   
ــور  ــتین رئیس جمه ــید، نخس ــب رس ــه تصوی ــتان ب قزاقس
از  پــس  حتــی  نظربایــف(  )نورســلطان  قزاقســتان 
برخــوردار  قضایــی  کامــل  مصونیــت  از  اســتعفایش 
ــتین رئیس جمهــوری  ــن قانــون، نخس ــت. برپایــه ای اس
ــوس کــرد  قزاقســتان را نمی شــود بازداشــت کــرد، محب
یــا بــرای اعمالــی کــه حیــن ریاســت جمهــوری خــود یــا 

ــن  ــت. ای ــخگو دانس ــام داده پاس ــس از آن دوره« انج »پ
مصونیــت طبــق قانــون همچنیــن شــامل دارایی هــای 
نیــز می شــود. او  نخســتین و خانــواده  رئیس جمهــور 

همیــن قانــون آخــر کــه ذکــر شــد، خــود نشــان دهنــده 
ــتردگی آن  ــف و گس ــلطان نظربای ــدرت نورس ــزان ق می
ــات  ــک، انتخاب ــت دموکراتی ــل ژس ــرای تکمی ــت. ب اس
زود هنــگام ریاســت جمهــوری در ســال ۲۰1۹ برگــزار 
و قاســم جومــارت توقایــف بــا 7۰.۹6 درصــد آرا بــرای 

ــج ســال رئیــس جمهــور قزاقســتان شــد.  پن

ازبکستان
ــا  ــتان« ب ــوری ازبکس ــمی »جمه ــام رس ــا ن ــتان ب ازبکس
 34 و جمعیــت  مربــع  کیلومتــر  هــزار   44۹ مســاحت 
پرجمعیت تریــن  خــود،  نفــری  هــزار   ۲۰۰ و  میلیــون 
ــت  ــی رود. پایتخ ــمار م ــه ش ــزی ب ــیای مرک ــور آس کش
»تاشــکند«  آن  شــهر  پرجمعیت تریــن  و  بزرگتریــن  و 
اســت. بیــش از ۹۲ درصــد مردمــش مســلمان و حــدود 
5 درصــد آنهــا مســیحی هســتند. از لحــاظ قومــی حــدود 
ــا،  ــد را تاجیک ه ــا، 5 درص ــش را ازبک ه 84 از جمعیت
و  روس هــا  را  درصــد   ۲.3 قزاق هــا،  را  درصــد   ۲.5
حــدود ۲.۲ درصــد را قــره قالپاق هــا تشــکیل می دهنــد.

ایــن کشــور یکــی از هشــت عضــو اصلــی ســازمان 
همکاری هــای شــانگهای محســوب شــده و یکــی از 

بزرگتریــن تولیدکننــدگان پنبــه در جهــان اســت.
ــن کشــور، وجــود  ــب در مــورد ای ــوارد جال از دیگــر م
ــرزمینی آن  ــدوده س ــتان« در مح ــوری قره قالپاقس »جمه
اســت. ایــن جمهــوری بــا مســاحت 166 هــزار کیلومتــر 
مربعــی خــود، حــدود 37 درصــد از مســاحت ازبکســتان 
ایــن  جغرافیایــی  محــدوده  می شــود.  شــامل  را 
جمهــوری کــه پرچــم، قانــون اساســی و رئیــس جمهــور 
ــوارزم  ــای »خ ــاً مرزه ــز دارد، تقریب ــود را نی ــتقل خ مس
قدیــم« را شــامل می شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
حــق جدایــی جمهــوری قره قالپاقســتان از ازبکســتان 
ــون  ــوری در قان ــن جمه ــی در ای ــزاری همه پرس ــا برگ ب

ــت.  ــده اس ــح ش ــتان تصری ــی ازبکس اساس
ــداد  ــارا و تع ــمرقند و بخ ــت س ــردم دو والی ــت م اکثری
ــر  ــهر دیگ ــد ش ــه و چن ــت فرغان ــردم والی ــری از م کثی
البتــه  هســتند.  زبــان  فــارس  و  تاجیــک  ازبکســتان، 
دولــت تعــداد تاجیک هــا را طبــق آمــار رســمی حــدود 
تاجیک هــاِی  خــود  امــا  می کنــد  عنــوان  درصــد   5

از آن می داننــد.  بیشــتر  ازبکســتان، تعدادشــان را 
ازبکســتان نیــز هماننــد قزاقســتان ارتبــاط مطلــوب و 
تنگاتنگــی بــا مســکو دارد. سیســتم حکومتــی ازبکســتان 
دموکراتیــک و از نــوع جمهــوری ریاســتی اســت و 
افــراد و  از ســایر  بیشــتر  رئیــس جمهــور  اختیــارات 
ــور  ــن کش ــه در ای ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــا می باش نهاده
نیــز، دیدگاه هــا و نظــرات رئیــس جمهــور تعییــن کننــده 
ــان  ــت. از زم ــی اس ــط خارج ــاد و رواب ــت، اقتص سیاس
اســتقال تــا ســال ۲۰16 همــه حوزه هــا و تصمیمــات بــه 
یــک نفــر ختــم می شــد: »اســام کریمــوف«. کریمــوف 
از ابتــدای اســتقال ازبکســتان در تمامــی انتخاباتــی کــه 
شــرکت کــرد، همــواره پیــروز انتخابــات بــود. بــرای او 
ــت  ــی نداش ــی مفهوم ــون اساس ــای قان ــز محدودیت ه نی
و بــه ســادگی و بــا برگــزاری رفرانــدوم و یــا ســایر 
ــدت ریاســت جمهــوری خــود را نامحــدود  ــا م روش ه
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جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در  وی  بــود.  کــرده 
ازبکســتان در ســال  1۹۹1 بــا 87.1 درصــد آرا، در ســال 
۲۰۰۰ بــا ۹5.7 درصــد آرا، در ســال ۲۰۰7 بــا ۹۰.77 
ــه  ــد آرا ب ــا ۹1.38 درص ــال ۲۰15 ب ــد آرا و در س درص
عنــوان رئیــس جمهــور ازبکســتان انتخــاب شــد. مــرگ 
ــدرت  ــر ق ــی ب ــال ۲۰16 پایان ــوف در س ــی کریم ناگهان
ــف  ــدازه نظربای ــه ان ــود. او ب ــورش ب ــه وی در کش مطلق
باعــث شــد  او  نبــود و مــرگ  زیــرک و آینده نگــر 
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 
ــی  ــا فســاد مال ــدر می پنداشــتند. ام ــاره را جانشــین پ گلن
ــث  ــوذش باع ــاره از نف ــتفاده های گلن ــوء اس ــدید و س ش
شــد تــا اســام کریمــوف قبــل از مرگــش او را از 
بســیاری از امتیازاتــش محــروم کنــد و بــه نوعــی مــورد 
ــختی  ــورد س ــا او برخ ــا ب ــت ام ــرار گرف ــدر ق ــب پ غض
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 

ــوا«.  ــاره کریم و »گلن
 « شــد،  برگــزار   ۲۰16 ســال  در  کــه  انتخاباتــی  در 
شــوکت میرضیائــف« کــه 13 ســال نخســت وزیــری 
ــا ۹۰.۲۹ درصــد  امیــن و همــراه بــرای کریمــوف بــود ب
ــروزی،  ــن پی ــید. در ای ــوری رس ــت جمه ــه ریاس آرا ب
غیــر  عنایتــوف  علی الخصــوص  و  عظیمــوف  نقــش 
ــش  ــت قدرت ــرای تثبی ــف ب ــود. میرضیائ ــکار ب ــل ان قاب
ــه  ــوف را از گردون ــدا عظیم ــوف، ابت ــک عنایت ــا کم ب
قــدرت خــارج کــرد و ســپس گلنــاره را بــه دادگاه 
کشــاند. در ســال ۲۰17 گلنــاره بــه دلیــل جرایــم بســیار 
ــدان  ــال زن ــه 1۰ س ــود ب ــده ب ــب ش ــه مرتک ــادی ک زی
ــدن  ــرش بازگردان ــال پذی ــه دنب ــی ب ــد ول محکــوم گردی
اموالــی کــه بطــور غیــر قانونــی کســب کــرده و جبــران 
ــه دولــت وارد کردهبــود، محکومیتــش  خســارتی کــه ب
ــتفاده از  ــت اس ــا ممنوعی ــی ب ــس خانگ ــال حب ــه 5 س ب
ــب  ــن ترتی ــت. بدی ــن همــراه کاهــش یاف ــت و تلف اینترن
دومیــن مانــع نیــز در مســیر قبضــه کامــل قــدرت توســط 

میرضیائــف برطــرف شــد. الزم بــه ذکــر 
بهانــه  بــه  اســت کــه در ســال ۲۰1۹ 
اینکــه گلنــاره محــل حبــس خانگــی 
کــرده  تــرک  دفعــات  بــه  را  خــود 
همــراه  تلفــن  و  اینترنــت  از  بارهــا  و 
اســتفاده کــرده بــود، حبــس خانگــی 
هــم  یافــت.  تغییــر  زنــدان  بــه  وی 
ــر  ــه س ــدان ب ــاره در زن ــز گلن ــون نی اکن
ــی  ــرد و از شــرایط جســمانی مطلوب می ب

برخــوردار نیســت. 
و  مســیر  دقیقــاً  میرضیائــف  شــوکت 
ــوف«  ــام کریم ــی »اس ــتم حکمران سیس
ــال ایجــاد  ــه دنب ــت و ب ــش گرف را در پی
قائــم  و  شــخصی  »حکومــت  یــک 
در  مانــع  آخریــن  برآمــد.  فــرد«  بــه 
ــوف«  ــتم عنایت ــه، »رس ــن برنام ــل ای مقاب
بــود. عنایتــوف در زمــان زمامــداری 
کریمــوف دومیــن شــخص قدرتمنــد در 
ــه در  ــه شــمار می رفــت. البت ازبکســتان ب
یافتــه  اســتقال  تمامی جمهوری هــای 
از اتحــاد جماهیــر شــوروی، روســای 
ســازمان امنیــت ملــی از قــدرت باالیــی برخــوردار بــوده 
ــر  ــا ســابقه ریاســت ۲7 ســاله ب و هســتند امــا عنایتــوف ب
ایــن نهــاد در ازبکســتان، بســیار پرنفوذتــر و قدرتمندتــر 
از ســایرین بــود. در ســال ۲۰18، میرضیائــف میــخ آخــر 
ــد و  ــه کوبی ــر از همیش ــش محکم ت ــوت رقبای ــر تاب را ب
ــور  ــی کش ــت مل ــازمان امنی ــت س ــوف را از ریاس عنایت
برکنــار و در اقدامــی نمایشــی بــه ســمت مشــاور ارشــد 

ــد.  ــود برگزی خ
درســت اســت کــه میرضیائــف پــس از بــه قــدرت 
ــی،  ــی همچــون اصاحــات مالیات رســیدن اقدامــات مثبت
ــان  ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری، عفــو بســیاری از زندانی
ــا همســایگان علی الخصــوص  سیاســی و بهبــود روابــط ب
ــن  ــی ای ــی تمام ــت ول ــام داده اس ــتان را انج ــا تاجیکس ب
اقدامــات و تصمیمــات بــر پایــه شــخص وی اســتوار 
اســت و ایــن بــدان معنــی اســت کــه ازبکســتان همچنــان 
در مســیر قبلــی گام برمــی دارد. مســیری کــه همــه چیــز 

ــود.  ــم می ش ــر خت ــک نف ــه ی ب

تاجیکستان
ــا  ــام رســمی »جمهــوری تاجیکســتان« ب ــا ن تاجیکســتان ب
مســاحت 143 هــزار کیلومتــر مربــع و جمعیــت ۹ میلیــون 
و 5۰۰ هــزار نفــری خــود، کوچکتریــن کشــور آســیای 
پایتخــت و بزرگتریــن  بــه شــمار مــی رود.  مرکــزی 
بیــش  اســت.  »دوشــنبه«  آن  شــهر  پرجمعیت تریــن  و 
از ۹6 درصــد مردمــش مســلمان و حــدود ۲ درصــد 
ــدود 84 از  ــی ح ــاظ قوم ــتند. از لح ــیحی هس ــا مس آنه
جمعیتــش را تاجیک هــا، 14 درصــد را ازبک هــا، 1 
ــکیل  ــا تش ــد را روس ه ــا و ۰.5 درص ــد را قرقیزه درص

می دهنــد.
ایــن کشــور یکــی از هشــت عضــو اصلــی ســازمان 
شــاید  و  شــده  محســوب  شــانگهای  همکاری هــای 
اتحــاد جماهیــر  از  را  اســتقال  پرتنش تریــن جریــان 

شــوروی تجربــه کــرده اســت.
کمــی پــس از اســتقال تاجیکســتان در ســال 1۹۹1، 
جنــگ داخلــی پنــج ســاله میــان دولــت تحــت حمایــت 
مســکو و مخالفــان اســامگرا بــه رهبــری عبــداهلل نــوری 
درگرفــت. در ایــن جنــگ، بیــش از 6۰ هــزار نفــر 

کشــته و بیــش از 7۰۰ هــزار نفــر بی خانمــان شــدند. 
ــل  ــازمان مل ــری س ــا میانجی گ ــال 1۹۹7 ب ــاً در س نهایت
ــید.  ــرف رس ــای دو ط ــه امض ــح ب ــه صل ــد، عهدنام متح
مــردی کــه در تاجیکســتان همــه چیــز بــه او ختــم 
می شــود نیــز از دل همیــن جنــگ داخلــی بیــرون آمــد: 
ــتعفای  ــس از اس ــال 1۹۹۲، پ ــان«. در س ــی رحم »امامعل
اجبــاری »رحمــان نبــی اف«، نخســتین رهبــر ایــن کشــور 
ــر شــوروی، امامعلــی  پــس از اســتقال از اتحــاد جماهی
ــاورزی  ــع کش ــک مجتم ــس ی ــتر رئی ــه پیش ــان، ک رحم
بــود، بــه مقــام ریاســت شــورای عالــی تاجیکســتان 

ــد.  ــوب ش منص
ــک و از  ــز دموکراتی ــتان نی ــی تاجیکس ــتم حکومت سیس
نــوع جمهــوری ریاســتی اســت و اختیــارات رئیــس 
می باشــد.  نهادهــا  و  افــراد  ســایر  از  بیشــتر  جمهــور 
رحمــان کــه از 1۹۹۲ رئیــس جمهــور محســوب می شــد 
بــا پیــروزی در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 1۹۹4 
رســماً ایــن عنــوان را کســب نمــود. هماننــد نظربایــف و 
ــی  ــی انتخابات ــز در تمام ــی رحمــان نی کریمــوف، امامعل
ــوده  ــات ب ــروز انتخاب ــواره پی ــرده، هم ــرکت ک ــه ش ک
ــه  ــی را ک ــون اساس ــای قان ــز محدودیت ه ــت. او نی اس
می توانســت قــدرت او را محــدود کنــد بــه ســادگی و بــا 
برگــزاری رفراندوم هایــی از بیــن بــرد. وی در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری تاجیکســتان در ســال  1۹۹4 بــا 5۹.5 
درصــد آرا، در ســال 1۹۹۹ بــا ۹7.6 درصــد آرا، در 
ســال ۲۰۰6 بــا 7۹.3 درصــد آرا، در ســال ۲۰13 بــا 
ــد  ــا ۹۲.۰7 درص ــال ۲۰۲۰ ب ــد آرا و در س 83.۹۲ درص
آرا بــه عنــوان رئیــس جمهــور تاجیکســتان انتخــاب 
شــد. امامعلــی رحمــان بــا ۲8 ســال قــرار داشــتن در 
ــداری را  ــدت زمام ــترین م ــا بیش ــه تنه ــدرت، ن ــدر ق ص
ــه  ــزی، بلک ــیای مرک ــورهای آس ــران کش ــان رهب در می
در میــان کل رهبــران کشــورهای اســتقال یافتــه از 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــز ب ــوروی را نی ــر ش ــاد جماهی اتح
داده اســت کــه پیــروزی چنــد روز پیــش او در آخریــن 
انتخابــات ریاســت جمهــوری، ایــن مــدت را 7 ســال نیــز 
ــری  ــت رهب ــزب تح ــن ح ــت. همچنی ــرده اس ــد ک تمدی
ــز  وی یعنــی »حــزب خلــق دموکراتیــک تاجیکســتان« نی
ــی تاجیکســتان در ســال های 1۹۹5،  ــات پارلمان در انتخاب
۲۰۰۰، ۲۰۰5، ۲۰1۰، ۲۰15 و ۲۰۲۰ همــواره اکثریــت 

ــت. ــت آورده اس آرا را بدس
ــتن  ــا داش ــان ب ــی رحم ــه امامعل ــد ک ــت بدانی ــب اس جال
مرکــزی  آســیای  در  رهبــر  عیالوارتریــن  فرزنــد،   ۹
خانــواده  بــه  او عاقــه خاصــی  می شــود.  محســوب 
خــود و شــرکت دادن آنهــا در حکومــت دارد. پســر 
ــوده  ــنبه ب ــهردار دوش ــی« ش ــتم امامعل ــد وی، »رس ارش
عهــده  بــر  را  تاجیکســتان  ملــی  مجلــس  ریاســت  و 
ــرد  ــن ف ــه او دومی ــود ک ــث می ش ــمت باع ــن س دارد. ای
قدرتمنــد در کشــور محســوب شــود. بغیــر از رســتم 
نیــز کــه از  امامعلــی، »آزاده«، »رخشــانه« و »زرینــه« 
ــی در  ــت های مهم ــتند دارای پس ــان هس ــران رحم دخت
عرصه هــای سیاســی و اقتصــادی می باشــند. دامادهــا 
ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــز از ای ــان نی ــر رحم ــرادران همس و ب
نیســتند. ولــی مهم تریــن فــرد در ایــن میــان مســلماً 
ــرای  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــی« اس ــتم امامعل »رس

ــت.  ــیر اس ــی مس ــال ط ــینی در ح جانش
مطلــب آخــر، خــود نشــان دهنــده میــزان قــدرت و 
ــد  ــه مانن ــت. ب ــور اس ــر کش ــان ب ــی رحم ــلط امامعل تس
ــی  ــا »حکومت ــز ب ــتان نی ــتان، تاجیکس ــتان و ازبکس قزاقس

شــخصی و قائــم بــه فــرد« اداره می گــردد. 

38



بررسی اعتراض فعاالن بخش خصوصی

 به اخذ مالیات بر تراکنش های بانکی سالیان گذشته
شــورای  کارشناســی  کارگــروه  جلســه 
آذربایجــان شــرقی در محــل اتــاق بازرگانــی 
تبریــز بــا موضــوع بررســی اخــذ مالیــات 
حضــور  بــا  و  بانکــی  هــای  تراکنــش  از 
و  اقتصــادی  امــور  کل  اداره  نماینــدگان 
اتحادیــه  مالیاتــی،  امــور  اداره  دارایــی، 
و  اســتان  گمرکــی  امــور  کارگــزاران 
کمیســیون ســرمایه گــذاری، بانــک و مالیات 

اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.
بــر اســاس تبصــره مــاده ۲31 قانــون مالیــات 
هــای مســتقیم، بانــک هــا و موسســه های 
ــناد  ــه اس ــه ارائ ــزم ب ــی، مل ــاری غیربانک اعتب
ــه  ــان ب ــه درآمــد مودی ــوط ب و اطاعــات مرب
ــا  ــد. متعاقب ــده ان ــی ش ــور مالیات ــازمان ام س
هیئــت دولــت در ســال ۹5، اخــذ مالیــات 
از تراکنــش هــای بانکــی را تصویــب کــرد. 
ــی  ــور مالیات ــازمان ام ــال ۹5، س ــپس در س س
دســتورالعمل نحــوه بررســی و رســیدگی بــه 
ــه  ــه از جمل ــی واصل ــی و مال ــات پول اطاع
ــن  ــاغ کــرد. ای ــای بانکــی را اب ــش ه تراکن
دســتورالعمل دو بــار دســتخوش تغییــر قــرار 
ــاح  ــای ۹6 و ۹۹ اص ــال ه ــت و در س گرف

شــد.  
ایــن دســتورالعمل  اینکــه  بــه  بــا عنایــت 
و اصاحیــه هــای آن در راســتای ایجــاد 
وحــدت رویــه و ســاماندهی در بررســی و 
رســیدگی بــه تراکنــش هــای مشــکوک 

بانکــی صــادر شــده بــود، لیکــن بنــا بــه 
ــزاران  ــه کارگ ــدگان اتحادی ــارات نماین اظه
امورگمرکــی در خصــوص رســیدگی ســال 
هــای گذشــته، فعالیــن ایــن حــوزه را بــا 

مشــکاتی مواجــه کــرده اســت.
یکــی از مشــکاتی کــه در ایــن نشســت 
مطــرح شــد، عــدم آشــنایی کارشناســان امور 
مالیاتــی بــه نحــوه کار کارگــزاران گمرکــی 
ــیاری از  ــه در بس ــکل ک ــن ش ــه ای ــت. ب اس
مــوارد بــه دلیــل انجــام فراینــد ترخیــص 
ــای  ــان کااله ــوی صاحب ــی از س کاال، مبالغ
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 

ــد. ــی کن ــه م مواج
امورمالیاتــی  ویــژه  کمیتــه  وجــود  عــدم 
جهــت رســیدگی بــه پرونــده هــای تراکنــش 
ــوزه  ــی در ح ــخاص حقیق ــی اش ــای بانک ه
مشــکات  از  دیگــر  یکــی  نیــز  جلفــا 
مطروحــه در ایــن نشســت بــود. بــا توجــه بــه 
اینکــه اکثریــت کارگــزاران امــور گمرکــی 
قابــل  تعــداد  و  بــوده  حقیقــی  اشــخاص 
توجهــی از کارگــزاران بــه دلیــل شــرایط 
خــاص منطقــه آزاد در جلفــا ســاکن هســتند، 
ــژه  ــه وی ــود کمیت ــدم وج ــل ع ــه دلی ــن ب لیک
در جلفــا وادار بــه مراجعــه بــه اداره امــور 

ــن  ــه ای ــوند ک ــی ش ــز م ــهر تبری ــی ش مالیات
موضــوع باعــث تحمیــل هزینــه و اتــاف 

ــت. ــده اس ــن ش ــن فعالی ــرای ای ــت ب وق
گــذاری  ســرمایه  کمیســیون  نماینــده 
اتــاق تبریــز در ایــن جلســه در خصــوص 
رســیدگی بــه تراکنــش هــای بانکــی گفــت: 
ــرایط  ــل ش ــه دلی ــع ب ــان صنای ــب صاحب اغل
نقدینگــی  بــا کمبــود  موجــود  اقتصــادی 
مواجــه هســتند؛ بــه همیــن جهــت بــه منظــور 
ــاب  ــود از حس ــای خ ــت واحده ــه فعالی ادام
هــای شــخصی اســتفاده مــی کننــد کــه نحــوه 
ــرای  ــی ب ــای بانک ــش ه ــه تراکن ــیدگی ب رس

ــت. ــده اس ــاز ش ــکل س ــراد مش ــن اف ای
دیگــر موضوعاتــی کــه در ایــن جلســه مطرح 
ــان  ــی از کارشناس ــلیقه برخ ــال س ــد، اعم ش
امورمالیاتــی، عــدم اطــاع رســانی بــه موقــع 
ــای  ــش ه ــه تراکن ــیدگی ب ــوص رس در خص
گذشــته و موضــوع اســتفاده از کارت هــای 
ــود کــه توســط  ــار مصــرف ب ــی یکب بازرگان

ایــن فعالیــن مطــرح شــد.
نیــز در  نماینــده اداره امورمالیاتــی اســتان 
ــی و  ــواد قانون ــه م ــتناد ب ــا اس ــه ب ــن جلس ای
دســتورالعمل هــای موجــود گفــت: اداره 
امــور مالیاتــی اســتان مجبــور بــه اجــرای 
قوانیــن و مقــررات اباغــی اســت امــا تاکنون 
همراهــی هــای الزم را در چارچــوب قوانیــن 

ــت. ــرده اس ــی ک ــان مالیات ــا مودی ب
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در اتاق بازرگانی تبریز؛

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 

ــد. ــی ش ــز بررس ــی تبری بازرگان
 جلســه کارگــروه کارشناســی بــا موضــوع 
بررســی دالیــل عــدم اتمــام پــروژه هــای 
نماینــدگان  حضــور  بــا  اســتان  عمرانــی 
معاونــت هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری، 
ــن  ــزی، انجم ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری س
انبــوه ســازان، انجمــن پیمانــکاران عمرانــی 
و انجمــن مشــاوران آذربایجــان شــرقی بــه 
همــت دبیرخانــه شــورای گفتگــوی اســتان 
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــل ات در مح

کشــاورزی تبریــز برگــزار شــد. 

مشکالت پروژه های نیمه تمام استان 
باید احصا شود

در ایــن نشســت، مصطفــی بهنیــا بــا اشــاره بــه 
ــروژه  ــدن پ ــام مان ــه تم ــل نیم ــا دلی ــه تنه اینک
ــت،  ــی نیس ــار ریال ــدم اعتب ــی، ع ــای عمران ه
ــام  ــه تم ــای نیم ــروژه ه ــی از پ ــت: برخ گف
و  انــد  نداشــته  اقتصــادی  توجیــه  ابتــدا  از 
برخــی دیگــر بــه دلیــل بــی برنامگــی، توجیــه 

ــد.  ــت داده ان ــود را از دس ــادی خ اقتص
دبیــر کمیســیون بهبــود محیــط کســب و کار 
ــه داد:  ــز ادام ــاق تبری ــداث ات ــت اح و صنع
ــه اینکــه حــل معضــات اساســی  ــا توجــه ب ب
ــر  ــل شــرایط حاکــم ب ــه دلی ــه ب ــن زمین در ای
کشــور امــکان پذیــر نیســت لــذا تمرکــز 
ــدا  ــتان و پی ــام اس ــه تم ــای نیم ــروژه ه ــر پ ب
ــن  ــع مشــکات ای ــرای رف کــردن راه حــل ب
ــروژه  ــق پ ــار دقی ــه آم ــد ارائ ــوزه، نیازمن ح
ــه  ــازمان برنام ــوی س ــام از س ــه تم ــای نیم ه

ــت.  ــه اس و بودج
ــرح  ــداد ط ــد تع ــار بای ــن آم ــزود: در ای وی اف
همــراه  اســتان  عمرانــی  تمــام  نیمــه  هــای 
بــا پارامترهــای پیشــرفت فیزیکــی، دالیــل 

ــه  ــدم توجی ــا ع ــه ی ــروژه، توجی ــام پ ــدم اتم ع
ــاس آن،  ــر اس ــی و ب ــرح،  بررس ــادی ط اقتص
راهکارهــای الزم پیشــنهاد شــود کــه ایــن 
مهــم مســتلزم همراهــی دســتگاه هــای اجرایــی 

ــت. ــتان اس ــی اس و نظارت

مشکالت بودجه ای 
برای اتمام پروژه ها

مدیــر گــروه نظــارت ســازمان مدیریــت و 
ــا  ــه ب ــن جلس ــز در ای ــتان نی ــزی اس ــه ری برنام
اشــاره بــه تحریــم هــای وارد شــده علیــه 
ایــران و شــرایط اقتصــادی موجــود در کشــور 
دولــت  اولویــت  حــال حاضــر  در  گفــت: 
ــا و اداره  ــه ه ــث یاران ــدی، بح ــه بن در بودج
کشــور اســت و پــروژه هــای عمرانــی در 

اولویــت هــای بعــدی قــرار دارد.
اکبــر طلوعیــان افــزود: بســیاری از عوامــل 
ــک  ــا ی ــد ت ــی دهن ــم م ــت ه ــه دس ــت ب دس
پــروژه بــدون توجیــه فنــی و اقتصــادی تاییــد 
ــور،  ــل مذک ــه دالی ــت ب ــود و در نهای ــی ش م
در  کشــور  بودجــه  و  مانــده  تمــام  نیمــه 
ــد. ــروژه هــا باتکلیــف مــی مان بســیاری از پ

ــروژه  ــدن پ ــام مان ــه تم ــل نیم ــر دلی وی دیگ
ــه رســمیت شــناختن  ــی را عــدم ب هــای عمران
ــوی  ــوزه از س ــن ح ــی ای ــای صنف ــن ه انجم

ــت. ــی دانس ــای اجرای ــتگاه ه دس
در ادامــه محمــد اســماعیل اکبــری، قائــم مقــام 
دبیــر انجمــن انبــوه ســازان اســتان نیــز گفــت: 
و  مدیریــت  اینکــه ســازمان  بــه  توجــه  بــا 
برنامــه، مرجــع تصمیــم گیــر در شــروع پــروژه 
ــر  ــه مه ــت ک ــن اس ــور ممک ــت، چط ــا اس ه
تاییــد بــر پــروژه هایــی کــه توجیــه اقتصــادی 

ــد؟ ــد، بزن ــی ندارن و فن

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 
ــرای آن هــا در  ــی ب ــس داخل اســتفاده از فاینان

نظــر گرفــت. 
ــه اینکــه متاســفانه  ــا اشــاره ب صمــد صومــی ب
نمــی  بــر  اســتان  بــه  مالیاتــی  درآمدهــای 
گــردد، گفــت: در صــورت برگشــت 3۰ الــی 
ــه اســتان و ارائــه  4۰ درصــد ایــن درآمدهــا ب
ــکاران،  ــه پیمان ــن ب ــود پایی ــا س ــهیات ب تس
بیشــتر مشــکات پــروژه هایــی کــه بــه دلیــل 
عــدم اعتبــار نیمــه تمــام مانــده انــد، حــل 

ــد. ــد ش خواه
احمــد واالئــی، عضــو هیــات مدیــره انجمــن 
ــز در ایــن رابطــه گفــت:  مشــاوران اســتان نی
پــروژه  بررســی  بــرای  ای  کمیتــه  بایــد 
هــای عمرانــی بــا حضــور دســتگاه هــای 
ــده  ــکیل ش ــی تش ــش خصوص ــه و بخ مربوط
در  اجرایــی  ضمانــت  دیگــر،  ســوی  از  و 
خصــوص اجــرای مصوبــات ایــن کمیتــه 

ــرد. ــرار گی ــر ق مدنظ

بازگشت عایدی مالیات به استان
 بسیار کم است

رئیــس گــروه پایــش محیــط زیســت  و توســعه 
پایــدار دفتــر فنــی اســتانداری نیــز بــا تاکیــد بــر 
ــتان  ــه اس ــات ب ــدی مالی ــت عای ــه بازگش اینک
بســیار کــم اســت، گفــت: بایــد در ایــن راســتا 

اقداماتــی صــورت گیــرد. 
ــون  ــه مــاده ۲7 قان ــا اشــاره ب محمــد ظریفــی ب
ــازی  ــا مولدس ــون ب ــق قان ــت: طب ــاق گف الح
ــه  ــای نیم ــروژه ه ــوان پ ــی ت ــی م ــوال دولت ام

ــاند. ــام رس ــه اتم ــام را ب تم
موضوعــات  شــد،  مقــرر  جلســه  پایــان  در 
مطــرح شــده در قالــب پیشــنهاد در صحــن 
اصلــی شــورای اســتانی طــرح شــده و در 

مــورد آنهــا تصمیــم گیــری شــود.
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ــطه  ــه متوس ــی دختران ــد آموزش ــدارس، واح ــایی م ــتانه بازگش در آس
ــر 4۰  ــزون ب ــه ای اف ــا هزین ــع و ب ــر مرب ــای 7۰۰ مت ــر بن ــا زی ــه ب ۹ کاس
میلیــارد ریــال بــه همــت خانــواده زنــده یــاد ســید رضــا مقیمــی اصــل، 
پــدر صنعــت آذربایجــان افتتــاح شــد و در اختیــار آمــوزش و پــرورش 

ــت. ــرار گرف ق
امــام جمعــه تبریــز در مراســم افتتــاح ایــن مدرســه بــا اشــاره بــه 
ــت: آن  ــل گف ــی اص ــاد مقیم ــده ی ــی زن ــردی و اخاق ــات ف خصوصی
مرحــوم فــردی نیــک اندیــش، خیــری خوشــنام و پیشــتاز در کارهــای 
عــام المنفعــه بــود ودر طــول حیــات خویــش کارهــای نیــک زیــادی از 

ــت. ــادگار گذاش ــه ی ــود ب خ
ــا تجلیــل از  حجــت االســام و المســلمین ســید محمدعلــی آل هاشــم ب
فعالیت هــای جهــادی مرحــوم ســید رضــا مقیمــی اصــل در ســنگر تولیــد 
افــزود: مرحــوم مقیمــی اصــل بــه عنــوان پــدر صنعــت آذربایجــان، نقــش 
ــخ  ــرد و در تاری ــا ک ــتغال ایف ــد و اش ــت، تولی ــنگر صنع ــزایی در س بس

صنعــت کشــورمان مانــدگار شــد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان بــا ابــراز خرســندی از تــداوم فعالیت هــای 
عــام المنفعــه توســط خانــواده مرحــوم مقیمــی افــزود: خوشــبختانه 
خانــواده آن مرحــوم در کارهــای خیــر و عــام المنفعــه پیشــگام هســتند 
ــد. ــی دهن ــه م ــک مرحــوم ســید رضــا مقیمــی را ادام ــای نی و فعالیت ه

راه اندازی شرکت دانش بنیان به نام رضا مقیمی
فرزنــد مرحــوم ســید رضــا مقیمــی اصــل هــم در ایــن مراســم گفــت: بــا 
هــدف تــداوم فعالیت هــای عــام المنفعــه پدرمــان، شــرکت دانــش بنیــان 
ــتان  ــل را در اس ــی اص ــا مقیم ــید رض ــی س ــی فرهنگ ــاد علم ــام بنی ــه ن ب
ــم کــرد. ســید ســیاوش مقیمــی اصــل اعــام کــرد:  ــدازی خواهی راه ان
تصمیــم گرفتــه ایــم یــک واحــد دانشــکده فنــی و مهندســی را در یکــی 
از دانشــگاه های اســتان احــداث کنیــم و ایــن موضــوع مســتلزم موافقــت 

و همراهــی مســئوالن اســتان اســت.

افتتاح مدرسه ای در تبریز به همت خانواده مقیمی،

یادگار آموزشی پدر صنعت آذربایجان 

جلســه کارگــروه آب و محیــط زیســت کمیســیون کشــاورزی، صنایــع 
غذایــی، آب و محیــط زیســت اتــاق تبریــز بــا دســتور » بررســی مشــکل 
ــه  ــذ هزین ــوه اخ ــی نح ــلیمی، بررس ــهید س ــهرک ش ــی آب در ش قطع
فاضــاب از واحدهــای دارای تصفیــه خانــه و ســایر واحدهــا، بررســی 
مشــکات روز صنایــع غذایــی، بررســی مشــکل ایفــای تعهــدات ارزی 
ــع  ــکل رف ــرا و مش ــادرات گ ــی ص ــع تبدیل ــر صنای ــالهای ۹7 و ۹8 ب س
تعهــد در ســامانه جامعــه تجــارت، بررســی ارزش هــای پایــه صادراتــی 
بــرای محصــوالت صنایــع غذایــی، بررســی نحــوه تقســیم کار و پیشــبرد 
ــا حضــور کارشناســانی از اســتانداری، شــرکت  امــورات کمیســیون« ب
ــاورزی، اداره کل  ــوزش کش ــات و آم ــز تحقیق ــاب، مرک آب و فاض
ــز،  ــهرداری تبری ــای ش ــماند ه ــت پس ــازمان مدیری ــی، س ــور مالیات ام
ــز، آب  ــرگ تبری ــلیمی، گم ــهرک س ــل ش ــره و مدیرعام ــت مدی هیئ
ــاورز،  ــه کش ــتان، خان ــی اس ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــه ای، ش منطق
انجمــن نجــات دریاچــه ارومیــه و برخــی از مدیــران واحدهــای صنعتــی 

و تولیــدی در بخــش صنایــع غذایــی برگزارشــد.
کمیســیون  رئیــس  و  نماینــدگان  هیئــت  عضــو  قویــدل،  قاســم 
ــا  ــز ب ــاق تبری ــت ات ــط زیس ــی، آب و محی ــع غذای ــاورزی، صنای کش

ــه  ــاره ب ــا اش ــرفته، ب ــع پیش ــعه جوام ــت آب در توس ــر اهمی ــد ب تاکی
ــائل و  ــد مس ــت: بای ــه آب، گف ــرف بهین ــود در مص ــکات موج مش
ــی و  ــه صــورت عمل مشــکات آب در کارگــروه هــای تخصصــی ب
ــردی، مــورد بررســی و راهکارهــای عملــی در جهــت مصــرف  کارب

ــود. ــه ش ــاب ارائ ــمند و کمی ــع ارزش ــن منب ــه ای بهین
رئیــس کمیســیون کشــاورزی، صنایــع غذایــی، آب و محیــط زیســت 
اتــاق تبریــز بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه مســائل و مشــکات فعــاالن 
اقتصــادی و واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اســتان در کمیســیون 
ــزوم در شــورای  ــز طــرح و در صــورت ل ــاق تبری هــای تخصصــی ات
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی پــی گیــری خواهــد شــد، 
ــوه  ــد نح ــازمانی بای ــن س ــی بی ــروه تخصص ــاد کارگ ــا ایج ــت: ب گف
ــاز  ــورد نی ــی آب م ــه و بازچرخان ــرداری، تصفی ــره ب ــن آب، به تامی
ــورد  ــی م ــای صنعت ــهرک ه ــی در ش ــدی و صنعت ــای تولی ــد ه واح

ــود. ــه ش ــکات، ارائ ــل مش ــی ح ــکار اجرای ــی و راه بررس
در ایــن جلســه مقــرر شــد کارگروهــی ویــژه جهــت بررســی مســائل 
ــی تشــکیل  ــاز شــهرک هــای صنعت ــورد نی ــن آب م و مشــکات تامی
و راهــکار هــای علمــی و عملیاتــی تــا یــک مــاه آینــده ارائــه شــود.

جلسه کارگروه آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد



 نتایــج پایــش ملــی محیــط کســب وکار در 
فصــل تابســتان 13۹۹ از ســوی مرکــز آمــار 
نشــان  ایــران  اتــاق  اقتصــادی  اطاعــات  و 
به طــور  اقتصــادی  فعــاالن  کــه  می دهــد 
محیــط  بــر  کرونــا  تأثیــر  میــزان  متوســط، 
ــد  کســب وکار را 6.6۲ واحــد ارزیابــی کرده ان
ــد  ــار ۰.48 واح ــل به ــا فص ــه ب ــه در مقایس ک

بهبــود یافتــه اســت.
ــادن  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــه گــزارش ات ب
ملــی  پایــش  نتایــج  ایــران،  کشــاورزی  و 
ــتان 13۹۹  ــران در تابس ــب وکار ای ــط کس محی
از رســیدن عــدد ایــن شــاخص بــه 6.۰5 واحــد 
ــت  ــت( حکای ــی اس ــن ارزیاب ــره 1۰ بدتری )نم
دارد کــه مســاعدتر از وضعیــت ایــن شــاخص 
ــن 6.۰1  ــا میانگی ــته ب ــل گذش ــی فص در ارزیاب

ــت. اس
ــاری، فعــاالن اقتصــادی  ــال ج در تابســتان س
مشــارکت کننده در ایــن پایــش، بــه ترتیــب ســه 
ــرات  ــودن و تغیی ــی ب ــل پیش بین ــه غیرقاب مؤلف
ــی  ــوالت، بی ثبات ــه و محص ــواد اولی ــت م قیم
سیاســت ها، قوانیــن و مقــررات و رویه هــای 
اجرایــی ناظــر بــر کســب وکار و دشــواری 
نامناســب ترین  را  بانک هــا  از  مالــی  تأمیــن 
مؤلفه هــای محیــط کســب وکار کشــور نســبت 

بــه ســایر مؤلفه هــا ارزیابــی کرده انــد.
بــر اســاس یافته هــای ایــن طــرح در مــدت 
زمــان اعــام شــده، اســتان های کردســتان، 
کرمــان و سیســتان  و بلوچســتان بــه ترتیــب 
ــب وکار  ــط کس ــت محی ــن وضعی دارای بدتری
و  اســتان های ســمنان، آذربایجــان غربــی  و 
ــت  ــن وضعی ــب دارای بهتری ــه ترتی ــزی ب مرک
ــه ســایر اســتان ها  محیــط کســب وکار نســبت ب

شــده اند. ارزیابــی 
ــن  ــد: میانگی ــان می ده ــی ها نش ــن بررس همچنی
اقتصــادی  بنگاه هــای  تولیــدی  ظرفیــت 
تابســتان  فصــل  طــرح  در  شــرکت کننده 
معــادل 37.31 درصــد بــوده کــه نســبت بــه 

ــد،  ــار 35.57 درص ــل به ــزان در فص ــن می همی
ــده  ــه ش ــدی مواج ــی ۲ واح ــش تقریب ــا افزای ب

ــت. اس
میــزان  متوســط،  به طــور  اقتصــادی  فعــاالن 
ــب وکار را 6.6۲  ــط کس ــر محی ــا ب ــر کرون تأثی
واحــد ارزیابــی کردنــد کــه در مقایســه بــا 
ــا  ــد ت ــار 7.1 واح ــل به ــدار در فص ــن مق همی
ــر  ــه ذک ــت. الزم ب ــه اس ــود یافت ــدودی بهب ح
اســت کــه شــاخص کل کشــور، شــاخص 
اســتانی و ســایر شــاخص ها نیــز در ایــن فصــل 
بــا در نظــر گرفتــن ایــن عامــل محاســبه و 

شــده اند. گــزارش 
شــاخص اســتانی محیــط کســب وکار در فصــل 

تابســتان 13۹۹ نیــز بــه شــرح زیــر اســت:
در فصــل تابســتان 13۹۹، میــزان آســیب وارده 
بــر کســب وکارها از شــیوع ویــروس کرونــا در 
اســتان های اردبیــل 8.75، ایــام 7.7۲، لرســتان 
7.58 و خوزســتان 7.47، بیشــترین مقــدار و در 
اســتان های ســمنان 5.31، قــم 5.۹8، فــارس 
ــبت  ــدار نس ــن مق ــن 6.13، کمتری 6.1۲ و قزوی
ــادی  ــاالن اقتص ــط فع ــتان ها توس ــایر اس ــه س ب

ــده اند. ــی ش ارزیاب
بــر اســاس نتایــج ایــن پایــش، وضعیــت محیــط 
 ،5.۹3 کشــاورزی  بخــش  در  کســب وکار 
در مقایســه بــا بخش هــای خدمــات 6.11 و 
صنعــت 5.۹4 مناســب تر ارزیابــی شــده اســت.

اقتصــادی  فعالیت هــای  رشــته  بیــن  در 
 ،ISIC.rev4 اســتاندارد  طبقه بنــدی  برحســب 
ارتباطــات،  رشــته فعالیت هــای اطاعــات و 
انســان  ســامت  و  انبــارداری  و  حمل ونقــل 
بدتریــن  دارای  اجتماعــی  مــددکاری  و 
وضعیــت محیــط کســب وکار بوده انــد و رشــته 
فعالیت هــای  ســایر  آمــوزش،  فعالیت هــای 
ــت  ــن وضعی ــی بهتری ــد صنعت ــی و تولی خدمات
محیــط کســب وکار را در مقایســه بــا ســایر 
کشــور  در  اقتصــادی  فعالیت هــای  رشــته 

ند. داشــته ا

کشــور  کســب وکار  محیــط  وضعیــت 
ــان شــاغل در بنگاه هــا  برحســب تعــداد کارکن
ــا 1۰  ــا 6 ت ــای ب ــه بنگاه ه ــت ک ــه ای اس به گون
بدتریــن وضعیــت  دارای   6.1 کارکــن  نفــر 
و بنگاه هــای بــا 1۰1 تــا ۲۰۰ کارکــن 5.67 
ــب وکار  ــط کس ــت محی ــن وضعی دارای بهتری
ــده اند. ــی ش ــا ارزیاب ــایر بنگاه ه ــه س ــبت ب نس

وضعیــت محیــط کســب وکار کشــور برحســب 
ســال تأســیس بنــگاه اقتصــادی در کارگاه هــای 
کمتــر از ۲ ســال، بدتریــن وضعیــت 6.13 و در 
کارگاه هــای بیشــتر از 16 ســال، دارای بهتریــن 

ــی شــده اند. ــت 5.۹۲ ارزیاب وضعی

شاخص کسب وکار بر اساس نظریه شین
ــی شــین،  ــه عمومــی کارآفرین ــر اســاس نظری ب
ــران در  ــب وکار ای ــط کس ــی محی ــاخص مل ش
ــده  ــت آم ــه دس ــدد 6.15 ب ــتان 13۹۹، ع تابس
اســت کــه بدتــر از وضعیــت ایــن شــاخص 
بــا  بهــار 13۹۹  در ارزیابــی فصــل گذشــته 
ــی محیــط  میانگیــن 6.1 اســت. میانگیــن ارزیاب
ــی  ــه در ارزیاب ــت ک ــدد 6.3۹ اس ــادی ع اقتص
ــود  ــده ب ــل ش ــدد 6.3 حاص ــته ع ــل گذش فص
عــدد  نهــادی  محیــط  ارزیابــی  میانگیــن  و 
5.۹6 اســت کــه در فصــل گذشــته عــدد 5.۹3 

ــود. ــده ب ــی ش ارزیاب
گذشــته  فصــل  هماننــد  اســاس،  ایــن  بــر 
و محیــط  عــدد 5.3  بــا  محیــط جغرافیایــی 
ــاعدترین  ــب مس ــه ترتی ــدد 8.35 ب ــا ع ــی ب مال
و نامســاعدترین محیط هــا بــر اســاس نظریــه 
ــه  ــد. الزم ب ــین بوده ان ــی ش ــی کارآفرین عموم
ــل در  ــه دلی ــین ب ــاخص ش ــه ش ــت ک ــر اس ذک
نظــر گرفتــن وزن عوامــل مختلــف در محاســبه، 
بــه شــاخص کل  بیشــتری نســبت  از دقــت 

برخــوردار اســت.
در بیــن رشــته فعالیت هــای اقتصــادی برحســب 
فصــل  در   ISIC.rev4 اســتاندارد  طبقه بنــدی 
فعالیت هــای  ســایر  فعالیت هــای  تابســتان، 
ــای  ــه و کااله ــرات رایان ــی شــامل تعمی خدمات
شــخصی و خانگــی، آرایشــگاه ها، شستشــو 
ــونا،  ــات س ــوجات، خدم ــویی منس و خشک ش
ــذا  ــکان و غ ــن م ــه 8.45، تأمی ــاژ و گرماب ماس
اقامتگاه هــا و رســتوران ها و  شــامل هتل هــا، 
ــات  ــی 8.14 و اداری و خدم ــای پذیرای تاالره
توریســتی  آژانس هــای  شــامل  پشــتیبانی 
و  مســافر  حمــل  مؤسســات  مســافرتی،  و 
مؤسســات کرایــه لــوازم، ابــزار و ماشــین آالت 
7.86 بیشــترین آســیب را از شــیوع ویــروس 

کرونــا متحمــل شــده اند.
در مقابــل رشــته فعالیت هــای مالــی و بیمــه 
5.۲8، آب رســانی، مدیریــت پســماند، فاضــاب 
و فعالیت هــای تصفیــه 5.58، و اســتخراج معــدن 
5.78 کمتریــن آســیب را از شــیوع ویــروس 
کرونــا نســبت بــه ســایر فعالیت هــا متحمــل 

شــده اند.

افت تدریجی تأثیر کرونا بر محیط کسب وکار
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جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۰ در دست پیشگامان نظریه حراج
دو  ســوئد  علــوم  ســلطنتی  آکادمــی 
پــل  نــام  بــه  آمریکایــی  اقتصــاددان 
ــل  ــه دلی ــون را ب ــرت ویلس ــروم و راب میلگ
برنــده  حــراج«،  »نظریــه  در  مشــارکت 
ــرد. ــام ک ــاد ۲۰۲۰ اع ــل اقتص ــزه نوب جای

و  میلگــروم  یورونیــوز  گــزارش  بــه 
دانشــگاه  اســتاد  دو  هــر  کــه  ویلســون 
دلیــل  بــه  هســتند،  کالیفرنیــا  اســتنفورد 
کــه  ارزشمندشــان  نظــری  یافته هــای 
باعــث بهبــود عملکــرد حراج هــا شــده، 
برنــده جایــزه نوبــل اقتصــاد امســال شــدند.

در ســال ۲۰1۹ آبهیجیــت بانرجــی، اســتر 
دافلــو و مایــکل کرمــز جایــزه نوبــل اقتصــاد 
دریافــت  جهانــی  فقــر  کاهــش  بــرای  را 
کردنــد. دافلــو پروفســور مؤسســه تکنولــوژی 
ــرد و  ــن ف ــوان جوان تری ــه عن ــت ب ماساچوس
دومیــن زن دانشــمند ایــن جایــزه برنــده شــد.

طراحی حراج چیست؟
یعنــی مــا فروشــنده ای داریــم کــه قصــد دارد 
کاالیــی را تحــت معیــاری مثــا بــه باالتریــن 
قیمــت یــا حجــم بفروشــد. قطعــا ســاده ترین 
روش ایــن اســت کــه یــک حــراج بــاز 
)Open Auction( بــا قیمــت صعــودی برگــزار 
کــرده و ماننــد فیلم هــا چــوب بزنیــم و برنــده 
را بــا باالتریــن قیمــت معرفــی کنیــم. راه 
ــده ای برگــزار  ــن اســت کــه مزای ــز ای دوم نی
 )Sealed Bid( ــته ــای در بس ــرده و پاکت ه ک
ــه از  ــن ک ــا ای ــرا ی ــی ماج ــم و باق ــع کنی جم

ــم و… ــن بیایی ــه پایی ــر ب ــای باالت قیمت ه
ــول و  ــای معم ــن روش ه ــر ای ــاوه ب ــا ع ام
قدیمــی کارهــای دیگــری نیــز می توانیــم 
ــا  ــم اول پاکت ه ــا می توانی ــم. مث انجــام دهی

ــر اول را در  ــم ســه نف را جمــع کــرده و بیایی
ــه  ــا را ب ــم و قیمت ه ــع کنی ــه جم ــک جلس ی
آن هــا بدهیــم و بگوییــم کــه دوبــاره قیمــت 
دهنــد یــا از اول حــراج در بســته انجــام دهیــم 
و ســپس تعــداد معــدودی از برنــدگان را 
ــم کــه  ــا بگویی ــا مث ــم ی ــاز ببری ــه حــراج ب ب
ــنهاد  ــن پیش ــه باالتری ــت ک ــردی اس ــده ف برن
را بدهــد ولــی پولــی کــه پرداخــت می کنــد 
ــد از خــودش  ــر بع ــدازه متوســط دو نف ــه ان ب
ــا  ــت )مث ــم ثاب ــک رق ــم ی ــا بگویی ــت. ی اس
ــم و  ــط می گذاری ــان( وس ــون توم ــک میلی ی
متعهــد می شــویم کــه فروشــنده مرتــب کاال 
ــه یــک ســبد  ــری( ب ــا کار هن ــا ماهــی ی )مث
ــد کــه  ــن شــخص بگوی ــا اولی ــد ت ــه کن اضاف
می خواهــد بــا یــک میلیــون تومــان ایــن کاال 

ــد. ــداری کن را خری
انــواع  حــراج  دنیایــی  در  کــه  دیدیــم 
روش هــا و مکانیزم هــا را می تــوان بــه کار 
ــا  ــد ی ــی باش ــئله کاالی خاص ــر مس ــرد. اگ ب
ایــن کــه فروشــنده بخواهــد در یــک حــراج 
ــا  ــک کاال را ب ــف از ی ــوع مختل ــن تن چندی
هــم بفروشــد یــا بــه چندیــن برنــده بفروشــد 

و… پیچیده تــر نیــز خواهــد شــد.

طراحی مکانیزم حراج چیست؟
انتخــاب کــردن روش هــای مختلــف جهــت 
مکانیــزم  »طراحــی  را  مزایــده  برگــزاری 
ــزم  ــن مکانی ــرا ای ــا چ ــد، ام ــراج« می گوین ح
روش  هــر  انتخــاب  زیــرا  اســت؟  مهــم 
ــروش  ــم ف ــا حج ــود ی ــت س ــراج در نهای ح
ــرای  ــی را ب ــفافیت متفاوت ــا ش ــت ی ــا عدال ی

فروشــندگان بــه ارمغــان خواهــد آورد.
ــی  ــتی طراح ــه درس ــراج ب ــاختار ح ــر س اگ

ــده  ــائل پیچی ــا در مس ــد مخصوص ــده باش نش
یــا  شــرکت ها  خصوصی ســازی  ماننــد 
ــت باعــث  ــاز اســتخراج نف ــروش حــق امتی ف
و  اســتراتژیک  رفتــار  یــا  تبانــی  ایجــاد 
خواهــد  شــرکت کنندگان  بیــن  غیــره 
ــا قیمــت  شــد. موضــوع حــراج امــکان دارد ب
حــراج  یــا  رســد  فــروش  بــه  پایین تــری 
شکســت ســنگینی را متحمــل شــود و کاالی 
ــه  ــد. )ک ــروش نرس ــه ف ــا ب ــده اص ــراج ش ح
ــش  ــی برای ــای فراوان ــی مثال ه ــای واقع در دنی

داریــم(.
ــزه  ــه جای ــراج« ک ــی ح ــاخه »طراح ــال ش ح
کــرده  دریافــت  را   ۲۰۲۰ اقتصــاد  نوبــل 
ــت  ــی اس ــا و تئوری های ــت دارای مدل ه اس
ــوع  ــه ن ــرایطی، چ ــه ش ــد در چ ــه می گوی ک
تئــوری  ایــن  اســت.  بهینه تــر  حراجــی 
توســط دو نفــر از پیشــگامان ایــن حــوزه بــه 
ــه  ــون ب ــرت ویلس ــروم و راب ــاول میلگ ــام پ ن
صــورت وســیعی پیاده ســازی شــده اســت و 
ــد  ــا دالر درآم ــوارد  میلیارده ــی از م در برخ
ــه جیــب حراج کننــدگان افــزوده اســت. را ب

در دنیــای واقعــی طیــف وســیعی از حراج هــا 
و  رادیویــی  فرکانس هــا  فــروش  ماننــد 
بــازار  برقــی،  کاالهــای  بــازار  موبایــل، 
ــی  ــه دولت ــه اوراق قرض ــروش اولی ــهام، ف س
ــازی،  ــهام، خصوصی س ــه س ــه اولی ــا عرض ی
ــی  ــروش صندل ــی، ف ــع طبیع ــذاری مناب واگ
ــه صــورت  ــا و… ب ــس هواپیماه کاس بیزین
دنیــای  در  می شــود.  انجــام  گســترده ای 
مجــازی و آنایــن نیــز عرضــه لحظــه ای 
آگهــی در کنــار ایمیل هــا یــا شــبکه های 
ــن  ــراوان از ای ــورت ف ــه ص ــم ب ــی ه اجتماع

می کننــد. اســتفاده  مکانیــزم 
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عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
تبریــز بــر لــزوم افزایــش همــکاری هــای 
دو جانبــه مدیریــت شــهری و فعــاالن بخــش 

ــرد. ــد ک ــز تاکی ــی تبری خصوص
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، ســونیا اندیــش قبــل از ظهــر پنــج شــنبه 
در جریــان دیــدار تعــدادی از اعضــای هیــات 
مســئوالن  و  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان 
ــر  ــی ب ــاق بازرگان ــز در محــل ات شــهری تبری
لــزوم همــکاری دو جانبــه بخــش خصوصــی 

ــد کــرد. و مدیریــت شــهری تاکی
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 
ــن  ــاالن ای ــرد و فع خصوصــی انجــام مــی گی
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 
نامایمــات موجــود، ســعی در ثــروت آفرینــی 

و ایجــاد اشــتغال بــرای مــردم دارنــد.
صاحبــان  وجــود،  ایــن  بــا  افــزود:  وی 
ــد  ــی و ســرمایه گــذاران بای واحدهــای صنعت
ــت شــهری ســهم داشــته و بخشــی  در مدیری

ــپرد. ــش س ــن بخ ــه ای ــا را ب از کاره
اندیــش بــا بیــان اینکــه ایــن امر ســبب کاهش 
مــی شــود،  هــای شــهرداری  هزینــه  بــار 
ــی  ــش خصوص ــن، بخ ــر ای ــاوه ب ــت: ع گف
نیــز بیــش از گذشــته، همــکاری هــای خــود 
ــا مدیریــت شــهری افزایــش خواهــد داد  را ب
ــا از  ــدی ه ــه من ــزان گای ــال آن می ــه دنب و ب
ــکل  ــه ش ــز ب ــهری نی ــت ش ــه مدیری مجموع

ــد. ــی یاب ــش م ــی، کاه محسوس

هــای  همــکاری  نحــوه  جلســه،  ایــن  در 
فعــاالن بخــش خصوصــی، اتــاق بازرگانــی و 
ــرار  ــز مــورد بررســی ق مدیریــت شــهری تبری
گرفــت و بــر افزایــش ایــن همــکاری هــا 

ــد. ــد ش تاکی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز تاکید کرد؛

لزوم همکاری های دو جانبه
 بین فعاالن بخش خصوصی و مدیریت شهری تبریز
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معــاون هماهنگــی اموراقتصــادی اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی گفــت: از ابتــدای امســال 
تاکنــون شــاهد صــادرات 1.4 میلیــارد دالری 
کاالهــای غیرنفتــی از اســتان بودیــم کــه ایــن 
رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، 

13 درصــد رشــد دارد.
علــی جهانگیــری در جلســه کارگــروه توســعه 
صــادرات غیرنفتــی اســتان اظهــار داشــت: 
ــا وجــود محدودیت هــای  ــزان رشــد ب ــن می ای
ــی  ــادی ورودی و خروج ــل در مب ــل و نق حم
کشــورهای مختلــف بــه خاطــر بیمــاری کرونا 
ــاش  ــه داد: در ت ــت.وی ادام ــا اس و تحریم ه
هســتیم آن بخــش از واردات کــه مربــوط بــه 
تامیــن مــواد اولیــه واحدهــای تولیــدی اســت، 

بــا مشــکل روبــرو نشــود.
جهانگیــری در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــا اشــاره بــه نقــش حیاتــی بخــش 
اظهــار  صــادرات،  توســعه  در  خصــوص 
و  دولتــی  ســازمان های  کنــار  در  داشــت: 
ــل  ــل تحلی ــن عام ــم تری ــان، مه ــت رس خدم
موضوعــات توســعه اقتصــادی، تشــکل هــای 
صنعتــی و تجــاری بخــش خصوصــی هســتند.

وی تاکیــد کــرد: اتــاق بازرگانــی مســئولیت 
اطاعــات  گــردآوری  در  مهمــی  بســیار 
مــورد نیــاز بازرگانــان و تجزیــه و تحلیــل 

بازارهــای تجــاری دارد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
تعییــن مســیر  آذربایجــان شــرقی گفــت: 
هرچنــد  بخشــنامه های  و  دســتورالعمل ها 
ــب و  ــای کس ــض در فض ــا متناق ــدد و ی متع
کار فعلــی بــر عهــده بخــش خصوصــی و 
ــت و  ــی اس ــدی و صنعت ــای تولی ــن ه انجم
ــاط بیشــتر  ــه ارتب ــاز ب ــرای اصــاح امــور نی ب
تصمیــم  در  دولتــی  و  خصوصــی  بخــش 
ــم. ــری هــا داری ــم گی ــا تصمی ســازی و نهایت

ــتگاه  ــی دس ــران اجرای ــه مدی ــاب ب وی خط
بــرای توســعه  نیــز گفــت:  هــای دولتــی 
روزی  شــبانه  تــاش  بــه  نیــاز  صــادرات 
داریــم و وقــت کاری در حــوزه محــدود بــه 

نیســت. اداری  ســاعات 
جهانگیــری در خصــوص برنامــه اجرایــی 
نیمــه دوم  بین المللــی تبریــز در  نمایشــگاه 
ــال  ــه س ــال برنام ــر س ــان ه ــت: پای ــال، گف س
ــرح  ــن ط ــی ضم ــن الملل ــگاه بی ــده نمایش آین
در کارگــروه توســعه صــادرات غیرنفتــی 
ــه  ــرد ک ــی گی ــرار م ــی ق ــورد بررس ــتان م اس
برنامــه ایــن نمایشــگاه در نیمــه اول ســال ۹۹ 
ــا دســتخوش  بــه خاطــر شــیوع بیمــاری کرون

ــد. ــیار ش ــرات بس تغیی
ــال  ــه دوم س ــش ماه ــرای ش ــه داد: ب وی ادام
ــی  ــای تخصص ــگاه ه ــده نمایش ــاری، عم ج
تنهــا  و  گرفــت  قــرار  تصویــب  مــورد 
برگــزاری دو یــا ســه مــورد از نمایشــگاه 
 هــا کــه جنبــه عمومــی داشــتند، مشــروط 
ــتاد  ــا س ــی ب ــاری و هماهنگ ــش بیم ــه کاه ب

ــد. ــا ش ــا کرون ــه ب ــتانی مقابل اس
ــور اقتصــادی اســتاندار  ــاون هماهنگــی ام مع
بــا  گفــت:  همچنیــن  شــرقی  آذربایجــان 
وجــود توافــق نامــه  تجــاری بیــن ایــران و 
داریــم  انتظــار  اوراســیا  اتحادیــه  اعضــای 
صــادرات کشــور و اســتان از طریــق گمــرک 
اســت  الزم  کــه  یابــد  افزایــش  نــوردوز 
زیرســاخت هــای الزم از ســوی دســتگاه های 

ــود. ــم ش ــرک فراه ــن گم ــف در ای مختل

معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خبر داد:

رشد 13 درصدی صادرات از آذربایجان شرقی
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فعالیت »پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار« 
در اتاق بازرگانی تبریز

ــب و  ــروع کس ــی ش ــد فیزیک ــره واح » پنج
ــادی  ــور اقتص ــکاری وزرات ام ــا هم کار« ب
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب ــی، س و دارای
ســایر  و  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  کشــور، 
ســازمان هــای دولتــی مربوطــه از پنــج مــرداد 
مــاه ۹۹ رســما در اتــاق بازرگانــی تبریــز 

ــت. ــده اس ــدازی ش ــاح و راه ان افتت
ــب و کار  ــای کس ــود فض ــرای بهب ــاش ب ت
از ســال هــا قبــل جــزء دغدغــه هــای اصلــی 
ــوده و در ایــن  دولــت و بخــش خصوصــی ب
راســتا، قــرار گرفتــن فضــای کســب و کار در 
مســیر بهبــود و تســهیل و روان شــدن شــرایط 
مــورد  گــذاران،  ســرمایه  فعالیــت  بــرای 

ــوده اســت. توجــه ب
اگــر چــه اقداماتــی در ایــن زمینــه همچــون 
تدویــن و تصویــب قانــون بهبــود مســتمر 
فضــای کســب و کار انجــام گرفتــه امــا 
ــی  ــش خصوص ــای بخ ــاش ه ــا ت ــا ب نهایت
ــور اقتصــادی  ــژه وزارت ام ــه وی ــت ب و دول
ــط، پنجــره  ــای ذیرب ــی و ســازمان ه و دارای
واحــد فیزیکــی شــروع کســب و کار، آغــاز 

ــت. ــرده اس ــه کار ک ب
پنجــره واحــد فیزیکــی شــروع کســب و کار 
در مرحلــه اول  در اســتان تهــران و ســپس 
ــارس،  ــوی، ف ــان رض ــای خراس ــتان ه در اس
اصفهــان و آذربایجــان شــرقی توســط فرهــاد 
دژپســند، وزیــر امــور اقتصــادی و دارائــی بــه 

صــورت همزمــان افتتــاح شــد.
در پنجــره واحــد فیزیکــی، ثبــت شــرکت بــا 
ــوری  ــه و ام ــام گرفت ــدود انج ــئولیت مح مس
ــام شــرکت و اساســنامه، کــد  ــد ن چــون تائی
ــزده،  ــام ارزش اف ــت ن ــی، ثب اقتصــادی مالیات
ثبــت نامــه در تامیــن اجتماعــی، ثبــت در 
ــب  ــر پلم ــت دفات ــمی و دریاف ــه رس روزنام

ــرد. ــی پذی انجــام م
و  اســناد  ثبــت  ادارات  راســتا،  ایــن  در 
ــی،  ــن اجتماع ــی، تامی ــور مالیات ــاک، ام ام
ــتان  ــت اس ــامی و پس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
اتــاق  بــه  خــود  کارشناســان  معرفــی  بــا 
ــه   ــوط ب ــور مرب ــما ام ــز، رس ــی تبری بازرگان
ثبــت شــرکت بــا مســئولیت محــدود را آغــاز 

ــد. ــرده ان ک

پیــش  تــا  شــرکت  ثبــت  کاری  پروســه 
پنجــره واحــد کســب و کار،  افتتــاح  از 
کــه  بــرد  مــی  زمــان  مــاه  دو  از  بیشــتر 
ــا و ادارات  ــاش ارگان ه ــا ت ــر ب ــن ام ای
مربوطــه در عــرض ســه روز امــکان پذیــر 

ــت. ــده اس ش
زمــان  روی  بــر  اثرگــذار  مرحلــه  ســه 
شــامل  کار  و  کســب  شــروع  فرآینــد  و 
ــن  ــات، تأمی ــه ادارات مالی ــوط ب ــور مرب ام
اجتماعــی و ثبــت شــرکت ها بــوده کــه 
بــا ایجــاد پنجــره واحــد کســب و کار، 
ــش  ــمگیری کاه ــور چش ــه ط ــان ب ــن زم ای

ــت.  ــه اس یافت
بــه  ادارات  نماینــدگان  طــرح،  ایــن  در 
راهنمایــی  و  مشــاوره  اقتصــادی،  فعــاالن 
مــدارک  ارائــه  هــای الزم در خصــوص 
الزم بــرای ثبــت »شــرکت بــا مســئولیت 
محــدود« داده و بــه دنبــال آن، بــا بســترهای 
الزم فراهــم شــده توســط اتــاق و ســایر 
زمــان  مــدت  در  شــرکت  ثبــت  ادارات، 

کمتــر از 7۲ ســاعت عملــی مــی شــود.



نشســت مشــترک نماینــدگان اتــاق در هیــات هــای حــل 
اختــاف مالیاتــی بــرای برنامــه ریــزی و هماهنگــی الزم 
ــا حضــور رئیــس و  در پیشــبرد اهــداف ایــن هیــات هــا ب

دبیــر کل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.
یونــس ژائلــه در ایــن جلســه بــا تقدیــر از نماینــدگان اتــاق 
ــه در  ــی ک ــاف مالیات ــل اخت ــای  ح ــات ه ــز درهی تبری
جهــت رفــع موانــع تولیــد و بهبــود فضــای کســب و کار 
ــدگان  ــر نماین ــات موث ــت: اقدام ــد، گف ــی کنن ــاش م ت
ــاف در راســتای  ــای حــل اخت ــات ه ــز در هی ــاق تبری ات
ــذب  ــه ج ــه ک ــام یافت ــذاری انج ــرمایه گ ــت از س حمای
ســرمایه گــذاری هــای جدیــد نیــز بــا هــدف بهبــود 
فراهــم آوردن شــرایط  و  اســتان  اقتصــادی  وضعیــت 

ــت. ــهروندان اس ــی ش ــاه اجتماع ــای رف ارتق
رئیــس اتــاق تبریــز بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه حضــور 
جایــگاه   در  مالیاتــی  حــوزه  در  خبــره  کارشناســان 
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، 
ــایر  ــی و س ــور مالیات ــوق ام ــائل حق ــلط برمس ــت: تس گف
ــات هــای حــل  ــاق در هی ــدگان ات مــوارد از طــرف نماین
ــوق  ــاق حق ــت و احق ــه موفقی ــن مولف ــاف، مهمتری اخت
ــاب  ــت و انتخ ــا اس ــات ه ــن هی ــادی در ای ــاالن اقتص فع
نماینــدگان از کارشناســان رســمی قــوه قضائیــه در همیــن 

ــرد. راســتا انجــام مــی گی
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 
جایــگاه  ارتقــای  اختــاف،  حــل  هــای  هیــات  در 
ــان در  ــدگاه آن ــی دی ــرای اثربخش ــدگان ب ــی نماین حقوق
ــود و  ــت موج ــی وضعی ــی، بررس ــای حقوق ــیدگی ه رس
ارائــه راهکارهــای پیشــنهادی بــرای تاثیــر گــذاری بیشــتر 
ــاف  ــات هــای  حــل اخت ــز در هی ــاق تبری ــدگان ات نماین
اتــاق  بــه اعضــای  ارائــه گــزارش  خوانــد و گفــت: 
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 اختاف، 
امــور  اداره کل  نماینــدگان دادگســتری و  از  دعــوت 
ــت  ــزاری نشس ــن برگ ــز و همچنی ــاق تبری ــه ات ــی ب مالیات
ــانی  ــه روز رس ــدف ب ــا ه ــی ب ــای آموزشــی و تخصص ه
اطاعــات و دانــش هــای مــورد نیــاز کارشناســان و نهایتــا 
ارائــه مســائل و مشــکات در شــورای گفتگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی، امــکان احقــاق حقــوق فعــاالن 
ــات هــای حــل اختــاف محقــق شــود.  اقتصــادی در هی

بررســی مشــکالت هیئــت هــای حــل اختــالف 
مالیاتــی در کمیتــه مالیــات

کمیتــه مالیــات کمیســیون ســرمایه گــذاری، بانــک، 
بیمــه و مالیــات اتــاق بازرگانــی تبریــز در خصــوص 
مشــکات و نارســائی هــای هیئــت هــای حــل اختــاف 
مالیاتــی و انتظــارات واحدهــای اقتصــادی از هیئــت هــا 

ــه داد. ــکیل جلس تش
در ایــن جلســه، اعضــای کمیتــه بــا تقدیــر از اتــاق 
بازرگانــی کــه در اســفند ســال ۹8 بــا اقــدام شایســته 
ــان  ــا، کارشناس ــن ه ــدگان انجم ــر نماین ــاوه ب ــود، ع خ
ــه اداره  ــده ب ــوان نماین ــه عن ــز ب ــتری را نی ــمی دادگس رس
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 

ــراد میســر شــود. ــن اف ــور ای ــه ام ــی ب قانون
عــدم آشــنایی مودیــان بــه حقــوق قانونــی خــود بــه 
نحــوی کــه مــودی مــی توانــد بــر اســاس بنــد 3 مــاده ۲44 
قانــون مالیــات هــای مســتقیم، یــک نفــر نماینــده از اتــاق 
بازرگانــی یــا اتــاق تعــاون یــا جامعــه حســابداران رســمی 
ــا  ــی ی ــکل های  صنف ــا تش ــه  ای ی ــع حرف ــا مجام ــران ی ای
شــورای اســامی شــهر در صورتــی کــه بــرگ  تشــخیص 
مالیــات ابــاغ قانونــی شــده باشــد و یــا همزمــان بــا 
تســلیم  اعتــراض بــه بــرگ تشــخیص انتخــاب  کنــد 
ــاب  ــودی انتخ ــی، م ــت قانون ــه در مهل ــی ک و در صورت
ــور  ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــد، س ــام نکن ــود را اع خ
ــات  ــوع مالی ــا موض ــودی ی ــت م ــوع فعالی ــه ن ــه ب ــا توج ب
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 

ــد . ــی ده ــی م ــور مالیات ــه اداره کل ام ــده را ب نماین
ــه  ــت الزم در ارائ ــده، دق ــکیل پرون ــدو تش ــودی در ب م
مســتندات را بایــد انجــام دهــد چــرا کــه در مراحــل 
ــکل  ــیار مش ــده بس ــاح پرون ــا و اص ــات ادع ــدی، اثب بع
مــی شــود. رای جلســات هیئــت هــای حــل اختــاف بــر 
اســاس نظــر ممیــز و در صــورت صــدور قــرار کارشناســی 
ــدان  ــه کارمن ــرار ک ــان ق ــزارش مجری ــه گ ــتناد ب ــا اس ب

ــود. ــی ش ــادر م ــتند، ص ــود اداره هس خ

علیرغــم اینکــه در آییــن نامــه دادرســی مالیاتــی تصریــح 
شــده اســت کــه اداره امــور مالیاتــی، نماینــدگان مــودی 
ــد  ــوت کن ــه دع ــه جلس ــل ب ــا 1۰ روز قب ــه ت ــک هفت را ی
ــه  ــع ب ــه موق ــدگان را ب ــن اداره، نماین ــس، ای ــا برعک ام
ــت حــل اختــاف دعــوت نمــی کنــد و  جلســات هیئ
ــی در  ــا حت ــه ی ــان جلس ــه زم ــده ب ــاعت مان ــا دو س غالب
ــه جلســه، دعــوت انجــام  ــده ب ــم ســاعت مان مــواردی، نی
ــه هــر میــزان فــرد خبــره ای  مــی شــود و نماینــده اتــاق ب

ــدارد . ــاع ن ــت دف ــد، فرص باش
 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 
ــتان،  ــن شهرس ــاف ای ــل اخت ــای ح ــت ه ــاق در هیئ ات
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 

ــد مثمرثمــر باشــد . ــز مــی توان شهرســتان در تبری
از ســوی دیگــر، اداره کل امــور مالیاتــی، انتخــاب 
ــلیقه  ــورت س ــه ص ــا را ب ــوت ه ــودی و دع ــده م نماین
ای انجــام مــی دهــد و گاه نماینــده مــودی و قاضــی از 
محتویــات پرونــده مالیاتــی اطاعــی ندارنــد در حالــی 
کــه منطــق ، قانــون و شــرع ایجــاب مــی کنــد، فــردی 
ــورد  ــا قاضــی در م ــده مــودی و ی ــوان نماین ــه عن کــه ب
پرونــده ای نظــر خواهــد داد بــه مســتندات، محتویــات 
پرونــده و همچنیــن بــه نظــر ممیــز مالیاتــی از قبــل 

ــند . ــنا باش آش
ــودی  ــه م ــاف، ب ــل اخت ــت ح ــه هیئ ــن در جلس همچنی
ــات داده نمــی  ــارات و دفاعی ــه اظه فرصــت جهــت ارائ

شــود .
ــت  ــر اقلی ــوان نظ ــه عن ــود را ب ــر خ ــاق، نظ ــدگان ات نماین

حضور نمایندگان 

اتاق تبریز 

در هیات های حل 

اختالف  مالیاتی
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ــته  ــه نوش ــی ک ــند در حال ــی نویس ــه نم ــرگ مربوط در ب
شــدن نظــر اقلیــت، مــی توانــد بــه عنــوان مســتندی باشــد 
ــتفاده  ــورد اس ــودی، م ــع م ــه نف ــدی ب ــل بع ــه در مراح ک

ــرد . ــرار گی ق
قــرار  صــدور  صــورت  در  اختــاف،  حــل  هیئــت 
ــیدگی  ــوزه رس ــان ح ــه هم ــات را  ب ــی، ارجاع کارشناس
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 ۲7۲ قانــون 
ــو  ــابداران عض ــتفاده از حس ــتقیم و اس ــای مس ــات ه مالی
ــن  ــت. همچنی ــروری اس ــابداران  ض ــمی حس ــه رس جامع
مــودی مــی توانــد  در الیحــه تقدیمــی خــود درخواســت 
ــد. ــام ده ــه را انج ــص مربوط ــر تخص ــا ذک ــناس ب کارش

از ســویی کثــرت پرونــده هــا در هیئــت هــای حــل 
اختــاف باعــث افــت کیفیــت رســیدگی شــده اســت کــه 
ــه چهــار  گاه مشــاهده مــی شــود در عــرض 15 دقیقــه، ب

ــود . ــی ش ــادر م ــیدگی و رای ص ــده رس پرون
طبــق اظهــار برخــی نماینــدگان اتــاق در طــول ســال 
جــاری، حتــی یــک مــورد هــم دعــوت بــه جلســه هیئــت 
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــته ان ــاف نداش ــل اخت ح
کثــرت پرونــده هــا قابــل توجیــه نیســت و نشــانگر 
انتخــاب ســلیقه ای نماینــدگان اتــاق توســط اداره کل 

ــت . ــی اس ــور مالیات ام
ــه در  ــود ک ــدگان خ ــی از نماین ــی، گزارش ــاق بازرگان ات
هیئــت هــای حــل اختــاف مالیاتــی حضــور مــی یابنــد را 
درخواســت نمــی کنــد تــا نقــاط قــوت، ضعــف، خاهــا 
و مشــکات را بــا مصادیــق اعامــی آنهــا احصــاء کنــد. 
ــدگان خــود  ــرای نماین ــی ب ــاق بازرگان ضــرورت دارد ات
ــم  ــی، ه ــوان هماهنگ ــت عن ــاتی تح ــا، جلس ــت ه در هیئ
افزایــی و بــه روزرســانی دانــش و اطــاع از فرآیندهــای 

جدیــد برگــزار کنــد.

ــای  ــات ه ــز در هی ــاق تبری ــای ات ــده ه نماین
ــی ــالف مالیات ــل اخت ح
کارشناس رسمی دادگستری:

آقای چنگیز سلمانی                           ۰۹144۲35۰61
آقای علیرضا تقی زاده                        ۰۹1411561۰۰
آقای دکتر علیرضا فضل زاده            ۰۹144۰4۲۹۲5
آقای علی محرمی                        ۰۹144۲34۹۹1
آقای جواد طهماسبی                        ۰۹144181۲75
آقای محبوب محمد علی زاده           ۰۹143۹1848۲
آقای محمدعلی رضاپور اعرابی     ۰۹143161۰۰7
آقای میر صمد میرقاسمی      ۰۹143۰64۲7۹
آقای قاسم فیروزنیا                        ۰۹144۰۰57۲5
آقای اکبر اسامی                         ۰۹1۲616367۹
آقای محمد تقی سلیمانی      ۰۹14116۲417
آقای حمید عباسخانی                        ۰۹144۲۲44۹1
آقای جلیل رضایی                        ۰۹141۲45۲۰6
آقای عبداالحد بناء رشیدی       ۰۹143114855
آقای اقتصادخواه                           ۰۹141144۹۹6
آقای دکتر محمدرضا برنا        ۰۹144158۰73
آقای دکتر غامحسن قهرمانی اقدم        ۰۹14117۰۹6۹
آقای علی اصغر زمانی                          ۰۹1431144۹۰
جعفر راستگوی اصل                        ۰۹14۹۰۲575۹
هادی شهریاری علی آبادی      ۰۹14177185۰
امین اله اصانیان                        ۰۹144۲3145۹
حیدر محمدزاده سالطه               ۰۹14316۰853
بهمن قاسمی مقدم                        ۰۹14316۲۹53
حسن ابقائی نیا                        ۰۹144133668

 
نماینده های اتاق

در هیات های حل اختالف مالیاتی
انجمن ها و تشکل های اقتصادی استان

آقای داود کاهدوزان                           ۰۹14114۲۲۹6             
 انجمن پیمانکاران عمرانی در حوزه ساختمان 

آقای محمداسماعیل اکبری                   ۰۹141163۲73
انجمن انبوه سازان مسکن در حوزه ساختمان 

آقای یونس پناهشاهی                        ۰۹14114۹۹48
انجمن انبوه سازان مسکن در حوزه ساختمان 

آقای محسن حقیقت نیا                         ۰۹141143314
انجمن انبوه سازان مسکن در حوزه ساختمان 

آقای روزبه عرفان                                 ۰۹1411616۹1
انجمن خدمات فنی و مهندسی 

آقای مهرداد مهرپور      ۰۹14114۹5۰۹
انجمن خدمات فنی و مهندسی 

آقای ایرج محمود نژاد                          ۰۹14311۲4۲1
انجمن پیمانکاران عمرانی در حوزه ساختمان 

آقای مهرداد ایرانی      ۰۹1411447۲6
انجمن کارگزاران گمرک و حق العمل کاران

آقای حمیدرضا باراندوزی     ۰۹14641۰643
انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی

آقای علی اکبر ذاکری شجاعی     ۰۹1411456۰8
انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی 

آقای امید جامبر صادقیان     ۰۹143۰4۲347
انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی 

آقای ناصر غامی                       ۰۹143۲44181
انجمن تولیدکنندگان فوالد و صنایع وابسته

آقای ابوالفضل اهری                            ۰۹144۰457۰8
انجمن تولیدکنندگان فوالد و صنایع وابسته 

آقای یوسف هادی سیه رود                  ۰۹141۹۲3۰76
انجمن تولیدکنندگان قیرهای پاالیشگاهی 

آقای محمود روفه گر حق                          ۰۹144۰۲13۰۰ 
اتحادیه  فرش دستباف 

آقای نادر رهبر                       ۰۹141147۲76 
اتحادیه  فرش دستباف 

آقای داود برزگر                       ۰۹144151۹43
انجمن صنایع غذایی 

آقای باقر پوررحیم                       ۰۹144۰1۰667
انجمن صنایع غذایی 

آقای مهدی پورنصیر                        ۰۹144۰31۲83 
انجمن صنایع غذایی 

آقای محمدباقر قدس                       ۰۹141143۲5۹
خانه صنعت ، معدن و تجارت 

آقای محمدعلی سلطانی            ۰۹14316436۲
خانه صنعت ، معدن و تجارت 

آقای علیرضا محمدعلی وند     ۰۹144۲11۰۹۹
خانه صنعت و معدن مراغه 

آقای طاهر خامنه                        ۰۹14115384۰
خانه صنعت و معدن مراغه 

آقای جواد خدایی                        ۰۹1411457۰6
کانون انجمن های صنفی کارفرمایی 

آقای جواد غفاری خلجان     ۰۹1431۰451۲
انجمن قطعه سازان 

آقای علیرضا قوی فکر                          ۰۹141۰۰۹116
انجمن قطعه سازان 

آقای رضا حافظی شهسوار                    ۰۹144۰۲3471
انجمن  قطعه سازان 

آقای مجید رسولی سقائی                     ۰۹146511738
انجمن  قطعه سازان

آقای محمود دریانی                       ۰۹14115۹۹15
انجمن مدیران صنایع استان
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مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 
آذربایجــان  شــرقی گفــت: در نیمــه نخســت 
امســال 4۰ واحــد تولیــدی صنعتــی مســتقر در 
ــتان  ــی اس ــی صنعت ــهرک ها و نواح ــل ش داخ

احیــا و بــه چرخــه تولیــد بازگشــت.
ــا  ــزود: ب ــکویی اف ــد اس ــیدمرتضی نیرومن س
ــدازی مجــدد ایــن واحدهــای تولیــدی  راه ان
صنعتــی بــرای 317 نفــر 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 
ــع  ــع موان ــوده و ســتاد تســهیل و رف ــی ب صنعت
ــای  ــتگاه ه ــا و دس ــک ه ــار بان ــد در کن تولی
اجرایــی در بازگشــت آن هــا بــه چرخــه 

ــد. ــی کنن ــا م ــی ایف ــش مهم ــد نق تولی
ــی  ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــل ش مدیرعام
ــای  ــن واحده ــت: ای ــرقی گف ــان ش آذربایج
تولیــدی و صنعتــی بــا تــاش معاونــت صنایــع 
ــی  ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــک ش کوچ
اســتان بــا همــکاری ســتاد تســهیل و رفــع 

ــه  ــاوره ب ــات مش ــه خدم ــد و ارای ــع تولی موان
واحدهــای راکــد بــه چرخــه تولیــد بازگشــته 

اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــکویی ادام ــد اس  نیرومن
نامگــذاری ســال ۹۹ بــه عنــوان ســال جهــش 

ــر معظــم انقــاب عمــل  ــد از ســوی رهب تولی
ــه ایــن شــعار یــک تکلیــف بــوده و تــاش  ب
ــع تولیــد واحدهــای صنعتــی  ــرای رفــع موان ب
مســتقر در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی 
اســتان بــا توجــه بــه منویــات رهبــری از 
هــای  شــهرک  شــرکت  مهــم  وظایــف 

ــت. ــرقی اس ــان ش ــی آذربایج صنعت
ــدی  ــد تولی ــزار و 3۹۹ واح ــوع ۲ ه از مجم
صنعتــی  هــای  شــهرک  در  موجــود 
ــد  ــزار و 8۹3 واح ــرقی، یکه ــان ش آذربایج
فعــال و حــدود 4۰۰ واحــد غیرفعــال هســتند.

ــن  ــر در ای ــش از 53 هــزار نف ــون بی هــم اکن
واحدهــای تولیــدی اســتان مشــغول فعالیــت 

هســتند.
تولیــدی  واحدهــای  از  درصــد   6
شــهرک های اســتان بــه صنایــع بــزرگ و ۹4 
ــهرک های  ــدی ش ــای تولی ــد از واحده درص
و  کوچــک  صنایــع  بــه  اســتان  صنعتــی 

اســت. یافتــه  اختصــاص  متوســط 
آذربایجــان شــرقی دارای 56 شــهرک و ناحیــه 

صنعتــی اســت.

۴۰ واحد صنعتی راکد در آذربایجان شرقی
 به چرخه تولید بازگشت

مدیــر اداره نظــارت ارز بانــک مرکــزی از 
تخصیــص ارز بــه همــه کاالهــای رســوبی در 
بنــادر کــه لیســت آنهــا توســط وزارت صمــت 

ــر داد. ــه بانــک مرکــزی اعــام شــده، خب ب
مــاک  دربــاره  شــکوهی  امیرحســین   
تخصیــص ارز بــه کاالهــی وارداتــی بــا بیــان 
اینکــه بانــک مرکــزی تابــع مقــررات وزارت 
براســاس  ارز  تخصیــص  و  اســت  صمــت 
اولویتــی کــه توســط وزارت صمــت بــر روی 
ثبــت ســفارش قــرار گرفتــه، انجــام می شــود، 
ــر  ــی ب ــزی نظارت ــک مرک ــت: بان ــار داش اظه
ــدارد،  ــت ســفارش شــده ن ــی کــه ثب کاالهای
چراکــه در حیطــه تخصصــی بانــک مرکــزی 

و بانک هــای عامــل نیســت.
محدودیتــی  اگــر  کــرد:  تصریــح  وی 
بانــک  بــه  صمــت  وزارت  طــرف  از 
مرکــزی اعــام شــود، ایــن بانــک جلــوی 
ــت  ــی اگــر ثب ــا را حت تخصیــص ارز کااله
ــد،  ــده باش ــادر ش ــا ص ــرای آنه ــفارش ب س
قانــون،  مطابــق  اینکــه  مگــر  می گیــرد، 
کشــور  وارد  ممنوعیت هــا  از  قبــل  کاال 

شــده باشــد کــه در ایــن صــورت براســاس 
مطابــق  و  صمــت  وزارت  تشــخیص 

می کنیــم. اقــدام  مقــررات 
شــکوهی یــادآور شــد: مســئول تامیــن ارز در 
ــرخ ترجیهــی  ــا ن ــی کــه ب خصــوص کاالهای
ــی هســتند، بانــک  ــا دالر 4۲۰۰ تومان ــی ب یعن
مرکــزی اســت کــه بــا توجــه بــه منابــع ارزی 
دولــت تامیــن ارز کنــد امــا اولویت هــا را 
کــه  می کنــد  مشــخص  صنعــت  وزارت 
ــد  ــفارش هایی بای ــت س ــه ثب ــه چ ــن ارز ب ای

ــد. ــدا کن ــص پی تخصی
ــون،  ــرد: براســاس قان ــد ک ــئول تاکی ــن مس ای
براســاس  اســت  بانــک مرکــزی موظــف 
تامیــن  صمــت  وزارت  اعامــی  لیســت 
ارز کنــد و مــاک عمــل بانــک مرکــزی 
ــت  ــط وزارت صم ــه توس ــت ک ــی اس اولویت

بــر روی ثبــت ســفارش قــرار می گیــرد.
وی دربــاره تامیــن ارز کاالهــای دپو شــده در 
بنــادر نیــز گفــت: ســه لیســت توســط وزارت 
ــک  ــک مرکــزی داده شــد، ی ــه بان صمــت ب
ــود کــه  ــورو  ب ــون ی ــر 8۰ میلی ــغ ب لیســت بال

آنهایــی کــه تخصیــص ارز داشــتند، مشــخص 
شــدند و بــرای بقیــه مــوارد تخصیــص ارز را 

صــادر کردیــم.
شــکوهی افــزود: یــک لیســت 75 میلیــون 
معاونــت صنایــع  ســمت  از  نیــز  یورویــی 
گذشــته  در  مــورد   1۹ کــه  شــد  اعــام 
تخصیــص داشــت و 45 مــورد تخصیــص 
یافــت کــه در مجمــوع 64 میلیــون یــورو 
ــورو درخواســت  ــون ی ــد شــده و 11 میلی تایی

ارســال نکــرده بودنــد.
مرکــزی  بانــک  ارز  نظــارت  اداره  مدیــر 
اساســی  کاالهــای  مــورد  در  داد:  ادامــه 
ــورو اعــام شــده  ــون ی ــز 137 میلی ــی نی نیمای
بــود کــه بــرای 1۲۲ میلیــون یــورو در ۲4 
ســاعت گواهــی صــادر کردیــم و لیســت بــه 

بانک هــای عامــل اعــام شــده اســت.
بــه  عامــل  بانک هــای  کــرد:  تاکیــد  وی 
شــرطی کــه اســناد توســط واردکننــده ارائــه 
ــه،  ــک هفت ــدت ی ــرف م ــد ظ ــود، موظفن ش
ــار  ــد و در اختی ــادر کنن ــری را ص ــد رهگی ک

وزارت صمــت و گمــرک قــرار دهنــد.

جزئیات تخصیص ارز به کاالهای رسوبی در بنادر



تجــارت و بازرگانــی ارزشــمندترین واژگان 
یــک جامعــه توســعه یافتــه بــوده و در تنظیــم 
ــد.  ــات انســان ها نقــش بســزایی دارن امــر حی
صــرف قــرار گرفتــن کاربردهــای آن هــا در 
معانــی لغــوی و اصطاحــی کتــاب هــای 
ــارف هــای مختلــف  ــرة المع ــی و دائ مدیریت
بــه روح معنــوی آن، کــم  بــدون اشــاره 
ــگاه  ــه جای ــی ب ــی  توجه ــا ب ــی و یقین توجه

ــن مهــم اســت. ای
خریــدار،  فروشــنده،  تجارتــی،  هــر  در 
ســرمایه  و موضــوع خدمــت از جملــه ی 
ــازرگان محســوب  اصــول داد وســتد یــک ب
ــرای  ــا ب ــک از آن ه ــر ی ــت ه ــده و اهمی ش
ــی تأثیرگــذار  ــت تاجــران خیل کســب رضای
اســت. تجــارت بــه اعتبــاری، دو بخــش 
مــادی و معنــوی را در بــر مــی گیــرد. بــا 
ــف خــود، وارد  ــه تخصــص و وظای توجــه ب
بخــش دوم کــه همــان تجــارت معنــوی 
فــردی،  برکــت  و  پرخیــر  آثــار  و  بــوده 
اجتماعــی مســتقیم و غیرمســتقیم در تجــارت 

مــادی دارد، مــی شــوم.
ــادی،  ــارت م ــد تج ــوی همانن ــارت معن تج
اصــول، قواعــد و هدفــی دارد کــه یکــی از 
ــترش  ــعه و گس ــداف آن توس ــن اه مهمتری
زندگــی  در  معنــوی  و  مــادی  حیــات 

ــت.  ــریت اس بش
ــنده  ــازاری دارد، فروش ــوی ب ــارت معن تج
در ایــن بــازار، انســان و متاعــش عمــر مفیــد 
و اثــر گــذار اوســت و خریــدار ایــن بــازار 
ــه  ــی ک ــت، دانای ــم و داناس ــد حکی خداون
ــت نهــاده و راه هــای کســب  ــر انســان من ب
و تجــارت، همــراه بــا اصــول معنــوی آن را 
در آیــه 1۲ ســوره فاطــر اینگونــه بیــان مــی 
ــن  ــو م ــه لتبتغ ــک فی ــری الفل ــد: » و ت فرمای
ــر  فضلــه لعلکــم تشــکرون « یعنــی تاکیــد ب
تجــارت حــال از طریــق دریاهــای وســیع 
ــا اســتفاده از ابزارهــای بیــن  و بــی کــران ب
ــای  ــتی ه ــی کش ــا، یعن ــاره پیم ــی و ق الملل
بــزرگ.  بــا اشــاره بــه یــاد خــدا همــراه بــا 

شــکرگذاری و ســپاس از عنایــت و توجــه 
ــده ی  ــق دهن ــدگان کــه رون او در حــق  بن
ــورات زندگــی ماســت  ــام ام ــی در تم اصل
و  تجــاری  و  اقتصــادی  رونــق  جملــه  از 
ــی  ــچ کار و حرکت ــم هی ــه معتقدی ــد البت ص
بــدون اراده و عــزم او در جهــان وجــود 

ــدارد. ن
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 
ــازی و  ــی  نی ــاد ب ــل ایج ــه دلی ــارت ب ــه تج ب
وســیله  ای بــرای تأمیــن نیازهــای مــردم و 
جامعــه تاکیــد شــده و صرفــا بــرای افزایــش 
غیــر معقــول ثــروت نیســت کــه البتــه بــرای 
ــمانی  ــای آس ــان ه ــی در ادی آن، راهکارهای
ــوان  ــن اســام، تحــت عن ــن مبی ــژه دی ــه وی ب
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 
ــه  ــت. ب ــی اس ــت درون ــک حقیق ــانه ی ی نش
ــداری،  ــار دین ــارت در کن ــل تج ــن دلی همی
پیــدا می کنــد و  را  معنــای واقعــی خــود 
اجتماعــی،  فــردی،  نشــاط  ایجــاد  باعــث 
امنیــت دنیــوی و اخــروی در امــوال، اعــراض 
و نفــوس شــده و مانــع فســاد در دیــن و 

ــد. ــد ش ــه خواه جامع
ــت  ــا تربی ــد ب ــن و معتق ــن، مؤم ــر متدی تاج
اقامــه  بــه  کمــک  در  خویــش،  نفــس 
ــف اجتماعــی  ــوق الهــی و انجــام وظای حق
در جامعــه تأثیرگــذار بــوده و مســئولیتی 
در  او  بــر  متعــال  خداونــد  ســوی  از 
ایجــاد خیــر و صــاح جامعــه و فراهــم 
ــه در  ــه ریش ــادی ک ــامت اقتص ــردن س ک
ســامت اجتماعــی دارد، تکلیــف شــده 
ســوره   85 آیــه  بــارز  مصــداق  ایــن  و 
احیــای ســنت های حســنه  اعــراف و آن 
ــت زکات  ــاز و پرداخ ــه نم ــی، اقام ی دین

ــت از آن،  ــت و غفل ــاد خداس ــا ی ــراه ب هم
پشــیمانی ســخت و جبــران ناپذیــری حتــی 
در تربیــت نســل پــاک داشــته و توجــه 
احــکام  و  فقهــی  اعتقــادی،  مســائل  بــه 
ــات 1۰ و 11 ســوره  تجــارت، براســاس آی
ــده و  ــزرگ ش ــتگاری ب ــه رس ــف« مای »ص
ــاک  ــذاب دردن ــن از ع ــات یافت ــل نج عام

الهــی در روز قیامــت خواهــد شــد.
ــه  ــوکل ب ــان و ت ــا ایم ــه ب ــی ک ــر مؤمن تاج
ــاد در  ــا جه ــولش ب ــه رس ــاد ب ــدا و اعتم خ
ــه در  ــی ک ــتفاده از اموال ــا اس ــدا و ب راه خ
اختیــار دارد در رفــع حوائــج نیازمنــدان، 
فقــرا  بــه  رســانی  خدمــت  و  محرومیــن 
تــاش کــرده و در ســاخت مســکن، تامیــن 
بــه  کمــک  بیمــاران،  درمــان  جهیزیــه، 
ــگاه  ــد و در ن ــوزان نیازمن ــل دانش آم تحصی
وســیع تــر جریــان ســازی و تامیــن نیازهــای 
هــم نوعــان خویــش و فراهــم کــردن زمینــه 
هــای تولیــد و خدمــت رســانی در عرصــه ی 
ــه دارد،  ــه، دغدغ ــی جامع ــت زدای محرومی
ــوده و در  ــبیل اهلل ب ــی س ــاد ف ــداق جه مص
ــه  ــدا )اقام ــا خ ــد ب ــی و پیون ــا بندگ ــع ب واق
ــدا  ــات خ ــا مخلوق ــد ب ــان پیون ــاز(، فرم نم
)ایتــاء زکات( را هــم در دســتور کار خــود 

ــت. ــرار داده اس ق
نجــات  تجــارت  تجــارت،  نــوع  ایــن 
و  اســت  پایــداری  و  ســودآور   بخــش، 
خــود را از تجارت هــای بــد، بــدون ســود، 
ــد،  ــارت راک ــار و تج ــان  ب ــود، زی ــم س ک
بــه  را  معنــوی  تجــارت  و  کــرده  جــدا 
ــه جامعــه  ــوان عاملــی از عوامــل الهــی ب عن

مدنــی معرفــی مــی کنــد.
امیــد آن داریــم بــا یــاری خداونــد متعــال در 
ــی تجــارت  ــه معرف مباحــث بعــدی نســبت ب
معنــوی و آثــار و بــرکات آن در زندگــی 
فــردی و اجتماعــی کــه بخــش مهمــی از آن، 
نهضــت احیــاء و ترویــج زکات بــه ویــژه 
ــب  ــود، مطال ــد ب ــاره خواه ــال التج زکات م
مفیــد و قابــل اســتفاده ای را بــه حضــور 

ــم. ــم کنی ــد تقدی ــن عاقمن مخاطبی

اخالق در تجارت؛

تجارت معنوی 
در کنار تجارت مادی حجت االسالم قاسم محمدزاده،

 رییس اداره زکات
 کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 

آذربایجــان شــرقی
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بازرگانــی  رایــزن  محمــد صبــور حســین، 
ضمــن  تهــران  در  بنــگادش  ســفارت 
ابــراز خرســندی از حضــور خــود در اتــاق 
گســترش  بــا  امیدواریــم  گفــت:  تبریــز 
گیــری  بهــره  جانبــه،  دو  همکاری هــای 
مناســب از ظرفیــت هــای تجــاری و اقتصــادی 

گیــرد. صــورت  کشــور  دو 
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای اقتصــادی 
ــد  ــور بع ــن کش ــد: ای ــادآور ش ــور ی ــن کش ای
از کشــور چیــن، دومیــن کشــور تولیدکننــده 
و صادرکننــده پوشــاک در دنیــا محســوب می 
شــود بــه نحــوی کــه صــادرات انــواع لبــاس و 
ــش  ــاالنه بی ــان س ــه جه ــور ب ــن کش ــه ای پارچ
از 4۰ میلیــارد دالر اســت. صبــور حســین، 
چــرم را از دیگــر محصــوالت صادراتــی ایــن 

ــد. ــور خوان کش
در  بنــگادش  ســفارت  بازرگانــی  رایــزن 
ــور  ــه کش ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش ــران ب ای
و  گاز  واردکننــدگان  از  یکــی  بنــگادش 
ــادرات  ــدم ص ــود از ع ــوب می ش ــت محس نف
گاز و نفــت ایــران بــه ایــن کشــور ابــراز 
تاســف کــرده و گفــت: بیشــتر واردات نفــت 
ــاً  ــه مطمئن ــت ک ــنگاپور اس ــور از س ــن کش ای
ــده،  ــد کنن ــورهای تولی ــنگاپور از سایرکش س
ســوخت هــای فســیلی خریــداری و در اختیــار 

بنــگادش قــرار می دهــد.
ــه کــه حجــم تجــارت  ــن نکت ــا ذکــر ای وی ب

ــه  ــه ب ــا توج ــگادش ب ــران و بن ــور ای دو کش
ظرفیت هــای فرهنگــی و اقتصــادی دو کشــور 
قابــل قبــول نیســت، از فعــاالن اقتصــادی ایــران 
بــرای ســرمایه گذاری در زمینه هــای بــرق، 
ــین آالت  ــد ماش ــاک، و تولی ــد پوش گاز، تولی

ــه عمــل آورد. نســاجی دعــوت ب
صبــور حســین در ادامــه پیشــنهاد ســرمایه 
ــران از  ــق آزاد ای ــترک در مناط ــذاری مش  گ
جملــه چابهــار، انزلــی و ارس را ارائــه کــرد. 
وی اظهــار امیــدواری کــرد دو کشــور ایــران 
و بنــگادش از ظرفیــت کشــورهای گــروه 
ــای  ــترش همکاری ه ــز در گس دی D8( 8( نی

ــوند. ــد ش ــه بهره من دو جانب
و  بانکــی  همکاری هــای  بــرای  تــاش 
گســترش همــکاری در بخــش کشــاورزی بــه 
خصــوص در زمینــه ماشــین آالت کشــاورزی 
ــزن  از دیگــر مــوارد مطــرح شــده توســط رای

ــود. ــگادش ب ــی بن بازرگان

آمادگی اتاق تبریز 
برای گسترش همکاری های دو جانبه

رضــا کامــی، عضــو هیئــت رئیســه اتــاق تبریــز 
نیــز در ایــن دیــدار گفــت: امیدواریــم بــا 
ــه ظرفیت هــای اقتصــادی دو کشــور،  توجــه ب
حجــم تجــاری مابیــن ایــن دو نســبت بــه 

ــد. ــود یاب ــود، بهب ــت موج وضعی
وی بــا قدردانــی از موضــع  گیــری کشــور 

بنــگادش در خصــوص تحریم هــای ظالمانــه 
آمریــکا بــر علیــه ملــت ایــران، نقــش رایزنــان 
همکاری هــای  توســعه  در  را  بازرگانــی 
ــم  ــور مه ــن دو کش ــاری مابی ــادی و تج اقتص

ــرد. ــی ک ارزیاب
ــاره  ــا اش ــز ب ــاق تبری ــه ات ــت رئیس ــو هیئ عض
بــه ظرفیت هــای صنعتــی و تولیــدی اســتان 
از  بیشــتر  شــناخت  بــا  امیدواریــم  گفــت: 
ظرفیت هــای اقتصــادی دو کشــور، بخــش 
بنــگادش  نیازهــای وارداتــی  از  عمــده ای 

ــود. ــن ش ــتان تامی ــع اس ــط صنای توس
کامــی همچنیــن از آمادگــی اتــاق تبریــز بــه 
ــرای  ــران ب ــارت ای ــاق تج ــن ات ــوان اولی عن
خبــر  دوجانبــه  همکاری هــای  گســترش 

داد.
ســید حســن پروینــی، رئیــس انجمــن نســاجی 
بــه  اشــاره  بــا  دیــدار  ایــن  در  نیــز  اســتان 
توانمندی هــای اســتان در زمینــه نســاجی و 
در  صنعــت  ایــن  در  موجــود  ظرفیت هــای 
کشــور بنــگادش، از پیشــنهاد ســرمایه گذاری 
مشــترک در مناطــق آزاد ایــران اســتقبال کــرده 

و بــر گســترش همکاری هــا تاکیــد کــرد. 
در خاتمــه جلســه، رایــزن بازرگانــی بنگادش 
دو  همکاری هــای  گســترش  منظــور  بــه 
جانبــه، از اعــام آمادگــی ســفارت بنــگادش 
در تهــران بــرای صــدور ویــزا در کمتــر از ۲4 
ســاعت بــرای اعضــای اتــاق تبریــز خبــر داد.

حضور رایزن بازرگانی سفارت بنگالدش در اتاق بازرگانی تبریز

 معاونــت طــرح و برنامــه وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت اعــام کــرد: از ابتــدای 
فروردیــن تــا پایــان شــهریور مــاه امســال، 
ــال تســهیات در  ــارد ری ــزار و ۲7۹ میلی 3۹ ه
ــزار و 535  ــه ه ــد ب ــق تولی ــروژه رون ــب پ قال
ــدی در سراســر کشــور پرداخــت  واحــد تولی

ــت.  ــده اس ش
وزارت صمــت  برنامــه  و  طــرح  معاونــت   
اعــام کــرد: در 6 ماهــه نخســت امســال، 
55۹ واحــد تولیــدی 3۲ هــزار و 31۲ میلیــارد 

ــت  ــتغال دریاف ــد و اش ــهیات تولی ــال تس ری
کرده انــد.

 براســاس ایــن گــزارش، تســهیات پرداختی در 
قالــب برنامــه تولیــد و اشــتغال از ابتــدای اســفند 
مــاه ســال ۹7 تــا پایــان شــهریور مــاه ســال جاری 
بیــش از 64 هــزار و 168 میلیــارد ریــال بــوده که 
از ایــن محــل یــک هــزار و 114 واحــد صنعتــی 

و تولیــدی بهره منــد شــده انــد. 
ــل  ــی از مح ــهیات همگ ــن تس ــت ای پرداخ
تامیــن مالــی پروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی 

ــت. ــوده اس ب
بودجــه  قانــون   18 تبصــره  اســاس  بــر 
ســال 13۹۹ کــه بــه بحــث ایجــاد اشــتغال 
تامیــن 11  بــه  می پــردازد دولــت موظــف 
هــزار شــغل اســت کــه در ایــن راســتا تناســب 
ایجــاد  اشــتغال  و  تســهیات  بیــن  منطقــی 
شــده در نظــر گرفتــه شــده اســت. نــرخ ســود 
ــوردار  ــق برخ ــره 18 در مناط ــهیات تبص تس
ــه  ــر توســعه یافت 14 درصــد و در مناطــق کمت

1۲ درصــد اســت.

 در 6 ماه اول امسال؛

پرداخت 3۹ هزار میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید
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رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــر لــزوم 
ایجــاد فرهنــگ حمایــت از ســرمایه گــذاران 
در شــهر تبریــز و ایجــاد بســتر مناســب بــرای 

ــد کــرد. ــراد تاکی ــن اف ــت ای فعالی
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، یونــس ژائلــه قبــل از ظهــر پنــج 
ــدگان  ــات نماین ــدار هی ــان دی ــنبه در جری ش
ــز  ــهری تبری ــئوالن ش ــی و مس ــاق بازرگان ات
ــل  ــزوم تحلی ــر ل ــی ب ــاق بازرگان در محــل ات
بخــش  گــذاران  ســرمایه  بیــن  رابطــه 
تبریــز  شــهرداری  بــا  اســتان  خصوصــی 
تاکیــد کــرده و خواســتار احصــای وضعیــت 
ــوت و  ــد، ق ــاط تهدی ــی نق ــود و بررس موج

ــد. ــاط ش ــن ارتب ــف ای ضع
در  دســتگی  دو  وجــود  از  انتقــاد  بــا  وی 
در  گفــت:  بخــش  دو  ایــن  بیــن  ارتبــاط 
بــرای  مشــترک  زبــان  بایــد  کار  ابتــدای 
ــش را  ــن دو بخ ــای بی ــکاری ه ــش هم افزای
ــا در راه  ــدازی ه ــنگ ان ــع از س ــه و مان یافت

شــد. بخــش خصوصــی  فعالیــت 
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا تاکیــد بــر 
ــرمایه  ــت از س ــگ حمای ــاد فرهن ــزوم ایج ل
گــذار در شــهر تبریــز گفــت: ارزش نــدادن 
فــرار  بــه ســرمایه گــذار داخلــی ســبب 
شــود.  مــی  اســتان  از  گــذاران  ســرمایه 
ــه چنــدان  همانطــور کــه در گذشــته هــای ن
ــه دلیــل  ــز برخــی ســرمایه گــذاران ب دور نی
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 
ــا  ــم ت ــزه بدهی ــه او انگی ــرده و ب ــویق ک تش
ــا وجــود تمــام ســختی هــا، رغبــت  او نیــز ب
الزم را بــرای ســرمایه گــذاری در شــهر 

ــد. ــته باش داش

ــزوم تعریــف بســته هــای تشــویقی  ــر ل وی ب
و  کــرده  تاکیــد  گــذاران  ســرمایه  بــرای 
گفــت: ایــن امــر مــی توانــد ســرمایه گــذاران 
تبریــز  شــهر  بــه  را  خارجــی  و  داخلــی 
ــگاه واقعــی  ــه جای ــن شــهر را ب کشــانده و ای

ــاند. ــا« برس ــن ه ــهر اولی » ش
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود: از 
شــهرداری تبریــز مــی خواهیــم پــروژه هــای 
قابــل ســرمایه گــذاری شــهر را بــه اتــاق 
ــز  ــاق نی ــن ات ــا ای ــی کــرده ت ــی معرف بازرگان
نســبت بــه یافتــن ســرمایه گــذار مناســب 

ــد. ــدام کن ــا اق ــرح ه ــرای ط ب
اینکــه در شــرایط کنونــی،  بیــان  بــا  وی 
ــن  ــم تری ــتغال مه ــاد اش ــد و ایج ــث تولی بح
ــرح  ــد ط ــت: بای ــت، گف ــور اس ــه کش دغدغ
هایــی معرفــی شــوند کــه مــی تواننــد حجــم 
ــه  ــود ب ــا خ ــا را ب ــتغالزایی ه ــی از اش عظیم

ــند. ــته باش ــراه داش هم
ژائلــه همچنیــن در ایــن جلســه پیشــنهاد 
ــوان  ــه عن ــز ب ــهر تبری ــی در ش ــاد فضای ایج
نمایــش  و  ارائــه  تولیــد،  بــرای  مکانــی 
ــرده  ــه ک ــهر ارائ ــن ش ــتبافت ای ــرش دس ف
ــرح را در  ــن ط ــیدن ای ــرانجام رس ــه س و ب
راســتای اشــتغال آفرینــی و معرفــی هــر 
چــه بیشــتر ایــن هنــر – صنعــت شــهر تبریــز 

ــت. ــر دانس موث

ایجاد المان هایی در سطح شهر
 برای معرفی صنایع ویژه تبریز

شــهردار تبریــز نیــز در ایــن جلســه بــا تاکیــد 
ــش  ــژه بخ ــای وی ــت ه ــتفاده از ظرفی ــر اس ب
تبریــز  شــهری  مدیریــت  در  خصوصــی 
اکنــون در فضــای شــهری،  هــم  گفــت: 
خاهایــی 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 
بــرای  هــا  آن  از  تولیدکننــدگان،  اختیــار 
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 
ــه  ــا ب ــدام از آن ه ــر ک ــوان از ه ــی ت ــه م ک
عنــوان یــک نمــاد یــا المــان از تولیــدات 
ــن  ــا ای ــرد و ب ــتفاده ک ــز اس ــهر تبری ــژه ش وی
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 
ــاص  ــی خ ــا طرح ــدام ب ــر ک ــد ه ــی توانن م
ــدی بــوده و  ــا تولی ــه ی ــک کارخان ــغ ی مبل
عــاوه بــر تبلیــغ، بــرای فــرد دســتفروش نیــز 

محــل درآمــدی باشــند.
ــازی  ــه س ــرای بدن ــه داد: ب ــر ادام ــهین باه ش
ــی  ــز م ــز نی ــهر تبری ــای ش ــان ه ــی اتوب برخ
ــره  ــا به ــات واحده ــت تبلیغ ــم از ظرفی توانی
ببریــم کــه بدیــن وســیله، تبلیغاتــی کــم 
ــدی  ــع و تولی ــرای صنای ــا دائمــی ب ــه ام هزین

ــود. ــی ش ــاد م ــتان ایج ــای اس ه
ــز  ــن از آمادگــی شــهرداری تبری وی همچنی
ــه فرصــت هــای ســرمایه گــذاری  ــرای ارائ ب
اتــاق  و  خصوصــی  بخــش  فعــاالن  بــه 
بازرگانــی تبریــز و افزایــش همــکاری هــا بــا 

ــر داد. ــش خب ــن بخ ای
هــای  همــکاری  نحــوه  جلســه،  ایــن  در 
فعــاالن بخــش خصوصــی، اتــاق بازرگانــی و 
مدیریــت شــهری تبریــز مــورد بررســی قــرار 
گرفــت و بــر افزایــش ایــن همــکاری هــا 

ــد. ــد ش تاکی

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
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وضعیت شاخص آزادی 
اقتصادی ایران در جهان

موسســه » فراســر« کانــادا در گــزارش خــود از 
وضعیــت آزادی اقتصــادی 16۲ کشــور جهــان، 
ــی  ــا معرف ــاد دنی ــن اقتص ــگ را آزادتری ــگ کن هن

ــت. ــرار گرف ــه 13۰ ق ــران در رتب ــرد و ای ک
 شــاخص آزادی اقتصــادی کــه از ســال 1۹۹6 
ــود،  ــر می ش ــه منتش ــن موسس ــط ای ــادی توس می
ــورها  ــادی کش ــای اقتص ــودن فض ــاز ب ــر ب ــر تاثی ب
اقتصــادی،  رشــد  ســرمایه گذاری،  جــذب  بــر 
ســطح درآمــد ســرانه و خــط فقــر متمرکــز اســت. 
در  اقتصــادی  اطاعــات  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــا ۲۰18 م ــی ۲۰۰۰ ت ــازه زمان ب

نــد. گرفته ا
زیرمجموعــه  پنــج  اســاس  بــر  شــاخص  ایــن 
انــدازه دولــت )مخــارج دولتــی، نــرخ مالیــات، 
ــی و حقــوق  ــت از اقتصــاد(، نظــام قضائ ســهم دول
مالکیــت، نــرخ تــورم و قــدرت پس انــداز، تجــارت 
ــال،  ــی 16 س ــاری در ط ــن تج ــل و قوانی ــن المل بی

کشــورها را رتبه بنــدی کــرده اســت.

آزادترین اقتصادهای جهان
بــر اســاس نمــره شــاخص آزادی اقتصــادی بــر 

معیــار 1۰ واحــدی:
1- هنگ کنگ -8.۹4

۲- سنگاپور- 8.65
3- نیوزلند- 8.53

4- سوییس- 8.43
5- استرالیا- 8.۲3
6- آمریکا- 8.۲۲

7- موریشس- 8.۲1
8- گرجستان- 8.18

۹- کانادا- 8.17
1۰- ایرلند- 8.13

ایران و مصر 
در بین بسته ترین اقتصادهای جهان

ونزوئــا بــا نمــره 3.34، بســته ترین اقتصــاد جهــان 
اســت و پــس از ایــن کشــور، ســودان، لیبــی، 
زیمبــاوه،  کنگــو،  الجزایــر،  ایــران،  آنگــوال، 
ــع  ــر در جم ــزی و  مص ــای مرک ــوری آفریق جمه
1۰ کشــور بــا بســته ترین نظــام هــای اقتصــادی 

ــد. ــرار دارن ق

رتبه  سایر کشورها
ــان  ــس در رده 13، آلم ــدی انگلی ــه بن ــن رتب  در ای
ــن  ــی 36، ژاپ ــره جنوب ــش ۲7، ک در رده ۲1، اتری
ــد. ــرار دارن ــه در رده ۹۹ ق ــه 58 و ترکی 41، فرانس

بــاالی  کشــورهای  ســرانه  درآمــد  متوســط 
ــرای  ــال و ب ــزار و 1۹8 دالر در س ــدول 44 ه ج
اســت.  ســال  در  5754 دالر  فقیــر  کشــورهای 
ــورهای  ــی کش ــه زندگ ــد ب ــط امی ــن متوس همچنی
انتهــای  بــرای کشــورهای  8۰.3 ســال و  برتــر 

جــدول 65.6 ســال اســت.

ــی  ــانی را ط ــای پرنوس ــاد روز ه ــه اقتص ــرایطی ک در ش
ــا  ــایر متغیر ه ــرخ ارز و س ــد ن ــل رش ــه دلی ــد و ب می کن
ارزش ریــال تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه اســت، صاحبــان 
ــا  ــود ی ــب س ــرای کس ــا ب ــد ت ــعی می کنن ــی س نقدینگ
ــا  ــی از بازار ه ــود یک ــا خ ــظ ارزش دارایی ه ــی حف حت

را بــرای ســرمایه گذاری انتخــاب کننــد.

قیمت دالر
تحــت  مختلــف  بازار هــای  اخیــر،  هفته هــای  طــی   
ریســک هایی کــه ســایه آن بــر اقتصــاد ایــران مشــاهده 
شــده اند.  مواجــه  شــدیدی  نوســان  بــا  می شــود، 
ــرمایه گذاری  ــای س ــام بازار ه ــاً تم ــه تقریب ــانی ک نوس
را دربرگرفتــه اســت و در همیــن راســتا، نقدینگــی 
ــت.  ــار اس ــته درانتظ ــرگردان تر از گذش ــرگردان، س س
براســاس آخریــن گــزارش رســمی بانــک مرکــزی در 
ــش  ــه بی ــاه امســال حجــم نقدینگــی ب ــان خــرداد م پای
ــم  ــن رق ــه ای ــید ک ــان رس ــارد توم ــزار میلی از ۲657 ه
ــد  ــل رش ــال قب ــابه س ــاه مش ــه م ــبت ب ــد نس 34.۲ درص

نشــان می دهــد.
حــال در شــرایطی کــه اقتصــاد روز هــای پرنوســانی 
را طــی می کنــد و بــه دلیــل رشــد نــرخ ارز و ســایر 
ــه اســت،  ــرار گرفت ــر ق ــال تحــت تأثی ــا ارزش ری متغیر ه
ــب  ــرای کس ــا ب ــد ت ــعی می کنن ــی س ــان نقدینگ صاحب
ــی از  ــود یک ــا خ ــظ ارزش دارایی ه ــی حف ــا حت ــود ی س

بازار هــا را بــرای ســرمایه گذاری انتخــاب کننــد.

ــال جاری،  ــی س ــه ابتدای ــته و چهارماه ــال گذش ــی س ط
ســرمایه گذاران بــرای انتخــاب بــازار هیــچ مشــکلی 
نداشــتند، چــرا کــه بازدهــی حــدود 3۰۰ درصــدی 
ــرای ورود  ــورس در ماه هــای اول ســال جاری شــکی ب ب
بــه ایــن بــازار باقــی نمی گذاشــت و برهمیــن اســاس بــه 
همــراه ســهامداران عدالــت، درمجمــوع بیــش از 5۰ 

ــدند. ــورس ش ــهامدار ب ــی س ــون ایران میلی
ــورس از ۲۰  ــاخص های ب ــی ش ــد حرکت ــر رون ــا تغیی ام
مــرداد مــاه امســال ســمت و ســوی نقدینگــی را نیــز 

تغییــر داد. 
از ایــن تاریــخ بــازار ســهام بــا نوســان های شــدیدی 
همــراه شــد بــه طــوری کــه شــاخص کل بــورس از اوج 
ــاه در روزهــای  ــون واحــدی خــود در مــرداد م ۲.1 میلی
گذشــته در آســتانه ورود بــه کانــال 1.3 میلیــون واحــدی 
قــرار گرفتــه اســت و بدیــن ترتیــب شــاخص حــدود 8۰۰ 

ــزار واحــد عقب نشــینی کــرده اســت.  ه
ســهامداران  بــرای  بــورس  فعلــی  شــرایط  هرچنــد 
قدیمی تــر کــه از ســال گذشــته وارد ایــن بــازار شــده اند 
هنــوز تــا مرحلــه زیــان )بــه صــورت کلــی( فاصلــه دارد، 
ولــی ســهامداران تــازه واردی کــه از مــاه چهــارم بــه بعــد 

ــده اند. ــان ش ــار زی ــده اند، دچ ــازار وارد ش ــن ب ــه ای ب
رونــد صعــودی  مقطــع، ســرعت گرفتــن  ایــن  در   
ــازار  ــا در ب ــد قیمت ه ــود رش ــع خ ــه تب ــه ب ــرخ ارز ک ن
را  مســکن  و  ماننــد خــودرو  بازار هــا  و ســایر  طــا 
از  بخشــی  بــرای  را  بازارجدیــدی  داشــت،  درپــی 
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داد.  نشــان  ســرمایه گذاران 
ــه پیش بینی هایــی کــه  ــا اتــکا ب برهمیــن اســاس برخــی ب
ــار آن  ــد. درکن ــد ارز خریدن ــازار ارز می ش ــده ب از آین
ــتاندارد  ــای اس ــوان ط ــه عن ــکه ب ــرمایه گذاری در س س
نیــز بیــش از ارز طرفــدار پیــدا کــرد چــه آن کــه بازدهــی 

ســکه درمقایســه بــا ارز نیــز بیشــتر بــود.
ــازار ارز  ــزش ســنگین قیمت هــا در ب ــن ری ــا وجــود ای  ب
و بــه دنبــال آن طــا در روز ۲۹ مهــر مــاه، نشــان داد کــه 
ــا ریســک های خــاص خــود مواجــه  ــز ب ــن بازار هــا نی ای
هســتند. گرچــه طــی روزهــای گذشــته دوبــاره نــرخ ارز 
بــا رشــد بیــش از هــزار و 4۰۰ تومانــی )تــا زمــان تنظیــم 
ایــن گــزارش( بــه نزدیکــی کانــال ۲۹ هــزار تومــان 
ــت  ــده اس ــث ش ــز باع ــت و خی ــن اف ــا ای ــت، ام بازگش
ــازار ارز  ــرمایه گذاری در ب ــداری و س ــک نگه ــا ریس ت

ــد. افزایــش یاب
چــه آنکــه ایــن بــازار عــاوه بــر متغیر هایــی کــه از 
داخــل بــر آن تأثیــر می گــذارد، هم اکنــون بشــدت 
تحــت تأثیــر متغیر هــای بــرون مــرزی بخصــوص نتیجــه 
ــرا  ــت، چ ــوری امریکاس ــت جمه ــی ریاس ــات آت انتخاب
ــود،  ــروز می ش ــات پی ــن انتخاب ــه در ای ــخصی ک ــه ش ک
میــزان محدودیت هــای تحمیــل شــده بــه اقتصــاد ایــران 

را نشــان می دهــد.
 در ســایر بازار هــا ماننــد مســکن و خــودرو نیــز شــرایط 
ــا  ــش قیمت ه ــزان افزای ــع می ــت. درواق ــرده اس ــر ک تغیی
ــه  ــوده اســت کــه ورود ب ــه ای ب ــه گون در ایــن بازار هــا ب

ــرای کســانی کــه نقدینگــی اندکــی  ــه تنهــا ب آن هــا را ن
دراختیــار دارنــد دشــوار کــرده بلکــه بــا ریســک زیــادی 

نیــز مواجــه کــرده اســت.
ــک  ــاه بان ــق آمار هــای شــهریور م ــازار مســکن طب  در ب
مرکــزی متوســط قیمــت هــر متــر مربــع واحــد مســکونی 
ــان  ــه همچن ــیده ک ــان رس ــون توم ــش از ۲4 میلی ــه بی ب
نســبت بــه مــاه قبــل و مــاه مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب 
ــداد  ــا تع ــت. ام ــته اس ــدی داش ــد 5.1 و ۹1.7 درص رش
ــاه امســال  ــرداد م ــه م ــاه نســبت ب ــن م معامــات در همی

ــت داشــته اســت. 6.8 درصــد اف
ــه ای  ــروش کارخان ــل ف ــه دلی ــز ب ــودرو نی ــازار خ  در ب
ــه محصــول بســیار  ــه صــورت قرعه کشــی، دسترســی ب ب
ــه  ــز ب ــازار آزاد نی ــور در ب ــت و حض ــده اس ــدود ش مح
ــدان  ــرمایه گذاری چن ــرای س ــاال ب ــای ب ــت قیمت ه عل

توجیه پذیــر نیســت.
ــوی  ــمت و س ــع س ــور قط ــه ط ــرایط ب ــن ش ــال در ای  ح
ــه رو  ــادی روب ــرات زی ــا تغیی ــز ب ــی نی ــت نقدینگ حرک
ــدن  ــف ش ــن تکلی ــده و تعیی ــع آین ــد. در واق ــد ش خواه
بــه عنــوان ریســک در  موضوعاتــی کــه هم اکنــون 
دســت  در  نقدینگــی  می کنــد،  خودنمایــی  بازار هــا 
ــرد. در  ــد ک ــت خواه ــرمایه گذاران را هدای ــردم و س م
همیــن شــرایط آمار هــای بانــک مرکــزی حاکــی از 
رشــد مانــده ســپرده های بانکــی دارد بــه طــوری کــه در 
ــه بیــش از 3۰58  پایــان تیرمــاه امســال مانــده ســپرده ها ب
هــزار میلیــارد تومــان رســیده کــه نســبت بــه اســفند مــاه 
ــال  ــر س ــا تی ــه ب ــد و درمقایس ــته 1۲.6 درص ــال گذش س

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــته 38 درص گذش
ــول  ــی در ط ــپرده های بانک ــده س ــی مان ــد بررس  هرچن
یــک ســال گذشــته نشــان دهنده رونــد صعــودی آن 
اســت، امــا میــزان رشــد ســپرده ها در ماه هــای اخیــر 
ــب  ــا افزایــش ریســک در ســایر بازار هــای رقی همــراه ب

ــت. ــته اس ــی داش ــل توجه ــش قاب افزای
 بــه طــوری کــه نــرخ رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل در ماه هــای فروردیــن تــا تیــر مــاه بــه ترتیــب 33.3، 

34.1، 34.7 و 38 درصــد بــوده اســت.
برخــی ســرمایه  نظــر می رســد،  بــه  ترتیــب  بدیــن   
گذارانــی کــه ریســک گریز هســتند دوبــاره ســپرده 
بــا  هــم  دیگــری  عــده  و  برگزیده انــد  را  بانکــی 
نگهــداری پــول خــود در بانــک درانتظــار آینــده هســتند 

تــا تکلیــف بســیاری از موضوعــات روشــن شــود.

سرمایه گذاران دست نگه داشته اند
ــده  ــث ش ــف باع ــای مختل ــان در بازار ه ــش نوس  افزای
دارایی هــای  ســرمایه گذاران  از  برخــی  تــا  اســت 
ــی  ــان برخ ــن می ــد. در ای ــل کنن ــال تبدی ــه ری ــود را ب خ
ســهامداران بــورس اقــدام بــه فــروش ســهام خــود 

ــون در حــال ســبک ســنگین کــردن  ــد و هم اکن کرده ان
شــرایط هســتند؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه نااطمینانــی حاکــم 
بــر اقتصــاد و ریســکی کــه در دارایی هــای مختلــف 
یکــی دو  دارد، عمــده ســرمایه گذاران طــی  وجــود 
ــه ســمت دارایی هــای  ــده نقدینگــی خــود را ب ــه آین هفت
نوعــی  بــه  آینــده شــرایط  تــا در  نمی برنــد  خــاص 

ــود.  ــخص ش مش
نتیجــه  جــدی  ریســک های  از  یکــی  زمینــه  درایــن 
انتخابــات ریاســت جمهــوری امریکاســت کــه می توانــد 
ــف  ــای مختل ــاد و بازار ه ــادی در اقتص ــیار زی ــر بس تأثی
ایــران داشــته باشــد. چــرا کــه اگــر بایــدن رقیــب ترامــپ 
ــه  ــزش مواج ــا ری ــود ارز ب ــروز ش ــات پی ــن انتخاب درای

خواهــد شــد.
ــه  ــی از نتیج ــک های ناش ــل ریس ــه دلی ــب ب ــن ترتی  بدی
انتخابــات امریــکا ســرمایه گذاران ترجیــح می دهنــد 
ــپرده های  ــه س ــد ک ــداری کنن ــود را نگه ــال خ ــه ری ک

ــود. ــوب می ش ــل محس ــن مح ــی بهتری بانک
 ایــن درحالــی اســت کــه ایــن شــرایط را تنهــا در 
بازار هــای ارز و ســهام شــاهد نیســتیم و بازار هایــی 
وضعیــت  بــا  نیــز  مســکن  و  خــودرو  طــا،  ماننــد 
مشــابهی روبــه رو هســتند و بــه نوعــی رکــود در آن هــا 

می شــود. مشــاهده 
بدیــن ترتیــب هم اکنــون تمایــل افــراد بــرای نگهــداری 
ریــال افزایــش یافتــه اســت و پــس از دو ســه هفتــه 
ــازاری  ــه ب ــه چ ــد ک ــم می گیرن ــرایط تصمی ــاس ش براس
را انتخــاب کننــد. درصورتــی کــه درایــن مقطــع زمانــی 
نــرخ ســود بانکــی افزایــش نیابــد و پیش بینــی ایــن باشــد 
کــه نــرخ تــورم در آینــده بــا رشــد همــراه خواهــد بــود، 
بــه ســمت یکــی از بازار هــای رقیــب هدایــت می شــوند. 
امــا اگــر انتظــارات تورمــی کاهــش یابــد و مــردم 
ــکا را داشــته  ــران و امری ــان ای ــق می ــی یــک تواف پیش بین
باشــند کــه باعــث تســهیل در تأمیــن مــواد اولیــه و 
کاال هــای اساســی خواهــد شــد، حتــی در صورتــی کــه 
بانــک مرکــزی نــرخ بهــره را افزایــش ندهــد بخشــی از 
ــود  ــی خ ــه نقدینگ ــد ک ــح می دهن ــرمایه گذاران ترجی س
ــه صــورت ســپرده بانکــی نگهــداری کننــد. درایــن  را ب
ــب  ــای رقی ــود در بازار ه ــش رک ــاهد افزای ــورت ش ص
بــازار پــول خواهیــم بــود و همیــن رکــود بــه افــت بیشــتر 

ــد. ــد ش ــر خواه ــا منج قیمت ه
ــرمایه گذاران  ــه س ــز ک ــده نی ــه آین ــه هفت ــا س  در دو ت
از  برخــی  تکلیــف  تــا  نگه داشــته اند  دســت 
پــول  گــردش  ســرعت  شــود،  روشــن  ریســک ها 
بــرای  تقاضــا  و  می یابــد  کاهــش  اقتصــاد  در  نیــز 
ــت  ــی اس ــن درحال ــی رود. ای ــاال م ــال ب ــداری ری نگه
کــه کاهــش ســرعت گــردش پــول منجــر بــه کاهــش 

می شــود. بازار هــا  در  قیمــت 
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رییــس هیئــت مدیــره خانــه صنعــت و معــدن 
ــط  ــا رواب ــی ب آذربایجــان شــرقی در گفتگوی
ــت  ــز از فعالی ــی تبری ــاق بازرگان ــی ات عموم
ــکات  ــی مش ــوه بررس ــه و نح ــن مجموع ای

ــت.  ــدی در آن گف ــای تولی واحده
محمدحســین باقــری بــا بیــان اینکــه خانــه 
صنعــت و معــدن از 13 انجمــن تشــکیل شــده 
و اولیــن خانــه صنعــت کشــور محســوب مــی 
شــود، گفــت: در خانــه صنعــت و معــدن 
ســعی در رســیدگی بــه مشــکات واحدهــای 
پــای  ایــن راســتا  صنعتــی داریــم کــه در 
ــا  صحبــت واحدهــای مشــکل دار نشســته و ب
راهکارهایــی همچــون مذاکــره بــا بانــک هــا 
و یــا مســئوالن ارشــد اســتانی بــه دنبــال حــل 

ــتیم. ــکات هس ــن مش ای
الزم  هــای  ریــزی  برنامــه  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــه خان ــات رییس ــای هی ــور اعض ــرای حض ب
ــی  ــای صنعت ــهرک ه ــدن در ش ــت و مع صنع
ــا مشــکات واحدهــای  اســتان انجــام شــده ت
مختلــف هــر شــهرک در همــان مــکان طــرح 
شــده و راهــکاری بــرای آن هــا یافــت شــود. 
از ســوی دیگــر فعالیــت ســتاد تســهیل نیــز بــه 

ــه دارد. ــتمر ادام ــورت مس ص

راهکارهای ستاد تسهیل
 برای مشکالت بانکی واحدهای 

تولیدی
اســتان،  معــدن  و  صنعــت  خانــه  رییــس 
مســائل بانکــی را یکــی از مشــکات اساســی 
گفــت:  و  دانســته  تولیــدی  واحدهــای 
ــن  ــم در ای ــا را ه ــک ه ــوان بان ــی ت ــه نم البت
موضــوع، مقصــر دانســت. در شــرایط کنونــی 

اقتصــادی، برخــی واحدهــای تولیــدی دچــار 
مشــکل شــده و نمــی تواننــد بــه موقــع بدهــی 
خــود را بــه بانــک هــا پــس دهنــد، هــر چنــد 
ــل  ــرای ح ــی ب ــهیل، راهکارهای ــتاد تس در س
مشــکات ایــن واحدهــا در نظــر گرفتــه مــی 

شــود.
اســتان  تســهیل  ســتاد  داد:  ادامــه  باقــری 
بــرای حــل مشــکات واحدهــا، جلســات 
خصوصــی بــا بانــک هــا داشــته اســت و 
ــج درصــد  ــرای حــل مشــکل، پن ــی گاه ب حت
تســهیات اخــذ شــده توســط واحــد تولیــدی 
در ابتــدا پرداخــت و مابقــی بــه قالــب اقســاط 
چهــار ســاله درآمــده تــا واحــد تولیــدی 
بتوانــد مبلــغ تســهیات اخــذ شــده را بــه 

بازگردانــد. صــورت تدریجــی 
وی  افــزود: طــی چندیــن ســال گذشــته، 
قیمــت ارز حتــی بــه ۹ برابــر قبــل هــم رســیده 
ــر  ــم ب ــود ه ــار موج ــرایط، فش ــن ش و در ای
ــدی  ــای تولی ــم واحده ــا و ه ــک ه روی بان
ــت  ــا مدیری ــد ب ــکل بای ــن مش ــه ای ــت ک اس

ــود. ــل ش ــح ح صحی

تامین مواد اولیه
 مشکلی برای واحدهای تولیدی 

کوچک
اســتان،  معــدن  و  صنعــت  خانــه  رییــس 
از مشــکات  یکــی  را  اولیــه  مــواد  تامیــن 
ــت:  ــته و گف ــدی دانس ــای تولی ــی واحده اصل
ــه  ــواد اولی ــد م ــی توانن ــزرگ م ــای ب واحده
خــود را از بــورس کاال تهیــه کننــد امــا در ایــن 
میــان، واحدهــای کوچــک دچــار مشــکاتی 
ــت  ــه قیم ــد ک ــده ان ــه ش ــواد اولی ــه م در تهی

تمــام شــده محصــوالت ایــن واحدهــا را بــاال 
ــوالد  ــده ورق ف ــام ش ــت تم ــت. قیم ــرده اس ب
حــدود 1۲ هــزار تومــان اســت کــه هــم اکنــون 
ــزار رســیده و  ــه حــدود ۲8 ه ــازار آزاد ب در ب
ــی  ــزار تومان ــد ورق 1۲ ه ــا نمــی توانن واحده
پیــدا کننــد و ایــن عوامــل، قیمــت تمــام شــده 

ــرد. ــد ب ــاال خواه ــوالت را ب محص
باقــری افــزود: از ســوی دیگــر کاهــش رفــت 
و آمدهــا بــه خصــوص بــا مشــتریان خارجــی، 
ــت  ــرده اس ــکاتی ک ــار مش ــا را دچ واحده
چــرا کــه حتــی برگــزاری جلســات دو طرفــه 
ــختی  ــه س ــم ب ــورها ه ــر کش ــار دیگ ــا تج ب

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 
ــای  ــتن واحده ــه داش ــرپا نگ ــی س ــه در پ بلک
خــود هســتند، گفــت: در ابتــدای بیمــاری 
ــه  ــد، ن ــته ش ــور بس ــای کش ــه مرزه ــا ک کرون
جنســی از کشــور خــارج و نــه بــه آن وارد مــی 
ــرای ســرپا  شــد. برخــی واحدهــای تولیــدی ب
نگــه داشــتن واحــد خــود، حتــی کرایــه چهــار 
برابــری هــم پرداخــت مــی کردنــد کــه مــواد 
ــه نخجــوان آورده و  ــه ب ــه را از مــرز ترکی اولی

ــد.  ــور دهن ــرز عب ــن م از ای
ــت و  ــه صنع ــاش خان ــه ت ــاره ب ــا اش ــری ب باق
معــدن اســتان بــرای حــل مشــکات واحدهای 
صنعتــی بــه خصــوص پــس از شــیوع بیمــاری 
کرونــا گفــت: بســیاری از واحدهــای تولیــدی 
بــا مشــکل توقــف مــواد اولیــه در گمــرک هــا 

رییس خانه صنعت و معدن آذربایجان  شرقی:

تامین مواد اولیه و مشکالت بانکی، 
دغدغه ای برای واحدهای تولیدی



 براســاس جدیدتریــن گــزارش کنفرانــس 
تجــارت و توســعه ســازمان ملــل )آنکتــاد( 
ــوم  ــل س ــاری در فص ــادالت تج ــزان مب می
ــه  ــد کاهشــی ب ــادی رون ســال جــاری می

خــود گرفتــه اســت.
بــر اســاس آخریــن گــزارش منتشــر شــده 
ــان( میــزان  ــاد در مــاه اکتبــر )مهر-آب آنکت
مبــادالت تجــاری در جهــان در مــدت 
زمــان مذکــور در مقایســه بــا مــدت زمــان 
مشــابه در ســال ۲۰1۹ میــادی بــا کاهــش 

ــت. ــده اس ــرو ش ــدی روب 4.5 درص
بــه گفتــه کارشناســان، درصــورت تشــدید 
بحــران کرونــا کــه ایــن روزهــا وارد مــوج 
ــرگیری  ــث از س ــده و باع ــود ش ــوم خ س
قرنطینــه در اکثــر کشــورهای جهــان از 
جملــه آمریــکا، فرانســه،  انگلیس، اســپانیا و 
ایتالیــا شــده اســت،   میــزان تجــارت جهانی 
تــا پایــان ۲۰۲۰ حــدود هفــت درصــد افــت 
می کنــد و در بدبینانه تریــن حالــت ایــن 

ــد. ــد می رس ــه ۹ درص ــم ب رق
میــزان  می دهــد  نشــان  گــزارش  ایــن 
اداری  تجهیــزات  و  ماســک  تجــارت 
دورکاری  افزایــش  ســبب  بــه  منــازل 
کارکنــان و آمــوزش از راه دور با افزایش 
روبــرو شــده ولــی تجــارت خــودرو و 
انــرژی رونــد  بــه  مربــوط  بخش هــای 

کاهشــی داشــته اســت.
آمارهــا نشــان می دهــد میــزان واردات 
لــوازم پزشــکی در کشــورهایی کــه از 
در  هســتند  برخــوردار  باالتــری  ســرانه 
ــا درآمــد کمتــر،  ــا کشــورهای ب مقایســه ب

1۰۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ــای  ــر از اقتصاده ــه غی ــاد ب ــه انکت ــه گفت ب
آســیای شــرقی از جملــه ماننــد ویتنــام، 

چیــن، تایــوان و ترکیــه، ســایر کشــورهای 
جهــان در فصــل ســوم ۲۰۲۰ در مقایســه بــا 
مــدت زمــان مشــابه در ســال ۲۰1۹ میادی 

ــد. ــه کرده ان ــی را تجرب ــد کاهش رون
ایــن گــزارش می افزایــد: در ایــن مــدت 
روســیه بــا منفــی 1۹ درصــد بیشــترین 
ــد  ــا 11 درص ــام ب ــادرات و ویتن ــت ص اف
بیشــترین افزایــش صــادرات را تجربــه 

ــت. ــرده اس ک
رســمی  آمارهــای  اجمالــی  بررســی 
حاکــی اســت اکثــر اقتصادهــای تجــاری 
بــزرگ جهــان از تاثیــرات ایــن ویــروس 
مرگبــار درامــان نمانــده انــد،  امــا الگــوی 
در  اقتصادهــا  ســایر  از  چیــن  تجــاری 

ــت. ــزا اس ــان مج جه
اقتصــاد چیــن در ماه هــای نخســت شــیوع 
ــا کاهشــی شــد، در فصــل  ویــروس کرون
ــگاه  ــت ن دوم ۲۰۲۰ توانســت خــود را ثاب
دارد و در مــاه ســوم ۲۰۲۰ روبــه افزایــش 

گذاشــت.
اکنــون چیــن توانســته اســت رشــد 1۰ 
ــم  ــن رق ــه ای ــد ک ــه کن ــدی را تجرب درص
تقریبــا مشــابه ســال ۲۰1۹ میــادی اســت.

و  صــادرات  بین المللــی،    تجــارت  در 
پزشــکی در جهــان  تجهیــزات  واردات 

بســیار داغ بــود.
آمارهــا نشــان می دهــد لــوازم پزشــکی 
ضدعفونــی  ماننــد  کرونــا  بــه  مرتبــط 
کننده هــا، کیت هــای تشــخیص،   دســتگاه 
تجهیــزات  ســایر  و  اکســیژن  تنفــس 
ــن،  بیمارســتانی در صــدر صــادرات از چی
ــل  ــد و در فص ــرار دارن ــکا ق ــا و آمری اروپ
ســوم ســال ۲۰۲۰ حــدود ۲5 تــا 45 میلیــارد 

دالر در مــاه افزایــش داشــته اند.

کرونا و افت مبادالت تجاری در جهان
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نشریه
اتاق تبریز

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 اطاعــات اظهارنامه هــای 
ورود موقــت و پروانه هــای صــادرات از 
محــل ورود موقــت بــرای صادرکننــدگان 
ــن  ــی ۲۲ فروردی مشــمول طــی دوره زمان
۹7 تــا 31 شــهریورماه ۹۹ را بــه بانــک 
ایــران  اســامی  جمهــوری  مرکــزی 

ــد. ارســال نمای
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  همچنیــن 
توافــق مکلــف  ایــن  نیــز در  تجــارت 
شــده تــا در راســتای عملیاتــی کــردن 
ــد 6-1 بســته سیاســتی نحــوه برگشــت  بن
ــع  ــوه رف ــال ۹۹ و نح ــی در س ارز صادرات

تعهــد ارز صادراتــی ایفــا نشــده ســال های 
روز  و ۹8 صادرکننــدگان مصــوب   ۹7
۲۲ تیرمــاه ۹۹ کمیتــه مــاده ۲ شــورای 
ــدام الزم  ــادی، اق ــی اقتص ــی هماهنگ عال
ــی الزم در  ــات فن ــاد امکان ــر ایج ــی ب مبن
ســامانه جامــع تجــارت پیرامــون ثبــت 
آمــاری از محــل ورود موقــت توســط 
ــد. ــدگان مجــاز را صــورت ده صادرکنن

در عیــن حــال بانــک مرکــزی جمهــوری 
ــف اســت منشــأ  ــز مکل ــران نی اســامی ای
گرفتــه  صــورت  ارز  تأمیــن  میــزان  و 
ــل ورود  ــی از مح ــای صادرات اظهارنامه ه
موقــت دریافتــی از گمــرک ایــران را 
ــدات ارزی  ــزان تعه ــرده و می ــی ک بررس
صادرکننــدگان مربوطــه را محاســبه و بــه 

دســتگاه های ذیربــط اعــام نمایــد.

ــدن  ــت و مع ــه صنع ــه خان ــد ک ــده بودن ــه ش مواج
وارد عمــل شــده و بــا هماهنگــی مســئوالن اســتانی 
و اســتاندار آذربایجــان شــرقی، مشــکل حــل شــده 
از  را  خــود  اولیــه  مــواد  توانســتند،  واحدهــا  و 

ــد. گمــرک هــا، تحویــل بگیرن
و  صنعــت  خانــه  تــاش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
معــدن اســتان بــرای یافتــن بازارهــای فــروش 
ــه  ــد ب ــی گفــت: بای محصــوالت در شــرایط کنون
ــال  ــه دنب ــا ب ــود ت ــی ب ــه صادرات ــال یــک برنام دنب
آن ارز وارد کشــور شــود و از ســوی دیگــر، 
ــرا  ــند. چ ــروش برس ــه ف ــز ب ــا نی ــدات واحده تولی
کــه واحدهــای تولیــدی بــه میــزان کافــی بودجــه 
ندارنــد کــه هــم مــواد اولیــه و هــم محصــول 

ــد. ــو کنن ــود را دپ ــی خ نهای

آمارهایی از تسهیالت ارائه شده 
به واحدها

ــه  ــتان در ادام ــدن اس ــت و مع ــه صنع ــس خان ریی
نیــز  تســهیل  فعالیــت ســتاد  بــه  ای  اشــاره  بــا 
گفــت: در ســال ۹۹، شــاهد برگــزاری 18 جلســه 
کارشناســی و 13 جلســه اســتانی توســط خانــه 
صنعــت و معــدن و تجــارت اســتان بــوده ایــم 
کــه در بخــش رونــق تولیــد )ســرمایه در گــردش 
کارشناســی،  پرونــده،   ۲81 ثابــت(  ســرمایه  و 
ــده  ــی ش ــل معرف ــای عام ــه بانک ه ــب و ب تصوی
ــده مصــوب بانــک  و در حــال حاضــر، 1۰8 پرون
پرونــده   ۹1 تســهیات  و  کــرده   دریافــت  را 

ــت.  ــده اس ــت ش پرداخ
و  بازســازی  بخــش  در  اینکــه   بیــان  بــا  وی 
اســتان  بانک هــای  بــه  پرونــده   13۹ نوســازی، 
ــده  ــت ش ــده پرداخ ــه 43 پرون ــده اند ک ــی ش معرف
ــره 18  ــهیات تبص ــش تس ــت: در بخ ــت، گف اس
ــد(، 1۹6  ــود 14 درص ــا س ــه  ای ب ــهیات یاران )تس
پرونــده بــه هفــت بانــک عامــل طــرف قــرارداد بــا 
ــدن،  ــت و مع ــی، صنع ــی )مل ــعه مل ــدوق توس صن
ســپه، تجــارت، پســت بانــک، توســعه تعــاون 
پرونــده  انــد کــه 57  معرفــی شــده  آینــده(  و 

پرداخــت شــده اســت.
باقــری بــا اشــاره بــه اینکــه 6۰ درصــد منابــع 
اباغــی توســط بانــک هــای اســتان جــذب شــده 
اســت، گفــت: بانــک تجــارت بــا جــذب 184 
ــان  ــوم می ــه س ــور در رتب ــع در کش ــدی مناب درص
اســتان هــا قــرار دارد و در بیــن هفــت بانــک عامــل 
رتبــه نخســت را از لحــاظ جــذب منابــع در اســتان 

ــت. ــرده اس ــب ک کس
وی افــزود: بــا توجــه بــه رونــد پرونــده هــای 
بــه زودی درصــد  بانک هــا،  در  شــده  معرفــی 
بــا  و  داشــته  افزایــش  منابــع کشــوری  جــذب 
تکمیــل فراینــد پرونــده هــای معرفــی شــده پیــش 
ــده  ــذب ش ــی ج ــار اعام ــود کل اعتب ــی می ش  بین
ــت  ــد جه ــتورالعمل جدی ــاغ دس ــض اب ــه مح و ب
تســهیات یارانــه دار، اطــاع رســانی بــه واحــد هــا 
و تشــکیل پرونــده متقاضیــان در دســتور کار خانــه 

ــت. ــد داش ــرار خواه ــدن ق ــت و مع صنع
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کارآفرینــی  کمیتــه  نشســت  نخســتین 
کمیســیون کارآفرینــی، اقتصــاد دانــش بنیــان 
بــا  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  و گردشــگری 
ــن و تشــریح مأموریــت  دســتور جلســه » تبیی
کمیتــه کارآفرینــی، تعییــن اهــداف و برنامــه 
هــای کمیتــه بــرای ســال جــاری، تعییــن 
اولویــت و متدهــای عملیاتــی اهــداف در 
بــازه هــای زمانــی مشــخص، تعییــن و تدویــن 
ــن  ــی، تبیی ــه کارآفرین ــات کمیت ــم جلس تقوی
ــنهادی  ــای پیش ــرح ه ــرد ط ــن فراگ و تدوی
ــت  ــه در هیئ ــرای ارائ ــی« ب ــه کارآفرین کمیت
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تبریــز و شــورای 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 

ــد. ــزار ش ــتان، برگ اس
کمیســیون  کارآفرینــی  کمیتــه  رئیــس 
و  بنیــان  دانــش  اقتصــاد  کارآفرینــی، 
در  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  گردشــگری 
اولیــن جلســه کمیتــه بــا تاکیــد بــر ایــن 
ــه کــه ماموریــت و نقــش کمیســیون هــا  نکت
ــع  ــا، رف ــاق ه ــی ات ــای تخصص ــه ه و  کمیت
ــق  ــه از طری ــی در جامع ــروت آفرین ــع ث موان
تبییــن  اســت،  کارهــا  و  کســب  توســعه 
اهــداف کان و جزئــی را عمــده هــدف 

خوانــد. کمیتــه  در  نشســت  ایــن 
وحیــد مهیــن بــا یــادآوری ایــن موضــوع 
کــه اعضــای اتــاق هــای بازرگانــی و فعــاالن 
عملیاتــی  پیشــنهادات  انتظــار  اقتصــادی، 
ــور را  ــه کش ــه جانب ــعه هم ــتای توس در راس
ــه  ــن کمیت ــص ای ــای متخص ــد، از اعض دارن
ــا ارائــه راهکارهــای عملیاتــی  ــا ب خواســت ت
ــعه  ــکان توس ــود ام ــی خ ــوزه تخصص در ح
ــتان  ــان در اس ــش بنی ــای دان ــب و کاره کس

ــد. ــم آورن را فراه

اهمیت مهارت افزایی 
در حوزه اقتصاد دانش بنیان

مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
آذربایجــان شــرقی و عضــو کمیتــه کارآفرینی 
کمیســیون بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه بحــث 
اقتصــاد دانــش بنیــان و کارآفرینــی را بایــد از 
ــورد بررســی  ــع م ــای ذی نف منظــر ســازمان ه
قــرار دهیــم، یــادآور شــد: ماموریــت ایــن 
کمیتــه بایــد از منظــر اتــاق تبریــز تبییــن شــود.

همچــون  هایــی  چالــش  فــرزاد،  محمــد 
ریســک پذیــری وموانــع اداری را از جملــه 
ــت:  ــد و گف ــوزه خوان ــن ح ــای ای ــش ه چال
اتــاق هــای بازرگانــی مــی تواننــد  در مدیریت 
ــد. ــا کنن ــری ایف ــش موث ــا نق ــش ه ــن چال ای

عضــو کمیتــه کارآفرینــی اتــاق بــا تاکیــد بــر 
ــاد  ــوزه اقتص ــی در ح ــارت افزای ــت مه اهمی
ــت  ــا حمای ــم ب ــان گفــت: امیدواری ــش بنی دان
نهادهــا و  تبریــز و ســایر  بازرگانــی  اتــاق 
ــی  ــکان عملیات ــط، ام ــای  ذی رب ــازمان ه س
ــای پیشــران در اســتان بــا  کــردن پــروژه ه

ــود. ــم ش ــوزه فراه ــن ح ــت ای ــدف تقوی ه
کمیســیون  رئیــس  نایــب  آلپــار،  جــواد 
و  بنیــان  دانــش  اقتصــاد  کارآفرینــی، 
گردشــگری اتــاق بازرگانــی تبریــز، ارتبــاط 
مســتمر و موثــر اعضــاء کمیتــه بــا هــدف 
و  بنیــان  دانــش  اقتصــاد  فرآینــد  بهبــود 
تشــکیل تیــم هــای کاری بــا هــدف تقویــت 
ایــن حــوزه از اقتصــاد را مهــم ارزیابــی کــرد 
از  منــدی  بهــره  بــا  امیدواریــم  گفــت:  و 
ظرفیــت اتــاق تبریــز، امــکان توســعه کســب 
ــش در  ــش از پی ــان بی ــش بنی ــای دان و کاره

ــود. ــم ش ــتان فراه اس

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 
بــرای  کمیتــه  اقــدام  مهمتریــن  را  اســتان 
ــتان  ــان در اس ــش بنی ــای دان ــعه اقتصاده توس
ــای  ــروژه ه ــی پ ــه برخ ــاره ب ــا اش ــد و ب خوان
ــا  ــم ب ــت: امیدواری ــوزه گف ــن ح ــق در ای موف
هــم کاری و هــم افزایــی فعــاالن ایــن حــوزه، 
امــکان عملیاتــی کــردن پــروژه هــای مهــم در 

اســتان فراهــم شــود.
مســئول کمیســیون هــای تخصصــی اتــاق 
ــش  ــند آمای ــن س ــه تدوی ــاره ب ــا اش ــز ب تبری
ــران،  ــق 14۲۰ ای ــا در اف ــتان ه ــرزمینی اس س
از اعضــای کمیتــه خواســت تــا نکتــه نظــرات 
ــند را  ــن س ــوص ای ــود در خص ــنهادی خ پیش

ــد.  ــه کنن ارائ
علــی ولــی زاده بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه 
ایــن ســند بــه عنــوان یــک ســند باالدســتی در 
توســعه اســتان هــا موثــر خواهــد بــود، اظهــار 
ــنهادات  ــه پیش ــا ارائ ــه ب ــرد ک ــدواری ک امی
فعــاالن اقتصــادی و متخصصــان امــر، امــکان 
تصویــب ایــن ســند بــا مطلوبیــت مــورد نظــر 

بخــش خصوصــی فراهــم  شــود.

ضرورت پیوند واژه » نوآوری«
 با واژه » کارآفرینی« 

ــر کمیســیون کارآفرینــی، اقتصــاد دانــش  دبی
بنیــان و گردشــگری اتــاق تبریــز بــا اشــاره بــه 
ــه ژوزف شــومپیتر، اقتصــاددان اتریشــی  نظری
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ــی  ــدر کارآفرین ــوان پ ــه عن ــی کــه ب آمریکای
مطــرح اســت، گفــت: بــرای درک بهتــر واژه 
کارآفرینــی بایــد واژه نــوآوری را بــا ایــن 

ــم.  ــد دهی واژه پیون
امیــر محمــدی اصــل در همیــن راســتا افــزود: 
ــده  ــن کنن ــی تعیی ــر، ویژگ ــارت دیگ ــه عب ب
در عبــارت کار آفرینــی، انجــام کارهــای 
جدیــد یــا ابــداع روش هــای نویــن در امــور 

جــاری اســت.
ــه منظــور  ــر ایــن نکتــه کــه ب ــا تاکیــد ب وی ب
اقتصادهــای  و  کارآفرینــان  از  حمایــت 
دانــش بنیــان بایــد برنامــه مدونــی بــرای 
ــیم،  ــته باش ــی داش ــای آت ــال ه ــا و س ــاه ه م
ــی،  ــه عملیات ــن برنام ــا تدوی ــد ب ــت: بای گف
ــا  ــوزه ب ــن ح ــاالن ای ــت از فع ــکان حمای ام
ــاق  ــود در ات ــای موج ــت ه ــه ظرفی ــه ب توج
تبریــز و شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش 

خصوصــی فراهــم شــود.

 ضرورت ارائه تعریفی درست
 از کارآفرینی

کمیســیون  کارآفرینــی  کمیتــه  عضــو 
و  بنیــان  دانــش  اقتصــاد  کارآفرینــی، 
بــا  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  گردشــگری 
ــای  ــروژه ه ــه در پ ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب اش
همچــون  هایــی  مولفــه  بــا  کارآفرینــی 
کاالهــای جدیــد، فرآینــد یــا روش جدیــد، 
ــاد  ــد، ایج ــع جدی ــد، مناب ــازار جدی ــاد ب ایج
ــک  ــوان ی ــی ت ــره م ــد وغی ــکیات جدی تش
ــن  ــازمان کارآفری ــه س ــازمان را ب ــا س ــرد ی ف
ــا آن  تبدیــل کــرد، گفــت: ایــن مولفــه هــا ب
ــام  ــی ن ــه از کار آفرین ــه در جامع ــزی ک چی
بــرده مــی شــود، متفــاوت اســت کــه کمیتــه 
زدودن  در  بایــد  آفرینــی  کار  تخصصــی 

ابهــام هــای موجــود تــاش کنــد.
نظریــه  بــه  اشــاره  بــا  کیهانــور  پیمــان 
از  حــوزه  ایــن  در  ســازنده  تخریــب 
ــوآوری  ــور ن ــا ظه ــد: ب ــادآور ش ــاد ی اقتص
هــای صنعتــی در اقتصــاد دانــش بنیــان و 
اســتارتاپی، امــکان ایجــاد صنایــع مــدرن 
ــه  ــی در جامع ــع قدیم ــن صنای ــن رفت و از بی

نظــر  از  بایــد  کــه  شــد  خواهــد  فراهــم 
ســازمان  و  افــراد  اجتماعــی،  و  فرهنگــی 
داشــته  را  آن  آمادگــی  اجتماعــی  هــای 

باشــند.
کمیتــه  عضــو  تبریــزی،  شــکوهی 
ــن  ــادآوری ای ــا ی ــیون ب ــی کمیس کارآفرین
ــاد،  ــش از اقتص ــن بخ ــاالن ای ــه فع ــه ک نکت
انتظــار حمایــت از ســوی مســئوالن امــر در 
ــود را  ــت  خ ــوزه فعالی ــعه ح ــتای توس راس
دارنــد، اظهــار امیــدواری نمــود کــه کمیتــه 
ــی شــرکت  مربوطــه، همــکاری و هــم افزای
هــای دانــش بنیــان در راســتای توســعه همــه 
ــم  ــور را فراه ــتان و کش ــاد اس ــه اقتص جانب

آورد.
ارتبــاط مســتمر و موثــر اعضــا بــا هــدف 
بهبــود فرآینــد در حــوزه اقتصادهــای دانــش 
بنیــان، حمایــت و پشــتیبانی از اســتارتاپ هــا 
ــاد  ــاز، ایج ــورد نی ــی م ــع مال ــن مناب در تامی
بیشــتر  آشــنایی  بــرای  الزم  هــای  بســتر 
ــان،  ــش بنی ــا اقتصــاد دان ــردم و مســئوالن ب م
حمایــت از نــوآوری هــای ســازمان موجــود 
بــرای  واحــد  پنجــره  ایجــاد  اســتان،  در 
احصــاء و مدیریــت چالــش هــا، تقویــت 
اســتارتاپی  فعــاالن  از  حمایــت  فرهنــگ 
ــای  ــتان ه ــی از اس ــوان یک ــه عن ــتان ب در اس
مــردم  هــای  تشــکل  ایجــاد  در  پیشــران 
هــای  از رســانه  ایجــاد و حمایــت  نهــاد، 
ــن  ــاالن ای ــت فع ــدف تقوی ــا ه ــتارتاپی ب اس
ــی  ــده پژوه ــت آین ــاد، اهمی ــوزه از اقتص ح
ــوص در  ــه خص ــتان ب ــاد اس ــعه اقتص در توس
ــژه  ــه وی ــان، توج ــش بنی ــاد دان ــوزه اقتص ح
بــه عنــوان  بنیــان  اقتصادهــای دانــش  بــه 
اقتصــاد نجــات بخــش در آینــده جوامــع، 
تشــکیل جلســات تخصصــی بــه منظــور رفــع 
ــن  ــی ای ــای رقابت ــت ه ــت مزی ــع و تقوی موان
حــوزه، دعــوت از متخصصــان امــر بــرای 
حضــور موثــر و مســتمر در نشســت هــای 
آتــی کمیتــه، اســتفاده از ظرفیــت هــای اتــاق 
اقتصادهــای دانــش  بازرگانــی در توســعه 
بنیــان اســتان از دیگــر مــوارد طــرح شــده در 

ــود. ــت ب ــن نشس ای

ــاورز  ــه »کش ــاورزی از ارائ ــاد کش ــر جه وزی
ــد نهــاده و  ــرای خری ــه کشــاورزان ب کارت« ب

ــر داد. ــود، خب ک
ــانی وزارت  ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
جهــاد کشــاورزی، کاظــم خــاوازی بــا اشــاره 
بــه ارائــه »کشــاورز کارت« بــه کشــاورزان 
ــار  گفــت: در بخــش اول ایــن کارت در اختی
ــد  کشــاورزانی کــه گیاهــان اســتراتژیک مانن
گنــدم، جــو و دانــه هــای روغنــی کشــت 
دغدغــه ای  تــا  می گیــرد  قــرار  می کننــد، 
ــاده و کــود نداشــته باشــند و  ــد نه ــرای خری ب

ــد. ــتفاده کنن ــن کارت اس ــد از ای بتوانن
ــورد  ــود م ــن ک ــون ت ــه داد: از 3 میلی وی ادام
نیــاز ســاالنه کشــاورزان، ۲ میلیــون و 4۰۰ 
ــت  ــا قیم ــه ب ــت ک ــود اوره اس ــن ک ــزار ت ه
ســال گذشــته در اختیــار کشــاورزان قــرار 
وارداتــی  کودهــای  ســایر  امــا  می گیــرد 
ــه  ــی ب ــت ارز از ترجیح ــر قیم ــل تغیی ــه دلی ب

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.
انشــاهلل  کــرد:  امیــدواری  اظهــار  وی 
ــا ایــن کارت بتواننــد نهاده هــای  کشــاورزان ب
ــه موقــع تامیــن کننــد و  ــاز خــود را ب مــورد نی
ســال آینــده بــا بانــک تســویه حســاب کننــد.

ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب وزیــر جهــاد کشــاورزی ب
نــکات بســیار ریــزی در ایــن کارت دیــده 
شــده اســت، یــادآور شــد: بانــک کشــاورزی 
و معاونــت امــور زراعــت طراحــی خوبــی 
بــرای ایــن کارت داشــته اند تــا کشــاورزان 
بروکراســی های  و  دغدغــه  بــدون  بتواننــد 
ــی  ــع مال ــن مناب ــه ای ــی بانــک، ســریعاً ب معمول

ــد. ــت یابن دس
»کشــاورز  طــرح  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
کارت« یــک اقــدام بــزرگ و ملــی محســوب 
دنبــال  را  بــا جدیــت آن  بایــد  و  می شــود 
ــه  ــذاری ک ــا تأثیرگ ــرد: ب ــح ک ــم، تصری کنی
کــود در تولیــدات کشــاورزی دارد در گام 
اول ایــن محصــول انتخــاب شــد و در گام دوم 
ــف  ــع مختل ــا از مناب ــتند و م ــا هس آفت کش ه
ــم. ــز می کنی ــرای آن تجهی ــاری الزم را ب اعتب

 برای خرید نهاده و کود
ارائه »کشاورز کارت«

 به کشاورزان



ــتور  ــه دس ــود ک ــش ب ــاه پی ــت م ــدود هش ح
العمــل اجرایــی ثبــت تبدیــل شــرکت های 
و  تولیــد  موانــع  رفــع  راســتای  تجــاری در 
در  کار هــا  و  کســب  توســعه  و  حمایــت 
ــوب و  ــا مص ــان و نوپ ــش بنی ــرکت های دان ش
ابــاغ شــد. مشــارکت ورود بــه بــازار ســرمایه 
و حفــظ حقــوق ســرمایه گــذاران از دیگــر 
اهــداف دســتورالعمل تصویــب شــده بــود.

نــوع  تغییــر  شــرکت  تبدیــل  از  منظــور   
بــدون  یکدیگــر  بــه  تجــاری  شــرکت های 
شــخصیت  هویــت  تغییــر  و  زوال  انحــال، 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــی اس ــنامه مل ــی و شناس حقوق
انــواع  تبدیــل  ثبــت  العمــل،  دســتور  ایــن 
مجــور  و  مقــررات  رعایــت  بــا  شــرکت ها 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادر ممکــن اســت. 
هــر یــک از انــواع شــرکت های تجــاری قابــل 
تبدیــل بــه نــوع دیگــر اســت، مگــر بــه موجــب 
تبدیــل شــرکت ها ممکــن  قوانیــن  صریــح 

ــد. نباش
ــزی در  ــر برنامه ری ــرای پیشــبرد بهت ــن ب همچنی
ــر ایــن دســتورالعمل کارگروهــی  اجــرای موث
معاونت هــای  نماینــدگان  عضویــت  بــا 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  و  حقوقــی 
جمهــوری، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
ــت  ــی، اداره ثب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف و تع
کل شــرکت ها و موسســات غیــر تجــاری، 
اتــاق بازرگانــی، صنایــع معــادن و کشــاورزی 
ــریع  ــهیل و تس ــا تس ــود ت ــکیل می ش ــران تش ای
در امــور و رفــع ابهام هــا و اختــاالت احتمالــی 
ــرکت ها  ــواع ش ــل ان ــت تبدی ــوص ثب در خص
ــرعت  ــا س ــب و کار ب ــاالن کس ــوزش فع و آم
ــب و کار،  ــط کس ــود محی ــود. بهب ــری ش پیگی
ورود  مســیر  کــردن  همــوار  و  اشــتغالزایی 

از  برخــی  بــورس  بــه  فعــال  شــرکت های 
ــا اجرایــی ایــن  مــواردی بــود کــه قــرار بــود ب

ــود. ــاد ش ــتورالعمل ایج دس
ــر اســاس آنچــه کــه برخــی از  ــا متاســفانه ب ام
ــد  رســانه ها در ایــن مــدت زمــان منتشــر کردن
ــرکت هایی  ــی از ش ــه برخ ــت ک ــوان گف می ت
کــه خواســتار تبدیــل انــواع شــرکت، بــه 
بــه  خــاص  ســهامی  نــوع  از  مثــال  عنــوان 
ســهامی عــام هســتند، همچنــان در زمینــه ثبــت 
بــا مشــکل مواجــه هســتند و ایــن مشــکل بیشــتر 
ــه  ــان ک ــش بنی ــا و دان ــرکت های نوپ ــرای ش ب
خواســتار ارتقــای نظــام اداری و مدیریتــی 
اعضــای  و  آمــده  پیــش  هســتند،  خــود 

ــرده  ــردی ک ــی دلس ــار نوع ــرکت ها را دچ ش
ــت. اس

بــر اســاس همیــن مشــکات بــود کــه در 
ــی  ــه تمهیدات ــوه قضایی ــر رییــس ق ــه اخی اباغی
ــن  ــرای ای ــی اج ــع قانون ــا موان ــد ت ــاظ ش لح
ــده  ــه آم ــن اباغی ــود. در ای ــرف ش ــر برط ام
ــازمان  ــس س ــنهاد رئی ــه پیش ــا ب ــه بن ــت ک اس
ثبــت اســناد و امــاک کشــور مبنــی بــر لــزوم 
ــت  ــه ثب ــوط ب ــکات مرب ــع مش ــریع در رف تس
بــه  تبدیــل شــرکت های تجــاری مــاده 1۰ 
شــرح ذیــل بــه نظامنامــه راجــع بــه مــواد 1۹6، 
1۹7 و 1۹۹ قانــون تجــارت الحــاق می گــردد.

تجــاری  شــرکت های  تبدیــل   .1۰ مــاده   
ــون تجــارت در حــدود  ــاده ۲۰ قان موضــوع م
ــن و مقــررات مجــاز اســت. نحــوه ثبــت  قوانی
ــتورالعملی  ــب دس ــه موج ــرکت ها ب ــل ش تبدی
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــه ظ ــود ک ــد ب خواه
ــازمان  ــط س ــاده توس ــن م ــب ای ــخ تصوی تاری
ــکاری  ــا هم ــور ب ــاک کش ــناد و ام ــت اس ثب
معاونــت حقوقــی و امــور مجلــس قــوه قضاییــه 
تهیــه و پــس از تاییــد رئیــس قــوه قضاییــه 
توســط رئیــس ســازمان ثبــت اســناد و امــاک 

کشــور ابــاغ می گــردد.
واقــع  در  کــه  گفــت  می تــوان  حــال  لــذا 
شــد.  عملــی  و  ممکــن  شــرکت ها  تبدیــل 
بــه  قــوه قضائیــه  و  قــوه مجریــه  اختــاف 
ــکلی  ــس مش ــن پ ــا از ای ــد ت ــل ش ــوی ح نح
ــل شــرکت ها  ــرای ثبــت صورتجلســات تبدی ب
ایجــاد نشــود البتــه اباغیــه ای کــه بایــد زودتــر 
ــاه  ــر م ــی ام مه ــره س ــد و باالخ ــادر می ش ص
ابــاغ شــد. تــا پیــش از ایــن، تبدیــل شــرکت 
بــا مســئولیت محــدود بــه شــرکت ســهامی 

ــود. ــن نب ممک

بعد از یک دستورالعمل یک ابالغیه هم صادر شد؛

باالخره تبدیل شرکت ها ممکن و عملی خواهد شد؟

عضــو هیــات مدیــره ســازمان ملــی زمیــن و 
مســکن گفــت: دولــت خــود را مکلــف بــه 
ــی  ــل تمام ــر و تحوی ــکن مه ــرح مس ــام ط اتم
ــی  ــد و تمام ــان می دان ــه متقاضی ــا ب ــن واحده ای
ــاش  ــام ت ــازی تم ــران وزارت راه و شهرس مدی
خــود را بــه کار بســته اند تــا پرونــده مســکن مهــر 
ــود.  ــته ش ــتان ها بس ــاه در اس ــان م ــان آب ــا پای ت

ــی  ــت بررس ــوردی در نشس ــدی بل ــد مه  محم
ــر  ــکن مه ــای مس ــروژه ه ــت پ ــن وضعی آخری
ــس  ــو کنفران ــورت ویدئ ــه ص ــه ب ــتان ها ک اس
و بــا حضــور مدیــران حــوزه فنــی و مهندســی 
ســتادی و مدیــران راه و شهرســازی اســتان 
ــارس،  ــزی، ف ــی، مرک ــان غرب ــای آذربایج ه

شــد،  برگــزار  قزویــن  و  کرمــان  همــدان، 
جــاری،  ســال  آبان مــاه  پایــان  تــا  افــزود: 
بــدون مشــکل  پروژه  هــای دارای متقاضــی 
و  ســه  جانبه  تفاهم نامــه  از  اعــم  دولتــی، 
تعاونــی در شــهرهای بــاالی ۲5 هــزار نفــر 

جمعیــت بــه اتمــام می رســد.
بلــوردی گفــت: تقریبــا پروژه هــای تمامــی 
ــد  ــر از ۹۰ درص ــرفتی باالت ــتان ها پیش ــن اس ای
ــهر  ــر ش ــی در ه ــای اندک ــته اند و واحده داش
باقــی مانــده کــه بــا نهایــت ســرعت و پیگیــری 

در حــال اتمام انــد. 
ــای  ــه آماره ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
بــه صــورت لحظــه ای در ســامانه  موجــود 

می شــود،  روز  بــه  مهــر  مســکن  مدیریــت 
گفــت: پیگیری هــای چــه در ســتاد و چــه 
ــا زمــان اتمــام  در اســتان ۲4 ســاعته اســت و ت
آخریــن پــروژه مســکن مهــر در کشــور ادامــه 

بــد.  می یا
ــن و  ــی زمی ــازمان مل ــره س ــات مدی ــو هی عض
ــرد: دولــت  ــان ک ــان خاطرنش ــکن در پای مس
خــود را مکلــف بــه اتمــام طــرح مســکن 
بــه  ایــن واحدهــا  تمامــی  مهــر و تحویــل 
ــران وزارت  ــی مدی ــد و تمام ــان می دان متقاضی
راه و شهرســازی تمــام تــاش خــود را بــه کار 
ــان  ــا پای ــر ت ــکن مه ــده مس ــا پرون ــته اند ت بس

آبــان مــاه در اســتان ها بســته شــود.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن:

پرونده مسکن مهر استان ها تا پایان آبان ماه بسته می شود
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مدیــرکل اســتاندارد آذربایجــان شــرقی در 
گفتگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز از تدویــن اســتانداردهای الزم بــرای 
برخــی محصــوالت بومــی اســتان همچــون 
ــه  ــا گفت ــس و نوق ــی چــون ری شــیرینی های
و از کســب رتبــه برتــر واحدهــای تولیــدی 
و صنعتــی اســتان بــه عنــوان واحدهــای 

ــر داد. ــه اســتاندارد کشــور خب نمون
ــاره  ــا اش ــدا ب ــق رو در ابت ــی ح ــان فرش ساس
بــه شــرایط کرونــا و رعایــت پروتــکل هــای 
بهداشــتی توســط واحدهــای تولیــدی اســتان 
گفــت: همــکاران اداره کل در طــول ایــن 
ــف  ــای مختل ــی از واحده ــدت بازدیدهای م
بــا  خوشــبختانه  امــا  انــد  داشــته  اســتان 

ــم. ــوده ای ــرو نب ــی روب ــوع خاص موض
وی در ادامــه بــا اشــاره ای بــه فعالیــت گــروه 
پژوهشــی اســتاندارد شــمالغرب بــا مرکزیــت 
آذربایجــان شــرقی نیــز گفــت: فعالیــت گروه 
تقاضامحــور شــمال  ای  منطقــه  پژوهشــی 
غــرب بــر محوریــت محصوالتــی چــون 
شــیرینی، شــکات، قنــد و فرآورده هــای 
اســتان  کــه  چــرا  اســت  قنــادی  جانبــی 
قطــب  تــوان  مــی  را  شــرقی  آذربایجــان 

محصــوالت غذایــی در کشــور دانســت.

شیرینی های بومی استان،
 استاندارد می شوند

فرشــی افــزود: در ایــن پژوهشــگاه تدویــن 
ــه  ــوالت ک ــی محص ــرای برخ ــتاندارد ب اس
اســتاندارد  بــوده و  اســتان  تولیــد  صرفــا 
نیســت،  موجــود  هــا  آن  بــرای  ملــی 
ــی  ــه آن م ــه از جمل ــود ک ــی ش ــری م پیگی

ــس،  ــون ری ــی همچ ــیرینی های ــه ش ــوان ب ت
ــوالت  ــواع محص ــر ان ــه و دیگ ــا، قرابی نوق
ــی  ــل بوم ــه دلی ــه ب ــرد ک ــاره ک ــتانی اش اس
هــا  آن  بــرای  ملــی  اســتاندارد  بــودن، 

ــدارد. ــود ن وج
شــرقی  آذربایجــان  اســتاندارد  مدیــرکل 
ادامــه داد: تاکنــون تدویــن اســتاندارد برخــی 
و  رســیده  اتمــام  بــه  بومــی  محصــوالت 
ــز در دســت انجــام اســت  تعــدادی دیگــر نی
بیشــتری  انتظــار  از صاحبــان صنایــع  کــه 
ــا ایــن پژوهشــکده  بــرای برقــراری ارتبــاط ب
ــان  ــاز آن ــورد نی ــات م ــام تحقیق ــت انج جه

ــم. داری

ضرورت افزایش ارتباط
 واحدهای صنعتی با اداره استاندارد

وی بــا تاکیــد بــر افزایــش ارتبــاط واحدهــای 
صنعتــی بــا اداره کل اســتاندارد بــه خصــوص 
ــن مجموعــه گفــت: گاه  گــروه پژوهشــی ای
تولیــدی  واحدهــای  ســوی  از  مراجعاتــی 
ــتاندارد  ــن اس ــرای تدوی ــا ب ــتان ه ــر اس دیگ
محصــوالت صــورت مــی گیــرد کــه از 
بــرای  داریــم  انتظــار  نیــز  اســتان  صنایــع 
ارتقــای کیفیــت کار و تدویــن اســتاندارد 
ــه ایــن گــروه  محصــوالت تولیــدی خــود، ب

ــند. ــته باش ــه داش مراجع
فرشــی افــزود: در اداره کل اســتاندارد ســعی 
ــر افزایــش خدمــات دولــت الکترونیــک و  ب
میــز خدمــت داشــته ایــم تــا صاحبــان صنایــع 
ــش از  ــی بی ــرور، معطل ــات غیرض ــا مراجع ب
ــن  ــریع تری ــا در س ــته و کار آن ه ــد نداش ح

زمــان ممکــن، انجــام شــود.

واحدهای تولیدی استان
 در جمع واحدهای نمونه کشوری

ــا  وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
ــر واحدهــای  ــه برت ــه کســب رتب اشــاره ای ب
اســتان بــه عنــوان واحدهــای نمونــه کشــوری 
از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران 
ــه  ــد نمون ــن 1۰ واح ــال ۹7، از بی ــت: س گف
ــق  ــد متعل ــوری، دو واح ــده کش ــاب ش انتخ
بــه آذربایجــان شــرقی بــود کــه در ســال 
ــی،  ــه مل ــن 18 واحــد نمون ــز از بی گذشــته نی

ــد. ــتانی بودن ــد، اس ــار واح چه
شــرقی  آذربایجــان  اســتاندارد  مدیــرکل 
ادامــه داد: در ســال جــاری نیــز از بیــن ۲۰ 
ــه  ــق ب ــد متعل ــش واح ــی، ش ــه مل ــد نمون واح
ــش  ــن افزای ــه ای ــت ک ــرقی اس ــان ش آذربایج
ــود عملکــرد واحدهــای اســتان و  نشــان از بهب
از ســوی دیگــر همــکاری هــا و تــاش هــای 
ــرقی دارد. ــان ش ــتاندارد آذربایج ــازمان اس س

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 

ــد. ســازمان اســتاندارد انتخــاب شــده ان
فرشــی در خصــوص آمــار اقدامــات حقوقــی 
ــت: در  ــز گف ــال ۹۹ نی ــه اول س ــش ماه در ش
طــول ایــن مــدت، 5۹ واحــد توقیــف، ۲۰ 
ــه کمیســیون  واحــد پلمــب و 33 مــورد نیــز ب
نظــام  توســعه  و  تقویــت  قانــون  مــاده 4۲ 

ــت. ــده اس ــاع داده ش ــتاندارد ارج اس

مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی خبر داد:

 6 واحد تولیدی استان در جمع واحدهای نمونه استاندارد
تدوین استاندارد برای محصوالت بومی آذربایجان شرقی
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ــازار  ــتند، ب ــازار هس ــردم در ب ــوم م ــی عم وقت
گاوی )صعــودی( آمادگــی زیــادی بــرای 
تبدیــل شــدن بــه بــازار خرســی )نزولــی( دارد.

ــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری  ب
تســنیم؛ بــازار گاوی یــا Bull market و بــازار 
ــی  ــه واژه های ــی Bear market از جمل خرس
بــازار  توصیــف وضعیــت  در  کــه  هســتند 
عنــوان  و  اســت  مرســوم  دنیــا  در  ســرمایه 
می شــود. امــا ایــن دو واژه شــاید بیشــتر از هــر 
ــژه  ــا بوی ــازار ســرمایه م ــی در توصیــف ب زمان

ــد. ــته باش ــداق داش ــالجاری مص در س
بــر ایــن اســاس در ادامــه بــه توضیــح ایــن دو 
واژه و بیــان جزئیــات بیشــتر در خصــوص 

بازارهــای خرســی و گاوی می پردازیــم:

بازار گاوی و خرسی چیست؟
ایــن دو واژه بــرای مشــخص کــردن رونــد 
کلــی بــازار ســرمایه بــه کار گرفتــه می شــوند. 
ــازار  ــت ب ــه کلی ــی ک ــاس هنگام ــن اس ــر ای ب
ــدی  ــهام رون ــت س ــد و قیم ــد باش ــه رش رو ب
گاوی«  »بــازار  می گوینــد  دارد،  صعــودی 
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 می توانــد رونــد 

ــد. ــح ده ــازار را توضی ب

»گاو« و »خرس« از کجا آمده اند؟
ــن دو واژه  ــی ای ــه اصل ــه ریش ــد ک ــر چن ه
ــا  ــت، ام ــده نیس ــناخته ش ــع ش ــور قط ــه ط ب
ایــن موضــوع مــوارد زیــر  بــا  در رابطــه 

اســت: رایج تــر 
ــازار گاوی  ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب 1( برخ
و خــرس بــه نحــوه جنگیــدن ایــن دو حیــوان 
اشــاره دارد. بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه اینکه 
ــه دشــمن، شــاخ  های  ــه ب ــگام حمل ــه هن گاو ب
خــود را بــه طــرف بــاال می گیــرد، رونــد 

امــادر  را گاوی می نامنــد.  بــازار  صعــودی 
مقابــل خــرس در مقابلــه بــا رقیــب خــود، 
ــرد و  ــن می گی ــمت پایی ــه س ــش را ب پنجه های
ــد کــه  ــن باورن ــر ای ــا او می جنگــد. برخــی ب ب
ــه  ــام خــرس ب ــت اســتفاده از ن ــن مســاله عل ای

ــت. ــی اس ــازار نزول ــف ب ــگام توصی هن
۲( در گذشــته ای دور دالالنــی وجــود داشــتند 
آنهــا  می فروختنــد.  خــرس  پوســت  کــه 
ــه  ــان روز ب ــت هم ــا قیم ــرس را ب ــت خ پوس
چــون  و  می کردنــد  پیش فــروش  مشــتریان 
اعتقــاد داشــتند کــه قیمــت آن در آینــده  
ــد  ــت، در موع ــد یاف ــش خواه ــک کاه نزدی
تحویــل پوســت بــا پرداخــت مبلغــی کمتــر بــه 
ــی  ــد فعل ــت خری ــاوت قیم ــکارچیان، از تف ش
ــن  ــد. ای ــروش ســود کســب می کردن و پیش ف
ــد  ــه بودن ــهرت یافت ــی ها« ش ــه »خرس ــراد ب اف
و چــون رونــد نزولــی قیمــت را پیش بینــی 
می کردنــد، عــده ای عقیــده دارنــد کــه ریشــه  
»بــازار خرســی« از ایــن افــراد بــر گرفتــه شــده 
ــز  ــام گاو نی ــه ن ــن مفســران در توجی اســت. ای
ــرس  ــی گاو و خ ــارزات تاریخ ــه مب ــاره ب اش
دارنــد کــه همــواره در طــول تاریــخ، گاو 

ــت. ــوده اس ــرس ب ــل خ ــه مقاب نقط

ــی  ــازار گاوی و خرس ــات ب خصوصی
ــت؟ چیس

ــازار گاوی  ــهام: در ب ــای س ــه و تقاض * عرض
تقاضــا بســیار زیــاد اســت و عرضــه بــه نــدرت 
صــورت می گیــرد. بــه عبــارت دیگــر در ایــن 
ــده رو  ــه آین ــد ب ــا امی ــرمایه گذاران ب ــازار س ب
بــه رشــد بــازار، اقــدام بــه خریــد ســهام جدیــد 
ــرای  ــی ب ــز تمایل ــندگان نی ــد و فروش می کنن
فــروش ندارنــد. عکــس ایــن ماجــرا در بــازار 
ــی حاکــم اســت و عرضــه افزایــش و  خرس

ــد. ــش می یاب ــدت کاه ــه ش تقاضــا ب
* روانشناســی ســرمایه گذار: در بــازار گاوی، 
ــه امیــد کســب ســود بیشــتر در  ــراد ب بیشــتر اف

ــازار  ــازار ســرمایه گذاری می کننــد، امــا در ب ب
خرســی، جــوی منفــی بــر بــازار حاکــم اســت 
و همیــن امــر رمقــی بــرای ســرمایه گذاران 
باقــی  جدیــد  ســهام  خریــد  منظــور  بــه 
ــز ممکــن  ــاق نی ــن اتف ــس ای نمی گــذارد. عک
ناخوشــایند  اخبــار  عبارتــی  بــه  اســت؛ 
می توانــد منجــر بــه بــازار خرســی شــود و 
ــازار گاوی را رقــم  ــار خــوب ب ــل اخب در مقاب

ــد. زن

بــازار گاوی و خرســی در چــه دورزه 
ــد؟ ــاق می افت ــی اتف زمان

ــازار گاوی  ــا ب ــه ب ــه در رابط ــل توج ــه قاب نکت
ــد  ــه رون ــگاه کوتاه مــدت ب و خرســی، عــدم ن
بــازار اســت. بــه عبــارت دیگــر افــت قیمت هــا 
در یــک روز یــا یــک هفتــه یــا افزایــش آنهــا 
نشــان از بــازار خرســی و گاوی نیســت. بلکــه 
آنچــه نــوع بــازار را مشــخص می کنــد، رونــد 
ــت در  ــن اس ــا ممک ــت. مث ــدت آن اس بلندم
دو هفتــه اخیــر رونــد بیانگــر بــازار گاوی 
باشــد، در حالــی کــه طــی دو ســال اخیــر 
ــازار خرســی اســت. ــازار حاکــی از ب ــد ب رون

بــازار گاوی چگونــه بــه بازار خرســی 
ــود؟ ــل می ش تبدی

ــازار  ــتند، ب ــازار هس ــردم در ب ــوم م ــی عم وقت
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 
ــد  ــام می دهن ــه انج ــد کاری ک ــن کنن ــه یقی ک
یــک ســرمایه گذاری »مطمئــن« اســت. بــه 
ــرادی  ــن اف ــا آخری ــب آنه ــل اغل ــن دلی همی
هســتند کــه متقاعــد می شــوند بــازار صعــودی 
اســت و فرصت هــای خوبــی بــرای خریــد در 

ــود دارد. آن وج

بورس چطور
 از بازار گاوی 
به بازار خرسی

 تبدیل شد
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رفع مشکالت دپوی 
کاالها در گمرکات
 با اجرای طرح 

جدید ارزی
ــا  ــت: ب ــار گف ــول و اعتب ــورای پ ــس ش ریی
بــرای  جدیــد  دســتورالعمل   ایــن  تدویــن 
شــدن  دپــو  مشــکات  ارزی  تعهــد  رفــع 
کاال هــا در گمــرکات حــل خواهــد شــد. 
ــو شــده در گمــرک  ــورد کاال هــای دپ در م
ــام  ــری اق ــک س ــود دارد. ی ــورد وج دو م
کاال هــای 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 
ــخص  ــی آن مش ــردش ریال ــه گ ــاس اینک اس
شــود، معتقدیــم می شــود ایــن تخصیــص 
هــم انجــام شــود. هــدف اصلــی جلوگیــری 
ــت.  ــور هس ــه ارز از کش ــی روی ــروج ب از خ
ــق  ــود و در تواف ــخص ش ــد مش ــا ارز بای منش
جدیــد ایــن موضوعــات دیــده شــده اســت.

کــرد:  بیــان  مرکــزی  بانــک  کل  رییــس 
بیشــتر  پــول  خلــق  از  قانونــی  ســپرده 
جلوگیــری می کنــد و ارتباطــی بــه ســود 
بحــث  کــه  ســال  اوایــل  نــدارد.  بانکــی 
مــردم  کــرد  ورود  کشــور  بــه  کرونــا 
بــه  شــدت  بــه  تولیــدی  واحد هــای  و 

کردنــد. پیــدا  نیــاز  نقدینگــی 
وی تصریــح کــرد: ابتــدای ســال تصمیــم 
قانونــی  از ســپرده  یــک درصــد  گرفتیــم 
ــر اســاس  ــم ب ــن رق ــم کــه ای را کاهــش دهی
ــه  ــد و ب ــان می ش ــارد توم ــه ۲5 میلی ــی ب ریال
بانک هــا تخصیــص دادیــم  تــا بــه مــردم وام 
کــم ســود بدهیــم. وام هایــی نظیــر وام یــک 
ــده  ــیب دی ــای آس ــه واحد ه ــی، وام ب میلیون
و در انتهــا وام ودیعــه مســکن از جملــه ایــن 
مــوارد در اعطــای وام بودنــد. بعــد از اینکــه 
نتیجــه مــورد نظــر را دیدیــم ســپرده قانونــی 

ــم. ــه خــود بازگردانی ــه جــا اولی را ب
ــر  ــی کم ت ــپرده قانون ــه س ــر چ ــزود: ه وی اف
ــتر  ــول بیش ــق پ ــده خل ــب فزاین ــود و ضری ش
را  فزاینــده  ضریــب  بایــد  مــا  و  می شــود 
کشــور  در  نقدینگــی  تــا  دهیــم  کاهــش 

ــود. ــرل ش کنت
ایــن مقــام مســئول در پایــان بیــان کــرد:  در 
7 ماهــه امســال رشــد نقدینگــی 18 درصــد و 
پایــه پولــی 1۰ درصــد گــزارش شــده اســت 
ــرل ایــن  و تمــام تــاش بانــک مرکــزی کنت
ــه  ــان ســال ادام ــا پای ــن روش ت دو اســت. ای

دار خواهــد بــود. 
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ــازار گاوی صــرف نظــر از اینکــه  در یــک ب
ــردم  ــدت باشــد، عمــوم م ــی م ــدر طوالن چق
ــه قیمــت  ــر اراب ــن لحظــات ســوار ب در آخری
می کننــد  ســعی  چنــد  هــر  و  می شــوند 
و  منطقــی  دالیــل  خــود  کار  ایــن  بــرای 
اقتصــادی ذکــر کننــد، امــا در واقــع از کاری 
و  ندارنــد  چندانــی  اطــاع  می کننــد  کــه 
ــی آنهــا )کــه آن را  اســتدالل واقعــی و درون
ذکــر نمی کننــد( ایــن اســت کــه همــه دارنــد 
ــد،  ــول در می آورن ــد و پ ــن کار را می کنن ای
ــه ممکــن اســت ایــن کار اشــتباه  پــس چگون

ــد؟ باش
غافــل از اینکــه بــازار گاوی و صعــود مرتــب 
قیمت هــا، نیــاز بــه تزریــق دائمــی پــول توســط 
معامله گرانــی دارد کــه خواهــان خریــد در 
قیمت هــای باالتــر و باالتــر باشــند. هــر چقــدر 
ــداد  ــد، تع ــته باش ــازار گاوی گذش ــر ب از عم
خــود  خرید هــای  معامله گــران  از  بیشــتری 
ــدی  ــر مشــتری جدی ــد و کمت را انجــام داده ان
ــه  ــانی ک ــداد کس ــه تع ــده و در نتیج ــی مان باق
ــد  ــرای خری ــری ب ــای باالت ــد قیمت ه حاضرن

ــر شــده اســت. پیشــنهاد دهنــد کمت
شــاهد  کــه  مشــتاقند  قدیمــی  خریــداران 
افزایــش روز افــزون قیمت هــا باشــند ولــی 
دلشــان هــم نمی خواهــد بــا توقــف رشــد 
قیمــت، گیــر بیافتنــد و خریدهایشــان روی 
ــر  ــت باالت ــه قیم ــر چ ــذا ه ــد. ل ــان بمان دستش
ــردد هســتند  ــر می شــوند و م ــی رود عصبی ت م
کــه وقــت شناســایی ســود فــرا رســیده یــا نــه.

ــوند و  ــازار می ش ــردم وارد ب ــوم م ــی عم وقت
ــد،  ــد می کنن ــه خری ــروع ب ــی ش ــته جمع دس
ــک  ــان راه نزدی ــه پای ــد ک ــا می دانن حرفه ای ه
اســت. چطــور؟ چــون حرفه ای هــا بــر خــاف 
مــردم عــادی می داننــد کــه تعــداد خریــداران 
ــرف  ــد ص ــد در خری ــه بای ــی ک ــم پول و حج
شــود محــدود اســت و ســرانجام نقطــه ای 
ــه  ــس ک ــر ک ــه در آن ه ــید ک ــد رس فراخواه

ــود،  ــر ش ــدار ظاه ــم خری ــته در حک می توانس
خریــد خــود را انجــام داده اســت و دیگــر 

ــت. ــده اس ــی نمان ــداری باق خری
ــه  ــل بقی ــز مث ــه ای نی ــدار حرف ــع، خری در واق
ــد  ــر رون ــب باالت ــا مرت ــت دارد قیمت ه دوس
ولــی بــاور دارد کــه ایــن کار شــدنی نیســت. 
ــی  ــط، یعن ــر خ ــه آخ ــیدن ب ــل از رس ــذا قب ل
وقتــی هنــوز خریدارانــی وجــود دارنــد شــروع 
ــدار  ــن خری ــد. وقتــی آخری ــه فــروش می کن ب
خریــد خــود را انجــام داد، قیمــت دیگــر 
حرکتــی نمی توانــد بکنــد مگــر رو بــه پاییــن.

ــد،  ــر می افتن ــادی گی ــردم ع ــه م ــت ک اینجاس
چــون قبــًا وقتــی هنــوز پتانســیل رشــد قیمــت 
ــه را  ــه معامل ــک ورود ب ــت، ریس ــود داش وج
ــا  ــدند. حرفه ای ه ــازار نش ــد و وارد ب نپذیرفتن
ــه  ــروع ب ــه، ش ــن نقط ــه ای ــیدن ب ــل از رس قب
و  کرده انــد  موقعیت هــا  کــردن  خالــی 
بــا رقابــت بیــن آنهــا بــر ســر جلــب نظــر 
ــرعت در  ــه س ــه ب ــده ک ــی مان ــداران باق خری
حــال کمتــر شــدن هســتند، قیمــت رو بــه 

می گــذارد. کاهــش 
پایین تــر  قیمت هــای  آنکــه  بجــای  حــال 
بــرای خریــداران جذاب تــر باشــد، دچــار 
هــراس می شــوند. آنهــا نــه تنهــا انتظــار ضــرر 
نداشــتند بلکــه تنهــا دلیــل آنهــا بــرای ورود بــه 
ــه  ــود ب ــب س ــا از کس ــاالی آنه ــع ب ــازار توق ب
روشــی بســیار مطمئــن بــود و االن هــم طاقــت 

ــد. ــدی ندارن ناامی
ــروش  ــه ف ــروع ب ــم ش ــردم ه ــوم م ــی عم وقت
ــد  ــه رم کــرده اســت. هــر چن ــگار گل ــد ان کنن
دوبــاره بــرای فروش هــای هیجانــی و زیــر 
قیمــت، چندیــن دلیــل اقتصــادی و منطقی ذکر 
ــا  ــه آنه ــد ک ــان نکن ــی گم ــا کس ــد ت می کنن
ــر منطقــی  ــی غی ــا آدم های ــد ی وحشــت کرده ان
هســتند، امــا در واقــع دلیــل اصلــی اینکــه آنهــا 
ــتند  ــرار هس ــال ف ــت زده در ح ــه وحش اینگون

ــت! ــر نرف ــا باالت ــه قیمت ه ــت ک ــن اس ای



وزارتــِی  و  نظارتــی  کل  اداره  نماینــدگان 
وزارت امــور خارجــه ضمــن حضــور در اتــاق 
ــره  ــات و مذاک ــاق ماق ــرکل ات ــا دبی ــز ب تبری

ــد. نمودن
ــناس  ــی، کارش ــداله کبریای ــدار اس ــن دی در ای
ارشــد اداره کل نظارتــی و وزارتــِی وزارت 
خرســندی  ابــراز  ضمــن  خارجــه،  امــور 
و  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  در  حضــور  از 
گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس، هــدف 
خــود را از ایــن ســفر، ارزیابــی نمایندگــی 
ــوان کــرد.  ــز عن وزارت امــور خارجــه در تبری
وی بــا تاکیــد بــر قدمــت و اعتبــار اتــاق تبریــز، 
ســال  در  را  اتــاق  ایــن  اعضــای  مســئولیت 
جهــش تولیــد بســیار مهــم ارزیابــی نمــود.

مســائل  دانســتن  مکمــل  بــا  کبریایــی 
ــی،  ــی و فرهنگ ــائل سیاس ــرای مس ــادی ب اقتص
اهمیــت اقتصــاد را در برهــه کنونــی بســیار 
وزارت  کــه  داد  اطمینــان  و  دانســت  مهــم 
کننــده  تســهیل  عنــوان  بــه  خارجــه  امــور 
مختلــف  نهادهــای  بین المللــی  فعالیت هــای 
ــوده  ــادی ب ــاالن اقتص ــت فع ــور، در خدم کش

و خواهــد بــود.
کارشــناس ارشــد اداره کل نظارتــی و وزارتــِی 
ســخنان  انتهــای  در  خارجــه  امــور  وزارت 
توســعه  جهــت  نیــز  را  پیشــنهاداتی  خــود، 

صــادرات عنــوان نمــود.
مهــدی قهرمانــی، دبیــرکل اتــاق بازرگانــی 

بــه  خوش آمدگویــی  ضمــن  نیــز  تبریــز 
ــی  ــه، گزارش ــور خارج ــدگان وزارت ام نماین
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــان ات ــل می ــوه تعام از نح
ــز  ــه در تبری ــور خارج ــی وزارت ام و نمایندگ
را ارائــه کــرد. وی ضمــن ابــراز امیــدواری 
اتــاق  ارتباطــات  افزایــش  درخصــوص 
ــنهاد  ــه، پیش ــور خارج ــی و وزارت ام بازرگان
امــور  وزارت  نمایندگــی  جایــگاه  ارتقــای 

خارجــه در تبریــز را نیــز مطــرح نمــود.
ــعه  ــت توس ــر اهمی ــد ب ــن تاکی ــی ضم قهرمان
خاطــر  همســایه،  کشــورهای  بــا  روابــط 
ــا  ــودن مرزه ــم بســته ب نشــان کــرد کــه علیرغ

در روزهــای اول شــیوع ویــروس کرونــا و 
ــزان  ــس از آن، می ــوِد پ ــای موج محدودیت ه
صــادرات اســتان و اعضــای اتــاق تبریــز رقمــی 
ــال  ــابه س ــدت مش ــم م ــه رق ــک ب ــیار نزدی بس
13۹8 بــوده کــه ایــن خــود نشــان از عــزم اتــاق 
بازرگانــی تبریــز در راســتای تحقــق شــعار 
مطــرح شــده توســط مقــام معظــم رهبــری 
بــرای ســال 13۹۹ یعنــی جهــش تولیــد اســت.

در انتهــای جلســه ضمــن قدردانــی از زحمــات 
امــور  نمایندگــی وزارت  پرســنل  و  رئیــس 
خارجــه در تبریــز، بــر گســترش و تعمیــق 

ــد.  ــد ش ــات تاکی ارتباط

حضور نمایندگان اداره کل نظارتی و وزارتِی وزارت امور خارجه
 در اتاق تبریز

ــاوری  ــم و فن ــی عل ــات بین الملل ــز تعام  مرک
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــی  ــه، فرصت ــد تعرف ــف ک ــاد 38۰ ردی ــا ایج ب
و  خــاق  دانش بنیــان،  شــرکت های  بــرای 
ــوالت و  ــد محص ــا بتوانن ــرد ت ــاد ک ــاور ایج فن
خدمــات خــود را بــه پنــج کشــور عضــو بــازار 

ــد. اوراســیا عرضــه کنن
بــه گــزارش معاونــت علمــی و فنــاری ریاســت 
تعامــات  مرکــز  تــاش  بــا  جمهــوری، 
معاونــت  ایــن  فنــاوری  و  علــم  بین المللــی 
برتــر  دانش بنیان هــای  تــوان  و  ظرفیــت 
صادراتــی بــه بــازار پُرســود اوراســیا پیونــد 

. د ر می خــو
براســاس ایــن گــزارش، 38۰ ردیــف کــد 
ــه  ــازار اوراســیا ب ــی اســت کــه ب ــه، فرصت تعرف
فنــاور  و  خــاق  دانش بنیــان،  شــرکت های 
ــات  ــوالت و خدم ــد محص ــا بتوانن ــد ت می ده
خــود را بــه پنــج کشــور عضــو ایــن بــازار 

ــد. ــه کنن عرض
طبــق گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری 
روســیه،  کشــورهای  جمهــوری  ریاســت 

بــاروس، قرقیزســتان، ارمنســتان و قزاقزســتان 
در ایــن بــازار حضــور دارنــد و از آبان مــاه 
ــت ســه ســاله  ــت موق ــا عضوی ســال گذشــته ب
ــد  ــد. هن ــران در جمــع خــود موافقــت کردن ای
ــن  ــه ای ــه هــم در صــف انتظــار ورود ب و ترکی

ایســتاده اند. بــازار 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
هــم بــا اســتفاده از ایــن فرصــت در تــاش 
ــه تحقــق هــدف توســعه صــادرات  ــا ب اســت ت
ظرفیت هــای  و  کنــد  دانش بنیان هــا کمــک 
بــازار  بــه ایــن  دانشــی و فناورانــه آنهــا را 
ــی  ــد، فرصت ــق کن ــزرگ و در دســترس تزری ب
ــی  ــی ترجیح ــای گمرک ــه تعرفه ه ــا ارائ ــه ب ک

ــت. ــه اس ــتری یافت ــت بیش جذابی
و  علــم  بین المللــی  تعامــات  مرکــز 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــاوری معاون فن
ــرای  ــی را ب ــال طرح ــل امس ــوری از اوای جمه
شــرکت های  صادراتــی  وضعیــت  بررســی 
و  صادراتــی  مشــکات  رفــع  دانش بنیــان، 
ارتقــای تــوان آنهــا بــرای ایــن کار آغــاز 
ــرکت  ــش از 14۰ ش ــرح بی ــن ط ــرد، در ای ک

ــه  ــا ب ــدند ت ــایی ش ــد شناس ــان توانمن دانش بنی
بــازار اوراســیا دسترســی یابنــد.

ــرای  ــات، ب ــتردگی موضوع ــه گس ــه ب ــا توج ب
ایــن کار ۲۰ شــرکتی 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 
ــد  ــه خواه ــرکت ها ارائ ــر ش ــه دیگ ــن ب آنای

شــد.
بــه  سیاســی،  علــوم  و  دانــش جغرافیــا  در   
ســرزمین ادامــه داری کــه دو قــاره اروپــا و 
ــیا  ــأ اوراس ــرد، اصطاح ــر می گی ــیا را درب آس
ــورها،  ــی کش ــود. در دروس برخ ــه می ش گفت
اوراســیا بــه عنــوان بــزرگ تریــن قــاره در بیــن 
ــاره جهــان شــناخته می شــود. بخــش  ــا 6 ق 5 ی
بــزرگ اوراســیا در نیم کره هــای شــمالی و 

ــرار دارد. ــرقی ق ش
اقیانــوس  از:  عبارتنــد  اوراســیا  مرزهــای 
آرام در شــرق، اقیانــوس اطلــس در غــرب، 
اقیانــوس منجمــد شــمالی در شــمال و آفریقــا، 

مدیترانــه و اقیانــوس هنــد در جنــوب.
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برنامه ریــزی  و  مدیریــت  رئیــس ســازمان 
و  اهــداف  تشــریح  بــا  آذربایجان شــرقی 
اســتان  آمایــش  ســند  وضعیــت  آخریــن 
ســند  کــرد:  اظهــار  آذربایجان شــرقی، 
آمایــش اســتان یکــی از اســناد باالدســتی 
ــادی،  ــای اقتص ــه فعالیت ه ــت ک ــی اس فضائ
در  را  جمعیــت  توزیــع  و  ســکونتگاهی 
بازآرایــی  کوچــک  و  بــزرگ  شــهرهای 

. می کنــد
ــی  ــش فضای ــزود: در آرای ــودی اف داوود بهب
چــه  و  ملــی  عرصــه  در  چــه  موجــود 
عــدم  و  تعارضــات  اســتانی،  عرصــه  در 
ــال 45  ــوان مث ــی وجــود دارد. به عن توازن های
درصــد از جمعیــت اســتان در شــهر تبریــز و 
ــتان  ــتان های اس ــایر شهرس ــد در س 55 درص

ــتند. ــتقر هس مس
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  رئیــس ســازمان 
 8۰ همچنیــن  گفــت:  آذربایجان شــرقی 
ــی  ــه غرب ــتان در نیم ــت اس ــد از جمعی درص
ــتقر  ــه( مس ــا مراغ ــا ت ــیر جلف ــتان )در مس اس
هســتند در حالــی کــه نیمــه شــرقی جمعیــت 
ــی  ــادی بزرگ ــای اقتص ــی قابلیت ه ــر ول کمت
دارد کــه ایــن تمرکزهــا حاکــی از نامتعــادل 

ــت. ــی اس ــع آمایش ــودن توزی ب
بهبــودی یــادآور شــد: بــرای افــق آینــده 
باشــیم.  داشــته  جدیــدی  تصویــر  بایــد 
قابــل  اســتان  بــرای  کــه  چشــم اندازی 
می دهــد،  نشــان  کــه  اســت  مشــاهده 
ــی  ــی اجتماع ــد تحول خواه ــان مه آذربایج
ــات  ــد در ماحظ ــد بای ــن برن ــه ای ــت ک اس

شــود. لحــاظ  برنامه ریــزی  آینــده 
داد:  توضیــح  همچنیــن  اقتصــاددان  ایــن 
ــادی  ــاظ اقتص ــه لح ــواره ب ــان هم آذربایج
بــازارگاه  به عنــوان  و  بــوده  مطــرح 
از  می شــود،  شــناخته  کشــور  اقتصــادی 
ــط  ــک محی ــه ی ــد ب ــا بای ــر م ــرف دیگ ط
ــه  ــوع هم ــیم. در مجم ــدار برس ــت پای زیس
ــتان  ــش اس ــند آمای ــات در س ــن ماحظ ای
قــرار  توجــه  مــورد  آذربایجان شــرقی 

گرفتــه اســت.
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  رئیــس ســازمان 
آذربایجان شــرقی در عیــن حــال متذکر شــد: 
ــای  ــد رونده ــوارد بای ــن م ــه ای ــار هم در کن
ــای  ــوی حرکت ه ــمت و س ــا و س کان دنی

ــم. ــز ببینی ــی را نی جهان
خصــوص  در  داشــت:  اذعــان  بهبــودی 
جاذبــه  بایــد  جمعیــت  توزیــع  الگــوی 
اســتان هــم  نیمــه شــرقی  جمعیتــی را در 
ایجــاد کنیــم و برخــی از فعالیت هــا را بــه 

ایــن ســمت ببریــم.

استقرار کل زیرساخت های
 راه استان در نیمه غربی

راه  زیرســاخت های  کل  داد:  ادامــه  وی 

بــرای  و  دارد  قــرار  غربــی  نیمــه  در  مــا 
کــرد.  فکــری  بایــد  هــم  شــرقی  نیمــه 
ــراب  ــتان آباد- س ــن بس ــال راه آه ــرای مث ب
گرفتــه  صــورت  پیش بینی هــای  از  یکــی 
اگــر  آینــده  در  اســت.  مــورد  ایــن  در 
احــداث آزادراه تبریــز - اهــر کــه بــه مــرز 
ــد در  ــز می توان ــود نی ــل ش ــان وص آذربایج

ایــن تحلیــل بگنجــد.
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  رئیــس ســازمان 
برخــی  داشــت:  ابــراز  آذربایجان شــرقی، 
از مناطــق مــا از همــه زیرســاخت های راه، 
راه آهــن و فــرودگاه محــروم هســتند و در 
برخــی از مناطــق همــه ایــن امکانــات وجــود 
ــق ۲۰  ــک اف ــوان ی ــده می ت ــد و در آین دارن
فــرودگاه  دو  کــه  کــرد  پیش بینــی  ســاله 
کوچــک نیــز بــه مناطــق محــروم اســتان 

ــود. ــه ش اضاف

سهم اشتغال 20 درصدی و ارزش 
افزوده 10 درصدی کشاورزی استان

خصــوص  در  کــرد:  اعــام  بهبــودی 
کشــاورزی تغییــر الگــوی کشــت بــه ســمت 
بــا  کشــت های گلخانــه ای و محصــوالت 

باالســت. افــزوده  ارزش 
عارضه هــای  از  یکــی  گفــت:  وی 
ــودن  ــنتی ب ــا س ــم م ــی و دی ــاورزی آب کش
اســت و بــا اینکــه ۲۰ درصــد از جمعیــت 
فعالیــت  کشــاورزی  عرصه هــای  در  مــا 
می کننــد، تنهــا 1۰ درصــد ارزش افــزوده 
را ایجــاد می کننــد؛ یعنــی ســهم کشــاورزی 

ــی در  ــد ول ــتغال ۲۰ درص ــاد اش ــا در ایج م
ایجــاد ارزش افــزوده 1۰ درصــد اســت و 
ــد انتظــار داشــته باشــیم  ــن شــرایط نبای در ای

کشــاورزی توســعه یابــد.
ــک  ــه ی ــرای اینک ــه داد: ب ــئول ادام ــن مس ای
روســتایی در روســتا بمانــد و بــه کشــاورزی 
بپــردازد بایــد فعالیــت او مولــد بــوده و ارزش 
ــا تغییــر  افــزوده ایجــاد کنــد و ایــن هــدف ب

ــت. ــر اس ــت امکان پذی ــوی کش الگ

تمرکززدایی صنعت از حاشیه تبریز 
سخت، الزم و ضروری است

بهبــودی در بخــش دیگــری از صحبت هــای 
بایــد  آب  مــورد  در  کــرد:  ابــراز  خــود 
الگوهــای جدیــد آبیــاری را تحقــق بخشــیم. 
ــز  ــیه تبری ــی از حاش ــت، تمرکززدای در صنع
ســخت ولــی الزم و ضــروری اســت. صنایــع 
ــِر مــا نبایــد در کنــار تبریــز  آالینــده و آب  ب
واقــع شــوند و ســازمان های مجوزدهنــده 
الزامــات  به عنــوان  بایــد  را  مســائل  ایــن 

ــد. ــاظ کنن ــی لح آمایش
ــه  ــان اینکــه ســند آمایــش اســتان ب ــا بی وی ب
ــی  ــروه تخصص ــدی در کارگ ــاظ فرآین لح
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 
بافاصلــه بعــد از تائیــد و نهایــی شــدن ایــن 
در  هــم  اســتان ها  آمایــش  اســناد  ســند، 

ــرد. ــرار گی ــورا ق ــتور کار ش دس
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ســامانه جامــع تجــارت ایــران یــا همــان ســامانه 
در   ntsw.ir آدرس  بــه  کاال  ســفارش  ثبــت 
مــرداد 13۹5 به عنــوان یــک ســامانه یکپارچــه 
بــرای نظــارت و تســهیل در فرآیند هــای بازرگانــی 
بــه بهره بــرداری رســید تــا بــا کاهــش بوروکراســی 
اداری در ایــن حــوزه، پــل ارتباطــی را جهت انتقال 
ــش  ــاالن بخ ــن فع ــناد بی ــت اس ــات و ثب و اطاع

ــد. تجــارت و ســازمان های مربوطــه ایجــاد کن
طبــق قوانیــن کشــور، فعــاالن اقتصــادی بــرای 
واردات کاال، بایــد ابتــدا درخواســت خــود 
ــد از  ــد و بع ــام کنن ــت اع ــه وزارت صم را ب
انجــام مراحــل مختلــف قانونــی و در صــورت 
نیــاز دریافــت تأییدیــه ســازمان های دیگــر، 
مجــاز بــه واردات و ترخیــص کاال بــه کشــور 
خواهنــد بــود کــه ایــن ســامانه بــا تجمیــع 
ایــن  تســریع  بــرای  مختلــف،  ســامانه های 
ــال  ــی و ارس ــور فیزیک ــذف حض ــا ح ــد ب رون
ــی،  ــازمان های متول ــه س ــاره ب ــات چندب اطاع

ــد. ــدازی ش ــه و راه ان ــر گرفت در نظ
ــون  ــم قان ــم و شش ــاده پنج ــق م ــی طب از طرف
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصوبــه ســوم 
دی مــاه 13۹۲، دولــت مکلــف شــد بــه منظــور 
پیشــگیری از ارتــکاب قاچــاق و شناســایی 
و  الکترونیکــی  ســامانه های  آن،  نظام منــد 
بــر  نظــارت  نیــاز جهــت  مــورد  هوشــمند 
فرآینــد واردات، صــادرات، حمــل، نگهــداری 
و مبادلــه کاال و ارز را ایجــاد و راه انــدازی 
کنــد و کلیــه دســتگاه های مرتبــط بــا تجــارت 
خارجــی کشــور، موظــف شــدند تــا بــا اجــرا و 
ــادل  ــه و تب ــه ارائ ــامانه ب ــرداری از آن س بهره ب

ــد. ــدام کنن ــق آن اق ــات از طری اطاع
ــت در  ــت دول ــه هیئ ــور در جلس ــس جمه  رئی
تاریــخ ۲3 مهرمــاه بــا بیــان اینکــه ســال ها و 
ماه هــا دنبــال ایــن ســامانه بودنــد، از افتتــاح 
ــرداری  ــه بهره ب ــش ب ــال پی ــه 4 س ــامانه ای ک س
رســیده اســت خبــر داد. ســامانه ای کــه در ایــن 
مــدت گرچــه کامــل نبــوده اســت، امــا برخــی 
از خدمــات در قالــب آن ســامانه ارائــه می شــد.

 اســتفاده از ایــن ســامانه در شفاف ســازی و 
ــر  ــت و مؤث ــاد مثب ــاق و فس ــری از قاچ جلوگی
ارزیابــی مــی گــردد بطــوری کــه هــم اکنــون 
حــدود 7۰ کشــور در دنیــا از چنیــن ســامانه ای 

اســتفاده می کننــد.
ــدود 7  ــد ح ــران بای ــارت ای ــع تج ــامانه جام  س
ــدام دارای  ــر ک ــه ه ــد ک ــع کن ــامانه را تجمی س
ــائل  ــدن مس ــدی ش ــا ج ــی ب ــتند ول ــی هس متول

مربــوط بــه ســاماندهی و کنتــرل بــازار ارز و 
معامــات بین المللــی، الــزام اســتفاده از ایــن 
و  ســازمان ها  تمکیــن  بــا  و  مطــرح  ســامانه 
نهاد هــای ذی ربــط، تجــار و بازرگانــان نیــز ملــزم 
بــه ثبــت اطاعــات خــود در این ســامانه هســتند.

ایــن ســامانه فعالیــت خــود را در بخــش تجــارت 
ــفارش  ــت س ــد ثب ــال فرآین ــا انتق ــی و ب خارج
برخــی از گروه هــای کاالیــی کتــاب تعرفــه بــه 
ســامانه جامــع تجــارت در ســال ۹5 شــروع کــرد 
و بخــش تجــارت داخلــی آن نیــز در اواخر ســال 

۹6 افتتــاح شــد.
ــی  ــرفت فعل ــت پیش ــا وضعی ــی ه ــق ارزیاب  طب
ســامانه حــدود 75 درصــد اســت به طوری کــه 
ــه  ــاً ب ــوزه واردات تقریب ــر در ح ــال حاض در ح
بهره بــرداری کامــل رســیده اســت و امــکان 
بســتر  در  بازرگانــان  صادراتــی  ارز  فــروش 
ســامانه فراهــم اســت. در تجــارت خارجــی 
ــای  ــه فرآیند ه ــن کلی ــد متضم ــامانه بای ــه س ک
واردات، صــادرات و ترانزیــت باشــد، فقــط 
ــل  ــد تکمی ــات گمرکــی بای یــک بخــش عملی
ــد ســتاد هماهنگــی  ــه جدی ــا مصوب شــود کــه ب
اقتصــادی و شــورای اجــرای فنــاوری اطاعات 
مقــرر شــده اســت تــا نهــم آذر ایــن بخــش هــم 

ــی شــود. نهای
شــامل  نیــز  ســامانه  داخلــی  تجــارت   
ــرای  ــکان ب ــت و م ــال مالکی ــای انتق فرآینده
ــه  ــا ب ــه بن ــت، ک ــری کاالهاس ــد و رهگی رص
گفتــه مدیــر ســامانه تجــارت، اولویــت بــا 
کاالهــای اساســی بــا ارز 4۲۰۰ تومانــی اســت 
و خوشــبختانه هماهنگــی الزم بــرای چهــار 
ــای اساســی شــامل ذرت، جــو،  ــم از کااله قل
وزارت  کــه  روغنــی  دانه هــای  و  ُکنجالــه 
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 می شــوند و البتــه نقص هــای 
مربــوط بــه اجــرا و تبــادل اطاعــات بــه لحظــه 

ــت. ــع اس ــال رف در ح
یــک  صــادرات  و  واردات  تردیــد  بــدون 
ــد  ــور، نیازمن ــن کش ــه قوانی ــه ب ــا توج کاال، ب
ــذ  ــف و اخ ــتگاه های مختل ــا دس ــی ب هماهنگ
از  یکــی  کــه  اســت،  مختلــف  مجوز هــای 
دالیــل و مزیت هــای ایــن ســامانه، تســریع ایــن 
رونــد بــا ایجــاد ارتبــاط و تجمیــع ســامانه های 
دســتگاه های مرتبــط اســت. امــا بــه هــر دلیلــی 
ــل  ــورت کام ــه ص ــروز ب ــا ام ــاط ت ــن ارتب ای
ــع  ــه واژه جام ــت به طوری ک ــده اس ــرار نش برق

صرفــاً در عنــوان ایــن ســامانه و نــه در کارکــرد 
ــود دارد. ــه وج و نتیج

موضوعــی  ســامانه  ایــن  بــودن  بین بخشــی 
اســت کــه در گفته هــای شــیرازیان نیــز بــه 
بــودن  فرادســتگاهی  بــر  و  اشــاره شــد  آن 
همــه  همــکاری  و  کاال  رهگیــری  فرآینــد 
لجســتیک  حــوزه  در  کــه  دســتگاه هایی 
داخلــی زنجیــره تامیــن داخلــی کشــور دخیــل 
هســتند تاکیــد شــد. به عنــوان مثــال، ثبــت 
ایــن ســامانه  اطاعــات لجســتیکی کاال در 
منــوط بــه همــکاری ســازمان راهــداری و 

اســت. انبار هــا  جامــع  زیرســامانه 
ایــن زنجیــره،  در حقیقــت الزمــه تکمیــل 
همــکاری و هماهنگــی بیــن همــه دســتگاه های 
ذی ربــط در حــوزه تجــارت اســت تــا بــا 
ــاالن  ــارکت فع ــه مش ــر ب ــوگاه منج ــاد گل ایج
اقتصــادی و الــزام اســتفاده از ایــن ســامانه 
شــود. اتفاقــی کــه در مــورد رصــد کاال هــای 
اساســی ماننــد گوشــت، برنــج، روغــن، تایــر، 
ــی در  ــوازم خانگ ــات، ل ــنگین، دخانی ــر س تای
ســامانه در حــال انجــام اســت و ثبــت و تطبیــق 
اطاعــات تولیدکننــدگان و واردکننــدگان در 
ســامانه انجــام می شــود و آن هــا را مکلــف بــه 
فــروش کاالی خــود در ایــن ســامانه می کنــد. 
در  را  کاال  ردیابــی  امــکان  کــه  فرآینــدی 
نیــز امکان پذیــر  حلقه هــای بعــدی فــروش 

ــت. ــرده اس ک
ــدون شــک وجــود ســامانه جامــع اطاعاتــی،  ب
یــک نیــاز اساســی بــرای ایجــاد شــفافیت، 
تســریع  و  تســهیل  فســاد،  از  جلوگیــری 
فعالیت هــای اقتصــادی و مدیریــت منابــع اســت.

ســامانه جامــع تجــارت ایــران کــه از ســال 
13۹5 همزمــان بــا بهره بــرداری، بخش هــای 
ــی  ــت، یک ــل اس ــال تکمی ــف آن در ح مختل
ــا ایجــاد  ــد ب از ایــن سامانه هاســت کــه می توان
اطاعــات  تطابــق  و  بخشــی  بیــن  ارتبــاط 
و  ملــی  منافــع  از  حفاظــت  و  صیانــت  در 
ــامانه ای  ــد. س ــا کن ــی ایف ــش مهم ــی نق عموم
ــذاری  ــد و تأثیرگ ــل آن گام بلن ــا تکمی ــه ب ک
در شفاف ســازی و جلوگیــری از قاچــاق و 
ــوان  فســاد برداشــته خواهــد شــد و حتــی می ت
مدعــی شــد کــه اگــر ایــن ســامانه پیــش از این 
تکمیــل شــده بــود بســیاری از مشــکات فعلــی 
یــا راحت تــر  اقتصــادی وجــود نداشــت و 

ــود. ــع ب ــی و رف ــل بررس قاب
ــا  ــت ت ــرار اس ــامانه، ق ــن س ــال ای ــر ح ــه ه ب
ــه  ــه گفت ــا ب ــل و ی ــاه تکمی ــم آذر م ــخ نه تاری

رئیــس جمهــور افتتــاح شــود.

سامانه جامع تجارت؛ 

دروازه ای
 به سوی اقتصاد

 علی سعیدآذر






