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ســــردبـیــــــر:



ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای رهب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
اســامی در دیــدار رؤســای ســه قــوه و دیگــر اعضــای 
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی بــا اشــاره بــه چهار 
محــور الزم بــرای اقتصــاد کشــور یعنــی حــل مشــکل 
کســری بودجــه، افزایــش ســرمایه گذاری، جهــش 
ــان  ــف خاطرنش ــرهای ضعی ــت از قش ــد و حمای تولی
کردنــد: بایــد بــا همــت جــدی و تــاش پیگیــر 
مســئوالن، تأثیــر اجــرای راهکارهــای عملــی در زندگی 

ــود. ــخص ش ــردم مش م
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، اقتصــاد را موضــوع اصلــی 
ــر  ــالهای اخی ــه در س ــد: اینک ــد و افزودن ــور خواندن کش
شــعار هــر ســال، موضوعــی اقتصــادی انتخــاب شــده، 
بــه همیــن دلیــل اســت. ضمــن آنکــه معیشــت مــردم 
حقــاً دچــار تنگــی شــده و در ماههــای اخیــر نیــز کرونا، 

مشــکات را بیشــتر کــرده اســت.
ایشــان افزودنــد: هــدف از برگــزاری ایــن جلســه، بیــان 
ــه  ــدت نتیج ــه در کوتاه م ــت ک ــی اس ــای عمل راهکاره
ــود  ــخص ش ــردم مش ــی م ــر آن در زندگ ــد و تأثی ده
ــی  ــای عمل ــن راهکاره ــرای ای ــه اج ــه الزم ــه البت ک
ــر  ــاش پیگی ــدی و ت ــت ج ــا، هم ــذاری آنه و تأثیرگ
رؤســای قــوا و مســئوالن مرتبــط بــا ســه قــوه در 

ــت. ــا اس ــازمانهای آنه ــکیات و س تش
ــا، دو  ــان راهکاره ــل از بی ــامی قب ــاب اس ــر انق رهب
ــان  ــد: کارشناس ــد و افزودن ــان کردن ــم را بی ــه مه نکت
بــرای مشــکات اقتصــادی کشــور راهکارهای مشــترکی 
دارنــد بنابرایــن مشــکل، نداشــتن یــا ندانســتن راهــکار 
نیســت بلکــه نیازمنــد همــت، شــجاعت و اهتمــام جدی 

و پیگیــری هســتیم.
رهبــر انقــاب اســامی نکتــه دوم خــود را بــه موضــوع 
تحریم هــا بــه عنــوان یــک واقعیت تلــخ و جنایــت امریکا 
و شــرکای اروپایــی بــر ضــد ملت ایــران اختصــاص دادند 
و افزودنــد: ایــن جنایــت ســالها اســت کــه بــر ضــد ملت 
ایــران انجــام می شــود امــا در ســه ســال اخیــر شــدت 

ــت. یافته اس
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه بــرای 

ــا و  ــازی تحریم ه ــیر »خنثی س ــا دو مس ــاج تحریم ه ع
غلبــه بــر آنهــا« و »رفــع تحریــم« وجــود دارد، افزودنــد: 
ــار امتحــان و  ــک ب ــم را ی ــع تحری ــا مســیر رف ــه م البت
چنــد ســال مذاکــره کردیــم امــا بــه نتیجــه ای نرســید.

رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه مســیر غلبــه بــر 
ــیر  ــن مس ــد: ای ــا گفتن ــردن آنه ــر ک ــا و بی اث تحریم ه
ــکاتی  ــختی ها و مش ــدای کار، س ــت در ابت ــن اس ممک

ــت. ــت اس ــا خوش عاقب ــد ام ــته باش داش
ــر  ــد: اگ ــه ای خاطرنشــان کردن ــت اهلل خامن حضــرت آی
بــا تــاش و ابتــکار و بــا ســینه ســپر کــردن در مقابــل 
مشــکات بتوانیــم بــر تحریــم هــا غلبــه کنیــم و طــرف 
ــج  ــد، به تدری ــا را ببین ــدن تحریم ه ــر ش ــل بی اث مقاب

ــد داشــت. ــم برخواه دســت از تحری
ــع  ــه جم ــود را اینگون ــی خ ــه مقدمات ــان دو نکت ایش
ــی  ــای فراوان ــا و توانایی ه ــا ظرفیت ه ــد: م ــدی کردن بن
بــرای بی اثــر کــردن تحریم هــا داریــم، بــه شــرط آنکــه 

ــم. ــه دل مشــکات بروی بخواهیــم و همــت کنیــم و ب
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ســپس بــا بیــان بعضــی از 
راه حل هــای پیشــنهاد شــده کارشناســان و متخصصــان 
در چهــار ســرفصل »کســری بودجــه«، »افزایــش ســرمایه 
گــذاری دولتــی و نهادهــای عمومــی«، »جهــش تولیــد« و 
»حمایــت از قشــرهای ضعیــف« ابــراز امیــدواری کردنــد 
کــه بــا اجــرای ایــن راهکارهــا، آثــار مثبتــی در اقتصــاد 

کشــور و زندگــی مــردم پدیــد آیــد.
ــا  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت اهلل خامن حضــرت آی
ــار  ــد انتظ ــال در ح ــعار س ــا، ش ــی کاره ــود برخ وج
تحقــق نیافتــه، افزودنــد: کارشناســاِن بخشــهای دولتی 
و غیردولتــی برخــی راهکارهــای عملیاتــی مشــخص را 
ــه:  ــد از جمل ــرده ان ــنهاد ک ــد پیش ــش تولی ــرای جه ب
»افزایــش تولیــد خــودرو بــا اتــکاء بــه ظرفیــت 
قطعه ســازان داخلــی«، »افزایــش تولیــدات صنعــت 
نفــت بــا تکیــه بــر دانش بنیــان کــردن صنایــع نفتــی« 
ــی«. ــای روغن ــوراک دام و دانه ه ــد خ ــش تولی و »افزای

ــت از  ــرورت حمای ــر »ض ــن ب ــاب همچنی ــر انق رهب
قشــرهای ضعیــف« تأکیــد کردنــد و افزودنــد: اقتصــاد 
ــال  ــد س ــی در چن ــود تورم ــت رک ــه عل ــا ب خانواده ه
ــز  ــون نی ــوده و اکن ــار ب ــت فش ــدت تح ــه ش ــر ب اخی
ــدی  ــواری های ج ــزوده و دش ــکات اف ــر مش ــا ب کرون
ــردم به وجــود  ــادی از م ــرای گروههــای زی معیشــتی ب
آورده اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه اقدامــی جــدی 

ــام داد. انج
ایشــان »ایجــاد نظــام متمرکــز تأمیــن اجتماعــی بــرای 

آحــاد مــردم« و »ایجــاد پایــگاه ملــی ایرانیــان بــا اتصــاِل 
پایگاههــای مختلــف اطاعاتــی بــه یکدیگــر« را از جملــه 
ــکات  ــش مش ــرای کاه ــان ب ــنهادهای کارشناس پیش

مــردم برشــمردند.
ــر  ــد ب ــا تأکی ــه ب ــه ای در ادام ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــر ایــن بگذاریــم کــه گشایشــی از  اینکــه بایــد بنــا را ب
خــارج انجــام نخواهــد شــد، افزودنــد: کســانی کــه برخی 
چشــم امیــد بــه آنهــا دارنــد بــا مــا دشــمنی می کننــد، 
ضمــن آنکــه شــرایط داخلــی آنهــا بــه هیچ وجــه 
روشــن نیســت و گرفتاری هــای اخیــر، امــکان صحبــت 
ــا  ــه آنه ــی را ب ــن الملل ــائل بی ــری در مس و موضع گی
نمی دهــد و نمی تــوان روی حــرف آنهــا حســاب و 

برنامه ریــزی کــرد.
ایشــان همچنیــن بــه یاوه گویی هــای اخیــر ســه 
ــع  ــد: وض ــد و گفتن ــاره کردن ــز اش ــی نی ــور اروپای کش
ــا هــم دائمــاً  ــکا کــه مشــخص نیســت و اروپایی ه امری
در حــال موضــع گیــری بــر ضد ایــران هســتند. آنهــا در 
حالی کــه خودشــان بیشــترین دخالــت هــای نادرســت 
را در مســائل منطقــه دارنــد، بــه مــا می گوینــد در 
منطقــه دخالــت نکنیــد و در حالی کــه انگلیــس و 
ــتند و  ــی هس ــرب اتم ــک های مخ ــه دارای موش فرانس
آلمــان نیــز در ایــن مســیر قــرار دارد، بــه مــا می گوینــد 

موشــک نداشــته باشــید.
ــه شــما چــه ربطــی  رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد: ب
دارد، شــما اول خودتــان را اصــاح کنیــد و بعــد اظهــار 

نظــر کنیــد.
بــه  تأکیــد کردنــد:  آیــت اهلل خامنــه ای  حضــرت 
بیگانــگان نمی تــوان اطمینــان کــرد و بــه امیــد 

گشــایش آنهــا بــود.
رهبــر انقــاب اســامی در پایــان خاطرنشــان کردنــد: 
ــرد و  ــرار گی ــتور کار ق ــل در دس ــت و عم ــر حرک اگ
کارهایــی کــه مــی توانــد بــه نفــع مــردم باشــد، انجــام 
شــود، یقینــاً دولــت دوازدهــم پایــان خوبــی خواهــد 

داشــت.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی آقــای روحانی 
ــورای عالی  ــه ش ــزاری ۵۰ جلس ــه برگ ــور ب رئیس جمه
ــورا  ــن ش ــکیل ای ــان تش ــادی از زم ــی اقتص هماهنگ
ــرح در  ــن جلســات ۲۲۶ ط ــزود: در ای ــرد و اف ــاره ک اش
بخش هــای مختلــف از جملــه مســائل ناظــر به اشــتغال، 
اصــاح امــور بانکــی و بودجه، شــفافیت، نظــام پرداخت، 
ــت ارز و  ــرل قیم ــت و کنت ــروش نف ــرمایه گذاری، ف س

کاالهــای اساســی مصــوب شــد.

رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی:

مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار نیست 
همت، شجاعت و پیگیری جدی نیاز است



بــا تــداوم تحریم هــاي یــک جانبــه آمریــکا 
ــان،  ــا در جه ــاله کرون ــاري یکس ــیوع بیم و ش
اقتصــاد کشــورمان نیــز هــم از بیمــاري کوویــد 
19 و هــم  از اثــرات تحریــم متاثــر گردیــده 
ــف  ــي، ارزي و توق ــاي نفت ــت.کاهش درآمده اس
ســرمایه گذاري هــاي جدیــد، شــرایط خاصــی را 
پیــش روي فعــاالن اقتصــادي قــرار داده اســت. از 
ــودن درآمــد خانوارهــا و  ســوي دیگــر ناکافــي ب
نیمــه تعطیــل بــودن کســب و کارهــاي کوچــک 
و متوســط و افزایــش تــورم، اهــداف بودجه ســال 
14۰۰ را زیــر ســوال بــرده و مّداقــه بیشــتری را 

در ایــن امــر مــي طلبــد.
همــکاري هــاي بیــن المللــي ایــران عمــًا تــا این 
تاریــخ تحــت تاثیــر تحریم هــاي ظالمانــه آمریــکا 
ــتثناي  ــت و  باس ــه اس ــرار گرفت ــادي  او ق و ای
همــکاري هــاي مســتقیم بــا برخــي کشــورها از 
ــه چیــن، همچنــان فشــار تحریم هــا باقــي  جمل
ــع بلوکــه شــده  ــي اســتفاده از مناب ــده و حت مان
ــران  ــا ای ــی ب در کشــورهایی کــه مناســبات خوب
ــا عملــي  ــا بیمــاري کرون ــه ب ــراي مقابل ــد، ب دارن
ــه  ــورها در مقابل ــیاري از کش ــت. بس ــده اس نش
بــا سیاســت رئیس جمهــور آمریــکا از وي در 
ــد  ــرده ان ــاد ک ــا انتق ــم ه ــش تحری ــل افزای مقاب
امــا ترامــپ در عمــل، فشــارهاي خــود را تشــدید 
ــران را  ــا، ای ــا کرون ــگ ب ــار جن ــا در کن ــرده ت ک

درگیــر مشــکات فزاینــده اقتصــادي کنــد.
در کنــار تمــام آثــار منفــي ایــن اقدامــات 
ــای  ــال ه ــه در س ــران ک ــاد ای ــفید، اقتص کاخ س
اخیــر بــا رکــود و رشــد منفــي مواجــه بــوده، بــا 
ــري را  ــان، آســیب کمت ــا در جه گســترش کرون
نســبت بــه ســایر کشــورها متحمــل شــده اســت. 
بانــک جهانــي در آخریــن گــزارش خــود بــه ایــن 
موضــوع اشــاره کــرده اســت. بــا وجــود کاهــش 
تولیــد ناخالــص داخلــي واقعــي بــه میــزان 
ــي در  ــاي نفت ــم ه ــر تحری ــر اث ــد ب ۶/8 درص
ســال 1398 تولیــد ناخالــص داخلــي غیرنفتــي 
افزایــش 1/1 درصــدي را شــاهد بــوده اســت چرا 
ــا کاهــش ارزش پــول ملــي، رقابــت بیــن  کــه ب

ــه اســت. ــش یافت ــز افزای ــدگان نی تولیدکنن
از ســوي دیگــر، علــت تاثیرگــذاري کــم بیمــاري 
ــا  ــه ب ــورمان در مقایس ــاد کش ــر اقتص ــا ب کرون
ســایر کشــورها را مــي تــوان پاییــن بــودن 
ــورها  ــایر کش ــا س ــران ب ــادي ای ــات اقتص ارتباط

بــر اثــر تحریــم هــا و نیــز وجــود پایــه اقتصــادي 
ــزارش  ــه گ ــا ب ــت. بن ــوط دانس ــاص آن مرب خ
ــي از ســال 1389 هجــري شمســي  بانــک جهان
)۲۰11-۲۰1۰ میــادي( تولیــد ناخالــص داخلي 
ایــران بــا نــرخ ســاالنه یــک درصــد رشــد داشــته 
ــدید  ــتگي ش ــه وابس ــه ب ــا توج ــي ب ــت ول اس
بودجــه هــاي ســال هــاي مــورد بحــث بــه نفــت 
ــتفاده  ــاني اس ــادي و انس ــر اقتص ــع دیگ از مناب
کافــي بــه عمــل نیامــده و درآمدهــاي نفتــي نیــز 
بــه نحــو احســن در ارتقــای رشــد اقتصــادي بــه 

ــد. ــر  نبوده ان ــده و موث ــه نش کار گرفت
علــت عــدم دســتیابي بــه ایــن اســتفاده بهینــه 
شــاید رخدادهــاي تحریمــي اعمــال شــده و نیــز 
ــوده  ــع ب ــب آن مناب ــدان مناس ــه چن ــارف ن مص
ــت  ــت نف ــانات قیم ــر نوس ــوي دیگ ــت. از س اس
ــه  ــر ب ــادي منج ــانات اقتص ــع آن، نوس ــه تب و ب
ــده  ــا  ش ــرمایه گذاري ه ــوع س ــداري در ن ناپای
اســت. افزایــش قیمــت نفــت در مراحلــي باعــث 
ــوع  ــر  ســایق در گزینــش ن شــده ضمــن تغیی
ــي در  ــار تورم ــارات و آث ــرمایه گذاري ها، انتظ س

ــد. ــش یاب ــه افزای جامع
 بیمــاري کرونا، مشــکات اقتصــادي را دوچندان 
نمــوده و تکیــه دولــت بــه انتشــار اوراق قرضــه و 
فــروش دارایــي هــا و نیــز تفکــر پیــش فــروش 
نفــت باعــث بــاال بــردن ریســک مالــي در بــازار 
ــه  ــه نحــوي ک ــورس شــده اســت ب ســرمایه و ب
ــد  ــي توان ــي نم ــودار خاص ــول و نم ــچ فرم هی
توجیــه کننــده نوســانات شــاخص بــازار بــورس 
و ســرمایه و شــاخص صنعــت باشــد.کاهش یــک 
و نیــم میلیونــی اشــتغال بــر اثــر بیمــاري کرونا و 
افزایــش فشــارهاي تورمــي و نیــز افزایــش هزینه 
هــاي تجــارت خارجــی و افزایــش هزینــه هــای 
ــي  ــاب م ــکن ایج ــي و مس ــواد غذای ــن م تامی
نمایــد در تدویــن و اصــاح بودجــه ســال 14۰۰ 

کشــور اقدامــات تاثیرگــذاري صــورت گیــرد. 
ــر از  ــوان فرات ــي ت ــات الزم م ــام  اصاح ــا انج ب
ــادي  ــد اقتص ــي، رش ــک جهان ــي بان ــش بین پی
کشــور را بــه چندیــن برابــر عــدد 1/۵ رســانیده و 
آینــده بهتــري را متصــور شــد.چنانکه  عــاوه بــر 
تکیــه بــر اقدامــات اساســي در اقتصاد کشــور، در 
صــورت رفــع تحریم هــا نیــز مــي تــوان پــا فراتــر 
نهــاده و شــاهد رشــد جهشــي در شــاخص هــاي 
ــد  ــارت آزاد و تولی ــر تج ــه ب ــا تکی ــادي ب اقتص

داخلــي باشــیم.

کاهــش 4 درصــدي اعتبــارات عمرانــي از محــل 
ــه 11 درصــد  ــي از 1۵ درصــد ب مصــارف عموم
نســبت بــه قانــون بودجــه ســال 1399 مي توانــد 
ــا مشــکل مواجــه ســازد، چــرا  اشــتغال زایي را ب
کــه پــروژه هــا و اعتبــارات عمرانــي کلیــد اولیــه 
اشــتغال زایي در کشــور محســوب مي شــوند. 
ارتقــای ۶۰ درصــدي هزینه هــاي جــاري دولــت 
ــراي رشــد مجــدد  ــري ب ــر دیگ ــگ خط ــز زن نی

تــورم اســت.
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــت س ــارات ریاس اظه
کشــور مبنــي بــر کاهــش مالیــات بخــش تولیــد 
و صنعــت مي توانــد از نــکات مثبــت بودجــه 
ــي و  ــاي بازرگان ــه اتاق ه ــد ک 14۰۰ کشــور باش
بخــش خصوصــي امیــدوار بــه تحقــق ایــن امــر 
ــد،  ــاره ش ــًا اش ــه  قب ــا چنانک ــند. ام ــي باش م
ــل توجــه از محــل پیــش  ــع قاب پیش بینــي مناب
ــونده  ــل ش ــي تعدی ــاد بده ــت و ایج ــروش نف ف
ــل  ــه دلی ــد ب ــي توان ــرخ ارز م ــا ن ــب ب متناس
ــت  ــت نف ــرخ ارز و قیم ــه ن ــتگي ب ــاد وابس ایج
ــراي  ــي را ب ــخ سررســید، انتظــارات باالی در تاری
ســرمایه گــذار ایجــاد کنــد کــه ایــن امــر از یــک 
ســو تعهــدات دولــت را افزایــش و از طــرف دیگــر 

ــرد. ــد ب ــر خواه ــره در اقتصــاد را باالت ــرخ به ن
ــش  ــتقبال از کاه ــن اس ــي ضم ــش خصوص بخ
مالیــات هــاي مقــرره بــر تولیــد و کســب و 
کارهــا و تاکیــد بــر اولویــت قــرار دادن معیشــت 
عمومــي جامعــه و اقشــار کــم درآمــد در مقطــع 
فعلــي، خواهــان سیاســتگذاري  هایــي اســت کــه 
منجــر بــه افزایــش ســرمایه گــذاري هــاي جدید 
ــه تســهیل  ــوان ب ــه آنهــا مي ت شــود کــه از جمل
در جــذب اعتبــارات بانکــي بــراي بخــش صنعــت 
ــي  ــاي بانک ــره وام ه ــرخ به ــش ن ــد، کاه و تولی
کارخانجــات و  بخشــودگي هــاي جرایــم وام 
هــای بانکــي و ارزي بــراي بخــش واقعــي تولیــد 

اشــاره کــرد.
ــي از  ــه هــاي جــاري بخــش دولت کاهــش هزین
ــازي  ــک س ــا و چاب ــه ه ــت هزین ــق مدیری طری
ــور  ــه ام ــت و احال ــه دول ــازي بدن ــک س و کوچ
زیربنایــي تولیــد و صنعــت بــه بخش هــاي 
خصوصــي از جملــه راهکارهــاي مقابلــه بــا 
ــز  ــا و نی ــاري کرون ــا و بیم ــم ه ــرات تحری تاثی
ــر  ــه رشــد اقتصــادي بهت ــل ب ــه ســازي نی زمین
در ســال 14۰۰ اســت کــه در بودجــه ســال آتــي 

ــد. ــرار گیرن ــر ق ــد نظ ــد م بای

 ابوالفتح ابراهیمی

 سرمقاله

دور نماي کسب  و کار
 در بودجه 1400
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ــرقی  ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــز گف ــه تبری ــام جمع و ام
در  شــرقی  آذربایجــان  درخشــان  ســابقه 
ــل  ــی مث ــد و صنعــت؛ کارخانجات حــوزه تولی
ماشــین ســازی نیــاز بــه توجــه بیشــتر دارند.

ســید  والمســلمین  االســام  حجــت 
وزیــر  دیــدار  در  هاشــم  آل  محمدعلــی 
ــاب  ــریع در انتخ ــر تس ــد ب ــا تاکی ــت ب صم
هیــأت مدیــره مجموعــه ماشــین ســازی 
تبریــز گفــت: ماشــین ســازی از جملــه 
کارخانجاتــی اســت کــه نیــاز بــه توجــه 
ــن  ــذاری ای ــه واگ ــه ب ــا توج بیشــتر دارد و ب
مجموعــه از صنــدوق بازنشســتگی بــه وزارت 
صمــت، هرچــه ســریع تر هیــأت مدیــره ایــن 

مجموعــه نیــز انتخــاب و معرفــی شــود.
ــونگون  ــس س ــدن م ــز مع ــه تبری ــام جمع ام
ــرای  ــا ارزش ب ــیار ب ــی بس ــاز و نعمت را امتی
ــا  ــم ب ــار داری ــت: انتظ ــت و گف ــتان دانس اس
تدبیــر وزارت صمــت تمامــی فرآیندهــای 
مربــوط بــه فــرآوری مــس همچــون ذوب بــا 
راه انــدازی کارخانــه ذوب و ســایر بخش هــای  
مــورد نیــاز در صنایــع پاییــن دســتی در 

ــود. ــاد ش ــتان ایج ــن اس همی
هاشــم  آل  والمســلمین  االســام  حجــت 
ادامــه داد: در زمــان وزارت آقــای رحمانــی، 
زمینــه  ایــن  در  خوبــی  پیگیری هــای 
دوره  در  امیدواریــم  کــه  داشــت  وجــود 
مدیریــت جدیــد وزارتخانــه نیــز مــورد 

ــرد. ــرار گی ــه ق توج
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
از  یکــی  را  گمرکــی  مشــکات  خــود؛ 
تولیدکننــدگان  دغدغه هــای  جدی تریــن 
صنعــت  بخــش  فعلــی  چالش هــای  و 

ــا توجــه  ــم ب دانســت و ادامــه داد: امیدواری
بــه انباشــت دراز مــدت برخــی مــواد اولیــه 
ــرکات  ــدگان در گم ــد کنن ــاز تولی ــورد نی م
ــتر وزارت  ــه بیش ــی هرچ ــور، هماهنگ کش
بــه  صمــت  وزارت  و  دارایــی  و  اقتصــاد 

چنیــن مشــکاتی پایــان دهــد. 
ــرقی  ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
ــا انتقــاد از گرانــی خــودرو گفــت: کیفیــت  ب
برخــی از خودروهــای داخلــی در شــأن مــردم 
ایــران اســامی نیســت و بایــد وزارت صمــت 
خــودرو  بــازار  سوءاســتفاده کنندگان  بــا 
ــدت  ــه ش ــش ب ــن بخ ــیاه ای ــای س و بازاره

ــد. برخــورد کن
هاشــم  آل  والمســلمین  االســام  حجــت 
ــی  ــه وحــدت و همدل ــا اشــاره ب ــن ب همچنی
موجــود در بیــن تمامــی دســتگاه های دولتــی 
اســتان و  قدردانــی از اقدامــات و پیگیری های 
ــه  ــتار توج ــی، خواس ــاق بازرگان ــمند ات ارزش
جــدی وزارت صمــت بــه تســریع در تکمیــل 
پروژه هــای بــا اهمیــت اســتان همچــون 

ــد. ــراب ش ــینیت س ــن س نفلی
ــن  ــتان همچنی ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
در  قضاییــه  قــوه  ارزشــمند  اقدامــات  از 
ــای  ــدادی از واحده ــدد تع ــازی مج فعال س
آســتانه  در  یــا  و  ورشکســته  تولیــدی 

ورشکســتگی نیــز قدردانــی کــرد.
رزم حســینی، وزیــر صمــت نیــز در ایــن 
دیــدار بــا اشــاره بــه نقــش آذربایجان شــرقی 
در بســیاری از برهه هــای حســاس و تاریخــی 
انقــاب اســامی افــزود: امیدواریــم در مــدت 
دوازدهــم،  دولــت  فعالیــت  از  باقی مانــده 
ــه  ــوط ب ــکات مرب ــی از مش بتوانیــم بخش
حــوزه تولیــد و صنعــت اســتان را رفــع کنیم. 

وی همدلــی و وحــدت را رمــز موفقیــت 
اســتان در بخش هــای مختلــف دانســت و 
ــرم  ــدگان محت ــه و نماین ــه جمع ــزود: ائم اف
مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( در 
ــت  ــی در موفقی ــش مهم ــز نق ــتان ها نی اس
دولــت و افزایــش وحــدت در بخش هــای 

ــد. ــف دارن مختل
را  خودروســازی  در  انحصارگــری  وی 
کیفیــت  و  گرانــی  در  عامــل  اصلی تریــن 
ادامــه  و  دانســت  داخلــی  خودروهــای 
صنعــت  در  دالل بــازی  بــا  مبــارزه  داد: 
ــی  خودروســازی را یکــی از اولویت هــای اصل
ــود را  ــاش خ ــی ت ــم و تمام ــود می دانی خ
کیفیــت  ارتقــای  و  رقابت پذیــری  بــرای 
ــداف  ــت اه ــی را در اولوی ــدات خودروی تولی

خــود قــرار داده ایــم.
وزیــر صمــت بــا اشــاره بــه افزایــش ۵۰ 
درصــدی تولیــد خــودرو در شــش ماهــه دوم 
ســال جاری افــزود: ایجــاد رقبــای جدیــد در 
صنعــت خودروســازی نیــز از اصلی تریــن 
وی  اســت.  صمــت  وزارت  برنامه هــای 
ــای  ــدد خودروه ــی مج ــه گران ــاره ب ــا اش ب
ــرد:  ــوان ک ــر عن ــای اخی ــی در هفته ه داخل
ــی  ــل اصل ــت، عام ــورای رقاب ــری ش بی تدبی
ــز  ــی نی ــای آت ــی اســت و در روزه ــن گران ای
شــاهد متعادل تــر شــدن قیمــت خودروهــای 

ــود. ــم ب ــی خواهی داخل
تــاش بــرای متعادل کــردن عرضــه و تقاضــا، 
تســریع در ترخیــص کاالهــای اساســی از 
گمــرکات کشــور و ضــرورت حــذف قوانیــن 
مزاحــم و دســت و پاگیــر از دیگــر موضوعاتی 
ــه  ــه ب ــن جلس ــت در ای ــر صم ــه وزی ــود ک ب

ــرد. ــا اشــاره ک آن ه

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در دیدار با وزیر صمت تاکید کرد:

ضرورت توجه ویژه وزارت صمت به کارخانجات استان

نماینده ولی 
فقیه در

 آذربایجان 
شرقی خواستار 
توجه جدی 

وزارت صمت 
به تسریع 
در تکمیل 
پروژه های

 با اهمیت استان 
همچون نفلین 
سینیت سراب 

شد.
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وزیر صمت در اتاق بازرگانی تبریز:

 قوانین مزاحم باید حذف شوند
نابرابری و تبعیض اقتصادی در حوزه فوالد

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا انتقــاد از نابرابــری 
ــت:  ــوالد کشــور گف و تبعیــض اقتصــادی در بخــش ف
ــا رانــت  خــواران  ــرای اصــاح آن، جنــگ تمام عیــار ب ب
داریــم کــه رســانه هــم دارنــد امــا بخشــی از اقدامــات 
را آغــاز کردیــم و تــا حصــول نتیجــه ادامــه مــی  دهیــم.

ــت  و  ــورای گف ــه ش ــینی در جلس ــا رزم حس علیرض
ــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی  گــوی دول
کــه در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد، بــا تســلیت 
فــرا رســیدن ایــام فاطمیــه و ســالروز شــهادت ســردار 
ســلیمانی، اظهــار داشــت: همــه مــردم ســال گذشــته 
بــا تشــییع باشــکوه از ایــن ســرباز وطــن به شایســتگی 
ــردار  ــای س ــر ویژگی ه ــدم اگ ــد، معتق ــل کردن تجلی
ــر کشــیده شــود، نســل جــوان  ــه تصوی ــی ب ــه خوب ب
ــلیمانی را  ــب س ــو، مکت ــوان الگ ــه عن ــد ب ــا می توان م

پیــروی کننــد.

ــد،  ــه دارن ــن وظیف ــان م ــه معاون ــان اینک ــا بی وی ب
موانــع صنایــع را کــه مرتبــط بــا ایــن وزارتخانــه اســت، 
ــن را  ــزود: قوانی ــد، اف ــرف کنن ــرده و برط ــایی ک شناس
ــم چراکــه  ــع توســعه کشــور، حــذف کنی ــه نف ــد ب بای
انعطــاف پذیــری در قوانیــن جــزو اصــول قانــون اســت.

ــتاد  ــذاری س ــارت، از واگ ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــان  ــوری آذربایج ــه جمه ــران ب ــادرات ای ــت ص مدیری
ــر داد  ــتان آذربایجــان شــرقی خب ــه اس و ارمنســتان ب
ــا توســعه  ــم ت ــاش می کنی ــدام ت ــن اق ــا ای ــت: ب و گف
ــه  ــن دو کشــور ک ــه ای صــادرات و ســرعت صــادرات ب

اســتاندار آذربایجــان شــرقی از افزایــش ۵۰ درصــدی 
ــر  ــاری خب ــال ج ــتان در س ــی اس ــادرات غیرنفت ص
ــم  ــت به رغ ــن موفقی ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش داد و ب
تمامــی مشــکات و تحریم هــا بــه دســت آمــده 
اســت، افــزود: در چنــد ســال اخیــر بــا وجــود تمامــی 
نامایمــات و فشــارهای اقتصــادی، حتــی یــک واحــد 

ــل نشــده اســت. ــدی در اســتان تعطی تولی
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی عصــرروز جمعــه 
ــوی  ــورای گفتگ ــت ش ــمین نشس ــصت و شش در  ش
ــه  ــرقی ک ــان ش ــی آذربایج ــش خصوص ــت و بخ دول
بــا حضــور وزیــر صمــت در اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی تبریــز برگــزار شــد، گفــت: 
ــه  ــم کشــور ب ــه اســتان های مه ــن اســتان از جمل ای

ــی و  ــدی، خدمات ــی، تولی ــای صنعت ــاظ قابلیت ه لح
ــش  ــت بی ــه فعالی ــاره ب ــا اش کشــاورزی اســت. وی ب
ــی در  ــدی و صنعت ــد تولی ــزار و ۵۰۰ واح ــج ه از پن
ــور در  ــازی کش ــد خودروس ــت: 13 واح ــتان، گف اس
ــوده و بیــش  آذربایجــان  شــرقی مشــغول فعالیــت ب
ــز در  ــودرو نی ــاز خ ــورد نی ــات م ــد قطع از 3۵ درص

ــود. ــد می ش ــتان تولی ــن اس ای
ــان  ــز و آذربایج ــرد: تبری ــان ک ــدی خاطرنش پورمحم
پایتخــت تولیــد شــیرینی و شــکات در کشــور بــوده 
ــه بیــش از 8۰  و محصــوالت تولیــدی ایــن اســتان ب

ــود. ــادر می ش ــان ص ــور جه کش
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــه ظرفیت هــای معدنــی 
ــه داد: معــادن غنــی  ــز اشــاره کــرد و ادام اســتان نی

ــزی  ــزی و غیرفل ــای فل ــواع کانی ه ــس و ان ــا، م ط
ــه  ــت ک ــتان اس ــمند اس ــای ارزش ــر قابلیت ه از دیگ
متاســفانه آن چنــان کــه بایــد و شــاید مــورد توجــه و 

ــت.  ــه اس ــرار نگرفت ــتان ق ــرداری در اس بهره ب
پورمحمــدی اظهــار داشــت: در ســال های اخیــر 
بــه رغــم تمامــی نامایمــات و فشــارهای اقتصــادی، 
حتــی یــک واحــد تولیــدی در اســتان تعطیــل نشــده 
ــران واحدهــای تولیــدی و صنعتــی نیــز هیــچ  و مدی

ــد. ــل نکرده ان ــود را تعدی ــای خ ــک از نیروه ی
وی بــا اشــاره بــه رتبــه دوم اســتان از لحــاظ تعــداد 
ــدی در  ــرای تولی ــت اج ــای در دس ــاد و طرح ه ایج
کشــور، گفــت: البتــه مشــکاتی هــم در حــوزه تولیــد 
ــکاری  ــا هم ــم ب ــه امیدواری ــود دارد ک ــت وج و صنع

رییس اتاق بازرگانی تبریز:

حال ناخوش منطقه صنعتی غرب تبریز
مشکالت شهرک های صنعتی مانعی بزرگ در راه سرمایه گذاران 

ــز، مشــکات زیرســاختی  ــی تبری ــاق بازرگان رییــس ات
شــهرک هــای صنعتــی را مانعــی ســخت در راه فعالیت 

ســرمایه گــذاران دانســت.
یونــس ژائلــه عصــر جمعــه، در نشســت شــورای گفت  و 
گــوی دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی که 
بــا حضــور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، تعــدادی از 
ــورای  ــس ش ــرقی در مجل ــان ش ــدگان آذربایج نماین
ــی از  ــرقی  و جمع ــان ش ــتاندار آذربایج ــامی، اس اس

ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــتان در ات ــادی اس ــن اقتص فعالی
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: آذربایجــان شــرقی از اســتان 
ــه  ــت ب ــد اس ــارت و  تولی ــث تج ــی در بح ــای قدیم ه
ــی  ــاق بازرگان ــه در ســال 1۲89 شمســی ات طــوری ک
بــرای اولیــن بــار در تبریــز تاســیس شــد کــه بعدهــا در 
ســال 13۰۷ بــا تصویــب مجلــس، دیگــر اتــاق هــا نیــز 

تاســیس شــدند.
ــا پیــش، بیشــترین  ــه اینکــه ســال ه ــا اشــاره ب وی ب
میــزان اشــتغال در کارخانجاتــی ماننــد ماشین ســازی، 
بلبرینــگ ســازی، لیفتــراک  ســازی، کمپرســور ســازی، 
ــن  ــت: ای ــود، گف ــدم ب ــازان ای ــازی و موتورس تراکتورس
مجموعــه هــا توســط مهنــدس توکلــی ایجــاد شــده بود 
امــا مــا نتوانســتیم ایــن هــا را حفــظ کنیــم و در حــال 

حاضــر منطقــه صنعتــی غــرب تبریز بیمار شــده اســت 
و بایــد بــه داد ایــن مجموعــه هــای صنعتــی برســیم. 

ــدن و کشــاورزی  ــی، صنعــت، مع ــاق بازرگان رئیــس ات
ــه از  ــورت گرفت ــات ص ــر از اقدام ــن تقدی ــز ضم تبری
ــی  ــای بزرگ ــدم ه ــه داد: ق ــت، ادام ــوی وزارت صم س
بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجارت کشــور برداشــته 
شــده و همیــن کــه بتوانیــم مــواد اولیــه را بــه راحتــی 
وارد کنیــم و از خــان هــای پــر تعــداد بانــک مرکــزی 

ــی دارد. رهــا شــویم، جــای قدردان
وی بــا بیــان اینکــه در بخــش صــادرات همچنــان تعداد 
ــد:  ــر ش ــتند، متذک ــار هس ــا گرفت ــد ه ــادی از واح زی
ــی  ــد نگران ــه بای ــه گان ــوای س ــور در ق ــئولین کش مس
هــای فعالیــن بخــش خصوصــی را از بیــن ببرنــد چــرا 
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ــام  ــت اق ــل ترانزی ــران و مح ــرای ای ــی ب ــازار بزرگ ب
ــد. ــش یاب ــت، افزای ــی اس صادرات

وی خــام فروشــی را یکــی از معضــات حــوزه معــادن 
کشــور عنــوان کــرد: در حــوزه معــادن عقــب افتادگــی 
بزرگــی در ســطح ملــی داریــم، در اکتشــافات، صنایــع 
معدنــی و صنایــع پاییــن دســتی و فــرآوری آن، عقــب 
ــه  افتادگــی زیــادی داریــم و آذربایجــان شــرقی هــم ب
ــاده  ــب افت ــه عق ــن چرخ ــی از ای ــب معدن ــوان قط عن

اســت کــه بایــد جبــران کنیــم.
ــت، دو  ــه وزارت صم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی ب رزم حس
ســازمان توســعه ای ایــدرو و ایمیــدرو دارد کــه تحریــم 
ــال  ــر فع ــازمان ها را غی ــن س ــکات، ای ــی از مش و برخ
کــرده بــود، خاطــر نشــان کــرد: ایــن ســازمان ها بایــد 
احیــا شــوند تــا نقــش توســعه ای خــود را ایفــا کننــد.

وی، معــدن »نفلیــن ســینیت« در شهرســتان ســراب را 
از مهمتریــن معــادن کشــور دانســت، ابــراز داشــت: بــا 

ــی  ــدرو صحبت های ــل ایمی ــم و مدیرعام ــرارگاه خات ق
داشــتیم و قــرار شــد تــا ســریعاً کار آغــاز شــود کــه از 
دولــت هــم مجــوز الزم ســریعاً پیگیــری خواهــد شــد.

وزیــر صمــت، بــا تاکیــد بــر اینکــه در چهارچــوب قانون، 
رفــع موانــع تولیــد را پیگیــری می کنیــم ابــراز داشــت: 
مصوبــات ایــن ســتاد بــرای رفــع موانــع بســیار اهمیــت 
ــه  ــف ب ــا موظ ــه بانک ه ــا از جمل ــه نهاده دارد و هم

عمــل بــه مصوبــات ایــن ســتاد هســتند.
ــردم  ــدگان م ــی از نماین ــاد یک ــه انتق ــاره ب ــا اش وی ب
ــی اداری  ــاد بروکراس ــم زی ــس از حج ــتان در مجل اس
ــت:  ــار داش ــدگان، اظه ــر راه تولیدکنن ــر س ــود ب موج
مــن در روز رأی اعتمــاد دفترچــه قوانیــن مزاحــم را بــه 
نماینــدگان ارائــه کــردم و انتظــار دارم در یــک حرکــت 
انقابــی، قوانیــن مزاحــم در مجلــس حــذف شــود. چــرا 
بایــد مــا بــه عنــوان دســتگاه مجــوز دهنــده از چندیــن 
ــم،  دســتگاه دیگــر مجــوز دریافــت کنیــم و اگــر نکنی

دیــوان محاســبات بــه کار مــا ایــراد اساســی می گیــرد 
و مــا مجبــور بــه اجــرای قوانیــن هســتیم. لــذا معتقــدم 
مجلــس می توانــد حجــم بروکراســی را بــا حــذف 

قوانیــن مزاحــم، کاهــش دهــد.
رزم حســینی، بــا اشــاره بــه اینکــه معــادن غیرفعــال در 
ــده اند،  ــال ش ــا غیرفع ــده ی ــس ش ــه حب ــور ک کل کش
ــح  ــد، تصری ــد ش ــال خواه ــه زودی ابط ــا ب ــوز آنه مج
ــا  ــی در کشــور ب ــه معدن ــزار پهن ــش از 11 ه ــرد: بی ک
ــده گذاشــته  ــه مزای ــاره ب ــم کــه دوب ــن شــرایط داری ای

ــود. ــاد می ش ــتغال ایج ــد اش ــت جدی ــده و فرص ش
وی بــا انتقــاد از اینکــه نابرابــری و تبعیض اقتصــادی در 
حــوزه فــوالد وجــود دارد ابــراز داشــت: بــرای اصــاح آن 
جنــگ تمــام عیــار بــا رانت خــواران داریــم کــه رســانه 
هــم دارنــد کــه بخشــی از اقدامــات را آغــاز کردیــم و بــا 
مددالهــی و پشــتیبانی مــردم تــا حصــول نتیجــه ادامــه 

خواهیــم داد.

استاندار آذربایجان شرقی:

افزایش ۵0 درصدی صادرات استان
 رتبه دوم در توسعه واحدهای تولیدی کشور

ویــژه دســتگاه های مســئول و همراهــی فعــاالن 
ــع شــود. بخــش خصوصــی مرتف

در ایــن جلســه رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی تبریــز، رئیــس ســازمان صمــت 
اســتان، دبیــر انجمــن صنایــع غذایــی اســتان و 
ــاق  ــدادی از روســای کمیســیون های تخصصــی ات تع

ــای  ــرات و دیدگاه ه ــان نظ ــه بی ــز ب ــی تبری بازرگان
خــود در حــوزه بهبــود فضــای کســب وکار، حمایــت 
ضــرورت  خارجــی،  و  داخلــی  ســرمایه گذاران  از 
ــه  ــوط ب ــکات مرب ــرخ ارز، مش ــدن ن ــی ش تک نرخ
ــات بخــش  ــورم در حــوزه مســکن و ســای موضوع ت

ــد. ــد  پرداختن ــت و تولی صنع

کــه بــدون نقــش آفرینــی بخــش خصوصــی مشــکات 
کشــور حــل نخواهــد شــد.

وی خاطرنشــان کــرد: امــروز شــاهد هســتیم کــه بنــگاه 
هــای دولتــی چقــدر بــه اقتصــاد کشــور ضربــه زده انــد. 
ــر ســرمایه گــذاران داخلــی، بایــد در ســرمایه  عــاوه ب
ــذاری در  ــرمایه گ ــزه  ی س ــز انگی ــی نی ــذاران خارج گ

ایــران ایجــاد شــود.
ــرادی در  ــت: اف ــت گف ــر صم ــه وزی ــاب ب ــه خط ژائل
کشــور هســتند کــه توانایــی متحــول کــردن اقتصــاد را 
دارنــد. اگــر بــه هــزار نفــر اعتقــاد نداریــد، الاقــل 1۰۰ 
ــع را  ــد موان ــس بیایی ــید. پ ــد را می شناس ــر توانمن نف
برداشــته و بــا مهیــا کــردن فضــا، عقــب ماندگــی هــای 

موجــود را حــل کنیــد. 
ــا انتقــاد از اینکــه در طــول ســال هــای گذشــته  وی ب
ــدوق  ــای صن ــه ه ــل بودج ــرقی از مح ــان ش آذربایج
توســعه ملــی محــروم بــوده، اظهــار کــرد: ظاهــرا ضوابط 
و مســائلی در تهــران وجــود دارد کــه مــا تاکنــون 
نتوانســته ایــم خودمــان را بــا پایتخــت هماهنــگ کنیم.

وی ادامــه داد: آذربایجــان شــرقی یکــی از اســتان هــای 

معدنــی کشــور اســت امــا حتــی یــک کارخانــه فــراوری 
ــام  ــت خ ــب ممنوعی ــم تصوی ــی رغ ــم و عل ــم نداری ه

 فروشــی، بــاز هــم شــاهد ایــن موضــوع هســتیم.
ــدن و کشــاورزی  ــت، مع ــی، صنع ــاق بازرگان ــس ات رئی
تبریــز اضافــه کــرد: ترکیــه، منابــع انســانی و ســرمایه ما 
را جــذب می کنــد کــه ایــن موضــوع ناشــی از غفلــت 

مســئولین مــا اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: متاســفانه علــی  رغــم رابطــه ی 
ــه و آذربایجــان،  ــار ترکی ــا تّج ــز ب ــاق تبری خــوب ات
ــذف  ــا ح ــور ه ــن کش ــا ای ــارت ب ــد تج ــا از رون م
ــز را بیشــتر از  ــو، تبری ــه در باک ــی ک شــدیم در حال
ــز  ــذا فضــای اقتصــادی تبری ــران مــی  شناســند. ل ای

ــزرگ شــود. ــد ب بای
ژائلــه اضافــه کــرد: اتــاق ایــران - ارمنســتان در تهــران 
ــا  ــور ب ــن کش ــرز ای ــه م ــی ک ــت، در حال ــتقر اس مس
آذربایجــان شــرقی اســت و کاالیشــان را مــا صــادر مــی 
 کنیــم. تبریــز بایــد بــه عنــوان مرکــز شــمالغرب، ایــن 

ــد. ــی کن مســائل را فرمانده
وی در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکه مشــکات بســیاری در 

مســایل زیــر ســاختی وجــود دارد، اظهــار کــرد: در همه 
ــز  ــرش قرم ــذاران ف ــرمایه گ ــل س ــا در مقاب ــای دنی ج
ــکات  ــا مش ــذاران م ــرمایه گ ــا س ــد ام ــن می کنن په
ــا راهــی  ــد ســرمایه گــذاران م ــد. چــرا بای ــادی دارن زی

کشــور ترکیــه شــوند؟
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره ای به مشــکات 
ــا در  ــذار م ــت: ســرمایه گ ــی گف ــای صنعت شــهرک ه
شــهرک هــای صنعتــی ســرمایه گــذاری کــرده و حتــی 
ماشــین آالت خــود را نیــز نصــب کــرده امــا بــا مشــکل 
بــرق و آب مواجــه شــده اســت. مشــکات مربــوط بــه 
ســند واحدهــا را نیــز بایــد بــه ایــن مــوارد اضافــه کنیم. 
ــد یــک تیــم کارشناســی تشــکیل  وی ادامــه داد: بای
ــرعت  ــه س ــی ب ــای صنعت ــکات واحده ــده و مش ش

ــع شــوند. رف
ــن  ــدادی از فعالی ــه، تع ــن جلس ــت در ای ــی اس گفتن
ــای  ــیون ه ــا و کمیس ــکل ه ــتان، تش ــادی اس اقتص
ــز  ــدن و کشــاورزی تبری ــت، مع ــی، صنع ــاق بازرگان ات
بــه بیــان مشــکات واحــد هــای تولیــدی و صــادرات 

ــد. ــتان پرداختن اس
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ــراز صــادرات  ــه رشــد ت ــد رو ب ــر صنعــت، معــدن و تجــارت از رون وزی
ــا اباغیــه هــای جدیــد  و همچنیــن تأمیــن مــواد اولیــه کارخانجــات ب

ــر داد. ــت خب ســتاد اقتصــادی دول
ــان  ــتان آذربایج ــه اس ــود ب ــفر خ ــدای س ــا رزم حســینی در ابت علیرض
ــز در  ــاورزی تبری ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــرقی در ات ش
ــت،  ــای دول ــن کاره ــی از مهمتری ــزود: یک ــگاران، اف ــا خبرن ــو ب گفتگ
تأمیــن مــواد اولیــه کارخانجــات اســت کــه ابــاغ سیاســت های جدیــد 

ــرد. ــن حــوزه ک ــه ای ــی، کمــک شــایانی ب صادرات

روند مثبت تامین مواد اولیه کارخانجات 
و اقالم مورد نیاز مردم

 با ابالغیه های ستاد اقتصادی دولت
ــورد  ــام م ــه کارخانجــات و اق ــواد اولی ــن م ــه تامی ــان اینک ــا بی وی ب
ــی در  ــه خوب ــت ب ــا اباغیــه هــای ســتاد اقتصــادی دول ــاز مــردم ب نی
حــال انجــام اســت، گفــت: صادرکنندگانــی کــه تعهــدات ارزی دارنــد 
مــی تواننــد بــا اســتفاده از ارز متقاضــی یــا واردات مــواد اولیــه و اقــام 

ضــروری در مقابــل صــادرات، تعهــدات ارزی خــود را ایفــا نماینــد.

تداوم روند مثبت صادراتی کشور
 تا پایان سال

ــص  ــه تســریع در ترخی ــا اشــاره ب ــدن و تجــارت ب ــت، مع ــر صنع وزی
ــا ابــاغ ایــن  کاالهــای مانــده و رســوبی در گمــرکات، اضافــه کــرد: ب
سیاســت و همچنیــن دیگــر سیاســت هــای اقتصــادی شــاهد افزایــش 
ــز  ــال نی ــان س ــا پای ــش ت ــن افزای ــه ای ــم ک ــاه بودی صــادرات از مهرم

ــداوم دارد. ت
ــه ســخنان خــود، اســتان آذربایجــان شــرقی را  رزم حســینی در ادام
ــور  ــده کش ــادر کنن ــتان های ص ــن اس ــی و از بزرگتری ــتانی صنعت اس
ــی،  ــش خصوص ــه بخ ــه ب ــی ک ــر اهمیت ــه خاط ــت: ب ــت و گف دانس
ــازی  ــت گذاری و تصمیم س ــد سیاس ــا در رون ــن ه ــا و انجم ــکل ه تش
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــفر از ات ــن س ــود را در ای ــم کار خ ــی دهی م
معــادن و کشــاورزی تبریــز آغــاز کردیــم. وی همچنیــن بــه فــداکاری 
هــای مــردم آذربایجــان شــرقی و تبریــز در دوران انقــاب شــکوهمند 

ــرد. ــرام ک ــاع مقــدس، ادای احت اســامی و دف

وزیر صمت در اتاق بازرگانی تبریز:

اهمیت بخش خصوصی 
در سیاستگذاری های وزارت صمت

ــس کل  ــارت و رئی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت: صــادرات وقتــی 
محقــق مــی شــود کــه ارز خارجــی بــه کشــور بیاوریــد، 
ــود، ارزش  ــت ش ــال دریاف ــادرات، ری ــر ص ــر در براب اگ

ــت. ــد داش ــزوده ای نخواه اف
ــان  ــدگان آذربایج ــکات صادرکنن ــی مش ــه بررس  جلس
ــوارد مطــرح شــده در نشســت شــورای  ــرو م شــرقی پی
بــا  اســتان،  بخــش خصوصــی  و  دولــت  گفتگــوی 
حضــور معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و 
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران و جمعــی از 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان صادرکننــدگان اســتان در محــل ات

ــد. ــزار ش برگ
ــا بیــان اینکــه اقتصــاد  حمیــد زادبــوم در ایــن جلســه ب
ــت:  ــت، گف ــوی اس ــی ق ــش خصوص ــد بخ ــوی نیازمن ق
بــرای بخــش خصوصــی قــوی نیــز نیازمنــد اتــاق قــوی 

هســتیم. 
ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــه ب ــت در ادام ــر صم ــاون وزی مع
ــه مقــررات تجــارت بیــن الملــل گفــت:  آشــنایی تجــار ب
فــروش ریالــی یکــی از مشــکات حــوزه صــادرات اســت. 
ــه  صــادرات وقتــی محقــق مــی شــود کــه ارز خارجــی ب
ــت  ــال دریاف ــر صــادرات، ری ــر در براب ــد، اگ کشــور بیاوری

ــد داشــت. ــی نخواه ــد ارزشــی در پ کنی
وی افــزود: بارهــا از صادرکننــدگان خواســته ایــم کــه از 
صــادرات ریالــی خــودداری کــرده و آن هــا را بــه صــورت 
ــور، ارز آوری  ــرای کش ــا ب ــانند ت ــروش برس ــه ف ارزی ب

داشــته باشــند. 

حواشی رفع تعهدات ارزی سال 97
ــا اشــاره بــه موضــوع رفــع تعهــدات ارزی ســال  ــوم ب زادب
ــت: در  ــوص آن گف ــده در خص ــش آم ــی پی 9۷ و حواش
ــم. اگــر  ایــن خصــوص چندیــن جلســه برگــزار کــرده ای
ــا  ــیم قطع ــدگان ببخش ــه صادرکنن ــن را ب ــم ای بخواهی
کســانی کــه در ایــن راســتا رفــع تعهــد ارزی کــرده انــد، 
گایــه منــد خواهنــد بــود. اگــر هــم بخواهیــم در برابــر 
ــا  ــند، قطع ــته باش ــای ارزی، واردات داش ــی ه ــن بده ای
ــد  ــته و بای ــه نداش ــود را نگ ــال 9۷، ارز خ ــی از س کس
دوبــاره اقــدام بــه خریــد ارز از بــازار کنــد تــا بتوانــد تعهد 

ــد.  ــع کن ــود را رف ارزی خ
ــدات  ــع تعه ــرای رف ــاه ب ــار م ــدت چه ــه داد: م وی ادام
ارزی مصــوب شــده اســت امــا اگــر هــر کــدام از صنــف 
ــد  ــی توانن ــتند، م ــکل داش ــوص مش ــن خص ــا در ای ه

ــد. ــان بگذارن ــا در می ــا م ــوع را ب موض

جزییات مشوق های صادراتی
ــز  ــی نی ــای صادرات ــوق ه ــه مش ــاره ای ب ــا اش ــوم ب زادب
گفــت: در ایــن زمینــه کمــک صنــدوق توســعه ملــی بــه 
بانــک هــا مطــرح اســت کــه بــه هــر میزانــی کــه انجــام 
گیــرد، بــه همــان میــزان نیــز بایــد بانــک هــا، اقــدام بــه 
ارائــه تســهیات کننــد کــه از آنجایــی کــه عملکــرد بانک 
ــوده،  توســعه صــادرات ســال گذشــته بســیار مناســب ب
ــط  ــده توس ــه ش ــک ارائ ــف کم ــه نص ــد ک ــنهاد ش پیش

ــه ایــن بانــک بدهیــم. صنــدوق را ب
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران در خصــوص 
ــن  ــت: در ای ــز گف ــهیات نی ــن تس ــذ ای ــای اخ روش ه
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در اتاق تبریز مطرح شد؛

صادرات ریالی، ارزش افزوده ای برای کشور ندارد
بــا  تواننــد  مــی  صادرکننــدگان  زمینــه، 
مراجعــه بــه سیســتم بهیــن یــاب و ثبــت نــام 
ــا را  ــوق ه ــن مش ــت ای ــای دریاف در آن، تقاض
ــا مــا نیــز ایــن درخواســت را  داشــته باشــند ت
ــک  ــه بان ــرده و پیشــنهاد خــود را ب ــی ک ارزیاب
ارائــه دهیــم امــا ارزیابــی نهایــی بــرای میــزان 

ــت.  ــک اس ــده بان ــر عه ــهیات ب تس

مشوق های مربوط به مشارکت در
 تکمیل زیرساخت های مرزی

وی در خصــوص نــوع دوم مشــوق هــا نیــز 
ــاخت  ــه زیرس ــوط ب ــز مرب ــوع دوم نی ــت: ن گف
هــای مــرزی اســت کــه اگــر بخــش خصوصــی 
در ایــن راســتا اقــدام کــرده و طــرح مــورد نظــر 
ــادرات  ــعه ص ــروه توس ــب کارگ ــه تصوی ــز ب نی
اســتان برســد، ســازمان توســعه تجــارت مشــوق 

ــت. ــد گرف ــر خواه ــی را در نظ های
میلیــون  دریافــت ۵۰۰  داد:  ادامــه  زادبــوم 
تومــان کمــک باعــوض یکــی از ایــن مشــوق 
ــه ایــن نحــو اســت  ــوع دوم نیــز ب هــا اســت. ن
ــان 99  ــا پای ــال 99 ت ــدای س ــر از ابت ــه اگ ک
ــا  ــید، ت ــته باش ــی داش ــاط بانک ــری اقس یکس
چهــار درصــد از نــرخ بهــره را از طریــق بانــک 
ــاز مــی گردانیــم. ــه شــما ب توســعه صــادرات ب

کارت بازرگانــی را نمــی توانیــم بــه طــور کامــل 
حــذف کنیــم

ــای  وی در خصــوص موضــوع حــذف کارت ه
ــم  ــز عاقمندی ــا نی ــت: م ــز گف ــی نی بازرگان
ماننــد بســیاری از کشــورها از کارت بازرگانــی 
ــه هــر حــال  ــه کــد بازرگانــی برســیم. امــا ب ب
بحــث کارت بازرگانــی یــک قانــون اســت و مــا 

ــن  ــی، ای ــذف کارت بازرگان ــا ح ــم ب ــی توانی نم
قانــون را نقــض کنیــم. امــا عاقــه منــد هســتیم 
کــه یــک مرحلــه پــا پیــش گذاشــته و به ســمت 

دریافــت شــماره بازرگانــی قــدم برداریــم.

عدم ثبات قوانین و مشکالت حمل و نقل از 
چالش های مهم صادرکنندگان

ــن  ــز در ای ــز نی ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
جلســه اظهــار داشــت: ایــن جلســه پیــرو 
جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی برگــزار مــی 
ــم اندکــی از مشــکات بخــش  ــا بتوانی شــود ت
ــا حضــور  خصوصــی در خصــوص صــادرات را ب

ــم. ــل کنی ــت ح ــر صم ــاون وزی مع
یونــس ژائلــه ادامــه داد: همانطــور کــه دیــروز 
ــت و  ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش ــم در نشس ه
ــد  ــد، بای ــتان مطــرح ش بخــش خصوصــی اس
تبریــز را بــه عنــوان مرکــز تجــارت شــمالغرب 
جمهــوری  ترکیــه،  بــا  تجــارت  مرکــز  و 
ــن  ــت ای ــا محوری ــتان ب ــان و ارمنس آذربایج

ــم. ــی کنی ــهر معرف ش
وی، عــدم ثبــات قوانیــن و از ســوی دیگــر 
مشــکات حمــل و نقــل و کمبــود تعــداد 
ــث  ــده در بح ــکات عم ــا را از مش ــون ه کامی
ــن و  ــه قوانی ــت: اینک ــته و گف ــادرات دانس ص
ــا  ــد، قطع ــر یابن ــر روز تغیی ــا ه ــنامه ه بخش
ــادی  ــای زی ــارت ه ــار خس ــده را دچ صادرکنن
خواهــد کــرد چــرا کــه صادرکننــدگان نیــز بــا 
ــد  ــی کن ــد م ــی منعق ــود قراردادهای ــرف خ ط
ــد  ــرارداد بای ــی نشــدن ق کــه در صــورت اجرای

ــود.  ــل ش ــی را متقب ــارت های خس

ــا بیــان اینکــه  رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ب
تامیــن کامیــون بــه یکــی از معضــات اساســی 
تبدیــل شــده، گفــت: میــزان کرایــه هــا نیــز بــه 
طــرز عجیبــی بــاال رفتــه بــه طــوری کــه گاه بــا 
کرایــه چندیــن نوبــت رفــت و برگشــت کاال بــه 
یــک کشــور خارجــی، مــی تــوان یــک ماشــین 

جدیــد وارد کشــور کــرد. 
ــل  ــل و نق ــاوگان حم ــه ن ــان اینک ــا بی وی ب
اســتان مــا بســیار قدیمــی اســت، گفــت: 
امیدواریــم ایــن اجــازه بــه صادرکننــدگان داده 
ــد  ــد ص ــی، چن ــل ارز صادرات ــه از مح ــود ک ش
کامیــون توســط شــرکت هــای حمــل و نقلــی 

ــود.  ــور ش وارد کش
ــیون  ــس کمیس ــینی، ریی ــف حس ــید یوس س
تبریــز  اتــاق  واردات  مدیریــت  و  صــادرات 
ــه برخــی  ــا اشــاره ای ب نیــز در ایــن جلســه ب
مشــکات حــوزه صــادرات گفــت: بنــگاه هــای 
کوچــک مــا در برابــر صادرات قــادر بــه واردات 
نیســتند کــه بایــد تکلیــف ایــن واحدهــا نیــز 

مشــخص شــود.
وی، رفــع تعهــدات ارزی را یکــی از موضوعــات 
مهــم و چالــش برانگیــز دانســته و بــر ضــرورت 
رفــع تعهــد ارزی ســال هــای 9۷ و 98 تاکیــد 

 . د کر
ــه اوراســیا را یکــی از مناطــق  حســینی، منطق
مســتعد بــرای صــادرات دانســته و گفــت: 
ــز  ــوان مرک ــه عن ــور ب ــاط کش ــیاری از نق بس
صــادرات بــه اوراســیا و مرکــز تجــارت بــا ایــن 
منطقــه مطــرح شــده انــد در حالــی کــه مدعــی 
ــایگی و  ــل همس ــه دلی ــوع ب ــن موض ــی ای اصل

ــد. ــز باش ــهر تبری ــد ش ــاط اقتصــادی بای ارتب
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در حضور وزیر صمت؛ 

فعاالن اقتصادی استان از دغدغه های خود گفتند
در نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی اســتان کــه بــا حضــور وزیــر صمــت 
ــادی،  ــاالن اقتص ــی از فع ــد، جمع ــزار ش برگ
ــز  ــاق تبری ــای ات ــیون ه ــا و کمیس ــکل ه تش
ــود  ــان مشــکات خ ــخنرانی و بی ــراد س ــه ای ب
پرداختــه و درخواســت هایــی بــرای رفــع ایــن 

ــتند.  مشــکات داش

ضرورت حل مشکالت آب، برق و گاز 
واحدهای تولیدی 

مســعود بنابیــان، رییــس کمیســیون صنعــت و 
ــا تاکیــد  معــدن اتــاق تبریــز در ایــن جلســه ب
ــت ارز  ــدن قیم ــی ش ــک نرخ ــرورت ت ــر ض ب
گفــت: تــا زمانــی کــه ارز تــک نرخــی نشــده، 
هیــچ کارشناســی نمــی توانــد گــره هــای ایــن 

بخــش را بگشــاید. 
وی بــا تاکیــد بــر تــداوم حمایــت از واحدهــای 
تولیــدی و محصــوالت تولیــد داخــل گفــت: هم 
ــری  ــار یکس ــدی گرفت ــای تولی ــون واحده اکن
مشــکات زیرســاختی  شــامل آب، بــرق و گاز 
هســتند و در پیــک کار واحدهــای صنعتــی، یــا 
بــرق یــا گاز نداریــم و اولیــن قطعــی هــا نصیب 

واحدهــای تولیــدی مــی شــود. 

مشکالت حمل و نقل و تامین مواد اولیه
 در بخش صنایع غذایی

ــی  ــع غذای ــر انجمــن صنای رضــا جعفــری، دبی
ــه  ــز ب ــهر تبری ــه ش ــاره ب ــا اش ــز ب ــتان نی اس
عنــوان قطــب شــیرینی و شــکات اســتان 
اشــتغال  بــا  واحــد  فعالیــت ۵1۰  گفــت: 
مســتقیم ۵۰ هــزار و غیــر مســتقیم 13۵ هــزار 
نفــر، ایــن شــهر را بــه عنــوان پایتخت شــیرینی 

ــت.  ــرده اس ــرح ک ــور مط ــکات کش و ش
ــن  ــده ای ــکات عم ــه مش ــاره ای ب ــا اش وی ب
ــور  ــل کش ــل و نق ــاوگان حم ــت: ن ــوزه گف ح

ــاوگان اســتان  ــوده و در ایــن بیــن ن فرســوده ب
جــزو فرســوده تریــن هــای کشــور اســت کــه 
ــاالی حمــل و نقــل و از ســوی  هزینــه هــای ب
ــازی  ــون بازس ــدن قان ــی ش ــدم اجرای ــر ع دیگ
نــاوگان را مــی تــوان از مشــکات عمــده ایــن 

بخــش دانســت.
ــر ارزش  ــات ب ــه مالی ــان اینک ــا بی ــری ب جعف
افــزوده بایــد بــه صــورت کامــل اجرایــی شــود، 
گفــت: تامیــن مــواد اولیــه از دیگــر مشــکات 
ــد ســهمیه اســتان  ــن بخــش اســت کــه بای ای
ــه داده نشــود.  ــه تهــران حوال تامیــن شــده و ب

ضرورت کاهش بروکراسی های اداری بین 
بخش خصوصی و دولتی 

کمیســیون  رییــس  حســینی،  یوســف 
ــن  ــز در ای ــز نی ــاق تبری ــادرات و واردات ات ص
ــردی  ــب دلس ــدات ارزی را موج ــت، تعه نشس
صادرکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی کشــور 
ــردن  ــم ک ــت: از ســوی دیگــر ک دانســته و گف
بروکراســی هــای اداری بیــن بخــش خصوصــی 
و دولتــی و همچنیــن تفویــض اختیــار بــه 
اســتان هــا جهــت جلوگیــری از این بروکراســی 
ــد  ــی توان ــز م ــه مراک ــورد ب ــی م ــه ب و مراجع

ــد.  ــر باش موث
وی، فرســوده بــودن نــاوگان حمــل و نقــل، عــدم 
نقدینگــی کافــی و همچنیــن عــدم پشــتیبانی 
بانــک ها و موسســات مالی را از جمله مشــکات 
ــی  ــش کیف ــت: افزای ــته و گف ــوزه دانس ــن ح ای
ــن  ــه روزرســانی قوانی ــی و ب محصــوالت صادرات
اســتاندارد بــا توجــه بــه اســتانداردهای جهانی از 

دیگــر ضروریــات بخــش صــادرات اســت. 

عدم وجود متولی در حوزه صنعت احداث

ــود  ــیون بهب ــس کمیس ــر، ریی ــید برزگ جمش
ــاق  ــت احــداث ات ــط کســب و کار و صنع محی

ــی  ــدم وجــود متول ــاد از ع ــا انتق ــز ب ــز نی تبری
ــفانه  ــت: متاس ــداث گف ــت اح ــوزه صنع در ح
مهندســان و پیمانکاران حوزه ســاختمان، ســال 
ــر ســاخت و ســاز  ــه ام ــراق ب ــا در کشــور ع ه
مشــغول بودنــد و امــروز مطالبــات باالیــی نیــز 
دارنــد، امــا بــه دلیــل نداشــتن متولــی، کســی 

ــان پاســخگو نیســت.  ــه آن ب
وی از پاییــن بــودن ســهم بودجه اختصــاص داده 
شــده بــه پــروژه هــای نیمه تمــام عمرانــی انتقاد 
کــرد و ادامــه داد: از ســوی دیگر تعدد بخشــنامه 
ــردرگمی  ــب س ــز موج ــده نی ــادر ش ــای ص ه
فعــاالن بخــش اقتصــادی شــده اســت کــه بایــد 

در ایــن راســتا چــاره اندیشــی شــود. 

ضرورت رفع سریع نواقص 
سامانه جامع تجارت

رضــا کامــی، رییــس کمیســیون حمــل و 
ــا  ــه ب ــن جلس ــز در ای ــز نی ــاق تبری ــل ات نق
اشــاره بــه نقــش ویــژه گمــرکات بــه عنــوان 
ــل و  ــت حم ــی و صنع ــارت خارج دروازه تج
نقــل بــه عنــوان عامــل جابجایــی کاال گفــت: 
ــن دو عامــل  ــه مشــکل در مســیر ای هــر گون
مهــم مــی توانــد زمینــه ســاز اخــال در 
ــه دلیــل  مســیر صــادرات شــود کــه اخیــرا ب
ــای کشــورهای همســایه و  ــری ه ســخت گی
ــت  ــی، صنع ــای صادرات ــون ه ــی کامی بازرس
دچــار  صادرکننــدگان  و  نقــل  و  حمــل 

ــد.  ــده ان ــی ش ــکات فراوان مش
وی خواســتار بازنگــری در مقــررات حمــل 
ــی  ــرورت هماهنگ ــی و ض ــن الملل ــل بی و نق
بیشــتر بیــن ارگان هــای مربوطــه شــده و 
گفــت: مبــادی خروجــی بایــد بیــش از پیــش 
بــه دســتگاه هــای باکیفیــت مجهــز شــوند تــا 

ــود. ــار ش ــز مه ــاق نی ــم قاچ حج
کامــی همچنیــن بــر لــزوم اعطــای تســهیات 
ــرای  ــی ب ــی و مالیات ــای گمرک ــت ه و معافی
نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل تجــاری تاکیــد 
کــرد و ادامــه داد: از ســوی دیگــر فراینــد 
تجــارت خارجــی در کشــور بــه وســیله ســامانه 
جامــع تجــارت صــورت مــی گیــرد کــه نواقــص 
موجــود در آن، ســبب مشــکات زیــادی بــرای 
تجــار شــده اســت کــه امیدواریــم ایــن نواقــص 

برطــرف شــود. 
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ضرورت رفع مشکل واحدهای صنعتی 
کجاآباد )کوجووار(

ســونیا اندیــش، رییــس کمیســیون کارآفرینــی، 
اقتصــاد دانــش بنیــان و گردشــگری اتــاق تبریز 
ــای  ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــن جلســه ب در ای
ــه  ــز ب ــاد )کوجــووار( تبری ــه کجاآب ــژه منطق وی
ــا  ــت: ب ــی گف ــوازم خانگ ــد ل خصــوص در تولی
توجــه بــه پتانســیل بــاالی ایــن منطقــه، رفــع 
ــورد  ــاد م ــی کجاآب ــای صنعت ــکل واحده مش

ــد اســت. تاکی
وی همچنیــن بــر لــزوم توجــه ویــژه بــه فعــال 
ــرد  ــد ک ــن تاکی ــرک خداآفری ــدن گم ــر ش ت
ــای  ــوق ه ــه مش ــر ارائ ــوی دیگ ــت: از س و گف
صادراتــی بــرای صــادرات بــه کشــورهای 
همســایه و بــه خصــوص منطقــه قــره بــاغ مورد 

ــد اســت.  تاکی

جراحی اقتصادی اصلی ضروری
 در زمان حاضر

ناصــر امجــد، رییــس کمیســیون ســرمایه 
ــز  ــاق تبری ــات ات ــه و مالی ــک، بیم ــذاری، بان گ
در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه ســابقه آذربایجــان 
ــور  ــارت کش ــت و تج ــوزه صنع ــرقی در ح ش
گفــت: در زمــان کنونــی تحریــم هــا، اصاحــات 
اقتصــادی یــا بــه صــورت واضــح تــر، جراحــی 
ــر  ــروری ت ــری ض ــز دیگ ــر چی ــادی از ه اقتص
اســت کــه بایــد در ایــن راســتا قــدم برداریــم. 

ضرورت افزایش محصوالت پتروشیمی 
مورد نیاز صنایع پلیمری و پالستیکی 

انجمــن  رییــس  پروینــی،  حســن  ســید 
ــز در  ــتان نی ــاجی اس ــع نس ــی صنای تخصص
ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه ۲۰ درصــد 
صنایــع نســاجی، پوشــاک، پلیمــر و پاســتیک 
ــت:  ــع شــده اســت، گف کشــور در اســتان واق
بیــش از 4۰۰ واحــد فعــال در زمینــه پلیمــر و 
پاســتیک بــا پروانــه بهــره بــرداری در اســتان 
فعالیــت دارنــد کــه در ایــن میــان واحدهــای 
کوچــک پلیمــر و پاســتیک، مشــکل تامیــن 

ــد.  ــه دارن ــواد اولی م
وی همچنیــن بــا پیشــنهاد اینکــه قانــون 
تســویه بدهــی بدهــکاران بانکــی تــا آخــر بهــار 
ــن  ــت: همچنی ــود، گف ــد ش ــد تمدی 14۰۰ بای
ــغ اصــل  ــاز مبل ــش ســقف مج ــتار افزای خواس
تســهیات از ۲۰ میلیــارد ریــال بــه 4۰ میلیارد 

ــال هســتیم.  ری
پروینــی بــا تاکیــد بــر ضــرورت حمایــت 
ــی  ــد تضمین ــیله خری ــه وس ــه کاران ب از پنب
ــد  ــن تولی ــت: همچنی ــا گف ــوالت آن ه محص
ــع  ــاز صنای ــورد نی ــیمی م ــوالت پتروش محص
ــی  ــا هماهنگ ــد ب ــتیکی بای ــری و پاس پلیم
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــش یاب ــت افزای وزارت نف
ــدگان  ــه واردکنن ــای الزم ب ــوق ه ــه مش ارائ
از  حمایــت  جهــت  مــدرن  آالت  ماشــین 
تولیدکننــدگان مــی توانــد موثــر واقــع شــود. 

فرسوده بودن ماشین آالت 
صنعت قطعه سازی استان 

یونــس پایــدار، رییــس انجمــن قطعــه ســازان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــز در ای ــتان نی اس
اینکــه صنعــت قطعــه ســازی و ماشــین 
ســازی یکــی از ارکان صنعتــی اســت، گفــت: 
ــوان  ــی ت ــین آالت را م ــودن ماش ــوده ب فرس
یکــی از معضــات ایــن صنعــت دانســت کــه 
ــا بیــش از 4۰ ســال  ــن ماشــین ه بیشــتر ای

ــتند.  ــردن هس ــال کار ک ــه در ح ــت ک اس
ــا تاکیــد بــر در پیــش گرفتــن رویــه ای  وی ب
ــورد  ــین آالت م ــوژی و ماش ــرای ورود تکنول ب
ــین  ــرکت ماش ــت: ش ــش گف ــن بخ ــاز ای نی
ســازی یکــی از ظرفیــت هــای اســتان اســت 
کــه اگــر حمایــت الزم از ایــن شــرکت صــورت 
گیــرد، مــی توانــد ۵۰ درصــد از ماشــین افــزار 
ســی ان ســی قطعــه ســازان و مجموعــه 
ارز  خــروج  از  و  کــرده  تامیــن  را  ســازان 

ــد.  ــری کن جلوگی
پایــدار همچنیــن بــر لــزوم تســهیل در تامیــن 

مــواد اولیــه تاکیــد کــرد و گفــت: تصمیماتــی 
ــوص  ــه در خص ــوالد مبارک ــرا در ف ــه اخی ک
تامیــن ورق گرفتــه شــده، هــر لحظــه ســخت 
تــر مــی شــود. از ســوی دیگــر یکــی از دغدغــه 
هــای مهــم مــا، بحــث فرســوده بــودن صنعــت 

حمــل و نقــل کشــور اســت. 

اشکاالت شیوه نامه فوالد باید رفع شود

کریــم رحیمــی ، رییــس انجمــن فوالد اســتان 
نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره به ظرفیــت های 
ویــژه حــوزه فــوالد در اســتان و اشــتغال هفــت 
هــزار نفــر در ایــن حــوزه گفــت: بحــث شــیوه 
نامــه یــا همــان عرضــه و تقاضــای محصــوالت 
ــت  ــده اس ــل ش ــث روز تبدی ــه بح ــوالدی ب ف
ــب دارد  ــه یکســری معای ــیوه نام ــن ش ــه ای ک
بــه گونــه ای کــه مــاده 11 آن در حــال حاضــر 

اجرایــی نمــی شــود. 
وی بــا اشــاره ای بــه مــاده هشــت شــیوه نامــه 
کــه عرضــه در خــارج بــورس را موجــب اخال 
اعــام کــرده، مــی گویــد: ایــن امر موجــب وارد 
ــی شــود  ــد م ــه تولی ــه بدن ــی ب شــدن اتهامات
ــا  ــت و ب ــنتی اس ــا س ــازار م ــه ب ــی ک در حال
ــده دچــار  ــازوی پخــش تولیدکنن ــر، ب ــن ام ای

مشــکاتی خواهــد شــد. 
رحیمــی همچنیــن بــر ضــرورت قیمــت 
گــذاری در بــورس بــا روش تخصصــی تاکیــد 
کــرده و گفــت: در حــال حاضــر مــواد اولیــه 
بــا قیمــت باالتــر از نــرخ جهانــی بــه دســت 
ــر  ــه اگ ــی ک ــی رســد در حال ــده م تولیدکنن
ــه  ــرار اســت ســودی از زنجیــره فــوالدی ب ق
ــامل  ــد ش ــم بای ــر ه ــن ام ــد، ای ــی برس کس
تولیــد کننــده و هــم مصــرف کننــده شــود. 

مهــدی  مراســم  ایــن  در  اســت  گفتنــی 
ــتان  ــهیل اس ــتاد تس ــه س ــی، دبیرخان امین
ــدن  ــه مع ــس خان ــوروزی، ریی ــلیمان ن و س
ــت  ــز گزارشــی در خصــوص فعالی ــتان نی اس

ــد.  ــه دادن ــود ارائ ــرد خ و عملک
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ــه اســتان آذربایجــان  ــان ســفر ب ــر صمــت در جری وزی
ــا بیــش از  شــرقی، ســه طــرح صنعتــی و تولیــدی را ب
یک هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری افتتــاح کــرد. 
فــاز دوم کارخانجــات آذرتــاک یکــی از ایــن طرح هــا 
ــن  ــزار ت ــاالنه ۶ ه ــد س ــت تولی ــا ظرفی ــه ب ــود ک ب
کشــمش در شهرســتان بنــاب راه انــدازی شــده و 
ــرای ۵۵ نفــر شــغل مســتقیم ایجــاد کــرده اســت.  ب

بــرای راه انــدازی ایــن واحــد تولیــدی در زمینــی بــه 
ــر ۲.۵ میلیــارد  ــغ ب ــع، بال مســاحت 4۰ هــزار مترمرب
تومــان ســرمایه گذاری ریالــی و 8 میلیــون یــورو 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــرمایه گذاری ارزی ص س
ظرفیــت فــاز اول ایــن کارخانــه ۷۰ تــن در روز 
اســت و محصــوالت آن بــه کشــورهای عربــی صــادر 

می شــود. 
وزیــر صمــت همچنیــن کارخانــه تولیــد فــوالد 
آذرحدیــد را بــا ســرمایه گذاری ۷۰۰ میلیــارد تومــان 

ــرد. ــاح ک ــاب افتت ــتان بن در شهرس
ــاالنه ۲۰۰  ــد س ــت تولی ــه ظرفی ــه ک ــن کارخان در ای
ــر  ــوالدی را دارد، 13۶ نف ــواع مقاطــع ف ــن ان ــزار ت ه

ــده اند. ــه کار ش ــغول ب ــتقیم مش ــورت مس ــه ص ب

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت همچنیــن بــه همــراه 
ــان  ــی از معاون ــرقی و جمع ــان ش ــتاندار آذربایج اس
خــود از واحــد ذوب شــماره ۲ فــوالد شــاهین بنــاب 

بازدیــد کــرد.
ــعه  ــرح توس ــت، ط ــر صم ــور وزی ــا حض ــن ب همچنی
کارخانــه شیرین عســل )تولیدکننــده انــواع شــیرینی، 
ــد آن در  ــد جدی ــوط تولی ــک( و خط ــکات و کی ش

ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ــتر ب ــتان شبس شهرس
بــرای راه انــدازی ایــن واحــد تولیــدی، 3۰۰ میلیــارد 
آن،  افتتــاح  بــا  و  شــده  ســرمایه گذاری  تومــان 

 بازدید وزیر صمت از تراکتورسازی ایران؛

بهره  برداری از سه طرح تولیدی و صنعتی در شهرستان های بناب و شبستر

مشــکات واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اســتان طــی 
ــورد  ــر صمــت م ــان وزی ــا حضــور معاون جلســه ای ب

بررســی قــرار گرفــت.
ــز،  ــی تبری ــاق بازرگان ــط عمومــی ات ــه گــزارش رواب ب
نشســت طــرح مشــکات واحدهــای صنعتــی اســتان 
ــی وزارت  ــی داخل ــاون بازرگان ــادی، مع ــا حضــور قب ب
صمــت و تابــش، معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان 

حمایــت مصــرف کننــدگان در اتــاق بازرگانــی تبریــز 
برگــزار شــد.

 ایــن جلســه پیــرو جلســه شــورای گفتگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی و بــه منظــور 
پیگیــری درخواســت هــای بخــش خصوصــی از 
وزیــر صنعــت مبنــی بــر حــل مشــکات ایــن حــوزه 

تشــکیل شــد. 

بررســی مشــکات عرضــه مــواد اولیــه پتروشــیمی در 
بــورس یکــی از مهــم تریــن مــوارد مطــرح شــده در 
ــز  ــاق بازرگانــی تبری ــود کــه رییــس ات ایــن زمینــه ب
در ایــن خصــوص گفــت: افزایــش قیمــت مــواد 
ــدن  ــارج ش ــبب از دور خ ــورس س ــیمی در ب پتروش
ــواد از  ــن م ــد ای ــی شــود. خری ــی م ــای داخل واحده
ــرای مصــرف  ــر از داخــل ب ــارج از کشــور ارزان ت خ

ــی شــود. ــام م ــده تم کنن
تابــش در ایــن زمینــه  گفــت: طبــق قانــون، دولــت 
ــده  ــن ش ــای تعیی ــت ه ــث قیم ــه بح ــق ورود ب ح
بــورس را نــدارد. ســقف قیمــت هــا بنــا بــه شــرایط 

ــی شــود. ــن م ــدی تعیی واحدهــای تولی
ــی  ــه اباغ ــیوه نام ــه ش ــه ب ــن جلس ــن در ای همچنی
ســاماندهی محصــوالت فــوالدی و ایــرادات مــاده 
ــن  ــد. همچنی ــاره ش ــه اش ــیوه نام ــن ش ــت ای هش
افزایــش نظــارت بــر روی شــرکت هــای خصولتــی از 

ــود.  ــده ب ــرح ش ــوارد مط ــر م دیگ
بــرای  اولیــه  مــواد  تامیــن  مشــکات  پیگیــری 
واحدهــای صنایــع غذایــی اســتان نیــز از مــوارد 
مطــرح شــده بــود کــه قبــادی در ایــن زمینــه، وعــده 

پیگیــری و حــل ایــن مشــکل را داد. 
همچنیــن در ادامــه جلســه نماینــدگان تشــکل هــای 
مختلــف صنعتــی، بــه بیــان مشــکات خــود پرداختند 
کــه وعــده هــای مســاعدی بــرای حــل این مشــکات 

از ســوی معاونــان وزیــر صمــت داده شــد.

در اتاق بازرگانی تبریز؛

بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی 
با حضور معاونان وزیر صمت
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رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران اعــام کــرد: بــا دســتور وزیــر صمــت، ســتاد توســعه 
صــادرات بــه مناطــق آزاد شــده جمهــوری آذربایجــان در تبریــز تشــکیل شــد.

حمیــد زادبــوم در نشســت بــا اعضــای مجمــع نماینــدگان آذربایجــان شــرقی در تبریــز  افــزود: 
در ایــن ســتاد بــه جــز آذربایجــان شــرقی، اســتان های آذربایجــان غربــی، اردبیــل و زنجــان نیــز 

عضــو هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای صــادرات مجــوز گرفتــه ایــم، ادامــه داد: توســعه صــادرات و اســتفاده 
ــراودات  ــرای گســترش م ــا و موافقــت نامه هــای ترجیحــی ب ــاالن اقتصــادی از ظرفیــت مرزه فع
ــوری  ــده جمه ــق آزاد ش ــه مناط ــادرات ب ــعه ص ــتاد توس ــکیل س ــداف تش ــه اه ــاری از جمل تج

آذربایجــان اســت.
الهــام علــی یــف، رئیــس جمهــوری آذربایجــان پــس از آزادســازی مناطــق اشــغالی ایــن کشــور از 
دســت ارمنســتان در جنــگ هــای 43 روزه، اعــام کــرد باکــو از مشــارکت کشــورهای همســایه 

در بازســازی مناطــق آزاد شــده اســتقبال مــی کنــد. 
ــری آذربایجــان شــرقی  ــرز حــدود ۲۰۰ کیلومت ــه م ــا اشــاره ب کارشناســان مســائل اقتصــادی ب
ــازار ســاخت و ســاز  ــز در ب ــق شــرکت های تجــاری تبری ــه موف ــا جمهــوری آذربایجــان و تجرب ب
و نیــز راه ســازی باکــو مــی گوینــد کــه کشــورمان بایــد از ظرفیــت مناطــق مــرزی بــا محوریــت 
آذربایجــان شــرقی بــرای گرفتــن ســهم در خــور از بــازار جمهــوری آذربایجــان ایفــای نقــش کنــد.

تشکیل ستاد صادرات
 به مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان

 در تبریز

ــورای  ــت ش ــز در نشس ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
آذربایجــان  بخــش خصوصــی  و  دولــت  گفتگــوی 
شــرقی، 1۰ خواســته مهــم را بــا وزیــر صنعــت، معــدن 

ــرد. ــرح ک ــارت مط و تج
ــز،  ــی تبری ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت و  ــوی دول ــورای گفتگ ــه ش ــه در جلس ــس ژائل یون
ــامگاه  ــه ش ــرقی ک ــان ش ــی آذربایج ــش خصوص بخ
جمعــه بــا حضــور رزم حســینی، وزیــر صمــت در 
ــن  ــد، چندی ــزار ش ــز برگ ــی تبری ــاق بازرگان ــل ات مح
ــام وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  درخواســت از مق
ــود: ــی ش ــاره م ــا اش ــه آن ه ــه ب ــه در ادام ــت ک داش

ــرقی  ــان ش ــابقه آذربایج ــگاه پرس ــه جای ــه ب 1- توج
ــه  ــه مشــکات منطق ــت و رســیدگی ب در حــوزه صنع
ــژه ای  ــگاه وی ــز کــه روزگاری جای صنعتــی غــرب تبری

ــد. ــور دارا بودن ــتان و کش ــاد اس در اقتص
ــف و  ــع مختل ــه صنای ــواد اولی ــن م ۲- تســریع در تامی
بــه خصــوص صنایــع غذایــی اســتان کــه نقــش ویــژه 

ــد. ــاج مــردم دارن ای در تامیــن مایحت
3- کاهــش بروکراســی هــای اداری در دســتگاه هــای 
ــرای  ــزی ب ــک مرک ــت و بان ــه وزارت صم ــر مجموع زی

ــن حــوزه ــدن بخــش خصوصــی از مشــکات ای رهان
4- برطــرف کــردن مشــکات صادرکننــدگان و کمــک 

بــه تســهیل ایــن رونــد

۵- بهــره منــدی و اســتفاده از توانمنــدی هــای حداقــل 
ــای  ــوزه ه ــان ح ــان و متخصص ــر از کارآفرین 1۰۰ نف

اقتصــادی کشــور 
۶- ایجــاد مگاپــروژه هایــی در آذربایجــان شــرقی و 
ــرای اســتان از  ــع در نظــر گرفتــه شــده ب افزایــش مناب
محــل صنــدوق توســعه ملــی بــرای جبــران کاســتی هــا

۷-  توجــه بــه پتانســیل هــای معدنــی اســتان همچــون 
ــینیت  ــن س ــان و نقلی ــای اندری ــونگون، ط ــس س م
ســراب و ایجــاد واحدهــای فــرآوری بــرای بهــره 
ــاد  ــن ایج ــادن و همچنی ــن مع ــت از ای ــدی درس من

ــته ــع وابس صنای
ــادی  ــائل اقتص ــی مس ــن فرمانده ــت گرفت 8- در دس
شــمالغرب کشــور توســط تبریــز و ایفــای نقــش 
ــات  ــش ارتباط ــا افزای ــوص ب ــه خص ــادی ب ــژه اقتص وی
ــا کشــورهای همســایه همچــون ارمنســتان،  تجــاری ب

ــه ــان و ترکی آذربایج
9-  بهبــود مســائل زیرســاختی شــهرک هــای صنعتــی 
ــن  ــرق و همچنی ــکات آب و ب ــون مش ــتان همچ اس
ــه واگــذاری اســناد و ابطــال و  ــوط ب حــل مشــکل مرب
ــن  ــن ای ــه زمی ــوط ب ــای مرب فســخ نادرســت قرارداده

شــهرک هــا
1۰- رســیدگی بــه مشــکات واحدهــای صنعتی اســتان 

بــا تشــکیل تیــم هــای تخصصــی توســط وزارت صمت

ــر  ــا، وزی ــت ه ــن درخواس ــی ای ــت در پ ــی اس گفتن
صمــت، دســتور تســریع در تامیــن مــواد اولیــه همچون 
شــکر، آرد و روغــن صنایــع غذایــی اســتان را بــه 
قبــادی، معــاون بازرگانــی داخلــی صــادر کــرد کــه در 
نهایــت قــرار بــر امضــای مصوبــه ای در ایــن خصــوص 

ــد.  ــت ش در وزارت صم
همچنیــن در رابطــه بــا مشــکات صادرکننــدگان نیــز، 
ــا حضــور  دســتور تشــکیل جلســه توســعه صــادرات ب
فعــاالن اقتصــادی و صادرکننــدگان اســتان صــادر 
ــان  ــاق، طــی جلســه ای در روز شــنبه میزب شــده و ات
معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان توســعه و تجــارت 

ــران اســت.  ای
در خصــوص مشــکات واحدهــای شــهرک هــای 
صنعتــی اســتان نیــز، وزیــر صمــت بــا ابــاغ ماموریتــی 
ــع کوچــک  ــازمان صنای ــل س ــا، مدیرعام ــح نی ــه صال ب
پیگیــری  دســتور  ایــران  صنعتــی  شــهرک های  و 

ــرد.  ــادر ک ــا را ص ــن واحده ــکات ای مش
همچنیــن در خصــوص ابطــال نادرســت قراردادهــای 
مربــوط بــه زمیــن هــای شــهرک هــای صنعتــی نیــز 
ــتانداری  ــژه در اس ــی وی ــکیل کارگروه ــر تش ــرار ب ق

ــازمان  ــده س ــازمان صمــت و نماین ــا حضــور س ب
ــران  ــی ای ــهرک های صنعت ــک و ش ــع کوچ صنای

شــد.

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان صورت گرفت؛

10 خواسته مهم رییس اتاق بازرگانی تبریز از وزیر صمت
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یک هــزار فرصــت شــغلی جدیــد ایجــاد شــده اســت.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت همچنیــن از خطــوط 
تولیــد، ســالن مونتــاژ، موتــور ســازی و کارگاه تســت 
ــرد  ــد ک ــز بازدی ــه تراکتورســازی تبری ــور مجموع موت
ــن  ــران ای ــدرکاران و مدی ــت ان ــران، دس ــا کارگ و ب

ــه گفــت  و گــو پرداخــت. شــرکت ب
مجموعــه  از  بازدیــد  در  حســینی  رزم  علیرضــا   
صنعتــی تراکتــور ســازی تبریــز در جمــع خبرنــگاران، 
اظهــار کــرد: تامیــن مــواد اولیــه کارخانجــات، یکــی 
از مهمتریــن کارهایــی اســت کــه دولــت اخیــرا 
ــا توجــه بــه مشــکاتی کــه در نتیجــه  انجــام داد و ب
ــل  ــود، روش واردات در مقاب تحریم هــا ایجــاد شــده ب
ــد  ــه تعه ــی ک ــد و صادرکنندگان ــال ش ــادرات دنب ص
ــروری و  ــای ض ــل واردات کااله ــتند از مح ارزی داش
مــواد اولیــه کارخانجــات، تامیــن شــدند و ایــن امــر 

ــرد. ــران ک ــه صنعتگ کمــک بســیاری ب
ــای  ــی ماه ه ــادرات ط ــش ص ــه افزای ــاره ب ــا اش وی ب
ــم  ــال ه ــان س ــا پای ــم ت ــر می کنی ــت: فک ــر، گف اخی
صــادرات مــا افزایــش پیــدا کنــد و باتوجــه بــه وجــود 
ــوده و  ــد نب ــبتا ب ــان نس ــادی، ترازم ــارهای اقتص فش
ــی  ــات خیل ــه کارخانج ــواد اولی ــادرات و واردات م ص

خــوب انجــام شــده اســت.
وی در ایــن بازدیــد از نزدیــک در جریــان رونــد تولیــد 

مجتمــع صنعتــی تراکتورســازی تبریــز قــرار گرفت.



ــان  ــا بی ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
اینکــه اتمــام طرح هــای نیمه تمــام در دســتور 
ــن  ــام ای ــرای اتم ــت: ب ــت، گف ــت اس کار دول
ــم.  ــاش می کنی ــت ت ــان دول ــا پای ــا ت طرح ه
علیرضــا رزم حســینی در نشســت هم اندیشــی 
بــا مجمــع نماینــدگان آذربایجان شــرقی، اظهار 
داشــت: بــا توجه بــه ظرفیــت بــاالی آذربایجان 
شــرقی در صنعــت خــودرو باید توجه بیشــتری 
بــه ایــن بخــش شــود و وزارتخانــه نیــز در ایــن 

خصــوص آمادگــی دارد.
وی بــه ظرفیــت بــاالی شــرکت تراکتورســازی 
ــد  ــن شــرکت می توان اشــاره کــرد و گفــت: ای
صنعــت خودروســازی را هــم در کنــارش ایجاد 
کنــد و ایــدرو )ســازمان گســترش و نوســازی 

صنایــع( هــم می توانــد در ایــن امــر کمــک و 
مشــارکت داشــته باشــد.

ــه داد:  ــارت ادام ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
آذربایجــان حــق بزرگــی بر گــردن ایــران دارد 
و در ایــن خطــه بــرای تمامیــت ارضــی کشــور 

خدمــات بزرگــی ارائــه شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد: روزگاری تبریــز قطب صنعتی 
ــه  ــی صــادرات ب ــود و شــاهرگ حیات کشــور ب
اروپــا بــه حســاب مــی آمــد کــه البتــه هنــوز 

هــم مرکــز مهــم صــادرات کشــور اســت.
آذربایجــان  صنعــت  افــزود:  رزم حســینی 
شــرقی بعــد از انقــاب هــم بــا فــراز و نشــیب 
هــای بســیاری روبــرو بــوده و در شــرایط 
بی آســیب  نیــز صنعــت منطقــه  تحریــم 

ــت. ــده اس نمان
وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت 
آذربایجــان شــرقی، بــه طــور حتــم نســبت بــه 
ایــن اســتان توجــه بیشــتری خواهیــم کــرد و 
در عمــل ایــن موضــوع را نشــان خواهیــم داد.

وی ادامــه داد: 1۶ میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
در حــوزه مــس آذربایجــان شــرقی انجــام 
نیــز  نفلین ســینیت  موضــوع  در  و  شــده 

ــت . ــده اس ــام ش ــی انج ــای خوب کاره
معاونــان وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
نیــز در ایــن جلســه گزارشــی از اقدامــات 
موضوعــات  خصــوص  در  انجام شــده 
ــتان در  ــدگان اس ــوی نماین ــده از س مطرح ش

مجلــس ارائــه کردنــد.
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ــان اینکــه  ــا بی اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
ــد  ــت و تولی ــوزه صنع ــی در ح ــای مهم کاره
ــم  ــای مهمــی ه اســتان انجــام شــده و کاره
تکمیــل  بــرای  افــزود:  داریــم،  رو  پیــش 
پــروژه ذوب  نظیــر  اســتان  مگاپروژه هــای 
ــا  ــی ب ــرات خوب ــینیت، مذاک ــس و نفلین س م
وزارت صمــت انجــام داده ایــم کــه امیدواریــم 
دولــت  فعالیــت  از  باقی مانــده  مــدت  در 
ــیم. ــت آن باش ــج مثب ــاهد نتای ــم ش دوازده

ــت  ــدی در نشس ــا پورمحم ــر محمدرض دکت
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت  هم اندیشــی وزی
ــس  ــتان در مجل ــدگان اس ــع نماین ــا مجم ب
شــورای اســامی، بــا قدردانــی از اهتمــام 
جــدی نماینــدگان اســتان بــرای حــل مســائل 
گفــت:  مختلــف،  حوزه هــای  مشــکات  و 
ــی  ــی و همراه ــان گر همدل ــه نش ــن جلس ای
نماینــدگان بــا مدیریــت اجرایــی برای تســریع 
ــت. ــتان اس ــرفت اس ــعه و پیش ــد توس در رون

ــت از  ــر صم ــد وزی ــه بازدی ــاره ب ــا اش وی ب
کارخانــه تراکتورســازی تبریــز، گفــت: ایشــان 
در ایــن بازدیــد تأکیــد کردنــد کــه بــا وجــود 
آذربایجــان  در  کم نظیــر  ظرفیت هــای 
ــوان  ــری می ت ــای بســیار بزرگت ــرقی، کاره ش

ــام داد. انج
ــم  ــاش می کنی ــرد: ت ــد ک ــدی تأکی پورمحم
ــت  ــت دول ــده از فعالی ــای باقی مان ــا در ماه ه ت
ــود  ــام ش ــتان انج ــی در اس ــم کارهای دوازده
کــه بــرکات آن در حــد شایســته ای در توســعه 

و پیشــرفت اســتان قابــل مشــاهده باشــد.
 اســتاندار آذربایجــان شــرقی همچنیــن از 
ــن  ــش ای ــه نق ــت ب ــژه وزارت صم ــه وی توج
ــورهای  ــه کش ــادرات ب ــعه ص ــتان در توس اس

ــدت  ــت: در م ــرد و گف ــی ک ــایه قدردان همس
کوتاهــی کــه از وزارت آقــای رزم حســینی 
می گــذرد کارهــای بســیار موثــری انجــام 
شــده اســت کــه ترخیــص کاالهــای دپوشــده 
ــات  ــن اقدام ــی از ای ــور یک ــرکات کش در گم

ــت. ــوده اس ب
داودی )نماینــده ســراب و رئیــس مجمــع 
)نماینــده  دهقــان  اســتان(،  نماینــدگان 
ورزقــان(، حاتمــی )نماینــده کلیبــر، خداآفرین 
میرتاج الدینــی،  پزشــکیان،  هورانــد(،  و 
فرهنگــی، متفکــر آزاد و منــادی )نماینــدگان 
ــده  ــری )نماین ــهر(، باق ــکو و آذرش ــز، اس تبری
بنــاب(، محــرم زاده )نماینــده اهــر و هریــس(، 
امینــی )نماینــده هشــترود و چاراویمــاق(، 
راســتی )نماینــده شبســتر(، علیــزاده )نماینده 
)نماینــده  پاشــایی  عجب شــیر(،  و  مراغــه 
ــکان(  ــد و جلفــا( و موســوی )نماینــده مل مرن
نیــز در ایــن جلســه دیدگاه هــای خــود را 
ــتان در  ــکات اس ــائل و مش ــوص مس درخص
حوزه هــای مختلــف صنعــت، تولیــد، معــدن، 

ــد. ــان کردن ــادرات بی ــی و ص بازرگان

ــادی  ــت های اقتص ــات در سیاس ــرورت ثب ض
ــت  ــش صنع ــه راه در بخ ــه نقش ــت، تهی دول
زنجیــره  تکمیــل  ضــرورت  معــدن،  و 
جلوگیــری  و  معدنــی  صنایــع  در  تولیــد 
تکمیــل  معدنــی،  مــواد  خام فروشــی  از 
پروژه هــای مهــم معدنــی نظیــر مــس و 
زیرســاخت های  توســعه  نفلین ســینیت، 
گردشــگری و لــزوم بازســازی منابــع طبیعــی 
ــی،  ــای معدن ــر فعالیت ه ــده در اث تخریب ش
تســهیل رونــد صــادرات از مرزهــای اســتان، 
ــرل  ــای اساســی و کنت ــازار کااله ــت ب مدیری
قیمت هــا، توســعه و رفــع موانــع تولیــد 
ــش  ــش نق ــتان، افزای ــوالد اس ــت ف در صنع
آذربایجــان شــرقی در تجــارت خارجــی، 
ضــرورت تک نرخــی شــدن ارز، جلوگیــری از 
صــادرات مــوارد اولیــه مــورد نیــاز واحدهــای 
ــای  ــع نهاده ه ــت توزی ــزوم مدیری ــدی، ل تولی
ــا در  ــای روز دنی ــتفاده از روش ه ــی و اس دام
ــه  ــی از جمل ــش آالیندگ ــرای کاه ــع ب صنای
از ســوی  مطالــب مطرح شــده  مهم تریــن 

ــود. ــس ب ــتان در مجل ــدگان اس نماین

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

اتمام طرح های نیمه تمام در دستور کار دولت است

در نشست هم اندیشی وزیر صمت با مجمع نمایندگان استان؛

مذاکره با وزارت صمت برای تکمیل مگاپروژه های استان

تالش می کنیم 
تا در ماه های 

باقی مانده
 از فعالیت 

دولت دوازدهم 
کارهایی

 در استان انجام 
شود 

که برکات 
آن در حد 

شایسته ای در 
توسعه

 و پیشرفت 
استان قابل 
مشاهده باشد.
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هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی تبریــز به همــراه مســئولین و فعاالن 
ــل  ــن تجلی ــتان در آیی ــی اس ــش خصوص بخ
ــت  ــدار حج ــه دی ــه ب ــدگان نمون از صادرکنن
االســام والمســلمین ســید محمدعلــی آل 
هاشــم نماینــده مقــام معظــم رهبــری و امــام 

ــز رفتنــد. جمعــه معــزز تبری
حجــت االســام والمســلمین ســید محمدعلی 
بخــش  فعــاالن  بــا  دیــدار  در  هاشــم  آل 
ــدگان  ــل از صادرکنن ــن تجلی ــی و آیی خصوص
نمونــه اســتان گفــت: صــادرات تجلــی قــدرت 
ــزاری  ــرم اف ــزاری و ن ــخت اف ــدی س و توانمن
اقتصــاد یــک کشــور بــوده و ریشــه در تولیــد و 
بهبــود فضــای کســب و کار دارد. وی، صــادرات 
را موتــور محرکــه اقتصــاد و رمــز بقای کشــورها 
دانســته و گفــت: تقویــت سیاســت هــای 
ــادر مــی  ــی، بنــگاه هــای تولیــدی را ق صادرات
ــی  ــازار داخل ــای ب ــت ه ــه از محدودی ســازد ک
رهــا و بــا توســعه صــادرات، بازارهــای جهانی را 
هــدف قــرار داده و از صرفــه اقتصــادی حاصــل 

ــرداری بیشــتری کننــد. از تولیــد، بهــره ب
حجــت االســام و المســلمین آل هاشــم ادامــه 
داد: بــدون افزایــش واقعــی صــادرات غیرنفتــی 
و بهــا دادن بــه صادرکننــدگان، توســعه مدنظــر 
اقتصــاد مقاومتــی بــه وقــوع نمــی پیونــدد کــه 
البتــه بایــد در ایــن راســتا توجــه ویــژه ای بــه 
ــان  ــا بی ــیم. وی ب ــته باش ــی داش ــد رقابت تولی
اینکــه اگــر بــه دنبــال توســعه پایــدار در بخش 
ــر  ــه فک ــد ب ــتیم بای ــی هس ــادرات غیرنفت ص
اصــاح زیــر ســاخت هــا باشــیم، گفــت: بایــد 
بــا تدویــن سیاســت هــای زیربنایــی و اصولــی، 

پایــه هــای صــادرات را قــوی تــر ســازیم.
نماینــده ولــی فقیــه درآذربایجــان شــرقی 
ادامــه داد: بنــگاه هــای تولیــدی صادراتــی بایــد 
اهمیــت ویــژه ای بــرای تولیــد کاالی باکیفیــت 
قائــل شــوند. از ســوی دیگــر ارائــه محصــول بــا 
قیمــت مناســب، پایبنــدی بــه تعهــدات، بســته 
بنــدی مناســب کاال و شناســایی بازارهــای 

ــات اســت. هــدف از ضروری
ــد در  ــز بای ــا نی ــک ه ــزود: بان ــم اف آل هاش
ــه  ــا ارائ ــدگان ب ــه صادرکنن موضــوع کمــک ب
ــا ســود و کارمــزد کــم ورود  تســهیات الزم ب
ــه  ــال ارائ ــه دنب ــد ب ــز بای ــت نی ــد. دول کنن
مشــوق هــای صادراتــی بــه ایــن افــراد باشــد.

وی، تولیدکننــدگان را مجاهــدان در راه کشــور 
دانســته و گفــت: از ســوی دیگــر دولــت وظیفه 
ایجــاد تنــوع در بازارهــای صادراتــی را بــر عهده 
دارد کــه قطعــا کشــورهای همســایه، اولویــت 

بیشــتری بــرای تجــارت دارنــد.

فعاالن بخش خصوصی
پرچمداران اقتصاد کشور

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز، فعــاالن بخــش 
خصوصــی را ســرمایه هــای مهــم کشــور 
دانســته و گقــت: ایــن افــراد پرچمــدار اقتصــاد 
ــاش  ــال ت ــا در ح ــدون ادع ــوده و ب ــور ب کش

ــرای پیشــبرد اقتصــاد هســتند. ب
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تبریــز، یونــس ژائلــه در آییــن دیــدار جمعــی 
از صنعتگــران بــا نماینــده ولــی فقیــه در 
آذربایجــان شــرقی و تجلیــل از صادرکننــدگان 
نمونــه اســتان گفــت:  تولیــد و صادرکننــدگان 
ــی، پرچمــدار اقتصــاد کشــور  در شــرایط کنون
ــرای  ــاش ب ــال ت ــا در ح ــدون ادع ــوده و ب ب
پیشــبرد اقتصــاد هســتند. وی، فعــاالن بخــش 
تولیــد را ســرمایه هــای یــک کشــور دانســته 
ــرای ســرمایه  ــا ب ــاط دنی و گفــت: در تمــام نق
ــرای  ــاش ب ــا در ت ــدون ادع ــه ب ــی ک گذاران
ــرش  ــردم هســتند، ف ــرای م ایجــاد اشــتغال ب
قرمــز پهــن مــی کننــد کــه در کشــور مــا نیــز 
بایــد حمایــت الزم از ایــن قشــر صــورت گیــرد. 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
ایجــاد اتحــاد بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی 
گفــت: ایــن دو بخــش بایــد در کنــار یکدیگــر 
ــند.  ــم باش ــده ه ــاری کنن ــه و ی ــرار گرفت ق
پیچیــده شــدن بروکراســی هــای اداری، ســبب 

نارضایتــی هایــی در بیــن فعــاالن بخــش 
ــت.  ــده اس ــی ش خصوص

90 درصد صنایع استان
 مربوط به بخش خصوصی است

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریی
آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن آییــن گفــت: 
یکــی از ارکان توســعه، افزایــش صــادرات 
غیرنفتــی اســت کــه بــه عنــوان یکــی از 
ــوده و  ــرح ب ــتانی مط ــش اس ــای جه محوره
ــتای  ــز در راس ــرقی نی ــان ش ــتان آذربایج اس
ــی  ــات خوب ــیر اقدام ــن مس ــذاری در ای هدفگ
ــه  ــن زاده ادام ــب امی ــت. حبی ــام داده اس انج
ــان شــش ماهــه اول ســال، اســتان  داد: در پای
ــادر  ــای ن ــتان ه ــزو اس ــرقی ج ــان ش آذربایج
اســت کــه بــا رشــد 3۰ درصــدی ارزش 

ــت. ــوده اس ــراه ب ــی هم ــادرات غیرنفت ص
وی بــا بیــان اینکــه 9۰ درصــد صنایــع اســتان 
ــت:  ــه بخــش خصوصــی اســت، گف ــوط ب مرب
ــادرات  ــد و ص ــش تولی ــبب افزای ــر س ــن ام ای

ــن اســتان شــده اســت.   محــور شــدن ای
ــه داد:  ــتان ادام ــت اس ــازمان صم ــس س ریی
ــه ۶۲ کشــور جهــان صــادرات  توانســته ایــم ب
ــان 1۰  ــن می ــه در ای ــه البت ــیم ک ــته باش داش

ــد.  ــوده ان ــت ب ــایه در اولوی ــور همس کش
ــر  ــد برت ــاب 4۰ واح ــه انتخ ــاره ب ــا اش وی ب
ــج  ــداد پن ــن تع ــت: از ای ــور گف ــی کش صادرات
ــه اســتان آذربایجــان شــرقی  ــوط ب واحــد مرب
هســتند کــه ایــن امــر نشــان از جایــگاه 
ــی دارد. ــوزه صادرات ــتان در ح ــای اس واحده

صادرکننــدگان  از  دیــدار،  ایــن  پایــان  در 
نمونــه اســتانی توســط نماینــده ولــی فقیــه در 
ــد.  ــل آم ــه عم ــل ب ــرقی تجلی ــان ش آذربایج
ــر  ــدی مه ــد تولی ــار واح ــت چه ــی اس گفتن
ــام  و  ــهند ج ــهند، س ــر س ــوالد مه ــل، ف اص
ــه  ــای نمون ــوان واحده ــه عن ــاب ب ــکوه بن ش
ســال 99  در  شــرقی  آذربایجــان  اســتانی 

ــد. ــده ان ــی ش ــاب و معرف انتخ

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

 تولیدکنندگان مجاهدان واقعی کشور هستند

تقویت
 سیاست های 

صادراتی، 
بنگاه های 

تولیدی را قادر 
می سازد که از 
محدودیت های 

بازار داخلی 
رها و با توسعه 

صادرات، 
بازارهای جهانی 
را هدف قرار 

داده و از صرفه 
اقتصادی حاصل 

از تولید، 
بهره برداری 
بیشتری کنند.
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بخــش  فعــاالن  اندیشــی  هــم  جلســه 
خصوصــی و رییــس ســازمان صمــت اســتان 
ــع  ــان صنای ــی آن صاحب ــده و ط ــزار ش برگ
ــه  ــی ب ــئوالن دولت ــیدگی مس ــتار رس خواس

ــدند. ــی ش ــش خصوص ــکات بخ مش
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تبریــز، جلســه هــم اندیشــی فعــاالن بخــش 
خصوصــی با رییس ســازمان صمــت آذربایجان 
شــرقی در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگزار 
شــده و طــی آن، فعــاالن بخــش خصوصــی به 

بیــان مشــکات خــود پرداختنــد.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در ایــن جلســه 
ــزوم همــکاری  ــه ل ــا اشــاره ب هــم اندیشــی ب
دو جانبــه بخــش خصوصــی و دولــت گفــت: 
ــدری  ــه پ ــوان خان ــه عن ــت ب ــازمان صم س
فعــاالن بخــش خصوصــی مطــرح اســت کــه 
انتظــار داریــم، در آن بــر روی اهالــی بخــش 
ــدر و  ــه پ ــن رابط ــد و ای ــاز باش ــی ب خصوص

ــدی هیچــگاه قطــع نشــود. فرزن
ــر ایجــاد اتحــاد و  ــد ب ــا تاکی ــه ب ــس ژائل یون
یکپارچگــی بیــن ایــن دو بخــش گفــت: بایــد 
نقــاط قــوت و ضعــف خــود را شناســایی کرده 
ــوی در  ــتراتژی ق ــک اس ــر ی ــوی دیگ و از س

ایــن بیــن تعریــف کنیــم. 
ــای  ــی واحده ــه نارضایت ــاره ای ب ــا اش وی ب

تولیــدی از نبــود و کمبــود مــواد اولیــه گفــت: 
ــی  ــکات، داخل ــن مش ــیاری از ای ــه بس البت
ــای  ــه برخــی از واحده ــوری ک ــه ط اســت ب
ــردن  ــه ک ــه از عرص ــواد اولی ــده م تولیدکنن
محصــول خــود در بــورس کاال خــودداری 
کــرده و زمینــه ســاز مشــکاتی مــی شــوند.

ژائلــه بــا انتقــاد از برخــی عــدم حمایــت هــا 
ــی  ــود بروکراس ــدی و وج ــای تولی از واحده

هــای اداری گفــت: بایــد بدانیــم کــه امــروز 
ــت،  ــش صنع ــاالن بخ ــدگان و فع تولیدکنن
نقــش ویــژه ای در توســعه کشــور داشــته و 
ــن  در ایجــاد امنیــت اقتصــادی، نقــش آفری

هســتند.

رابطه متقابل و نزدیک صمت
 و فعاالن بخش خصوصی

رییــس ســازمان صمــت اســتان نیــز در ایــن 
ــش  ــاالن بخ ــا فع ــواره ب ــت: هم ــه گف جلس
همــکاری  و  نزدیــک  رابطــه  خصوصــی، 
ــی در  ــر زمان ــم و در ه ــته ای ــی داش متقابل
ــکات و  ــه مش ــخگویی ب ــرای پاس ــاش ب ت

ــم. ــوده ای ــان ب ــائل آن مس
حبیــب امیــن زاده ادامــه داد: در شــش ماهــه 
ــود مشــکات  ــا وج ــاری ب ــال ج نخســت س
موجــود، شــاهد افزایــش 3۰ درصــدی ارزش 
ــم کــه  ــوده ای صــادرات آذربایجــان شــرقی ب
نشــان از ظرفیــت ویــژه بخــش تولیــد و 

ــتان دارد. ــت اس صنع
ــع  ــان صنای ــت، صاحب ــن نشس ــه ای در ادام
بیــان مســائل و  بــه  حاضــر در جلســه 
خصوصــی  بخــش  فعــاالن  مشــکات 
پرداختــه و خواســتار رســیدگی و حــل ایــن 

مشــکات شــدند.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی خواســتار توجــه 
بــه  تولیــدی و صنعتــی  واحدهــای  ویــژه 
ــه  ــه ب ــت: توج ــد و گف ــتاندارد ش موضــوع اس
ارتقــای کیفیــت در کنــار افزایــش تولیــد، 
ــدی و  ــای تولی ــی واحده ــرد اصل ــد رویک بای

ــد. ــی باش صنعت
ــران  مدی ــدار با    محمدرضــا پورمحمــدی در دی
واحدهــای نمونــه اســتاندارد، بــا قدردانــی از 

فعــاالن  تاش هــای شــبانه روزی  و  زحمــات 
بخــش خصوصــی در اســتان، گفــت: کســب 
عناویــن برتــر اســتاندارد در شــرایط ســخت 
فعلــی، کار هــر کســی نیســت و امیدواریــم ایــن 
تاش هــا بــرای توســعه هرچــه بیشــتر اقتصــادی 
ــتمرار  ــان، اس ــتغال جوان ــش اش ــتان و افزای اس

ــد. ــته باش داش
وی ادامــه داد: بــه رغــم تحریم هــای ناجوانمردانــه 
و بــه همــت فعــاالن بخــش خصوصی در اســتان، 
کارهــای بزرگــی انجــام شــده کــه این افتخــارات 
بایــد از طریــق رســانه ها و مطبوعــات بــه مــردم 
بازگــو شــود. پورمحمــدی از مــردم تبریــز و 
ــوان انســانی هایی بلندهمــت  ــه عن آذربایجــان ب

ــرد و اظهــار داشــت: آذربایجــان،  ــام ب و موفــق ن
ــرورش  ــود پ ــن خ ــی را در دام ــان های بزرگ انس
داده کــه در بخش هــای مختلــف اقتصــادی، 
اجتماعــی، علمــی، فرهنگــی وسیاســی بــه ایــران 

ــد. ــت کرده ان ــامی خدم اس
ــه ســخنان  ــتاندار آذربایجــان شــرقی در ادام اس
ــت  ــت، فعالی ــر مدیری ــان اینکــه هن ــا بی خــود ب
در شــرایط ســخت کنونــی اســت، افــزود: مــردم، 
قــدردان زحمــات و تاش هــای کارآفرینــان 
هســتند و فداکاری هــای ایــن قشــر در پیشــگاه 
خداونــد متعــال نیــز، اجــر و ثــواب زیــادی 

ــت. ــد داش خواه
پورمحمــدی در بخــش دیگــری از ســخنان خود، 

استاندار آذربایجان شرقی:

مردم، قدردان کارآفرینان هستند

رئیس اتاق بازرگانی تبریز مطرح کرد؛

تولیدکنندگان
 رکن مهم امنیت اقتصادی

   انتقاد رئیس
        اتاق بازرگانی تبریز

  از بروکراسی زاید اداری
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در جلسه هم اندیشی فعاالن بخش خصوصی و رئیس سازمان صمت 



فشــار حداکثــری بــه مــردم را سیاســت  اصلــی 
دشــمنان در شــرایط کنونــی برشــمرد و ادامــه 
ــال  ــش از 4۰ س ــول بی ــا در ط ــردم م داد: م
گذشــته، ســختی های مختلفــی را پشــت ســر 
ــای  ــت از برهه ه ــه مقاوم ــا روحی ــته و ب گذاش
ســخت و حســاس، عبــور کرده انــد و قطعــاً بــا 
ــی را  ــی شــرایط ســخت کنون وحــدت و همدل

هــم پشــت ســر خواهنــد گذاشــت.
ــن ســاله  ــه تحریم هــای چندی ــا اشــاره ب وی ب
اســتکبار جهانــی بــر ضــد ملــت ایــران، اظهــار 
ــران  ــه ای ــگ ب ــل جن ــه تحمی ــت: نتیج داش
اســامی در هشــت ســال دفــاع مقــدس، 
پیشــرفت همــه جانبــه کشــور در صنایــع 
ــرایط  ــود و ش ــکی ب ــی و موش ــی، نظام دفاع
فعلــی نیــز باعــث اقتــدار هرچــه بیشــتر کشــور 
در بخــش هــای مختلــف و کاهــش وابســتگی 

ــد. ــد ش ــارج خواه ــه خ ب

از  بخشــی  شــرقی،  آذربایجــان  اســتاندار 
ــی  ــون گران ــور همچ ــی کش ــکات کنون مش
را نتیجــه ناهماهنگــی  بیــن دســتگاه های 
اجرایــی و عــدم برخــورد بــا ســودجویان 
ــری در سیاســت های  ــت: بازنگ برشــمرد و گف
اجرایــی بــرای رفــع مشــکات تولیــد، توزیع و 
بازیافــت از جملــه ضرورت هــای فعلــی اســت 
کــه انتظــار داریــم مســئوالن بــه ایــن موضــوع 

ــند. ــته باش ــتری داش ــه بیش توج
ــی  ــکات ناش ــه مش ــاره ب ــا اش ــدی ب پورمحم
ــه  ــت: توج ــار داش ــه، اظه ــا در جامع از کرون
همزمــان بــه مســأله معیشــت و ســامت، 
سیاســت اصلــی دولــت اســت و هیــچ یــک را 

ــرد. ــم ک ــری نخواهی ــدای دیگ ف
وی بــا انتقــاد از طــرح مســائلی همچــون 
تعطیلــی کامــل اســتان بــرای مبــارزه بــا 
ــچ شــخصی  ــا، گفــت: خــون هی بیمــاری کرون

رنگین تــر از بقیــه نیســت و اگــر بنــا بــر تعطیلی 
باشــد بایــد همــه بخش هــا تعطیــل شــود کــه 
عمــاً ایــن کار امکان پذیــر نیســت و مشــکات 

ــال دارد. ــه دنب ــردم ب ــرای م ــری را ب بزرگت
مدیــرکل اســتاندارد آذربایجــان شــرقی نیــز در 
ایــن دیــدار گفــت: خوشــبختانه شــش واحــد از 
مجمــوع ۲۰ واحــد اســتاندارد و نمونــه ملــی در 
بخــش تولیــد و صنعــت، مربــوط بــه واحدهــای 

آذربایجــان شــرقی اســت.
ساســان فرشــی حــق رو ادامــه داد: خوشــبختانه 
ــدی  ــای تولی ــد توجــه شــرکت ها و واحده رون
ــتاندارد در  ــوع اس ــه موض ــتان ب ــی اس و صنعت

حــال افزایــش اســت.
ــی و  ــه مل ــد نمون ــن از 1۷ واح ــن آیی در ای
ــئول  ــن دو مس ــتاندارد و همچنی ــتانی اس اس
اســتاندار  توســط  برتــر  کیفــی  کنتــرل 

آذربایجــان شــرقی تجلیــل شــد.

نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز، تعهــدات 
دغدغــه  تریــن  مهــم  از  یکــی  را  ارزی 
ــه  ــزوم توج ــر ل ــته و ب ــدگان دانس صادرکنن
ــن  ــه مشــکات ای ــک مرکــزی ب ــت و بان دول

ــرد. ــد ک ــراد تاکی اف
ــی  ــده تلویزیون ــی در برنامــه زن  عبــاس کمال
تــراز کــه بــا موضــوع بررســی مشــکات ارزی 
صادرکننــدگان همــراه بــود، گفــت: مباحــث 
ــه دغدغــه  ــه رفــع تعهــدات ارزی ب مربــوط ب
ای بــرای تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
ــردان  ــفانه دولتم ــت. متاس ــده اس ــل ش تبدی
بــا یکســری تصمیمــات یــک جانبــه هــر روز 
ــتوانه  ــدون پش ــد ب ــتورالعمل جدی ــک دس ی

ــد.  ــی کنن درســت فکــری صــادر م
ــر  ــم ب ــه تصمی ــک بره ــه داد: در ی وی ادام
ــش  ــدگان بی ــادرات کنن ــه ص ــد ک ــن ش ای
ــد ارزی  ــاف از تعه ــون دالر مع ــک میلی از ی
باشــند. در یــک برهــه بحــث عــدم اشــکال 
ــد.  ــنامه ش ــرح و بخش ــی مط ــادرات ریال ص
صادرکننــدگان نیــز بــا تکیــه بــر ایــن 
ــداوم  ــه ت ــدام ب ــن اق ــا و قوانی ــنامه ه بخش
فعالیــت خــود کــرده انــد امــا گاه دولــت خود 
ــه بخشــنامه  ــه و ب ــر رفت ــز فرات ــون نی از قان

ــد.  ــی زن ــا م ــی پشــت پ ــای قبل ه
کمالــی افــزود: در آن برهــه وقتــی صادرکننده 
ای طبــق بخشــنامه، اقــدام بــه فــروش ریالــی 
ــد.  ــدا کن ــا ارز پی ــد از کج ــاال بای ــرده ح ک
ــد  ــوزه بای ــن ح ــران ای ــم گی ــت و تصمی دول
درک درســتی از کار یــک صادرکننده داشــته 

باشــند کــه ایــن صادرکننــده بــا چــه زحمتی 
اقــدام بــه صــادرات محصــول خــود بــه دیگــر 

کشــورها مــی کنــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره ای بــه مشــکل تعلیــق 
ــی گفــت:  13۲ کارت در  کارت هــای بازرگان
اســتان تعلیــق شــد کــه 1۲ مــورد بازگشــته 
ــت تعلیــق  امــا 1۲۰ مــورد همچنــان در حال
ــود  ــی وج ــی تخلفات ــر صنف ــرار دارد. در ه ق
ــک چشــم  ــه ی ــد همــه را ب ــا بای ــا آی دارد ام
ــوزه  ــد و ح ــرر تولی ــه ض ــر ب ــن ام ــد. ای دی

ــود. صــادرات خواهــد ب
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود: در 
اتــاق بازرگانــی اقــدام بــه برگــزاری جلســاتی 
بــا ۶۰۰ صادرکننــده و بررســی مشــکات آن 
هــا و انتقــال آن بــه بانــک مرکــزی کــرده ایم 
امــا تــا امــروز هیــچ ترتیــب اثــری بــه آن هــا 

داده نشــده اســت. 
وی ادامــه داد: مــا یکســری تولیــدات فصلــی 
در اســتان داریــم کــه اگــر از هــم اکنــون بــه 

فکــر رفــع مشــکات نباشــیم قطعــا در آینده 
پشــیمانی بــه همــره خواهــد داشــت. در 
شــرایط کنونــی کشــور نبایــد شــاهد چنیــن 

ــا صــادر کننــدگان باشــیم.  برخوردهایــی ب
ــکات  ــری مش ــه یکس ــاره ب ــا اش ــی ب کمال
سیســتمی در ایــن حــوزه گفــت: وقتــی 
ــادر  ــده ق ــت و صادرکنن ــته اس ــامانه بس س
بــه انجــام واردات در برابــر صــادرات نیســت، 
منجــر بــه ایجــاد بدهــی خواهــد شــد. 
ــادات در  ــنهادات و انتق ــن پش ــفانه ای متاس
ــه  ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج ــزی م ــک مرک بان
کــه در نهایــت منجــر بــه زیــان صادرکننــده 

ــود. ــی ش م
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا ارائــه 
ــد  ــت: بای ــه گف ــن زمین ــنهاداتی در ای پیش
شــاهد باز شــدن ســامانه مــورد نظر باشــیم. از 
ســوی دیگــر امــکان ایجــاد تهاتر عملی شــود 
تــا هــر کســی کــه نیــاز بــه واردات داشــته و 
مجــاز بــه ایــن کار اســت، ارز صادرکننــدگان 
ــده  ــده ای، وارد کنن ــر صادرکنن ــد. ه را بده

خوبــی نخواهــد بــود.
معرفــی  امــکان  بــه  همچنیــن  وی 
صــراف معتمــد بانــک مرکــزی اشــاره 
تعــدادی  یــک  البتــه  گفــت:  و  کــرده 
از صادرکننــدگان نیــز بــه دلیــل عــدم 
آشــنایی بــا امــور و سیســتم مربوطــه، 
ــد  ــه ثبــت در ســامانه نکــرده بودن اقــدام ب
کــه اتــاق، شــروع بــه آمــوزش امــور 
ــت. ــرده اس ــراد ک ــن اف ــه ای ــی ب صادرات

نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز:

تعهدات ارزی دغدغه صادرکنندگان

تقویت
 سیاست های 

صادراتی، 
بنگاه های 

تولیدی را قادر 
می سازد که 
از ر داده و از 
صرفه اقتصادی 
حاصل از تولید، 

بهره برداری 
بیشتری کنند.
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در آیین تجلیل از واحد های نمونه استاندارد

در برنامه تلویزیونی تراز 



در شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان؛

دالیل تعویق پروژه های عمرانی 
آذربایجان شرقی بررسی شد 

ــوی  ــورای گفتگ ــه ش ــومین جلس ــصت و س ش
ــرقی  ــان ش ــت و بخــش خصوصــی آذربایج دول
بــا بررســی موضوعاتــی همچــون دالیــل تعویــق 
پــروژه هــای عمرانــی اســتان و مشــکات 

ــد. ــزار ش ــاورزی برگ ــش کش ــادرات بخ ص
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تبریــز، شــصت و ســومین جلســه شــورای 
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان 
شــرقی در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار 
شــد. یونــس ژائلــه در مباحــث پیــش از دســتور 
ایــن جلســه بــا تبریــک هفتــه نیــروی انتظامــی 
ــعه و  ــا توس ــد قطع ــت نباش ــر امنی ــت: اگ گف
ســرمایه گــذاری نیــز حــادث نمــی شــود کــه 
بایــد قــدردان نیــروی انتظامــی در ایجــاد امنیت 

در جامعــه باشــیم.
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
ــت:  ــاد گف ــش اقتص ــود در بخ ــای موج تنگناه
ســربازان حــوزه اقتصــاد و تولیــد در حــال تاش 
بــرای بهبــود اوضــاع اقتصــادی کشــور هســتند 
ــد  ــراد بای ــن اف ــت ای ــداوم فعالی ــرای ت ــه ب ک
ــث  ــیم. بح ــر باش ــری تدابی ــذ یکس ــاهد اخ ش
تامیــن مــواد اولیــه کارخانجــات و تامیــن انرژی 
ــدگان  ــم تولیدکنن ــای مه ــه ه ــی از دغدغ یک
اســت کــه در ایــن زمینــه نیــز بایــد اقداماتــی 

ــرد. صــورت گی
اعتبــار  تامیــن  ضــرورت  خصــوص  در  وی 
واحدهــای تولیــدی توســط بانــک هــا گفــت: در 
هفتــه گذشــته بحــث تامیــن اعتبــار واحدهــای 
ــا 9۰  ــه  ت ــد ک ــب ش ــرح و تصوی ــدی مط تولی
درصــد ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی 
توســط بانــک هــا تامیــن شــود کــه این رقــم در 
اســتان مــا 4۲ درصد اســت. ســرمایه در گردش 
واحدهــای تولیــدی بایــد جــزو اولویــت هــا قرار 
بگیــرد تــا بدیــن وســیله چــرخ کارخانجــات بــه 

درســتی بچرخــد.
ــه داخــل  ــزود: تامیــن برخــی کاالهــا ب ــه اف ژائل
کشــور بــر مــی گــردد مثــل پتروشــیمی و 
فــوالدی هــا که متاســفانه گاه از عرضــه در بورس 
خــودداری کــرده و بــه دنبــال آن کارخانجــات بــا 
ظرفیــت کمتــر از حــد، کار مــی کنند که ســبب 
کاهــش نیــروی انســانی مــی شــود کــه بــا حذف 

یکســری بروکراســی هــای اداری مــی تــوان مانع 
از ایجــاد ایــن وضعیــت شــد.

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ادامــه داد: گاه دیده 
ــه بســیار  ــک کارخان ــه فعالیــت ی مــی شــود ک
بــزرگ بــه دلیــل عــدم تســهیل در واردات یــک 
ــکل  ــه مش ــور ب ــک موت ــل ی ــی مث ــه یدک قطع
برمــی خــورد امــا چــرا نبایــد بانــک مرکــزی این 

وضعیــت را تســهیل کنــد؟
وی نبــود نقشــه راه صنعــت را از دیگــر اشــکاالت 
موجــود دانســته و گفــت : شــاکله ای بــرای ایجــاد 
بنــای معمــاری صنعتــی در اســتان وجــود ندارد 
کــه زمینــه ســاز ایجــاد مشــکاتی شــده اســت.

ژائلــه بــا انتقــاد از تعــدد بخشــنامه هــای 
ــای  ــنامه ه ــدد  بخش ــت: تع ــده گف ــادر ش ص
صــادره در حــوزه صنعــت و تولیــد باعــث شــده 
صادرکننــدگان بــزرگ کشــور، کتــاب صــادرات 

ــد. را ببندن

صنعتگران
 سرمایه های بزرگ استان هستند

اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در ابتــدای این 
نشســت بــا اشــاره بــه وجــود ادبیــات تفاهــم و 
همدلــی میــان مســئوالن بخــش هــای مختلف 
ــئوالن  ــی و مس ــش خصوص ــت: بخ ــتان گف اس
دولتــی دســت در دســت هــم بــه فکــر توســعه 

اســتان هســتند.
محمدرضــا پورمحمــدی، صنعتگــران را ســرمایه 
هــای بــزرگ اســتان دانســته و گفــت: نبایــد بــا 
ایــن صنعتگــران و ســرمایه گــذاران بــه گونــه ای 
برخــورد شــود کــه زمینــه ســاز ایجــاد دلســردی 

در بیــن کارآفرینــان باشــد.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت اجــرای دقیــق 
ــذاری  ــر واگ ــی ب ــون اساســی مبن اصــل 44 قان
بخــش  بــه  بــزرگ  اقتصــادی  بنگاه هــای 
خصوصــی گفــت: باید بیشــتر از گذشــته، مراقب 
ــران اســتان باشــیم. ــذاران و صنعتگ ســرمایه  گ

عدم تمدید توافقنامه 
در خصوص صدور مجوز تغییر نام

 قطعاتی از زمین های شهرک آخوال
اولیــن موضــوع پیــش از دســتور ایــن نشســت، 

طــرح موضــوع عــدم تمدیــد توافقنامــه مابیــن 
شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان و 
صنــدوق حمایــت از توســعه بخــش کشــاورزی 
در خصــوص صــدور مجــوز تغییــر نــام قطعاتــی 

ــود. از زمیــن هــای شــهرک آخــوال ب
ســونیا اندیــش بــا توضیحاتــی در خصــوص این 
موضــوع گفــت: طــی قــرارداد صنــدوق حمایــت 
از توســعه بخــش کشــاورزی بــا شــرکت عمــران 
شــهر جدیــد ســهند تعــداد ۲۵ قطعــه زمین آب 
کشــت در شــهرک صنعتــی آخــوال بــه صنــدوق 
ــذار  ــاورزی واگ ــش کش ــعه بخ ــت از توس حمای

شــده اســت.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تبریــز 
ــه داد: شــرکت شــهرک هــای صنعتــی در  ادام
ــه  ــتناد ب ــا اس ــود ب ــره خ ــت مدی ــه هیئ جلس
اینکــه ۵1 درصــد از کل ســهام صنــدوق متعلــق 
ــد آن  ــاورزی و 49 درص ــاد کش ــه وزارت جه ب
ــه  ــه بخــش خصوصــی اســت و اینک ــق ب متعل
ــا  ــا ب ــن ه ــن زمی ــته ای ــای گذش ــال ه در س
ــرای هــر  ــد، مقــرر کــرد ب ــده بودن اســتفاده مان
یــک از قطعــات، قــرارداد جدیــد بــدون دریافــت 
هزینــه صــادر و پــس از آن شــرکت نســبت بــه 
ــا  ــی از قرارداده ــر یک ــام ه ــر ن ــال و تغیی انتق
ــوی  ــده از س ــی ش ــذاران معرف ــرمایه گ ــه س ب
صنــدوق حمایــت از توســعه بخــش کشــاورزی 
ــا  ــار ت ــک ب ــرای ی ــام ب ــن خ ــورت زمی ــه ص ب

ــد. ــدام کن ــر 9۷ اق ــان تی پای
وی افــزود: ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک 
ــا  ــه ای ب ــی نام ــز ط ــران نی ــی ای ــای صنعت ه
ــای  ــره شــرکت شــهرک ه ــات مدی ــه هی مصوب
صنعتــی اســتان موافقــت کــرد. ایــن زمیــن هــا 
ــیدند و  ــروش نرس ــه ف ــا 9۷ و 98 ب ــال ه در س
صنــدوق توســعه حمایــت از بخــش کشــاورزی 
نیــز اقدامــی در خصــوص تمدیــد ایــن توافقنامه 
انجــام نــداد. متعاقبــا صنــدوق توســعه حمایت از 
بخــش کشــاورزی در ســال 9۷ اقــدام بــه فــروش 
ایــن قطعــات می کنــد و طی پیگیری از شــرکت 
شــهرک های صنعتــی اســتان از ســازمان صنایع 
کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی اســتان پاســخ 

منفــی دریافــت مــی کنــد.
ــی  ــای صنعت ــهرک  ه ــرکت ش ــل ش مدیرعام

گزارش
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تعدد  بخشنامه های صادره 
در حوزه صنعت و تولید 

باعث شده صادرکنندگان 
بزرگ کشور، کتاب 
صادرات را ببندند.

نباید با صنعتگران
 و سرمایه گذاران

 به گونه ای برخورد شود 
که باعث دلسردی 
در کارآفرینان باشد.



آذربایجــان  شــرقی نیــز در ایــن خصــوص 
گفــت: در ســال 9۶، اقــدام بــه تفکیــک و 
صــدور مجــوز نقــل و انتقــال بــرای ایــن قطعات 
کردیــم و در ایــن راســتا بــدون دریافــت مبلغــی 
ــرارداد  ــده و ۲۵ ق ــک ش ــات تفکی ــول، قطع پ
ــه  تقدیــم شــد. از آنجایــی کــه ایــن قطعــات ب
صــورت آب کشــت مجــوز گرفتــه بودنــد فاقــد 
زیرســاخت هایــی چــون بــرق و گاز بودنــد امــا 
ــی  ــک های ــاخت کم ــن زیرس ــن ای ــرای تامی ب

ــم. ــام دادی انج
ســید مرتضــی نیرومنــد ادامــه داد: بــرای ایــن 
قطعــات، یــک ســال زمــان بــرای نقــل و انتقال 
ــهرک،  ــه در ش ــرای اینک ــم. ب ــر گرفتی در نظ
ــداری  ــروش خری ــور ف ــه منظ ــا ب ــی تنه زمین
نشــود، حــق واگــذاری ســالن تولیــد تــا قبــل از 
احــداث وجــود نــدارد. ســرانجام بــه ایــن توافق 
رســیدیم کــه دیوارکشــی و فونداســیون بنــدی 
ــرای  ــی ب ــس از آن، معرف ــا پ ــرد ت ــام گی انج
ــرد کــه در  انجــام نقــل و انتقــاالت انجــام پذی
ــی  ــا ارســال نامــه، پیگیــری های ــن راســتا ب ای
صــورت گرفتــه تــا بتوانیــم تــا پایــان ســال این 

ــه را دریافــت کنیــم. مصوب
محمدرضــا پورمحمــدی، اســتاندار آذربایجــان 
ــرکت  ــا ش ــت: ب ــوص گف ــن خص ــرقی در ای ش
ایــران مکاتباتــی  شــهرک هــای صنعتــی 
ــال 14۰۰  ــان س ــا پای ــه ت ــت ک ــم داش خوهی

ــود. ــت داده ش ــوع، مهل ــل موض ــرای ح ب

بررسی دالیل تعویق و عدم اتمام
 پروژه های عمرانی استان

بررســی دالیــل تعویــق و عــدم اتمام پــروژه های 
عمرانــی اســتان اولیــن دســتور جلســه شــورای 
گفتگــو بــود. مصطفــی بهنیــا، دبیــر کمیســیون 
بهبــود فضــای کســب و کار و صنعــت احــداث 
اتــاق بازرگانــی تبریــز در ایــن دســتور جلســه با 
اشــاره بــه معضــل ایجــاد و انباشــت قریــب بــه 
8۶ هــزار پــروژه نیمــه تمــام و باتکلیــف ملــی 
ــداد  ــن تع ــرای ای ــاز و اج ــت: آغ ــتانی گف و اس
ــزار  ــدود ۵۰۰ ه ــرف ح ــا ص ــون ب ــروژه تاکن پ
میلیــارد تومــان از منابــع مالــی همــراه بــوده و 
اعتبــار مــورد نیــاز بــرای اتمــام ایــن پــروژه های 

نیمــه تمــام نیــز نامعلــوم اســت.
ــام را دارای  ــی نیمــه تم ــای عمران وی طــرح ه
دو پیامــد مشــهود و نامشــهود دانســته و گفــت: 
عــدم اتمــام ۶۵ درصــد از طــرح هــای عمرانــی 
در زمــان پیــش بینــی شــده و افزایــش طــول 
دوره ســاخت بــه 1۲ ســال از جملــه پیامدهــای 

مشــهود در ایــن موضــوع بــوده اســت.
ــن  ــای نامشــهود ای ــا در خصــوص پیامده بهنی
طــرح هــای ناتمــام نیــز گفــت: اتــاف منابــع، 
بیــکاری  و  پروژه هــا  مفیــد  عمــر  کاهــش 
گســترده عوامــل انســانی از جملــه ایــن پیامدها 
کمیســیون  گــزارش  براســاس  کــه  اســت 
برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس، تعطیلــی 
ــر  ــون کارگ ــار میلی ــی، چه ــای عمران پروژه ه
فصلــی را بیــکار و امــرار معــاش بــرای 1۶ 

ــت. ــرده اس ــوار ک ــر را  دش ــون نف میلی
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و 
ــه داد:  ــز ادام ــاق تبری ــداث ات ــت اح کار و صنع
ــای  ــه بخش ه ــان نقدینگــی ب ســوق دادن جری
و  آالت  ماشــین  مانــدن  معطــل  غیرمولــد، 
ــادی  ــه اقتص ــت دادن توجی ــزات، از دس تجهی
طــرح، کاهــش بهــره وری بخــش دولتــی، 
تخریــب بنیــان هــای مالــی و ســازمانی بخــش 
خصوصــی، کاهــش رشــد اقتصــادی و بازدهــی 
ســرمایه، آثــار تورمــی بســیار بــاال در اقتصــاد 
کشــور و توقــف یــا کاهــش تولیــد در صنعــت 
ــزرگ( از  ــک و ب ــت کوچ ــدود 3۰۰ صنع )ح
ــوع طــرح  ــن ن ــای نامشــهود ای ــر پیامده دیگ

ــا اســت. ه
ایــن  مانــدن  ناتمــام  اصلــی  دالیــل  وی، 
ــارات و  ــه اعتب ــوط ب ــا را مباحــث مرب طــرح ه
ناکارآمــدی نظــام فنــی و اجرایــی طــرح هــای 
ــث  ــت: در بح ــت و گف ــور دانس ــی کش عمران
اعتبــارات عمرانــی )تملــک دارایــی هــای 
ســرمایه ای(، ســهم انــدک اعتبــارات عمرانــی 
ــه بودجــه کل کشــور مطــرح اســت  نســبت ب
بــه طــوی کــه بودجــه عمرانــی ســال 99 کل 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه ۷۰ ه ــب ب ــور قری کش
مــی باشــد کــه معــادل 3.۵ درصــد بودجــه کل 
ــای  ــه شــرکت ه ــج درصــد بودج کشــور و پن

ــی اســت. دولت

ــارات  ــهم اعتب ــل س ــق کام ــدم تحق ــا، ع بهنی
ــی را از دیگــر مشــکات حــوزه اعتبــاری  عمران
ــه داد: طــی ۲3  ــا دانســته و ادام ــن طــرح ه ای
ــا ۶۷  ــط تنه ــور متوس ــه ط ــته ب ــال گذش س
ــه  ــص یافت ــی تخصی ــارات عمران ــد اعتب درص
ــی  ــوان منبع ــه عن ــارات ب ــن اعتب ــع ای و در واق
بــرای جبــران بخشــی از کســری بودجــه، صرف 

ــده اســت. ــاری ش ــای ج ــه ه هزین
ــب و کار  ــای کس ــود فض ــیون بهب ــر کمیس دبی
ــت  ــدم تبعی ــز، ع ــاق تبری ــداث ات ــت اح و صنع
اعتبــارات عمرانــی از تورم ســاالنه و ایجاد شــکاف 
عمیــق بیــن بودجــه مصــوب عمرانــی و بودجــه 
جــاری را از دیگــر اعتبــاری ایــن حــوزه خوانــد.

مرکــز  از  گزارشــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــن  ــر اســاس ای پژوهش هــای مجلــس گفــت: ب
گــزارش طــی ســال های ۷۶ تــا 98 نســبت 
عملکــرد اعتبــارات عمرانــی بــه اعتبــارات هزینه 
ــودن در مجمــوع ســیر  ــه رغــم نوســانی ب  ای ب
نزولــی داشــته بــه نحــوی کــه بــه تدریــج از 4۵ 
ــه حــدود 14 درصــد در  درصــد در ســال ۷۶ ب

ــت. ــیده اس ــال 98 رس س
ایــن امــر بــه ایــن معنــا اســت کــه بــه تدریــج 
ســهم عمــده ای از منابــع بودجــه عمومــی دولت 
صــرف امــور هزینــه ای شــده و ســهم اعتبــارات 

عمرانــی کاهــش یافتــه اســت.
ــی  ــارات عمران ــهم اعتب ــوص س ــا در خص بهنی
ــی  ــم ســهم جمعیت ــت: علیرغ ــز گف ــتان نی اس
۵.۲ درصــدی اســتان نســبت بــه جمعیــت کل 
ــی در ســال 9۷  ــارات عمران کشــور، ســهم اعتب
حــدود ســه درصــد و در ســال 98 حــدود 3.۲۷ 

ــوده اســت. درصــد ب
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و کار و 
ــه  ــا اشــاره ای ب ــز ب ــاق تبری صنعــت احــداث ات
ناکارآمــدی نظــام فنــی و اجرایــی طــرح هــای 
ــای  ــاز و کاره ــت: س ــز گف ــور نی ــی کش عمران
شناســایی،  فرآینــد  بــر  حاکــم  نامناســب 
مطالعــات، امــکان ســنجی، تصویــب، اجــرا 
ــه  ــه ب ــدم توج ــا، ع ــرح ه ــرداری ط ــره ب و به
ــان  ــه اقتصــادی و مهندســی ارزش در زم توجی
پدیــدآوری طــرح و از ســوی دیگــر عــدم وجــود 
ســند آمایــش ســرزمین و انطبــاق طــرح هــا بــا 
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ــا را از  ــرح ه ــه ط ــه نحــوی ک ــور ب ــند مذک س
گزنــد سیاســت هــا در امــان نگــه داشــته و بــا 
تغییــر مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی، تغییری 
ــر  ــود، از دیگ ــل نش ــا حاص ــرح ه ــیر ط در مس

مــورد توجــه در ایــن زمینــه اســت. 
ــر  ــارت ب ــش و نظ ــاختاری پای ــف س وی، ضع
ــری  ــاف پذی ــدم انعط ــی، ع ــای عمران ــرح ه ط
قوانیــن بــا شــرایط حاکــم بــر اقتصــاد کشــور، 
ناکارایــی و عــدم وجــود ســاختار شــفاف و 
منطقــی در پرداخــت تعدیــل، عــدم ابــاغ 
شــرایط عمومــی پیمــان پــس از 1۰ ســال، عدم 
ــی یکپارچــه کشــور  ــی و اجرای ــاغ نظــام فن اب
علیرغــم صراحــت مــاده 34 قانــون احــکام 
ــه  ــای ب ــر ایف ــان ب ــزام کارفرمای دائمــی، عــدم ال
موقــع تعهــدات مالــی خــود در قبال پیمانــکاران، 
تغییــر روش پرداخــت هــا از نقــدی بــه اعتبــاری 
برخــاف مــاده ۲8 قانــون نظــام فنــی و اجرایــی 
ــه  ــاوران در تل ــکاران و مش ــردن پیمان و گرفتارک
اســناد خزانــه اســامی را از دیگــر مشــکات این 

حــوزه دانســت.
ــی  ــه ظرفیــت هــای قانون ــا اشــاره ای ب ــا ب بهنی
موجــود بــرای حــل معضــل طــرح هــای نیمــه 
تمــام گفــت: اجرایــی کــردن تبصــره 1۲ قانــون 
ــوال  ــروش ام ــر ف ــی ب ــال 99 مبن ــه س بودج
ــقف  ــا س ــت ت ــازاد دول ــول م ــول و غیرمنق منق
4۰ هــزار میلیــاد تومــان و مولــد ســازی دارائــی 
هــای دســتگاه هــای اجرایــی تــا ســقف هشــت 
هــزار میلیــارد تومــان و اســتفاده از ظرفیــت های 
تبصــره 19 قانــون بودجــه ســال 99 و مــاده ۲۷ 
قانــون الحــاق دو مبنــی بــر مشــارکت عمومــی 
و خصوصــی از جملــه ایــن ظرفیــت هــا اســت.

دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و 
ــه داد:  ــز ادام ــاق تبری ــداث ات ــت اح کار و صنع
اســتفاده از فاینانــس داخلــی و اجرایــی شــدن 
ــرای  ــار اســنادی ب دســتورالعمل گشــایش اعتب
طــرح هــای عمرانــی مصــوب ســال 94 شــورای 
پــول و اعتبــار، اســتفاده از منابــع صنــدوق 
ــره  ــم به ــی و اعطــای تســهیات ک توســعه مل
توســط بانــک هــا از محــل ســپرده هــای بانکــی 
در ســطح اســتان از جملــه ظرفیــت هــای 
قانونــی بــرای حــل معضــل طــرح هــای نیمــه 

ــام اســت. تم
وی بــا ارائــه پیشــنهاداتی بــرای حــل ایــن 
ــت بنــدی  معضــل گفــت: تشــکیل ســتاد اولوی
طــرح هــای نیمــه تمــام بــا همــکاری ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان و تشــکل هــای 
صنفــی صنعــت احــداث، اولویــت بنــدی طــرح 
هــا در ســتاد مذکــور بــر اســاس میــزان ضــرورت 
ــادی،  ــری اقتص ــه پذی ــرح، توجی ــت ط و اهمی
انطبــاق بــا مزیــت هــای نســبی اســتان و 
میــزان پیشــرفت فیزیکــی، خــارج از ماحظــات 
سیاســی و صرفــا از منظــر اقتصادی و اســتفاده از 
مکانیــزم مشــارکت عمومــی، خصوصــی در قالب 
قراردادهــای خانــواده BOT و ایجــاد شــرکت 
ــه  ــرمایه از جمل ــن س ــر و تامی ــعه گ ــای توس ه
ــن حــوزه اســت. ــورد نظــر در ای پیشــنهادات م

ــا  ــرح ه ــانی ط ــاع رس ــفافیت در اط ــا، ش بهنی

بــه ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی از 
ــای  ــز و تشــکل ه ــی تبری ــاق بازرگان ــق ات طری
صنفــی حــوزه صنعــت احــداث، تشــکیل 
هــای  دســتگاه  در  مشــارکت  واحدهــای 
ــت الزم توســط  ــی و برخــورداری از ضمان اجرای
اســتانداری و ســازمان مدیریــت بــرای اجرایــی 
کــردن پیشــنهادات مصــوب در صحــن شــورای 
گفتگــوی اســتان را از دیگــر پیشــنهادات موثــر 

ــت. ــوزه دانس ــن ح در ای
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار نیــز 
ــته  ــفانه در گذش ــت: متاس ــه گف ــن جلس در ای
تصویــب و آغــاز بســیاری از پــروژه هــا بــه خاطــر 
پیگیــری های منطقــه ای نمایندگان شهرســتان 
هــا بــوده کــه هــر نماینــده ای ســعی داشــته در 
شهرســتان خــود بیشــترین پــروژه هــا را داشــته 
باشــد کــه ایــن امــر ســبب تعــدد پــروژه هــای 
غیرکارشناســی و افزایــش طــرح هــای عمرانــی 

نیمــه تمــام شــده اســت.
جــواد رحمتــی ادامــه داد: حــدود هــزار و 
8۶۰ پــروژه نیمــه تمــام در اســتان داریــم کــه 
از ایــن تعــداد هــزار و 1۰۰ پــروژه مســتمر 
جــاری محســوب مــی شــوند مثــل طــرح هــای 
ــی  ــرح را م ــا ۷۶4 ط ــتایی ام ــفالت راه روس اس
تــوان اصلــی تریــن پــروژه هــای نیمــه تمــام در 
اســتان دانســت کــه متاســفانه اغلــب میانگیــن 

ــد. ــاالی 1۲ ســال دارن ــر ب طــول عم
ــر  ــی ب ــت مبن ــد دول ــه تاکی ــاره ب ــا اش وی ب
ــرفت  ــد پیش ــا درص ــی ب ــروژه های ــری پ پیگی
ــروع  ــخ ش ــر تاری ــت: اگ ــد گف ــاالی ۶۰ درص ب
پــروژه هــای نیمــه تمــام را دنبــال کنیــد، 
ــت  ــل از دول ــه قب ــوط ب ــا مرب ــی از آن ه برخ
ــا  فعلــی اســت، طــرح هایــی کــه نامتناســب ب

ــد. ــده ان ــف ش ــی تعری ــع دولت مناب
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار 
ــارات  ــه اعتب ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــه بعــد گفــت: در طــول  اســتانی از ســال 9۲ ب
ایــن هفــت ســال، مجمــوع اعتبــارات اســتانی از 
ردیــف اســتانی، هــزار و 3۰۰ میلیــارد تومــان، از 
ردیــف بودجــه نفــت و گاز، 4۰۰ میلیــارد تومان 
ــزار و ۵۰۰  ــز ه ــوازن نی ــه ت ــل بودج و از مح

ــوده اســت. ــان ب ــارد توم میلی
ــه  ــر بودج ــاوه ب ــد ع ــا بای ــزود: ام ــی اف رحمت
تصویــب شــده، بــه بودجــه تخصیص داده شــده 
هــم دقــت کنیــم. میانگیــن بودجــه تخصیــص 
یافتــه از محــل اســتانی، ۵8.۲8، از محــل نفــت 
و گاز ۷3.۵ و از محــل تــوازن، ۲3.1۷ درصــد 

بــوده اســت.
وی ادامــه داد: در مجمــوع مــی تــوان گفــت از 
ــارد  ــزار و ۲۶۰ میلی ــه ه ــارات س ــوع اعتب مجم
ــارد  ــزار و 3۷۲ میلی ــا ه ــده، تنه ــب ش تصوی
تخصیــص یافتــه اســت یعنــی میــزان اعتبــارات 
تخصیــص داده شــده، حــدود 4۲ درصــد اســت.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی گفــت: تمامــی ایــن هــا در 
حالــی اســت کــه در طــول هفت ســال گذشــته 
میــزان ســرمایه گــذاری هــای انجــام شــده در 
اســتان توســط بخــش دولتــی و خصوصــی، 11 

ــار  ــق آم ــه طب ــوده ک ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه
ارائــه شــده ســهم دولــت در ایــن میــان ناچیــز 

ــوده اســت. ب
غامرضــا نــوری نیــز در ایــن خصــوص گفــت: 
تمامــی نماینــدگان بایــد بــرای افزایــش ســهم 
ــرا  ــوند چ ــدل ش ــد و هم ــتان متح ــه اس بودج
ــتان،  ــن اس ــه ای ــهم بودج ــار س ــق آم ــه طب ک
ــژه آن نیســت. ــا ظرفیــت هــای وی متناســب ب

نماینــده مــردم بســتان آبــاد در مجلس شــورای 
اســامی ادامــه داد: بایــد برنامه ریــزی الزم برای 
اولویــت و دســته بنــدی پــروژه هــای نیمــه تمام 
اســتان انجــام گیــرد تــا حداقــل تعــدادی از این 
ــه  ــدان دور ب ــه چن ــده ای ن ــا در آین ــروژه ه پ

پایــان برســد.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه  ریــزی 
آذربایجــان  شــرقی نیــز در ایــن جلســه بــا 
ــروژه هــای نیمــه تمــام گفــت:  ــه پ اشــاره ای ب
متاســفانه چرخــه ایجــاد و تولــد برخــی از پــروژه 
هــا معیــوب بــوده و ایــن طــرح هــا بــه صــورت 
غیراصولــی متولــد شــده انــد. در حالــی کــه بــه 
ــه  ــم، ب ــار داری ــان اعتب ــال 1۰۰ توم ــوان مث عن
میــزان هــزار تومــان پــروژه متولــد شــده و ایــن 

ــت. ــرده اس ــار ک ــش را گرفت بخ
ــارات  ــر اعتب ــاوه ب ــه داد: ع ــودی ادام داود بهب
اســتانی مطــرح شــده، اعتبــارات ملــی اســتانی 
ــت. از  ــرح اس ــم مط ــژه ه ــتانی وی ــده و اس ش
ســوی دیگــر در خصــوص طــول دوره ســاخت 
هــم ایــن زمــان عمدتــا در پــروژه هــای بــزرگ 
تطویــل مــی یابــد امــا در پــروژه هــای کوچــک 

ــل اصــاح اســت. قاب
ــود  ــا وج ــه ب ــم ک ــاره کنی ــد اش ــزود: بای وی اف
ــاال رفتــه اســت  اینکــه ســهم بودجــه جــاری ب
ــه  ــه بودج ــت ک ــی نیس ــن معن ــن، بدی ــا ای ام
ــه  ــی دارد. ســقف کل بودج ــاری وضــع خوب ج
ــال  ــع در ح ــای مناب ــت ه ــاظ محدودی ــه لح ب
محــدود شــدن اســت و در نتیجه فشــار، بیشــتر 
روی پــروژه عمرانــی وارد مــی شــود و از ســوی 
ــاالی 9۰  ــه ب ــاری ک ــای ج ــه ه ــر، هزین دیگ
ــا در  ــود تنه ــی ش ــامل م ــه را ش ــد بودج درص

ــی اســت. ــان دولت ــوق کارکن حــد حق
بهبــودی از اختصــاص 18۷ میلیــارد تومان برای 
پــروژه هایــی کــه قابلیــت اتمــام تــا پایان ســال 
را دارنــد، خبــر داد و گفــت: عــاوه بــر ایــن هــا 
تعــدادی از پــروژه هــا در قالــب مشــارکتی، ماده 
۵۶، فاینانــس داخلــی و بانــک هــا تامیــن اعتبار 

مــی شــوند.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه  ریــزی 
آذربایجــان  شــرقی بــا اشــاره بــه انجــام اولویــت 
ــتانی  ــتانی و اس ــای اس ــروژه ه ــرای پ ــدی ب بن
ــام  ــه تم ــروژه نیم ــزار و ۷۰۰ پ ــت: ه ــژه گف وی
در اســتان داریــم. امــا بایــد توجــه داشــت کــه 
ایــن تعــداد، زمانــی دوهــزار و ۷۰۰ پــروژه بــود و 
در طــول ســه ســال اخیــر اجــازه شــروع پــروژه 

ــم. ــداده ای ــد را ن جدی
محمدحســین فرهنگــی نیــز در ادامــه جلســه 
ــام  ــه تم ــای نیم ــروژه ه ــت: در خصــوص پ گف
مــی توانیــم شــاهد ایجــاد ســایتی بــرای معرفی 
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حدود هزار و 8۶۰ پروژه 
نیمه تمام در استان داریم 
که از این تعداد هزار و 
1۰۰ پروژه مستمر جاری 

محسوب می شوند

متاسفانه چرخه ایجاد 
و تولد برخی از پروژه 

ها معیوب بوده و به 
صورت غیراصولی

 متولد شده اند



ایــن پــروژه هــا باشــیم. دســته ای از پــروژه هــا 
ــوده و  ــادی ب ــی و اقتص ــه فن ــه دارای توجی ک
مــی تــوان آن هــا را آنالیــز قیمــت کــرده 
و همــراه بــا تبلیغــات الزم در ایــن ســایت 
ــس  ــز در مجل ــردم تبری ــده م ــم. نماین بگنجانی
ــزود: بخــش دیگــر ســایت  شــورای اســامی اف
هــم مــی توانــد مربــوط بــه پــروژه هــای 
محرومیــت زدایــی باشــد. بــه طــوری کــه شــاید 
ــه برداشــتن قدمــی در راه  ــد ب ــی عاقمن خیران

ــه خــود باشــند. توســعه منطق
پورمحمــدی، اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز 
ــن  ــت: ای ــوع گف ــن موض ــدی ای ــع بن در جم
موضــوع مــی توانــد بــه کارگــروه امــور فنــی و 
ــا  ــده و در آنج ــاع داده ش ــتان ارج ــی اس عمران
بــه درســتی کارشناســی شــود. از ســوی دیگــر 
مــی توانیــم شــاهد ایجــاد ســایت معرفــی ایــن 
پــروژه هــا نیــز باشــیم کــه در ایــن راســتا از اتاق 
بازرگانــی مــی خواهیــم نســبت بــه راه انــدازی 

ــردارد. ایــن ســایت قــدم ب

بررسی موضوع دریافت اجاره اراضی 
بسترهای مسیل از معدنکاران

ــه »بررســی  ــوط ب ــز مرب دســتور جلســه دوم نی
موضــوع دریافــت اجــاره اراضــی بســترهای 
از معدنــکاران توســط شــرکت آب  مســیل 

ــود.  ــتان« ب ــه ای اس منطق
رئیــس خانــه معــدن آذربایجــان شــرقی در ایــن 
ــب  ــور را نامناس ــادن کش ــت مع ــه وضعی جلس
ــد  ــزار واح ــوع 1۰ ه ــت: از مجم ــده و گف خوان
معدنــی کشــور، چهــار هــزار و ۵۰۰ واحــد 
ــن قضیــه در اســتان  تعطیــل اســت، مشــابه ای

ــود دارد. ــم وج ه
 نصیــر نــوری در ادامــه بــا انتقــاد از اخــذ اجــاره 
ــت:  ــه ای گف ــرکت آب منطق ــط ش ــا توس به
ــر  شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی ب
اســاس قانــون ملــی شــدن منابــع آب و قانــون 
ــاره  ــت اج ــتار دریاف ــه آب خواس ــع عادالن توزی
اســتفاده معــادن از مســیل آب در محــدوده 
ــزان  ــن عزی ــه ای ــا ب ــت و م ــده اس ــی ش معدن
گفتیــم کــه مــا به حــد کافــی از جهــات مختلف 
تحــت فشــار هســتیم و نمــی توانیــم ایــن هزینه 
ــا  ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــم و ب ــم بپذیری ــد را ه جدی
ــش  ــا چال ــازمان ه ــر س ــت و دیگ ــط زیس محی
ــه نشــود.  ــا ســازمان آب هــم اضاف ــم و لطف داری
قانونــی کــه ۲۰ ســال اســت اجرا نشــده، دو ســال 

دیگــر هــم اجــرا نشــود.
ــوه  ــری ک ــاع ۲۵۰۰ مت ــا در ارتف ــزود: م وی اف
کار مــی کنیــم و از مــا جریمــه مســدود کــردن 
مســیل را مــی خواهنــد، آنجــا مســیل نیســت. 
مــا خواهــش مــی کنیــم دوســتان آب منطقــه 
ــه  ــا ب ــد ت ای و شــورای گفتگــو مســاعدت کنن
ــادن  ــای مع ــه ه ــی در اخــذ هزین ــوق دولت حق

اکتفــا شــود.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان 
ــه  ــش ب ــت در واکن ــن نشس ــز در ای ــرقی نی ش
اظهــارات نــوری گفــت: مــا همــه اینجــا جمــع 
شــدیم کــه از صنعــت و معــدن و بخــش 

خصوصــی حمایــت کنیــم، امــا بــه چــه قیمتی. 
مســیل یــک رودخانــه را دیگــر چطــور مســدود 
ــت را  ــی طبیع ــر عنوان ــه ه ــا ب ــد؟ م ــی کنن م
ــع آب را  ــه مناب ــرد، چرخ ــم ک ــب خواهی تخری
مختــل خواهیــم کــرد، بســتر آب های ســطحی 
را تخریــب خواهیــم کــرد، آب هــای منطقــه را 
بــه لحــاظ کمــی و کیفــی آلــوده خواهیــم کــرد 
کــه از بخــش معــدن حمایــت مــی کنیــم؟ خیر 
بنــده به چنیــن حمایتــی اعتقــاد نــدارم و اجازه 

نمــی دهــم ایــن وضعیــت ادامــه پیــدا کنــد.
یوســف غفــارزاده افــزود: چــرا بایــد یــک 
شــرکتی چنــد ســال در منطقــه طــوری از 
معــدن بهــره بــرداری کنــد و وضعیــت طبیعــت 
ــه  ــا ب ــه م ــد ک ــب کن ــوری تخری ــه را ط منطق
عنــوان دســتگاه مســئول نتوانیــم پــس از 
ــت عــادی  ــه حال 1۰۰ ســال هــم وضعیــت را ب
برگردانیــم؟ خیــر بنــده بــه چنیــن حمایتــی از 

ــدارم. ــاد ن ــدن اعتق ــش مع بخ
وی ادامــه داد: مــا در ایــن موضــوع از ارمنســتان 
انتقــاد مــی کنیــم کــه شــما آب ارس را آلــوده 
ــه  ــرف رودخان ــن ط ــا از ای ــا م ــد، ام ــی کنی م
هــای منتهــی بــه ارس را کــه ســد بــزرگ 
ــرار دارد را  ــر چــای هــم در مســیر آن ق حاجیل

ــم. ــوده مــی کنی آل
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان 
ــذار  ــی واگ ــه معدن ــرد: منطق ــد ک شــرقی تاکی
ــی  ــواد معدن ــدن کار، م ــه مع ــت ک ــده اس ش
ــدن کار  ــه مع ــه اینک ــد، ن ــت کن از آن برداش
محیــط زیســت منطقــه را آلــوده کنــد و بســتر 
ــنگریزی  ــزی و س ــا خاکری ــا را ب ــه ه رودخان
ــای  ــه ه ــه رگ ــا ک ــه ه ــد و آبراه ــدود کن مس
ــا نمــی  ــد. م ــب کن ــت هســتند را تخری طبیع
پذیریــم چنیــن وضعیتــی در مناطــق معدنــی 

ــم باشــد. اســتان حاک
ــه  ــاس وظیف ــر اس ــا ب ــرد: م ــه ک ــارزاده اضاف غف
ــادن  ــم و مع ــی کنی ــل م ــان عم ــی خودم قانون
متخلــف را جریمــه مــی کنیــم، امــا فشــار باالیی 
بــر مــا وارد مــی شــود کــه از حــق قانونــی دولــت 
ــزی  ــن چی ــم، چنی ــدول کنی ــه ع ــن زمین در ای
جــزو حقــوق عامــه اســت و مــا نمــی توانیــم در 
ایــن زمینــه بــا کســی مماشــات کنیــم. مــا فقط 
ــت  ــکات زیس ــع مش ــرای رف ــته ب ــال گذش س
ــان ۵  ــای ورزق ــر چ ــه حاجیل ــی رودخان محیط

میلیــارد ریــال هزینــه کــرده ایــم.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی هــم در ادامــه 
ــه  ــرکت آب منطق ــل ش ــه مدیرعام ــاب ب خط
ــه مســیل  ــوارد تعــرض ب ای اظهــار کــرد: در م
ــته  ــدی داش ــوردی ج ــد برخ ــا بای ــه ه رودخان
ــر  ــته ۲8 کیلومت ــال گذش ــا در س ــید و م باش
ــیل  ــه س ــم ک ــی کردی ــا را الیروب ــه ه رودخان
ــه شــهرها و روســتاها آســیبی وارد  ــی ب احتمال
ــیار  ــان بس ــه در کار خودت ــن زمین ــد. در ای نکن
جــدی باشــید و اجــازه ندهیــد تخلفــی صــورت 
ــه  ــوه قضایی ــه ق ــان ب ــا متخلف ــرد و حتم بگی
معرفــی شــوند، امــا در مــورد بحــث دریافــت 
هزینــه هــا و عــوارض مختلــف از معــدن 
کاران، پیشــنهاد ایــن اســت کــه عــوارض 

مربوطــه یــک بــار از معــدن کاران و در قالــب 
ــود. ــت ش ــی دریاف ــوق دولت حق

محمدرضــا پورمحمــدی با اشــاره بــه تهدیدهای 
مســدود شــدن مســیل هــا و آبراهــه هــا، اضافــه 
ــع  ــر مناف ــه خاط ــده ای ب ــم ع ــی بینی ــرد: م ک
خودشــان و مبلــغ ناچیــزی حقــوق دولتــی 
ــن  ــد و ای ــی کنن ــب م ــط زیســت را تخری محی
بــه هیــچ عنــوان قابــل قبــول نیســت و دســتگاه 
هــای نظارتــی در ایــن زمینــه بایــد بــه وظیفــه 

ــه طــور دقیــق عمــل کننــد. خودشــان ب

بررسی مشکالت بخش صادرات محصوالت 
کشاورزی و موضوع رفع تعهد ارزی

دســتور جلســه ســوم نیز در خصوص »مشــکات 
بخــش صــادرات محصــوالت کشــاورزی و موضوع 

رفــع تعهــد ارزی« مطرح شــد.
ســید یوســف حســینی در ایــن جلســه با اشــاره 
بــه موضــوع دریافــت تســهیات بــرای صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی از منبــع صندوق توســعه 
ملــی گفــت: تا پیــش از ایــن، دریافت تســهیات 
ــا  ــا حــاال ب ــت ام ــه آســانی صــورت مــی گرف ب
مطــرح شــدن ســامانه ســپیدار و لــزوم اقــدام 
ــن  ــکاتی در ای ــامانه، مش ــن س ــق ای از طری
ــه  ــی ک ــی متقاضیان ــاد شــده و حت ــد ایج رون
ــد، نمــی  ــام کــرده بودن پیــش از ایــن ثبــت ن
ــا  ــک ه ــاد شــده را از بان ــد تســهیات ی توانن

دریافــت کننــد.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تبریــز همچنین 
اشــاره ای بــه مشــکات گمرکــی صادرکنندگان 
ــم  ــی خواهی ــرک م ــت: از اداره گم ــرده و گف ک
بــا صادرکننــدگان همــکاری بیشــتری داشــته و 

امــور ایــن افــراد را تســهیل کنــد.
ــت:  ــه گف ــن جلس ــز در ای ــز نی ــتان تبری دادس
ــده ای از  ــش عم ــه بخ ــت ک ــه داش ــد توج بای
مشــکات کشــور بــر دوش تولیدکننــدگان و بــه 
ــژه صادرکننــدگان اســت. واردات و صــادرات  وی
هــر کــدام مشــکات ویــژه خــود را دارنــد. اینکه 
هــم اکنــون دســتگاه هــای اجرایــی و مســئوالن 
ــت از  ــان در حمای ــف خودش ــه تکلی ــه ب مربوط
ایــن افــراد عمــل نکننــد، قابــل قبــول نیســت.

بابــک محبــوب علیلــو بــا بیــان اینکــه بــا تاکیــد 
ــررات و در  ــب مق ــی در قال ــوه قضای ــس ق ریی
ــذاری  ــد و ســرمایه گ ــت از تولی راســتای حمای
ــان  ــت: از صاحب ــت، گف ــم داش ــدم برخواهی ق
ــر  ــم اگ ــی خواهی ــدگان م ــع و صادرکنن صنای
ــای  ــتگاه ه ــر دس ــا و دیگ ــک ه ــه بان از ناحی
ــه  ــرد ب ــورت گی ــی ص ــتی های ــه کاس مربوط
طــوری کــه مانعــی بــر ســر راه صــادرات ایجــاد 
شــود، موضــوع را گــزارش دهنــد چــرا کــه در 
ــت از  ــا حمای ــه م ــه هم ــرایط، وظیف ــن ش ای

ــت. ــد اس ــش تولی بخ
اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن 
خصــوص گفــت: بــرای رفــع مشــکات گمرکی، 
مــی تــوان شــاهد فعالیــت گمــرک هــا در برخی 
ایــام خــاص هفتــه بــه صــورت دوشــیفته 
باشــیم تــا مشــکلی بــر ســر راه صادرکننــدگان 

ایجــاد نشــود.
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باید توجه داشت که 
بخش عمده ای از 

مشکالت کشور بر دوش 
تولیدکنندگان و به ویژه 

صادرکنندگان است.

 با مطرح شدن سامانه 
سپیدار و لزوم اقدام 
از طریق این سامانه، 

دریافت تسهیالت دچار 
مشکل شده است



آقــای دکتــر اجــازه بدهیــد مصاحبــه را 
بــا مهمتریــن ســوالمان کــه مربــوط بــه 
بیــش از 5 هــزار نفــر مالباختــه شــرکت 
»آذیکــو« و پیــش فــروش خوردورهــای 
ام جــی و عــدم تحویــل ایــن خودروهــا 
بعــد از گذشــت حــدود دو ســال از موعد 
تحویــل اســت آغــاز کنیــم. حضرتعالــی 
ــرکت 10  ــن ش ــه ای ــهریورماه ب ــم ش ده
ــتریانش را  ــا مش ــد ت ــت دادی روز مهل
ــود  ــا وج ــی ب ــد ول ــف کن ــن تکلی تعیی
گذشــت بیــش از 4 مــاه از ایــن مهلــت 
ــن  ــره ای ــت. باالخ ــده اس ــری نش خب

ــود؟ ــم می ش ــا خت ــه کج ــرا ب ماج
ــودروی  ــت خ ــرکت صنع ــام ش ــق اع _ طب
ــرای  ــه ب ــرادی ک ــر از اف ــان، ۲۰۰ نف آذربایج
خریــد خــودرو از ایــن شــرکت ثبــت نــام 
کرده انــد اهــل اســتان و مابقــی از ســایر نقــاط 
ــز در  ــده موضــوع نی ــه پرون کشــور هســتند ک
ــوده و  ــان ب ــران در جری ــی ته ــم قضائ محاک
حکــم تعقیــب هــم صــادر شــده اســت. در ایــن 

ــا  ــران ب ــز و ته ــا دو جلســه در تبری ــاط م ارتب
حضــور مدیــران شــرکت آذیکــو تشــکیل دادیم 
ــر عهــده اینهــا گذاشــتیم کــه  و تعهداتــی را ب
ــی  ــد ول ــام می دادن ــد انج ــرر بای ــان مق در زم
متاســفانه بــه تعهــدات خــود عمــل نکردنــد و 
ــگان شــدند. ــث تجمــع اعتراضــی مالباخت باع

شــرکت آذیکــو بــرای حــل مســئله پیشــنهاد 
ــام و 4۰ میلیــون  ــرادی کــه ثبــت ن داشــت اف
تومــان پرداخــت کرده انــد 1۰۰ میلیــون تومان 
بگیرنــد و رضایــت دهنــد یــا اینکــه خودرویــی 
ــون  ــدود ۷۰۰ میلی ــه ح ــد ک ــل بگیرن تحوی
تومــان قیمــت دارد کــه اکثــر ثبــت کننــدگان 
عاقــه یــا توانایــی خریــد ایــن نــوع خــودرو را 
نداشــتند و در نتیجــه متقاعــد نشــدند؛ ضمــن 
اینکــه مــا اصــا مطمئــن نبودیــم ایــن تعــداد 

خــودرو در شــرکت موجــود باشــد. 
ــا ایــن اوصــاف مســووالن شــرکت را احضــار  ب
ــام  ــا 1۰ روز ثبت ن ــم ت ــار دادی ــرده و اخط ک
کننــدگان را تعییــن تکلیــف و مســئله را حــل 
ــم  ــورد خواهی ــورت برخ ــر اینص ــد؛ در غی کنن

کــرد. برخــورد اســتانداری هــم بــه ایــن شــکل 
ــم  ــی اعــام کردی ــه دســتگاه قضائ ــود کــه ب ب
شــرکت آذیکــو بــا وجــود نجابتــی کــه مــردم 
بــه خــرج داده و تــا کنــون صبــر کرده انــد بــه 
ــه  ــد؛ در نتیج ــل نمی کن ــود عم ــدات خ تعه
الزم اســت نســبت بــه توقیــف امــوال شــرکت 
اقــدام شــود؛ بعــد از ایــن باقــی ماجــرا را بایــد 
از دســتگاه قضــا پیگیــری کنیــم. آنچــه مســلم 
اســت شــرکت آذیکــو در ایــن ماجــرا خطــاکار 
ــل  ــود عم ــدات خ ــه تعه ــه ب ــرا ک ــت؛ چ اس
نمی کنــد. مــردم بــه انــدازه کافــی حوصلــه بــه 
خــرج داده و صبــر کرده انــد و منطقــی نیســت 
فــردی کــه بــا 4۰ میلیــون تومــان قصــد 
خریــد یــک خــودروی 1۰۰ یــا 1۵۰ میلیونــی 
ــوع خــودرو را  ــن ن ــد ای ــه او بگوین را داشــته ب
ــا  ــاردی م ــک میلی ــای ی ــم و از خودروه نداری
ــد  ــن باش ــرکت ای ــگرد ش ــاید ش ــد. ش بخری
کــه طــرف هایشــان از خریــد خــودروی یــک 
ــوده و بگوینــد ودیعــه مــا  ــوان ب میلیــاردی نات
را بازپــس دهیــد و انصــراف دهنــد و ماجــرا بــه 
همیــن راحتــی خاتمــه یابــد. بنــده بــا جدیــت 
ــا  ــتگاه قض ــتم و دس ــه هس ــن قضی ــر ای پیگی
ــد حکــم توقیــف امــوال صــادر  ــا می توان قاعدت
ــذار و  ــا را واگ ــوال اینه ــده ام ــق مزای و از طری

ــد. ــردم را پرداخــت کن ــات م مطالب

ناکام ماندن خط تولید
 خودروی سواری در تبریز

نزدیــک بــه 20 ســال اســت اســتانداران 
وعــده  صمــت  وزرای  و  مختلــف 
خــودروی  تولیــد  خــط  راه انــدازی 
ــی  ــد؛ ول ــز می دهن ــواری را در تبری س
ــق  ــگ تحق ــچ گاه رن ــده هی ــن وع ای

چیســت؟ دلیلــش  نمی گیــرد. 
ــل  ــی مث ــودروی مختلف ــدگان خ _ تولیدکنن
ســایپا، ایــران خــودرو و آذهایتکــس در اینجــا 
فعــال هســتند و اگــر خــط ســوم تولید خــودرو 
ــک خــودرو  ــم می خواســتیم ی را مطــرح کردی
بــا مشــخصات و خــط مونتــاژ جدیــد خارجــی 
راه انــدازی و در طــول زمــان  تبریــز  را در 
بومی ســازی کنیــم. در مقطعــی ایــن هــدف در 
خصــوص تولیــد خودروهــای هیبریــدی پیــش 
رفــت و یــک ســرمایه گذار هــم اعــام آمادگــی 
ــل  ــه ســرانجام نرســید. دلی ــه ب ــود ک ــرده ب ک
ــه  ــود ک ــا ب ــم تحریم ه ــاق ه ــن اتف ــده ای عم
ورود ســرمایه از خــارج و ارائــه الیســنس تولیــد 
خــودروی جدیــد را بــا ایــن شــرایط غیرممکــن 

ــی نرســید. ــه جای می ســاخت و متاســفانه ب
  

دست های پشت پرده
 مانع اجرای نفلین سینیت سراب

 اخیــرا فرمانــده قــرارگاه خاتــم االنبیــا 
ــت از  ــز داش ــه تبری ــه ب ــفری ک در س
ــرده ای  ــت پ ــان و پش ــت های پنه دس
کــه مانــع اجرایــی شــدن پــروژه نفلیــن 
ســینیت ســراب می شــود صحبــت 
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 بالتکلیفــی پــروژه هــای بزرگــی مثــل نفلیــن ســینیت ســراب، ســدهای شــهید مدنــی و 
شــهریار و ده هــا پــروژه کوچــک و بــزرگ در کنــار ســرگردانی حــدود پنــج هــزار نفــر از 
ثبــت نــام کننــدگان صنعــت خــودروی آذربایجــان »آذیکــو«، از ذغدغــه هــای اســتانداری 

اســت کــه دیگــر فرصــت چندانــی نــدارد و بخــت دولتــش رو بــه افــول اســت.
محمدرضــا پورمحمــدی مــی گویــد: عــده  معــدودی کــه به دنبــال منافع شــخصی هســتند 
ــادی  ــروژه غیراقتص ــد پ ــا می کنن ــود و ادع ــی ش ــینیت عملیات ــن س ــد نفلی نمی خواهن
ــول  ــک محص ــن ی ــرده و نفلی ــرق ک ــته ف ــا گذش ــور ب ــرایط کش ــه ش ــی ک ــت؛ در حال اس
اســتراتژیک اســت کــه وجــود آن چنــدان بــا دخــل و خــرج و هزینــه فایــده قابــل توجیــه 

نیســت!!
ــتاندار  ــدی، اس ــا پورمحم ــا محمدرض ــا ب ــوی م ــل گفت وگ ــد ماحص ــه می آی ــه در ادام آنچ

ــت. ــرقی اس آذربایجان ش

ناگفته های استاندار آذربایجان شرقی؛

 دست های پشت پرده  
       مانع اجرای پروژه ها

گفت و گو

راه اندازی 
خط سوم 

تولید خودرو 
با خط مونتاژ 
جدید خارجی 

در تبریز
 به دلیل 
تحریم ها 

و غیرممکن 
شدن ورود 

سرمایه از خارج 
و ارائه الیسنس 
به جایی نرسید.



کــرد. بــه نظــر شــما منظورشــان از ایــن 
ــود؟ ــه ب ــا چ صحبت ه

_ بــرای خــود مــا هــم ســوال اســت کــه چــرا 
ــرده و  ــی ک ــل را ط ــام مراح ــه تم ــروژه ای ک پ
ــی  ــات اجرائ ــور عملی ــا دســتور رئیــس جمه ب
ــی در  ــر جزئ ــا تغیی ــط ب ــده فق ــروع ش آن ش
ــن  ــد. ای ــر برس ــه صف ــد ب ــد بای ــکل تولی ش
پــروژه قبــا بــا ظرفیــت تولیــد ۲۰۰ هــزار تــن 
ــه  ــود و حــاال کــه ب ــه دولــت را گرفتــه ب مصوب
ــده  ــدی ش ــی فازبن ــزار تن ــش ۷۰ ه ــه بخ س
ــی  ــه گوی ــود ک ــرح می ش ــوری مط ــرا ط ماج

ــم. ــروع کنی ــر ش ــم از صف می خواهی
ــه  ــه ب ــدودی ک ــده  مع ــد ع ــر می رس ــه نظ ب
دنبــال منافــع شــخصی هســتند نمی خواهنــد 
ادعــا  و  شــود  عملیاتــی  ســینیت  نفلیــن 
می کننــد پــروژه غیراقتصــادی اســت؛ در حالــی 
کــه شــرایط کشــور بــا گذشــته فــرق کــرده و 
نفلیــن یــک محصــول اســتراتژیک اســت کــه 
وجــود آن چنــدان بــا دخــل و خــرج و هزینــه 
ــدن ۵  ــن مع ــت. ای ــه نیس ــل توجی ــده قاب فای
میلیــارد تنــی ظرفیــت بی نظیــری اســت کــه 
ــه  ــری ک ــا تغیی ــم. ب ــد از آن اســتفاده کنی بای
ــت  ــدرو انجــام گرف ــت شــرکت ایمی در مدیری
مطمئــن هســتم اجرایــی شــدن پروژه تســریع 
خواهــد شــد. کارهــای مربــوط بــه اخــذ 
ــدد را  ــریفات مج ــرک تش ــت و ت ــه دول مصوب

ــم. ــام می دهی ــز انج نی

انتقال آب ارس به تبریز
 حداقل سه سال طول می کشد

ــرای  ــا اج ــرارگاه خاتم االنبی ــره ق باالخ
پــروژه انتقــال آب ارس بــه تبریــز را بــه 
عهــده گرفــت. امــا اجــرای ایــن پــروژه 
ــید.  ــد کش ــول خواهی ــال ط ــد س چن
ــکل  ــل مش ــرای ح ــاف ب ــن اوص ــا ای ب
کمبــود آب تبریــز بــرای تابســتان آینده 
ــی  ــه تمهیدات ــز آن چ ــت قرم و وضعی

اندیشــیده اید؟
ــن  ــر ای ــدا ش ــم خ ــا کنی ــد دع ــدا بای _ در ابت
کرونــا را از ســرمان کــم کنــد! افزایــش میــزان 
ــی  ــرایط کرونای ــر ش ــه خاط ــا ب ــرف عمدت مص
اســت. معمــوال در فصــول گــرم ۵ تــا ۶ درصــد 
ــه  ــا امســال ب ــی داد؛ ام ــش مصــرف رخ م افزای

دلیــل شــیوع کرونــا 38 درصــد میــزان مصــرف 
ــت. ــش یاف آب افزای

 همانطــور کــه اشــاره کردیــد انتقــال آب ارس 
یــک پــروژه میــان مــدت اســت و بــه ســرانجام 
رســیدن آن حداقــل ســه ســال طــول خواهــد 
کشــید. بنابرایــن مــا یــک ســری برنامــه کوتــاه 
مــدت بــرای مواجهــه بــا بحــران آبــی در نظــر 
ــیر  ــاح مس ــا اص ــی از آنه ــه یک ــم ک گرفته ای
ــم  ــت و می خواهی ــد اس ــد نهن ــال آب س انتق
ظرفیــت ایــن ســد را 3۰ تــا 4۰ درصــد افزایش 
دهیــم. بدیــن ترتیــب 1۵ درصــد از آب شــرب 
تبریــز کــه از ســد نهنــد تامیــن می شــد بــه ۲۰ 

ــد. ــش می یاب ــا ۲۵ درصــد افزای ت
گزینــه برداشــت آب از مســیر ســد قلعــه چای 
عجــب شــیر را هــم داریــم و می توانیــم 
بخشــی از مصــرف را از ایــن مســیر و از 
تامیــن  زرینــه رود  انتقــال  خــط  طریــق 
ــم  ــور می کن ــات تص ــن اقدام ــا ای ــم. ب کنی
در تابســتان 14۰۰ مشــکلی نداشــته باشــیم؛ 
ولــی در کنــار همــه اینهــا بایــد اصــاح 

ــم. ــدی بگیری ــرف را ج ــوی مص الگ
ــرا در بســتان  ــه اخی ــر ســدی ک از طــرف دیگ
آبــاد افتتــاح شــد بخــش عمــده ای از آب شــرب 
ــی  ــتان آباد و بخش ــاق و بس ــترود، چاراویم هش
ــد  ــن خواه ــز را تامی ــع شــرق تبری از آب صنای
ــز در  ــد نی ــاه جدی ــه چ ــدود ۲۰ حلق ــرد؛ ح ک
ــی  ــاز آب ــه نی ــت. در نتیج ــداث اس ــت اح دس
ــهم آب  ــت و س ــد یاف ــش خواه ــع کاه صنای

ــود. ــتر می ش ــهروندان بیش ــرب ش ش
 

آخر و عاقبت
 سدهای شهید مدنی و شهریار

آقــای رئیــس جمهــور در مراســم افتتاح 
ــول  ــاد ق ــتان آب ــان در بس ــد کلق س
ــه  ــاری بودج ــال ج ــن س ــد در همی دادن
مــورد نیــاز تکمیــل تعــدادی از ســدهای 
اســتان از جملــه شــهید مدنی و شــهریار 
ــده  ــن وع ــا ای ــد آی ــاص دهن را اختص
ــدها در  ــن س ــت و ای ــه اس ــق یافت تحق
طــول دولــت فعلــی می تواننــد بــه 

ــند؟ ــرداری برس ــره ب به
_ ســد کلقــان را کــه در بســتان آبــاد افتتــاح 
ــت  ــور درخواس ــس جمه ــده از رئی ــم بن کردی

کــردم ۶۵۰ میلیــارد تومــان اعتبــار مــورد نیــاز 
ــی و  ــان، شــهید مدن ــل ســه ســد گردی تکمی
ــرفت  ــد پیش ــاالی 9۰ درص ــه ب ــهریار را ک ش
ــان  ــد. در هم ــاص دهن ــد اختص ــی دارن فیزک
جلســه موضــوع را از آقــای اردکانیــان پیگیــر 
شــدند. ایشــان هــم گفــت اگــر آقــای نوبخــت 
کمــک کننــد می توانیــم ایــن  اعتبــار را 

ــم. ــن کنی تامی
ــن  ــه ای ــارد تومــان ب امســال حــدود 3۵۰ میلی
ــارد  ــه 1۰۰ میلی ــد ک ــاص داده ان ــدها اختص س
ــده  ــاص داده ش ــان اختص ــه گردی ــان آن ب توم
و مــا بخشــی از ایــن اعتبــار را بــرای ســدهای 
ــم  ــه می کنی ــه ســی هزین ــن و قیزقلع خداآفری
تــا در ســال جــاری بــه بهــره بــرداری برســند.

ــهید  ــهریار و ش ــدهای ش ــدام از س ــرای هرک ب
مدنــی نیز امســال ۷۰ میلیــاردی در نظــر گرفته 
شــده ولــی کفایــت نمی کنــد و در نتیجــه 
تکمیــل اینهــا در ســال جــاری امکان پذیــر 
نخواهــد شــد. امــا اگــر در ســال 14۰۰ اعتبــار 
در نظــر گرفتــه شــده را تخصیــص دهنــد هر دو 

ــند. ــرداری برس ــره ب ــه به ــد ب ــد می توانن س
 

پیشرفت 8۰ درصدی 
خط ریل بستان آباد به تبریز

یکــی از مهمتریــن اتفاقاتــی کــه در 
مــورد پــروژه راه آهــن بســتان آبــاد بــه 
تبریــز می توانــد بیفتــد وصــل ایســتگاه 
ــاق  ــن اتف ــز اســت. ای ــه تبری خــاوران ب

ــاد!؟ ــد افت ــی خواه ــارک ک مب
_ راه آهــن میانــه- تبریــز رونــد پیشــرفت 
مطلوبــی دارد و ســال گذشــته طلســم آن 
شکســته شــد و از میانــه بــه بســتان آباد رســید. 
خــط ریــل بســتان آبــاد بــه تبریــز هــم بــاالی 
ــور دو  ــن مح ــرفت دارد. در ای ــد پیش 8۰ درص
ــم کــه یکــی  عملیــات ســنگین پیــش رو داری
پــل باســمنج بــه طــول یــک کیلومتــر و 1۰۰ 
متــر اســت و عرشــه گذاری آن هــر 1۰ روز یــک 
مــورد بــا روش جدیــد پوشــین انجــام می شــود؛ 
دیگــری خــود ایســتگاه اســت کــه بــه خوبــی 
پیــش مــی رود و اگــر شــرایط فصلــی همراهــی 
ــا ایســتگاه  ــد ت ــل ســال بع ــر اوای ــد حداکث کن

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــاوران ب خ
گفت و گو از: لیال حسین زاده       منبع: فارس
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برای هرکدام از سدهای شهریار و شهید مدنی اعتبار 70 میلیاردی در نظر گرفته شده 
که کفایت نمی کند و در نتیجه تکمیل آنها در سال جاری امکان پذیر نخواهد شد.

به نظر می رسد 
عده  معدودی که 
به دنبال منافع 
شخصی هستند 
نمی خواهند 
نفلین سینیت 

عملیاتی 
شود و ادعا 

می کنند پروژه 
غیراقتصادی 

است.



در شصت و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد؛

بررسی وضعیت پایش محیط کسب و کار
 و مشکالت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی

شــصت و چهارمیــن جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا محوریت بررســی 
مشــکات شــهرک هــای صنعتــی و همچنیــن وضعیــت 

پایــش محیــط کســب و کار اســتان برگــزار شــد.
ــز،  ــی تبری ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــن جلســه ش شــصت و چهارمی
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا ریاســت 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی و بــا پیــش از دســتور 
ــتان  ــط کســب و کار اس ــش محی ــت پای بررســی وضعی
ــای  ــهرک ه ــکات ش ــی مش ــه بررس ــتور جلس و دس

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــی اس صنعت
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در ایــن جلســه بــا اشــاره 
بــه آمــار پایــش محیــط کســب و کار اســتان در تابســتان 
ــی  ــار بررس ــاه یکب ــه م ــر س ــران ه ــاق ای ــت: ات 99 گف
پایــش  محیــط کســب و کار را انجــام مــی دهــد کــه در 
اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن خصــوص از 
بیــش از ۲۰۰ واحــد نمونــه اســتان 

نظرســنجی شــده کــه از ایــن تعــداد نیــز ۵1 درصــد بــه 
نظرســنجی هــا پاســخ داده انــد.

یونــس ژائلــه ادامــه داد: در راســتای گــزارش ارائــه 
شــده، آذربایجــان شــرقی در بیــن اســتان هــای کشــور 
در بحــث بهبــود فضــای کســب و کار نســبت بــه فصــل 
مشــابه ســال گذشــته، رتبــه اول را کســب کــرده و بــه 

ــدد ۵.۶ رســیده اســت.  ع
وی در ادامــه بــا بررســی برخــی از شــاخص هــای فضــای 
کســب و کار اســتان، بــر روی ارتقــای هــر چــه بیشــتر این 
شــاخص هــا طــی مــاه هــای آتــی اظهــار امیــدواری کــرد.

نقاط ضعف استان در پایش
 فضای کسب و کار مورد مطالعه قرار گیرند

اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن جلســه اظهــار 
ــا  ــا بهبــود فضــای کســب و کار و ب داشــت: در ارتبــاط ب
همــت جمعــی، وضعیــت رو بــه بهبــود اســت کــه در کنار 
آن بایــد نقــاط قــوت و ضعــف بهبــود فضــای کســب و کار 
اســتان شناســایی شــده و نقــاط قــوت را تقویــت و نقــاط 

ضعــف را بهبــود ببخشــیم.

ــکیل  ــا تش ــد ب ــه داد: بای ــدی ادام ــا پورمحم محمدرض
کارگــروه مربوطــه، شــاخص هایــی کــه در آن، پاییــن تر از 
میانگیــن کشــور هســتیم شناســایی شــده و ایــن ضعــف 

هــا برطــرف شــود.

بررسی مشکالت 
شهرک های صنعتی استان

در ادامــه ایــن جلســه، روســای هیــات مدیــره هــر یــک 
ــه بیــان مشــکات شــهرک  از شــهرک هــای صنعتــی ب
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــتار رس ــه و خواس ــود پرداخت ــای خ ه

مشــکات شــدند. 
مشــکات مربــوط بــه زیرســاخت هایــی همچــون بــرق، 
آب، تصفیــه خانــه و راه، عــدم وجــود تقاطــع غیــر 
ــود  ــلیمی، کمب ــهید س ــهرک ش ــطح در ورودی ش همس
ایســتگاه هــای آتــش نشــانی در شــهرک هــا، مشــکاتی 
در خصــوص زمیــن هــای اوقافــی شــهرک ســرمایه 
گــذاری خارجــی و مشــکل معارضیــن محلــی و تداخــل 
ــر  ــه مشــکات ه ــی از جمل ــع طبیع ــا مناب ــا ب ــن ه زمی
کــدام از شــهرک هــای صنعتــی اســتان بودنــد که توســط 

ــد و صنعــت مطــرح شــدند. ــاالن حــوزه تولی فع
عــدم وجــود بــرق و باتکلیفــی تعــداد کثیــری از واحــد 
ــه  ــه ک ــعه یافت ــداث و توس ــد االح ــی جدی ــای صنعت ه
تجهیــزات و دســتگاه هــای تولیــدی آنهــا نصــب 
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گزارش

آذربایجان شرقی در بحث بهبود فضای کسب و کار 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 

رتبه اول را کسب کرده است. 



و آمــاده بهــره بــرداری هســتند، عــدم وجــود تقاطــع غیر 
همســطح در ورودی شــهرک شــهید ســلیمی که باعــث بروز 
ــک  ــود، ترافی ــی ش ــل م ــن مح ــه در ای ــات روزان تصادف
ســنگین در جــاده تبریــز – شــهرک، کمبــود خودروهــای 
آتــش نشــانی در داخــل شــهرک، پاییــن بــودن ظرفیــت 
ــدی  ــاف فاضــاب تولی ــه کف ــه فاضــاب ک ــه خان تصفی
واحــد هــا را نمــی دهــد و مشــکات مربــوط بــه کمبــود 
آب از جملــه مشــکات مطــرح شــده در خصــوص 

شــهرک ســلیمی تبریــز بــود. 
مســائل مربــوط بــه زمیــن هــای اوقافی شــهرک ســرمایه 
گــذاری خارجــی بــا وجــود مصالحــه قبلــی، نارســایی و 
کمبــود بــرق و عــدم تکمیــل پــل تقاطــع غیرهمســطح 
شــهرک صنعتــی ســرمایه گــذاری خارجــی از مهــم ترین 
مشــکات مطــرح شــده در خصــوص شــهرک ســرمایه 

گــذاری خارجــی در ایــن جلســه بــود.
ــی  ــتاد عال ــی اس ــهرک صنعت ــن آب در ش ــکل تامی مش
نســب، مشــکل معارضیــن محلــی و تداخــل زمیــن هــا 
بــا منابــع طبیعــی و عــدم تــوازن در واگــذاری زمیــن هــا 
از مشــکات مطــرح شــده در خصــوص شــهرک صنعتــی 

اســتاد عالــی نســب تبریــز بــود. 

کمبود برق چالشی برای توسعه 
صنعت آذربایجان شرقی

ســید مرتضــی نیرومنــد اســکویی نیــز در ایــن جلســه 
ــعه  ــی توس ــکل اصل ــون مش ــه اکن ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
صنعــت آذربایجــان شــرقی کمبــود بــرق اســت، اظهــار 
داشــت: 11۰۰ مــگاوات نیــاز صنایــع اســتان اســت کــه 
ــا کمبــود  ــرای بقیــه ب ۷98 مــگاوات تامیــن شــده و ب
ــهرک های  ــرکت ش ــل ش ــتیم. مدیرعام ــه  رو هس روب
ــعه  ــه توس ــان اینک ــا بی ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج صنعت
ــت،  ــه اس ــش مواج ــا چال ــرق ب ــود ب ــا کمب ــت ب صنع

گفــت: وزیــر نیــرو قــرار بــود در 

مجمــع نماینــدگان اســتان توضیــح دهــد ولــی هنــوز 
ــی  ــه برخ ــاد از اینک ــا انتق ــت. وی ب ــداده اس ــه ن نتیج
ــی  ــع بحران ــرق در وض ــر ب ــی از نظ ــهرک های صنعت ش
داشــت: مــا بــه صنایــع قبــل از اســتقرار،  قــرار دارد، ابراز
ــاده  ــه آم ــون ک ــا اکن ــم ام ــرق داده ای ــن ب ــده تامی وع
ــا  ــم ت ــذار کنی ــم واگ ــرق نداری ــت، ب ــرداری اس بهره ب

ــد. ــا توســعه دهن ــد ی ــد خــود را شــروع کنن تولی
نیرومنــد در ادامــه با اشــاره بــه اینکــه تبریــز و آذربایجان 
شــرقی جــزو مناطــق کــم آب کشــور اســت، گفــت: بــه 
دلیــل اشــتغال بــاال در صنایــع و اهمیــت تامیــن آب برای 

صنایــع، بایــد آب الزم تامیــن شــود.
ــان  ــی آذربایج ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
شــرقی، بــا انتقــاد از اینکــه در ایــام بحــران آب در 
ــای  ــهرک ه ــا، آب ش ــاع واحده ــدون اط ــتان، ب تابس
ــع  ــد صنای ــد تولی ــزود: رون ــت، اف ــش یاف ــی کاه صنعت
ــن آب  ــس از تعیی ــد پ ــه بای ــد ک ــه ش ــش مواج ــا چال ب
جایگزیــن اقــدام بــه کاهــش ســهمیه از خــط زرینــه رود 

ــد. کنن
وی خاطرنشــان کــرد: فعــا بخشــی از آب مــورد نیــاز از 
ــن  ــادل بخشــی و پســاب ها تامی ــد و تع ــای جدی چاه ه

خواهــد شــد امــا بایــد منبــع مطمئــن تامیــن شــود.
ــان  ــی آذربایج ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
شــرقی بــا بیــان اینکــه چنــد واحــد آمــاده بهره بــرداری 
داریــم کــه همــه چیــز بــرای شــروع تولیــد آمــاده اســت 
ولــی فقــط بــرق نیــاز دارنــد، افــزود: بایــد از اعتبــارات 
ملــی در بودجــه آینــده بــرای افزایــش تــوان برق اســتان 
اســتفاده کــرد ولــی در دراز مــدت 3۰۰۰ میلیــارد بــرای 

جبــران بــرق نیــاز داریــم.

نبود اعتباری برای
 توسعه زیرساخت شهرک ها

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای آذربایجــان نیــز 
ــی  ــای صنعت ــهرک ه ــرق ش ــن ب ــوص تامی در خص
ــرای توســعه زیرســاخت  ــاری ب گفــت: متاســفانه اعتب
ــن  ــد روی ای ــه بای ــده ک ــب نش ــا تصوی ــهرک ه ش
ــه  ــرا ک ــرد چ ــورت گی ــتری ص ــز بیش ــوع تمرک موض
شــرکت بــرق بــا مشــکات اعتبــاری فراوانــی مواجــه 

اســت.
 افشــین روشــن میانــی ادامــه داد: از نماینــدگان مجلــس 
مــی خواهیــم بــرای بودجــه 14۰۰ اعتبــاری برای توســعه 

زیرســاخت شــهرک هــا در نظــر بگیرند.
غامرضــا نــوری، عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، 
منابــع طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس نیــز در ایــن 
خصــوص گفــت: ایــن موضوعــات بایــد از ســوی دولــت 
در الیحــه مطــرح شــود. وقتــی دولــت چنیــن اعتبــاری 
ــد  ــس نمــی توان ــرد، مجل در بودجــه در نظــر نمــی گی

ــرد. کاری از پیــش بب
مجتبــی جلیــل زاده، معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری 
آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن جلســه 
اظهــار داشــت: در مــورد آب چندیــن محدودیــت وجــود 
ــد از  ــع را بع ــن آب صنای ــن وجــود تامی ــا ای ــا ب دارد ام
ــزوم  ــر ل ــم. وی ب ــرار داده ای ــت ق ــرب در اولوی آب ش
توجــه جــدی تــر بــه موضــوع تصفیــه خانــه واحدهــای 

تولیــدی تاکیــد کــرد.
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متاسفانه اعتباری برای توسعه زیرساخت
شــهرک ها تصویب نشده که باید روی این 

موضوع تمرکز بیشتری صورت گیرد. 



وعده های معاون وزیر نیرو
برای ایجاد سه پست توزیع برق

ــکات  ــن مش ــوص ای ــز در خص ــرقی نی ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــای  ــا آق ــه ب ــه ای ک ــت: در جلس ــت گف ــوزه صنع ــاالن ح فع
حائــری، معــاون وزیــر نیــرو داشــتیم، قــرار بــر ایجــاد ســه پســت 
توزیــع بــرق در اســتان بــا مبلــغ 1۷۶ میلیــارد تومــان شــد کــه 
مــا بــر روی ایــن وعــده حســاب ویــژه ای بــاز کــرده بودیــم. حــاال 
نیــز اگــر مشــکات بــرق از طریــق اعتبــارات اســتانی قابــل حــل 
ــا  ــه وزارت نوشــته شــود ت ــن خصــوص ب نیســت، نامــه ای در ای

شــاهد حــل مشــکل در کمتریــن زمــان ممکــن باشــیم. 
پورمحمــدی گفــت: در سیســتم اعتبــارات متمرکــز، 8۵ درصــد 
اعتبــارات در دســت وزارتخانــه هــا اســت و در اســتان اعتبــارات 
چنــدان زیــادی نداریــم و وزارتخانــه بایــد در ایــن زمینــه یــاری 

گــر شــهرک هــای اســتان باشــند.

مشکل زمصین های اوقاف
 در شهرک سرمایه گذاری خارجی

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مشــکل زمیــن هــای اوقافــی شــهرک 
ــور  ــا حض ــه ای ب ــی جلس ــت: ط ــی گف ــذاری خارج ــرمایه گ س
معــاون وزیــر صمــت، ایــن تعــارض بــه وجــود آمــده حــل شــده 
ــا  ــود. امــا حــاال ب و در ایــن راســتا مصالحــه ای صــورت گرفتــه ب
گذشــت یــک ســال از ایــن جلســه، در خصــوص عملیاتــی نشــدن 

ــود. ایــن موضــوع صحبتــی نشــده ب
وی افــزود: امــا ایــن موضــوع صــورت جلســه و از نظــر مــا تمــام 
شــده و زمیــن هــا واگــذار شــده اســت مگــر اینکــه مرجــع باالتری 

در ایــن خصــوص مخالفتــی داشــته باشــد.

راهکاری برای مشکل تقاطع غیر هم سطح شهرک 
سرمایه گذاری خارجی

پورمحمــدی همچنیــن در خصــوص مشــکات مطــرح شــده در 
زمینــه تقاطــع غیرهــم ســطح شــهرک ســرمایه گــذاری خارجــی 
گفــت: ایــن تعهــد را مــی تــوان بــر گــردن شــرکتی کــه ســاخت 
آزاد راه تبریــز- مرنــد را بــر عهــده گرفتــه، گذاشــت کــه شــهرک 
ــر شــرکت  ــاری گ ــه ی ــن زمین ــز در ای ــی اســتان نی ــای صنعت ه

پیمانــکار خواهنــد بــود.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره ای بــه مشــکل روشــنایی 
برخــی شــهرک هــای صنعتــی گفــت: از امــور روشــنایی خواهیــم 
خواســت فعــا ایــن مشــکل را بــا اســتفاده از تیرهــای چــراغ بــرق 

موجــود حــل و فصــل کننــد.

واحدهای شهرک های صنعتی به فکر تکمیل پیش 
تصفیه و تصفیه خانه باشند 

وی در خصــوص مشــکات مطــرح شــده در خصــوص آب مــورد 
نیــاز شــهرک هــا نیــز گفــت: مشــکات حــوزه آب شــهرک عالــی 
نســب بــا پایــاب ســد کلقــان قابــل حــل خواهــد بــود کــه البتــه 
هــم اکنــون نیــز 4۰ لیتــر در ثانیــه آب بــه شــهرک مــی دهیــم 

و مشــکلی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد. 
وی ایجــاد پیــش تصفیــه و تصفیــه خانــه هــا در شــهرک هــای 
صنعتــی اســتان را ضرورتــی مطلــق دانســته و گفــت: تنــش آبــی 
تابســتان امســال را پشــت ســر گذاشــتیم امــا بایــد از هــم اکنــون 
بــه فکــر ســال بعــد باشــیم. واحدهــا بایــد از هــم اکنــون بــه فکــر 
ایجــاد پیــش تصفیــه و تکمیــل تصفیــه خانــه و یــا اخــذ مجــوز 

چــاه جدیــد از جهــاد کشــاورزی باشــند. 
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ــا جمهــوری  ــق ب رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت: تواف
آذربایجــان در واردات و کشــت نهــاده هــای دامــی مثــل ســویا و ذرت در اراضی فراســرزمینی، 

بــه کشــاورزی و تامیــن نهــاده هــای دامــی در کشــور کمــک خواهــد کــرد. 
ــدس  ــا حضــور مهن ــه ب ــر فتحــی در جلســه بررســی کشــت فراســرزمینی ک  مهنــدس اکب
ــا تعلیــف دام  محمدعلــی نجــاری کهنمویــی دبیــر میــز جمهــوری آذربایجــان در ارتبــاط ب
ــرآمد در  ــدات س ــزو تولی ــان ج ــن و ورزق ــه خداآفری ــبک در منطق ــت: دام س ــع گف در مرات
محصــوالت کشــاورزی بــوده امــا مراتــع در منطقــه عشایرنشــین ورزقــان مراتعــی فقیــر اســت 

و بایــد بتــوان از مراتــع فراســرزمینی اســتفاده کــرد. 
ــاغ اشــاره  ــه بازســازی مناطــق آزاد شــده قــره ب  رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان ب
کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بازســازی و ســاخت وســاز در ایــن مناطــق حداقل 3 ســال 
طــول خواهــد کشــید مــی تــوان از ایــن مناطــق بــدون در نظــر گرفتــن محدودیــت هــای 

قرنطینــه دامــی بــه تعلیــف دام پرداخــت. 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــه کشــت فراســرزمینی اش ــتان ب ــاد کشــاورزی اس ــازمان جه ــس س رئی
ــر  ــتان و کشــور ب ــارج از اس ــه خ ــایی اراضــی مســتعد در منطق ــا و شناس ــزی ه ــه ری برنام
عهــده شــرکت جهــاد توســعه اســت کــه زیــر نظــر وزارت جهــاد کشــاورزی کار مــی کنــد و 
دو ســال پیــش اراضــی بــه انــدازه 4۵۰۰ هکتــار در کشــور جمهــوری آذربایجــان شناســایی 
شــده و آمــاده قــرارداد بــود کــه متاســفانه تاخیــر در اقــدام، در آن برهــه مانــع از پیشــبرد 
ــرد و از  ــرار بگی ــتور کار ق ــی در دس ــه های ــن برنام ــد همچنی ــزود: بای ــد. وی اف ــداف ش اه
فرصــت هــا اســتفاده شــود. وی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر حــدود 8 میلیــون تــن واردات 
نهــاده هــای دامــی در کشــور داریــم کــه اراضــی محــدوده رودخانــه ارس و کشــور جمهــوری 
آذربایجــان بــرای کشــت محصــوالت نهــاده هــای دامــی مثــل ســویا و ذرت کامــا مســتعد 
ــان  ــوری آذربایج ــران و جمه ــن ای ــترک بی ــد مش ــن س ــد خدآفری ــزود: س ــتند. وی اف هس
ــد داشــت.  ــرود مشــکل آب نخواهن ــر کشــت ب ــه در آن کشــور زی ــرای اراضــی ک ــوده و ب ب
مهنــدس فتحــی در ارتبــاط بــا نهــاده هــای دامــی گفــت: بــرای واردات نهــاده هــای دامــی 
کشــورهایی مثــل گرجســتان و ارمنســتان نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت امــا بــا توجه 
بــه نزدیکــی فرهنگــی و اجتماعــی بــه جمهــوری آذربایجــان، ایــن کشــور تاییــد شــده اســت. 
وی افــزود: بعــد از توافقــات اولیــه نیــاز بــه پشــتیبانی مالــی و اقدامــات تشــکل هــا و صنــدوق 
ــت و حمایــت از صنــدوق هــا در  ــا برخــی اقدامــات دول ــاز اســت کــه خوشــبختانه ب هــا نی

کشــت فراســرزمینی، مــی تــوان از آنهــا اســتفاده موثــری کــرد.

کشت فراسرزمینی افق پیش روی 
آذربایجان شرقی و جمهوری آذربایجان

مدیــر جهادکشــاورزی شهرســتان تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه بــا احیــای دشــت تبریــز معــادل 
نیــاز گنــدم کل اســتان فقــط از ایــن دشــت، برداشــت مــی شــود گفــت: در ایــن راســتا، بــا 
تعــدادی از نماینــدگان مجلــس رایزنــی شــده و بــه همــراه ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان، 

امــور آب و اراضــی پیگیــر موضــوع هســتیم. 
ــان  ــز، صوفی ــز از تبری ــب گفــت: دشــت تبری ــن مطل ــا اعــام ای ــرز افشــانی ب مهنــدس فرام
ــی  ــار از اراض ــزار هکت ــر 1۲۰ ه ــغ ب ــرد و بال ــه را دربرمی گی ــه ارومی ــا دریاچ ــتر ت و شبس
ــا حمایــت دولــت و حتــی ســازمان های بیــن  ــوان ب کشــاورزی را شــامل می شــود کــه می ت
المللــی و انتقــال آب از ارس آن را احیــا کــرد. وی اضافــه کــرد: تاکنــون 3۰ تــا 3۵ درصــد از 

عملیــات اجــرای انتقــال آب ارس انجــام گرفتــه اســت.
ــتفاده  ــر اس ــی ب ــنهادی مبتن ــد: پیش ــر ش ــز متذک ــتان تبری ــاورزی شهرس ــر جهادکش  مدی
بهینــه از پســاب خروجــی تصفیــه خانــه فاضــاب تبریــز بــه کارگــروه کشــاورزی شهرســتان 
ارائــه شــده اســت کــه بــه تاســیس شــهرک شــیات و پــرورش آرتمیــا یــا ماهــی در پاییــن 
ــه اشــاره دارد؛ پســاب تصفیــه شــده خروجــی حــدود 1.۵ الــی دو  دســت ایــن تصفیــه خان

ــر ثانیــه ظرفیــت دارد.  مترمکعــب آب ب

با احیای دشت تبریز معادل نیاز گندم کل 
استان فقط از این دشت، برداشت می شود

کشاورزی

کشاورزی
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رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
آذربایجــان شــرقی وضعیــت اســتان در الیحــه 
ــد و  ــوب می دان ــبتا مطل ــه 14۰۰ را نس بودج
ــی و  ــارات مل ــتان در اعتب ــن اس ــد: ای می گوی
ــه  ــاخت ها رتب ــعه زیرس ــژه و توس ــتانی وی اس
چهــارم کشــور را به خــود اختصاص داده اســت.

داود بهبــودی از اظهارنظرهــای غیرکارشناســی 
ــاط  ــووالن در ارتب ــدگان و مس ــی از نماین برخ
بــا ســهم و جایــگاه اعتبــارات اســتان در 
الیحــه بودجــه 14۰۰ بســیار گله منــد اســت و 
توضیــح می دهــد: وظیفــه ذاتــی رســانه ها ایــن 
اســت کــه بــه انحــای مختلــف اطــاع رســانی 
نماینــد و بــه تنویــر افــکار عمومــی بپردازنــد. 
امــا مطالب منتشــر شــده اگرچــه گاهــی دارای 
نگاهــی اصاحــی و انتقــادی اســت لیکــن 
عمدتــاً براســاس نــگاه غیر کارشناســی، ضعــف 
نظــام برنامه ریــزی و عــدم پیگیــری مســئولین 

ــد. ــا می کن ــتان را الق اس
در ادامــه مشــروح گفتگــوی نشــریه اتــاق تبریز 
ــا رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی  ب
ــت  ــا وضعی ــاط ب ــرقی در ارتب ــان ش آذربایج
اســتان در بودجــه 14۰۰ کشــور تقدیــم حضور 

مــی شــود:

بــه عنــوان پرســش اول بفرمائیــد 
ــه  ــه بودج ــرقی در الیح ــان ش آذربایج

ــت؟ ــه ای اس ــه رتب ــز چ 1400 حائ
_ اعتبــارات اســتان آذربایجان شــرقی در رتبــه 
هفتــم الیحــه بودجــه 14۰۰ کل کشــور قــرار 
دارد کــه ایــن اعتبــارات شــامل تملک اســتانی، 
ســه درصــد نفــت و ۰.۲۷ درصــد ارزش افــزوده 
اســت. توضیــح اینکــه مجمــوع اعتبــارات 
اســتان در الیحــه بودجــه 14۰۰ حــدود 1۵۰ 
ــارد تومــان پیش بینــی شــده  هــزار و ۲1 میلی
و رتبــه اســتان در اعتبــارات هزینــه ای و تملک 
ــم و  ــب هفت ــه ترتی ــرمایه ای ب ــای س دارایی ه

هشــتم کشــور اســت.

برخــی از منابــع رتبــه اســتان را در 
بودجــه 1400 بیــن 10 تــا 12 اعــالم کــرده 
انــد؛ در ایــن ارتبــاط توضیحــی داریــد؟

_ منابــع و ردیف هــای مختلفــی در لوایــح 
بودجــه ســاالنه وجــود دارد کــه هــر کــدام از 
آنهــا براســاس قانــون یــا سیاســت کان کشــور 
بــر مبنــای شــاخص ها و ضوابــط خــاص ایجــاد 
شــده و ماهیــت هــر یــک، بــه دلیــل ماحظات 
خــاص هــر اســتان متفــاوت اســت و محاســبه 
ســرانه های جمعیتــی در همــه موضوعــات، 

ــی  ــل منطق ــری و تحلی ــه نتیجه گی ــر ب منج
نخواهــد شــد.

بــه عنــوان مثــال در قوانیــن بودجــه ســنواتی 
اعتباراتــی )تحــت عنــوان ســه درصــد نفــت و 
یــا قانــون اســتفاده متــوازن( بــه منظــور رفــع 
ــوازن و ارتقــای ســطح  محرومیت هــا، ایجــاد ت
ــه ســطح  ــتان ها نســبت ب ــورداری شهرس برخ

ــی شــده اســت. ــن کشــور پیش بین میانگی
بدیهــی اســت بــه اســتان هایی از جملــه 
برخــورداری  ســطوح  بــا  آذربایجان شــرقی 
محــروم  اســتان های  بــه  نســبت  باالتــر 
آمــوزش،  )حــوزه  مثــل  شــاخص هایی  در 
بهداشــت، راه هــای فرعــی و روســتایی، آب 
ــی  ــز فرهنگ ــتایی، مراک شــرب شــهری و روس
و هنــری و ...(  ســهم بــه نســبت کمتــری 
ــب  ــا ضری ــتان هایی ب ــه و اس ــاص یافت اختص
ــع  ــا و مناب ــن ردیف ه ــر، از ای ــت باالت محرومی
برخوردار تــر خواهنــد بــود. از ایــن رو بــا توجــه 
بــه برخــورداری اســتان آذربایجان شــرقی از 
برخــی اعتبــارات و ردیف هــا، رتبــه ای بیــن 1۰ 

تــا  1۲ در بیــن اســتان های کشــور دارد.

جایــگاه اســتان در اعتبــارات ملــی چــه 
وضعیتــی دارد؟

ــژه  ــتانی وی ــی و اس ــارات مل ــل اعتب _ از مح
)پروژه هــای مهــم اســتان از جملــه سدســازی، 
آبرســانی، شــبکه های آبیــاری و زهکشــی و 
ــداث  ــهری، اح ــار ش ــاب، قط ــات فاض تاسیس
آزادراه هــا و خطــوط ریلــی و کنارگــذر، احــداث 
بیمارســتان و ...( کــه اثــرات قوی تــری بــر 
اســتان داشــته و محــرک توســعه اســتان 
می باشــند، بــا داشــتن ســهم ۵.۲۵ و ۶.11 
اســتان های کشــور  اعتبــارات  از  درصــدی 
ــگاه  ــه 4 از جای ــراز رتب ــا اح ــن موضــوع ب از ای

ــت. ــوردار اس ــبی برخ مناس

برخــی از مســووالن طــی اظهارنظرهایی 
ــرده  ــالم ک ــا اع ــانه ه ــی از رس ــا برخ ب
بودنــد اعتبــارات احیــای دریاچــه 
ــیار  ــه 1400 بس ــه بودج ــه در الیح ارومی
ناچیــز اســت. نظــر شــما در ایــن ارتباط 

ــت؟ چیس
_ فرآینــد تامیــن اعتبــار طــرح هــاي حوضــه 
دریاچــه ارومیــه در ســال جــاري متفــاوت 
خواهــد بــود. اعتبــارات مــورد نیــاز طرح هــاي 
مصــوب کارگــروه نجــات دریاچــه ارومیــه، بــه 
منظــور مدیریــت خشکســالي در حوضــه آبریــز 
ــارد و  ــزان ۶4۰ میلی ــه می ــه، ب ــه ارومی دریاچ

ــان )۰۰۰ /۰۰۰ /49۰ /4۰9  ــون توم 949 میلی
ــه ۶13۵۷/ت ۵۷9۵1 ه  ــي مصوب ــال ط /۶( ری
تاریــخ ۲/۶/99 هیــات وزیــران تامیــن گردیــده 
اســت. ایــن اعتبــارات در عناوینــي نظیــر انتقال 
آب، تعــادل بخشــي، ســردهنه ســازي، الیروبي 
ــل  ــه، تکمی ــه دریاچ ــي ب ــاي منته رودخانه ه
و تجهیــز شــبکه هــاي انــدازه گیــري، شــبکه 
هــاي پایــاب ســدها و ... هزینــه خواهــد شــد.

بدیهــي اســت اظهــار نظرهــاي غیرکارشناســي 
ــه در  ــه بودج ــاي الیح ــف ه ــوص ردی در خص
ســنوات مختلــف باعــث بي اهمیــت جلــوه 
مقاطــع  در  دولــت  مؤثــر  اقدامــات  دادن 
زمانــي مختلــف و تأثیــرات منفــي اجتماعــي و 
فرهنگــي در ســاختار کان و منطقــه اي کشــور 
مي گــردد و پیگیــري بــه جــد مشــکات 
منطقــه اي را تحــت شــعاع قــرار داده و امــکان 
ــه را  ــق منطق ــه ح ــات ب ــاي مطالب پیگیري ه
مشــکل مي نمایــد. لــذا اعتبــار 4988 میلیــون 
ریــال درج شــده در الیحــه بودجــه 14۰۰ )کــه 
ــوان  ــه عن ــتباه ب ــه اش ــانه اي ب ــاي رس در فض
ــاي دریاچــه  ــارات احی ــه اعتب ــوط ب ــغ مرب مبل
ارومیــه منتشــر شــده اســت( صرفــا دربرگیرنده 
اعتبــارات هزینــه اي فقــط یــک طــرح مربــوط 
بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور 
ــي  ــارات عمران ــا اعتب ــي باشــد و ارتباطــي ب م
ــون  تامیــن شــده از ردیــف هــاي مختلــف قان
ــاي  ــاي احی ــرح ه ــراي ط ــنواتي ب ــه س بودج

ــدارد. ــه ن دریاچــه ارومی

ــوی  ــه جل ــرای اینک ــما ب ــر ش ــه نظ ب
اظهارنظرهــای غیرکارشناســی و بــه تبع 
ــه  ــردم گرفت ــی م ــی و نگران آن بدبین

ــرد؟ ــد ک ــکار بای ــود، چ ش
و  اســتان  کان  مدیریــت  هرحــال  بــه   _
شــورای  مجلــس  در  محتــرم  نماینــدگان 
ــای  ــت ارتق ــته جه ــورت پیوس ــامی، به ص اس
اعتبــارات و شــاخص های اســتان در تــاش 
ــن  ــی رســانه ها هــم ای ــه ذات می باشــند؛ وظیف
اســت کــه بــه انحــای مختلــف اطــاع رســانی 
نماینــد و بــه تنویــر افــکار عمومــی بپردازنــد. 
امــا مطالب منتشــر شــده اگرچــه گاهــی دارای 
نگاهــی اصاحــی و انتقــادی اســت لیکــن 
عمدتــاً براســاس نــگاه غیر کارشناســی، ضعــف 
نظــام برنامه ریــزی و عــدم پیگیــری مســئولین 
اســتان را القــا می کنــد. در ایــن بیــن ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان وظیفــه دارد از 
موضــع کارشناســی و اصولــی، افــکار عمومی را 

ــد. ــت نمای در مســیر درســت هدای

بهبودی در گفت وگو با نشریه اتاق تبریز اعالم کرد:

وضعیت آذربایجان شرقی
 در الیحه بودجه 1400 کل کشور

مجموع اعتبارات 
استان در 

الیحه بودجه 
1400 حدود 

150 هزار و 21 
میلیارد تومان 
پیش بینی شده 
و رتبه استان 
در اعتبارات 

هزینه ای و تملک 
دارایی های 
سرمایه ای به 
ترتیب هفتم و 
هشتم کشور 

است.
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گفت و گو



ابوالفتــح ابراهیمــی در گفتگــو بــا روابط عمومی 
اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره ای بــه ماهیــت 
اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان مــاوا و مرکــزی برای 
بخــش خصوصــی مــی گویــد: اتــاق بازرگانــی، 
ــف  ــع مختل ــه در آن صنای ــت ک ــزی اس مرک
دور هــم جمــع شــده و در خصــوص خودشــان 
تصمیــم گیــری و اظهــار نظــر مــی کننــد امــا 
ــه  ــف ب ــه موظ ــات رییس ــم هی ــه بگویی اینک
تصمیــم گیــری هســتند، درســت نیســت چــرا 
ــوده بلکــه  ــی نب ــک بخــش دولت ــه اینجــا ی ک

خصوصــی اســت.
ــدگان و  ــه نماین ــد: وظیف ــی ده ــه م وی ادام
ــه  ــردن زمین ــم ک ــاق، فراه ــه ات ــات رییس هی
ــازمان  ــی و س ــش خصوص ــور بخ ــرای حض ب
ــان  هــای مــردم نهــاد و شــنیدن اظهارنظــر آن
ــی  ــز اجرای ــه مراک ــن نظــرات را ب ــا ای اســت ت
ــی  ــاق عامل ــه ات ــار ک ــن انتظ ــد. ای ــاغ کنن اب
بــرای قانــون گــذاری و وضــع مقــررات اســتانی 
و کشــوری باشــد، بــه دور از اهدافــی اســت کــه 

ــه آن تاســیس شــده اســت. ــر پای ــاق ب ات
نائــب رییــس اتــاق تبریــز مــی افزایــد: در برهه 
کنونــی و بــا وجــود کرونــا و محدودیــت هــای 
اجتماعــی، مشــارکت بخــش خصوصــی در اتاق 
قابــل توجــه اســت و ایــن بخــش، انتظــارات و 
ــی  ــان م ــاق در می ــا ات ــود را ب ــکات خ مش
گذارنــد؛ بــه خصــوص هــم اکنــون کــه شــورای 
گفتگــو فعــال اســت، ایــن ارتبــاط بــه خوبــی 

بــه وجــود آمــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم شــفاف ســازی در امــور 
اتــاق مــی گویــد: هر کــس کــه در اتــاق بازرگانی 
اســت، بایــد جســارت داشــته باشــد و مــواردی 
کــه در گــردش امــور تجــار و تولیدکننــده هــا 

تاثیــر دارد را بیــان و اظهــار کنــد.

اتاق های بازرگانی
 زبان گویای تجار و تولیدکنندگان

ــای  ــاق ه ــه ات ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ابراهیم

و  تجــار  گویــای  زبــان  بایــد  بازرگانــی 
تولیدکننــدگان باشــند، ادامــه مــی دهــد: وقتی 
کــه راحــت طلبــی و خاموشــی توســط اعضــای 
اتــاق اختیــار شــود، آن زمــان از اعضــای خــود 
منفــک خواهنــد شــد. منتخبــان اتــاق اگــر در 
سیســتم هــای دولتی و امــور اداری، مشــکاتی 
ــد و  ــان کنن ــا را بی ــد آن ه ــد، بای ــی بینن م
اگــر بــه ایــن امــر اهمیتــی ندهنــد، آن زمــان 

ــود. ــد ب ــی اعضــا نخواهن ــده واقع نماین
ــه  ــاره ای ب ــا اش ــز ب ــاق تبری ــس ات ــب ریی نائ
فعالیــت شــورای گفتگــوی بخــش خصوصــی 
و دولــت و اثــرات آن مــی گویــد: شــورای 
گفتگــوی بخــش خصوصــی و دولــت تاکنــون 
اثــرات بســیار خوبــی در تصمیــم گیــری هــا و 
حــل مشــکات بخــش خصوصی داشــته اســت 
کــه بــا مشــارکت شــوراهای گفتگــوی اســتان 
ــد  ــش از 50 درص ــت بی ــوان گف ــی ت ــا م ه
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــده، م ــرح ش ــای مط قضای

ــه و حــل و فصــل شــده اســت.  گرفت
وی از برگــزاری مــداوم و مســتمر شــوراهای 
ــی  ــه م ــر داده و ادام ــتان خب ــوی اس گفتگ
دهــد: بــا برگــزاری مســتمر شــورای گفتگــو 
در اســتان، مدیــران اســتانی نیــز اقــدام بــه 
ــکاس مشــکات مطــرح  حــل و فصــل و انع
شــده، کــرده انــد و مــی تــوان عملکــرد ایــن 

شــورا را بســیار موثــر ارزیابــی کــرد.  

رسیدن با پایتختی اقتصادی کشور
 نیاز به همت جمعی دارد

ــه  ــن ســوال ک ــه ای ابراهیمــی در پاســخ ب
ــگاه  ــه جای ــت ب ــته اس ــز توانس ــا تبری »آی
ــه  ــد و چ ــور برس ــادی کش ــی اقتص پایتخت
دارد؟«  میــان وجــود  ایــن  در  نواقصــی 
مــی گویــد: پایتخــت اقتصــادی وقتــی مــی 
توانــد مطــرح شــود کــه یــک همــت جمعــی 
بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی وجــود 
ــی  ــای دولت ــش ه ــت بخ ــد. هم ــته باش داش

ــوی  ــا و از س ــت ه ــکاس ظرفی ــر انع ــد ب بای
ــه  ــذب بودج ــتان و ج ــکات اس ــر مش دیگ

ــد.  ــای کان باش ــوزه ه ــرای ح ب
ــا  ــی ت ــش خصوص ــد: بخ ــی ده ــه م وی ادام
ــای  ــذاری ه ــرمایه گ ــته س ــه توانس ــی ک جای
خــود را معطــوف بــه اســتان کــرده اســت. مــا 
از بابــت صنعــت پایــه و صنایــع مــادر در رتبــه 
هــای بــاالی کشــور قــرار گرفتــه ایــم کــه ایــن 

رونــد توســعه بایــد شــدت گیــرد.  
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا 
ــن  ــه ای ــادی ب ــت اقتص ــه پایتخ ــان اینک بی
ــن  ــع در ای ــی صنای ــه تمام ــت ک ــا نیس معن
اســتان تجمیــع شــوند، مــی گویــد: مــا 
ــارت را  ــت، تج ــر صنع ــاوه ب ــم ع ــی توانی م
ــم  ــز کنی ــرقی متمرک ــان ش ــم در آذربایج ه
ــه  ــر گون ــان از ه ــن می ــد در ای ــه بای و البت
خــام فروشــی پرهیــز کــرده و رو بــه صنایــع 

ــم. ــی بیاوری تبدیل

رسیدن تبریز به پایتختی اقتصادی کشور 
دور از دسترس نیست

ــوی توســعه  وی ادامــه مــی دهــد: اگــر جل
گرفتــه  اخیــر  هــای  ســال  در  صنایــع 
نمــی شــد، بخــش خصوصــی مــی توانســت 
ــه طــور واقعــی ایــن شــعار را محقــق کنــد  ب
ــبب  ــی س ــرات تحریم ــور اث ــا در کل کش ام
ــای  ــوزه ه ــعه در ح ــت توس ــه حرک ــد ک ش
مختلــف بســیار کنــد باشــد. امــا در هــر حــال، 
رســیدن بــه پایتختــی اقتصــادی کشــور دور از 

ــت.  ــترس نیس دس
ــای  ــیل ه ــه پتانس ــاره ای ب ــا اش ــی ب ابراهیم
ــز  ــود مراک ــد: وج ــی گوی ــتان م ــود اس موج
تولیــدی کان در اســتان و از ســوی دیگــر 
شــخصیت هــای کارآفریــن اســتان مــی توانــد 
زمینــه تحقــق ایــن شــعار را فراهــم کنــد امــا 
بــه هــر حــال، بــرای رســیدن بــه ایــن شــعار 

ــا باشــد. ــی شــرایط مهی ــد تمام بای
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گفت و گو

وظیفه 
نمایندگان 
و هیات 

رییسه اتاق، 
فراهم کردن 
زمینه برای 

حضور بخش 
خصوصی و 
سازمان های 

مردم نهاد 
و شنیدن 

اظهارنظر آنان 
است تا این 
نظرات را به 
مراکز اجرایی 

ابالغ کنند.

رسیدن تبریز 

به پایتختی اقتصادی کشور 

دور از دسترس نیست
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کارآفرین واقعی صبور و مقاوم 
در برابر مشکالت است

نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز همچنیــن 
در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه » 
ــذار در  ــرمایه گ ــراری دادن س ــوع ف ــا موض آی
ــا  ــت ی ــول اس ــورد قب ــرقی م ــان ش آذربایج
خیــر«، مــی گویــد: شــاید از قدیــم االیــام ایــن 
موضــوع مطــرح اســت امــا اگــر به هــر کــدام از 
اســتان هــای دیگــر کشــور نیــز برویــم، معتقــد 
ــان  ــذار از استانش ــرمایه گ ــراری دادن س ــه ف ب
هســتند و نمــی تــوان ایــن موضــوع را فقــط در 

آذربایجــان شــرقی صــادق دانســت.
وی ادامــه مــی دهــد: ایــن موضــوع تــا حــدود 
زیــادی بــه مدیریــت واحدهــای اقتصــادی 
ــخص  ــه ش ــوری ک ــه ط ــردد ب ــی گ ــز برم نی
کارآفریــن اگــر بتوانــد مدیریــت کــرده و موانــع 
ــر  ــا و در ه ــن ج ــذارد، در ای ــر بگ ــت س را پش
جــای دیگــری، قــادر بــه ایــن کار خواهــد بــود. 
ــد  ــی توان ــور اســت و م ــی صب ــن واقع کارآفری
ــه  ــد ک مشــکات اقتصــادی خــود را حــل کن
ایــن مشــکات در سرتاســر ایــران اســت و نمی 

ــط داد. ــز رب ــه تبری ــوان آن را تنهــا ب ت

بخش خصوصی در دوران کرونا،
 فداکاری کرده است

ابراهیمــی در ادامــه و در بخــش دیگــری از 
ــه رویکــرد بخــش  ــا اشــاره ب ســخنان خــود ب
خصوصــی در شــرایط کنونــی مــی گویــد: 
بخــش خصوصــی در شــرایط کنونــی، عملکــرد 
بســیار خوبــی داشــته و حتــی از ســرمایه خــود 
نیــز گذشــته و تــا جایــی کــه امــکان داشــته، 
اشــتغال واحــد خــود را حفــظ کــرده و از ایــن 
جهــت و بــا فــداکاری بخــش خصوصــی، آمــار 
بیــکاری در اســتان مــا کمتــر از دیگــر اســتان 

هــا بــوده اســت.
ــه  ــز ادام ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ــب ریی نائ
مــی دهــد: همپــای مــردم کــه در ایــن شــراط 
کمــک بــه هــم نــوع خــود را فرامــوش نکــرده 
انــد، واحدهــای تولیــدی نیــز ایــن غیــرت را از 
ــزان  ــدت، می ــن م ــد و در ای ــود نشــان دادن خ
تولیــدات صنایــع، کمتریــن تغییــر را نســبت به 

گذشــته داشــته اســت.
وی، تقاضــای مصــرف در کشــور و عرضــه کاال 
را در اشــتغال واحدهــای خصوصــی تاثیرگــذار 
ــق و  ــدم رون ــمتی از ع ــت: قس ــته و گف دانس

بیــکاری هــا بــه پاییــن آمــدن تقاضــا در بــازار 
ــد  برمــی گــردد کــه مــردم نمــی تواننــد خری
بیــش از حــد کننــد و تقاضــا بــه ســمت 

ــی رود.  ــروری م ــای ض کااله

تامین مواد اولیه مشکلی جدی
 برای تولیدکنندگان

ابراهیمــی ادامــه داد: تــورم ناشــی از ایــن 
عوامــل در تهیــه مــواد اولیــه تاثیرگــذار بــوده 
ــادگی  ــه س ــا ب ــه ه ــه کارخان ــرا ک ــت چ اس
نمــی تواننــد مــواد مــورد نیــاز خــود را تهیــه 
کننــد. اگــر قبــا واحــد تولیــدی بــا یــک مقدار 
هزینــه مــی توانســت جنســی بگیــرد، االن بــا 
همــان هزینــه نمــی توانــد نیمــی از آن جنــس 
ــی  ــردش مال ــد. در نتیجــه گ ــه کن ــز تهی را نی
واحدهــا اجــازه نمــی دهــد، آن هــا مــواد اولیــه 
ــق  ــرده و رون ــداری ک ــی خری ــد کاف ــه ح را ب
ــبب  ــر، س ــن ام ــد و ای ــاد کنن ــب را ایج مناس

ــازار مــی شــود. ــود در ب کمب
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــاق تبری ــس ات ــب ریی نائ
دولــت بایــد در ایــن شــرایط، پیشــقدم شــود، 
مــی گویــد: عمــده تولیــد مــواد اولیــه ای 
چــون پتروشــیمی و یــا فــوالد در دســت دولت 
ــا  ــد تولیدکننــده واقعــی را ب ــت بای اســت. دول
ــی شناســایی  سیســتم هــای هوشــمند کنترل
کــرده، مــواد اولیــه تولیــد داخــل را در اختیــار 
ــرار دهــد و از ســوی  تولیدکننــدگان واقعــی ق
دیگــر در عرضــه هــا نیــز نظــارت دقیق داشــته 

باشــد. 

دولت بر روی واحدهای تولیدکننده 
مواد اولیه حساس نشده است

وی ادامــه مــی دهــد: دولــت چنــدان بــر روی 
ــه حســاس  ــواد اولی ــده م ــای تولیدکنن واحده
ــر  ــن ام ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــده اس نش
ــد.  ــت یاب ــازار دس ــرل ب ــه کنت ــد ب ــی توان م
ــتر از  ــه، بیش ــا در جامع ــی ه ــط گران ــر خ س
تولیدکننــدگان و شــرکت هــای بــزرگ دولتــی 

ــرد. نشــات مــی گی
ابراهیمــی همچنیــن در بخــش دیگــری از 
ــش  ــزوم کاه ــر ل ــد ب ــا تاکی ــود ب ــخنان خ س
ــد:  ــی گوی ــت م ــط دول ــاری توس ــه ج بودج
دولــت بایــد بودجــه جــاری را کاهــش دهــد و 
اگــر بودجــه ای هســت بایــد بــه ســمت پــروژه 

ــوق داد. ــی س ــای عمران ه

وی بــر لــزوم کوچــک تــر شــدن بدنــه دولــت 
تاکیــد کــرده و ادامــه مــی دهــد: هــر دولتــی 
ــود  ــا خ ــدی را ب ــراد جدی ــاب، اف ــد از انتص بع
بــه بدنــه دولــت اضافــه مــی کنــد و مشــخص 
اســت کــه ایــن امــر بــرای بودجــه، بــار بســیار 

ســنگینی خواهــد بــود.

دولت باید یکسری امور را به بخش 
خصوصی و اتاق های بازرگانی بسپارد

نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز مــی 
افزایــد: دولــت بایــد چابــک بــوده و یکســری از 
مســائل و امــور را بــه بخــش خصوصــی و اتــاق 
هــای بازرگانــی بســپارد و خــود تنهــا وظیفــه 
نظارتــی را بــر عهــده بگیــرد. دولــت مــی توانــد 
مجوزهــای کســب و کار، صــادرات، صــدور 
ــد، ســهم واحدهــای تولیــدی  مجوزهــای تولی
ــزرگ  ــای ب ــتم ه ــه و اداره سیس ــواد اولی از م
ــه بخــش  ــون اساســی ب ــق قان ــدی را طب تولی

ــد. ــذار کن خصوصــی واگ
وی بــا اشــاره ای بــه رونــد خصوصی ســازی نیز 
مــی گویــد: عمــده واگذاری ها شــاید نتوانســته 
ــرد.  در  ــرار بگی ــه درســتی ســرجای خــود ق ب
واگــذاری واحدهــای صنعتــی بایــد توجــه کــرد 
کــه فــرد واگــذار شــونده بایــد بینــش صنعتــی 
داشــته باشــد نــه بینــش داللــی و یــا اینگونــه 
نباشــد کــه فــرد، واحــد تولیــدی را بــرای خــود 
ــورم در  ــد ت ــه از رش ــد ک ــرار ده ــزی  ق مرک

جامعــه ســوء اســتفاده کنــد. 

شرط واگذاری صحیح واحدهای تولیدی
 به بخش خصوصی

ــا  ــه مــی دهــد: در واگــذاری ه ابراهیمــی ادام
ــه  ــی مدنظــر باشــد بلک ــد قیمــت هنگفت نبای
ــه  ــا ب ــم ام ــا قیمــت ک ــوان، واحــد را ب ــی ت م
ــه  ــه البت ــرد ک ــذار ک ــی واگ ــده واقع تولیدکنن
ــم  ــژه ای ه ــرایط وی ــد ش ــان بای ــن می در ای
وضــع شــود مثــا در ابتــدای کار شــرط شــود 
کــه مالــک جدیــد بایــد شــرکت را بــه میــزان 
ــتغال  ــا اش ــت و ی ــوددهی هدای ــی از س خاص

ــاند. ــر برس ــن براب ــه چندی ــد را ب واح
وی مــی گویــد: وجــود ایــن شــرط هــا و نظارت 
مســتمر بــر رونــد فعالیــت شــرکت مــی توانــد 
موثــر واقــع شــود و هــر زمانــی کــه ایــن شــرط 
هــا محقــق نشــد، بایــد واحــد بــه عامــل دولتی 

برگشــته و واگــذاری مجــدد صــورت گیرد.  

دولت باید 
تولید کننده 
واقعی را با 
سیستم های 

هوشمند 
کنترلی 

شناسایی 
کرده، مواد 
اولیه تولید 

داخل را 
در اختیار 

تولیدکنندگان 
واقعی قرار 

دهد. 

نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز:

فداکاری بخش خصوصی
 در دوران کرونا



جلســه کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا حضــور فعــاالن ایــن 
حــوزه در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

ــز، جلســه کمیســیون صنعــت و  ــی تبری ــاق بازرگان ــط عمومــی ات ــه گــزارش رواب ب
معــدن اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا حضــور فعــاالن ایــن حــوزه و بــا بررســی وضعیــت 
صنایــع و واحدهــای تولیــدی در بحــران کرونــا و همچنیــن مباحــث مربوط بــه قانون 

جدیــد صــدور چــک در محــل اتــاق بازرگانــی برگــزار شــد. 
 مســعود بنابیــان در ایــن جلســه بــا اشــاره ای بــه شــیوع بیمــاری کرونــا و ضربــه 
آن بــه صنایــع و اصنــاف گفــت: ایــن بیمــاری بــر روی برخــی از صنایــع همچــون 
ــی و  ــش خصوص ــته و بخ ــی گذاش ــر باالی ــش تاثی ــف و کف ــرم، کی ــاک، چ پوش
صاحبــان واحدهــای تولیــدی را دچــار مشــکات زیــادی کــرده اســت کــه در ایــن 
شــرایط نیازمنــد هــم بســتگی بــه خصــوص در میــان اقشــار آســیب پذیــر و کــم 

درآمــد هســتیم.
رییــس کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره ای بــه برخــی 
ــت: یکســری از  ــت بخــش خصوصــی گف ــال فعالی ــای نادرســت در قب سیاســت ه
رفتارهــای بانــک مرکــزی و از ســوی دیگــر سیاســت هــای نادرســت دولتــی ســبب 
وارد آمــدن فشــار بیشــتری بــه بخــش خصوصــی شــده و مشــکاتی را در ایــن راســتا 
بــه وجــود آورده اســت. بســیاری از کاالهــای وارداتــی از مــاه هــا قبــل، در گمــرک هــا 
مانــده بودنــد و ترخیــص نمــی شــدند، هــر چنــد ایــن رونــد در حــال بهبــود اســت و 

امیدواریــم تســریع نیــز شــود.
بنابیــان، کمیســیون هــای اتــاق را بــازوی مشــورتی بیــن فعــاالن بخــش خصوصــی 
دانســته و گفــت: در شــرایط کنونــی، نقــش اتــاق مــی توانــد تعییــن کننــده باشــد. 
ــا بررســی  ــا حــدودی ب ــت ت ــد شــورای گفتگــوی بخــش خصوصــی و دول هــر چن
مشــکات ایــن حــوزه، کارگشــا بــوده و توانســته مشــکات ایــن بخــش را بــه گــوش 
دولتــی هــا برســاند امــا بــا ایــن حــال، نیازمنــد توجــه بیشــتر مســئوالن دولتــی بــه 

مباحــث مطــرح شــده توســط اتــاق بازرگانــی هســتیم. 
در ایــن جلســه همچنیــن مســائل مربــوط بــه قانــون جدیــد صــدور چــک بــا ارائــه 
ــزوم اصــاح  مباحثــی همچــون ابعــاد و اهمیــت مســاله صــدور چــک بامحــل و ل
قانــون چــک، نــوآوری هــای قانــون جدیــد چــک و نحــوه اســتعام چــک صیــادی 

توســط کارشناســان حــوزه بانکــی مطــرح شــده و مــورد بررســی قــرار گرفــت.

درجلسه کمیسیون صنعت و معدن؛

بررسی وضعیت صنایع و واحدهای 
تولیدی در بحران کرونا

نشســت هــم اندیشــی فعــاالن بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی و روســای بانــک 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــن دو بخــش در ات ــا هــدف افزایــش تعامــات بیــن ای ــی ب مل

برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، نشســت هــم اندیشــی جمعــی از 
فعــاالن بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی و روســای بانــک ملــی ایــران بــا حضــور 
رییــس و نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز، عضــو هیــات مدیــره و معــاون شــعب 

بانــک ملــی ایــران در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد. 
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه بانــک ملــی یکــی از 
بزرگتریــن و قدیمــی تریــن بانــک هــای کشــور اســت، گفــت: متاســفانه میــزان وام و 
تســهیات اختصــاص داده شــده توســط بانــک ملــی بــه بخش صنعــت و تولید اســتان 

بســیار پاییــن اســت کــه در ایــن راســتا بایــد تصمیمــات جــدی تــری گرفتــه شــود.
یونــس ژائلــه ادامــه داد: وجــود ایــن حمایــت از ســوی بانــک ملــی، خواســته بــه حــق 
ــک  ــم، مســئوالن بان و منطقــی از ســوی بخــش خصوصــی اســت کــه انتظــار داری
ملــی نســبت بــه افزایــش میــزان ســهم اســتان از تســهیات اختصــاص داده شــده، 

اقــدام کننــد.
عبــاس کمالــی، نائــب رییــس اتــاق تبریــز نیــز در ایــن جلســه خواســتار تفویــض 
اختیــارات بیشــتر از ســوی بانــک ملــی ایــران بــه مدیریــت اســتانی ایــن بانــک شــده 
و گفــت: رونــد رســیدگی بــه درخواســت هــای صاحبــان صنایــع و واحدهــای تولیدی 

از بانــک ملــی بایــد شــتاب بیشــتری بــه خــود بگیــرد. 
ــت  ــه اهلی ــا دادن ب ــی، به ــک مل ــده در ســاختار بان ــای پیچی حــذف بروکراســی ه
مشــتری، افزایــش اختیــارات مدیریــت اســتانی شــعب بانــک ملی، بــاال بــردن چابکی 
و نــوآوری در ســاختار بانــک و افزایــش ســقف اســتانی از تســهیات ارائــه شــده از 

دیگــر خواســته هــای فعــاالن بخــش خصوصــی از مدیــران بانــک ملــی بــود.
موســوی، عضــو هیــات مدیــره بانــک ملــی ایــران نیــز در ادامــه ایــن جلســه گفــت: 
مــا در بانــک ملــی ایــران، خــود را در کنــار فعــاالن بخــش خصوصــی مــی بینیــم و 
نــگاه برتربینانــه ای نداریــم. بایــد توجــه داشــت اقتصــادی که درگیــر کرونــا و تحریم 
اســت، نمــی شــود بانکــش، فشــاری تحمــل نکنــد. وی ادامــه داد: در تــاش هســتیم 
تــا اختیــارات اســتان هــا را تــا ســه برابــر افزایــش دهیــم، هــر چنــد در شــرایط فعلی 

نیــز محدودیتــی در بررســی پرونــده هــا نداریــم.

با هدف افزایش تعامالت؛

نشست هم اندیشی فعاالن بخش 
خصوصی و روسای بانک ملی

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

بازگشت ۲ واحد صنعتی
 به چرخه تولید

رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی گفــت: در راســتای بازگشــت واحدهــای 
تولیــدی مشــکل دار بــه چرخــه تولیــد، حــدود۱0 واحــد در دســتور کار دادگســتری 
ــه چرخــه تولیــد  ــوده و حداقــل ظــرف یــک مــاه آینــده دو واحــد دیگــر ب اســتان ب

بازخواهنــد گشــت.
موســی خلیــل الهــی در حاشــیه افتتــاح واحــد بســته بنــدی و ســورتینگ محصــوالت 
ــی  ــه برنامه هــای تحول ــا بیــان اینکــه از جمل کشــاورزی »درســا تجــارت قهرمــان«، ب
قــوه قضائیــه، حمایــت از تولیــد و ســرمایه گذاری مشــروع اســت، اظهــار کــرد: اصــوال 
بــر اســاس قانــون کارخانــه پــس از ورشکســتگی بایــد تعطیــل و پلمــب شــده و بــه 

ــد. ــده وارد می ش ــه مزای چرخ
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه تعطیلــی واحــد تولیــدی موجــب پاییــن آمــدن ارزش 

کارخانــه و عــدم ایجــاد اشــتغال می شــد، واحــد مــورد نظــر بــا مدیریــت دادگســتری 
ــا پــس از رفــع  ــه عنــوان مســتاجر واگــذار شــد ت ــه یــک ســرمایه گــذار ب اســتان ب

مشــکات مالــی از طریــق مزایــده بــه فــروش برســد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان ادامــه داد: خوشــبختانه بــا تاش هــای انجــام شــده، 
امــروز شــاهد احیــای دوبــاره چندیــن واحــد تولیدی در اســتان هســتیم کــه در برخی 

مــوارد حتــی منجــر بــه صــادرات نیــز شــده اســت.
وی افــزود: واحــد بســته بنــدی محصــوالت کشــاورزی افتتــاح شــده از جملــه ایــن 
ــی و اقتصــادی از اوایــل ســال ۹۴ دچــار  ــه لحــاظ مشــکات مال ــوده کــه ب مــوارد ب
مشــکل و بحــران شــده بــود، امــا پــس از مطــرح شــدن در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی 
دادگســتری اســتان، مشــکات بانکــی و طلبــکاران شــخصی حــل و فصــل شــده و بــا 
تصفیــه بدهــی بیــش از ۱۲0 نفــر از طلبــکاران تنهــا مســایل بانکــی باقــی مانــده کــه 

بــه دنبــال حــل آن هســتیم.
 خلیــل الهــی  بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد اجــازه دهیــم حتــی یــک نفــر بیــکار شــده 
و واحــد تولیــدی تعطیــل شــوند، خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر ۷5 نفــر در ایــن 
مجموعــه در حــال فعالیــت هســتند و یکــی از اقدامــات بســیار خــوب و قابــل توجه در 
ایــن واحــد جــذب تمامــی کارکنــان از طریــق کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( اســت.
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هــا بــه خصــوص دانشــگاه فنــی و حرفــه ای خبــر داد و گفــت: ایجــاد ســامانه ســراک 
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای مــی توانــد گام موثــری در راســتای اتصــال بیــن نیــروی 
ماهــر دانشــگاهی بــا صنایــع اســتان باشــد. از ســوی دیگــر مــی توانیــم ماشــین آالت 
ــه آمــوزش  ــا نســبت ب ــه دانشــگاه فنــی و حرفــه ای بدهیــم ت دســته دوم خــود را ب

ســاخت و بازســازی قطعــات ایــن ماشــین آالت در دانشــگاه اقــدام شــود.

سامانه ای برای ایجاد ارتباط بین
 فارغ التحصیالن دانشگاه فنی و حرفه ای با صاحبان صنایع

رییــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن جلســه بــا ارائــه 
پیشــنهاد گشــایش دفاتــر مشــترک اتــاق و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای گفــت: ایجــاد 
ایــن دفاتــر مابیــن دانشــگاه فنــی و حرفــه ای بــه عنــوان کانــون اصلــی مهــارت آموزی 
و تربیــت نیــروی انســانی ماهــر و کاردان و اتــاق بــه عنــوان محــل فعالیــت فعــاالن 
ــوده و گامــی در راســتای  ــد ب ــد مفی ــع اســتان مــی توان ــان صنای اقتصــادی و صاحب

افزایــش ارتباطــات بیــن دانشــگاه و صاحبــان صنایــع بــه شــمار آیــد.
احــد بهشــتی اصــل ادامــه داد: ایــن دانشــگاه همچنیــن اقــدام بــه طراحــی ســامانه 
ســراک بــه عنــوان ســامانه رصــد اشــتغال و کاریــای دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان 
کــرده اســت کــه ایــن ســامانه مــی توانــد بــه بســتری بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن فــارغ 
ــه ای کــه صاحبــان  ــه گون التحصیــان دانشــگاه و صاحبــان صنایــع تبدیــل شــود ب
صنایــع نیازمنــدی هــای خــود را در ایــن ســامانه اعــام کــرده و دانشــجویان متناســب 

بــا ایــن نیازمنــدی هــا بــه انــان معرفــی شــوند.
در انتهــای ایــن جلســات افتتــاح دفاتــر مشــترک اتــاق و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای 
اســتان در هفتــه پژوهــش و همچنیــن اعــام نیازمنــدی هــای صنایــع اســتان بــرای 
قــرار گرفتــن در ســامانه ســراک دانشــگاه فنــی و حرفــه ای مــورد تاییــد قــرار گرفــت.

نیاز صنایع آذربایجان شرقی
 به نیروی انسانی ماهر و کارآمد

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از نیــاز صنایــع آذربایجــان شــرقی بــه نیــروی انســانی 
ماهــر و کارآمــد خبــر داده و بــر لــزوم اهتمــام دانشــگاه هــای اســتان بــه تربیــت ایــن 

نیروهــا تاکیــد کــرد.
 یونــس ژائلــه در دیــدار بــا رییــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای آذربایجــان شــرقی در 
محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت: یکــی از بزرگتریــن معضــات صنایع اســتان را می 
تــوان کمبــود نیــروی انســانی ماهــر و کارآمــد دانســت کــه در ایــن راســتا از دانشــگاه 
هــای اســتان انتظــار داریــم نســبت بــه تربیــت دانشــجویان مــورد نیــاز بخــش صنعت 
اقــدام کننــد. وی ادامــه داد: متاســفانه گاه مشــاهده مــی شــود کــه دانشــگاه هــا بــه 
خوبــی نتوانســته انــد متناســب بــا نیــاز صنایــع، اقــدام بــه تربیــت دانشــجو کننــد و 
همیــن امــر ســبب بیــکاری جوانــان دانشــگاهی و از ســوی دیگــر افزایــش نیازمنــدی 

هــای بخــش صنعــت شــده اســت. 
ــه عنــوان مثــال نوســازی و بازســازی ماشــین آالت صنعتــی یکــی از  ژائلــه افــزود: ب
امــوری اســت کــه نیــاز بــه نیــروی تخصصــی دارد و دانشــگاه هــا در صــورت تربیــت 
چنیــن دانشــجویانی مــی تواننــد نیــاز صنایــع را رفــع کــرده و دانشــجویان خــود را 

بافاصلــه عــازم بــازار کار کننــد. 
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از آمادگــی صنایــع اســتان بــرای همــکاری بــا دانشــگاه 

ــد.  ــد بودن ــه من ــن مشــکل، گل ــزی در خصــوص ای ــک مرک ــودن بان از پاســخگو نب
ــدم اطــاع رســانی درســت از ســوی  ــن جلســه، ع ــده ســازمان صمــت در ای نماین
بانــک مرکــزی در زمینــه رفــع تعهــدات ارزی را یکــی از دالیل مشــکل ســاز دانســت.

ــه ارتقــای کیفیــت  ــی توجهــی ب ــه ب ــوط ب ــز مرب موضــوع دیگــر مطــرح شــده نی
ــوزه  ــن ح ــاالن ای ــه فع ــه ای ک ــه گون ــود ب ــاورزی ب ــوالت کش ــتاندارد محص اس
ــرار  ــد کــه اســتانداردهای محصــوالت کشــاورزی در ســطح باالیــی ق معتقــد بودن
نــداردو ایــن موضــوع ســبب مــی شــود تابرخــی از محصــوالت صادراتــی بــه کشــور 
ــد  ــرای خری ــایه ب ــورهای همس ــوی کش ــی از س ــتیاق کم ــود یااش ــده ش بازگردان

ــی وجــود داشــته باشــد.  محصــوالت ایران
ــرر  ــه، مق ــای جلس ــر اعض ــام نظ ــده و اع ــرح ش ــات مط ــی موضوع ــس از بررس پ
شــد هــر ســه موضــوع بــرای بررســی و تصمیــم گیــری در صحــن اصلــی شــورای 

ــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی مطــرح شــود. گفتگــوی دول

مشکالت صادرات محصوالت 
کشاورزی و موضوع رفع تعهد 

ارزی بررسی شد
مشــکات صــادرات محصــوالت کشــاورزی و موضــوع رفــع تعهــد ارزی در کارگــروه 
ــش  ــان بخ ــی و کارشناس ــئوالن دولت ــور مس ــا حض ــتان ب ــوی اس ــورای گفتگ ش

خصوصــی آذربایجــان شــرقی بررســی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، جلســه کارگروهــی در خصــوص 
ــدات ارزی  ــع تعه ــاورزی و رف ــادرات کش ــش ص ــکات بخ ــی مش ــوع بررس موض
ــی  ــش خصوص ــان بخ ــی وکارشناس ــای دولت ــتگاه ه ــی از دس ــور نمایندگان باحض
توســط دبیرخانــه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان در محــل 

ــز برگزارشــد. ــی تبری ــاق بازرگان ات
در ایــن جلســه، موضــوع دریافــت تســهیات بــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی 
از منبــع صنــدوق توســعه ملــی مطــرح شــد کــه بــه گفتــه بخــش خصوصــی، تــا 
پیــش از ایــن، دریافــت تســهیات بــه آســانی صــورت مــی گرفــت. امــا حــاال بــا 
مطــرح شــدن ســامانه ســپیدار و لــزوم اقــدام از طریــق ایــن ســامانه، مشــکاتی در 
ایــن رونــد ایجــاد شــده و حتــی متقاضیانــی کــه پیــش از ایــن ثبــت نــام کــرده 

بودنــد، نمــی تواننــد تســهیات یــاد شــده را از بانــک هــا دریافــت کننــد. 
موضــوع رفــع تعهــدات ارزی نیــز دومیــن مــورد مطــرح شــده در جلســه بــود کــه 
ــه هــای بســیاری مواجــه کــرده اســت. اعضــای جلســه  ــا دغدغ ــر صــادرات را ب ام
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رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــش ۲۸  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذربایج
درصــدی میــزان صــادرات و رشــد ۱00 درصــدی 
ارزش صــادرات غیــر نفتــی اســتان در پایــان 
شــهریور مــاه ســالجاری نســبت بــه زمــان مشــابه 
ســال قبــل، صــادرات را شــریان اصلــی اقتصــادی 

ــد دانســت. ــال جهــش تولی ــتان در س اس
حبیــب امیــن زاده ضمــن ارائــه گزارشــی ازرونــد 
ــر توســعه صــادرات  صادراتــی اســتان و تأکیــد ب
ــت:  ــوع، گف ــی وزارت متب ــای اباغ ــه ه در برنام
صــادرات در شــرایط فعلــی کشــور یکــی از 
ــن  ــظ ای ــی باشــد و حف ــی م ــای اصل ــریان ه ش
شــریان صــادرات غیرنفتــی نیازمنــد همــت 

ــت. ــی اس عموم
ــتان  ــت اس ــه صم ــه مجموع ــان اینک ــا بی وی ب
ــژه در  ــزار بوی ــتگاه خدمتگ ــک دس ــوان ی ــه عن ب
شــرایط تحریمــی در تــاش اســت تــا بیشــترین 
ــه  ــتان ارائ ــدگان اس ــادر کنن ــه ص ــات را ب خدم
دهــد، افــزود: بــا تســهیل امــور صــادرات کاالهــا 
در زمینــه بازگشــت ارزهــای صادراتــی نیزاقــدام 

ــرد. ــم ک خواهی
رئیــس ســازمان صمــت اســتان ضمــن اشــاره بــه 
بخشــی از تمهیــدات و مســاعدت هــای خاصــی 
ــاد  ــی و ایج ــای بازرگان ــورد کارت ه ــه درم در ک
ــدی  ــای تولی ــادرات کااله ــرای ص ــهیات ب تس
پیــش بینــی شــده اســت، اظهــار داشــت: آمــاده 
دریافــت پیشــنهادات فعالیــن بخــش صــادرات به 

منظــور تســریع و تســهیل فرایندهــا هســتیم.
وی بــا اعــام اینکــه امســال یکــی از ارکان برنامــه 
ــع آن  ــه تب ــور و ب ــد در کش ــش تولی ــای جه ه
در اســتان، توســعه صــادرات غیــر نفتــی اســت، 
ــای  ــاد بازاره ــا، ایج ــادرات کااله ــا ص ــزود: ب اف
جدیــد صادراتــی و شــرایط رقابتــی قابــل قبــول، 
در جهــت تحقــق ایــن امــر حرکــت مــی کنیــم.

امیــن زاده گفــت: طــی ســال گذشــته بــا توجــه 
ــر  ــتان از نظ ــود در اس ــای موج ــت ه ــه ظرفی ب
میــزان وزنــی 5۲ درصــد و از نظــر ارزشــی ۱00 

ــل  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــد نس درص
ــم. رشــد داشــته ای

وی اضافــه کــرد: امســال براســاس برنامــه هــای 
اباغــی وزارت، پیــش بینــی مــی شــود صــادرات 
غیرنفتــی بــه میــزان ۳۲/۸ میلیارد دالر در ســطح 
کشــور محقــق شــود و در بــرش اســتانی تحقــق 
صــادرات بــه میــزان ۳/۸ بــرای اســتان آذربایجــان 

شــرقی برنامــه ریــزی شــده اســت.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
آذربایجــان شــرقی گفــت: علیرغــم تحریــم هــای 
ظالمانــه و مســدود بــودن مرزهــای صادراتــی 
ــر  ــه ب ــا تکی ــا ب ــاری کرون ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ب
توانمنــدی صنایــع پیشــران و اصلــی اســتان برنامه 
ــادرات  ــعه ص ــتای توس ــای الزم در راس ــزی ه ری
ــاری  ــال ج ــه اول س ــه ماه ــده و در س ــام ش انج
قریــب ۱5 درصــد نســبت بــه برنامــه هــای پیــش 
بینــی شــده رشــد داشــته ایــم و ایــن رقــم در ۶ 
ماهــه امســال بــه ۱۸ درصــد افزایــش یافته اســت.

ــژه در بخــش  ــه بوی ــی ک ــا تمهیدات ــزود: ب وی اف
ــم  ــادرات فراه ــه ص ــتان در زمین ــی اس خصوص
شــده در پایــان شــهریور مــاه نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل از نظــر ارزش قریــب بــه ۱00 
درصــد و از نظــر میــزان صــادرات غیــر نفتــی ۲۸ 

درصــد رشــد داشــته ایــم.
ــول برشــمردن صــادرات  ــل قب ــا قاب ــن زاده ب امی
ــت:  ــات انجــام شــده، گف ــم تبلیغ ــتان علیرغ اس
ــه  صــادرات ۱/۴۹۶ میلیــارد دالری ســال قبــل ب
میــزان ۱/۹۱۹ میلیــارد دالر در ســال جــاری 
ــده  ــر نشــان دهن ــن ام ــه همی ــیده اســت ک رس

ــد. ــی باش ــتان م ــادرات اس ــعه ص موضــوع توس
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه محور توســعه و تعمیق 
ســاخت داخــل بــه عنــوان یکــی از اهــداف اصلــی 
ــی وزارت،  ــای اباغ ــه ه ــد در برنام ــش تولی جه
ــه منظــور جلوگیــری  افــزود: در همیــن راســتا ب
ــم و  ــی داشــته ای ــه رشــد خوب ــی روی از واردات ب
در پایــان ۶ ماهــه اول امســال بــا اقدامــات پیــش 
بینــی شــده شــاهد کاهــش ۲۸ درصــدی واردات 

کاال بــه اســتان بــوده ایــم.
رئیــس ســازمان صمــت آذربایجــان شــرقی 
ــتان در  ــای اس ــت ه ــی از موفقی ــه داد: یک ادام
ــی  ــوده و بخش ــه ب ــی روی ــری از واردات ب جلوگی
از واردات ســال هــای گذشــته بــا تولیــد داخــل و 
جایگزینــی توســط صنایــع داخلــی جبــران شــده 
ــل  ــال قب ــه س ــه در ۶ ماه ــوری ک ــه ط ــت ب اس
ــتان  ــرکات اس ــون دالری از گم واردات ۶0۶ میلی
طــی امســال بــه عــدد ۴۳۶ میلیــون دالر کاهــش 

پیــدا کــرده اســت.
وی عمــده بازارهــای صادراتــی و کشــورهای 
هــدف اســتان در زمینــه صــادرات را ۱۴ کشــور 
همســایه و هنــد و چیــن برشــمرد و اروپــا، 
ــیایی  ــورهای آس ــی از کش ــه و برخ ــیای میان آس
را بــه عنــوان بازارهــای صادراتــی اســتان عنــوان 
ــا بخــش  کــرد کــه مــراودات تجــاری مطلوبــی ب
خصوصــی اســتان دارنــد و تحقــق ایــن امر نشــان 
از عــدم کارایــی تحریــم هــای ظالمانه دشــمن در 

تجــارت خارجــی بخــش خصوصــی اســت.
ــی  ــای صادرات ــده کااله ــن زاده عم ــب امی حبی
ــن و  ــره تأمی ــل زنجی ــوزه تکمی ــتان را در ح اس
باتوجــه بــه مزیــت هــای نســبی اســتان دانســت 
ــد  ــش تولی ــال جه ــه اول س ــت: در ۶ ماه و گف
کاالهایــی نظیــر مــواد و مصنوعــات پاســتیکی، 
انــواع خوراکــی هــا )مرکبــات(، قیــر، ســوخت و 
ــوالد ،  ــن و ف ــدن، آه ــی، چ ــای معدن ــن ه روغ
ــواع  ــته(، ان ــات )آرد و نشاس ــای غ ــرآورده ه ف
ــات مســی،  ــس و مصنوع ــای بخــار، م ــگ ه دی
قنــد، شــیرینی و شــکات، شیشــه و مصنوعــات 
ــتان  ــی اس ــای صادرات ــده کااله ــه ای عم شیش

بــوده انــد.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه توانمنــدی واحدهــای 
تولیــدی اســتان در حــوزه شیشــه و مصنوعــات 
و  ای  توســعه  بــاالی  هــای  ظرفیــت  و  آن 
اشــتغال زایــی ایــن صنعــت، از ســرمایه گــذاری 
بخــش خصوصــی در تولیــد انبــوه شیشــه هــای 
ــر داد. ــیدی خب ــای خورش ــل ه ــی و پن خودروی

محورهای توسعه تجارت خارجی استان تشریح شد؛

صادرات غیر نفتی شریان اصلی اقتصادی آذربایجان شرقی
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وضعیت شاخص های اقتصادی در آذربایجان شرقی؛

درآمد سرانه آذربایجان شرقی
 71 درصد متوسط کشوری

ــرمایه گذاري  ــادي، س ــور اقتص ــروه ام ــس گ رئی
و مشــارکت هاي مردمــي ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی گفــت: در ســال ۱۳۹۸ درآمــد 
ــط  ــد متوس ــرقی ۷۱ درص ــان ش ــرانه آذربایج س
کشــوری بــوده و ایــن رقــم  در مقایســه بــا 
اســتان های پیشــرو بــه کمتــر از ۶0 درصــد 
ــد  ــتان درآم ــن اس ــی در ای ــد. یعن ــزل می یاب تن
هــر فــرد حــدود 50 تــا ۶0 درصــد یــک اســتان 

ــت. ــرو اس پیش
نشــریه  بــا  گفت وگــو  در  بشــیری  عبــاس 
ــادی و  ــت اقتص ــریح وضعی ــه تش ــز ب ــاق تبری ات
ــح  ــت و تصری ــتان پرداخ ــرمایه گذاری در اس س
ــط  ــر از متوس ــورم باالت ــر و ت ــد کمت ــرد: درآم ک
کشــوری در برخــی از ســال ها بــه کاهــش ســطح 
ــه تبــع آن مهاجــرت قابــل ماحظــه از  رفــاه و ب

ــود. ــر می ش ــتان منج اس

آثار و تبعات مهاجرفرستی
 آذربایجان شرقی

وی افــزود: در بعضــی برهــه هــا آذربایجــان 
شــرقی مهاجرفرســت تریــن اســتان کشــور، 
ــه  ــی ک ــت و در حال ــوده اس ــران ب ــه ته ــژه ب بوی
ســهم جمعیتی اســتان از کشــور در ســال ۱۳۷5، 
حــدود 5.5۴ درصــد بــود ایــن رقــم در ســال ۹5 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه ــه ۴.۸۹ درص ب
ــاروری  ــاه، ب ــکاری، رف ــرخ بی ــش ن ــیری کاه بش
ــرت  ــار مهاج ــت را از آث ــری جمعی و ازدواج و پی
دانســت و اذعــان داشــت: در آذربایجان شــرقی در 
ســال ۱۳۹5 نســبت طــاق بــه ازدواج ۲5 درصــد 
بــود احتمــاال در حــال حاضــر ایــن رقــم افزایــش 

یافتــه اســت.
ــور اقتصــادي، ســرمایه گذاري  ــروه ام ــس گ رئی
و مشــارکت هاي مردمــي ســازمان مدیریــت 
مســائل  داد:  ادامــه  اســتان  برنامه ریــزی  و 
اشــتغال  ترکیــب  تغییــر  باعــث  اقتصــادی 
ــاغان  ــر ش ــر اکث ــال حاض ــود؛ در ح ــی ش م
غیــر  هــای  بخــش  در  شــرقی  آذربایجــان 
ــات  ــد و ســهم بخــش خدم ــد حضــور دارن مول
ــر از  ــه باالت ــد ب ــتان از ۳۸ درص ــتغال اس از اش
۴0 درصــد افزایــش یافتــه؛ یعنــی ســهم بخــش 
ــد )صنعــت و کشــاورزی( از اشــتغال  هــای مول

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
وی توضیــح  داد: رقــم خالــص اشــتغال اســتان در 
ســال ۱۳۹5 منفــی ۳۲ هــزار نفــر اســت؛ یعنــی 
ــن اســتان  ــر کاهــش اشــتغال در ای ۳۲ هــزار نف

اتفــاق افتــاده اســت.

سرانه سپرده آذربایجان شرقی
 50 درصد سرانه سپرده کشور!

بشــیری در بخــش دیگــری از صحبــت هــای خود 
متوســط ســرانه ســپرده آذربایجــان شــرقی را 50 
درصد ســرانه ســپرده کشــور اعــام و اضافــه کرد: 
بــه تبــع کاهــش درآمــد پــس انــداز نیــز کاهــش 
مــی یابــد و در حالــی کــه ســهم جمعیتی اســتان 
ــپرده  ــتان از س ــهم اس ــت؛ س ــد اس ۴.۸۹ درص

هــای بانکــی کشــور تنهــا ۲.۷۶ درصــد اســت.
ــا بیــان اینکــه در تمــام مــدل هــای رشــد  وی ب
روی ســرمایه گــذاری و انباشــت ســرمایه تاکیــد 
شــده و ســرمایه را موتــور رشــد اقتصــادی تعریف 
کــرده انــد، یــادآور شــد: اگــر در اقتصــادی تعــادل 
برقــرار باشــد پــس انــداز بــا ســرمایه گــذاری برابر 
می شــود و وقتــی پــس انــداز کــم باشــد ســرمایه 

گــذاری هــم کاهــش مــی یابــد. 
ــرمایه گذاري  ــادي، س ــور اقتص ــروه ام ــس گ رئی
و مشــارکت هاي مردمــي ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی اســتان گفــت: اشــتغال، رشــد 
ــایند  ــات خوش ــه اتفاق ــتمر و هم ــادی مس اقتص
ــتند و  ــذاری هس ــرمایه گ ــه س ــادی نتیج اقتص
ــال  ــورهای در ح ــر در کش ــل فق ــای باط دوره
ــل  ــق انباشــت ســرمایه قاب توســعه فقــط از طری

ــت. ــع اس رف

وضعیت نگران کننده سرمایه گذاری
 در آذربایجان شرقی

ــرمایه گذاري  ــادي، س ــور اقتص ــروه ام ــس گ رئی
و مشــارکت هاي مردمــي ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی اســتان ابــراز داشــت: ســرمایه 
ــار  ــاس آم ــر اس ــم و ب ــا ک ــتان م ــذاری در اس گ
ــه ازای هــر  رســمی ســال ۹۶ ســرمایه گــذاری ب
ــط  ــد متوس ــتان ۷۸ درص ــک در اس کارگاه کوچ
کشــور  و بــه ازای هــر کارگاه 50 نفــر کارکــن و 

ــت. ــوری اس ــط کش ــد متوس ــتر 5۲ درص بیش
ــر  ــه ازای ه ــذاری ب ــرمایه گ ــزان س ــیری می بش
ــز ۶5 درصــد  شــاغل در آذربایجــان شــرقی را نی
ــی  ــرد: وقت ــح ک ــام و تصری ــور اع ــط کش متوس
ــرد شــاغل کــم  ــه ازای هــر ف ســرمایه گــذاری ب
ــورد  ــزات م ــر و تجهی باشــد یعنــی صنعــت کارب
ــوژی  ــوده و از تکنول ــوده ب ــده فرس ــتفاده ش اس

ــتند. ــوردار هس ــی برخ پایین
ــرمایه گذاري  ــادي، س ــور اقتص ــروه ام ــس گ رئی
و مشــارکت هاي مردمــي ســازمان مدیریــت 
ــع  ــه تب ــرد: ب ــد ک ــتان تاکی ــزی اس و برنامه ری
ــاغل  ــر ش ــه ازای ه ــر ب ــذاری کمت ــرمایه گ س

کار  نیــروی  وری  بهــره 
ــد.  ــی یاب ــش م کاه

ــا بیــان اینکــه بایــد شــکاف بیــن  وی ب
ــد شناســایی  ــوب و موجــود را بای ســرمایه مطل

ــد بازدهــی ســرمایه را هــم  ــن مســیر بای و در ای
لحــاظ کنیــم، ابــراز داشــت: بر اســاس آمــار بانک 
مرکــزی کارآیــی و بازدهــی ســرمایه در آذربایجان 

شــرقی کمتــر از متوســط کشــور اســت.
بشــیری اظهــار کــرد: در حالــی کــه ســهم 
ــا ۲.۷۶  ــذاری ه آذربایجــان شــرقی از ســپرده گ
ــهیات  ــتان از تس ــن اس ــهم ای ــت س ــد اس درص
ــتم  ــد سیس ــن بای ــت؛ بنابرای ــد اس ــا ۲ درص تنه
بانکــی را ملــزم کنیــم تســهیاتی برابــر بــا ســهم 
اســتان از ســپرده گذاری هــا بدهــد؛ یعنــی تمــام 
ســپرده گــذاری هــای اســتان در خــود اســتان در 

ــب تســهیات پرداخــت شــود. قال

چاره ای جز بهبودی فضای کسب و کار
 و سرمایه گذاری نداریم

وی در ادامــه صحبت هــای خــود خاطرنشــان 
ســاخت: ســرمایه گــذاران در اســتان بایــد تکریــم 
ــد ســرمایه گــذاران حقیقــی بومــی را  شــوند؛ بای
شناســایی کنیــم و بــا ارائــه مشــوق هــا و تامیــن 
زیرســاخت هــای الزم بــا اینهــا وارد مذاکره شــویم.

ــرمایه گذاري  ــادي، س ــور اقتص ــروه ام ــس گ رئی
و مشــارکت هاي مردمــي ســازمان مدیریــت و 
ــاالن  ــه فع ــان اینک ــا بی ــتان ب ــزی اس برنامه ری
اقتصــادی معتقدنــد در اســتان همــواره لبــه تیــز 
ــود  ــرد: بهب ــد ک ــده اســت، تاکی ــرا ش ــون اج قان
ــوری  ــن ام ــروری تری ــب و کار از ض ــای کس فض
اســت کــه بایــد بــه آن پرداخــت شــود؛ در ایــن 
ــم  ــوزش دهی ــروی انســانی را آم ــد نی عرصــه بای
ــتقیم  ــرات غیرمس ــم اث ــد کنی ــه را متقاع و هم
ــا و  ــک م ــک ت ــی ت ــذاری در زندگ ــرمایه گ س

ــود. ــد ب ــر خواه ــان موث ــواده هایم خان
ــه  ــی ب ــن الملل ــای بی ــه داد: نهاده ــیری ادام بش
گســترش پنجــره هــای واحــد در بهبــود فضــای 
کســب و کار تاکیــد دارنــد؛ مــا هــم بایــد پنجــره 
هــای واحــد را تقویــت و فعــاالن اقتصــادی را 
مجــاب کنیــم از ایــن پنجــره هــا اســتفاده کننــد؛ 
فرایندهــا و قوانیــن مخــل کســب و کار را هــم باید 
شناســایی و در جهــت اصــاح آنهــا اقــدام کنیــم.
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گفت و گو



رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز، مهــم تریــن مســئولیت اجتماعــی فعــاالن اقتصــادی 
و صاحبــان صنایــع را بحــث اشــتغالزایی دانســته و تــاش هــای صــورت گرفتــه در 

ایــن راســتا را قابــل قدردانــی دانســت.
ــان و فعــاالن  ــا مســئول ســازمان بســیج اصنــاف، بازاری ــدار ب ــه در دی ــس ژائل  یون
اقتصــادی ســپاه عاشــورا در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت: اتــاق تــاش دارد 
تــا صاحبــان صنایــع را دور یکدیگــر جمــع کــرده و در راســتای ایفــای مســئولیت 
ــن  ــه مهــم تری ــع شــود چــرا ک ــر واق اجتماعــی خــود در بحــث اشــتغالزایی، موث
ــوان بحــث  ــی مــی ت ــع را در وضعیــت کنون ــان صنای مســئولیت اجتماعــی صاحب
اشــتغالزایی دانســت. رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره بــه ضــرورت تــاش 
بــرای حفــظ ســرمایه گــذاران و فــراری نــدادن آن هــا گفــت: در شــرایط کنونــی 
فضــای کار کــردن بــرای فعــاالن بخــش خصوصــی هماننــد دویــدن در یــک میــدان 
مســابقه دوی بــا مانــع شــده کــه ســرمایه گــذاران و فعــاالن بخــش خصوصــی بایــد 
بــرای ادامــه فعالیــت خــود از موانــع زیــادی عبــور کننــد و در ایــن شــرایط نبایــد بــا 

یکســری بروکراســی هــای اداری و دیگــر امــورات، آن هــا را فــراری دهیــم.
ژائلــه، فعــاالن بخــش خصوصــی و صاحبــان صنایــع را فعــال در امــور نیکــوکاری 
دانســته و گفــت: صاحبــان صنایــع و واحدهــای تولیــدی اســتان در همــان ابتــدای 
کرونــا، از دل جامعــه غفلــت نکــرده و در بحــث کمــک هــای مومنانــه نیــز فعــال 

ظاهــر شــدند.

در شرایط کنونی نیازمند وجود وحدت در جامعه هستیم
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان اینکه امنیــت کنونــی جامعــه را مدیون 
بســیج و ســپاه هســتیم، گفــت: در شــرایط کنونــی نیازمنــد وحــدت بیــن آحــاد 

جامعــه هســتیم و بایــد از هــر گونــه اختــاف افکنــی خــودداری کنیــم.

عبــاس کمالــی، اشــتغالزایی را از مهــم تریــن دغدغــه صاحبــان صنایــع دانســته و 
گفــت: در شــرایط کنونــی اقتصــادی، مباحــث مربــوط به توســعه اقتصــادی و بهبود 
وضعیــت مــردم در اولویــت قــرار دارد کــه مســئوالن نیــز بایــد در ایــن خصــوص 

یاریگــر فعــاالن بخــش خصوصــی و تولیدکننــدگان باشــند.

فعالیت تولیدکنندگان سدی در برابر خواسته دشمنان 
ســرهنگ پاســدار ســیدرضا پورزینــال، مســئول ســازمان بســیج اصنــاف، بازاریــان 
ــدگان و  ــاش تولیدکنن ــدار، ت ــن دی ــز در ای ــاالن اقتصــادی ســپاه عاشــورا نی و فع
فعــاالن حــوزه اقتصــاد را مانعــی در برابــر خواســته هــای شــوم دشــمنان دانســته و 
گفــت: در شــرایط کنونــی بایــد اقتصــاد خــود را بیــش از هــر زمانــی تقویــت کنیــم 
و بــرای تحقــق ایــن امــر بایــد شــاهد حمایــت هــر چــه بیــش از تولیدکننــدگان و 

صنعتگــران باشــیم.

رییس اتاق بازرگانی تبریز:

مهم ترین مسئولیت اجتماعی فعاالن اقتصادی بحث اشتغالزایی است

ــبت والدت  ــه مناس ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــرکل ات ــس و دبی ــب ریی ــس، نائ ریی
ــع  ــر از شــهدای مداف ــن نف ــزل چندی ــتار در من ــب )س( و روز پرس حضــرت زین
ســامت اســتان حضــور یافتــه و از خانــواده معظــم ایــن شــهدا قدردانــی کردنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، یونــس ژائلــه رئیــس، ابوالفتــح 
ــه  ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــی دبیــرکل ات ــب رئیــس و مهــدی قهرمان ابراهیمــی نائ

مناســبت والدت حضــرت زینــب )س( و روز پرســتار بــا حضــور در منــزل چهــار 
ــلیت، از  ــرض تس ــدار و ع ــن دی ــتان، ضم ــامت اس ــع س ــهدای مداف ــر از ش نف

ــد. ــواده ایــن شــهدا قدردانــی کردن خان
ژائلــه در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه جایــگاه ویــژه کادر درمــان و ســامت گفــت: 
همــه مــا مدیــون فــداکاری هــا و از جــان گذشــتگی هــای کادر درمــان و ســامت 
اســتان هســتیم کــه در ایــن بیــن فــداکاری شــهدای مدافــع ســامت در یادهــا 

مانــده و همــه مــردم قــدردان ایــن افــراد بــوده و خواهنــد بــود. 
در ایــن دیــدار، ژائلــه، ابراهیمــی و قهرمانــی در منــزل شــهدای مدافــع ســامت 
ــاز  ــت و فرن ــل پورمحب ــی، میکائی ــول نائب ــن کار، عبدالرس ــه بری ــتان، فهمی اس
ــه و  ــع ســامت اســتان حضــور یافت ــان، پزشــکان و پرســتاران شــهید مداف کیه
ــراد  ــن اف ــواده ای ــوری و زحمــات خان ــی از صب ــوح ســپاس و هدایای ــا اهــدای ل ب

ــد.  ــی کردن قدردان
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ــه امضــای ریی ــه ب ــی ک ــوح ســپاس اهدای ــن ل در مت

ــده اســت:  رســیده، آم
ــی کــه در خــط مقــدم تامیــن ســامت انســان هــا،  ــد نامان ــاد و خاطــره جاوی ی
همــت بلنــد داشــته انــد و در شــرایط بســیار ســخت کنونــی کــه ویــروس منحوس 
کرونــا بــر جامعــه ســایه افکنــده اســت، مجدانــه و تــا ســرحد جــان، تــاش نمــوده 
انــد را بــزرگ مــی داریــم. انســان هــای پــاک نهــاد و نیکوسرشــت کــه عاشــقانه به 
مــردم مهــر مــی ورزیدنــد و بــا همــت و تــاش، ســعه صــدر، حــس نوع دوســتی و 

حســن خلــق، رد و رنــج را از جســم و روح دردمنــدان مــی زدودنــد.
بدیــن وســیله ضمــن بزرگداشــت یــاد و نــام آن شــهید گرانقــدر، بــه پــاس تقدیــر 

از صبــر و از خودگذشــتگی، ایــن لــوح بــه شــما خانــواده بــزرگ اهــدا مــی شــود.

به مناسبت والدت حضرت زینب )س( و روز پرستار؛

دیدار با خانواده شهدای مدافع سالمت
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 رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجــان شــرقی بــه همــراه دبیــر کل اتــاق بازرگانــی تبریــز 
ــتان  ــادرات اس ــوزه ص ــال در ح ــدی فع ــی و تولی ــد صنعت ــن واح ــادرات از چندی ــی ص ــبت روز مل ــه مناس ب

ــد. ــی کردن ــن روز از زحمــات ایــن صنعتگــران قدردان ــد کــرده و ضمــن تبریــک ای بازدی
ــواع شیشــه مشــجر  ــود. ایــن شــرکت تولیــد کننــده ان شــرکت ســهند جــام تبریــز اولیــن واحــد بازدیــدی ب
رنگــی و ســفید و ســیمی بــا اســتانداردهای روز دنیــا بــوده کــه بیــش از ۳۰  طــرح در رنــگ هــای مختلــف 
ــاوه  ــز ع ــام تبری ــهند ج ــرکت س ــوالت ش ــد. محص ــی کن ــد م ــر تولی ــی مت ــی ۱۲ میل ــت دو ال ــه ضخام و ب
ــا،  ــی، ایتالی ــیه، رومان ــان، روس ــتان، آذربایج ــه، ارمنس ــورهای ترکی ــه کش ــی ب ــای داخل ــش نیازه ــر پوش ب
افغانســتان، هندوســتان، ترکنمســتان، قرقیزســتان و غیــره صــادر مــی شــود. میــزان صــادرات ایــن واحــد در 

ــوده اســت.  ــون دالر ب ســال ۹۸، ۲۵ میلی
ــاب  ــكوه بن ــرکت ش ــد. ش ــد ش ــئوالن بازدی ــط مس ــه توس ــود ک ــدی ب ــر واح ــاب دیگ ــكوه بن ــرکت ش ش
فعالیــت خــود را از ســال ۷۴ در شهرســتان بنــاب بــا شــعار کیفیــت برتــر، جهانــی شــدن و افزایــش صــادرات 
ــواع کشــمش آغــاز کــرده و در حــال  غیرنفتــی کشــور در زمینــه تولیــد و صــادرات خشــكبار باالخــص ان
ــه  ــوالت آن ب ــه محص ــت ک ــران اس ــكبار ای ــادرات خش ــق ص ــر و موف ــای معتب ــرکت ه ــی از ش ــر یك حاض
بیــش از ۵۰ کشــور جهــان صــادر مــی شــود. میــزان صــادرات ایــن واحــد در ســال ۹۸، هشــت میلیــون دالر 

بــوده اســت.
همچنیــن در ادامــه از شــرکت مهــر اصــل نیــز بازدیــد شــد. شــرکت تولیــدی مهراصــل در ســال ۶۹ بــا اتــكا 
ــوژی روز در  ــا تكنول ــد ب ــه محصــوالت جدی ــا هــدف ارائ ــران شــرکت ب ــن ده ســاله مدی ــه چندی ــه تجرب ب
زمینه هــاي تهویــه مطبــوع و تبریــد صنعتــی ثبــت و افتتــاح شــد کــه هــم اکنــون نیــز یكــی از شــرکت هــای 
ــن واحــد در  ــزان صــادرات ای ــی شــود. می ــد در کشــور محســوب م ــه و تبری ــه تهوی ــر کشــور در زمین معتب

ســال ۹۸، هشــت میلیــون دالر بــوده اســت.
فــوالد مهــر ســهند نیــز دیگــر واحــد صنعتــی بــود کــه مــورد بازدیــد مســئوالن و قدردانــی از ســوی آنــان 
قــرار گرفــت. شــرکت فــوالد مهــر ســهند از تولیــد کننــدگان بــزرگ محصوالتــی چــون لولــه و پروفیــل در 

ســطح کشــور اســت کــه طبــق آمــار، طــی ســال گذشــته حــدود ۲۳ میلیــون دالر صــادرات داشــته اســت.

به مناسبت روز ملی صادرات؛

بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی
 منتخب آذربایجان شرقی

ــاری و  ــادی، تج ــای اقتص ــدی ه ــر توانمن ــد ب ــا تاکی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
مهندســی شــرکت هــای ایــن مجموعــه، گفت: بخــش خصوصــی تبریــز آمادگــی الزم و 
کافــی بــرای بازســازی مناطــق آزاده شــده جمهــوری آذربایجــان را دارد، امــا تحقــق آن 

نیازمنــد فراهــم شــدن زمینــه توســط دســتگاه دیپلماســی کشــورمان اســت.
ــای  ــای بســیار مجــرب در حــوزه ه ــزود: در حــال حاضــر شــرکت ه ــه اف ــس ژائل یون
مختلــف اعــم از ســاخت و ســاز، فنــی و مهندســی، کشــاورزی و کشــت و صنعــت در 
تبریــز وجــود دارد کــه ســوابق درخشــانی در اجــرای طــرح هــای گوناگــون کشــورهای 
مختلــف و بــه خصــوص همســایه دارنــد کــه مــی تواننــد بــا مســاعدت و هموارســازی 
زمینــه هــای حضــور توســط دســتگاه دیپلماســی، نســبت بــه بازســازی قــره بــاغ وارد 

عمــل شــوند.
وی بــا اشــاره بــه ســابقه ۱00 ســاله اتــاق بازرگانــی تبریــز در عرصــه اقتصــادی ایــران، 
از عضویــت ثابــت تعــداد 5 هــزار نفــر از تجــار، بازرگانــان و تولیــد کننــدگان صنعتــی 
ــز در  ــار داشــت: تبری ــر داد و اظه ــن تشــکل خب و اقتصــادی آذربایجــان شــرقی در ای
بســیاری از رشــته هــای صنعتــی از جملــه نفــت، پاالیــش، صنایــع پتروشــیمی، ماشــین 
ــه  ــران ب ــی ای ــوالدی جــزو قطــب هــای اصل آالت  صنعتــی، موتورســازی و قطعــات ف

شــمار مــی رود.
ژائلــه ادامــه داد: بــر همیــن اســاس تبریــز جــزو مراکــز عمــده و اصلــی تولیــد صنایــع 
مرتبــط بــا ســاختمان ســازی بــه شــمار مــی رود کــه تولیــدات شیشــه، ســیمان، آجــر، 
صنایــع مربــوط بــه ســوله ســازی، درب و پنجــره، کاشــی و ســرامیک و ســایر مصالــح 

ســاختمانی آن حتــی بــه کشــورهای خارجــی نیــز صــادر مــی شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون تعــداد ۲0 انجمــن در قالــب اتــاق بازرگانــی تبریــز فعال 
اســت کــه یکــی از آنهــا انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی اســت، اضافه 
ــن شــرکت هــا،  ــه ظرفیــت هــای کمــی و کیفــی ای ــا توجــه ب ــد ب ــدون تردی کــرد: ب
تبریــز از آمادگــی کامــل و کافــی بــرای حضــور در جمهــوری آذربایجــان جهت بازســازی 

مناطــق آزاد شــده را دارد.

ژائلــه، تولیــدات مربــوط بــه صنایــع ســاختمان ســازی آذربایجــان شــرقی و تبریــز در 
تــراز اســتانداردهای جهانــی دانســت و گفــت: در صورتــی کــه شــرکت های ایــن منطقه 
ــن  ــع اقتصــادی چنی ــاغ حضــور و مشــارکت داشــته باشــند، مناف ــره ب در بازســازی ق

همــکاری هایــی هــم بــه نفــع ایــران و هــم بــه نفــع آذربایجــان خواهــد بــود.
وی روابــط جمهــوری آذربایجــان بــا ایــران را بســیار عمیــق و اســتراتژیک دانســت و بــا 
تاکیــد بــر اینکــه ایــن روابــط در شــرایط کنونــی بایــد بســط و توســعه یابد، از مســئوالن 
ــه و  ــا زمین ــرد ت ــت ک ــرقی درخواس ــان ش ــتانداری آذربایج ــه و اس ــور خارج وزارت ام
ــن کشــور دوســت و  مســیرهای ورود شــرکت هــای اســتان و بخــش خصوصــی در ای

همســایه را فراهــم  کننــد.
ژائلــه، جمهــوری آذربایجــان و ایــران را یکپارچــه و دارای اشــتراکات فــراوان فرهنگــی، 
ــرای  ــی ب ــن موقعیت ــد از چنی ــه بای ــرد ک ــف ک سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی توصی
گســترش روابــط فــی مابیــن بــه بهتریــن شــکل ممکــن بهــره بــرداری کــرد، زیــرا هــر 

گونــه تعلــل در ایــن رابطــه منجــر بــه خســارت هــای اقتصــادی مــی شــود.
وی حجــم مــراودات اقتصــادی بیــن ایــران و آذربایجــان را بســیار ناچیــز اعــام و اضافــه 
کــرد: بایــد دولــت همــراه بــا بخــش خصوصــی بــرای ارتقــای این حجــم مبــادالت در ماه 
هــای آینــده تــاش هــای وافــری از خــود نشــان دهنــد تــا اهــداف مــورد تاکیــد ســران 

دو کشــور جامــه عمــل پوشــانده شــود.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز، توانمنــدی هــای کشــاورزی آذبایجان شــرقی را نیــز مورد 
اشــاره قــرار داد و افــزود: بایــد در ایــن زمینــه نیــز بایــد توافقــات اولیــه بــرای حضــور 
ــه انجــام  ــوری آذربایجــان ب ــز در جمه ــران و تبری ــت ای ــای کشــت و صنع شــرکت ه
برســد و مــا بســیار عاقمندیــم در ایــن زمینــه هــا نیــز در مناطــق آزاده شــده جمهوری 

آذبایجــان وارد شــده و ســرمایه گــذاری کنیــم.
ژائلــه بــا بیــان اینکــه در حال حاضــر ۶0 درصــد صادرات محصوالت شــیرینی و شــکات 

ایــران توســط آذربایجــان شــرقی بــه انجــام مــی رســد، حجــم ارزی ایــن صــادرات را
ســاالنه بالــغ بــر ۳00 میلیــون دالر اعــام کــرد.

رییس اتاق بازرگانی تبریز:

دستگاه دیپلماسی زمینه رابرای حضور ایران در بازسازی قره باغ فراهم کند
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به سال آینده امیدوار نیستم
حســین راغفــر اقتصــاددان دربــاره پیــش بینی 
خــود از وضعیــت اقتصــاد ایــران در ســال 
آینــده عنــوان کــرد: ســال آینــده، ســال خیلــی 
ــم  ــال ه ــی از امس ــود. حت ــد ب ــختی خواه س
ــود. علــت آن هــم میــراث  ســخت تر خواهــد ب
ــت  ــرای دول ــت ب ــن دول ــنگین ای ــوم و س ش
ــزرگ  ــی ب ــای خیل ــب بدهی ه ــدی در قال بع
ــه از نیمــه ســال  ــد ک ــت بع اســت. عمــاً دول
ــا مشــکات  قــرار اســت کشــور را اداره کنــد ب
ــن  ــود. ضم ــد ب ــرو خواه ــدی روب ــی ج خیل
ــور  ــم کش ــال ه ــش ماهه اول س ــه در ش این ک
ــت و  ــات اس ــزاری انتخاب ــر برگ ــاً درگی عمدت
معمــوالً بــه طــور ســنتی وزارتخانه هــا در ایــن 
مــدت، چــون اطمینانــی از حضورشــان ندارنــد 
ــد داشــت. ــت و تحــرک نخواهن ــی فعالی خیل

ــت  ــن مملک ــن ای ــر م ــه نظ ــرد: ب ــار ک او اظه
کــرد.  اداره  خوش بینــی  بــا  نمی شــود  را 
ــاً کســانی کــه در موقعیت هــای عمومــی  اتفاق
ســناریو ها  بدبینانه تریــن  بایــد  نشســته اند 
ــرای آن  ــتند ب ــر توانس ــد و اگ ــی کنن را بررس
بدبینانه تریــن ســناریو ها راه حل هایــی پیــدا 
ــا  ــر از آن بشــود ب ــت غی ــی وضعی ــد وقت بکنن
ــد مواجــه بشــوند. ــر می توانن ــناریو های بهت س

ایــن اقتصــاددان تشــریح کــرد: ایــن تفکــر کــه 
ــکا  ــدی آمری ــت بع ــه دول ــن اســت ک خوش بی
بتوانــد تحریم هــا را بــردارد و مــا بتوانیــم نفــت 
ــاز  ــنتی دارد و ب ــگاه س ــاکان ن ــیم، کم بفروش
ــت را  ــد مملک ــت می خواه ــروش نف ــا ف ــم ب ه
اداره بکنــد. آنچــه موجــب می شــود تــا اقتصــاد 
ایــران بــا ایــن نوســانات جــدی مواجــه شــود. 
بــه نظــرم ناتوانــی ایــن تفکــر سال هاســت کــه 

اثبــات شــده اســت.
ــدی  ــزرگ و ج ــی ب ــکات خیل ــزود: مش او اف
روی دســت دولــت بعــدی باقــی می مانــد 
ــاری  ــر بیم ــی اگ ــا از روز اول حت ــاً آن ه و قطع
ــدی  ــکات ج ــد، مش ــده باش ــل ش ــا ح کرون
بــا آمریکایی هــا خواهنــد داشــت. علتــش هــم 
ایــن اســت که مســئله آمریــکا بــا ایــران، رابطه 

ایــران و اســراییل اســت و ایــن منافــع اســرائیل 
ــا  ــه م ــکا را نســبت ب ــه موضــع آمری اســت ک
تعییــن می کنــد و هــدف آن هــا هــم حداکثــر 
ــی  ــن خیل ــران اســت. م ــردن فشــار روی ای ک
نســبت بــه ســال آینــده امیــدوار نیســتم مگــر 
ــد  ــت متعه ــک دول ــدی ی ــت بع ــه دول این ک
ــی و  ــیوه های غارت ــن ش ــع ای ــد و قط ــه تولی ب
رانتــی حاکــم بــر اقتصــاد ایــران باشــد. البتــه 
ایــن کار ســاده ای نیســت و گروه هــای مافیایــی 
ــه  ــد ک ــدی در اقتصــاد شــکل گرفته ان قدرتمن
قطعــاً بــرای دولــت بعــدی هــم در صورتــی که 
قصــد اصــاح امــور را داشــته باشــد کارشــکنی 
ــدی  ــت بع ــه دول ــم ک ــر ه ــرد. اگ ــد ک خواهن
همســوی رویکرد هــای ســه دهــه گذشــته بعــد 
از جنــگ و به ویــژه شــانزده ســال اخیــر باشــد 
بحــران مــا عمیق تــر خواهــد شــد و وضعیــت 

ــود. ــر می ش ــادی بدت اقتص
راغفــر بــا اشــاره بــه رشــد اقتصــادی ۳.۲ 
درصــدی کــه صنــدوق بین المللــی پــول بــرای 
ــی  ــش بین ــده پی ــال آین ــران درس ــاد ای اقتص
کــرده اســت گفــت: بانــک جهانــی و صنــدوق 
بین المللــی پــول هــم از ایــن خزعبــات زیــاد 
ــد  ــا می کنن ــه آن ه ــی ک ــد. تحلیل های گفته ان
ــات  ــای ماحظ ــر مبن ــه ب ــه ک ــش از آنچ بی
ــاً براســاس ماحظــات  اقتصــادی باشــد عمدت
سیاســی خــاص اســت. اگــر حتــی رشــد 
اقتصــادی ۳.۲ درصــد هــم داشــته باشــیم 
هنــوز نســبت بــه رکــود عمیقــی کــه بیــش از 
۱5 ســال اســت در کشــور حاکــم اســت خیلــی 
ــحالی  ــای خوش ــن ج ــتیم و بنابرای ــب هس عق
نــدارد. اگــر قــرار بشــود کــه ایــن رشــد 
اقتصــادی مجــدداً از طریــق فروش نفــت و منابع 
طبیعــی حاصــل شــود جــای خرســندی نــدارد.

او ادامــه داد: بــه نظــر می رســد االن هــم 
مســئولین کشــور و هــم مجلــس بــا مصوباتــی 
کــه دارنــد عمــًا در حــال طــی همیــن مســیر 
هســتند کــه واقعــاً تأســف آور اســت و ترویــج 
داللــی، ســفته بازی و ســوداگری و واردات و 
ــه  ــی ک ــا اســت؛ فعالیت های این جــور فعالیت ه

ــی بخصــوص در شــرایط  ــع مل ــا مناف ــر ب مغای
حــاد کنونــی اســت. آن هــم در شــرایطی کــه 
کشــور نیازمنــد بازگشــت بــه مــردم و اقتصاد و 
تعبیــه ظرفیت هایــی اســت کــه امــکان حضــور 
ــذب  ــی ج ــور و حت ــل کش ــرمایه ها در داخ س
ســرمایه های ایرانیــان خــارج از کشــور در 
داخــل اســت. مــواردی کــه امکان پذیــر اســت 
ــرای  ــدی ب ــزم ج ــک ع ــه ی ــه این ک ــروط ب مش
اصاحــات بــه وجــود بیاید. اگــر این اتفــاق نیفتد 
متأســفانه اوضــاع قطعــاً بدتــر خواهد شــد و البته 
کــه ســال آینــده ســال بســیار ســخت تری حتی 

نســبت بــه امســال خواهــد بــود.
ــرخ  ــد، ن ــن رون ــا ای ــاً ب ــرد: قطع ــه ک وی اضاف
ــت  ــه دول ــی ک ــت. اقدامات ــی اس ــورم افزایش ت
ــن بدهی هــای بزرگــی  انجــام داده اســت همی
ــه جــای گذاشــته  ــدی ب ــت بع ــرای دول ــه ب ک
ــاً  ــورم اســت. طبیعت اســت خــودش موجــب ت
ــی  ــا را از منابع ــن بدهی ه ــتی ای ــت بایس دول
تأمیــن بکنــد و تــا ایــن منابــع بــه طــور توأمان 
از طریــق اصــاح نظــام مالیاتــی و نظــام بانکــی 
ــاد  ــات در اقتص ــکان اصاح ــود ام ــن نش تامی
کشــور منتفــی اســت. مــا در شــرایط کنونــی 
ــان  ــع داخلی م ــا مناب ــه ب ــر از اداره جامع ناگزی
یعنــی مالیــات هســتیم کــه کامــًا امکان پذیــر 
ــن کار  ــرای ای ــی ب ــزم سیاس ــا ع ــت؛ منته اس
ــزم  ــن ع ــدی ای ــت بع ــر دول ــدارد. اگ ــود ن وج
را داشــته باشــد آن وقــت می شــود انتظــار 
ــاد و در  ــی در اقتص ــک تغییرات ــه ی ــت ک داش
جهــت مثبــت و درســت آن صــورت بگیــرد واال 
ــت  ــده اس ــذاری ش ــه ریل گ ــیری ک ــن مس ای
قطعــاً افــول هرچــه بیشــتر اقتصــاد کشــور در 
ــورم  ــن ت ــزی شــده اســت و بنابرای آن برنامه ری

بیشــتر خواهــد شــد.
ایــن کارشــناس دربــاره وضعیــت ســرمایه  
گــذاری در ســال آینــده نیــز اظهــار کــرد: 
االن بیــش از ده ســال اســت کــه عمــًا 
ــه  ــی این ک ــت. یعن ــی اس ــرمایه گذاری منف س
ــی اســتهاک را  ــا حت ــًا ســرمایه گذاری م عم
ــی  ــه خیل ــک فاجع ــن ی ــد و ای ــن نمی کن تأمی
بزرگــی اســت. بایســتی ســرمایه گذاری در 
مقیاس هــای خیلــی گســترده امکان پذیــر 
ــک  ــد ی ــا نیازمن ــن حوزه ه ــی از ای ــود. خیل ش
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اگر حتی رشد 
اقتصادی ۳.۲ 

درصد هم 
داشته باشیم 

هنوز نسبت به 
رکود عمیقی 

که بیش از ۱۵ 
سال است در 
کشور حاکم 
است خیلی 
عقب هستیم.

ــرخ  ــران افزایــش پیــدا کنــد و ن ــرخ بیــکاری در ای ــا ن ــی کــه در دو ســه ســال گذشــته موجــب شــد ت دو عامل
رشــد اقتصــادی و تــراز بازرگانــی منفــی شــود وکســری بودجــه در کشــور رخ بدهــد در ســال آینــده ممکــن اســت 
دیگــر عاملیــت نداشــته باشــند یــا اثرشــان کــم شــده باشــد؛ بنابرایــن اقتصــاد می توانــد بــه حالــت عــادی خــود 
برگــردد. منظــور از حالــت عــادی یعنــی ایــن کــه اقتصــاد خــود را احیــا کنــد. نــه تنهــا کوچک نشــود بلکــه بزرگ 
شــود و همانطــور کــه هــم بانــک جهانــی و صنــدوق بیــن المللــی پــول پیــش بینــی کــرده اســت اقتصــاد ایــران 
بــا رشــد مواجــه شــود. اقتصــاد ایــران در ســال ۹۹ بــا کرونــا و تحریم هــای کمرشــکن روز هــای ســختی را پشــت 

سرگذاشــت. افزایــش نــرخ ارز و تــورم و بیکاری هــای گســترده داســتان ایــن روز هــای اقتصــاد ماســت.
 امــا بــا پایــان ســال و آغــاز ســالی جدیــد گویــا قــرار اســت روز هــای ســخت اقتصــاد ایــران نیــز بــه پایان برســد. 
هــر چنــد پیــش از ایــن نیــز گزارش هــای صنــدوق بین المللــی پــول نشــان مــی داد ســال آینــده حــال اقتصــاد 
ایــران بهتــر خواهــد شــد. طبــق ایــن گــزارش، رشــد اقتصــادی ایــران در ســال آینــده میــالدی مثبــت خواهــد 
شــد و بــه رقــم ۲/ ۳ درصــد می رســد کــه نســبت بــه چشــم انداز قبلــی گــزارش ایــن صنــدوق یک دهــم درصــد 

بهتــر شــده اســت.

اقتصاد ایران در سال آینده



ــت  ــه دول ــاختار بودج ــدی در س ــری ج بازنگ
اســت و این کــه بــه هــر صــورت دولــت خیلــی 
ــد و از آن  ــت بکن ــودش را مدیری ــارج خ از مخ
طــرف هــم روی منابــع مالیاتی ســرمایه گذاری 
ــه  ــود دارد. ب ــن کار وج ــای ای ــد. ظرفیت ه کن
نظــر مــن ســال آینــده، بودجــه دولــت قطعــاً 
چیــزی بالــغ بــر پنجــاه درصــد افزایــش پیــدا 
می کنــد، در شــرایطی کــه دولــت همیــن 
امســال بــا کســری بودجه زیــادی مواجه اســت 
همیــن کســری بودجه هایــش را بیشــتر خواهد 
کــرد. ایــن هــم اتفاقــی بــوده کــه همــواره بعــد 
از افزایــش نــرخ ارز رخ داده اســت. چــون همــه 
هزینه هــا افزایــش پیــدا کردنــد، ایــن افزایــش، 
هزینه هــای خــود دولــت را زیــاد می کنــد. بــه 
ــری  ــا کس ــا ب ــن م ــرای همی ــد ب ــر می رس نظ
بودجــه بیشــتر، تــورم باالتــر و رکــود عمیق تــر 
روبــرو خواهیــم بــود. حتــی اگــر فــرض 
ــده  ــی آزاردهن ــر خیل ــا دیگ ــه کرون ــم ک کنی
ــا  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــد. در حال نباش
شــیوه مدیریــت ایــن بیمــاری بایــد متأســفانه 
ــه محدودیت هــای  ــا را هــم ب هزینه هــای کرون

ــزود. ــده اف ــت در ســال آین ــی دول مال

رشد اقتصادی در سال آینده 
مثبت خواهد بود

ــا تأییــد  هــادی حق شــناس اقتصــاددان نیــز ب
ــاره  ــول درب ــی پ پیش بینــی صنــدوق بین الملل
پیش بینــی خــود از وضعیــت اقتصــادی ایــران 
در ســال آینــده گفــت: در ســال آینــده دو 
ــر دوی آن در  ــه ه ــت ک ــش اس ــاق در پی اتف
گذشــته بخشــی از شــاخص های اقتصــادی را 
از حــد تعــادل خــارج کــرده بــود. اولیــن اتفاقی 
کــه در دنیــا و در ایــران موجــب منقبــض 
شــدن و کوچکــی اقتصــاد شــد کرونــا بــود کــه 
از زمســتان گذشــته در جهان و از اســفندماه در 
ایــران آغــاز شــد. کرونــا منجــر بــه بیکاری های 
ــد  ــاد و رش ــدن اقتص ــک ش ــترده و کوچ گس
اقتصــادی منفــی در جهــان و در ایــران شــد. در 
چنــد مــاه آینــده واکســن کرونــا عرضــه خواهد 
شــد یــا مــردم و پزشــکان در جهــان می داننــد 
چگونــه بــا ایــن ویــروس برخــورد کننــد. امیــد 
بــه تولیــد واکســن، نقطــه مثبتــی اســت کــه 

عــوارض منفــی کــه بــر اثــر کرونــا بــر اقتصــاد 
جهــان و کشــور تحمیــل شــده اســت را اگــر نه 

کامــل، امــا کمــی برطــرف می کنــد.
وی افــزود: از ســوی دیگــر هــم آمریــکا از 
ــا امــروز فشــار حداکثــری را  اردیبهشــت ۹۷ ت
ــب  ــرده و موج ــل ک ــران تحمی ــاد ای ــر اقتص ب
ــادرات  ــی، ص ــای نفت ــا درآمد ه ــت ت ــده اس ش
ــن  ــه پایین تری ــی ب ــادالت پول ــی و مب غیرنفت
ســطح ممکــن پــس از انقــاب برســد. امــا بــا 
شکســت ترامــپ و روی کار آمــدن جــو بایــدن 
در اول بهمــن مــاه ایــن امیــد وجــود دارد کــه 
ــل  ــا حداق ــری برداشــته شــود ی فشــار حداکث

فشــار بیشــتر نشــود.
ایــن کارشــناس ادامــه داد: جــو بایــدن وعــده 
برگشــت بــه بــر جــام را داده اســت. خــروج از 
برجــام منجــر بــه رشــد اقتصــادی منفی شــده 
بــود بنابرایــن اگــر آمریــکا بــه برجــام برگــردد 
ــادی  ــط ع ــه رواب ــای برگشــت ب ــه معن ــن ب ای
صــادرات و واردات و برگشــت بــه مبــادالت 
ــد  ــن می توان ــا ای ــی اســت و طبیعت ــادی پول ع

ــد. ــه ریــل برگردان ــاره ب اقتصــاد ایــران را دوب
ــال  ــه س ــه در دو س ــی ک ــزود: دو عامل وی اف
گذشــته موجب شــد تــا نــرخ بیــکاری در ایران 
ــرخ رشــد اقتصــادی و  افزایــش پیــدا کنــد و ن
تــراز بازرگانــی منفــی شــود وکســری بودجه در 
کشــور رخ بدهــد در ســال آینــده ممکن اســت 
دیگــر عاملیــت نداشــته باشــند یــا اثرشــان کم 
ــه  ــد ب ــاد می توان ــن اقتص ــد؛ بنابرای ــده باش ش
حالــت عــادی خــود برگــردد. منظــور از حالــت 
عــادی یعنــی ایــن کــه اقتصــاد خــود را احیــا 
ــزرگ  ــا کوچــک نشــود بلکــه ب ــه تنه ــد. ن کن
ــی و  ــک جهان ــم بان ــه ه ــور ک ــود و همانط ش
صنــدوق بیــن المللــی پــول پیــش بینــی کرده 

اســت اقتصــاد ایــران بــا رشــد مواجــه شــود.
اســت  بدیهــی  کــرد:  اضافــه  حق شــناس 
ــد  ــرخ رش ــرآوردی از ن ــوان ب ــه االن نمی ت ک
ــا  ــده داشــت. ت ــال آین ــران در س اقتصــادی ای
ــام  ــه برج ــکا ب ــا و برگشــت آمری نتیجــه کرون
مشــخص نشــود ارائــه بــرآورد کار ســختی 
اســت، امــا بــا توجــه بــه اینکــه مــا ســه ســال 
پیاپــی رشــد اقتصــادی منفــی داشــتیم ممکن 
ــم  ــا و تحری ــس از کرون ــال اول پ ــت در س اس
رشــد اقتصــادی قابــل توجهــی داشــته باشــیم.

وی اظهــار کــرد: اگــر هم رشــد اقتصــادی اتفاق 
ــش عرضــه کاال  ــای افزای ــه معن ــن ب ــد ای بیفت
اســت و ایــن افزایــش عرضه کاال یعنــی کاهش 
ــدی کاهشــی  ــورم رون ــرخ ت ــن ن ــورم؛ بنابرای ت
ــم  ــرمایه گذاری ه ــاره س ــت. درب ــد داش خواه
ــاق  ــی اتف ــادی زمان ــد اقتص ــت رش ــد گف بای
ــرد.  ــورت بگی ــرمایه گذاری ص ــه س ــد ک می افت
ــرگردان  ــای س ــا پول ه ــر ب ــال حاض ــا در ح م

زیــادی مواجــه هســتیم کــه میــان دارایی هــای 
مختلفــی کــه وجــود دارد در گــردش و تاطــم 
ــن  ــات برســد ای ــه ثب ــر اقتصــاد ب هســتند. اگ
ســرمایه گذاری  افزایــش  موجــب  پول هــا 
می شــود و افزایــش ســرمایه گذاری و رشــد 
اقتصــادی نیــز کاهــش بیــکاری را در پــی دارد.

امیدواریم حداقل تورم افزایش پیدا نکند
حســن گلمــرادی آدینه ونــد عضــو هئیــت 
علمــی موسســه عالــی آمــوزش بانکــداری بانک 
مرکــزی نیــز در ایــن بــاره گفــت: چنــد ســالی 
اســت بــه دلیــل تحریم هــای اعمالــی از ســوی 
دولــت ترامــپ، دچــار رشــد منفــی بودیــم. مــا 
ــل  ــه دلی ــه ب ــم ک ــای بســیاری داری ظرفیت ه
تحریــم تــا حــال نشــده بــه نحــو احســن از آن 
اســتفاده شــود. امــا بــا امیــدواری کــه بــا تغییر 
ــده  ــاد ش ــدن ایج ــدن بای ــکا و آم ــت آمری دول
ــی  ــه ظرفیت های ــکا ب ــه و ات ــن توج و همچنی
ــی رشــد  ــی دارد پیــش بین ــه اقتصــاد داخل ک
ــم  ــد و امیدواری ــدا می کن ــق پی اقتصــادی تحق
ــادی  ــد اقتص ــان رش ــال پای ــده، س ــال آین س

منفــی باشــد.
وی افــزود: نــرخ تــورم در ســال آینــده بــا وقفــه 
ــت  ــت های دول ــر سیاس ــد. اگ ــش می یاب کاه
مبنــی بــر کنتــرل نقدینگــی ادامــه پیــدا کند و 
رشــد پایــه پولــی کنتــرل شــود امیدواریــم نرخ 
تــورم حداقــل افزایــش پیــدا نکند. هــر چند در 
صــورت تحقق رشــد اقتصــادی، تــورم فرایندی 
ــد  ــورت رش ــت. در ص ــد داش ــی خواه کاهش
اقتصــادی بــه مــرور و همــراه بــا واردات بیشــتر 
و افزایــش نهاده هــای واســطه بایــد تولیــد هــم 
بیشــتر شــود تــا تــورم حداقــل افزایــش پیــدا 

نکنــد و رونــدش نزولــی باشــد.
گلمــرادی آدینه ونــد دربــاره پیــش بینــی خــود 
دربــاره وضعیــت ســرمایه گذاری در کشــور نیــز 
ادامــه داد: ســرمایه گذاری در ســال آینــده 
بســتگی بــه ایــن دارد کــه منابــع مــا آزاد شــود 
یــا خیــر. منابعــی کــه در دو ســه ســال اخیــر 
ــت  ــده اس ــه ش ــف بلوک ــور های مختل در کش
بایــد آزاد شــود. اگــر سیاســت خارجــی مــا بــه 
گونــه ای باشــد کــه ایــن منابــع آزاد شــود قطعا 
روی رشــد ســرمایه گذاری اثــر مثبــت دارد. امــا 
ــا  ــرمایه گذاری م ــد س ــر رش ــال های اخی در س
مطلــوب نبــوده و منفــی بــوده، امــا امیدواریــم 
بــا خــروج از رکــود اقتصــادی و تحــرک بیشــتر 
تولیــد، ســال آینــده حداقــل ســالی باشــد کــه 
ــن  ــر ای ــود. اگ ــت ش ــا مثب ــد اقتصــادی م رش
رشــد مثبــت شــود نــرخ بیــکاری نیــز قاعدتــا 
ــدر و  ــه چق ــا اینک ــد، ام ــدا می کن ــش پی کاه
چگونــه؛ بــه ایــن بســتگی دارد کــه مــا چگونــه از 
آن منابــع اســتفاده کنیــم و ببینیــم تــا چقــدر از 
ظرفیت هــای داخلــی می توانیــم اســتفاده کنیــم.
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 در سال پیش رو



  
               مصطفی نعمتی

                 تحلیل گر اقتصاد
ایــن روزهــا، بــا کاهــش و عمــًا از میــان رفتــن 
درآمــد نفــت، بحــث مالیات ســتانی دولــت 

پررنــگ شــده. 
ــه ایــن پرســش پاســخ داده ام  در ایــن متــن، ب
ــت- ــط دول ــی در رواب ــه نقش ــات چ ــه مالی ک

ــه  ــت محــق ب ــا دول ــازی می کنــد و آی ملــت ب
دریافــت مالیــات بــه هــر شــیوه و نرخــی اســت 

ــندد!؟ ــود می پس ــه خ ک
فلســفه دولــت مــدرن بــر یــک رشــته اصــول 
ــات  ــق حی ــان ح ــت؛ انس ــتوار اس ــاده اس س
دارد؛ ایــن اصــل موضوعــه و خدشــه ناپذیر 
ــت او  ــق مالکی ــات، ح ــق حی ــن ح ــت. ای اس
بــر دســترنجش را ایجــاب می کنــد. حــق 
مالکیــت وقتــی نافــذ اســت کــه مالــک قــادر به 
مبادلــه آزاد آن بــا هرکــس کــه بخواهــد باشــد. 
ــه؛  ــق آزادی مبادل ــا ح ــت ب ــرادف اس ــن مت ای
ــه آزاد،  ــدون حــق مبادل ــت ب چــه حــق مالکی
باموضــوع اســت. حــق مالکیــت، حــق صیانت 
از حقــوق مالکیــت را بــرای هــر شــخص ایجاب 
می کنــد؛ همچنــان کــه هیچ کــس حــق 
ســلب جــان کســی را نــدارد، چــون مالکیت در 
راســتای حفــظ جــان اســت، هیچ کــس حــق 

ــدارد. ــس را ن ــت هیچ ک ــه مالکی ــدی ب تع
 ایــن یعنــی حــق آزادی مشــروط؛ مشــروط بــه 
مــرز آزادی دیگــران. امــا از آنجــا کــه انســان از 
وضــع طبیعــی خــارج شــده و بــه وضــع مدنــی 
وارد شــده، منطقــی نیســت کــه هرکــس خــود 
ــود  ــزوم وج ــد. ل ــرز باش ــن م ــدار ای ــاً پاس راس
ــی  ــه مدن ــت؛ جامع ــاً همین جاس ــت دقیق دول
دولتــی را بــه نمایندگــی از خــود برمی گزینــد؛ 
دولتــی کــه غایتــش صیانــت از حقــوق مالکیت 
اســت بــه نمایندگــی از ملــت و به خــرج او! بله؛ 

دقیقــاً بــه خــرج ملــت و ایــن متــرادف اســت با 
الــزام جامعــه مدنــی بــه پرداخــت مالیــات. این 
همــه آن اســتداللی اســت کــه دولــت مــدرن 
ــر.  ــه کمت ــه بیشــتر و ن ــده از آن اســت؛ ن برآم
جامعــه مدنــی در مســیر ایجــاد پایــداری، 
قابــل پیش بینــی کــردن آینــده و کاهــش 
هزینه هــای مبادلــه، اقــدام بــه تشــکیل دولــت 
می کنــد. پرواضــح اســت کــه کاهــش هزینــه 
ــد  ــا می کن ــازی ایف ــن ب ــی در ای ــش پررنگ نق
چــه روشــن اســت کــه در وضعیتــی کــه 
هرکــس بخواهــد راســاً بــه صیانــت از حقــوق 
ــش از  ــی بی ــد، مجال ــغول باش ــش مش مالکیت

نــزاع نخواهــد یافــت.
امــا ایــن یــک روی ســکه اســت؛ روی دوم 
ســکه رابطــه دولت-ملــت اســت. در ایــن 
ســاختار، رابطــه دولت-ملــت، نــه دیگــر رابطــه 
حاکم-رعیــت کــه رابطــه وکیل-مــوکل اســت. 
اگــر مــوکل خــود را بــه پرداخــت هزینه هــای 
ــت از او  ــه وکال ــه ب ــد ک ــل موظــف می دان وکی
ــر  پاســدار منافعــش باشــد و ایــن تکلیــف را ب
ــت  ــوکل اس ــق م ــد، ح ــرض می دان ــود ف خ
ــه محــل هزینه کــرد  ــل ب ــر پاســخگویی وکی ب
منابــع در اختیــارش کــه ایــن تکلیــف اوســت. 
ــتان  ــر از بده بس ــری دیگ ــر تصوی ــن اگ ــز ای ج
ــات در  ــات داشــته باشــیم، آن دیگــر مالی مالی
ــه خــراج اســت و  ــش نیســت ک ــوم مدرن مفه
بــاج در مفهومــی پیشــامدرن و الجــرم، رابطــه 
حاکــم و رعیــت را می طلبــد، نــه دولت-ملــت 

ــدرن. م
ــِل  ــا از قَِب ــد ت ــات می خواه ــت مالی ــر دول اگ
آن تمشــیت امــور را ســامان دهــد و آن را 
ــد،  ــهروندان می دان ــف ش ــود و تکلی ــق خ ح
تکلیــف بــر ذمــه اوســت؛ پاســخگویی کــه حق 
مــوکان اســت. جــز ایــن اگــر باشــد، می شــود 
ــود را در  ــهروندان خ ــت؛ ش ــه هس ــی ک همین

ــات  ــت مالی ــه پرداخ ــد ک ــی می بینن موقعیت
ــه  ــر ب ــه حاض ــد ک ــی می پندارن ــار دولت را فش
ادای تکلیــف نیســت و دولــت نیــز بــرای گریــز 
از پاســخگویی، مالیات ســتانی را تنهــا یــک 
تفنــن بــرای خــود و گروهــی از کارمندانــش به 

ــر کشــیده اســت. تصوی
ــر ایــن، ســویه  امــکان مالیات ســتانی، عــاوه ب
دیگــری هــم دارد کــه آن، امــکان خلــق ثــروت 
ــه  ــی ک ــت. در فضای ــهروندان اس ــوی ش از س
ــوالً  ــت، اص ــا نیس ــروت مهی ــد ث ــکان تولی ام
قــرار اســت از چــه چیــزی مالیــات اخــذ شــود؟ 
ــروت هــم چیــزی نیســت جــز آنکــه  ــق ث خل
ــی نشــان  ــص داخل ــد ناخال خــودش را در تولی
ــی  ــمی، ط ــام رس ــواه ارق ــه گ ــه ب ــد ک می ده
بیــش از چهــار دهــه، ســالی کمتــر از دو درصد 
ــای  ــن روزه ــدد ای ــه م ــه ب ــته ک ــد داش رش
ســخت، مــی رود کــه همــان رشــد انــدک هــم 

صفــر بلکــه منفــی شــود.
ــی  ــچ دولت ــش اوالً هی ــخ پرس ــن، پاس بنابرای
ــدار  ــر مق ــه ه ــات ب ــتن مالی ــه بس ــاز ب مج
ــد به ســامان  ــه خــود تصــور می کن ــی ک مطلق
ــه  ــرض ب ــم تع ــه ه ــرا ک ــت چ ــت، نیس اس
حقــوق مالکیــت اســت، هــم مانعــی برای رشــد 
و در نتیجــه کاهــش امکانــات مالیات ســتانی و 
هــم بــا فلســفه دولــت مــدرن کــه مقــرر اســت 
از ســوی مــردم ســامان امــور را در دســت 
ــی،  گیــرد، تعــارض دارد چــرا کــه هیــچ موکل
اختیــار مطلــق بــه وکیــل نســپرده اســت. ثانیاً، 
ــرد  ــه در هزینه ک ــی ک ــی، دولت ــه اول ــه درج ب
مالیــات و به طــور کلــی منابــع عمومــی، هیــچ 
پاســخگو نیســت، در ادای وظیفــه خــود در 
مقابــل مــوکان بــه شــکل حاد قصــور کــرده و 
از ایــن حیــث، حتــی در مرتبــه مالیات ســتانی 
نیســت تــا رســد بــه رقــم مطلقــی کــه خــود 

ــت. ــه اس ــد بهین ــور می کن تص

مالیات بر چی؟ 
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ــرمایه گذاري  ــادي، س ــور اقتص ــناس ام کارش
ــت  ــازمان مدیری ــي س ــارکت هاي مردم و مش
و برنامــه ریــزی گفــت: در حالیکــه ســهم 
ــال  ــی در س ــص داخل ــد ناخال ــتان از تولی اس
هــای ۱۳۹0 تــا ۱۳۹۷ بیــن ۳ تــا ۳.۶ درصــد 
ــی  ــر نفت ــود، ســهم صــادرات غی در نوســان ب
اســتان بیــن ۴.5 تــا ۷.۶ درصــد بــوده اســت.

کریــم عابدینــی در گفت وگــو بــا نشــریه اتــاق 
ــگاه صادراتــی اســتان  ــه تشــریح جای ــز ب تبری
پرداخــت و اظهــار داشــت: آذربایجــان شــرقی 
از گذشــته هــای دور بــه لحــاظ موقعیــت 
خــاص جغرافیایــی و روحیــه تاشــگر مردمــان 
ــم  ــاده ابریش ــیر ج ــن در مس ــرار گرفت آن و ق
همــواره بــه  عنــوان یــک مرکــز بازرگانــی در 
کشــور مطــرح بــوده و نقــش برجســته ای در 

ــر نفتــی کشــور دارد. بحــث صــادرات غی
ســال های ۱۳۹0تــا ۱۳۹۷  در  افــزود:  وی 
صــادرات غیــر نفتــی کشــور بــا رشــد متوســط 
۷.۶ درصــد وضعیــت بهتــری نســبت بــه  
اســتان بــا نــرخ رشــد متوســط 5.۹ داشــته و 
همیــن امــر باعــث گردیــده علــی رغــم رونــد 
ــتان از  ــهم اس ــتان، س ــادرات اس ــودی ص صع
۷.۶ درصــد در ســال ۱۳۹0بــه 5.۱ درصــد در 

ــد. ســال ۱۳۹۷ کاهــش یاب

رشد 41 درصدی صادرات غیرنفتی 
آذربایجان شرقی در سال 1۳۹8

عابدینــی تصریــح کــرد: بــر اســاس آمــار 
اعامــی ســازمان صمــت، صــادرات غیــر نفتی 
اســتان در ســال ۱۳۹۸ بالــغ بــر ۳ میلیــارد و 
۲00 میلیــون دالر بــوده کــه نســبت بــه رقــم 
۲ میلیــارد و ۲۶۲ میلیــون دالری ســال ۱۳۹۷ 
بیــش از ۴۱ درصــد افزایــش نشــان مــی دهد. 
ــرمایه گذاري  ــادي، س ــور اقتص ــناس ام کارش

ــت  ــازمان مدیری ــي س ــارکت هاي مردم و مش
ــتان  ــادرات اس ــه داد: ص ــزی ادام ــه ری و برنام
ــک  ــش از ی ــی بی ــا اندک ــال ۱۳۸۳ تنه در س
میلیــارد دالر بــوده ) ۱055 میلیــون دالر( 
ــد  ــاالنه ۷.۶ درص ــط س ــد متوس ــا رش ــه ب ک
بــه بیــش از ســه میلیــارد دالر در ســال 

ــت. ــیده اس ۱۳۹۸رس
ــا ۴۸  ــی ب ــای صنعت ــح داد: کااله وی توضی
صــادرات  در  را  ســهم  بیشــترین  درصــد 
ــا  ــزات ب ــد از آن فل ــد. بع ــته ان ــتان داش اس
بــا ۱۲  کاالهــای کشــاورزی  درصــد،   ۱۶
ــا ۱0  ــه آزاد ارس ب ــادرات منطق ــد و ص درص
درصــد عمــده صــادرات غیــر نفتــی اســتان را 

ــد.  ــی دهن ــکیل م تش

کیفیت شرط اول و آخر 
ماندگاری در بازارهای صادراتی

عابدینــی در ادامــه صحبت هــای خــود بــا 
اشــاره بــه فرمــان یــازده بنــدی اقتصــاد 
اظهــار  رهبــری  معظــم  مقــام  مقاومتــی 
ــد؛  ــور باش ــادرات مح ــد ص ــد بای ــرد: تولی ک
در کشــورهای پیشــرفته دنیــا کــه در زمینــه 
صــادرات غیــر نفتــی پیشــرو هســتند اهمیــت 
واحدهــای تولیــدی صــادرات محــور بیــش از 
ســایر واحدهــا اســت و حمایــت دولت هــا نیــز 

ــت.  ــتر اس ــا بیش ــن واحده از ای
وی گفــت: امــروزه بــرای مانــدگاری در بــازار، 
کیفیــت حــرف اول و آخــر را مــی زنــد و اگــر 
تولیــد کننــده ای بــه حضــور بلنــد مــدت در 
بازارهــای بیــن المللــی فکــر مــی کنــد بایــد 
ــد  ــی تولی کیفیتــی در ســطح بازارهــای جهان

و ارائــه دهــد.
ــرمایه گذاري  ــادي، س ــور اقتص ــناس ام کارش
ــت  ــازمان مدیری ــي س ــارکت هاي مردم و مش

ــودن  ــه روز ب ــد: ب ــادآور ش ــزی ی ــه ری و برنام
ماشــین آالت، هــم از نظــر تولیــد بــا کیفیت و 
هــم قیمــت تمــام شــده رقابتــی را نیــز بســیار 

مهــم دانســت. 
عابدینــی اضافــه کــرد: مولفــه مهــم دیگــر در 
تولیــد صــادرات محــور تکمیــل زنجیــره تولید 
ــازار  ــی در ب ــی محصول ــه  وقت ــرا ک اســت؛ چ
ــازار  جایگاهــی پیــدا کــرد بایــد همیشــه در ب
ــد  ــی نبای ــه هــر دلیل ــد ب ــوده و تولی حاضــر ب
متوقــف و محصــول از بــازار غایــب باشــد؛ کــه 
ــا  ــه رقب ــدان را ب ــور می ــدم حض ــن ع کمتری

واگــذار خواهــد کــرد.
مولفــه  بــه  همچنیــن  کارشــناس  ایــن 
هایــی مثــل مطالعــه و حضــور دائــم در 
ــای  ــر از فض ــتفاده موث ــدف،  اس ــای ه بازاره
مجــازی، شــرکت در نمایشــگاه ها، ایجــاد 
فروشــگاه های دائمــی و برندینــگ اشــاره و 
اضافــه کــرد: یکــی از راه هــای برندینــگ تولید 
مشــترک بــا برندهــای معــروف و معتبــر مــی 
باشــد تــا محصــول جدیــد در کنــار محصــول 
شــناخته شــده بــه مــرور زمــان و در کنــار آن 

ــد. ــاز کن ــود ب ــرای خ ــی ب جایگاه
عیــن حــال خاطرنشــان ســاخت:  در  وی 
الزامــات دیگــری نیــز وجــود دارد کــه وظیفــه 
ــد  ــا صــادرات را تســهیل نمای ــت اســت ت دول
ــل  ــل و نق ــاخت های حم ــر س ــن زی ــه تامی ک
کشــنده های  ماننــد  صادراتــی  کاالهــای 
قطارهــای  یخچــال دار،  کانتینرهــای  نــو، 
بــاری،  پروازهــای  و  کارگــو  سریع الســیر، 
فرآیندهــای  تســهیل  بازرگانــی،  رایزنــان 
گمرکــی، تســهیل فرآینــد انتقــال ارز ، تعییــن 
از آن  یــا مشــوق های صادراتــی  و  جوایــز 

ــتند. ــه هس جمل

مروری بر وضعیت صادرات در آذربایجان شرقی؛

نقش برجسته آذربایجان شرقی
 در صادرات غیرنفتی کشور

جلســه کمیتــه کارآفرینــی کمیســیون کارآفرینــی، گردشــگری و اقتصــاد دانش 
بنیــان اتــاق تبریــز بــا موضــوع حمایــت از کــودکان بازمانــده از تحصیــل برگــزار 
ــی،  ــیون کارآفرین ــی کمیس ــه کارآفرین ــای کمیت ــه، اعض ــن جلس ــد. در ای ش
ــودکان  ــار ک ــش آم ــه افزای ــاره ب ــا اش ــان ب ــش بنی ــاد دان ــگری و اقتص گردش
بازمانــده از تحصیــل بــه دلیــل شــرایط ســخت اقتصــادی موجــود و همچنیــن 
شــرایط حاکــم در دوران شــیوع کرونــا کــه دانــش آمــوزان را مجبــور به داشــتن 
امکانــات ارتباطــی بــرای دسترســی بــه ســامانه هــای اینترنتــی کــرده اســت، بر 

لــزوم ایفــای مســئولیت اجتماعــی بنــگاه هــای اقتصــادی و اتــاق تبریــز در ایــن 
موضــوع تاکیــد کردنــد.

آســیب شناســی نظــام آموزشــی فعلــی و ناتوانــی آن در مهــارت آمــوزی دانــش 
آمــوزان چــه در حــوزه مهــارت هــای زندگــی و چــه در حــوزه مهــارت هــای 
ــه کشــورهایی همچــون  ــه تجرب ــود ک ــن جلســه ب ــر ای شــغلی، موضــوع دیگ
فرانســه و حضــور فعــال کســب و کارهــا در رونــد مهــارت آمــوزی دانــش آموزان 

در آســتانه ورود بــه بــازار کار مــورد بحــث و گفتگــو قــرار گرفــت.

جلسه اتاق تبریز با موضوع حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل

گفت و گو



ترکمنستان
ــا نــام رســمی »جمهــوری ترکمنســتان«  ترکمنســتان ب
ــع و جمعیــت ۶  ــر مرب ــا مســاحت ۴۹۱ هــزار کیلومت ب
میلیــون نفــری خــود، کم جمعیت تریــن کشــور آســیای 
ــن و  ــت و بزرگتری ــی رود. پایتخ ــمار م ــه ش ــزی ب مرک
ــش  ــاد« اســت. بی ــن شــهر آن »عشــق آب پرجمعیت تری
ــد  ــدود ۶ درص ــلمان و ح ــش مس ــد مردم از ۹۳ درص
ــدود ۸۶  ــی ح ــاظ قوم ــتند. از لح ــیحی هس ــا مس آنه
از جمعیتــش را ترکمن هــا، ۶ درصــد را ازبک هــا، 5 
ــکیل  ــا تش ــد را قزاق ه ــا و 0.5 درص ــد را روس ه درص

می دهنــد.
و  بســته ترین  از  یکــی  عنــوان  بــه  ترکمنســتان 
منزوی تریــن کشــورهای دنیــا شــناخته می شــود. بــرای 
ــن کشــور برخــاف ســایر کشــورهای آســیای  ــال ای مث
مرکــزی، تنهــا بــه عنــوان مهمــان بــه جلســات ســازمان 
ــه  ــی ب ــود و حت ــوت می ش ــانگهای دع ــای ش همکاری ه

ــده اســت.  ــز درنیام ــاد نی ــن نه ــت ناظــر ای عضوی
از  و  دموکراتیــک  ترکمنســتان  سیســتم حکومتــی 
ــس  ــارات رئی ــت و اختی ــتی اس ــوری ریاس ــوع جمه ن
ــد.  ــا می باش ــراد و نهاده ــایر اف ــتر از س ــور بیش جمه
ــه  ــد س ــز مانن ــور نی ــن کش ــه در ای ــت ک ــی اس بدیه
کشــور قبلــی اشــاره شــده، دیدگاه هــا و نظــرات 
ــاد و  ــت، اقتص ــده سیاس ــن کنن ــور تعیی ــس جمه رئی
ــون،  ــا کن ــان اســتقال ت ــط خارجــی اســت. از زم رواب
ــت:  ــوده اس ــر ب ــدرت دو نف ــیطره ق ــتان در س ترکمنس
ــدوف«.  ــردی محم ــی ب ــازف« و »قربانقل ــراد نی ــر م »صف
ــس  ــر شــوروی رئی ــه از دوران اتحــاد جماهی ــازف ک نی
ــه عنــوان  ــرای مشــروعیت بخشــیدن ب ــود، ب جمهــور ب
ــزدی  ــک نام ــات ت ــک انتخاب ــال ۱۹۹۲ ی ــود، در س خ
ــدی آرا  ــب ۹۹.5۱ درص ــم عجی ــا رق ــرد و ب ــزار ک برگ
ــوری انتخــاب شــد. در ســال ۱۹۹۳  ــه ریاســت جمه ب
بــه تصمیــم پارلمــان لقــب »ترکمــن باشــی کبیــر« بــه 
معنــای رئیــس تمــام ترکمن هــای جهــان بــه وی اعطــا 
شــد. پــس از آن و در اواســط ســال ۱۹۹۳ پیشــنهادی 
از ســوی حــزب دموکراتیــک ترکمنســتان )حــزب 
کمونیســت پیشــین( کــه تنهــا حــزب موجــود در ایــن 
کشــور محســوب می شــد، جهــت افزایــش و گســترش 
قــدرت رئیس جمهــور مطــرح شــد کــه در همــان 
ــازف  ــید. نی ــب رس ــه تصوی ــدوم، ب ــک رفران ــال در ی س
ــزی  ــیای مرک ــورهای آس ــایر کش ــران س ــاف رهب برخ
ــات  ــی انتخاب ــی فرمایش ــزاری حت ــرای برگ ــازی ب نی
ــا  ــد ت ــث ش ــاله باع ــن مس ــرد. همی ــاس نمی ک احس
ــان  ــرف پارلم ــازف از ط ــراد نی ــال ۱۹۹۹ صفرم در س
ــتان  ــر ترکمنس ــوری مادام العم ــوان رئیس جمه ــه عن ب
انتخــاب شــود. در ســال ۲00۲، بــا اینکــه وی در ارتــش 
خدمــت نکــرده بــود بــا ارتقــا بــه درجــه ســپهبدی بــه 

ــد.  ــوب گردی ــش منص ــی کل ارت فرمانده

ــر،  ــور مادام العم ــوان رئیس جمه ــب عن ــش از تصوی پی
نیــازف تــاش کــرد ترکمنســتان را بــه حکومــت 
ــد  ــی مانن ــب و عنوان ــد و از لق ــر بده ــاهی تغیی پادش
ــا  ــی ب ــد ول ــا اســتفاده کن ــا ســردار در خطابه ه شــاه ی
ــا و حــزب دموکراتیــک  ــی از ســوی گروه ه مخالفت های
ــده  ــت ای ــر نتوانس ــد و در آخ ــرو ش ــتان روب ترکمنس
ــی نشــدن  ــد. برخــی دلیــل عمل ــی کن خویــش را عمل
ــد او  ــیدن فرزن ــدرت رس ــه ق ــرس از ب ــرح وی را ت ط
عنــوان می کننــد. امــا او همچنــان در رواج عنــوان 
ــات  ــود. از اقدام ــق ب ــر( موف ــردار« )رهب ــمی »س غیررس
ــهرها و  ــام ش ــر ن ــه تغیی ــوان ب ــر او می ت ــب دیگ عجی
ــه ترکمــن باشــی  ــه کراسنوودســک ب روســتاها از جمل
ــا خیابان هــا و ابنیــه و مکان هــای مهــم اشــاره کــرد.  ی
نیــازف در ســال ۲00۶ بــه شــکلی غیرمنتظــره از 
دنیــا رفــت. بــا ایــن حــال کــه تغییــر قــدرت سیاســی 
ــای  ــود. گروه ه ــر آرام ب ــه ظاه ــازف ب ــرگ نی ــس از م پ
بــرای  را  آتایــف  بــود عوض بــردی  قــرار  سیاســی 
ــه دلیــل  ــی بعــداً ب ریاســت جمهوری معرفــی کننــد ول
پرونــده جنایــی و پیشــینه آتایــف، او را از گزینــه 
ریاســت جمهوری کنــار زدنــد. پــس از چانه زنی هــا 
معــاون  سیاســی،  گروه هــای  همــه  گفت وگــوی  و 
ــه  ــردی محمــدوف« ک ــی ب ــی  »قربانقل ــازف یعن اول نی
بــا حفــظ ســمت وزیــر بهداشــت و درمــان نیــز بــود را 

منتخــب مقــام ریاســت جمهوری اعــام کردنــد. 
بــا اینکــه صفــر مــراد نیــازف یــک دیکتاتــور مطلــق بود 
ولــی بــردی محمــدوف از او نیــز ســختگیرانه تر کشــور 
ــورهای  ــایر کش ــران س ــد رهب ــد. او مانن را اداره می کن
ــه دارد.  ــات عاق ــزاری انتخاب ــه برگ ــزی ب ــیای مرک آس
هماننــد نظربایــف، کریمــوف و رحمان، او نیــز در تمامی 
انتخاباتــی کــه شــرکت کــرده، همــواره پیــروز انتخابــات 
ــون اساســی را  ــز محدودیت هــای قان ــوده اســت. او نی ب
کــه می توانســت قــدرت او را محــدود کنــد بــه ســادگی 

تغییــر داده اســت. وی در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــا ۸۹.0۷ درصــد آرا، در  ترکمنســتان در ســال  ۲00۷ ب
ــال ۲0۱۷   ــد آرا و در س ــا ۹۷.۱۴ درص ــال ۲0۱۲ ب س
درحالــی کــه طــول دوره ریاســت جمهــوری را از پنــج 
بــه هفــت ســال افزایــش داده بــود، بــا ۹۷.۶۹ درصــد آرا 
بــه عنــوان رئیــس جمهــور ترکمنســتان انتخــاب شــد.

بــه ســادگی می تــوان گفــت کــه در ترکمنســتان نیــز، 
ــس  ــخص رئی ــه ش ــات ب ــات و اقدام ــی تصمیم تمام
ــراد  ــر م ــرگ صف ــع م ــود. در واق ــم می ش ــور خت جمه
نیــازف هیــچ تغییــری در سیســتم بســته و دیکتاتــوری 
ترکمنســتان بوجــود نیــاورده و همچنــان حفــظ قــدرت 

ــر تمامــی مســائل دیگــر اولویــت دارد.  سیاســی ب

قرقیزستان
ــا  ــز« ب ــوری قرقی ــمی »جمه ــام رس ــا ن ــتان ب قرقیزس
و جمعیــت  مربــع  مســاحت ۲00 هــزار کیلومتــر 
۶ میلیــون و 500 هــزار نفــری خــود، بــه نوعــی 
لحــاظ  از  مرکــزی  آســیای  کشــور  متفاوت تریــن 
ــن و  ــت و بزرگتری ــی رود. پایتخ ــمار م ــه ش ــی ب سیاس
ــدود  ــت. ح ــکک« اس ــهر آن »بیش ــن ش پرجمعیت تری
۸۶ درصــد مردمــش مســلمان و حــدود ۷ درصــد 
ــدود ۷۴  ــی ح ــاظ قوم ــتند. از لح ــیحی هس ــا مس آنه
از جمعیتــش را قرقیزهــا، ۱5 درصــد را ازبک هــا، 5 
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آسیـــــــــای مرکـزی  
سایـه سنگیــــن سیاسـت

بخش دوم



ــا و حــدود  ــا، ۱.۱ درصــد را دونگان ه درصــد را روس ه
۱ درصــد را اویغورهــا تشــکیل می دهنــد.

ــازمان  ــی س ــو اصل ــت عض ــی از هش ــور یک ــن کش ای
همکاری هــای شــانگهای محســوب شــده و شــاید 
ــه  ــد ک ــزی باش ــیای مرک ــور آس ــا کش ــی تنه ــه نوع ب
چرخــش قــدرت در آن رخ داده و ایــن چرخــش قــدرت 
ــوده  ــی ب ــای سیاس ــرات در تصمیم گیری ه ــث تغیی باع
اســت. قرقیزســتان تنهــا کشــور در آســیای مرکــزی بــا 

ــت. ــی اس ــوری پارلمان ــی جمه ــتم حکومت سیس
در قرقیزســتان نیــز هماننــد ســایر جمهوری هــای 
آســیای مرکــزی کــه از اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ــی  ــان کس ــت هم ــه دس ــدرت ب ــد، ف ــتقال یافتن اس
ــز، در صــدر  ــه در دوران پیــش از اســتقال نی ــاد ک افت
کشــور بــود: »عســگر آقایــف«. آقایــف از بــدو اســتقال 
ــق و  ــه شــکل مطل ــدرت را ب ــا ســال ۲005 ق کشــور ت
کامــل در دســت داشــت. او در انتخابــات ســال ۱۹۹5 بــا 
ــا ۷۶.۴ درصــد آرا  ۷۲.۴ درصــد آرا و در ســال ۲000 ب
بــه عنــوان رئیــس جمهــور انتخــاب شــده بــود. پیــش 
ــاش  ــف ت ــه آقای ــال ۲005 و در حالیک ــات س از انتخاب
می کــرد تــا خــود را رئیــس جمهــور مادام العمــر 
قرقیزســتان کنــد، انقابــی کــه بــه »انقــاب گل اللــه« 

ــرد.  ــرنگون ک ــدرت س ــت، او را از ق ــهرت یاف ش
بــا تــرک کشــور توســط آقایــف، »قربــان بیــگ باقی یف« 

کــه بــه نوعــی رهبــری انقــاب را در دســت داشــت، بــه 
ریاســت جمهــوری انتخــاب شــد. باقی یــف در انتخابــات 
ــه  ــار دوم ب ــرای ب ــال ۲00۹ ب ــوری س ــت جمه ریاس
ناآرامی هــای  و  شــورش ها  ولــی  زد  تکیــه  قــدرت 
ســال ۲0۱0 اجــازه نــداد کــه تــا انتهــای دوران ریاســت 
ــرات ســال ۲0۱0  ــد. تظاه ــدرت بمان ــش در ق جمهوری
ــه در ســال ۲005  ــا انقــاب گل الل تفــاوت عمــده ای ب
ــری  ــه رهب ــوا« ک ــال »رزا اوتونبای ــن س ــت. در ای داش
اعتراضــات را بــر عهــده داشــت، پــس از اســتعفا و تــرک 
کشــور توســط باقی یــف، رفراندومــی برگــزار کــرد و طی 
آن سیســتم سیاســی کشــور را از جمهــوری ریاســتی به 
ــان  ــا زم ــن ت ــر داد. همچنی ــی تغیی ــوری پارلمان جمه
ــات ریاســت جمهــوری، خــود شــخصاً  برگــزاری انتخاب

قــدرت را بــه دســت گرفــت.
ــزار  ــال ۲0۱۱ برگ ــوری در س ــت جمه ــات ریاس انتخاب
شــد. در طــی ایــن انتخابــات »المــاس بیــگ آتانبایــف« 
کــه از مخالفــان دیرینــه آقایــف محســوب می شــد، بــه 
پیــروزی رســید. پیــروزی او و همچنیــن موفقیت نســبی 
حزبــش یعنــی »حزب سوســیال دموکــرات قرقیزســتان« 
در انتخابــات پارلمانــی ســال ۲0۱0، دوره جدیــدی را در 
فضــای سیاســی قرقیزســتان گشــود. حــزب سوســیال 
ــی های  ــی ۲0۱5 کرس ــات پارلمان ــرات در انتخاب دموک
ــر  ــد از ه ــی بع ــه نوع ــت آورد و ب ــه دس ــتری را ب بیش
ــش بیشــتر و جــای  ــف و حزب ــدرت آتانبای ــات ق انتخاب
ــه محدودیــت  ــا توجــه ب پایــش محکم تــر می گردیــد. ب
موجــود در قانــون اساســی جدیــد قرقیزســتان )مصــوب 
۲0۱0( کــه تصــدی پســت ریاســت جمهــوری را بــرای 
ــاز  ــاله مج ــش س ــک دوره ش ــرای ی ــا ب ــرد تنه ــر ف ه
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــف در انتخاب ــد، آتانبای می دان
ــای او  ــه ج ــود و ب ــدا ش ــت کاندی ــال ۲0۱۷ نتوانس س
ــورونبای  ــی »س ــی اش یعن ــم حزب ــر و ه ــت وزی نخس
جینبکــوف« کاندیــدای انتخابــات شــد. جینبکــوف بــه 

ــید.  ــروزی رس ــه پی ــد آرا ب ــا 5۴.۶۷ درص ــختی و ب س
ــات  ــوف، اختاف ــدرت جینبک ــت ق ــا تثبی ــم و ب ــم ک ک
در حــزب سوســیال دموکــرات میــان او و آتانبایــف کــه 
رهبــر حــزب بــود، بــاال گرفــت و بــه حــدی رســید کــه 
ــم  ــف فراه ــه آتانبای ــت و محاکم ــرای بازداش ــه ب زمین
ــدان  ــازده ســال زن ــه ی ــه و ب ــف محاکم ــد. آتانبای گردی
محکــوم و روانــه زنــدان شــد. بــا ایــن اتفــاق انشــعاباتی 

در حــزب پدیــد آمــد.
ــه اوج خــود رســید،  ــن انشــعابات در ســال ۲0۱۹ ب  ای
بــه نحــوی کــه حــزب سوســیال دموکــرات در انتخابــات 

پارلمانــی ســال ۲0۲0 شــرکت نکــرد. 
ــنج  ــی متش ــال ۲0۲0 در فضای ــی س ــات پارلمان انتخاب
برگــزار شــد. در نتیجــه اولیــه اعــام شــده، تنهــا یــک 
حــزب مخالــف بــا جینبکــوف توانســته بــود بــه پارلمان 
راه یابــد. حتــی حزبــی کــه طرفــداران آتانبایف تاســیس 
ــا  ــده، تنه ــام ش ــج اع ــاس نتای ــر اس ــد، ب ــرده بودن ک
حــدود ۲ درصــد از آرا کل کشــور را بدســت آورده بــود 
ــود  ــه عــدم کســب کرســی در پارلمــان ب ــه منزل کــه ب
)طبــق قانــون انتخابــات قرقیزســتان، هــر حــزب بــرای 
ــب  ــد کس ــس، نیازمن ــی در مجل ــت آوردن کرس بدس
حداقــل ۷ درصــد آرای کل کشــور اســت(. ادعاهایــی نیز 
در مــورد تقلــب و خریــد رای در انتخــاب مطــرح شــد. 
ــا اعتراضــات و تظاهــرات  همیــن مســاله باعــث شــد ت
ــف توســط  ــی ایجــاد شــود. آتانبای خشــونت آمیز خیابان
شورشــیان از زنــدان خــارج شــد تــا اوضــاع پیچیده تــر 
ــر  ــتعفای نخســت وزی ــد از اس ــه بع ــود. البت ــل ش از قب
ــت  ــوان نخس ــه عن ــرا ب ــره ملی گ ــک چه ــن ی و تعیی
ــف  ــتان، آتانبای ــان قرقیزس ــط پارلم ــد توس ــر جدی وزی
مجــدداً دســتگیر شــد. نهایتــاً نتیجــه انتخابــات توســط 
کمیســیون انتخابــات قرقیزســتان لغــو شــد و جینبکوف 
اعــام کــرد بــا توجــه بــه شــرایط کشــور و بــا توجــه بــه 
اینکــه نمی خواهــد دســتش بــه خــون مردمــش آلــوده 

ــرد.   ــری ک ــدرت کناره گی ــود، از ق ش
ــاز  ــک و ب ــه فضــای دموکراتی ــًا مشــهود اســت ک کام
ــایه  ــت س ــته اس ــز نتوانس ــتان نی ــی در قرقیزس سیاس
ــت  ــد. درس ــور بزدای ــن کش ــت را از ای ــنگین سیاس س
اســت کــه قرقیزســتان از ســال ۲005 بــه بعــد، برخاف 
چهــار کشــور دیگــر در ســیطره قــدرِت شــخصی یــک 
فــرد قــرار نگرفتــه امــا انتقــال قــدرت بــه جــز در یــک 
مــورد، بــدون خشــونت نبــوده اســت. همیــن مســاله و 
ــرای  در پــی آن، عــدم ثبــات سیاســی عامــل مهمــی ب
ــور  ــن کش ــاد در ای ــر اقتص ــت ب ــت سیاس ــات اولوی اثب

ــوده اســت. ب

نتیجه گیری
ــح و  ــه واض ــا نکت ــد، تنه ــرح ش ــه مط ــی ک ــا مطالب ب
بدیهــی در وضعیــت کلــی کشــورهای آســیای مرکــزی، 
ــب  ــه جوان ــر هم ــت ب ــنگین سیاس ــایه س ــور س حض
ــد  ــایه گاه مانن ــن س ــت. ای ــادی اس ــی و اقتص اجتماع
آنچــه در تاجیکســتان ادامــه دارد شــبیه یــک پادشــاهی 
ــات ازبکســتان و ترکمنســتان  ــد اتفاق ــه، گاه مانن مطلق
ــور در کالبــد فــردی  ــه و دیکتات ــه روحــی یگان ــه مثاب ب
ــند  ــکلی عوام پس ــه ش ــتان ب ــد قزاقس ــد، گاه مانن جدی
ــوب  ــتان در آش ــد قرقیزس ــی و گاه مانن ــی آهن در قالب

ــد.  ــور می کن ــی ظه سیاس
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آسیـــــــــای مرکـزی  
سایـه سنگیــــن سیاسـت



ــاق  ــی ات ــط عموم ــا رواب ــو ب ــان در گفتگ مســعود بنابی
ــرم  ــت چ ــابقه صنع ــوص س ــز در خص ــی تبری بازرگان
ســازی مــی گویــد: انســان اولیــه بــرای پوشــاک خــود 
از پوســت حیوانــات اســتفاده مــی کــرد پــس چــرم را 
مــی تــوان قدیمــی تریــن صنعــت بشــر دانســت. ایــن 
ــه  ــع قدیمــی اســت ک ــز از صنای ــز نی صنعــت در تبری
ــال ۱۳۱۶  ــهر در س ــن ش ــروی در ای ــرم خس ــای چ بن

گذاشــته شــد.
وی ادامــه مــی دهــد: بــا بناگــذاری ایــن کارخانــه، چرم 
ســازی وارد مرحلــه جدیــد صنعتــی شــده و از آن روز، 
تبریــز بــه عنــوان قطــب صنعت چــرم معــروف شــد. به 
دنبــال احــداث ایــن کارخانــه، چندیــن واحــد صنعتــی 
ــرم  ــراف چ ــای اط ــان ه ــز در خیاب ــازی نی ــرم س چ

خســروی راه انــدازی شــد.

تاریخچه ای از تجمع واحدهای تولید چرم
 در مایان

بنابیــان مــی افزایــد: تــا ســال ۶۲، روند فعالیــت صنعت 
چــرم بــه ایــن شــکل ادامــه یافــت امــا در ایــن ســال، به 
دلیــل اینکــه واحدهــای چــرم ســازی از صنایعــی بودند 
کــه آلودگــی محیــط زیســتی بــه دنبــال داشــتند، بــه 
منطقــه مایــان منتقــل شــدند. امــا متاســفانه دســتگاه 
هــای مســئول در آن زمــان بــه درســتی بــه وعــده های 
خــود در قبــال ایــن انتقــال عمــل نکــرده و بــه همیــن 
ــت چــرم اســتان وارد  ــه صنع ــی ب ــه بزرگ ــل، ضرب دلی

. مد آ
رییــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان چــرم 
اســتان بــا اشــاره بــه ادامــه فعالیــت ایــن صنعــت مــی 
گویــد: در آن دوران بــه دلیــل همزمانــی بــا دوران جنگ 
تحمیلــی، واردات بــه کشــور کــم شــده بــود کــه همین 
ــژه در صنعــت  ــق اقتصــادی وی ــر ســبب ایجــاد رون ام
چــرم شــد امــا بــه دلیــل عــدم توجــه بــه زیرســاخت 
هــای منطقــه مایــان، چــرم شــهر بــا مشــکات زیــادی 

روبــرو بــود.
وی بــا اشــاره بــه همــکاری صاحبــان صنایــع چــرم در 
ــا  ــد: ب ــی گوی ــه م ــه خان ــرای ایجــاد تصفی ــان ب آن زم
ایجــاد ایــن تصفیــه خانــه و بانیــان ۴۷ کارخانــه موجود 
ــازه واردان جایــی نبــود.  ــرای ت در آن منطقــه، دیگــر ب
بدیــن ترتیــب، تصمیــم بــر احــداث یــک تصفیــه خانــه 

دیگــر در منطقــه نیــز شــد. 
ــن  ــعه ای ــبب توس ــات را س ــوع اقدام ــن ن ــان، ای بنابی
صنعــت در دهــه ۷0 دانســته و مــی گویــد: در آن زمــان 
ــه دیگــری احــداث شــد کــه در  ــاز هــم تصفیــه خان ب
نهایــت منجــر بــه ســاخت ســه تصفیــه خانــه در طــول 
۲0 ســال شــده بــود. هــر چنــد کاش ایــن برنامــه ریزی 
ــدا صــورت  ــان ابت ــا از هم ــن زیرســاخت ه ــرای تامی ب

مــی گرفــت.

وی ادامــه مــی دهــد: ایــن رونــد تــا االن ادامــه داشــته 
ــن  ــرم در ای ــدی چ ــد تولی ــون ۲۷0 واح ــم اکن ــه ه ک
شــهرک فعالیــت مــی کننــد کــه تعــداد محــدودی بــا 
ظرفیــت نســبتا بــاال ولــی متاســفانه اکثــرا بــا ظرفیــت 

بســیار پاییــن، مشــغول فعالیــت هســتند. 

80 درصد چرم کشور
 از چرم شهر تبریز تامین می شود

ــا  ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــدگان ات ــات نماین ــو هی عض
اشــاره بــه ظرفــت هــای عظیــم شــهرک چــرم تبریــز 
ــا وجــود تمامــی مشــکات، ۸0 درصــد  ــد: ب ــی گوی م
چــرم مــورد نیــاز کشــور از چــرم شــهر تبریــز تامیــن 

مــی شــود.
بنابیــان در خصــوص میــزان اشــتغالزایی ایــن واحدهــا 
ــد:  ــی گوی ــا م ــتقیم آن ه ــتغالزایی مس ــر اش ــاوه ب ع
در کشــور مــا ۸0 هــزار تــا ۱00 هــزار نفــر در صنعــت 
کیــف، کفــش و چــرم اشــتغال دارنــد کــه مــاده اولیــه 

آن هــا از چــرم شــهر تبریــز تامیــن مــی شــود. 
وی ادامــه مــی دهــد: بــا وجــود ایــن میــزان از 
اشــتغالزایی و توانمنــدی ایــن واحدهــا، بــاز هــم حمایت 
ــا از  ــن واحده ــه و ای ــا صــورت نگرفت ــی از آن ه چندان
طــرف امــور مالیــات، محیــط زیســت، تامیــن اجتماعی 

ــره در فشــار هســتند. و غی

صادرات به 16 کشور تا قبل از وضع تحریم ها
رییــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان چــرم 
ــه  ــم، ب ــم نبودی ــی کــه تحری ــد: زمان اســتان مــی افزای
حــدود ۱۶ کشــور از کامبــوج، چیــن تــا اســپانیا، ایتالیا، 
ترکیــه و آســیای میانــه صــادرات داشــتیم و هــم اکنون 
ــر  ــن صنعــت ب ــه در ای ــازار آســیای میان ــز تامیــن ب نی

عهــده تبریــز اســت.
بنابیــان ادامــه مــی دهــد: اتفــاق مبــارک ســال 
ــه صــورت  ــز ب ــوده کــه چــرم تبری ــن ب ــر ای هــای اخی
ــورها  ــر کش ــه دیگ ــش ب ــب کف ــتقیم و در قال غیرمس
ــای  ــش ه ــرم، کف ــر چ ــاوه ب ــا ع ــا م ــده ت ــادر ش ص
ــازار  ــه ب ــر روان ــزوده باالت ــا ارزش اف ــود را ب ــی خ چرم

ــم. ــورها کنی ــر کش دیگ
ــوالت  ــرف محص ــن مص ــده تری ــد: عم ــی افزای وی م
ــت. از  ــش اس ــب کف ــل و در قال ــهر در داخ ــرم ش چ
ــه، ترکیــه،  ــه کشــورهای آســیای میان ســوی دیگــر ب
آذربایجــان، ارمنســتان و روســیه صــادرات چــرم 

ــم. داری
ــای  ــکل ه ــابقه تش ــوص س ــه در خص ــان در ادام بنابی
حــوزه چــرم نیــز مــی گویــد: ســال هــا پیــش تشــکیل 
تشــکل هــای چرم ســازی بــا هــدف همــکاری در ایجاد 
تصفیــه خانــه هــای شــهرک چــرم صــورت گرفتــه بود. 
بــه طــوری کــه ســال ۶۲، شــورای چــرم ســازان بــا ۴۷ 

عضــو کار خــود را آغــاز کــرد. پــس از آن نیــز چندیــن 
تشــکل دیگــر در حــوزه چــرم شــکل گرفتــه بــود.

سابقه تشکیل اتحادیه تولید 
و صادرکنندگان چرم استان

رییــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان چــرم 
اســتان در خصــوص مراحــل تشــکیل ایــن اتحادیــه نیز 
مــی گویــد: در ســال ۸۳، چندیــن نفــراز جوانــان فعــال 
حــوزه چــرم دور هــم جمــع شــدند تــا اتحادیــه ای بــه 
ــرم  ــدگان چ ــدگان و صادرکنن ــه تولیدکنن ــام اتحادی ن

بــرای ایــن صنعــت ایجــاد کننــد.
بنابیــان، حمایــت از فعــاالن ایــن صنــف را مهــم تریــن 
ــدا  ــه مــی دهــد: در ابت ــه دانســته و ادام هــدف اتحادی
ــه  ــا منطق ــه آی ــود ک ــت چــرم شــهر مشــخص نب هوی
صنعتــی، ناحیــه و یــا شــهرک اســت کــه بــا پیگیــری 
ــا داده  ــه م ــه، مجــوز تاســیس شــهرک ب ــای اتحادی ه
ــن  ــه ای ــی ب ــت بخش ــبب هوی ــر س ــن ام ــده و ای ش

مجموعــه شــد.

اخذ مجوز تاسیس شهرک چرم
 مولود تالش های اتحادیه

ــاش  ــود ت ــهرک را مول ــیس ش ــوز تاس ــذ مج وی، اخ
ــد:  ــی گوی ــه دانســته و م ــن اتحادی ــرات ای ــا و مذاک ه
ــه  ــن مجــوز، کارخانجــات منطق ــل از صــدور ای ــا قب ت
نمــی دانســتند اصــا در ایــن مــکان ماندنــی هســتند یا 
خیــر. از زمــان تاســیس شــهرک، ایــن اطمینــان در بین 
صاحبــان صنایــع ایجــاد شــده و از آن موقــع، صنعــت 

چــرم و کارخانجــات توســعه یافتنــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تبریــز، بحــث 
تامیــن مــواد اولیــه را از دیگــر فعالیــت هــای حمایتــی 
اتحادیــه دانســته و ادامــه مــی دهــد: طــی دوره ای، مواد 
اولیــه اصلــی چــرم مثــل پوســت خــام از کشــور خــارج 
شــده و صنعــت چــرم را دچــار مشــکاتی مــی کــرد که 
اتحادیــه بعــد از یکــی دو ســال تــاش توانســت موضوع 
عــوارض بــرای خــروج مــواد اولیــه چــرم را مطــرح کرده 

و به ســرانجام برســاند.

تدبیری برای حل معضل کمبود مواد اولیه چرم
کــه  حالــی  در  دوره  آن  در  افزایــد:  مــی  بنابیــان 
ــواد  ــا کمبــود م ــود، ب کارخانجــات در حــال افزایــش ب
ــن اســتراتژی  ــه بزرگتری ــم ک ــرو شــده بودی ــه روب اولی
ــد شــده در  ــل پوســت خــام تولی ــه حداق ــود ک ــن ب ای
کشــور، در داخــل بمانــد. عــاوه بــر آن، اتحادیــه بــرای 
ــور را  ــه کش ــای ورود آن ب ــام، راه ه ــت خ ــه پوس تهی

ــرد. تســهیل ک
وی بــا اشــاره بــه موانــع بزرگ موجــود در ایــن خصوص 
مــی گویــد: در راســتای واردات پوســت خــام دو موضوع 

رییس اتحادیه تولید و صادرکنندگان چرم آذربایجان شرقی:

چرم؛ صنعت اصیل و قدیمی تبریز
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گفت و گو



عمــده وجــود داشــت. اولــی بحــث ذبــح شــرعی و 
دومــی مســائل دامپزشــکی. در بحث ذبح شــرعی 
مســائل فقهــی زیــادی مطــرح بــود کــه در نهایت 
ــد کــه پوســت  مقــام معظــم رهبــری فتــوا دادن
ــه  ــر از کشــورهای غیراســامی ب ــی اگ خــام حت
ــل  ــلمانان عم ــا توســط مس ــده ام ــران وارد ش ای

آوری شــود، حــال خواهــد بــود.
ــی دهــد: ســال گذشــته ســه  ــه م ــان ادام بنابی
ــد  ــران وارد ش ــه ای ــام ب ــت خ ــن پوس ــزار ت ه
کــه اگــر ایــن واردات انجــام نمــی گرفــت، 
ــی  ــرز تعطیل ــا م ــش و چــرم ت کارخانجــات کف
پیــش مــی رفتنــد. از ســوی دیگــر، دامپزشــکی 
بــه بهانــه اینکــه چــرم وارد شــده ســبب انتقــال 
بیمــاری مــی شــود، اجــازه ورود هیچگونــه 
پوســت خــام را نمــی داد کــه اتحادیــه در ایــن 
مــورد هــم وارد عمــل شــد. اگــر تــاش اتحادیــه 
از کارخانجــات  نبــود، بســیاری  ایــن راه  در 

ــدند.  ــی ش ــل م تعطی
رییــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
ــو  ــد عض ــه رون ــاره ای ب ــا اش ــتان ب ــرم اس چ
گیــری اتحادیــه مــی گویــد: مشــکلی کــه داریم، 
ــای  ــی اعض ــه تمام ــرا ک ــت چ ــاق اس ــون ات قان
ــد  ــه بای ــاق باشــند. البت ــد عضــو ات ــه بای اتحادی
ــختی  ــاق کار س ــت در ات ــت عضوی ــه داش توج
نیســت کــه امیدواریــم فعــاالن حــوزه چــرم در 
ایــن خصــوص همــکاری کــرده و عضــو اتــاق و 

ــه شــوند. ســپس عضــو اتحادی

تاثیر شیوع بیماری کرونا بر صنعت چرم
وی در خصــوص تاثیــر کرونــا بــر صنعــت چــرم 

ــا از بهمــن مــاه  نیــز مــی گویــد: بیمــاری کرون
شــروع شــد. مــا در حــوزه چــرم و کیــف و کفش 
دو بــازار بــزرگ عیــد و مــاه مهــر را داریــم کــه 
ــی  ــا و تعطیل ــاری کرون ــل بیم ــه دلی ــال ب امس
مــدارس و دانشــگاه هــا، هــر دو بــازار را از دســت 

دادیــم. 
بنابیــان ادامــه مــی دهــد: چندیــن صنعــت در 
ایــام کرونــا بــه عنــوان صنعــت آســیب دیــده از 
ایــن بیمــاری معرفــی شــدند کــه صنعــت کیــف 
ــه.  ــود امــا چــرم ن و کفــش نیــز جــزو آن هــا ب
اوج مظلومیــت صنعــت چــرم اســت کــه چطــور 
مــی شــود سیاســت گــذار، کیــف و کفــش را بــه 
عنــوان صنایــع آســیب دیــده معرفــی مــی کنــد 

امــا چــرم را نــه.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن تصمیــم ضربــه بزرگــی 
بــه صنعــت چــرم زد، مــی گویــد: امســال بــازار 
صادراتــی خوبــی مــی توانســتیم داشــته باشــیم 
امــا چــون قوانیــن بانــک مرکــزی هــر لحظــه در 
حــال تغییــر اســت، مــا نیــز در ایــن میــان ســر 
درگــم شــده و در حــال حاضــر صــادرات را کنــار 

گذاشــته ایــم.
رییــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
کــرد:  یــادآوری  پایــان  در  اســتان  چــرم 
ــا  ــه ب ــت ک ــت اس ــر صنع ــک هن ــازی ی چرمس
توجــه بــه ســابقه بلنــد و باالیــی کــه دارد جــزو 
ــز محســوب  هویــت هــای فرهنگــی شــهر تبری
مــی شــود کــه حفــظ ایــن هنــر تنهــا وظیفــه 
چرمســازان تبریــزی نیســت و همــه تبریــزی ها 
بایــد نســبت بــه حفــظ و توســعه ایــن صنعــت، 

ــند.  حســاس و مســئول باش

گزارش عملکرد
 اتحادیه چرم

 در شش ماهه اول 99
چــرم  صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه 
ــا  ــره را ب ــت مدی ــه هیئ ــرقی ۶ جلس ــان ش آذربایج
حضــور اکثریــت آرا در شــش مــاه اول ســال ۹۹ 

ــت. ــرده اس ــزار ک برگ

اهم مصوبات جلسات هیئت مدیره:
بــرای بهبــود فعالیــت کارگاه هــا و کارخانجــات 
چرمســازی، پروتــکل هــای اباغــی مبــارزه بــا 
ــه ســال  ــای اولی ــاه ه ــا در جلســات م ــروس کرون وی
ــی  ــات و تصمیمات ــه و مصوب ــرار گرفت ــورد بحــث ق م
در ایــن راســتا اتخــاذ شــد. پیــرو مشــکات صــادرات 

ــن واردات  ــی و همچنی ــت ارز صادرات و برگش
پوســت خــام و کاال هــای مربوطــه ) کراســت، 
وت بلــو(، مــواد شــیمیایی و ماشــین آالت، نامه 
نــگاری بــا مراجــع ذیربــط انجــام گرفتــه کــه 
ریــز مکاتبــات در دبیرخانــه اتحادیــه موجــود و 
ثبــت شــده اســت. همچنیــن تصویــب دریافــت 
برنــد حــال بــرای چــرم هــای تولیــد شــده در 
ــات  ــات جلس ــر مصوب ــز از دیگ چرمشــهر تبری

بــوده اســت.
مشکالت مطروحه اعضا 

و چگونگی حل و فصل آن ها:
کمبــود مــواد شــیمیایی از اهــم نیازهــای کارخانجــات 
ــن کاال  ــورد واردات ای ــه در م ــی رود ک ــمار م ــه ش ب
ــت.  ــه اس ــام گرفت ــت انج ــا وزارت صم ــی ب مکاتبات
واردات پوســت خــام گاوی و وت بلــو نیــز با مشــکات 
عدیــده ای روبــرو بــوده کــه اتحادیــه هــم و غــم آن 
را دارد کــه ایــن مشــکات بــه نحــو مقتضــی از ســر 
راه تولیدکننــدگان برداشــته شــود. اتحادیــه بــه 
عنــوان یــک بــازوی صنفــی در کنــار تولیدکننــدگان 
و صاحبــان صنایــع چــرم، بررســی اختافــات موجــود 
ــه خــود دانســته  ــای تجــاری را وظصیف ــا طــرف ه ب
ــا تصمیمــات  و در صــورت ارجــاع چنیــن مــواردی ب
ــات شــده  ــه حــل اختاف مرضــی الطرفیــن، موفــق ب

اســت.
تعــداد شــرکت نماینــده اتحادیــه در کمیســیون حــل 

اختــاف مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی
ــرکت در  ــا ش ــه( ب ــر اتحادی ــه ) دبی ــده اتحادی نماین
ــاف  ــل اخت ــای ح ــیون ه ــده کمیس ــات منعق جلس
مالیاتــی بالــغ بــر ۹0 پرونــده، از حقــوق همــکاران در 
حــد وســع و اختیــار قانونــی ایفــای نقش کرده اســت. 
همچنیــن نماینــده اتحادیــه ) نائــب رییــس اتحادیــه( 
بــا شــرکت در کمیســیون هــای حــل اختــاف بــدوی 
و تجدیدنظــر اداره کار و تامیــن اجتماعــی بــه رفــع و 

رجــوع اختافــات پرونــده هــا پرداختــه اســت. 
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مصطفی بهنیا

غفلت از رهبری

 در هیئت مدیره تشکل ها
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ــام  ــات انج ــل از مطالع ــج حاص ــی نتای بررس
شــده در خصــوص وضعیــت موجــود انجمنهای 
ــه  ــد ک ــی ده ــران، نشــان م کســب وکار در ای
رهبــران تشــکلهای عضــو محــور، بــا مشــکات 
ــن  ــداف و تامی ــق اه ــددی در مســیر تحق متع
منافــع اعضــای خــود مواجــه هســتند. تــاش 
ــان  ــه ای صاحب ــد ده ــی چن ــت جمع و فعالی
کســب و کار همــواره تــوام بــا بیــم هــا، امیدها، 
ــوده  ــی ب ــروزی های ــا پی ــا و گاه ب ــت ه شکس
اســت و اینــک در آســتانه یــک تحــول تاریخــی 
ــن اراده در  ــه ای ــت ک ــی اس ــرار دارد. بدیه ق
ــکان  ــادی ام ــکلهای اقتص ــای تش ــتر و فض بس

ــروز دارد. ــور و ب ظه
اقتصــادی،  فعالیتهــای تشــکلهای  تحلیــل 
ســواالت زیــادی را در اذهــان ایجــاد مــی کنــد:

ــای  ــرکت ه ــگاه و ش ــه بن ــرادی ک ــرا اف - چ
موفقــی را پایــه گــذاری و اداره مــی کننــد، در 

ــد؟ ــر کامیابن ــا کمت ــت تشــکل ه مدیری
- بــه راســتی محصــول و خروجــی یک تشــکل 

اقتصادی چیســت؟
- چــرا برخــی از تشــکل هــا تنهــا بــه کلوپهــای 

گفتگــو تبدیــل می شــوند؟
- چــرا تشــکل هــای اقتصــادی در تامیــن 

منافــع صاحبــان کســب و کار ناتواننــد؟
ــرور دچــار ضعــف و  ــه م ــا ب - چــرا تشــکل ه

ــی شــوند؟ ــزش اعضــاء م ری
ــرداری از  ــو ب ــاال و الگ ــواالت ب ــه س ــخ ب پاس
ــی،  ــن الملل ــی و بی ــق داخل ــای موف ــه ه تجرب
ــوان ســاماندهی و تاثیــر گــذاری  ــد ت مــی توان
تشــکل هــا را بهبــود بخشــیده و در ســاماندهی 
مجــدد بخــش خصوصــی نقــش پراهمیتــی ایفا 

کنــد.
ــادی  ــای اقتص ــکل ه ــر تش ــازمانهایی نظی س
ــایر  ــا س ــی ب ــای اساس ــور، تفاوته ــو مح عض
ســازمانها نظیــر ســازمانهای دولتی، ســازمانهای 
سیاســی و شــرکتهای خصوصی در شــیوه اجرا، 
ــزی  ــه ری ــای برنام ــیوه ه ــت، ش ــام مدیری نظ
و ســاختار ســازمانی دارنــد. تشــکل هــای 
صنفــی، شــرکتهای ســهامی نیســتند کــه در 
ــا،  ــت ه ــاره فعالی ــت ســهامداران درب آن اکثری
ــم  ــا تصمی ــه ه ــا و هرین ــذاری ه ــرمایه گ س

ــد.  ــری کنن گی

هــدف ایــن تشــکل هــا پیشــبرد منافــع 
ــای  ــت، گروهه ــر دول ــاء در براب ــترک اعض مش
اجتماعــی مختلــف و دیگــر گروههــای ذینفــع 
اســت. عبــارت »ســازمانهای کســب و کار عضــو 
محــور« تاکیــدی بــر نقــش برجســته اعضــاء به 
عنــوان مبانــی قــدرت، مشــروعیت و توانمنــدی 
ایــن نــوع از ســازمان هــا مــی باشــد.  از مهــم 
تریــن ماموریــت و هــدف یک تشــکل کارفرمایی، 
تاثیرگــذاری بــر دولــت بوســیله تغییــر قوانیــن، 
ــات و  ــا و تصمیم ــه ه ــن نام ــا، آیی ــت ه سیاس
البتــه ارائــه خدمــت بــه اعضــاء اســت. از ایــن رو 
در عمــده تعاریــف تشــکلهای اقتصــادی، آنهــا را 

اینگونــه تعریــف کــرده انــد:
»افــراد یــا ســازمانهایی کــه جهــت تاثیرگــذاری 
بــر سیاســت گــذاری هــای عمومــی در راســتای 
اهــداف و منافــع مشــترک، گــرد هــم مــی آیند.«

بدالیــل متعــدد، دســتیابی بــه ایــن مهــم بــه 
ــد  ــزاری چن ــا برگ ــد ب ــی توان ــه نم ــچ وج هی
جلســه ماهانــه در هیئــت مدیــره محقق شــود. 
ــار  ــع در اختی ــی و مناب ــد بزرگ ــواردی مانن م
ــی  ــذاران، پیچیدگ ــت گ ــا و سیاس ــت ه دول
ــان  ــی و فرهنگــی، زم ــای سیاســی، اجتماع ه
کــم و داوطلبانــه بــودن هیئــت مدیــره در 
تشــکل هــا، دســتیابی بــه محصــول باکیفیــت 
ــه ای مــی  ــدار را امــری تخصصــی و حرف و پای
کنــد. از ایــن رو نــگاه رهبــران و اعضــای هیئت 
مدیــره تشــکل هــا بــه ســازمان دهــی، بویــژه 
ــد  ــی بای ــاد اجتماع ــک نه ــی ی ــازمان ده س
ــه  ــا ب ــکل ه ــی تش ــی توجه ــد. ب ــر کن تغیی
ــتاوردهای  ــی دس ــود یعن ــی خ ــول اصل محص
مشــخص در تاثیرگــذاری بــر دولــت و سیاســت 
ــار  ــر ب ــردن زی ــم ک ــر خ ــه کم ــر ب ــا، منج ه
ــل شــدن  ــات اعضــاء و تبدی ــا و مطالب تقاضاه
بــه ســازمان هایــی شــخص محــور و کاغــذی 

مــی شــود.
بررســی هــای بیــن المللــی و آســیب شناســی 
داخلــی بر روی تشــکلهای کارفرمایــی و اقتصادی 
نشــان مــی دهــد ایــن ســازمان ها دســت کــم از 

برخــی مشــکات زیــر رنــج مــی برنــد:
ــذاری  ــت گ ــر سیاس ــدک ب ــذاری ان ۱- تاثیرگ

ــت. ــای دول ه
۲- رهبــری ضعیــف در نتیجــه فقــدان شــکل 

گیــری ســازمان اثربخــش.
۳- فقــدان تقســیم دقیــق وظایــف بیــن هیئت 

ــره و دبیرخانه. مدی
ــاء  ــران و اعض ــن رهب ــع بی ــارض مناف ۴- تع

ــره. ــت مدی هیئ
5- خدمات غیر جذاب.

ــری،  ــن رو بنظــر مــی رســد مســئله رهب از ای
اجــرا و تقســیم کار اصولــی بین ارکان ســازمان 
ــک  ــاختن ی ــرای س ــن گام ب ــم تری ــا، مه ه
ســازمان پرقــدرت، صاحــب نفــوذ و تاثیرگــذار 
ــتی  ــت. بایس ــذاری اس ــت گ ــه سیاس در عرص
ــای اداره  ــچ وجــه الگوه ــه هی توجــه داشــت ب
ــکل  ــک تش ــاماندهی ی ــرای س ــا ب ــرکت ه ش
مدنــی، ممکــن نیســت. بویــژه اتخــاذ الگوهــا و 
رفتارهــای شــخص محــور و متمرکــز مــی تواند 
ــول  ــن اص ــی تری ــوان مبنای ــه عن ــاد را ب اعتم
شــکل گیــری یــک ســازمان مدنــی مخــدوش 
ســازد و انســجام و اتحــاد یــک تشــکل را مختل 
نمایــد. ورود بنــگاه داران و مدیــران شــرکت هــا 
ــاد،  ــه اعتم ــا ک ــکل ه ــره تش ــت مدی ــه هیئ ب
ــکل  ــدی ش ــول کلی ــارکت، اص ــاع و مش اجم
گیــری بقــاء و قــدرت آن اســت، همــواره ســوء 
ــاد  ــی را ایج ــم های ــوء تفاه ــا و س ــت ه برداش
ــوء  ــن س ــن ای ــم تری ــه مه ــد. از جمل ــی کن م
ــری  ــم گی ــای تصمی ــیوه ه ــا، ش ــت ه برداش
ــد و  ــی توان ــش م ــگاه خوی ــرد در بن ــت. ف اس
ــن  ــدی تری ــی از کلی ــه تنهای ــت ب ــار اس مخت
تــا خردتریــن تصمیمــات را خــودش بگیــرد و 
ــی راهبــری و کنتــرل در  ــه قول ــد. ب اجــرا نمای
ــل  ــر عام ــر عهــده مدی ــا معمــوال ب شــرکت ه
اســت و تضــاد منافــع و اختافــی ایجــاد نمــی 
کنــد. امــا در تشــکل ها کــه یک نهــاد اجتماعی 
ــا  ــره آنه ــت مدی ــوند و هیئ ــی ش ــوب م محس
همگی خودشــان کارفرما محســوب مــی گردند، 
تصمیــم گیــری شــخصی و یا حتــی بــا اکثریت 
آراء، مــی توانــد تضــاد منافــع شــدید و نارضایتی 
ایجــاد کنــد و در نهایــت موجبــات ریــزش و یــا 

حتــی انشــعاب را فراهــم آورد.
ــای  ــکل ه ــای تش ــل ه ــیاری از تحلی در بس
ــره  ــت مدی ــه هیئ ــت ک ــده اس ــی آم کارفرمای
از  ناکارآمــد  اســت  جمعــی  هــا،  تشــکل 
کارآمدتریــن افــراد جامعــه!!! نکتــه بســیار 

یادداشت
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یادداشت

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

عــرض کردیــم کــه تجــارت یکــی از مقــدس 
تریــن ارزش هــای جامعــه بــوده و در تنظیــم 
ــی  ــش مهم ــا نق ــان ه ــی انس ــات زندگ حی
ــاً بــه دلیــل  ایفــا مــی کنــد و ایــن امــر ذات
نیازهــای بشــریت در زمــره  بــه  توجــه 

تجــارت معنــوی محســوب می شــود.
در واقــع تجــارت معنــوی در کنــار تجــارت 
مــادی بــه صــورت نســبی وجــود داشــته و 
ــعه،  ــیر توس ــه در مس ــت ک ــه ای اس مقول
گســترش، ایجــاد همدلــی و تعمیــق روابــط 
اصــل  رعایــت  هماننــد:  امــورات  بیــن 
ــورت  ــه ص ــارت، ب ــن در تج ــت طرفی صداق
ــت  ــار رعای ــرده و از آث ــدا ک ــا پی ــام معن ع
ــوال  ــه جاودانگــی ام ــوان ب ــن اصــل می ت ای
اشــاره  انســانی  ســرمایه های  ســامت  و 

ــرد. ک
مغتنــم  فرصــت  ایــن  در  لــذا   
امتیــازات  از  بخشــی  بیــان  ضمــن 
و  فــردی  آثــار  بــه  معنــوی  تجــارت 
کــرد. خواهیــم  اشــاره ای  آن   اجتماعــی 

ــه  ــه ب ــی ک ــی تجارت ــوی یعن ــارت معن تج
بخــش  تقویــت  کار،  و  کســب  شــیرینی 
جامعــه،  نیازمندی هــای  مختلــف  هــای 
و  ســالم  بــزرگ،  انســان های  تربیــت 
ــم  ــود، فراه ــکات موج ــع مش ــدار، رف دین
ــردن  ــد ک ــم و توانمن ــگ تکری ــردن فرهن ک
افــراد جامعــه بــا اعتقــاد بــه باورهــای 
درونــی و ایجــاد فرهنــگ کار و تــاش، 
ــه همــراه تخصــص  توجــه و اهمیــت داده ب
و دانــش مدیریــت بیــن تجــارت مــادی 
ــد. ــی کن ــاد م ــویی ایج ــم س ــوی ه  و معن

در حقیقــت ارزش هــای اعتقــادی فکــری و 
عقلــی در تجــارت معنــوی شــاخص اصلــی 
ــه ذات اقــدس  ــوده و زمینه هــای تقــرب ب ب
الهــی را فراهــم مــی کنــد و بــا عنایــت بــه 
رحمــت خــاص خداونــد متعــال بــر اســاس 
آیــات شــریفه ۱0 و ۱۱ ســوره مبــارک صف 
ــی  ــْم َعلَ ــْل أَُدلُُّک ــوا َه ــَن آَمُن ــا الَِّذی ــا أَیَُّه »یَ
ــه  ــٍم« ک ــَذاٍب أَلِی ــْن َع ــْم ِم ــاَرٍة تُْنِجیُک تَِج
ــی  ــت م ــود و منفع ــر س ــارت پ ــر تج بیانگ
ــه خــدا و پیامبــرش  باشــد، یعنــی ایمــان ب
ــاً دنبــال  )ص( و قــدم در راه تــاش و نهایت

ــح از  ــتفاده صحی ــا اس ــت او ب ــب رضای کس
ــوان  ــات کــه مــی ت ــت امــوال و انفاق مدیری
بــه بیــان مهمتریــن آن فریضه عظیــم زکات 
ــان  ــق هم ــه طب ــرد ک ــاره ک ــد و اش تاکی
آیــات شــریفه خداونــد متعــال مــی فرمایــد 
 »اگــر بدانیــد ایــن بــرای شــما بهتــر اســت«.

ــه  ــرری ب ــدون ض ــه ب ــی ک ــان و لطف فرم
جــان و کاهــش مــال انســان باعــث درمــان 
بخــل، برکــت در رزق و روزی، بیمــه شــدن 
جــان و مــال، خدایــی شــدن انســان، خــواب 
راحــت، افزایــش مــال و ثــروت، کمــک بــه 
ــن هــا  ــر از ای ــاز شــدن گــره هــا، مهــم ت ب
نــزد خــدای متعــال و  محبوبیــت فــرد 
نزدیــک شــدن بــه او، عامــل رهایــی از کیفر 
ــی اعمــال و  ــره، قبول ــر و کبی گناهــان صغی
ــردی  ــار ف ــاز( در آث ــژه نم ــه وی ــادات )ب عب
آن وجــود دارد و آن فریضــه فرامــوش شــده 
زکات »زکات مــال التجــاره« اســت و آیــا 
ــی را  ــای اله ــت ه ــار و نعم ــه آث ــن هم ای
مــی تــوان صرفــاً بــا تجــارت مــادی بــدون 
 توجــه بــه تجــارت معنــوی بــه دســت آورد.

ــردی،  ــار ف ــر آث ــاوه ب ــوی ع ــارت معن  تج
آثــار اجتماعــی بســیاری دارد. از موثرتریــن 
ــه  ــزرگ، دغدغ ــخصیت ب ــر ش ــرای ه آن ب
ــش  ــدان خوی ــاک در فرزن ــل پ ــت نس تربی
و  پــاک  فرزنــدان  هماننــد  باشــد  مــی 
مطهــر بزرگتریــن تاجــر جهــان اســام 
کــه  )س(  کبــری  خدیجــه  حضــرت 
فرزنــد  دامــن  از  )ع(  معصــوم  امامــان 
زهــرا)س(  فاطمــه  حضــرت  او  نورانــی 
گشــودند. هســتی  جهــان  بــه   دیــده 

دیگــری همــان تقویــت بنیــه دینــی و ایجاد 
ــه  ــت ک ــه اس ــواده و جامع ــرادری در خان ب
امیــد آن دارم بــا اهتمــام بــه فرهنگ ســازی 
مــال  زکات  پرداخــت  شــدن  همگانــی 
ــه  ــه ب ــات ک ــایر انفاق ــار س ــاره در کن التج
ــان  ــات و... هم ــی صدق ــات اله ــاح آی اصط
زکات قرآنــی اســت، در جامعــه مــا معرفــی 
و آثــار و بــرکات آن باعــث آرامــش مــادی و 
معنــوی در زندگــی فــردی و اجتماعــی مــا 
ــد  ــزد خداون ــا را ن ــح م ــال صال شــده و اعم

ــد. ــه کن ــی جاودان ــای اله ــال و اولی متع
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مهمــی در ایــن جملــه وجــود دارد. افــرادی کــه 
بــه هــر جهــت از افــراد موفــق جامعــه محســوب 
ــت  ــم در هیئ ــار ه ــه کن ــی ک ــوند، زمان ــی ش م
مدیــره مــی نشــینند بطــور معمــول بــا مشــکات 
ــادی برخــورد مــی کننــد و در اکثــر  ــع زی و موان
مواقــع جمعــی متحــد، منســجم، همســو و 
کارآمــد شــکل نمــی دهنــد. آنچــه در اینجــا بایــد 
مــورد توجــه قــرار گیــرد، تفــاوت الگوهــا و شــیوه 
هــای مدیریــت  شــرکتهای خصوصــی بــا تشــکل 
هــای صنفــی ســت. لــذا دیگــر ماننــد مدیریــت 
بنــگاه هــا تصمیمــات فــردی جــواب نمــی دهــد 
و بایســتی نقــش تــک تــک اعضــاء هیئــت مدیره 
کــم رنــگ و نقــش جمــع هیئــت مدیــره پررنــگ 

ــردد. گ
یکــی از شــروط موفقیــت تشــکل هــا ایــن اســت 
ــن شــده،  ــه قاعــده جمعــی تدوی ــه هرگون کــه ب
متعهــد بــوده و از آن نافرمانــی نکننــد. مدیریــت 
تضــاد منافــع یکــی از نتایــج روشــن قاعــده 
ــی از  ــاید یک ــت. ش ــکل هاس ــئولیت در تش مس
ســاده تریــن راهکارهــا بــرای مواجهــه بــا مســئله 

ــت باشــد. ــه رای اکثری ــکاء ب ــع، ات تضــاد مناف
یکــی از کلیــدی تریــن کلماتی که در یک تشــکل 
بایــد بــدان پرداختــه شــود و وقــت و انــرژی کافی 
مصــروف آن گــردد، سیاســت هــای کلــی تشــکل 
اســت. امــری که در بســیاری از تشــکل هــا نادیده 
انگاشــته مــی شــود و زمــان هیئــت مدیــره صرف 
امــور روزمــره میگــردد. وقتــی هیئــت مدیــره در 
ــره  ــای روزم ــری ه ــر پیگی ــر، درگی ــگاه رهب جای
ــت  ــار داش ــوان انتظ ــی ت ــا نم ــود، عم ــی ش م
کــه تشــکل، عملکــرد موثــر و هدفمنــدی داشــته 
باشــد و یــا موفــق بــه ایجــاد تغییــری پایــدار در 

محیــط کســب و کار اعضایــش شــود.
اگــر تعریــف و طراحــی مــدل شــیوه اداره تشــکل 
هــا بــه خوبــی و بــا کیفیت انجــام شــود، شــاید در 
آینــده زمــان زیــادی صــرف اصــاح و بروز رســانی 
آن نشــود. همچنیــن کیفیــت طراحــی آن میتواند 
در اکثــر مــوارد، هزینــه هــای اجرایــی، تنــش هــا و 

مشــکات درون ســازمانی را کاهــش دهــد.
برگرفته از: 

کتــاب راهنمــای مدیریــت تشــکل هــای اقتصــادی 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــای ات ــکل ه ــت تش )معاون

ــران(        ــاورزی ای ــدن و کش مع
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  در جلســه کارشناســی در اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، فرصــت هــای جدیــد بــرای ورود ایــران 
ــون  ــایه همچ ــورهای همس ــای کش ــه بازاره ب
ارمنســتان و جمهــوری آذربایجــان مــورد 

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تبریــز، جلســه بررســی ظرفیــت هــای مــرزی 
آذربایجــان شــرقی و مشــکات و موانــع موجود 
ــا  ــاری ب ــات تج ــش ارتباط ــتای افزای در راس
کشــورهای همســایه در محــل اتــاق بازرگانــی 
ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش ــه هم ــز ب تبری
ــا  ــرقی و ب ــان ش ــی آذربایج ــش خصوص و بخ
حضــور دبیــرکل اتــاق، دبیــر میــز آذربایجــان و 
ارمنســتان و مدیــران گمــرک هــا و پایانــه های 

مــرزی اســتان برگــزار شــد.
دبیــرکل اتــاق بازرگانــی تبریــز در ایــن جلســه 
بــا تاکیــد بــر لــزوم برنامــه ریــزی الزم و 
طراحــی برنامــه هــای جایگزیــن بــرای حضــور 
در بــازار کشــورهای همســایه بــه خصــوص دو 
کشــور آذربایجــان و ارمنســتان گفــت: اتفاقــات 
ــد  رخ داده در چندیــن مــاه گذشــته، مــی توان
دروازه جدیــدی بــرای ورود محصــوالت ایرانــی 
بــه دو کشــور آذربایجــان و ارمنســتان بــاز کند 
کــه بایــد بــه دنبــال بهــره بــرداری صحیــح از 

ایــن فرصــت باشــیم.
از  ادامــه داد: یکســری  مهــدی قهرمانــی 
ــای  ــری ه ــم گی ــه تصمی ــوط ب ــور، مرب ام
ــه  ــد زمین ــه بای ــت ک ــی اس ــئوالن دولت مس
ــد.  ــاد کنن ــادرات را ایج ــرایط ص ــهیل ش تس
ــز  ــی نی ــش خصوص ــر بخ ــوی دیگ ــا از س ام
ــاز  ــدن نی ــرپا مان ــرای س ــه ب ــد ک ــد بدان بای
ــا  ــه ماهیــت خــود برگشــته و ب ــه ب اســت ک
ــای روز، کار  ــوژی ه ــا تکنول ــی و ب کارجمع
خــود را بــه پیــش ببــرد.وی افــزود: از وزارت 
ــن حــوزه  ــم در ای ــی خواهی ــور خارجــه م ام
ــه انتقــال اطاعــات بــه بخــش  هــا نســبت ب
ــد. ــته باش ــتری داش ــت بیش ــی هم خصوص

ــی همچنیــن از مباحــث مطــرح شــده  قهرمان
ــار  ــرای واگــذاری اختی ــر صمــت ب توســط وزی
انتخــاب رایــزن هــای بازرگانــی اســتقبال کرده 
ــاب  ــه انتخ ــی ک ــر در صورت ــن ام ــت: ای و گف
رایــزن هــای بازرگانــی بــه صــورت صددرصدی 

ــا  ــتان ه ــی اس ــای بازرگان ــاق ه ــده ات ــر عه ب
باشــد، مــی توانــد موثــر واقــع شــود.

فضا را برای حضور ترکیه در بازار 
آذربایجان باز گذاشته ایم

دبیــر میــز آذربایجــان نیــز در ایــن جلســه بــا 
ــا  ــاط اقتصــادی ب ــان اینکــه در حفــظ ارتب بی
ــی شــده  ــی های ــوری آذربایجــان کوتاه جمه
ــت  ــری سیاس ــفانه یکس ــت: متاس ــت، گف اس
هــا و حــرک هــای اشــتباه باعــث شــده اســت 
کــه در طــول ســال هــا روابــط اقتصــادی خود 
ــا جمهــوری آذربایجــان کاهــش دهیــم و  را ب
بــه ایــن ترتیــب، فضا بــرای حضــور ترکیــه در 

ایــن بازارهــا بازتــر شــده اســت.
محمــد علی نجــاری کهنمویــی ادامــه داد: حاال 
ــای  ــه توانســته بازاره ــه ترکی ــن فضــا ک در ای
ــای  ــازه ایف ــد، اج ــب کن ــان را تصاح آذربایج
ــی را نخواهــد داد و  ــای ایران نقــش شــرکت ه
عمــا در ایــن موضــوع متضــرر خواهیــم بــود.

وی بــا تاکیــد بــر لــزوم برنامــه ریــزی و اولویــت 
ــای  ــات ه ــرش هی ــزام و پذی ــرای اع ــدی ب بن
ــن موضــوع،  اقتصــادی گفــت: متاســفانه در ای
ــه و  ــورت نگرفت ــای الزم ص ــزی ه ــه ری برنام
بــرآورد الزم بــرای میــزان خروجــی ایــن اعــزام 

و پذیــرش هــا انجــام نشــده اســت.
نجــاری کهنمویــی افــزود: همــه ســاله هیــات 
بــه  اســتان  از  اقتصــادی  بلندپایــه  هــای 
ــه  ــال ب ــه امس ــد ک ــی ش ــزام م ــان اع آذربایج
دلیــل شــرایط حاصــل از بیمــاری کرونــا، قــرار 
ــات  ــور مقام ــا حض ــی ب ــزاری اجاس ــر برگ ب
عالــی اســتان و کشــور آذربایجــان بــه صــورت 

ــت. ــده اس ــازی ش مج
وی ادامــه داد: بایــد بــا حضــور مســئوالن 
ــی، برنامــه 5  ــاق بازرگان اقتصــادی اســتان و ات
ــا  ســال آینــده اقتصــادی و ارتباطــی اســتان ب
ــه دنبــال  کشــورهای هــدف تدویــن شــده و ب
ــک میزهــا همچــون  ــک ت ــه ت آن، تکالیفــی ب

ــود. ــان داده ش ــز آذربایج می

میزان صادرات ایران و ترکیه
 به ارمنستان یکسان است

دبیــر میــز ارمنســتان نیــز در ایــن جلســه بــا 

اشــاره بــه توجــه ویــژه بــه گمــرکات و مرزهای 
اســتان گفــت: مــرز نــوردوز را مــی تــوان تنهــا 
مــرز ورود بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا 
ــر روی  ــژه ای ب ــز وی ــد تمرک ــه بای ــت ک دانس
ایــن مــرز وجــود داشــته باشــد امــا هــم اکنــون 
وضعیــت ایــن مــرز چنــدان مناســب نیســت.

علیرضــا نظیــف بــا اشــاره بــه ارزش صادراتــی 
ایــران بــه ارمنســتان گفــت: ارمنســتان و ترکیه 
ارتبــاط سیاســی چندانــی ندارنــد امــا بــا ایــن 
ــه  ــه ب ــران و ترکی ــادرات ای ــزان ص ــود می وج
ــه  ــاوی و ب ــزان مس ــه می ــتان ب ــور ارمنس کش
مقــدار ۳00 میلیــون دالر بــوده اســت کــه ایــن 

امــر بایــد بــه درســتی واکاوی شــود.
ــده،  ــرح ش ــث مط ــق مباح ــه داد: طب وی ادام
کشــور ارمنســتان از ابتــدای ژانویــه اقــدام بــه 
تحریــم واردات کاالی ترکیــه خواهــد کــرد کــه 
ایــن مــی توانــد فرصــت ویــژه ای بــرای کشــور 

ایــران بــه وجــود آورد.
ــدی  ــره من ــزوم به ــر ل ــن ب ــف همچنی نظی
از فرصــت بازگشــایی خــط ریلــی جلفــا- 
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــتان تاکی ــوان- ارمنس نخج
همچنیــن برگــزاری ســمینار ســفرای اتحادیــه 
اوراســیا مــی توانــد در راســتای افزایــش 

ــد. ــر باش ــات موث ارتباط

پیشنهاداتی برای افزایش حضور ایران 
در بازارهای همسایه

شــبانه روزی شــدن مرزهــا، معرفــی صحیــح 
توانمنــدی هــا و ظرفیــت هــای صنایــع، 
ــرای  ــه آزاد ب ــن منطق ــدی از قوانی ــره من به
افزایــش ارتباطــات، پرهیــز از خــام فروشــی، 
نــوردوز،  گمــرک  اداری  ســطح  ارتقــای 
تــاش بــرای کاهــش عــوارض کامیــون 
ــی  ــتان وارد م ــرف ارمنس ــه از ط ــی ک های
ــوان  ــه عن ــراد شایســته ب شــوند، انتخــاب اف
ــی، تقویــت هــاب لجســتیکی  ــزن بازرگان رای
ــای  ــگاه ه ــی نمایش ــا، برپای ــهان و جلف س
و  محصــوالت  معرفــی  بــرای  مشــترک 
ــازهای  ــاخت و س ــام س ــرای انج ــره ب مذاک
مهندســان  توســط  آذربایجــان  کشــور 
ــات مطــرح  اســتان از پیشــنهادات و موضوع

ــود. ــه ب ــن جلس ــای ای ــط اعض ــده توس ش

در اتاق بازرگانی تبریز مطرح شد؛

فرصت های جدید 
برای ورود ایران

 به بازار 
همسایه های شمالی
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ــا  ــد: م ــز می گوی ــاق تبری ــس ات ــه، رئی ژائل
بارهــا دربــاره رویه هــای غلــط در حــوزه کاری 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تذکــر کتبی 
ــن  ــم در ای ــم و انتظــار داری و شــفاهی داده ای
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــده وزی ــدت باقی مان م
ــه  ــی توج ــش خصوص ــگاه بخ ــه ن ــارت ب تج
کنــد تــا بــا کمــک هــم از ایــن گــذر دشــوار 

عبــور کنیــم.
ــوان  علیرضــا رزم حســینی پس ازاینکــه به عن
ــس  ــدن و تجــارت از مجل ــت، مع ــر صنع وزی
اولیــن  در  گرفــت،  اعتمــاد  رأی  یازدهــم 
دیــدار بــا فعــاالن بخــش خصوصــی در محــل 
ــه معرفــی برنامه هــای مبتنــی  ــران ب ــاق ای ات
ــا بخــش خصوصــی  ــر تعامــل و همــکاری ب ب
پرداخــت. فعــاالن بخــش خصوصــی هــم 
ــال  ــک س ــول ی ــه در ط ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
ــه عمــر دولــت دوازدهــم نبایــد  ــده ب باقی مان
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــد صنع ــر جدی از وزی
فضــای  بهبــود  داشــت،  معجــزه  انتظــار 
ــت ارز  ــرایط بازگش ــهیل ش ــب وکار، تس کس
حاصــل از صــادرات، تأمیــن مــواد اولیــه، 
ــدد،  ــری از صــدور بخشــنامه های متع جلوگی
ــادن کوچــک و متوســط، آشــتی  ــای مع احی
ــای  ــه نهاده ــا مجموع ــدگان ب دادن صادرکنن
اداره کننــده، توســعه صــادرات غیرنفتــی و در 
رأس آن هــا »مشــورت بــا بخــش خصوصــی« 
از  به عنــوان مهم تریــن خواســته خــود  را 
ســکان دار جدیــد وزارت خانــه عنــوان کردند.

یونــس ژائلــه، رئیــس اتــاق تبریــز بــه »پایــگاه 
خبــری اتــاق ایــران« گفــت: علیرضــا رزم 
حســینی، وزیــر جدیــد صنعــت  فــردی 
شــیوه  و  تجربــه  اســت؛  فعــال  بســیار 
ــد.  ــد می کن ــن را تأیی ــی او ای ــت قبل مدیری
ــن شــرایط حســاس کشــور و وضعیــت  در ای
صنعــت، معــدن و تجــارت فــردی فعــال 
مثــل رزم حســینی را نیــاز داشــتیم. امــا 
مهم تــر از ایــن مســئله مــا بایــد نقــاط قــوت 
ــاس آن  ــیم و براس ــود را بشناس ــف خ و ضع

کنیــم. برنامه ریــزی 
ــام  ــی نظ ــف فعل ــد: نقطــه  ضع ــه می گوی ژائل
ــا ایجــاد بروکراســی شــدید  ــری م تصمیم  گی
اداری اســت کــه بــرای اجــرای قوانیــن غلــط 
ــت،  ــر صنع ــت. وزی ــده اس ــه کار گرفته ش ب

معــدن و تجــارت بایــد در گام اول بتوانــد 
را  وزارتخانــه  بــر  حاکــم  بروکراســی های 

ســبک تر کنــد.
ــه  ــاد ب ــئله دوم اعتم ــد: مس ــه می ده او ادام
ــا  ــا و باره ــا باره بخــش خصوصــی اســت. م
دربــاره رویه هــای غلــط تذکــر کتبــی و 
شــفاهی داده ایــم. انتظــار داریــم در ایــن 
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــده وزی ــدت باقی مان م
ــه  ــی توج ــش خصوص ــگاه بخ ــه ن ــارت ب تج
کنــد تــا بــا کمــک هــم از ایــن گــذر دشــوار 
عبــور کنیــم. بــدون بخــش خصوصــی فعــال 
ــت.  ــن نیس ــادی ممک ــعه اقتص ــوی توس و ق
پتانســیل  بزرگ تریــن  خصوصــی  بخــش 
نیــروی انســانی کشــور اســت و بایــد از ایــن 

ــت. ــره گرف ــت به فرص
ــران  ــاق ای ــز ات ــاق تبری ــس ات ــه رئی ــه گفت ب
می توانــد در شناســایی و معرفــی نیــروی 
ــه  ــه وزارتخان ــال ب ــناس و فع ــانی کارش انس
ــش  ــی بخ ــر وقت ــرف دیگ ــد. از ط ــل کن عم
خصوصــی و شــرکت های معتبــر شناســایی و 
ــر  ــدی شــوند، بخــش خصوصــی معتب رتبه بن
در عمــل می تواننــد مســائل و مشــکات را در 
کنــار دولــت حــل کننــد. کلیــد حــل مســائلی 
ــات، اشــتغال  ــل واردات، صــادرات، مالی از قبی
و غیــره در دســت بخــش خصوصــی اســت و 

ــن بســتر را فراهــم کنــد. ــد ای ــت بای دول
ــران ادامــه  ــاق ای عضــو هیــات نماینــدگان ات
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــی ک ــد: مطالبات می ده
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  از  همچنــان 
ــد در  ــارت و تولی ــهیل تج ــارت دارد، تس تج
ــی از  کشــور اســت. ممکــن اســت گــره خیل
مشــکات در جــای دیگــری باشــد امــا وزارت 
ــی  ــوان متول صنعــت، معــدن و تجــارت به عن
تجــارت، بایــد تجــارت را تســهیل گری کنــد.

او تأکیــد می کنــد: پیشــنهاد مــا همــان 

ــران  ــاق ای ــه ات ــنهادهای ده گان ــرای پیش اج
ــاره بســته سیاســتی نحــوه بازگشــت ارز  درب
ــورای  ــه در ش ــت ک ــادرات اس ــل از ص حاص
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
در بیست وهشــتم مهرمــاه ارائــه شــد. بــا 
ــاون اقتصــادی  ــه ای کــه توســط مع بخش نام
رئیس جمهــوری صــادر شــد، هفــت مــورد از 
ایــن پیشــنهادها پذیرفتــه شــد. چنــد مــورد 
ــه  ــا اباغی ــد ب ــر می رس ــه نظ ــده ب باقی مان
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــیه ق ــده در حاش اعام ش

بــه گفتــه ژائلــه دولــت و وزارت صنعــت، 
ــاه  ــد م ــد در چن ــارت می توان ــدن و تج مع
آینــده روی حــل یــا حــذف موانــع اقتصــادی 
کار کنــد. نبایــد در رفــع موانــع تردیــد 
ــای  ــکات از حوزه ه ــیاری از مش ــت. بس داش
دیگــر بــه تجــارت و اقتصــاد کشــور تحمیــل 
ــینی  ــت رزم حس ــن وضعی ــود و در ای می ش
ــی  ــازمان ها هماهنگ ــن س ــت بی ــور اس مجب

ــد. ایجــاد کن
او تأکیــد می کنــد: مدت هاســت مســائلی 
آن،  حواشــی  و  ارزی  تعهــد  رفــع  ماننــد 
و  مســائل  و  بازرگانــی  کارت  حواشــی 
مشــکات دیگــر باعــث دلزدگــی بخــش 
ــت،  ــن وضعی ــت. در ای ــده اس ــی ش خصوص
ــدی  ــت بع ــد اولوی ــا می توان ــع کدورت ه رف
ــا  ــد ت ــارت باش ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــا همراهــی و  ــر بخــش خصوصــی ب ــار دیگ ب

همدلــی بیشــتری پــای کار بیاینــد.
بــه گفتــه ژائلــه حداقــل وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت اجــازه ندهــد اعتمــاد بخش 
خصوصــی بــه ایــن وزارتخانــه مخــدوش 
شــود. البتــه مشــکات زیــاد و زمــان انــدک 
اجــازه تحــرک زیــاد بــه آقــای رزم حســینی 
ــط  ــای غل ــل رویه ه ــی حداق ــد داد ول نخواه

ــرار نشــود. ــته تک گذش

یونس ژائله در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران؛

وزیر صنعت باید بروکراسی های 
حاکم بر این وزارتخانه را سبک تر کند

کلید حل 
مسائلی از 

قبیل واردات، 
صادرات، 
مالیات، 
اشتغال
 و غیره

 در دست 
بخش 

خصوصی 
است و دولت 
باید این بستر 
را فراهم کند.



ــت  ــت: در هش ــران گف ــرک ای ــخنگوی گم س
ــزار  ــون و ۹۱۹ ه ماهــه ســال جــاری ۴۷ میلی
ــادر  ــان ص ــه جه ــتباف ب ــرش دس ۶۶۳ دالر ف
شــده اســت کــه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل 

ــه دارد. ــزار دالر فاصل ــر از ۸00 ه کمت
ســید روح الــه لطیفــی گفــت: تا پایــان آبــان ماه 
ســال جــاری صــادرات گبــه و فــرش دســتباف 
بــا پشــم و مــوی نــرم، دو میلیــون و ۷۱۱ هــزار 
و 5۸۴ دالر را تجربــه کــرده اســت کــه ایــن رقــم 
در مــدت مشــابه ســال ۹۸ بــه چهــار میلیــون و 

۱۶۱ هــزار و ۱۴۶ دالر رســیده بــود.
ســایر  صــادرات  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــرک  ــم و ک ــا پش ــده ب ــه ش ــای بافت کفپوش ه
نــرم حیوانــات در ســال ۹۸، حــدود ۳۸ میلیــون 
و ۸۱۶ هــزار دالر بــوده اســت، خاطرنشــان کرد: 
ــون و  ــه ۳۹ میلی ــم در ســال جــاری ب ــن رق ای

۲۶۶ هــزار و ۷۶۳ رســید.
ــت  ــرد: در هش ــح ک ــرک تصری ــخنگوی گم س
ماهــه ســال گذشــته پنــج میلیــون و ۶۹۷ هزار 
ــت  ــره باف ــاجی و گ ــای نس و ۱00 دالر فرش ه
ــدت  ــم در م ــن رق ــه ای ــت ک ــده اس ــادر ش ص
مشــابه ســال جــاری صــادرات پنــج میلیــون و 
ــه کــرده اســت. ۹۴۱ هــزار و ۳۱۶ دالر را تجرب

ــا بیــان اینکــه مجمــوع صــادرات هشــت  وی ب
ــزار  ــون و ۶۷۴ ه ــه ۴۸ میلی ماهــه ســال ۹۸ ب
و ۶۶۷ دالر رســید، گفــت: در ســال جــاری تــا 
ــزار و  ــون و ۹۱۹ ه ــاه، ۴۷ میلی ــان م ــان آب پای
ــادر  ــان ص ــه جه ــتباف ب ــرش دس ۶۶۳ دالر ف

شــده اســت.
بــه گفتــه وی، میــزان صــادرات فرش دســتباف 
ــا  در هشــت ماهــه ســال جــاری در مقایســه ب
مــدت مشــابه ســال گذشــته حــدود ۷55 هــزار 
دالر کاهــش را نشــان می دهــد کــه بــا توجــه به 
شــیوع ناگهانــی ویــروس کرونــا و بســته بــودن 

مرزهــا منطقــی بــه نظــر می رســد.
ــی  ــاف برخ ــر خ ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب لطیف
ــادرات  ــی در ص ــل توجه ــش قاب ــا کاه ادعاه
ــم، اظهــار داشــت:  فــرش دســتباف نداشــته ای
ــه  ــج ب ــه تدری ــه ب ــت ک ــی اس ــرش محصول ف
فــروش می رســد و امــکان بازگشــت ارز حاصــل 
از صــادرات آن در مهلــت هفــت ماهــه امــکان 
ــی  ــل برخ ــن دلی ــه همی ــت و ب ــود نداش ووج
گمانــه زنی هــا مبنــای کاهــش چشــمگیر 
صــادرات ایــن کاالی ایرانــی را داشــت امــا 
ــرش  ــروش ف ــادرات و ف ــا ص ــاس آماره ــر اس ب

ــود. ــام می ش ــابق انج ــد س ــتباف همانن دس

صادرات ۴۷ میلیون دالری فرش در هشت ماه

اســتان  جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
ــهرک  ــداث ش ــت: اح ــرقی گف ــان ش آذربایج
ــی  ــی و تبدیل ــع غذای ــی صنای ــای تخصص ه
ــر  ــز از تغیی ــت و متمرک ــای ثاب ــکان ه در م
ــری  ــای اراضــی کشــاورزی جلوگی ــری ه کارب

ــد. ــی کن م
 اکبــر فتحــی در جلســه امضــای تفاهــم 
نامــه همــکاری مشــترک احــداث شــهرکهای 
ــازده  ــک و زودب ــای کوچ ــی کارگاه ه تخصص
فنــاور و دانــش بنیــان صنایــع غذایــی در 
آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور الیــاس گل 
ــپاه  ــده س ــگ کنن ــاون هماهن ــدزاده مع محم
ــد،   ــزار ش ــرقی برگ ــان ش ــورای آذربایج عاش
اظهــار داشــت: بهــره منــدی از ظرفیــت ســپاه 
عاشــورا و بســیج ســازندگی در راســتای حــل 
مشــکات بخــش کشــاورزی اســتان از اهمیــت 

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ وی
ــر در  ــه حاض ــم نام ــه تفاه ــان اینک ــا بی وی ب
واقــع جــزو نیازمنــدی هــای بخــش کشــاورزی 
ــول  ــن محص ــون ت ــج میلی ــزود: پن ــت اف اس
آذربایجــان  اســتان  کشــاورزی  بخــش  در 
شــرقی تولیــد مــی شــود کــه بخشــی از ایــن 
محصــوالت مــازاد بــر مصــرف اســتان بــوده و 

ــر هســتند. ــاد پذی فس
معــاون هماهنــگ کننــده ســپاه عاشــورا نیــز 

در ایــن جلســه گفــت: احــداث شــهرک هــای 
تخصصــی صنایــع غذایــی و تبدیلــی زودبــازده 
در ســطح اســتان، موجــب افزایــش اشــتغال و 
افزایــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی خواهــد 

شــد.
را  نامــه  تفاهــم  موضــوع  محمــدزاده  گل 
همــکاری مشــترک چهــار جانبــه جهــت 
ایجــاد شــهرک هــای تخصصــی کارگاه هــای 
ــان  ــش بنی ــاور و دان ــازده فن ــک و زودب کوچ
صنایــع غذایــی دانســت و گفــت: معرفــی 
توجیــه  دارای  ملــی  اراضــی  واگــذاری  و 
موسســه  ضوابــط  رعایــت  بــا  اقتصــادی 
ــق  ــت تحق ــن مســکن بســیجیان در جه تامی
ــدارک و  ــار گذاشــتن م ــه، در اختی تفاهــم نام
مســتندات، حمایــت و رفــع موانــع اداری درون 
ســازمانی و کمــک بــه اخــذ مجوزهــای الزم و 
پروانــه هــای مــورد نیــاز جهــت اقدامــات الزم 
بــرای تحقــق تفاهم نامــه و اســتقرار متقاضیان 
ــای  ــهرک ه ــی در ش ــی و تبدیل ــع غذای صنای
موضــوع توافــق نامــه بــه منظــور وحــدت رویــه 
و یکپارچــه ســازی صنایــع غذایــی و تبدیلــی 
ــط  ــای الزم توس ــدور مجوزه ــریع در ص و تس
مدیریــت صنایــع تبدیلــی و غذایــی از تعهدات 
ایــن  در  اســتان  جهادکشــاورزی  ســازمان 

ــد. ــی باش ــه م تفاهمنام

احداث شهرک های تخصصی 
صنایع غذایی و تبدیلی
 در آذربایجان شرقی

امســال در ۹ ماهــه گذشــته ۱۷ میلیــون و ۴۶0 هــزار و ۴0 تــن کاالی 
ــزار و  ــون و ۳5۹ ه ــارد و ۷۶۳ میلی ــت میلی ــه ارزش هش ــی ب اساس

۲۱۸ دالر از گمــرکات کشــور ترخیــص شــد.
ســید روح الــه لطیفــی افــزود: بیــش از ۲5 میلیــون تــن کاال در ۹ ماهــه 
ــای  ــروه کااله ــد آن از ۲5 گ ــه ۷0 درص ــده ک ــور ش ــال وارد کش امس

اساســی بــوده کــه بــه وزن ۱۷ و نیــم میلیــون تــن رســیده اســت.
ــه هــای روغنــی، روغــن خــام  وی افــزود: پنــج کاالی ذرت، جــو، دان
ــون  ــا ارز دولتــی وارد شــده، ۱۲ میلی ــه ســویا کــه ب ــع و کنجال و مای
ــه ارزش چهــار میلیــارد و ۱۴5 میلیــون و  و ۲۹۶ هــزار و ۳۲5 تــن ب
۴0۹ هــزار و ۴۴0 دالر را بــه خــود اختصــاص داده اســت، کــه بیــش 
از ۴۹ درصــد کل واردات کشــور و ۷0.5 درصــد واردات کاالهــای 

ــر مــی گیــرد.  ــی در ب اساســی را از لحــاظ وزن
ــرد:  ــم خاطرنشــان ک ــج قل ــن پن ــزان واردات ای ــه می لطیفــی در زمین
ــک  ــه ارزش ی ــن ب ــزار و ۳0۶ ت ــون و ۲۴۹ ه ــت میلی ــا هف ذرت ب
ــتین کاالی  ــزار و ۶۷۶ دالر، نخس ــون و ۲05 ه ــارد و ۷۷۹ میلی میلی
سوبســید دار کشــور از لحــاظ ارزش و هــم از لحــاظ وزنــی بــود و در 
ــی  ــدت نخســتین کاالی واردات ــن م ــی در ای ــای کاالی ــروه ه ــه گ هم

کشــور اســت.
ــه هــای  ــه گفتــه وی، پــس از ذرت، در بیــن کاالهــای اساســی، دان ب
ــه ارزش ۹۴۹  ــن و ب ــون و ۸۴۶ هــزار و 5۸۶ ت ــک میلی ــا ی ــی ب روغن
میلیــون و ۷5۶ هــزار و ۴۳۹ دالر ، روغــن هــای نیمــه جامــد، خــام و 
مایــع بــا ۷5۶ هــزار و ۱۲۱ تــن بــه ارزش ۶۲۷میلیــون و ۸۶۹ هــزار 

ــزار و  ــون و ۱0۳ ه ــک میلی ــا ی ــویا ب ــه س و ۷۳۳ دالر، کنجال
ــزار و ۳۱0 دالر و  ــون و ۷۴۶ ه ــه ارزش ۴۶۱ میلی ــن ب ۸0۷ ت
جــو بــا یــک میلیــون و ۳۴0 هــزار و 505 تــن بــه ارزش ۳۲۶ 
ــای  ــه ه ــب در رتب ــه ترتی ــزار و ۲۸۲ دالر ب ــون و ۸۳۱ ه میلی

بعــد قــرار دارنــد.
ــا ســایر کاالهــای اساســی گفــت: دارو ،  ســخنگوی گمــرک در رابطــه ب
تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی بــا یــک میلیــارد و ۲۳۱ میلیــون و ۶۷۲ 
هــزار و ۴۴ دالر، برنــج بــا ۷0۷ میلیــون و ۸۷۲ هــزار و ۱۸۱ دالر، گنــدم 
بــا ۶۹۶ میلیــون و 5۱۷ هــزار و ۱۸۶ دالر، شــکر خــام بــا ۳5۷ میلیــون 
و ۲۳۴ هــزار و ۱۳5 دالر، ماشــین آالت تولیــد کننــده کاالی اساســی بــا 
۳۲۷ میلیــون و ۲۷۸ هــزار و ۳۴۷ دالر، چــای خشــک بــا ۲۲۱ میلیــون 
و ۱۸۷ هــزار و ۸۲ دالر، الســتیک ســنگین بــا ۲0۶ میلیــون و ۲۴۹ هــزار 
و ۶5۴ دالر، خمیرکاغــذ بــا ۱۴۴ میلیــون و ۲5۳ هــزار و ۸۲۱ دالر قــرار 

دارنــد.
بــه گفتــه وی، کاغذچــاپ و تحریــر بــا ۱۴۲ میلیــون و ۶0۱ هــزار و ۸۶۹ 
دالر، کودهــای شــیمیایی بــا ۱۲۳میلیون و ۷۸۳ هــزار و ۲۷۸ دالر، حبوبات 
بــا ۱۱۱ میلیــون و ۳۶۹ هــزار و ۴00 دالر، گوشــت قرمــز ســرد ســنگین 
ــکال شــیمیایی  ــزار و ۶۷0 دالر، ســموم تکنی ــون و ۷۳۷ ه ــا ۱0۴ میلی ب
ــا  ــروری ب ــی ض ــای دام ــزار و ۸5۳ دالر، داروه ــون و ۴۳۸ ه ــا 5۸ میلی ب
۴۷ میلیــون و ۲5 هــزار و ۲۶۸ دالر، کــره بســته بنــدی بــا ۳۸ میلیــون و 
۴۷۴ هــزار و ۴۴۶ دالر، گوشــت قرمــز ســبک گــرم بــا ۲۸ میلیــون و ۶۱۱ 
هــزار ۳۱۱ دالر، کاغــذ روزنامــه بــا ســه میلیــون و ۷۹۹ هــزار و ۶۴0 دالر 
و گوشــت مــرغ بــا ۲0۳ هــزار و ۴0۸ دالر بــه ترتیــب بقیــه گــروه کاالهای 
اساســی کشــور در ایــن مــدت بودنــد کــه بــه کشــور وارد و از گمــرکات 

ترخیــص شــدند.
ــون  ــه ۱۱0 میلی ــد ک ــی ده ــان م ــال نش ــه امس ــا در ۹ ماه ــی ه بررس
ــف  ــورهای مختل ــران و کش ــن ای ــارد دالر بی ــه ارزش 5۲ میلی ــن کاال ب ت
مبادلــه شــد کــه ســهم صــادرات 5۸ میلیــون و ۲00 هزارتن بــه ارزش ۲5 
میلیــارد و ۱00 میلیــون دالر و واردات بــه لحــاظ وزنــی ۲5 میلیــون تــن و 

ــود. از نظــر ارزش ۲۶ میلیــارد و ۸00 میلیــون دالر ب

در 9ماه سال 99؛

واردات ۱۷.۵میلیون تن کاالی اساسی
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 معــاون فنــی گمــرک ایــران، گفــت: متعاقــب 
پیشــنهادات ارائــه شــده از ســوی گمــرک ایران 
ــه ۱۱۹  ــنهادات در جلس ــن پیش ــب ای و تصوی
ســتاد تنظیــم بــازار، 5 مصوبــه بســیار مهــم بــا 
موضــوع تســهیل و تســریع در انجــام تشــریفات 
و  اساســی  کاالهــای  ترخیــص  و  گمرکــی 
بــه گمــرکات اجرایــی  تولیــد،  نهاده هــای 

ــاغ شــده اســت. کشــور اب
ــه  ــا توج ــزود: ب ــی اف ــال ارونق ــرداد جم مه
بــه تصمیمــات جلســه ســتاد هماهنگــی 
اقتصــادی دولــت در خصــوص ترخیــص فوری 
کاالهــای اساســی و ضــروری موجــود در بنادر 
و گمــرکات کشــور و به منظــور تســریع در 
ــص  ــد ترخی ــرر ش ــا مق ــن کااله ــص ای ترخی
ــم  ــروه یک ــی گ ــای اساس ــد کااله ۹0 درص
کاالیــِی مشــمول ارز ترجیحــی )روغــن خــام، 
دانه هــای روغنــی، کنجالــۀ ســویا، جــو و 
ــا اخــذ تعهــد از صاحــب کاال مبنــی  ذرت(، ب
بــر پذیــرش پرداخــت مابــه التفــاوت نــرخ ارز 
در صــورت تعلــق بــه کاال و تعهــد عرضــۀ کاال 
ــامانه ها  ــه در س ــا عرض ــوب ی ــرخ مص ــا ن ب
تعییــن  توزیــع  شــبکه های  و  )بــازارگاه 
شــده(، بــدون الــزام بــه ارائــه کــد رهگیــری 

ــد. ــر باش ــکان پذی ــک ام بان
ــرد:  ــح ک ــران تصری ــرک ای ــی گم ــاون فن مع
ــی  ــای اساس ــۀ کااله ــدی کلی ــص درص ترخی
و  تجهیــزات  قطعــات،  اجــزا،  ۲۱؛  گــروه 
ــر وزارت  ــام نظ ــق اع ــد مطاب ــای تولی نهاده ه
صنعــت، معــدن و تجــارت؛ و اقــام مرتبــط بــا 
حــوزه وزارت جهــاد کشــاورزی، مطابــق اعــام 
نظــر معاونــت توســعه صنایــع تبدیلی و کســب 
و کارهــای کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــقف  ــا س ــی الزم ت ــای قانون ــذ مجوزه ــا اخ ب

ــود. ــام ش ــرک انج ــط گم ــد، توس ۹0درص
ارونقــی بــا اشــاره بــه بــروز مشــکاتی در 
صــدور قبــوض انبــار کاالهــای وارده بــه بنــادر 
و گمــرکات کشــور و یــا بــا عنایــت بــه ترانزیــت 
برخــی از کاالهــای اساســی و نهاده هــای تولیــد 
ــت:  ــی کشــور گف ــرکات داخل ــه گم ــادر ب از بن
ــم  ــتاد تنظی ــه س ــم در جلس ــوع ه ــن موض ای
بــازار مطــرح شــد و نهایتــاً مقــرر شــد مــاک 
ــات  ــرای تصمیم ــت اج ــری جه ــم گی تصمی
ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت، تاریــخ ورود 
ــه کشــور باشــد و گمــرک ایــران ضمــن  کاال ب
ــور را  ــخ مزب ــورد، تاری ــن م ــق ای ــاء دقی احص

ــد. ــرار ده ــن خصــوص ق ــدام در ای ــاک اق م

۵ مصوبه مهم در خصوص ترخیص کاالهای اساسی

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهاد 
از افزایــش ۳0  کشــاورزی آذربایجان شــرقی 
ــتان  ــران در اس ــد زعف ــرد تولی ــدی عملک درص
در ســال جاری خبــر داد.علــی رخ افــروز اظهــار 
ــی  ــار از اراض ــدود ۳50 هکت ــال ح ــرد: امس ک
آذربایجــان شــرقی، زیــر کشــت زعفــران اســت 
کــه نســبت بــه ســال گذشــته نزدیــک بــه ۲0 
درصــد افزایــش ســطح زیــر کشــت را داشــتیم، 
امــا پیــش بینــی می شــود کــه عملکــرد تولیــد 
ــا  ــد. وی ب ــش یاب ــه ۳0 درصــد افزای ــک ب نزدی
ــرف و ســردی  بیــان اینکــه بارندگــی شــدید ب
ــدی  ــران، تهدی ــت زعف ــان برداش ــوا در زم ه
ــن محصــول  ــزان برداشــت ای ــرای می جــدی ب
گرانبهــا محســوب می شــود، ادامــه داد: امســال 
هــوا بســیار عالــی بــوده و مشــکلی از ایــن بابــت 
وجــود نــدارد و حتــی بــا ایــن نــوع آب و هــوا، 
ــران  ــوان زعف ــتان، می ت ــاط اس ــی نق در تمام

کشــت کــرد.
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان 
ادامــه  شــرقی  آذربایجــان  جهادکشــاورزی 
ــای  ــزان آب  ه ــش می ــه کاه ــه ب ــا توج داد: ب
زیرزمینــی، ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان، 
ــم آب  ــوالت ک ــا محص ــرده ت ــزی ک ــه ری برنام
بــر و بــا صرفــه را در الگــوی کشــت محصــوالت 
اســتان جــای دهــد کــه زعفــران نیــز در ایــن 
الگــو وجــود دارد، زیــرا زعفــران بــه حداقــل آب 

ــت و  ــوان در دو نوب ــر می ت ــاز دارد و حداکث نی
زمانــی کــه محصــوالت دیگــر نیــاز بــه آبیــاری 

ــرد. ــاری ک ــه را آبی ــد، مزرع ندارن
ــرد  ــط عملک ــه متوس ــان اینک ــا بی ــروز ب رخ اف
تولیــد زعفــران خشــک کشــور، ۳.۴ کیلوگــرم 
در هــر هکتــار اســت،  گفــت: بــا همــت 
کشــاورزان باســواد در اســتان، متوســط عملکرد 
ایــن محصــول در آذربایجــان شــرقی بــه چهــار 

ــیده اســت. ــار رس ــر هکت ــرم در ه کیلوگ
وی عملکــرد مــزارع شــاخص را بیــش از ۸ 
کیلوگــرم در هکتــار اعــام نمــود و گفــت: 
میــزان تولیــد زعفــران خشــک در اســتان 
آذربایجــان شــرقی در ســالجاری، بــاالی ۱۴00 

کیلوگــرم پیــش بینــی می شــود .
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان 
جهادکشــاورزی آذربایجــان شــرقی تشــریح کرد: 
از مجمــوع بیــش از ۱0۶ هــزار  هکتــار زعفــران 
ــرقی  ــان ش ــتان آذر بایج ــور، اس ــطح کش در س
ــزارع  ــر کشــت م حــدود 0.۳ درصــد ســطح زی
زعفــران در ســطح کشــور را دارد و از ایــن حیــث 
رتبــه یازدهــم را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

وی گفــت: بیشــترین ســطح زیرکشــت زعفــران 
ــتر  ــهر و شبس ــد، آذرش ــتانهای مرن در شهرس
بــوده  و شهرســتان مرنــد دارای ۱۹5 هکتــار بــا 
تولیــد بیــش از ۸00 کیلوگــرم رتبه اول اســتان 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

افزایش ۳۰ درصدی برداشت زعفران
 در آذربایجان شرقی

ــورو کاال  ــون ی ــادل 5۶۳ میلی ــران مع ــپتامبر ۲0۲0، ای ــا س ــه ت از ژانوی
بــه اتحادیــه اروپــا صــادر کــرده و در مقابــل دو میلیــارد و ۷۸۳ میلیــون 
یــورو کاال از ایــن منطقــه وارد کــرده اســت. آمارهــا نشــان می دهــد کــه 
صــادرات ایــران بــه اتحادیــه اروپــا طــی ۹ ماهــه ۲0۲0 نســبت بــه مدت 
مشــابه ســال گذشــته بیــش از ۱۳ درصــد رشــد کــرده و واردات آن از 
ایــن منطقــه امــا افــت نزدیــک بــه ۱5 درصــدی را تجربــه کــرده اســت.

ــا اتحادیــه اروپــا یــا مجموعــه  ــازه زمانــی تجــارت ایــران ب طــی ایــن ب
صــادرات و واردات حــدود ۳ میلیــارد و ۳۴5 میلیــون یــورو ثبــت شــده 
ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــت ۱۱ درصــدی نســبت ب ــا اف ــه ب ک

همــراه اســت.
در ســپتامبر ۲0۲0 ارزش صــادرات کاالیــی ایــران بــه اتحادیــه اروپــا بالغ 
بــر ۸۱ میلیــون یــورو بــوده اســت ایــن رقــم نســبت بــه مــاه قبــل ۹۴ 
درصــد رشــد داشــته و نســبت بــه ماه مشــابه ســال گذشــته حــدود ۲.۳ 
برابــر شــده اســت. در مــاه ژوئیــه و مــاه مــارس ۲0۲0 صــادرات ایــران به 
اتحادیــه اروپــا بیشــینه را تجربــه کــرد کــه بــه ترتیــب هرکــدام معــادل 
ــه ۲0۱۹  ــورو اســت. طــی ژانوی ــورو و ۸۹.۹ میلیــون ی ۹۲.۳ میلیــون ی
تــا ســپتامبر ۲0۲0 کمتریــن ارزش صــادرات ایــران بــه اتحادیــه اروپــا 

مربــوط بــه آوریــل ۲0۲0 و معــادل ۱۹.۹ میلیــون یــورو اســت.
طــی ســپتامبر ۲0۲0 ایــران معــادل ۳۲۲ میلیــون یــورو کاال از اتحادیــه 
ــاه قبــل رشــد بیــش از ۲۸  ــه م ــا وارد کــرده اســت کــه نســبت ب اروپ
ــران از  ــه واردات ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد؛ ای ــه ک ــدی را تجرب درص
ــا  ــه مــاه مشــابه ســال گذشــته ب اتحادیــه اروپــا در ســپتامبر نســبت ب
ــاه اوت  ــران در م ــت واردات ای ــده اس ــه ش ــدی مواج ــت ۸ درص اف
۲0۲0 در پاییــن تریــن ســطح خــود در ژانویــه ۲0۱۹ تــا ســپتامبر 
ــه  ــران از اتحادی ــطح واردات ای ــترین س ــت بیش ــته اس ۲0۱۴ داش
اروپــا چــه مــدت مــورد بررســی مربــوط بــه ژوئیــه ۲0۱۹ و حــدود 
ــه طــور کلــی ســطح واردات ایــران از  ۳5۱ میلیــون یــورو اســت ب
ــال ۲0۱۹ در ســطح  ــه س ــه در ســال ۲0۲0 نســبت ب ــن منطق ای

پاییــن تــری قــرار دارد.
ــه  ــران ب ــی ای ــادرات کاالی ــترین ارزش ص ــه ۲0۲0 ، بیش ــی ۹ ماه ط
ــده«  ــات زن ــی و حیوان ــواد غذای ــی »م ــروه کاالی ــه گ ــا ب ــه اروپ اتحادی
اختصــاص داشــته کــه معــادل ۲۲۲ میلیــون یــورو ثبــت شــده اســت 
دومیــن گــروه کاالیــی بــا بیشــترین ارزش صادرات نیــز »مواد شــیمیایی 
ــون  ــدود ۱۱0 میلی ــادرات آن ح ــه ص ــوده ک ــط« ب ــوالت مرتب و محص
یــورو رقــم خــورده اســت. همچنیــن ســومین گــروه کاالیــی کــه ایــران 
بیشــترین صــادرات را بــه اتحادیــه اروپا داشــته »ســوخت هــای معدنی و 

روان کننــده هــا« هســتند.
ــا طــی ۹ ماهــه  ــه اروپ ــران از اتحادی بیشــترین ارزش واردات کاالیــی ای
ــزات حمــل و نقــل« و  ــه »ماشــین آالت و تجهی ــوط ب ســال ۲0۲0 مرب
معــادل ۸۸۷ میلیــون یــورو بــوده اســت واردات ایــران از اتحادیــه اروپــا 
در ایــن گــروه کاالیــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال ۲0۱۹ بــا افــت 

۲۳ درصــدی مواجــه بــوده اســت.
بزرگتریــن مقصــد صادراتــی ایــران در اتحادیــه اروپــا آلمــان اســت کــه 
طــی ۹ ماهــه ســال ۲0۲0 حــدود ۳۶ درصــد ارزش صــادرات ایــران بــه 

اتحادیــه اروپــا بــه ایــن کشــور انجــام شــده اســت.
هلنــد در ۹ ماهــه ســال ۲0۱۹ نهمیــن مقصــد صادراتــی ایــران در اروپــا 
بــود امــا در مــدت مشــابه ســال ۲0۲0 صــادرات ایــران بــه ایــن کشــور 
حــدود ۸ برابــر شــده و در نتیجــه ایــن کشــور بــه جایــگاه دومیــن مقصد 
ــه اســت.متقابًا  ــال یافت ــا انتق ــه اروپ ــران در اتحادی ــی ای عمــده صادرات
ارزش صــادرات ایــران بــه ایتالیــا و اســپانیا طــی ایــن مــدت بــه ترتیــب 
کاهــش ۳5 درصــد و ۱۸ درصــد را تجربــه کــرده اســت. همچنیــن آلمان 

و ایتالیــا در صــدر کشــورهای صادرکننــده کاال بــه ایــران قــرار دارنــد.
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رشد ۱۳ درصدی صادرات ایران به 
اتحادیه اروپا در 9 ماه سال ۲۰۲۰



ــادی  ــای زی ــت آماره ــا به هرجه ــد، ام می ده
دربــارۀ بســیاری چیزهــا ازقبیــل درآمــد، 
دســتمزدها، تجــارت، شهری شــدن، توزیــع 
درآمــد، جمعیــت و غیــره در آن موجــود اســت. 
ــرای مورخیــن اقتصــادی ای کــه  ایــن کتــاب ب
می خواهنــد از ایــن آمارهــا اســتفاده کــرده و از 
آن فراتــر برونــد، حیاتی اســت. او دربارۀ توســعه 
و اینکــه چــه چیــز باعــث شــد اروپــا از چیــن و 
هنــد پیــش بیفتــد نیــز روایتــی ارائــه می دهــد 
ــد،  ــرف می زن ــتعمرات ح ــش مس ــارۀ نق و درب
ــود؛  ــوش شــده ب ــی فرام ــه به نوع مســئله ای ک
مثــًا اینکــه آیــا مســتعمرات بــه توســعۀ 
متروپل هــای اروپایــی کمــک کردنــد؟ یــا 
ــن مســتعمرات  ــا پیشــرفت نکردن ای ــه آی اینک
دقیقــاً به این علــت بــود کــه مســتعمره بودنــد؟

و آیــا مســتعمرات بــه متروپل هــا کمــک 
کردنــد و آیــا ایــن ســرزمین ها از توســعه 

بــاز ماندنــد زیــرا مســتعمره بودند؟
ــراک  ــه بی ــت ک ــی هس ــیار جالب ــۀ بس _  نکت
ــرای  ــتعمار ب ــه اس ــد و آن اینک ــرح می کن مط
مســتعمرات بســیار بــد بــود، امــا از طرفــی برای 
ــن نداشــت. مســلم  ــت بنیادی ــا اهمی متروپل ه
ــادی ای  ــررات اقتص ــا مق ــه متروپل ه ــت ک اس
ــه نفــع خودشــان  ــد کــه ب را تحمیــل می کردن
ــود و بنابرایــن، تحــت آنچــه بیــراک »فرمــاِن  ب
در  انبــوه  تولیــد  می نامــد،  اســتعماری« 
ــتعمرات  ــرده و مس ــوع ک ــتعمرات را ممن مس
ــل کاال  ــط از متروپ ــا فق ــد ت ــزم می کردن را مل
وارد کننــد و از مســتعمرات می خواســتند کــه 
ــق  ــتی های متعل ــا کش ــط ب ــان را فق کاالهایش

ــه متروپــل حمــل کننــد. ب

ــرا در  ــت. زی ــب اس ــی جال ــن خیل ای
بریتانیــا افــراد بســیاری فکــر می کننــد 
ــا  ــه م ــتعمرات مادامی ک ــع مس ــه وض ک
آنجــا بودیــم خــوب بــود، امــا حــاال کــه 
ــت  ــویی برپاس ــم، بلبش ــا رفته ای از آنج
زیــرا ایــن مــردم نمی داننــد چطــور بــر 
ــوح  ــن به وض ــد. ای ــت کنن ــود حکوم خ
نابخردانــه ای  امپریالیســتِی  دیــدگاه 

ــادی دارد. ــدان زی ــا معتق ــت، ام اس
ــد،  ــدگاه معتقدن ــن دی ــه ای ــادی ب ــراد زی _  اف
آفریقــای  بــه  هنگامی کــه  به خصــوص 
ــرا  ــم، زی ــی بیندازی ــۀ ۱۹۶۰ نگاه ــس از ده پ
ــان  ــا از زم ــه آنچــه در آفریق شــکی نیســت ک
ــردکننده  ــاده، دل س ــاق افت ــتعمارزدایی اتف اس
ــز وجــود داشــت  ــری نی اســت. اســتدالل دیگ
ســاختارهایی  اســتعمار  مبنی براین کــه 
ــتند.  ــرت داش ــد مغای ــا رش ــه ب ــرد ک ــا ک برپ
امــا از طــرف دیگــر، ایــن حقیقــت نــدارد 
ــی  ــرب حیات ــد غ ــرای رش ــتعمرات ب ــه مس ک
ــش،  ــکا از پی ــی و آمری ــای غرب ــد. اروپ بوده ان
ــتند  ــود داش ــد را در خ ــای مســتقل رش ابزاره
و مشــارکت مســتعمرات ]در رشــد آن هــا[ 
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مسئله ای 
که به نوعی 

فراموش شده؛ 
اینکه آیا 

مستعمرات 
به توسعۀ 

متروپل های 
اروپایی کمک 

کردند؟ یا 
اینکه آیا
پیشرفت 

نکردن این 
مستعمرات 

دقیقاً به این علت 
بود که 

مستعمره 
بودند؟

پنج کتاب برای پاسخ دادن به
 بزرگترین سوال اقتصادی تاریخ 

چرا اروپا ثروتمند شد؟ 

FIVE BOOKS :مترجم: علی امیری        مرجع

کــه  کتاب هایــی  مشــترک  محــور 
چیســت؟ کرده ایــد  انتخــاب 

_ تمــام انتخاب هــای مــن )به جــز کتــاب 
رالــز( دربــارۀ مســائل ســنجش پذیر تاریــخ 
اقتصادی انــد. بــه عبــارت دیگــر، دو جــور 
اطاعــات وجــود دارد کــه بــه آن هــا عاقه مندم 
و فکــر می کنــم اگــر بخواهیــد دیدگاهــی 
ــاً  ــید، واقع ــته باش ــخ داش ســنجش پذیر از تاری
اختیــار  در  دو،  ایــن  از  یکــی  ضروری انــد. 
داشــتن درآمــد متوســط کشورهاســت، دراصل، 
چیــزی همچون ســرانۀ تولیــد ناخالــص داخلی 
کشــورها در گذشــته، و دومــی، کــه البتــه 
ــی  ــتن اطاعات ــت، داش ــوارتر اس ــیار دش بس
ــته  ــورها در گذش ــد کش ــع درآم ــارۀ توزی درب
اســت. ایــن دو نــوع اطاعــات، درواقــع بــه مــا 
تصویــری جهانــی از توزیــع درآمــد می دهنــد. 
درنتیجــه همیــن مضمــون یک  محور مشــترک 
اســت. از ایــن گذشــته، کتاب هایــی را انتخــاب 

نابرابــری  می دهنــد  نشــان  کــه  کــرده ام 
اقتصــادی  پیشــرفت های  موجــب  چگونــه 
ــارت  ــه عب ــود؛ ب ــی می ش ــی خاص ــا سیاس ی
دیگــر، نابرابری هــا خنثــی نیســتند. مثــًا 
نابرابــری روی امپریالیســم اثــر می گــذارد. 
یکــی از کتاب هایــی کــه انتخــاب کــرده ام 
نشــان می دهــد کــه چگونــه نابرابــری در زمــان 
امپراتــوری روم، مانــع اخــذ فنــاوری جدید شــد 

ــرد. ــف ک ــعه را متوق و توس

»پیروزی ها و عقب نشینی ها«
 اثر »پال بِیراک«.

_ ایــن کتــاِب معتبــر تاریــخ اقتصــادی جهــان 
را در ســه جلــد شــرح می دهــد، از زمــان 
کریســتوف کلمــب تــا گورباچــف. بیــراک 
ــش  ــان را پوش ــادی جه ــخ اقتص ــر تاری سراس
گاهــی،  و  تخمین هــا  آمــار،  و  می دهــد 
ــت  ــه دس ــادی ب ــیات زی ــت حدس درحقیق

چــرا اروپــا مــدرن شــد، امــا دیگــر کشــورها نتوانســتند ایــن مســیر را ادامــه دهنــد؟ ایــن 
»مــادر تمــام ســواالت اقتصــاد رشــد« اســت. ســوالی بــه درازای چنــد قــرن و بــه گســترۀ 

کل جهــان. 
برانکــو میالنوویــچ اقتصاددانــی صربســتانی-آمریکایی و نویســندۀ کتــاب »داراهــا و ندارها« 
و »تاریــخ مختصــر و خــاص نابرابــری جهانــی« و رئیــس دپارتمــان پژوهشــی بانــک جهانی و 

اســتاد دانشــگاه ِمری لنــد در کالــج پــارک اســت.
ــد  ــت، می گوی ــری اس ــاِن نابراب ــته ترین اقتصاددان ــی از برجس ــود یک ــه خ ــچ ک میالنووی
بــرای اینکــه بفهمیــم چــه اتفاقــی افتــاده اســت، در مرتبــۀ اول بایــد درکــی مقایســه ای 
ــاری و  ــِر آم ــن تصوی ــا ای ــم. ام ــه دســت بیاوری ــِت کشــورهای جهــان ب ــاری از وضعی و آم
اقتصــادی ناکافــی اســت اگــر بــه پدیدارهــای سیاســی-اجتماعی عظیمــی مانند اســتعمار، 

امپریالیســم و بــرده داری توجــه نکنیــم.
ــه  ــا ب ــم دنی ــاب مه ــج کت ــتفاده از پن ــا اس ــچ ب ــو میالنووی ــش رو برانک ــوی پی در گفت وگ

ــخ جــواب مــی دهــد. ــن ســوال اقتصــادی تاری بزرگتری

گفت و گو



ــود. ــاد نب ــم زی ــا ه آن قدره
ــرن هجدهــم،  بیــراک معتقــد اســت کــه در ق
ــتان  ــر از انگلس ــان فقیرت ــد آن چن ــن و هن چی
ــی  ــای غرب ــری اروپ ــع، اوج گی ــد و درواق نبودن
ــه بقیــۀ جهــان،  ــه گشــودگی اش نســبت ب را ب
اقلیــم  دولت هــا،  میــان  سیاســی  رقابــت 
از  بعــد  مطلــوب و کنجکاوی هــای فکــرِی 
ــت  ــد اس ــد. او معتق ــبت می ده ــانس نس رنس
یــک  بیش ازآنکــه  صنعتــی،  انقــاب  کــه 
»انقــاب« باشــد، تکاملــی پیوســته بــوده اســت. 
ــن  ــدر ای ــه چق ــد ک ــان می ده ــن نش همچنی
ــه کــه  ایــده بی معناســت کــه متروپــل )آن گون
اینــک نایــل فرگوســن ادعــا می کنــد( سیاســت 

ــت. ــرده اس ــال ک ــارت آزاد« را دنب »تج
بیــراک دربــارۀ بــرده داری بحــث می کنــد، 
دربــارۀ تلفــات انســانی عظیــم آن و اینکــه 
چگونــه بــر نهادهــای کشــورهایی اثــر گذاشــت 
ــد.  ــده بودن ــل ش ــا منتق ــه آن ه ــا ب ــه برده ه ک
انقــاب  به چه دلیــل  کــه  می دهــد  نشــان 
روبــه  جنــوب  نمی توانســت  کشــاورزی 
گســترش یابــد، چــون فنــون جدید کشــاورزی 
بــرای اقلیم هــای متعــادل طراحــی شــده 
ــه  ــرب ب ــتند از غ ــه می توانس ــد، درنتیج بودن
شــرق یــا از شــرق بــه غــرب اشــاعه پیــدا کنند 
امــا از شــمال بــه جنــوب خیــر. جبــراِن مافــاِت 
کشــورهای جهــان ســوم پــس از اســتعمارزدایی 
ــود  ــز ب ــی موفقیت آمی ــه به نوع ــل اولی در مراح
ــی  ــز اَن ِ ــپس ل ــا س ــا(، ام ــتثنای آفریق )به اس
دومیــن  کلیــدی(  )ســال های  ِی  شــاغنیه 
بحــران نفــت، نــرخ بهره هــا را افزایــش داد 
ــد  ــث ش ــی باع ــت بده ــی از بازپرداخ و ناتوان
بخــش اعظــم جهــان ســوم و دوم در دو دهــه 
رکــود ســقوط کننــد. )چیــن و هنــد به دلیــل 
به مراتــب  عملکــرد  نسبی شــان،  انــزوای 
بهتــری داشــتند و البتــه، نهادهــای چیــن 
ــان به نحــو چشــمگیری  ــان زم درســت در هم
بهبــود یافتنــد(. بخــش اعظــم دنیــای پیــش از 
بحــراِن جهانــِی امــروز، در ســال های ۱۹۷۹ تــا 
ــب  ــت. به همین ترتی ــه اس ــکل گرفت ۱۹۸۰ ش
ــوان مشــاهده کــرد کــه ســال های ۲۰۰۸  می ت
تــا ۲۰۱۰ یــک اَنــی شــاغنیه ِ دیگر بــود. دنیایی 
ــدرت اقتصــادی  ــازه از ق ــا توزیعــی ت ــد، ب جدی

ــد شــد. ــدار خواه پدی

چــه هیجان انگیــز. ســراغ کتــاب اَنِگــس 
ــاد  ــای اقتص ــم، کران نماه ــن بروی مدیس
جهانــی، از ســال ۱ تــا ۲۰۳۰ پــس از میالد.

ــته ترین  ــاالً برجس ــِر احتم ــن اث ــن آخری _  ای
مــورخ اقتصــادی کیفــی جهــان اســت. از کتاب 
بیــراک تجربی تــر اســت. ایــن دو نفــر در زمینــۀ 
ــر  ــب یک دیگ ــادی رقی ــخ اقتص ــات تاری مطالع
بودنــد. مدیســن دربــارۀ مزیــت اکتســابی اروپــا 
در مقایســه بــا چیــن و هنــد تــا ســال ۱۷۵۰، 
ــه برخــی  ــر اســت و )همان طــور ک خوش بین ت
ــاالً  ــد( احتم ــان می دهن ــی نش ــار به تازگ از آث

ــا  ــن تنه ــت. مدیس ــا اوس ــق ب ــاره ح دراین ب
کســی اســت کــه تنهــا مجموعــۀ آمــار موجــود 
از حســاب هاِی ملّــِی ســنجش پذیر را ارائــه 
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــرده اســت؛ ســرانۀ تولی ک
اکثــر کشــورها از ســال ۱۸۲۰ بــه بعــد و بــرای 
برخــی کشــورها )همچــون امپراتــوری روم( این 
ــی رود.  ــب م ــادی عق ــرن اول می ــا ق ــخ ت تاری
ــۀ  ــادی را برپای ــخ اقتص ــد تاری ــس بخواه هرک
ــا  ــد کارش را ب ــد بای ــام ده ــی انج روش تجرب

مدیســن آغــاز کنــد.

شــما می گوییــد کــه او ایــن ایــده را کــه 
ــته در  ــرن گذش ــا ق ــان ها ت ــۀ انس هم
ــد. ــد، رد می کن ــی می کردن ــر زندگ فق

ــی  ــای غرب ــر پیشــرفت مــداوم اروپ ــه. او ب _ بل
ــد،  ــد می کن ــد تأکی ــه بع ــانزدهم ب ــرن ش از ق
درنتیجــه فاصلــۀ اروپــا بــا چیــن وقتــی بــه قرن 
ــت.  ــوده اس ــوس ب ــیم محس ــم می رس هجده
ــا  ــه ب ــن نکت ــم، او در ای ــه گفت ــور ک )همان ط
بیــراک اختــاف دارد(. او آزمون هــای هدونیــک 
ــًا  ــی را کام ــان مالتوس ــان و مورخ تجربه گرای
ــن  ــا همی ــد ت ــه معتقدن ــمارد ک ــردود می ش م
قــرن گذشــته، مــردم مثــل غارنشــین ها در فقر 
مطلــق زندگــی می کردنــد و نمی توانســتند 
ــرار معــاش دســت  ــزی ورای ســطح ام ــه چی ب
یابنــد. ایــن دیدگاهــی دل گیــر و نادرســت 
ــاش  ــرار مع ــطح ام ــا در س ــت. م ــان اس از جه
زندگــی نمی کردیــم. شــما اگــر بــه آبگذرهــای 
رومــی، کاخ هــا، کلیســاها، راه هــا و لشــگرهای 
روم، همچنیــن یونــان و مصــر بنگریــد، متوجــه 
می شــوید کــه دســت یافتن بــه این هــا در 

ســطح امــرار معــاش شــدنی نبــوده اســت.
مــن ایــن دو کتــاب و کتــاب اســکیاُونه )انتخاب 
ــا  ــا ب ــند ت ــرا می کوش ــدی ام( را آورده ام، زی بع
ــی،  ــنجش پذیر و تحلیل ــواهد س ــتفاده از ش اس
بــه »مــادر تمــام پرســش های رشــد اقتصــادی« 
جــواب بدهنــد: چــرا برخــی کشــورها و قاره هــا 
توانســتند خودشــان را در مســیر رشــِد پایــدار 
ــد و برخــی دیگــر نتوانســتند، و اینکــه  بیندازن
ــرِی  ــر از نابراب ــی متأث ــری جهان ــه نابراب چگون

درآمــِد متوســط میــان کشــورها بــود؟

پاسخ  چیست؟
_ خــب، ایــن کتاب هــا در کاری کــه می کننــد 
ــۀ  ــد. کتاب هــا یــک نظری ــادی ندارن تفــاوت زی
ــای  ــرا اروپ ــه چ ــه ک ــد دراین رابط ــی دارن اصل
ــاد.  ــش افت ــتان، پی ــوص انگلس ــی، به خص غرب
چیزهایــی  از  اســت  ترکیبــی  آن[  ]علــت 
ــان  ــت می ــم. رقاب ــاره کردی ــا اش ــه آن ه ــه ب ک
ــل  ــا به این دلی ــورها در اروپ ــهرها و کش دولت ش
ــن، ازلحــاظ سیاســی  ــا، برخــاف چی کــه اروپ
ــر  ــراد اگ ــن اف ــود، بنابرای ــر ب ــیار متنوع ت بس
ــه نمی شــدند می توانســتند از کشــوری  پذیرفت
بــه کشــور دیگــر نقــل مــکان کننــد. تبعیدی ها 
از فرانســه بــه انگلســتان و از انگلســتان به هلند 

می رفتنــد و غیــره.

ــتی  ــیار کاپیتالیس ــه ای بس ــه فرضی اینک
ــت. ــد اس ــد رش ــت مول ــت. رقاب اس

ــن  ــا ای ــد اســت، ام ــد رش ــت مولّ ــه، رقاب _  بل
رقابــت سیاســی اســت کــه مولـّـد رشــد اســت، 
زیــرا تنظیمــات سیاســی گوناگــون بــرای 
ــه  ــور ک ــازگارترند. همان ط ــد س ــرش رش پذی
ــا  ــه ب ــان ک ــۀ جه ــه بقی ــبت ب ــودگی نس گش
ــد  ــد رش ــد ]مولّ ــاز ش ــم آغ ــافات عظی اکتش
ــن وجــود دارد  ــا چی ــی ب ــه، تفاوت ــود[، و البت ب
کــه تقریبــاً در همــان زمــان، اکتشــافات عظیــم 
خــود را بــا کشــتی هایی بزرگ تــر و افــراد 
ــم  ــپس تصمی ــا س ــرد، ام ــاز ک ــری آغ بیش ت
ــرو  ــزوا ف ــه ان ــردارد و ب ــت ب ــه دس ــت ک گرف
ــه  ــه منجــر ب ــز ک رود. و کنجــکاوی فکــری نی
ــه  ــانس ب ــاوری از دورۀ رنس ــرفت های فن پیش
بعــد شــد نیــز وجــود دارد و همچنیــن میــراث 
مصــر، یونــان و روم. همچنیــن اقلیــم متعــادل 
ــان  ــدون جری ــا ب ــت، ام ــرد اس ــتان س )انگلس
ــا  ــد آنج ــادی نمی توانن ــان های زی ــج انس خلی
زندگــی کننــد( و حســن تصــادف کشــف 

ــد. ــود دارن ــز وج ــره نی ــنگ و غی زغال س

ــکیاُونه،  ــدو اس ــاب آل ــراغ کت ــم س بروی
ــرب  ــتان و غ ــته: روم باس ــاِن گذش پای

ــد. جدی
_ اســکیاُونه نیــز مســحور همیــن پرســش 
مطالعــات  حــوزۀ  )در  اینجــا  امــا  اســت، 
ــن  ــوری روم ای ــه امپرات ــر ب ــا نظ ــیک( ب کاس
ســؤال را پرســیده اســت. مایــکل روسُتفتِســف، 
درواقــع، نخســتین کســی بــود کــه ایــن ســؤال 
ــه دارای  ــدن روم ک ــرا تم ــرد: چ ــرح ک را مط
ــرمایه داری  ــاد س ــای اقتص ــیاری از مؤلفه ه بس
ــه  ــت ب ــود، یک راس ــازار ب ــاد ب ــدرن و اقتص م
ــس  ــوع فلوران ــی از ن ــرمایه داری تجارت ــک س ی
ــارت  ــه عب ــد؟ ب ــل نش ــطایی آن تبدی قرون وس
ــت؟  ــه رف ــرن بی راه ــدود ده ق ــرا ح ــر، چ دیگ
ایــن ســؤالی بســیار منطقــی اســت. شــما 
ــا  ــم بربره ــردن تهاج ــر را گ ــد تقصی نمی توانی
ــر  ــوری روم بیش ت ــر امپرات ــد، چــون اگ بیندازی
ــود، به اندازۀ کافــی قدرتمنــد  پیشــرفت کــرده ب

ــع آن تهاجــم شــود. ــا مان ــود ت شــده ب

چرا پیشرفت نکرد؟
ــه  ــن اســت ک ــری. پاســخ اســکیاُونه ای _ نابراب
تبهــکار اصلــی وجــود نیــروی کار برده هــا بــوده 
ــر برده هــا در روم حاصــل فتوحــات  اســت. اکث
ــد،  ــران بودن ــبتاً گ ــا نس ــد. برده ه ــی بودن نظام
بــه ایــن معنــا کــه می توانســتند باالتــر از 
ســطح امــرار معاششــان خروجــی تولیــد 
ــا  ــد ت ــران نبودن ــی گ ــا به اندازۀ کاف ــد، ام کنن
مشــوق فنــون صرفه جویــی در کار شــوند و 
ــر  ــای مؤث ــاد فناوری ه ــث اینج ــه باع درنتیج
ــس  ــه مارک ــور ک ــرده داری، همان ط ــوند. ب ش
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 رقابت موّلد 
رشد است، 

اما این رقابت 
سیاسی است 
که موّلد رشد 

است، زیرا 
تنظیمات 
سیاسی 

گوناگون برای 
پذیرش رشد 
سازگارترند.



ــی  ــل اصل ــت، دلی ــرده اس ــتدالل ک ــًا اس قب
ــود کــه چــرا جوامــع کهــن نتوانســتند  ایــن ب
از ســطح مشــخصی از توســعۀ اقتصــادی فراتــر 
برونــد )حتــی اگــر از برخــی فناوری هــا مطلــع 
بــوده باشــند؛ مشــهورترین آن هــا موتــور بخــار 
ــود(.  ــده ب ــراع ش ــکندریه اخت ــه در اس ــود ک ب
آن هــا آن قــدر پیشــرفت کــرده بودنــد تــا 
بداننــد کــه چطــور از برده هــا اســتفاده کننــد، 
ــا  ــد ت امــا به اندازۀکافــی پیشــرفت نکــرده بودن
ــودآور  ــین ها را س ــا ماش ــا ب ــی برده ه جایگزین
کنــد. درنتیجــه، براســاس یــک فرمــول کلیدی 
مارکســی، روابــط اجتماعــی توســعۀ نیروهــای 

ــرد. ــد را محــدود ک تولی

آیا شما با این موافق اید؟
_ بــا آن موافــق ام. مــن اعتقــاد دارم کــه 
در  شــاید  کــه  بــود  نهــادی  بــرده داری 
ــدت،  ــا در درازم ــود ام ــازده ب ــدت پرب کوتاه م
واقعــاً جلــوی توســعۀ بازدهــی را گرفــت. 
اســکیاُونه حلقــۀ رابــط در مســئلۀ مهــم اروپای 
غربــی دربرابــر چیــن اســت و توضیحــی 
ــوری  ــعۀ امپرات ــدان توس ــارۀ فق ــادی درب اقتص

بــه دســت می دهــد. روم 

زیــادی  نیــروی  آن قــدر  رومی هــا   
صــرف فتــح دنیــا می کردنــد کــه 
و  داخلــی  فناوری هــای  روی  تمرکــز 
ــن  ــود. ای ــوار ب ــان دش ــرفت برایش پیش
ــی  ــدف اصل ــر ه ــت اگ ــواری اس کار دش
شــما تســلط بــر جهــان ازطریــق نظامی 
ــه  ــه فاجع ــعه طلبی همیش ــد. توس باش
ــط  ــدا توس ــن، روم در ابت ــت. همچنی اس
طبقــۀ تحصیل کــرده اداره می شــد و 
ــالت  ــا تحصی ــی ب ــان، حّکام به مرورزم

ــدند. ــن ش ــر جایگزی کم ت
_  اســکیاُونه می گویــد بــرده داری ســبب شــد 
تــا هــر نــوع کاری، هــر کار مفیــدی، دون شــأن 
طبقــات باالتر باشــد. پــس آن عنصــر اقتصادی 
ــتر  ــد، بیش ــاره می کنی ــه آن اش ــما ب ــه ش ک
ــچ ارزشــی  ــه هی ــۀ مرف ــی اســت. طبق فرهنگ
ــد.  ــادی، به جــز کشــاورزی نمی دی ــد م در تولی
به عــاوۀ  اقتصــادی  اســتدالل  بنابرایــن، 
فرهنگــی بــه این معناســت کــه بــرده دارْی روم 

ــرد. ــوان ک را از توســعه نات

کتاب جان هابسن.
ــن  ــارۀ ای ــیک درب ــی کاس ــم، کتاب  امپریالیس
موضــوع اســت کــه صــد ســال پیــش منتشــر 
شــده. نشــان می دهــد که چگونــه توزیــع نابرابر 
ــاالی  ــز ب ــن تمرک ــل متضم ــد در متروپ درآم
ــرمایه گذاری( در  ــل س ــی آزاد )قاب ــرمایۀ مال س
دســتان معــدودی از افــراد و حرکــت تدریجــی 
ثروتمندانــی  اســت.  امپریالیســم  به ســوی 

ــد در  ــی آزادن ــع مال ــن مناب ــب ای ــه صاح ک
کــه  هســتند  فرصت هایــی  جســت وجوی 
از آن چــه بازارهــای داخلــی تــوان عرضــۀ 
ــن  ــه همی ــد و ب ــودآورتر باش ــد، س آن را دارن
دلیــل، به تدریــج پــول بیشــتری در خــارج 
ســرمایه گذاری می کننــد. آن هــا مجبورنــد 
در خــارج از کشــور ســرمایه گذاری کننــد، 
ــعۀ  ــی توس ــای سیاس ــن کار، بنیان ه ــا ای و ب
ــت  ــرا امنی ــد، زی ــم می کنن اســتعماری را فراه
ســرمایۀ آن هــا نیازمنــد کنتــرل سیاســی ایــن 
بازارهــای جدیــد اســت. درنتیجــه مســتعمرات 
بایــد توضیــح داد کــه  متولــد می شــوند. 
محــرک منطــق توســعه همــواره داخلی اســت. 

ــدان  ــی و فق ــری داخل ــائل نابراب ــن مس هابس
تقاضــای کل داخلــی )به دلیــل »نشــت بــه 
پایین«ناکافــی درمیــان طبقــات متوســط و 
پاییــن( را در می آمیــزد و نشــان می دهــد کــه 
چگونــه یــک سیاســت خارجــی خشــونت آمیز 
ــی  ــای مال ــن نیازه ــه ای ــا ب ــد ت ــط می یاب بس

ــد. پاســخ ده
ایــن موضــوع امــروزه جالــب اســت، زیــرا 
ــۀ  ــا مجموع ــروزه ب ــا ام ــد م ــر می رس ــه نظ ب
ــال  ــه در س ــم ک ــا مواجهی ــابهی از نیروه مش
۱۹۰۲، زمانــی که کتاب هابســن منتشــر شــد، 
نیــز وجــود داشــتند. مــا نیــاز داریــم کــه مــواد 
خــام، نفــت و ســایر چیزهــا را کنتــرل کنیــم، 
ــونت  ــای خش ــاظ محرک ه ــن لح ــس از ای پ
ــی در  ــات خارج ــود دارد. تصمیم ــی وج داخل
ــوند.  ــه می ش ــی گرفت ــاز داخل ــه نی ــخ ب پاس
ــب  ــن دو دوره عجیب وغری ــان ای ــابهات می تش
اســت. همین طــور شــاهد تمرکــز عظیــم 
ــبتاً  ــداد نس ــتان تع ــی در دس ــای مال دارایی ه
ــه  ــور ک ــتیم. همان ط ــراد هس ــدودی از اف مع
ــت را  ــماری سیاس ــراد انگشت ش ــم، اف می دانی
تحت ســیطرۀ خــود دارنــد، زیرا سیاســتمدارها 
ــتم را  ــرخ سیس ــد. چ ــی می کنن ــن مال را تأمی
کــه  به این دلیــل  می گرداننــد،  ثروتمنــدان 
ــر  ــد، مگ ــی کنی ــد کار سیاس ــما نمی توانی ش

اینکــه کســی بــرای آن بــه شــما پــول بدهــد. 
ایــن افــراد میلیون هــا دالر بــه کارزارهــای 
ــن کار  ــد و ای ــک می کنن ــزب کم ــر دو ح ه
را از روی خیرخواهــی نمی کننــد. دراِزای آن 
ــه سیاســت های  ــی ب ــد. وقت ــزی می خواهن چی
ــگاه  ــراق ن ــا ع ــتان ی ــونت آمیز در افغانس خش
می کنیــم بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه 
ــع  ــا منتف ــه از آن ه ــد ک ــود دارن ــرادی وج اف
پیمانــکاران  واضح تــر  همــه  از  می شــوند؛ 
ــه  ــول ب ــا دالر پ ــه میلیارده ــلیحاتی اند ک تس
کــه  پی آمــدی  امیــدوارم  زده انــد.  جیــب 
هابســن پیش گویــی کــرده بــود -ســتیز میــان 
ــرای غلبــه  قدرت هــای اســتعماری گوناگــون ب
ــا  ــال های ۱۹۱۴ ت ــرار س ــه تک ــان- ب ــر جه ب

ــد. ۱۹۱۸ نینجام

آیــا در طــول تاریــخ همیشــه این گونــه 
نبــوده اســت؟

ــگاه کنیــد،  ــاالت متحــده ن ــه ای ــه. اگــر ب _ بل
جنگ هــا  جنگیده انــد،  در  کــه  کســانی 
متحــده  ایــاالت  شــهروند  حتــی  اغلــب 
ــت  ــا تابعی ــد ت ــاش می کردن ــا ت ــد، ام نبوده ان
ــن  ــد و ای ــت آورن ــه دس ــوب ب ــوق خ ــا حق ی
ــی  ــن مال ــه تأمی ــد ک ــدگان بودن مالیات دهن
ــدان از  ــده داشــتند و ثروتمن ــر عه ــگ را ب جن

شــده اند.  بهره منــد  آن 
بنابرایــن بــار جنــگ به صــورت جالبــی توزیــع 
شــده اســت. گروهــی از مــردم می میرنــد، 
ــروه  ــد و گ ــول آن را می دهن ــری پ ــروه دیگ گ

ــد. ــول در می آورن ــم پ ــومی ه س

خیلی غم انگیز است.
_ ایــن یک جــور ساده ســازی اســت، امــا 
حقیقــت دارد کــه برخی افــراد ثروتمنــد از قِبل 
ــن  ــده اند. هابس ــر ش ــی ثروتمندت ــگ حت جن
اولیــن کســی اســت کــه ســازوکار امپریالیســم 
را صــد ســال پیــش شــرح داده اســت و 
به نظــر مــن ایــن کتــاب اکنــون نیــز کمــاکان 

موضوعیــت دارد.

کتاب جان رالز: قانون مردمان.
_ رالــز متفــاوت اســت. او نخســتین فیلســوف 
ــه  سیاســی مــدرن )احتمــاالٌ از زمــان کانــت ب
بعــد( اســت کــه کوشــیده تــا بــه ایــن ســؤال 
ــۀ  ــدی فلســفی در زمان پاســخ دهــد کــه از بُع
جهانی ســازی، روابــط منصفانــه میــان ملت هــا 
و افــراد چگونــه بایــد ســامان یابنــد. آنچــه در 
ایــن کتــاب آمــده درواقــع قوانینــی بــرای ادارۀ 

جهــان اســت.

این قوانین چیستند؟
ــی  ــور چیزهای ــامل اینط ــن ش ــب، قوانی _ خ
اســت: مــردم بــا یک دیگــر تعامــل نمی کننــد، 
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همان طور که 
می دانیم، افراد 
انگشت شماری 

سیاست را 
تحت سیطرۀ 

خود دارند، زیرا 
سیاستمدارها 
را تأمین مالی 
می کنند. چرخ 

سیستم را 
ثروتمندان 
می گردانند، 

به این دلیل که 
شما نمی توانید 

کار سیاسی 
کنید، مگر اینکه 
کسی برای آن 
به شما پول 

بدهد. 



ــر  ــد. ه ــل می کنن ــم تعام ــا ه ــا ب ــه ملت ه بلک
ــرای  ــی ب ــروعیت مختلف ــع مش ــی مناب مردم
ــم  ــا نمی توانی ــود دارد. م ــت خ ــادِن مل بنیان نه
ــی  ــعودی قوانین ــتان س ــه عربس ــم ک بخواهی
ــد.  ــته باش ــده داش ــاالت متح ــا ای ــان ب یکس
لیبــرال دموکراســی و رژیم هــای غیرلیبــرال 
بایــد،  امــا  کننــد،  هم زیســتی  می تواننــد 
ــد،  ــل می کنن ــازمان مل ــه در س ــل کاری ک مث
ــِط  ــا رواب ــد، ام ــر را بپذیرن ــروعیت یک دیگ مش
مهــم ملــت بــه ملــت اســت، نــه فــرد بــه فــرد. 
اگــر هیــچ رابطــۀ مســتقیمی میــان افــراد وجود 
نداشــته باشــد و هیــچ دولــت جهانــی ای در کار 
ــری  نباشــد، پــس هیــچ مفهومــی ماننــد نابراب
جهانــی وجــود نــدارد، زیــرا اســاس آن مفهــوم 
ــه  ــراد متعلــق ب ــده اســت کــه همــۀ اف ــن ای ای
ــای  ــه ملت ه ــه ب ــترک اند، ن ــۀ مش ــک جامع ی

مربوطه شــان.

این ضدجهانی سازی است.
_ رالــز ســازوکار بســیار پیچیــده ای بنــا کــرده 
ــاز  ــا نی ــان دولت ملت ه ــط می ــه رواب ــت. ب اس
ــردم نهادهــای خــود را  ــا گروهــی از م اســت ت
ــه  ــد. زمانی ک ــل نکن ــری تحمی ــروه دیگ ــه گ ب
شــما می پذیریــد کــه جهــان ســازمان سیاســی 
یگانــه ای اســت و فقــط یــک مجموعــه از حقوق 
ــه  و قوانیــن بشــری وجــود دارد، آن گاه بافاصل
مــردم می خواهنــد اوضــاع خودشــان را بــه 
ــن  ــز می خواهــد از ای ــد. رال شــما تحمیــل کنن

قضیــه جلوگیــری کنــد.

این وظیفۀ سازمان ملل نیست؟
_ به وضوح، اما با نظمی منصفانه تر.

ــه  ــد ب ــروع می کن ــر ش ــی هیتل ــا وقت ام
اشــغال چکســلواکی و قتــل عــام مــردم 

ــد؟ ــه می کنی چ
_ رالــز فی الواقــع قیــدی بــرای ایــن قضیــه دارد، 
ــه  ــی توجی ــا زمان ــگ تنه ــد جن ــرا می گوی زی
دارد کــه شــما بــا دولت هــای قانون شــکن 
)کــه هرگــز به خوبــی تعریفشــان نمی کنــد 
ــی را قبــول  ــی جهان ــق کل ــن دولت هــا تواف -ای
ندارنــد( مواجــه باشــید. امــا جوامــع غیرلیبــرال 
ــرال  ــع لیب ــا جوام ــد ب ــب می توانن ــا صلح طل ام

ــد. ــتی کنن هم زیس
ــۀ  ــر از نظری ــی اســت بســیار گمنام ت ــن کتاب ای
عدالــت معــروف جــان رالــز )کــه مســئلۀ آن این 
اســت کــه افــراِد درون یــک موجودیت سیاســی 
واحــْد چگونــه بایــد روابطشــان را تنظیــم کننــد 
تــا نهادهایــی منصفانــه خلــق کننــد(. در قانــون 
مردمــان، همان طــور کــه گفتــم، مســئله ایــن 
ــط  ــا( واســطۀ رواب ــان )ملّت ه ــه مردم اســت ک
میــان افــراد می شــوند؛ افــراد از ملت هــای 
مختلــف مســتقیماً نهادهــای جهانــی را طراحی 

نمی کننــد، بــا هــم تعاملــی ندارنــد، بلکــه 
به نحــوی اســتعاری ازطریــق نمایندگانشــان 
کــه  )ازآن رو  می کننــد.  ماقــات  هــم  بــا 
دولت هــا واســطۀ روابــط میــان افــراد هســتند، 
ــچ  ــر هی ــی و فقی ــراد کشــورهای غن ــن اف مابی
وظیفــۀ مســتقیمی دررابطه بــا عدالــت ســر بــر 
نمــی آورد. تنهــا کمک هــای انسان دوســتانه 

ــد(. ــی می مان باق
 ایــن کتــاب قوانیــِن هم زیســتِی مســالمت آمیز 
میــان ملت هایــی را پیــش می گــذارد کــه 
از  و  گوناگون انــد  ایدئولوژی هــای  خواهــان 
معیارهــای مشــروعیت مختلفــی بــرای توجیــه 
ــد؛  ــره می برن ــان به ــی خودش ــی داخل حکم ران
متحــده،  ایــاالت  کــه  کاری  همــان  مثــاً 
ــد.  ــن انجــام می دهن عربســتان ســعودی و چی
ــن  ــه ای ــیم ک ــاهد آن باش ــد ش ــن بای همچنی
هم زیســتی مســالمت آمیز، در زمینــۀ یــک 
نظــم منصفانــۀ جهانــی کلــی رخ می دهــد 
ــاعی  ــریک مس ــا در آن تش ــۀ ملت ه ــه هم ک

کرده انــد.

آن  بــه  واقعــاً  مــن  کــه  نکتــه ای 
ــط  ــمردن رواب ــردود ش ــدم م عالقه من

ــت. ــرد اس ــه ف ــرد ب ف
_ ایــن امــر داللت هــای زیــادی دارد زیــرا 
ــه  ــا علی ــت، ام ــرال اس ــمندی لیب ــز اندیش رال

می کنــد. موضع گیــری  کمک رســانی 
می تــوان  جایــی  تــا  تنهــا  می گویــد  او   
جامعــه  یــک  کــه  کــرد  کمک رســانی 
ــخص  ــر ش ــد )ه ــورتی باش ــد« و مش »آبرومن
ســهم یــا رأیــی دارد(، زیــرا پــس از آن نقطــه، 
هیــچ دلیلــی بــرای کمک رســانی نیســت. 
رالــز همچنیــن به شــّدت علیــه مهاجــرت 
را  مردمــی  هــر  او  می کنــد.  موضع گیــری 
ــغال  ــه آن را اش ــرزمینی ک ــی س ــۀ متول به مثاب
بــرای محروم گــذاردن  و ذی حــق  کرده انــد 
دیگرانــی کــه می خواهنــد بــه آنجــا نقــل 
ــوط  ــا مهاجــرت موجــه مرب ــد. تنه ــکان کنن م
اســت بــه آزار و تعقیــب سیاســی یــا مذهبــی. 
امــا مهاجرتــی کــه انگیــزه اش اقتصــادی اســت 

ــت. ــی نیس پذیرفتن

پی نوشت ها:
یونانــی  واژۀ  از  )برگرفتــه   Metropole

metropolis بــه معنــای شــهِر مــادر( 

ــک  ــی ی ــرزمینی اصل ــا س ــتگاه ی خاس
امپراتــوری اســتعماری اســت.

trickle-down فرضیــه ای اقتصــادی بــه 
ــد  ــه می گوی ــود دارد ک ــام وج ــن ن ای
بایــد مالیــات تجــار و ثروتمنــدان را 
ــوق  ــدت مش ــا در کوتاه م ــش داد ت کاه
ســرمایه گذاری باشــد و ایــن امــر در 
درازمــدت بــرای کل جامعــه مفید اســت.

بــر اســاس گــزارش جدیــد یــک اندیشــکده انگلیســی، 
ــروس راه آن را  ــری کروناوی ــه همــه گی ــن ب پاســخ چی
ــان  ــاد جه ــن اقتص ــه بزرگتری ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ب

ــرده اســت.  ــان دهــه همــوار ک ــل از پای قب
ــود  ــد خ ــزارش جدی ــی در گ ــکده انگلیس ــن اندیش ای
نوشــت، همــه گیــری کروناویــروس و تبعــات اقتصــادی 
ــه  ــکا ب ــای آمری ــن ج ــن و گرفت ــزش چی ــه خی آن ب
عنــوان بزرگتریــن اقتصــاد جهــان توســط ایــن کشــور 

ــرد.  ــد ک کمــک خواه
انتظــار  اکنــون  شــد،  عنــوان  گــزارش  ایــن  در 
 ،۲۰۳۳ ســال  خــاف  بــر  پکــن  مــی رود 
بگیــرد. را  آمریــکا  جــای   ۲۰۲۸ ســال   تــا 

اندیشــکده مرکــز تحقیقــات اقتصــاد و تجــارت در 
ــم از  ــار داری ــا انتظ ــاالنه خــود، نوشــت: »م ــزارش س گ
ســال ۲۰۲۱ بــه بعــد ســهم آمریــکا در تولیــد ناخالــص 
جهانــی کاهــش یابــد و در نهایــت چیــن جــای آن را بــه 

ــرد.«  ــان بگی ــن اقتصــاد جه ــوان بزرگتری عن
در ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه »جــدول لیــگ اقتصــادی 
جهــان«)WELT(، کــه در آن عملکــرد اقتصــاد کشــورها 
ــار  ــون انتظ ــا اکن ــت: »م ــده اس ــود، آم ــی می ش ارزیاب
داریــم ایــن اتفــاق در ســال ۲۰۲۸، پنــج ســال زودتــر از 
 زمــان مطرح شــده در ویرایــش قبلــی WELT، رخ دهد.«

ــاوت  ــه تف ــن ب ــرفت چی ــرعت پیش ــش س ــن افزای ای
پاســخ پکــن و واشــنگتن بــه همــه گیــری کروناویــروس 
و فرآینــد بازیابــی بعــد از آن نســبت داده شــده اســت.

ــک  ــاهد ی ــادی ش ــده می ــال آین ــم در س ــکا ه آمری
ــود  بازگشــت قدرتمنــد بعــد از همــه گیــری خواهــد ب
امــا رشــد آن طــی ســالهای بعــد کنــد شــده و بــه ۱.۹ 

ــید. ــد رس ــد خواه و ۱.۶ درص
ــمت  ــه س ــت ب ــال حرک ــن در ح ــر چی ــرف دیگ  از ط
میانگیــن نــرخ رشــد ۵.۷ درصــد در ســال از ۲۰۲۱ تــا 
۲۰۲۵ اســت. انتظــار مــی رود ایــن رشــد بیــن ۲۰۲۶ و 

۲۰۳۰ بــه ۴.۵ درصــد در ســال کاهــش یابــد. 

 تا یک دهه دیگر، 
هند در جایگاه سوم

ــرآورد  ــود ب ــاالنه خ ــزارش س ــی در گ ــز بریتانیای مرک
می کنــد کــه ژاپــن در ســال های آینــده هنــوز قــدرت 
ــد، امــا از ابتــدای  ســوم اقتصــادی جهــان باقــی می مان
دهــه ســوم ایــن قــرن، هنــد جایگزیــن آن خواهــد شــد. 
بــا ایــن تحــول، آلمــان کــه در حــال حاضــر چهارمیــن 
ــقوط  ــم س ــگاه پنج ــه جای ــت ب ــزرگ دنیاس ــاد ب اقتص

می کنــد.

اندیشکده انگلیسی 
 مرکز تحقیقات اقتصاد و تجارت:

چین 
جای آمریکا را 

خواهد گرفت

اندیشه اقتصادی
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دربارۀ شــکوفایِی تجــارت الکترونیِک روســتایی 
در چیــن، مطالــب زیــادی نوشــته شــده اســت 
و ایــن به اصطــاح »روســتاهای تاوبــاو«، اکنــون 
ــت گذارِی  ــِت سیاس ــه اولوی ــده اند ب ــل ش تبدی
بازســازی مناطــق  بــرای  ملــی در چیــن 
روســتایی و فقرزدایــی. »جانــگ گائولــی«، 
ــر ســابق حــزب  ــاون اوِل نخســت وزیر و دبی مع
قدرتمندتریــن  از  یکــی  و  در»شــاندونگ« 
ــال  ــر س ــن، اواخ ــال حاضــر چی مســئولین ح
ــرد و  ــد ک ــی« بازدی ــتان »دایج ۲۰۱۵ از دهس
بــه تمجیــد از نقــش ایــن دهســتان در کاهــش 

ــر پرداخــت. فق
ــر در  ــا فق ــارزه ب ــر مب ــر ۲۰۱۶، دفت در نوامب
وزارتخانــۀ   ۱۶ به همــراه  دولتــی  شــورای 
ــد  ــی را منتشــر کردن ــر، خطــوط راهنمای دیگ
کــه از توســعۀ گســتردۀ تجــارت الکترونیــک در 
مناطــق روســتایی به عنــوان بخشــی از مبــارزۀ 

ــر مــی داد. ــر خب ــا فق ــت ب دول
 طبــق برنامــه، تــا ســال ۲۰۲۰ مناطــق 
فــروش  می بایســت  روســتایی  فقیرنشــیِن 
الکترونیکــِی خــود را چهاربرابــر می کردنــد.

روی دیــوار یکــی از ســاختمان های کنــار 
جــاده کــه مربــوط می شــود بــه یکــی از اولیــن 
ــا  تولیدی هــای شــخصی کــه در »دایجــی« برپ
شــد، بــا حــروف قرمــز بــزرگ شــعاری نوشــته 
ــاو،  ــا تاوب ــی اش می شــود: »ب شــده اســت. معن
می توانیــد بــا روزهــای تلــخ خداحافظــی 
ــت  ــیری ا س ــک، مس ــارت الکترونی ــد. تج کنی

به ســوی خوشــبختی«.
جین پینــگ،  شــی  چیــن،  رئیس جمهــور 
ســوگند یــاد کــرد کــه تــا پایــان ســال ۲۰۲۰ 
ــد  ــه کن خواه ــن ریش ــق را در چی ــر مطل فق
ــن  ــر ای ــر س ــش را ب ــی از آبروی ــرد و بخش ک
ــک  ــاختِن »ی ــه، در راه س موضــوع گذاشــت ک
جامعــۀ نســبتاً مرفــه«، احــدی را از قلــم 

ــت. ــد انداخ نخواه
 درحال حاضــر هنــوز ۵۶ میلیــون نفــر در چین 
در فقــر زندگــی می کننــد. ایــن عــدد براســاس 
اســتاندارد ملــِی درآمــد در چیــن یعنــی حدود 
۳ هــزار یــوان یــا ۴۳۶ دالر در ســال محاســبه 
ــت چیــن،  شــده اســت. طبــق پروژه هــای دول
ــرای  ــده ب ــان تعیین ش ــا زم ــاب ت ــن حدنص ای
ــان ســال ۲۰۲۰،  ریشــه کن شــدن فقــر در پای
تــا حــدود ۴ هــزار یــوان )طبــق نــرخ برابــری 
ــدا  ــش پی ــود ۵۸۲ دالر( افزای ــی می ش ارز فعل

کــرده اســت.

رونق شهر
»دینــگ  آقــای  کوچــک  کارخانــۀ  ســالن 
پِی لینــگ« کــه شــکل  و شــمایلی شــبیه 
آشــیانۀ هواپیمــا دارد، در حاشــیۀ زمیــِن او 
در روســتای »دینگلــو« واقــع شــده اســت و کنــار 
جــاده ای اســت کــه به تازگــی ســنگ فرش شــده 

ــکونی.  ــهرک مس ــه ش ــود ب ــی می ش و منته
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 »Taobao« 
روستاهای چین را از فالکت نجات داد؟

بازگشت به روستا
ــزِی  ــت های مرک ــب دش ــود در قل ــتاهای غبارآل ــه ای از روس ــی«، مجموع ــتان »دایج دهس
ــرای  ــد ب ــبی باش ــۀ مناس ــرد گزین ــرش را می ک ــی فک ــر کس ــه کمت ــت ک ــن اس چی

ــور. ــک در کش ــارت الکترونی ــتاِز تج ــب پیش ــه قط ــدن ب تبدیل ش
اولیــن کلمــه ای کــه بــرای توصیــف ایــن منطقــه بــه ذهــن می رســد »دورافتــاده« اســت. 
تــا همیــن چنــد ســال پیــش، تــا مرکــز شهرســتان کــه فقــط ۱۵ کیلومتــر از آنجــا فاصلــه 
ــت.  ــود نداش ــابی وج ــادۀ درست وحس ــون ج ــود، چ ــین راه ب ــا ماش ــاعت ب ــت، یک س داش
ــت و  ــین خریدن نداش ــوِل ماش ــا پ ــس اینج ــی داد: هیچ ک ــی نم ــم اهمیت ــی ه ــه کس البت
ایــن دهســتان هــم مثــل خیلــی از مناطــق روســتایی در چیــن، تاحدزیــادی از جوان هــای 
در ســِن کار خالــی شــده بــود، چراکــه اکثرشــان ایــن منطقــۀ دورافتــاده را تــرک کــرده و 

بــرای دســتمزِد باالتــر در امتــداد ســاحل مهاجــرت کــرده بودنــد.
 »ِهــزه«، بخشــی از تقســیمات کشــوری کــه ایــن دهســتان در آن واقــع شــده، اخیــراً در 
ــا عقب ماندگــی، بچــۀ  ــود: »متــرادف ب ــۀ یکــی از مجــالت، این طــور توصیــف شــده ب مقال

ســِرراهی و ناخواســتۀ اســتاِن شــاندونگ«.
ــوان  ــراف به عن ــان اط ــتان های هم ــی از دهس ــال ۲۰۱۳ از یک ــگ« در س ــو یونگ ژون »س
ــه »دایجــی« سرکشــی کنــد، حتــی او هــم  ــا ب دبیــر حــزب کومونیســت انتخــاب شــد ت
ــتاهای  ــا از روس ــود. دو ت ــده ب ــگفت زده ش ــت ش ــر و فالک ــم از فق ــن حج ــدن ای از دی
ــد«  ــن کرده ان ــر برت ــه »ردای فق ــتاهایی ک ــوان روس ــتان به عن ــرف اس ــتان از ط ــن دهس ای
مشــخص شــدند. حتــی در شــهرک های اطــراِف آنجــا کــه »ســو« قبــاًل تجربــۀ اقامــت در 
آن را داشــت، دســِت کم یکــی دوتــا کارخانــۀ کوچــک پیــدا می شــد؛ امــا دریــغ از حتــی 

یــک زیرســاخِت صنعتــی در »دایجــی«.
ــِی  ــت بوم ــه پایتخ ــده اند ب ــش، تبدیل ش ــق اطراف ــتان و مناط ــن دهس ــروزه ای ــا ام ام
چیــن در تولیــد گــروه خاصــی از محصــوالت: لباس هــای بازیگــری و رقــص. نیمــی از ۴۵ 
ــاِس  ــند - از لب ــاس می فروش ــا لب ــد ی ــد می کنن ــاس تولی ــا لب ــتان، ی ــاکِن دهس ــزار س ه
ــاح ها و  ــا و تمس ــی از ماره ــخه های ملوس ــا نس ــه ت ــا گرفت ــرور فیلم ه ــخصیت های ش ش
میمون هــا- کــه همگــی در وب ســایت »تاوبــاو« بــه فــروش می رســند. وب ســایتی متعلــق 

ــن. ــک در چی ــارت الکترونی ــرم تج ــن پلتف ــا«، بزرگ تری ــرکت »علی باب ــه ش ب
ــادل  ــوان )مع ــارد ی ــه ۱/۸ میلی ــال ۲۰۱۶ ب ــی«، در س ــتان »دایج ــای دهس ــروش لباس ه ف
ــروش کل  ــوع ف ــه مجم ــد ک ــدس می زنن ــی ح ــات محل ــید و مقام ــون دالر( رس ۲۶/۲ میلی
ــروش  ــازار ف ــدود هفتاددرصــد ب ــی ح ــا به عبارت ــد ی ــم باش ــن رق ــه برابر ای ــتان س شهرس
لبــاس در »تاوبــاو«. در روســتای »دینگلــو«، جایــی کــه ایــن صنعــت بــرای اولین بــار در آنجا 
شــروع بــه رشــد کــرد، از کل ۳۰۶ خانــوار ســاکن در آنجــا، ۲۸۰ خانــوار، کسب وکارشــان 
مرتبــط بــا »تاوبــاو« اســت. بقیــه هــم اکثــراً ازکارافتــاده هســتند و به گفتــۀ ســاکنین اگــر 

ــدند. ــنده می ش ــاو« فروش ــم در »تاوب ــا ه ــد آن ه ــر می آم ــان ب از دستش

»روستاهای 
تاوباو«، اکنون 
تبدیل شده اند 

به اولویِت 
سیاست گذارِی 
ملی در چین 

برای بازسازی 
مناطق 

روستایی و 
فقرزدایی.

quartz :نویسنده: جاش فریدمن *ترجمۀ: بابک حافظی *مرجع*

گزارش



در یکــی از اتاق هایــش دو بانــوی میان ســال 
اتوکــردِن  مشــغول  اطــراف،  روســتاهای  از 
لباس هــای پرســتارِی دوران جنــگ جهانــی 
بــه  می شــود  مربــوط  کــه  هســتند  دوم 
فیلمــی دیگــر از آن جنــگ. جنگــی کــه بــرای 
چینی هــا یــادآور نبــردی قهرمانانــه علیــه 
زنــان،  ایــن  اســت.  ژاپنی هــا  نظامی گــرِی 
کار  اطــراف  همــان  مزرعــه ای  در  پیش تــر 
می کردنــد؛ اکنــون بیــرون از مزرعــه، هــم 
ــم  ــد و ه ــان می آی ــتری گیرش ــتمزد بیش دس
خیلــی بــه خانه شــان نزدیک تــر شــده اند.

آقــای دینــگ، برخــاف اکثــِر بزرگســاالِن 
ــک  ــرد. ی ــرک نک ــا را ت ــت آنج ــتا، هیچ وق روس
ــزرگ  ــی ب ــا عینک ــاله ب ــِر شصت س ــرد الغ م
و پوســتی تیــره و آفتاب ســوخته کــه بعــد 
از اتمــاِم دبیرســتاْن بــه شــغِل معلمــی رو 
آورد. او در ابتــدا ریاضیــات و زبــان تدریــس 
ــا  ــود. تنه ــز ب ــدی اش ناچی ــا عای ــرد ام می ک
ــد از ۱۳  ــه بع ــود ک ــۀ ۱۹۸۰ ب ــط ده در اواس
ــری  ــغلی دیگ ــِت ش ــی، فرص ــال کارِ معلم س
پیــدا کــرد. هنرمنــدی در یکــی از روســتاهای 
اطــراف، پرده هایــی را رنگ آمیــزی می کــرد 
ــی  ــۀ عکاس ــوان پس زمین ــتفاده به عن ــرای اس ب
ــرای  ــه ب ــود ک ــی ب ــرگرِم نقاش ــدر س ــا آن ق ام
ــگ  ــس دین ــی آورد. پ ــم م ــت ک فروششــان وق
ــۀ  ــندۀ خانه به خان ــدند فروش ــوزاده اش ش و عم
ــر  ــان را تغیی ــداً بازارش ــی. بع ــای عکاس پرده ه
دادنــد بــه فــروش لباس هــای عکاســی و بعــد از 
آن بــه فــروش لباس هــای عمومی تــِر بازیگــری 
ــامل  ــتریان را ش ــری از مش ــروه بزرگ ت ــه گ ک
می شــد. حوالــی ســال ۲۰۱۳، فقــط آقــای 
ــه  ــد ک ــدود بودن ــوارِ مح ــد خان ــگ و چن دین
به جــز کارِ زراعــت در کســب وکارِ دیگــری هــم 

ــتند. ــت داش فعالی
آقــای ســو، به عنــوان دبیــر جدیــد حــزب 
ــرای  ــان، فرصتــی را ب در دهســتان در آن زم
ــای آن  ــود. جاده ه ــرده ب ــایی ک ــعه شناس توس
زمــان درب وداغان تــر از آن بودنــد کــه مناســب 
پــس  باشــند.  کاال  تحویــِل  کامیون هــای 
خــودش آســتیِن همــت را بــاال زد. به قــول 
ســاکنیِن آنجــا: او و مســئوالِن دولتــِی همکارش 
ــان  ــدند و خودش ــت به کار ش ــتان، دس در دهس
ــای  ــا کابل ه ــد. آن ه ــر کردن ــا را تعمی جاده ه
فیبــِر نــوری را هــم در زمیــن کارگذاشــتند - و 
به ادعــای او »ســرعِت اینترنتشــان از شــانگهای 
هــم بهتــر شــد«- او همچنین نامۀ سرگشــاده ای 
و  دانشــگاهی  تحصیل کرده هــای  و  نوشــت 
ــهر را  ــد ش ــه بودن ــه رفت ــی ک مهاجرت کرده های

ــه دهــات. ــد ب ترغیــب کــرد کــه برگردن
هدف گــذارِی  پویــش  از  بخشــی  به عنــوان 
ــِی  ــِت محل ــر، دول ــا فق ــارزه ب ــرای مب ــت ب دول
ــِی  ــای آموزش ــِی کاس ه ــد حام ــتاْن ش دهس
پوشــاک،  تولیــِد  و  الکترونیــک  تجــارت 
مشــوِق  و  کم بهــره  وام هــای  ارائه دهنــدۀ 

ــِن  ــرای به خدمت گرفت ــق ب ــای موف کارآفرین ه
ــد. ــر بودن ــر خــط فق ــه زی ــی ک ــراِن محل کارگ

 ظــرف کمتــر از چهارســال، بــه گــزارش بــازوی 
تحقیقاتــِی علی بابــا، ۶ هــزار و ۳۰۰ نفــر از اهالی 
ــروش  ــف ف ــراف، به لط ــق اط ــی و مناط دایج
ــاالی  ــد ب ــک، آمدن ــارِت الکترونی ــق تج از طری

خــِط فقــِر رســمی.
ــا، در کل کشــور ۱۸ روســتا،  ــۀ علی باب ــه گفت ب
ــد  ــِت ملــی در فقــر بودن کــه طبــق اعــام دول
و اکنــون تبدیــل شــده اند بــه روســتاهای 
»تاوبــاو«، درمجمــوع بیــش از ۱۰ میلیــون 
یــوان )۱/۴۵ میلیــون دالر( در ســال به صــورت 
آنایــن کاال می فروشــند. علی بابــا تخمیــن 
ــر آن دویســت روســتای  ــاوه ب ــه ع ــد ک می زن
دیگــر، کــه طبــق اســتانداردهای اســتانِی 
فقــر - کــه حدنصــاب باالتــری از درآمــد را 
درنظــر می گیــرد- در گذشــته فقیــر محســوب 
مشــابهی  فــروش  اهــداِف  بــه  می شــدند، 
ــد. روســتاهای شهرســتان  ــدا کرده ان دســت پی
ــۀ  ــه فاصل ــه ب ِــی« ک ــتان »خه ب ــگ« در اس »پین
ــع  ــری در شــمال »دایجــی« واق چندصدکیلومت
ناحیــۀ  به عنــوان  ملــی  ازنظــر  و  شــده اند 
فقیرنشــین دســته بندی شــده بودنــد، اآلن 
می کننــد.  تولیــد  بچگانــه  دوچرخه هــای 
ــتان  ــتاهای اس ــی از روس ــا، در یک درهمین اثن
ــردم  ــور، م ــِی کش ــوِب غرب ــان« در جن »یون ن
ــره  ــتِی نق ــع دس ــی«، صنای ــژادِی »بائ ــت ن اقلی

ایــن طریــق، فــروش ۱۹  از  می فروشــند و 
ــاو«  ــال ۲۰۱۵ در »تاوب ــی را در س ــون یوان میلی

ــد. ــت کردن ــان ثب ــام خودش ــه ن ب
در دایجــی، تاش هــای آقــای »ســو« او را در 
ــاال  ــا حــد یــک اســطوره ب ذهــن روســتاییان ت
بــرده اســت، همــان روســتاییانی کــه تــا پیش از 
آن رابطه شــان بــا مقامــاِت محلــی کارد و پنیــر 
ــه  ــه آنچ ــد دارد ک ــو تأکی ــال، س ــود. بااین ح ب

ــق  ــد در مناط ــاد می توان ــاق افت ــی اتف در دایج
دیگــر هــم تکــرار و تکثیــر شــود. او می گویــد: 
»هرجایــی، محصــوالِت منحصربه فــرِد خــودش 
را دارد. تنهــا کاری کــه بایــد خودشــان را 
ــن اســت کــه آن  ــد ای ــه انجامــش کنن ــادر ب ق

ــند«. ــت بفروش ــوالت را در اینترن محص

نسبتاً مرفه
ایــن واقعیــت کــه توســعه در چیــن، مســئولیت 
ــی را در  ــر جهان ــش فق ــی از کاه ــش بزرگ بخ
ــرای  سی ســال اخیــر برعهــده داشــته اســت، ب
همــۀ دنیــا مســجل اســت. خــوِد دولــت چیــن 
ــن  ــت. »ِچ ــف اس ــئله واق ــن مس ــه ای ــز ب نی
ــری  ــروه رهب ــابق گ ــس س ــیِون«، نایب رئی ش
مرکــزِی کارِ روســتایی در حــزب، در یــک 
ــه  ــق در ژانوی ــِی خل ــرۀ مل ــخنرانی در کنگ س
۲۰۱۶ گفــت: اگــر تــا پایــان ســال ۲۰۲۰ 
همچنــان تعــداد زیــادی از مردممــان زیــر خــط 
ــا هدفمــان بــرای  فقــر باشــند، ایــن موضــوع ب
ســاختن یــک جامعــۀ نســبتاً مرفــه همخوانــی 
ــم  ــان و ه ــردم خودم ــم م ــت. ه ــد داش نخواه
ــا  ــه م ــد ب ــدۀ تردی ــه دی ــل ب ــۀ بین المل جامع
نــگاه خواهنــد کــرد. امــا اگــر بتوانیــم بــا 
اســتانداردهای فعلــی تــا پایــان ســال مــردم را 
از فقــر خــارج کنیــم، آنــگاه ۱۰ ســال از برنامــۀ 
زمانبنــدِی ســازمان ملــل متحــد بــرای توســعۀ 
پایــدار جلوتــر خواهیــم بــود و به طــور مؤثــری 

ــوِع  ــیالیزم از ن ــای سوس ــرِی حــزب و مزای رهب
ــم داد. ــان خواهی ــا نش ــه دنی ــی اش را ب چین

وقتــی کــه فقــط چندســال تــا سررســیِد ۲۰۲۰ 
ــارزه  ــۀ مب ــزی بودج ــت مرک ــود، دول ــده ب مان
بــا فقــر را تقویــت کــرد و در ســال ۲۰۱۶ 
ــش از ۶۶  ــه بی ــش ب ــد افزای ــا ۴۳ درص آن را ب
ــم  ــتان ها ه ــوِد اس ــاند. خ ــوان رس ــارد ی میلی
ــغ  ــن مبل ــه ای ــر ب ــواِن دیگ ــارد ی ــل میلی چه
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 به گزارش 
بازوی 

تحقیقاتِی 
علی بابا، ظرف 

کمتر
 از چهارسال، 
۶ هزار و ۳۰۰ 
نفر از اهالی 

دایجی و 
مناطق اطراف، 
به لطف فروش 

از طریق 
تجارِت 

الکترونیک، 
آمدند باالی 

خِط فقِر 
رسمی.



اضافــه کردنــد. ایــن تأکیــِد مضاعــف بــر 
ریشــه کن کردِن فقــر، درپــی یــک پویــش 
ــال ۲۰۱۳  ــر در س ــایِی فق ــرای شناس ــی ب مل
اتفــاق افتــاد. پویشــی کــه هــزاران نفــر را 
به خدمــت گرفــت تــا براســاس ســطح درآمــْد 
ــایی  ــر را شناس ــر فق ــای درگی ــاِم خانواره تم
کنــد و در ادامــه، ازطریــق پروژه هایــی کــه بــه 
تأییــد ســطوح باالتــِر حکومــت رســیده اســت، 
مســتقیماً ایــن خانوارهــا را بــرای صــرِف بودجه 

هدف گــذاری کنــد.
ــاه  ــه، در م ــان کابین ــا هم ــی، ی ــورای دولت ش
ــرای مبــارزه  دســامبر از برنامــۀ پنج ســاله اش ب
بــا فقــر رونمایــی کــرد کــه در آن سیاســت های 
ــن  ــخصِی ای ــرزمینی و ش ــی، س ــی، مال مالیات
ــه  ــت هایی ک ــود. سیاس ــده ب ــام ش ــوزه اع ح
ــا ۱۲۸ هــزار روســتای  ــد ت تعییــن شــده بودن
ــه در فهرســت  ــد ک ــرزده ای را هــدف بگیرن فق
نامشــان  فقــر  راهنمــای ملــِی شناســایِی 
آورده شــده بــود. برنامــۀ دولــت مرکــزی 
ــود  ــده ب ــر ش ــر از آن منتش ــاه جلوت ــم دوم ه
ــرای  ــی را ب ــزی و محل ــئولیت های مرک و مس
مبــارزه بــا فقــر مشــخص کــرده بــود. در ایــن 
برنامــه همچنیــن مجــدداً بــر قوانینــی تأکیــد 
ــات  ــرِد مقام ــِی عملک ــه ارزیاب ــود ک ــده ب ش
دولــت محلــی هــر منطقــه را گــره مــی زد بــه 
ــر در آن  ــا فق ــارزه ب ــای مب ــرفت برنامه ه پیش

ــه. منطق
ــاو«  ــه پشــِت »تاوب ــی ک ــول اینترنت ــا، غ علی باب
قــرار دارد هــم بــه نوبۀ خــودش از ایــن برنامه ها 
حمایــت کــرد. علی بابــا، هم اکنــون چهــار 
برنامــۀ اختصاصــی بــرای ترویــج پلتفرمــش در 
مناطــق دورافتــاده دارد. تمرکــزش هــم به طــور 
ــی کشــور  خــاص روی مناطــق مرکــزی و غرب
ــغ ۱۰  ــرکت مبل ــن ش ــت ای ــرار اس ــت و ق اس
ــد  ــرمایه گذاری کن ــا س ــوان در آنج ــارد ی میلی
ــات  ــز خدم ــزار مرک ــاختن یک صده ــرای س ب
»تاوبــاو« در مناطــق دوردســت و همچنیــن 
ــه روز کــردِن  توســعۀ لجســتیک و آمــوزش و ب
روســتائیان تــا بتواننــد اقتصادشــان را تاوباویــی 
کننــد. دولــت مرکــزی توافق نامه هایــی را هــم 
ــر  ــگ«، دیگ ــا »جینگ دان ــم ب ــا و ه ــا علی باب ب
پلتفــرم عمــدۀ ایــن حــوزه، امضــا کــرده اســت 
ــعۀ تجــارت  ــر توس ــا فق ــارزه ب ــام مب ــه ن ــا ب ت
الکترونیــک را در ایــن مناطــق ســرعت دهنــد.

»یــو جیانتوئــو«، یکــی از کارشناســان مبــارزه با 
فقــر در بنیــاد تحقیقــات توســعۀ چیــن، معتقد 
اســت: »تجــارت الکترونیــک حتــی از ایــن هــم 
می توانــد رشــد بیشــتری داشــته باشــد«. 
]بــازوی  فایننشــال  »اَنــت  می گویــد:  یــو، 
ــرد  ــی خ ــع مال ــن مناب ــا[، تأمی ــی علی باب مال
بــرای کســب وکارهای کوچــک را در ســال 
ــه  ــا اآلن ســرمایه ای ک ــرد و ت ۲۰۱۰ شــروع ک
ــک  ــب وکارهای کوچ ــار کس ــا در اختی علی باب
ــت  ــاری اس ــر اعتب ــت چهاربراب ــرار داده اس ق
کــه بانــک گرامیــن طــی ۳۹ ســال در اختیــار 
ــتناِد  ــت«. اس ــرار داده اس ــب وکارها ق ــن کس ای

ــت  ــردی اس ــِی خ ــازمان اعتبارده ــه س ــو ب ی
ــس،  ــد یون ــل، محم ــدۀ نوب ــیلۀ برن ــه به وس ک

ــت. ــده اس ــذاری ش بنیان گ

معکوس شدن فرار مغزها
بااین حــال به رغــم خوش بینی هــای محلــی 
ــی، بســیاری از  ــاالی دولت ــت ســطح ب و حمای
ــِر افسارگســیختۀ کشــور  ــه در فق ــی ک مناطق
ســرمایه گذاری  بــرای  می زننــد،  دســت وپا 
ــن اســت  ــک، ممک ــق تجــارت الکترونی در رون
همچنــان بــا ســختی هایی مواجــه باشــند. 
ــین  ــایرمناطق فقرنش ــه س ــبت ب ــی نس دایج
از یــک موهبتــی برخــوردار اســت و طبــق 
گفتــۀ شــاهدان: دشــت های مســطِح آنجــا، کاِر 
جاده ســازی و ایجــاد زیرســاخت ها را تســهیل 

می کنــد.
باقی مانــده  چیــن  در  کــه  فقــری  عمــدۀ 
ــه  ــی ک ــه مکان های ــود ب ــوط می ش ــت مرب اس
دســت یابی بــه رشــد اقتصــادی در آن هــا 
ــی  ــل نواح ــت، مث ــر نیس ــادگی امکان پذی به س
کوهســتانی و مناطــق دورافتــادۀ مرکــزی 
و غربــی. طبــق گفتــۀ علی بابــا، از بیــش 
از هــزار روســتای »تاوبــاو« در چیــن، فقــط 
۲۵ درصدشــان در چنیــن مناطقــی واقــع 
ــِم  ــم اقلی ــق، علی رغ ــی از مناط ــده اند. بعض ش
نامســاعد، راه هایــی را بــرای ایجــاد شــبکه های 

تأمیــن و توزیــع پیــدا کرده انــد امــا اکثــر آن هــا 
همچــان بــا موانــع بســیاری مواجهنــد که حتی 
حمایت هــای ســطح بــاال هــم هنــوز نتوانســته 

ــد. ــِس آن برآی از پ
بــرای اینکــه یــک روســتا از هیــْچ تبدیــل شــود 
بــه یــک مرکز تولیــد در ســطح ملی، بــه تاِش 
ــمت  ــاده ای ازس ــداکاری فوق الع ــگ و ف هماهن
ــی«،  ــوی لی ل ــاز دارد. »چ ــی نی ــات دولت مقام
دانشــیار دانشــگاه شــانگهای در رشــتۀ مالــی و 
اقتصــاد، می گویــد: »بــرای اینکــه یــک منطقــۀ 
روســتایی در زمینــۀ تجــارِت الکترونیــک موفق 

شــود، همــۀ ذی نفعــان بایــد بــه میــدان بیایند. 
ــت از  ــر، مســئولیت دول ــق فقیرت ــا در مناط ام
ــه  ــل ک ــت، به این دلی ــنگین تر اس ــم س ــن ه ای
ــه  چه بســا تمــام آن اکوسیســتِم کســب وکار ب
همیــن راهنمایی هــای دولتــی وابســته باشــد«.

از همــۀ این هــا مهم تــر اینکــه فقیرتریــن 
مناطــق کشــور از جمعیــِت درســِن کاْر خالــی 
شــده اند و بــا کمبــود نیــروی کاری کــه 
مهــارت الزم بــرای هماهنگ شــدن بــا اقتصــاِد 

ــد. ــد مواجه ان ــته باش ــد را داش جدی
ــد: »اینکــه همــه، آنجــا  ــو می گوی ــو جیانتوئ  ی
ــرای  ــی ب ــدان بزرگ ــد، فق ــرده بودن ــرک ک را ت
ایــن مناطــق محســوب می شــد. مســئله، فقــط 
ــه  ــد نیســت بلک ــه می رون ــی ک ــداد آدم های تع
مهم تــر از آْن نــوِع آدم هایــی اســت کــه آنجــا را 

ــد«. ــرک می کنن ت
آخریــن بــاری کــه چیــن شــکوفایی صنعتــی را 
در مناطــق روســتایی تجربــه کرد، شــرکت های 
دهســتان و روســتا )تی وی ای ها(کــه به صــورت 
ــتند  ــدند، توانس ــی اداره می ش ــت جمع مالکی
از نیــروی کار فــراوان، حمایــت دولت هــای 
محلــی و موانــع بســیار ناچیــز بــر ســِر تقاضای 
ــد و  ــتفاده را ببرن ــر اس ــده، حداکث مصرف کنن
ــغِل  ــا ش ــا کســب ســودهای کان، میلیون ه ب
ــل  ــۀ ۱۹۸۰ و اوای ــال ده ــتایی را در خ روس

دهــۀ ۱۹۹۰ ایجــاد کننــد.

»فِــی   جامعه شــناِس روســتایِی برجســته، 
ــا  ــه تی وی ای ه ــود ک ــد ب ــیائوتانگ«، معتق ش
بــرای ایــن منظــور حیاتــی بودنــد و بخشــی از 
علتــش ایــن بــود کــه ایــن شــرکت ها کمــک 
کردنــد تــا جریــان »فــرار مغزهــا« از روســتا بــه 

شــهر معکــوس شــود.
پی نوشت ها:

و  نویســنده  فریدمــن(  )جــاش   Josh Freedman

ــایت گذاری  ــارۀ س ــه درب ــت ک ــگری اس پژوهش
اقتصــادی و اجتماعــی پژوهــش می کنــد.

Taobao تاوباو
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برای اینکه 
یک روستا از 
هیْچ تبدیل 
شود به یک 

مرکز تولید در 
سطح ملی، به 
تالِش هماهنگ 

و فداکاری 
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ازسمت مقامات 
دولتی نیاز 

دارد.



تهدیدهای جهانی
کاریکاتور




