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رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی:

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

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر معظــم انقــاب
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 ســرمایهگذاری ،جهــش
تولیــد و حمایــت از قشــرهای ضعیــف خاطرنشــان
کردنــد :بایــد بــا همــت جــدی و تــاش پیگیــر
مســئوالن ،تأثیــر اجــرای راهکارهــای عملــی در زندگی
مــردم مشــخص شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنـهای ،اقتصــاد را موضــوع اصلــی
کشــور خواندنــد و افزودنــد :اینکــه در ســالهای اخیــر
شــعار هــر ســال ،موضوعــی اقتصــادی انتخــاب شــده،
بــه همیــن دلیــل اســت .ضمــن آنکــه معیشــت مــردم
حقـاً دچــار تنگــی شــده و در ماههــای اخیــر نیــز کرونا،
مشــکالت را بیشــتر کــرده اســت.
ایشــان افزودنــد :هــدف از برگــزاری ایــن جلســه ،بیــان
راهکارهــای عملــی اســت کــه در کوتاهمــدت نتیجــه
دهــد و تأثیــر آن در زندگــی مــردم مشــخص شــود
کــه البتــه الزمــه اجــرای ایــن راهکارهــای عملــی
و تأثیرگــذاری آنهــا ،همــت جــدی و تــاش پیگیــر
رؤســای قــوا و مســئوالن مرتبــط بــا ســه قــوه در
تشــکیالت و ســازمانهای آنهــا اســت.
رهبــر انقــاب اســامی قبــل از بیــان راهکارهــا ،دو
نکتــه مهــم را بیــان کردنــد و افزودنــد :کارشناســان
بــرای مشــکالت 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
تحریمهــا 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 میشــود امــا در ســه ســال اخیــر شــدت
یافته اســت.
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای بــا تأکیــد بــر اینکــه بــرای

عــاج تحریمهــا دو مســیر «خنثیســازی تحریمهــا و
غلبــه بــر آنهــا» و «رفــع تحریــم» وجــود دارد ،افزودنــد:
البتــه مــا مســیر رفــع تحریــم را یــک بــار امتحــان و
چنــد ســال مذاکــره کردیــم امــا بــه نتیجـهای نرســید.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه مســیر غلبــه بــر
تحریمهــا و بیاثــر کــردن آنهــا گفتنــد :ایــن مســیر
ممکــن اســت در ابتــدای کار ،ســختیها و مشــکالتی
داشــته باشــد امــا خوشعاقبــت اســت.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای خاطرنشــان کردنــد :اگــر
بــا تــاش و ابتــکار و بــا ســینه ســپر کــردن در مقابــل
مشــکالت بتوانیــم بــر تحریــم هــا غلبــه کنیــم و طــرف
مقابــل بیاثــر شــدن تحریمهــا را ببینــد ،بهتدریــج
دســت از تحریــم برخواهــد داشــت.
ایشــان دو نکتــه مقدماتــی خــود را اینگونــه جمــع
بنــدی کردنــد :مــا ظرفیتهــا و تواناییهــای فراوانــی
بــرای بیاثــر کــردن تحریمهــا داریــم ،بــه شــرط آنکــه
بخواهیــم و همــت کنیــم و بــه دل مشــکالت برویــم.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای ســپس بــا بیــان بعضــی از
راهحلهــای 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.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اشــاره بــه اینکــه بــا
وجــود برخــی کارهــا ،شــعار ســال در حــد انتظــار
ـان بخشــهای دولتی
تحقــق نیافتــه ،افزودنــد :کارشناسـ ِ
و غیردولتــی برخــی راهکارهــای عملیاتــی مشــخص را
بــرای جهــش تولیــد پیشــنهاد کــرده انــد از جملــه:
«افزایــش تولیــد خــودرو بــا اتــکاء بــه ظرفیــت
قطعهســازان داخلــی»« ،افزایــش تولیــدات صنعــت
نفــت بــا تکیــه بــر دانشبنیــان کــردن صنایــع نفتــی»
و «افزایــش تولیــد خــوراک دام و دانههــای روغنــی».
رهبــر انقــاب همچنیــن بــر «ضــرورت حمایــت از
قشــرهای ضعیــف» تأکیــد کردنــد و افزودنــد :اقتصــاد
خانوادههــا بــه علــت رکــود تورمــی در چنــد ســال
اخیــر بــه شــدت تحــت فشــار بــوده و اکنــون نیــز
کرونــا بــر مشــکالت افــزوده و دشــواریهای جــدی
معیشــتی بــرای گروههــای زیــادی از مــردم بهوجــود
آورده اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه اقدامــی جــدی
انجــام داد.
ایشــان «ایجــاد نظــام متمرکــز تأمیــن اجتماعــی بــرای

ـال
آحــاد مــردم» و «ایجــاد پایــگاه ملــی ایرانیــان بــا اتصـ ِ
پایگاههــای مختلــف اطالعاتــی بــه یکدیگــر» را از جملــه
پیشــنهادهای کارشناســان بــرای کاهــش مشــکالت
مــردم برشــمردند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در ادامــه بــا تأکیــد بــر
اینکــه بایــد بنــا را بــر ایــن بگذاریــم کــه گشایشــی از
خــارج انجــام نخواهــد شــد ،افزودنــد :کســانی کــه برخی
چشــم امیــد بــه آنهــا دارنــد بــا مــا دشــمنی میکننــد،
ضمــن آنکــه شــرایط داخلــی آنهــا بــه هیچوجــه
روشــن نیســت و گرفتاریهــای اخیــر ،امــکان صحبــت
و موضعگیــری در مســائل بیــن المللــی را بــه آنهــا
نمیدهــد و نمیتــوان روی حــرف آنهــا حســاب و
برنامهریــزی کــرد.
ایشــان همچنیــن بــه یاوهگوییهــای اخیــر ســه
کشــور اروپایــی نیــز اشــاره کردنــد و گفتنــد :وضــع
امریــکا کــه مشــخص نیســت و اروپاییهــا هــم دائم ـاً
در حــال موضــع گیــری بــر ضد ایــران هســتند .آنهــا در
حالیکــه خودشــان بیشــترین دخالــت هــای نادرســت
را در مســائل منطقــه دارنــد ،بــه مــا میگوینــد در
منطقــه دخالــت نکنیــد و در حالیکــه انگلیــس و
فرانســه دارای موشــکهای مخــرب اتمــی هســتند و
آلمــان نیــز در ایــن مســیر قــرار دارد ،بــه مــا میگوینــد
موشــک نداشــته باشــید.
رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد :بــه شــما چــه ربطــی
دارد ،شــما اول خودتــان را اصــاح کنیــد و بعــد اظهــار
نظــر کنیــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای تأکیــد کردنــد :بــه
بیگانــگان نمیتــوان اطمینــان کــرد و بــه امیــد
گشــایش آنهــا بــود.
رهبــر انقــاب اســامی در پایــان خاطرنشــان کردنــد:
اگــر حرکــت و عمــل در دســتور کار قــرار گیــرد و
کارهایــی کــه مــی توانــد بــه نفــع مــردم باشــد ،انجــام
شــود ،یقین ـاً دولــت دوازدهــم پایــان خوبــی خواهــد
داشــت.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی آقــای روحانی
رئیسجمهــور بــه برگــزاری  ۵۰جلســه شــورایعالی
هماهنگــی اقتصــادی از زمــان تشــکیل ایــن شــورا
اشــاره کــرد و افــزود :در ایــن جلســات  ۲۲۶طــرح در
بخشهــای مختلــف از جملــه مســائل ناظــر به اشــتغال،
اصــاح امــور بانکــی و بودجه ،شــفافیت ،نظــام پرداخت،
ســرمایهگذاری ،فــروش نفــت و کنتــرل قیمــت ارز و
کاالهــای اساســی مصــوب شــد.

سرمقاله

دور نماي کسب و کار
در بودجه 1400

ابوالفتح ابراهیمی

بــا تــداوم تحريمهــاي يــک جانبــه آمريــکا
و شــيوع بيمــاري يکســاله کرونــا در جهــان،
اقتصــاد کشــورمان نيــز هــم از بيمــاري کوويــد
 19و هــم از اثــرات تحريــم متاثــر گردیــده
اســت.کاهش درآمدهــاي نفتــي ،ارزي و توقــف
ســرمايهگذاري هــاي جديــد ،شــرايط خاصــی را
پيــش روي فعــاالن اقتصــادي قــرار داده اســت .از
ســوي ديگــر ناکافــي بــودن درآمــد خانوارهــا و
نيمــه تعطيــل بــودن کســب و کارهــاي کوچــک
و متوســط و افزايــش تــورم ،اهــداف بودجه ســال
مداقــه بيشــتری را
 1400را زيــر ســوال بــرده و ّ
در ايــن امــر مــي طلبــد.
همــکاري هــاي بيــن المللــي ايــران عمـ ً
ا تــا اين
تاريــخ تحــت تاثيــر تحريمهــاي ظالمانــه آمريــکا
و ايــادي او قــرار گرفتــه اســت و باســتثناي
همــکاري هــاي مســتقيم بــا برخــي کشــورها از
جملــه چيــن ،همچنــان فشــار تحريمهــا باقــي
مانــده و حتــي اســتفاده از منابــع بلوکــه شــده
در کشــورهایی کــه مناســبات خوبــی بــا ایــران
دارنــد ،بــراي مقابلــه بــا بيمــاري کرونــا عملــي
نشــده اســت .بســياري از کشــورها در مقابلــه
بــا سياســت رئيسجمهــور آمريــکا از وي در
مقابــل افزايــش تحريــم هــا انتقــاد کــرده انــد
امــا ترامــپ در عمــل ،فشــارهاي خــود را تشــديد
کــرده تــا در کنــار جنــگ بــا کرونــا ،ايــران را
درگيــر مشــکالت فزاینــده اقتصــادي کنــد.
در کنــار تمــام آثــار منفــي ايــن اقدامــات
کاخســفيد ،اقتصــاد ايــران کــه در ســال هــای
اخیــر بــا رکــود و رشــد منفــي مواجــه بــوده ،بــا
گســترش کرونــا در جهــان ،آســيب کمتــري را
نســبت بــه ســاير کشــورها متحمــل شــده اســت.
بانــک جهانــي در آخريــن گــزارش خــود بــه ايــن
موضــوع اشــاره کــرده اســت .بــا وجــود کاهــش
توليــد ناخالــص داخلــي واقعــي بــه ميــزان
 6/8درصــد بــر اثــر تحريــم هــاي نفتــي در
ســال  1398توليــد ناخالــص داخلــي غيرنفتــي
افزايــش  1/1درصــدي را شــاهد بــوده اســت چرا
کــه بــا کاهــش ارزش پــول ملــي ،رقابــت بيــن
توليدکننــدگان نيــز افزايــش يافتــه اســت.
از ســوي ديگــر ،علــت تاثيرگــذاري کــم بيمــاري
کرونــا بــر اقتصــاد کشــورمان در مقايســه بــا
ســاير کشــورها را مــي تــوان پاييــن بــودن
ارتباطــات اقتصــادي ايــران بــا ســاير کشــورها
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بــر اثــر تحريــم هــا و نيــز وجــود پايــه اقتصــادي
خــاص آن مربــوط دانســت .بنــا بــه گــزارش
بانــک جهانــي از ســال  1389هجــري شمســي
( 2010-2011ميــادي) توليــد ناخالــص داخلي
ايــران بــا نــرخ ســاالنه يــک درصــد رشــد داشــته
اســت ولــي بــا توجــه بــه وابســتگي شــديد
بودجــه هــاي ســال هــاي مــورد بحــث بــه نفــت
از منابــع ديگــر اقتصــادي و انســاني اســتفاده
کافــي بــه عمــل نيامــده و درآمدهــاي نفتــي نيــز
بــه نحــو احســن در ارتقــای رشــد اقتصــادي بــه
کار گرفتــه نشــده و موثــر نبودهانــد.
علــت عــدم دســتيابي بــه ايــن اســتفاده بهينــه
شــايد رخدادهــاي تحريمــي اعمــال شــده و نيــز
مصــارف نــه چنــدان مناســب آن منابــع بــوده
اســت .از ســوي ديگــر نوســانات قيمــت نفــت
و بــه تبــع آن ،نوســانات اقتصــادي منجــر بــه
ناپايــداري در نــوع ســرمايهگذاري هــا شــده
اســت .افزایــش قیمــت نفــت در مراحلــي باعــث
شــده ضمــن تغييــر ســايق در گزينــش نــوع
ســرمايهگذاريها ،انتظــارات و آثــار تورمــي در
جامعــه افزايــش يابــد.
بيمــاري کرونا ،مشــکالت اقتصــادي را دوچندان
نمــوده و تکيــه دولــت بــه انتشــار اوراق قرضــه و
فــروش دارايــي هــا و نيــز تفکــر پيــش فــروش
نفــت باعــث بــاال بــردن ريســک مالــي در بــازار
ســرمايه و بــورس شــده اســت بــه نحــوي کــه
هيــچ فرمــول و نمــودار خاصــي نمــي توانــد
توجيــه کننــده نوســانات شــاخص بــازار بــورس
و ســرمايه و شــاخص صنعــت باشــد.کاهش يــک
و نيــم میلیونــی اشــتغال بــر اثــر بيمــاري کرونا و
افزايــش فشــارهاي تورمــي و نيــز افزايــش هزينه
هــاي تجــارت خارجــی و افزایــش هزینــه هــای
تاميــن مــواد غذايــي و مســکن ايجــاب مــي
نمايــد در تدويــن و اصــاح بودجــه ســال 1400
کشــور اقدامــات تاثيرگــذاري صــورت گیــرد.
بــا انجــام اصالحــات الزم مــي تــوان فراتــر از
پيــش بينــي بانــک جهانــي ،رشــد اقتصــادي
کشــور را بــه چنديــن برابــر عــدد  1/5رســانيده و
آينــده بهتــري را متصــور شــد.چنانکه عــاوه بــر
تکيــه بــر اقدامــات اساســي در اقتصاد کشــور ،در
صــورت رفــع تحريمهــا نيــز مــي تــوان پــا فراتــر
نهــاده و شــاهد رشــد جهشــي در شــاخص هــاي
اقتصــادي بــا تکيــه بــر تجــارت آزاد و توليــد
داخلــي باشــيم.
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کاهــش  4درصــدي اعتبــارات عمرانــي از محــل
مصــارف عمومــي از  15درصــد بــه  11درصــد
نســبت بــه قانــون بودجــه ســال  1399ميتوانــد
اشــتغالزايي را بــا مشــکل مواجــه ســازد ،چــرا
کــه پــروژه هــا و اعتبــارات عمرانــي کليــد اوليــه
اشــتغالزايي در کشــور محســوب ميشــوند.
ارتقــای  60درصــدي هزينههــاي جــاري دولــت
نيــز زنــگ خطــر ديگــري بــراي رشــد مجــدد
تــورم اســت.
اظهــارات رياســت ســازمان برنامــه و بودجــه
کشــور مبنــي بــر کاهــش ماليــات بخــش توليــد
و صنعــت ميتوانــد از نــکات مثبــت بودجــه
 1400کشــور باشــد کــه اتاقهــاي بازرگانــي و
بخــش خصوصــي اميــدوار بــه تحقــق ايــن امــر
مــي باشــند .امــا چنانکــه قبــ ً
ا اشــاره شــد،
پيشبينــي منابــع قابــل توجــه از محــل پيــش
فــروش نفــت و ايجــاد بدهــي تعديــل شــونده
متناســب بــا نــرخ ارز مــي توانــد بــه دليــل
ايجــاد وابســتگي بــه نــرخ ارز و قيمــت نفــت
در تاريــخ سررســید ،انتظــارات بااليــي را بــراي
ســرمايه گــذار ايجــاد کنــد کــه ایــن امــر از يــک
ســو تعهــدات دولــت را افزايــش و از طــرف ديگــر
نــرخ بهــره در اقتصــاد را باالتــر خواهــد بــرد.
بخــش خصوصــي ضمــن اســتقبال از کاهــش
ماليــات هــاي مقــرره بــر تولیــد و کســب و
کارهــا و تاکيــد بــر اولويــت قــرار دادن معيشــت
عمومــي جامعــه و اقشــار کــم درآمــد در مقطــع
ي هايــي اســت کــه
فعلــي ،خواهــان سياســتگذار 
منجــر بــه افزايــش ســرمايه گــذاري هــاي جديد
شــود کــه از جملــه آنهــا ميتــوان بــه تســهيل
در جــذب اعتبــارات بانکــي بــراي بخــش صنعــت
و توليــد ،کاهــش نــرخ بهــره وام هــاي بانکــي
کارخانجــات و بخشــودگي هــاي جرايــم وام
هــای بانکــي و ارزي بــراي بخــش واقعــي توليــد
اشــاره کــرد.
کاهــش هزينــه هــاي جــاري بخــش دولتــي از
طريــق مديريــت هزينــه هــا و چابــک ســازي
و کوچــک ســازي بدنــه دولــت و احالــه امــور
زيربنايــي توليــد و صنعــت بــه بخشهــاي
خصوصــي از جملــه راهکارهــاي مقابلــه بــا
تاثيــرات تحريــم هــا و بيمــاري کرونــا و نيــز
زمينــه ســازي نيــل بــه رشــد اقتصــادي بهتــر
در ســال  1400اســت کــه در بودجــه ســال آتــي
بایــد مــد نظــر قــرار گيرنــد.

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

ضرورت توجه ویژه وزارت صمت به کارخانجات استان

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی
و امــام جمعــه تبریــز گفــت :بــا توجــه بــه
ســابقه درخشــان آذربایجــان شــرقی در
حــوزه تولیــد و صنعــت؛ کارخانجاتــی مثــل
ماشــین ســازی نیــاز بــه توجــه بیشــتر دارند.
حجــت االســام والمســلمین ســید
محمدعلــی آل هاشــم در دیــدار وزیــر
صمــت بــا تاکیــد بــر تســریع در انتخــاب
هیــأت مدیــره مجموعــه ماشــین ســازی
تبریــز گفــت :ماشــین ســازی از جملــه
کارخانجاتــی اســت کــه نیــاز بــه توجــه
بیشــتر دارد و بــا توجــه بــه واگــذاری ایــن
مجموعــه از صنــدوق بازنشســتگی بــه وزارت
صمــت ،هرچــه ســریعتر هیــأت مدیــره ایــن
مجموعــه نیــز انتخــاب و معرفــی شــود.
امــام جمعــه تبریــز معــدن مــس ســونگون
را امتیــاز و نعمتــی بســیار بــا ارزش بــرای
اســتان دانســت و گفــت :انتظــار داریــم بــا
تدبیــر وزارت صمــت تمامــی فرآیندهــای
مربــوط بــه فــرآوری مــس همچــون ذوب بــا
راهانــدازی کارخانــه ذوب و ســایر بخشهــای
مــورد نیــاز در صنایــع پاییــن دســتی در
همیــن اســتان ایجــاد شــود.
حجــت االســام والمســلمین آل هاشــم
ادامــه داد :در زمــان وزارت آقــای رحمانــی،
پیگیریهــای خوبــی در ایــن زمینــه
وجــود داشــت کــه امیدواریــم در دوره
مدیریــت جدیــد وزارتخانــه نیــز مــورد
توجــه قــرار گیــرد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود؛ مشــکالت گمرکــی را یکــی از
جدیتریــن دغدغههــای تولیدکننــدگان
و چالشهــای فعلــی بخــش صنعــت

دانســت و ادامــه داد :امیدواریــم بــا توجــه
بــه انباشــت دراز مــدت برخــی مــواد اولیــه
مــورد نیــاز تولیــد کننــدگان در گمــرکات
کشــور ،هماهنگــی هرچــه بیشــتر وزارت
اقتصــاد و دارایــی و وزارت صمــت بــه
چنیــن مشــکالتی پایــان دهــد.
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی
بــا انتقــاد از گرانــی خــودرو گفــت :کیفیــت
برخــی از خودروهــای داخلــی در شــأن مــردم
ایــران اســامی نیســت و بایــد وزارت صمــت
بــا سوءاســتفادهکنندگان بــازار خــودرو
و بازارهــای ســیاه ایــن بخــش بــه شــدت
برخــورد کنــد.
حجــت االســام والمســلمین آل هاشــم
همچنیــن بــا اشــاره بــه وحــدت و همدلــی
موجــود در بیــن تمامــی دســتگاههای دولتــی
اســتان و قدردانــی از اقدامــات و پیگیریهای
ارزشــمند اتــاق بازرگانــی ،خواســتار توجــه
جــدی وزارت صمــت بــه تســریع در تکمیــل
پروژههــای بــا اهمیــت اســتان همچــون
نفلیــن ســینیت ســراب شــد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همچنیــن
از اقدامــات ارزشــمند قــوه قضاییــه در
فعالســازی مجــدد تعــدادی از واحدهــای
تولیــدی ورشکســته و یــا در آســتانه
ورشکســتگی نیــز قدردانــی کــرد.
رزم حســینی ،وزیــر صمــت نیــز در ایــن
دیــدار بــا اشــاره بــه نقــش آذربایجانشــرقی
در بســیاری از برهههــای حســاس و تاریخــی
انقــاب اســامی افــزود :امیدواریــم در مــدت
باقیمانــده از فعالیــت دولــت دوازدهــم،
بتوانیــم بخشــی از مشــکالت مربــوط بــه
حــوزه تولیــد و صنعــت اســتان را رفــع کنیم.

وی همدلــی و وحــدت را رمــز موفقیــت
اســتان در بخشهــای مختلــف دانســت و
افــزود :ائمــه جمعــه و نماینــدگان محتــرم
مقــام معظــم رهبری(مدظلــه العالــی) در
اســتانها نیــز نقــش مهمــی در موفقیــت
دولــت و افزایــش وحــدت در بخشهــای
مختلــف دارنــد.
وی انحصارگــری در خودروســازی را
اصلیتریــن عامــل در گرانــی و کیفیــت
خودروهــای داخلــی دانســت و ادامــه
داد :مبــارزه بــا داللبــازی در صنعــت
خودروســازی را یکــی از اولویتهــای اصلــی
خــود میدانیــم و تمامــی تــاش خــود را
بــرای رقابتپذیــری و ارتقــای کیفیــت
تولیــدات خودرویــی را در اولویــت اهــداف
خــود قــرار دادهایــم.
وزیــر صمــت بــا اشــاره بــه افزایــش ۵۰
درصــدی تولیــد خــودرو در شــش ماهــه دوم
ســالجاری افــزود :ایجــاد رقبــای جدیــد در
صنعــت خودروســازی نیــز از اصلیتریــن
برنامههــای وزارت صمــت اســت .وی
بــا اشــاره بــه گرانــی مجــدد خودروهــای
داخلــی در هفتههــای اخیــر عنــوان کــرد:
بیتدبیــری شــورای رقابــت ،عامــل اصلــی
ایــن گرانــی اســت و در روزهــای آتــی نیــز
شــاهد متعادلتــر شــدن قیمــت خودروهــای
داخلــی خواهیــم بــود.
تــاش بــرای متعادلکــردن عرضــه و تقاضــا،
تســریع در ترخیــص کاالهــای اساســی از
گمــرکات کشــور و ضــرورت حــذف قوانیــن
مزاحــم و دســت و پاگیــر از دیگــر موضوعاتی
بــود کــه وزیــر صمــت در ایــن جلســه بــه
آنهــا اشــاره کــرد.
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نماینده ولی
فقیه در
آذربایجان
شرقی خواستار
توجه جدی
وزارت صمت
به تسریع
در تکمیل
پروژههای
با اهمیت استان
همچوننفلین
سینیت سراب
شد.

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
و تبعیــض اقتصــادی در بخــش فــوالد کشــور گفــت:
ت خــواران
بــرای اصــاح آن ،جنــگ تمامعیــار بــا ران ـ 
داریــم کــه رســانه هــم دارنــد امــا بخشــی از اقدامــات
ی دهیــم.
را آغــاز کردیــم و تــا حصــول نتیجــه ادامــه مـ 

علیرضــا رزم حســینی در جلســه شــورای گفــتو
گــوی دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی
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
تجلیــل کردنــد ،معتقــدم اگــر ویژگیهــای ســردار
بــه خوبــی بــه تصویــر کشــیده شــود ،نســل جــوان
مــا میتوانــد بــه عنــوان الگــو ،مکتــب ســلیمانی را
پیــروی کننــد.

وی بــا بیــان اینکــه معاونــان مــن وظیفــه دارنــد،
موانــع صنایــع را کــه مرتبــط بــا ایــن وزارتخانــه اســت،
شناســایی کــرده و برطــرف کننــد ،افــزود :قوانیــن را
بایــد بــه نفــع توســعه کشــور ،حــذف کنیــم چراکــه
انعطــاف پذیــری در قوانیــن جــزو اصــول قانــون اســت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،از واگــذاری ســتاد
مدیریــت صــادرات ایــران بــه جمهــوری آذربایجــان
و ارمنســتان بــه اســتان آذربایجــان شــرقی خبــر داد
و گفــت :بــا ایــن اقــدام تــاش میکنیــم تــا توســعه
صــادرات و ســرعت صــادرات بــه ایــن دو کشــور کــه

اســتاندار آذربایجــان شــرقی از افزایــش  ۵۰درصــدی
صــادرات غیرنفتــی اســتان در ســال جــاری خبــر
داد و بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن موفقیــت بهرغــم
تمامــی مشــکالت و تحریمهــا بــه دســت آمــده
اســت ،افــزود :در چنــد ســال اخیــر بــا وجــود تمامــی
نامالیمــات و فشــارهای اقتصــادی ،حتــی یــک واحــد
تولیــدی در اســتان تعطیــل نشــده اســت.
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی عصــرروز جمعــه
در شــصت و ششــمین نشســت شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه
بــا حضــور وزیــر صمــت در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تبریــز برگــزار شــد ،گفــت:
ایــن اســتان از جملــه اســتانهای مهــم کشــور بــه

لحــاظ قابلیتهــای صنعتــی ،تولیــدی ،خدماتــی و
کشــاورزی اســت .وی بــا اشــاره بــه فعالیــت بیــش
از پنــج هــزار و  ۵۰۰واحــد تولیــدی و صنعتــی در
اســتان ،گفــت ۱۳ :واحــد خودروســازی کشــور در
آذربایجــان شــرقی مشــغول فعالیــت بــوده و بیــش
از  ۳۵درصــد قطعــات مــورد نیــاز خــودرو نیــز در
ایــن اســتان تولیــد میشــود.
پورمحمــدی خاطرنشــان کــرد :تبریــز و آذربایجــان
پایتخــت تولیــد شــیرینی و شــکالت در کشــور بــوده
و محصــوالت تولیــدی ایــن اســتان بــه بیــش از ۸۰
کشــور جهــان صــادر میشــود.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــه ظرفیتهــای معدنــی
اســتان نیــز اشــاره کــرد و ادامــه داد :معــادن غنــی

طــا ،مــس و انــواع کانیهــای فلــزی و غیرفلــزی
از دیگــر قابلیتهــای ارزشــمند اســتان اســت کــه
متاســفانه آن چنــان کــه بایــد و شــاید مــورد توجــه و
بهرهبــرداری در اســتان قــرار نگرفتــه اســت.
پورمحمــدی اظهــار داشــت :در ســالهای اخیــر
بــه رغــم تمامــی نامالیمــات و فشــارهای اقتصــادی،
حتــی یــک واحــد تولیــدی در اســتان تعطیــل نشــده
و مدیــران واحدهــای تولیــدی و صنعتــی نیــز هیــچ
یــک از نیروهــای خــود را تعدیــل نکردهانــد.
وی بــا اشــاره بــه رتبــه دوم اســتان از لحــاظ تعــداد
ایجــاد و طرحهــای در دســت اجــرای تولیــدی در
کشــور ،گفــت :البتــه مشــکالتی هــم در حــوزه تولیــد
و صنعــت وجــود دارد کــه امیدواریــم بــا همــکاری

رییس اتاق بازرگانی تبریز:

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

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،مشــکالت زیرســاختی
شــهرک هــای صنعتــی را مانعــی ســخت در راه فعالیت
ســرمایه گــذاران دانســت.
یونــس ژائلــه عصــر جمعــه ،در نشســت شــورای گفتو
گــوی دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی که
بــا حضــور وزیــر صنعــت ،معــدن وتجــارت ،تعــدادی از
نماینــدگان آذربایجــان شــرقی در مجلــس شــورای
اســامی ،اســتاندار آذربایجــان شــرقی و جمعــی از
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فعالیــن اقتصــادی اســتان در اتــاق بازرگانــی تبریــز
برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :آذربایجــان شــرقی از اســتان
هــای قدیمــی در بحــث تجــارت و تولیــد اســت بــه
طــوری کــه در ســال  ۱۲۸۹شمســی اتــاق بازرگانــی
بــرای اولیــن بــار در تبریــز تاســیس شــد کــه بعدهــا در
ســال  ۱۳۰۷بــا تصویــب مجلــس ،دیگــر اتــاق هــا نیــز
تاســیس شــدند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال هــا پیــش ،بیشــترین
میــزان اشــتغال در کارخانجاتــی ماننــد ماشینســازی،
بلبرینــگ ســازی ،لیفتــراکســازی ،کمپرســور ســازی،
تراکتورســازی و موتورســازان ایــدم بــود ،گفــت :ایــن
مجموعــه هــا توســط مهنــدس توکلــی ایجــاد شــده بود
امــا مــا نتوانســتیم ایــن هــا را حفــظ کنیــم و در حــال
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حاضــر منطقــه صنعتــی غــرب تبریز بیمار شــده اســت
و بایــد بــه داد ایــن مجموعــه هــای صنعتــی برســیم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنعــت ،معــدن و کشــاورزی
تبریــز ضمــن تقدیــر از اقدامــات صــورت گرفتــه از
ســوی وزارت صمــت ،ادامــه داد :قــدم هــای بزرگــی
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
رهــا شــویم ،جــای قدردانــی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در بخــش صــادرات همچنــان تعداد
زیــادی از واحــد هــا گرفتــار هســتند ،متذکــر شــد:
مســئولین کشــور در قــوای ســه گانــه بایــد نگرانــی
هــای فعالیــن بخــش خصوصــی را از بیــن ببرنــد چــرا

بــازار بزرگــی بــرای ایــران و محــل ترانزیــت اقــام
صادراتــی اســت ،افزایــش یابــد.
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
افتادگــی زیــادی داریــم و آذربایجــان شــرقی هــم بــه
عنــوان قطــب معدنــی از ایــن چرخــه عقــب افتــاده
اســت کــه بایــد جبــران کنیــم.
رزم حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت صمــت ،دو
ســازمان توســعهای ایــدرو و ایمیــدرو دارد کــه تحریــم
و برخــی از مشــکالت ،ایــن ســازمانها را غیــر فعــال
کــرده بــود ،خاطــر نشــان کــرد :ایــن ســازمانها بایــد
احیــا شــوند تــا نقــش توســعهای خــود را ایفــا کننــد.
وی ،معــدن «نفلیــن ســینیت» در شهرســتان ســراب را
از مهمتریــن معــادن کشــور دانســت ،ابــراز داشــت :بــا

قــرارگاه خاتــم و مدیرعامــل ایمیــدرو صحبتهایــی
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 میکنیــم ابــراز داشــت:
مصوبــات ایــن ســتاد بــرای رفــع موانــع بســیار اهمیــت
دارد و همــه نهادهــا از جملــه بانکهــا موظــف بــه
عمــل بــه مصوبــات ایــن ســتاد هســتند.
وی بــا اشــاره بــه انتقــاد یکــی از نماینــدگان مــردم
اســتان در مجلــس از حجــم زیــاد بروکراســی اداری
موجــود بــر ســر راه تولیدکننــدگان ،اظهــار داشــت:
مــن در روز رأی اعتمــاد دفترچــه قوانیــن مزاحــم را بــه
نماینــدگان ارائــه کــردم و انتظــار دارم در یــک حرکــت
انقالبــی ،قوانیــن مزاحــم در مجلــس حــذف شــود .چــرا
بایــد مــا بــه عنــوان دســتگاه مجــوز دهنــده از چندیــن
دســتگاه دیگــر مجــوز دریافــت کنیــم و اگــر نکنیــم،

دیــوان محاســبات بــه کار مــا ایــراد اساســی میگیــرد
و مــا مجبــور بــه اجــرای قوانیــن هســتیم .لــذا معتقــدم
مجلــس میتوانــد حجــم بروکراســی را بــا حــذف
قوانیــن مزاحــم ،کاهــش دهــد.
رزم حســینی ،بــا اشــاره بــه اینکــه معــادن غیرفعــال در
کل کشــور کــه حبــس شــده یــا غیرفعــال شــدهاند،
مجــوز آنهــا بــه زودی ابطــال خواهــد شــد ،تصریــح
کــرد :بیــش از  ۱۱هــزار پهنــه معدنــی در کشــور بــا
ایــن شــرایط داریــم کــه دوبــاره بــه مزایــده گذاشــته
شــده و فرصــت جدیــد اشــتغال ایجــاد میشــود.
وی بــا انتقــاد از اینکــه نابرابــری و تبعیض اقتصــادی در
حــوزه فــوالد وجــود دارد ابــراز داشــت :بــرای اصــاح آن
جنــگ تمــام عیــار بــا رانتخــواران 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  ۵۰درصدی صادرات استان
رتبه دوم در توسعه واحدهای تولیدی کشور

ویــژه دســتگاههای مســئول و همراهــی فعــاالن
بخــش خصوصــی مرتفــع شــود.
در ایــن جلســه رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تبریــز ،رئیــس ســازمان صمــت
اســتان ،دبیــر انجمــن صنایــع غذایــی اســتان و
تعــدادی از روســای کمیســیونهای تخصصــی اتــاق

بازرگانــی تبریــز بــه بیــان نظــرات و دیدگاههــای
خــود در حــوزه بهبــود فضــای کس ـبوکار ،حمایــت
از ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی ،ضــرورت
تکنرخــی شــدن نــرخ ارز ،مشــکالت مربــوط بــه
تــورم در حــوزه مســکن و ســای موضوعــات بخــش
صنعــت و تولیــد پرداختنــد.

کــه بــدون نقــش آفرینــی بخــش خصوصــی مشــکالت
کشــور حــل نخواهــد شــد.
وی خاطرنشــان کــرد :امــروز شــاهد هســتیم کــه بنــگاه
هــای دولتــی چقــدر بــه اقتصــاد کشــور ضربــه زده انــد.
عــاوه بــر ســرمایه گــذاران داخلــی ،بایــد در ســرمایه
گــذاران خارجــی نیــز انگیــزه ی ســرمایه گــذاری در
ایــران ایجــاد شــود.
ژائلــه خطــاب بــه وزیــر صمــت گفــت :افــرادی در
کشــور هســتند کــه توانایــی متحــول کــردن اقتصــاد را
دارنــد .اگــر بــه هــزار نفــر اعتقــاد نداریــد ،الاقــل ۱۰۰
نفــر توانمنــد را میشناســید .پــس بیاییــد موانــع را
برداشــته و بــا مهیــا کــردن فضــا ،عقــب ماندگــی هــای
موجــود را حــل کنیــد.
وی بــا انتقــاد از اینکــه در طــول ســال هــای گذشــته
آذربایجــان شــرقی از محــل بودجــه هــای صنــدوق
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
هــم نداریــم و علــی رغــم تصویــب ممنوعیــت خــام
فروشــی ،بــاز هــم شــاهد ایــن موضــوع هســتیم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنعــت ،معــدن و کشــاورزی
تبریــز اضافــه کــرد :ترکیــه ،منابــع انســانی و ســرمایه ما
را جــذب میکنــد کــه ایــن موضــوع ناشــی از غفلــت
مســئولین مــا اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :متاســفانه علــیرغــم رابطـهی
تجــار ترکیــه و آذربایجــان،
خــوب اتــاق تبریــز بــا ّ
مــا از رونــد تجــارت بــا ایــن کشــور هــا حــذف
شــدیم در حالــی کــه در باکــو ،تبریــز را بیشــتر از
ایــران م ـی شناســند .لــذا فضــای اقتصــادی تبریــز
بایــد بــزرگ شــود.
ژائلــه اضافــه کــرد :اتــاق ایــران  -ارمنســتان در تهــران
مســتقر اســت ،در حالــی کــه مــرز ایــن کشــور بــا
آذربایجــان شــرقی اســت و کاالیشــان را مــا صــادر مــی
کنیــم .تبریــز بایــد بــه عنــوان مرکــز شــمالغرب ،ایــن
مســائل را فرماندهــی کنــد.
وی در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکه مشــکالت بســیاری در

مســایل زیــر ســاختی وجــود دارد ،اظهــار کــرد :در همه
جــای دنیــا در مقابــل ســرمایه گــذاران فــرش قرمــز
پهــن میکننــد امــا ســرمایه گــذاران مــا مشــکالت
زیــادی دارنــد .چــرا بایــد ســرمایه گــذاران مــا راهــی
کشــور ترکیــه شــوند؟
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره ای به مشــکالت
شــهرک هــای صنعتــی گفــت :ســرمایه گــذار مــا در
شــهرک هــای صنعتــی ســرمایه گــذاری کــرده و حتــی
ماشــین آالت خــود را نیــز نصــب کــرده امــا بــا مشــکل
بــرق و آب مواجــه شــده اســت .مشــکالت مربــوط بــه
ســند واحدهــا را نیــز بایــد بــه ایــن مــوارد اضافــه کنیم.
وی ادامــه داد :بایــد یــک تیــم کارشناســی تشــکیل
شــده و مشــکالت واحدهــای صنعتــی بــه ســرعت
رفــع شــوند.
گفتنــی اســت در ایــن جلســه ،تعــدادی از فعالیــن
اقتصــادی اســتان ،تشــکل هــا و کمیســیون هــای
اتــاق بازرگانــی ،صنعــت ،معــدن و کشــاورزی تبریــز
بــه بیــان مشــکالت واحــد هــای تولیــدی و صــادرات
اســتان پرداختنــد.
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وزیر صمت در اتاق بازرگانی تبریز:

اهمیت بخش خصوصی

در سیاستگذاری های وزارت صمت

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از رونــد رو بــه رشــد تــراز صــادرات
و همچنیــن تأمیــن مــواد اولیــه کارخانجــات بــا ابالغیــه هــای جدیــد
ســتاد اقتصــادی دولــت خبــر داد.
علیرضــا رزم حســینی در ابتــدای ســفر خــود بــه اســتان آذربایجــان
شــرقی در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تبریــز در
گفتگــو بــا خبرنــگاران ،افــزود :یکــی از مهمتریــن کارهــای دولــت،
تأمیــن مــواد اولیــه کارخانجــات اســت کــه ابــاغ سیاسـتهای جدیــد
صادراتــی ،کمــک شــایانی بــه ایــن حــوزه کــرد.

روند مثبت تامین مواد اولیه کارخانجات
و اقالم مورد نیاز مردم

با ابالغیه های ستاد اقتصادی دولت

وی بــا بیــان اینکــه تامیــن مــواد اولیــه کارخانجــات و اقــام مــورد
نیــاز مــردم بــا ابالغیــه هــای ســتاد اقتصــادی دولــت بــه خوبــی در
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

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه تســریع در ترخیــص
کاالهــای مانــده و رســوبی در گمــرکات ،اضافــه کــرد :بــا ابــاغ ایــن
سیاســت و همچنیــن دیگــر سیاســت هــای اقتصــادی شــاهد افزایــش
صــادرات از مهرمــاه بودیــم کــه ایــن افزایــش تــا پایــان ســال نیــز
تــداوم دارد.
رزم حســینی در ادامــه ســخنان خــود ،اســتان آذربایجــان شــرقی را
اســتانی صنعتــی و از بزرگتریــن اســتانهای صــادر کننــده کشــور
دانســت و گفــت :بــه خاطــر اهمیتــی کــه بــه بخــش خصوصــی،
تشــکل هــا و انجمــن هــا در رونــد سیاســتگذاری و تصمیمســازی
مــی دهیــم کار خــود را در ایــن ســفر از اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تبریــز آغــاز کردیــم .وی همچنیــن بــه فــداکاری
هــای مــردم آذربایجــان شــرقی و تبریــز در دوران انقــاب شــکوهمند
اســامی و دفــاع مقــدس ،ادای احتــرام کــرد.
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معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و رئیــس کل
ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت :صــادرات وقتــی
محقــق مــی شــود کــه ارز خارجــی بــه کشــور بیاوریــد،
اگــر در برابــر صــادرات ،ریــال دریافــت شــود ،ارزش
افــزوده ای نخواهــد داشــت.
جلســه بررســی مشــکالت صادرکننــدگان آذربایجــان
شــرقی پیــرو مــوارد مطــرح شــده در نشســت شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان ،بــا
حضــور معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران و جمعــی از
صادرکننــدگان اســتان در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز
برگــزار شــد.
حمیــد زادبــوم در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه اقتصــاد
قــوی نیازمنــد بخــش خصوصــی قــوی اســت ،گفــت:
بــرای بخــش خصوصــی قــوی نیــز نیازمنــد اتــاق قــوی
هســتیم.
معــاون وزیــر صمــت در ادامــه بــا اشــاره بــه ضــرورت
آشــنایی تجــار بــه مقــررات تجــارت بیــن الملــل گفــت:
فــروش ریالــی یکــی از مشــکالت حــوزه صــادرات اســت.
صــادرات وقتــی محقــق مــی شــود کــه ارز خارجــی بــه
کشــور بیاوریــد ،اگــر در برابــر صــادرات ،ریــال دریافــت
کنیــد ارزشــی در پــی نخواهــد داشــت.
وی افــزود :بارهــا از صادرکننــدگان خواســته ایــم کــه از
صــادرات ریالــی خــودداری کــرده و آن هــا را بــه صــورت
ارزی بــه فــروش برســانند تــا بــرای کشــور ،ارز آوری
داشــته باشــند.
حواشی رفع تعهدات ارزی سال ۹۷
زادبــوم بــا اشــاره بــه موضــوع رفــع تعهــدات ارزی ســال
 ۹۷و حواشــی پیــش آمــده در خصــوص آن گفــت :در
ایــن خصــوص چندیــن جلســه برگــزار کــرده ایــم .اگــر
بخواهیــم ایــن را بــه صادرکننــدگان ببخشــیم قطعــا
کســانی کــه در ایــن راســتا رفــع تعهــد ارزی کــرده انــد،
گالیــه منــد خواهنــد بــود .اگــر هــم بخواهیــم در برابــر
ایــن بدهــی هــای ارزی ،واردات داشــته باشــند ،قطعــا
کســی از ســال  ،۹۷ارز خــود را نگــه نداشــته و بایــد
دوبــاره اقــدام بــه خریــد ارز از بــازار کنــد تــا بتوانــد تعهد
ارزی خــود را رفــع کنــد.
وی ادامــه داد :مــدت چهــار مــاه بــرای رفــع تعهــدات
ارزی مصــوب شــده اســت امــا اگــر هــر کــدام از صنــف
هــا در ایــن خصــوص مشــکل داشــتند ،مــی تواننــد
موضــوع را بــا مــا در میــان بگذارنــد.
جزییات مشوق های صادراتی
زادبــوم بــا اشــاره ای بــه مشــوق هــای صادراتــی نیــز
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 تســهیالت کننــد کــه از آنجایــی کــه عملکــرد بانک
توســعه صــادرات ســال گذشــته بســیار مناســب بــوده،
پیشــنهاد شــد کــه نصــف کمــک ارائــه شــده توســط
صنــدوق را بــه ایــن بانــک بدهیــم.
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران در خصــوص
روش هــای اخــذ ایــن تســهیالت نیــز گفــت :در ایــن

در اتاق تبریز مطرح شد؛

صادرات ریالی ،ارزش افزوده ای برای کشور ندارد
زمینــه ،صادرکننــدگان مــی تواننــد بــا
مراجعــه بــه سیســتم بهیــن یــاب و ثبــت نــام
در آن ،تقاضــای دریافــت ایــن مشــوق هــا را
داشــته باشــند تــا مــا نیــز ایــن درخواســت را
ارزیابــی کــرده و پیشــنهاد خــود را بــه بانــک
ارائــه دهیــم امــا ارزیابــی نهایــی بــرای میــزان
تســهیالت بــر عهــده بانــک اســت.
مشوق های مربوط به مشارکت در
تکمیل زیرساخت های مرزی
وی در خصــوص نــوع دوم مشــوق هــا نیــز
گفــت :نــوع دوم نیــز مربــوط بــه زیرســاخت
هــای مــرزی اســت کــه اگــر بخــش خصوصــی
در ایــن راســتا اقــدام کــرده و طــرح مــورد نظــر
نیــز بــه تصویــب کارگــروه توســعه صــادرات
اســتان برســد ،ســازمان توســعه تجــارت مشــوق
هایــی را در نظــر خواهــد گرفــت.
زادبــوم ادامــه داد :دریافــت  ۵۰۰میلیــون
تومــان کمــک بالعــوض یکــی از ایــن مشــوق
هــا اســت .نــوع دوم نیــز بــه ایــن نحــو اســت
کــه اگــر از ابتــدای ســال  ۹۹تــا پایــان ۹۹
یکســری اقســاط بانکــی داشــته باشــید ،تــا
چهــار درصــد از نــرخ بهــره را از طریــق بانــک
توســعه صــادرات بــه شــما بــاز مــی گردانیــم.
کارت بازرگانــی را نمــی توانیــم بــه طــور کامــل
حــذف کنیــم
وی در خصــوص موضــوع حــذف کارت هــای
بازرگانــی نیــز گفــت :مــا نیــز عالقمندیــم
ماننــد بســیاری از کشــورها از کارت بازرگانــی
بــه کــد بازرگانــی برســیم .امــا بــه هــر حــال
بحــث کارت بازرگانــی یــک قانــون اســت و مــا

نمــی توانیــم بــا حــذف کارت بازرگانــی ،ایــن
قانــون را نقــض کنیــم .امــا عالقــه 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
چالشهای مهم صادرکنندگان
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز نیــز در ایــن
جلســه اظهــار داشــت :ایــن جلســه پیــرو
جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی برگــزار مــی
شــود تــا بتوانیــم اندکــی از مشــکالت بخــش
خصوصــی در خصــوص صــادرات را بــا حضــور
معــاون وزیــر صمــت حــل کنیــم.
یونــس ژائلــه ادامــه داد :همانطــور کــه دیــروز
هــم در نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان مطــرح شــد ،بایــد
تبریــز را بــه عنــوان مرکــز تجــارت شــمالغرب
و مرکــز تجــارت بــا ترکیــه ،جمهــوری
آذربایجــان و ارمنســتان بــا محوریــت ایــن
شــهر معرفــی کنیــم.
وی ،عــدم ثبــات قوانیــن و از ســوی دیگــر
مشــکالت حمــل و نقــل و کمبــود تعــداد
کامیــون هــا را از مشــکالت عمــده در بحــث
صــادرات دانســته و گفــت :اینکــه قوانیــن و
بخشــنامه هــا هــر روز تغییــر یابنــد ،قطعــا
صادرکننــده را دچــار خســارت هــای زیــادی
خواهــد کــرد چــرا کــه صادرکننــدگان نیــز بــا
طــرف خــود قراردادهایــی منعقــد مــی کنــد
کــه در صــورت اجرایــی نشــدن قــرارداد بایــد
خســارت هایــی را متقبــل شــود.

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان اینکــه
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.
وی بــا بیــان اینکــه نــاوگان حمــل و نقــل
اســتان مــا بســیار قدیمــی اســت ،گفــت:
امیدواریــم ایــن اجــازه بــه صادرکننــدگان داده
شــود کــه از محــل ارز صادراتــی ،چنــد صــد
کامیــون توســط شــرکت هــای حمــل و نقلــی
وارد کشــور شــود.
ســید یوســف حســینی ،رییــس کمیســیون
صــادرات و مدیریــت واردات اتــاق تبریــز
نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره ای بــه برخــی
مشــکالت 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  ۹۷و  ۹۸تاکیــد
کر د .
حســینی ،منطقــه اوراســیا را یکــی از مناطــق
مســتعد بــرای صــادرات دانســته و گفــت:
بســیاری از نقــاط کشــور بــه عنــوان مرکــز
صــادرات بــه اوراســیا و مرکــز تجــارت بــا ایــن
منطقــه مطــرح شــده انــد در حالــی کــه مدعــی
اصلــی ایــن موضــوع بــه دلیــل همســایگی و
ارتبــاط اقتصــادی بایــد شــهر تبریــز باشــد.
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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
برگــزار شــد ،جمعــی از فعــاالن اقتصــادی،
تشــکل هــا و کمیســیون هــای اتــاق تبریــز
بــه ایــراد ســخنرانی و بیــان مشــکالت خــود
پرداختــه و درخواســت هایــی بــرای رفــع ایــن
مشــکالت داشــتند.
ضرورت حل مشکالت آب ،برق و گاز
واحدهای تولیدی

فرســوده بــوده و در ایــن بیــن نــاوگان اســتان
جــزو فرســوده تریــن هــای کشــور اســت کــه
هزینــه هــای بــاالی حمــل و نقــل و از ســوی
دیگــر عــدم اجرایــی شــدن قانــون بازســازی
نــاوگان را مــی تــوان از مشــکالت عمــده ایــن
بخــش دانســت.
جعفــری بــا بیــان اینکــه مالیــات بــر ارزش
افــزوده بایــد بــه صــورت کامــل اجرایــی شــود،
گفــت :تامیــن مــواد اولیــه از دیگــر مشــکالت
ایــن بخــش اســت کــه بایــد ســهمیه اســتان
تامیــن شــده و بــه تهــران حوالــه داده نشــود.
ضرورت کاهش بروکراسی های اداری بین
بخش خصوصی و دولتی

مســعود بنابیــان ،رییــس کمیســیون صنعــت و
معــدن اتــاق تبریــز در ایــن جلســه بــا تاکیــد
بــر ضــرورت تــک نرخــی شــدن قیمــت ارز
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
اکنــون واحدهــای تولیــدی گرفتــار یکســری
مشــکالت 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

یوســف حســینی ،رییــس کمیســیون
صــادرات و واردات اتــاق تبریــز نیــز در ایــن
نشســت ،تعهــدات ارزی را موجــب دلســردی
صادرکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی کشــور
دانســته و گفــت :از ســوی دیگــر کــم کــردن
بروکراســی هــای اداری بیــن بخــش خصوصــی
و دولتــی و همچنیــن تفویــض اختیــار بــه
اســتان هــا جهــت جلوگیــری از این بروکراســی
و مراجعــه بــی مــورد بــه مراکــز مــی توانــد
موثــر باشــد.
وی ،فرســوده بــودن نــاوگان حمــل و نقــل ،عــدم
نقدینگــی کافــی و همچنیــن عــدم پشــتیبانی
بانــک ها و موسســات مالی را از جمله مشــکالت
ایــن حــوزه دانســته و گفــت :افزایــش کیفــی
محصــوالت صادراتــی و بــه روزرســانی قوانیــن
اســتاندارد بــا توجــه بــه اســتانداردهای جهانی از
دیگــر ضروریــات بخــش صــادرات اســت.
عدم وجود متولی در حوزه صنعت احداث

رضــا جعفــری ،دبیــر انجمــن صنایــع غذایــی
اســتان نیــز بــا اشــاره بــه شــهر تبریــز بــه
عنــوان قطــب شــیرینی و شــکالت اســتان
گفــت :فعالیــت  510واحــد بــا اشــتغال
مســتقیم  50هــزار و غیــر مســتقیم  135هــزار
نفــر ،ایــن شــهر را بــه عنــوان پایتخت شــیرینی
و شــکالت کشــور مطــرح کــرده اســت.
وی بــا اشــاره ای بــه مشــکالت عمــده ایــن
حــوزه گفــت :نــاوگان حمــل و نقــل کشــور

12

جمشــید برزگــر ،رییــس کمیســیون بهبــود
محیــط کســب و کار و صنعــت احــداث اتــاق
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تبریــز نیــز بــا انتقــاد از عــدم وجــود متولــی
در حــوزه صنعــت احــداث گفــت :متاســفانه
مهندســان و پیمانکاران حوزه ســاختمان ،ســال
هــا در کشــور عــراق بــه امــر ســاخت و ســاز
مشــغول بودنــد و امــروز مطالبــات باالیــی نیــز
دارنــد ،امــا بــه دلیــل نداشــتن متولــی ،کســی
بــه آنــان پاســخگو نیســت.
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
هــای صــادر شــده نیــز موجــب ســردرگمی
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
نقــل اتــاق تبریــز نیــز در ایــن جلســه بــا
اشــاره بــه نقــش ویــژه گمــرکات بــه عنــوان
دروازه تجــارت خارجــی و صنعــت حمــل و
نقــل بــه عنــوان عامــل جابجایــی کاال گفــت:
هــر گونــه مشــکل در مســیر ایــن دو عامــل
مهــم مــی توانــد زمینــه ســاز اخــال در
مســیر صــادرات شــود کــه اخیــرا بــه دلیــل
ســخت گیــری هــای کشــورهای همســایه و
بازرســی کامیــون هــای صادراتــی ،صنعــت
حمــل و نقــل و صادرکننــدگان دچــار
مشــکالت فراوانــی شــده انــد.
وی خواســتار بازنگــری در مقــررات حمــل
و نقــل بیــن المللــی و ضــرورت هماهنگــی
بیشــتر بیــن ارگان هــای مربوطــه شــده و
گفــت :مبــادی خروجــی بایــد بیــش از پیــش
بــه دســتگاه هــای باکیفیــت مجهــز شــوند تــا
حجــم قاچــاق نیــز مهــار شــود.
کامــی همچنیــن بــر لــزوم اعطــای تســهیالت
و معافیــت هــای گمرکــی و مالیاتــی بــرای
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 مشــکالت زیــادی بــرای
تجــار شــده اســت کــه امیدواریــم ایــن نواقــص
برطــرف شــود.

ضرورت رفع مشکل واحدهای صنعتی
کجاآباد (کوجووار)

ســونیا اندیــش ،رییــس کمیســیون کارآفرینــی،
اقتصــاد دانــش بنیــان و گردشــگری اتــاق تبریز
در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای
ویــژه منطقــه کجاآبــاد (کوجــووار) تبریــز بــه
خصــوص در تولیــد لــوازم خانگــی گفــت :بــا
توجــه بــه پتانســیل بــاالی ایــن منطقــه ،رفــع
مشــکل واحدهــای صنعتــی کجاآبــاد مــورد
تاکیــد اســت.
وی همچنیــن بــر لــزوم توجــه ویــژه بــه فعــال
تــر شــدن گمــرک خداآفریــن تاکیــد کــرد
و گفــت :از ســوی دیگــر ارائــه مشــوق هــای
صادراتــی بــرای صــادرات بــه کشــورهای
همســایه و بــه خصــوص منطقــه قــره بــاغ مورد
تاکیــد اســت.
جراحی اقتصادی اصلی ضروری
در زمان حاضر

ناصــر امجــد ،رییــس کمیســیون ســرمایه
گــذاری ،بانــک ،بیمــه و مالیــات اتــاق تبریــز
در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه ســابقه آذربایجــان
شــرقی در حــوزه صنعــت و تجــارت کشــور
گفــت :در زمــان کنونــی تحریــم هــا ،اصالحــات
اقتصــادی یــا بــه صــورت واضــح تــر ،جراحــی
اقتصــادی از هــر چیــز دیگــری ضــروری تــر
اســت کــه بایــد در ایــن راســتا قــدم برداریــم.
ضرورت افزایش محصوالت پتروشیمی
مورد نیاز صنایع پلیمری و پالستیکی

ســید حســن پروینــی ،رییــس انجمــن
تخصصــی صنایــع نســاجی اســتان نیــز در
ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه  20درصــد
صنایــع نســاجی ،پوشــاک ،پلیمــر و پالســتیک
کشــور در اســتان واقــع شــده اســت ،گفــت:
بیــش از  400واحــد فعــال در زمینــه پلیمــر و
پالســتیک بــا پروانــه بهــره بــرداری در اســتان
فعالیــت دارنــد کــه در ایــن میــان واحدهــای
کوچــک پلیمــر و پالســتیک ،مشــکل تامیــن
مــواد اولیــه دارنــد.
وی همچنیــن بــا پیشــنهاد اینکــه قانــون
تســویه بدهــی بدهــکاران بانکــی تــا آخــر بهــار
 1400بایــد تمدیــد شــود ،گفــت :همچنیــن
خواســتار افزایــش ســقف مجــاز مبلــغ اصــل
تســهیالت از  20میلیــارد ریــال بــه  40میلیارد
ریــال هســتیم.
پروینــی بــا تاکیــد بــر ضــرورت حمایــت
از پنبــه کاران بــه وســیله خریــد تضمینــی
محصــوالت آن هــا گفــت :همچنیــن تولیــد
محصــوالت پتروشــیمی مــورد نیــاز صنایــع
پلیمــری و پالســتیکی بایــد بــا هماهنگــی
وزارت نفــت افزایــش یابــد .از ســوی دیگــر
ارائــه مشــوق هــای الزم بــه واردکننــدگان
ماشــین آالت مــدرن جهــت حمایــت از
تولیدکننــدگان مــی توانــد موثــر واقــع شــود.
فرسوده بودن ماشین آالت
صنعت قطعه سازی استان

یونــس پایــدار ،رییــس انجمــن قطعــه ســازان
اســتان نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه
اینکــه صنعــت قطعــه ســازی و ماشــین
ســازی یکــی از ارکان صنعتــی اســت ،گفــت:
فرســوده بــودن ماشــین آالت را مــی تــوان
یکــی از معضــات ایــن صنعــت دانســت کــه
بیشــتر ایــن ماشــین هــا بیــش از  40ســال
اســت کــه در حــال کار کــردن هســتند.
وی بــا تاکیــد بــر در پیــش گرفتــن رویــه ای
بــرای ورود تکنولــوژی و ماشــین آالت مــورد
نیــاز ایــن بخــش گفــت :شــرکت ماشــین
ســازی یکــی از ظرفیــت هــای اســتان اســت
کــه اگــر حمایــت الزم از ایــن شــرکت صــورت
گیــرد ،مــی توانــد  50درصــد از ماشــین افــزار
ســی ان ســی قطعــه ســازان و مجموعــه
ســازان را تامیــن کــرده و از خــروج ارز
جلوگیــری کنــد.
پایــدار همچنیــن بــر لــزوم تســهیل در تامیــن

مــواد اولیــه تاکیــد کــرد و گفــت :تصمیماتــی
کــه اخیــرا در فــوالد مبارکــه در خصــوص
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
فــوالدی بــه بحــث روز تبدیــل شــده اســت
کــه ایــن شــیوه نامــه یکســری معایــب دارد
بــه گونــه ای کــه مــاده  11آن در حــال حاضــر
اجرایــی نمــی شــود.
وی بــا اشــاره ای بــه مــاده هشــت شــیوه نامــه
کــه عرضــه در خــارج بــورس را موجــب اخالل
اعــام کــرده ،مــی گویــد :ایــن امر موجــب وارد
شــدن اتهاماتــی بــه بدنــه تولیــد مــی شــود
در حالــی کــه بــازار مــا ســنتی اســت و بــا
ایــن امــر ،بــازوی پخــش تولیدکننــده دچــار
مشــکالتی خواهــد شــد.
رحیمــی همچنیــن بــر ضــرورت قیمــت
گــذاری در بــورس بــا روش تخصصــی تاکیــد
کــرده و گفــت :در حــال حاضــر مــواد اولیــه
بــا قیمــت باالتــر از نــرخ جهانــی بــه دســت
تولیدکننــده مــی رســد در حالــی کــه اگــر
قــرار اســت ســودی از زنجیــره فــوالدی بــه
کســی برســد ،ایــن امــر هــم بایــد شــامل
تولیــد کننــده و هــم مصــرف کننــده شــود.

گفتنــی اســت در ایــن مراســم مهــدی
امینــی ،دبیرخانــه ســتاد تســهیل اســتان
و ســلیمان نــوروزی ،رییــس خانــه معــدن
اســتان نیــز گزارشــی در خصــوص فعالیــت
و عملکــرد خــود ارائــه دادنــد.

نشریه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز شماره  8پاییز 1399

13

در اتاق بازرگانی تبریز؛

بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی
با حضور معاونان وزیر صمت

مشــکالت واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اســتان طــی
جلســه ای بــا حضــور معاونــان وزیــر صمــت مــورد
بررســی قــرار گرفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز،
نشســت طــرح مشــکالت واحدهــای صنعتــی اســتان
بــا حضــور قبــادی ،معــاون بازرگانــی داخلــی وزارت
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 مشــکالت ایــن حــوزه
تشــکیل شــد.

بررســی مشــکالت عرضــه مــواد اولیــه پتروشــیمی در
بــورس یکــی از مهــم تریــن مــوارد مطــرح شــده در
ایــن زمینــه بــود کــه رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز
در ایــن خصــوص گفــت :افزایــش قیمــت مــواد
پتروشــیمی در بــورس ســبب از دور خــارج شــدن
واحدهــای داخلــی مــی شــود .خریــد ایــن مــواد از
خــارج از کشــور ارزان تــر از داخــل بــرای مصــرف
کننــده تمــام مــی شــود.
تابــش در ایــن زمینــه گفــت :طبــق قانــون ،دولــت
حــق ورود بــه بحــث قیمــت هــای تعییــن شــده
بــورس را نــدارد .ســقف قیمــت هــا بنــا بــه شــرایط
واحدهــای تولیــدی تعییــن مــی شــود.
همچنیــن در ایــن جلســه بــه شــیوه نامــه ابالغــی
ســاماندهی محصــوالت فــوالدی و ایــرادات مــاده
هشــت ایــن شــیوه نامــه اشــاره شــد .همچنیــن
افزایــش نظــارت بــر روی شــرکت هــای خصولتــی از
دیگــر مــوارد مطــرح شــده بــود.
پیگیــری مشــکالت تامیــن مــواد اولیــه بــرای
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 مشــکالت خــود پرداختند
کــه وعــده هــای مســاعدی بــرای حــل این مشــکالت
از ســوی معاونــان وزیــر صمــت داده شــد.

بازدید وزیر صمت از تراکتورسازی ایران؛

بهرهبرداری از سه طرح تولیدی و صنعتی در شهرستانهای بناب و شبستر

وزیــر صمــت در جریــان ســفر بــه اســتان آذربایجــان
شــرقی ،ســه طــرح صنعتــی و تولیــدی را بــا بیــش از
یکهــزار میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری افتتــاح کــرد.
فــاز دوم کارخانجــات آذرتــاک یکــی از ایــن طرحهــا
بــود کــه بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه  ۶هــزار تــن
کشــمش در شهرســتان بنــاب راهانــدازی شــده و
بــرای  ۵۵نفــر شــغل مســتقیم ایجــاد کــرده اســت.
بــرای راهانــدازی ایــن واحــد تولیــدی در زمینــی بــه
مســاحت  ۴۰هــزار مترمربــع ،بالــغ بــر  ۲.۵میلیــارد
تومــان ســرمایهگذاری ریالــی و  ۸میلیــون یــورو
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ســرمایهگذاری ارزی صــورت گرفتــه اســت.
ظرفیــت فــاز اول ایــن کارخانــه  ۷۰تــن در روز
اســت و محصــوالت آن بــه کشــورهای عربــی صــادر
میشــود.
وزیــر صمــت همچنیــن کارخانــه تولیــد فــوالد
آذرحدیــد را بــا ســرمایهگذاری  ۷۰۰میلیــارد تومــان
در شهرســتان بنــاب افتتــاح کــرد.
در ایــن کارخانــه کــه ظرفیــت تولیــد ســاالنه ۲۰۰
هــزار تــن انــواع مقاطــع فــوالدی را دارد ۱۳۶ ،نفــر
بــه صــورت مســتقیم مشــغول بــه کار شــدهاند.
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وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت همچنیــن بــه همــراه
اســتاندار آذربایجــان شــرقی و جمعــی از معاونــان
خــود از واحــد ذوب شــماره  ۲فــوالد شــاهین بنــاب
بازدیــد کــرد.
همچنیــن بــا حضــور وزیــر صمــت ،طــرح توســعه
کارخانــه شیرینعســل (تولیدکننــده انــواع شــیرینی،
شــکالت و کیــک) و خطــوط تولیــد جدیــد آن در
شهرســتان شبســتر بــه بهرهبــرداری رســید.
بــرای راهانــدازی ایــن واحــد تولیــدی ۳۰۰ ،میلیــارد
تومــان ســرمایهگذاری شــده و بــا افتتــاح آن،

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان صورت گرفت؛

 ۱۰خواسته مهم رییس اتاق بازرگانی تبریز از وزیر صمت

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در نشســت شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان
شــرقی ۱۰ ،خواســته مهــم را بــا وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت مطــرح کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز،
یونــس ژائلــه در جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه شــامگاه
جمعــه بــا حضــور رزم حســینی ،وزیــر صمــت در
محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد ،چندیــن
درخواســت از مقــام وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
داشــت کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره مــی شــود:
 -۱توجــه بــه جایــگاه پرســابقه آذربایجــان شــرقی
در حــوزه صنعــت و رســیدگی بــه مشــکالت منطقــه
صنعتــی غــرب تبریــز کــه روزگاری جایــگاه ویــژه ای
در اقتصــاد اســتان و کشــور دارا بودنــد.
 -۲تســریع در تامیــن مــواد اولیــه صنایــع مختلــف و
بــه خصــوص صنایــع غذایــی اســتان کــه نقــش ویــژه
ای در تامیــن مایحتــاج مــردم دارنــد.
 -۳کاهــش بروکراســی هــای اداری در دســتگاه هــای
زیــر مجموعــه وزارت صمــت و بانــک مرکــزی بــرای
رهانــدن بخــش خصوصــی از مشــکالت ایــن حــوزه
 -۴برطــرف کــردن مشــکالت صادرکننــدگان و کمــک
بــه تســهیل ایــن رونــد

یکهــزار فرصــت شــغلی جدیــد ایجــاد شــده اســت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت همچنیــن از خطــوط
تولیــد ،ســالن مونتــاژ ،موتــور ســازی و کارگاه تســت
موتــور مجموعــه تراکتورســازی تبریــز بازدیــد کــرد
و بــا کارگــران ،دســت انــدرکاران و مدیــران ایــن
شــرکت بــه گفــتو گــو پرداخــت.
علیرضــا رزم حســینی در بازدیــد از مجموعــه
صنعتــی تراکتــور ســازی تبریــز در جمــع خبرنــگاران،
اظهــار کــرد :تامیــن مــواد اولیــه کارخانجــات ،یکــی
از مهمتریــن کارهایــی اســت کــه دولــت اخیــرا
انجــام داد و بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه در نتیجــه
تحریمهــا ایجــاد شــده بــود ،روش واردات در مقابــل
صــادرات دنبــال شــد و صادرکنندگانــی کــه تعهــد
ارزی داشــتند از محــل واردات کاالهــای ضــروری و
مــواد اولیــه کارخانجــات ،تامیــن شــدند و ایــن امــر
کمــک بســیاری بــه صنعتگــران کــرد.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش صــادرات طــی ماههــای
اخیــر ،گفــت :فکــر میکنیــم تــا پایــان ســال هــم
صــادرات مــا افزایــش پیــدا کنــد و باتوجــه بــه وجــود
فشــارهای اقتصــادی ،ترازمــان نســبتا بــد نبــوده و
صــادرات و واردات مــواد اولیــه کارخانجــات خیلــی
خــوب انجــام شــده اســت.
وی در ایــن بازدیــد از نزدیــک در جریــان رونــد تولیــد
مجتمــع صنعتــی تراکتورســازی تبریــز قــرار گرفت.

 -۵بهــره منــدی و اســتفاده از توانمنــدی هــای حداقــل
 ۱۰۰نفــر از کارآفرینــان و متخصصــان حــوزه هــای
اقتصــادی کشــور
 -۶ایجــاد مگاپــروژه هایــی در آذربایجــان شــرقی و
افزایــش منابــع در نظــر گرفتــه شــده بــرای اســتان از
محــل صنــدوق توســعه ملــی بــرای جبــران کاســتی هــا
 -۷توجــه بــه پتانســیل هــای معدنــی اســتان همچــون
مــس ســونگون ،طــای اندریــان و نقلیــن ســینیت
ســراب و ایجــاد واحدهــای فــرآوری بــرای بهــره
منــدی درســت از ایــن معــادن و همچنیــن ایجــاد
صنایــع وابســته
 -۸در دســت گرفتــن فرماندهــی مســائل اقتصــادی
شــمالغرب کشــور توســط تبریــز و ایفــای نقــش
ویــژه اقتصــادی بــه خصــوص بــا افزایــش ارتباطــات
تجــاری بــا کشــورهای همســایه همچــون ارمنســتان،
آذربایجــان و ترکیــه
 -۹بهبــود مســائل زیرســاختی شــهرک هــای صنعتــی
اســتان همچــون مشــکالت آب و بــرق و همچنیــن
حــل مشــکل مربــوط بــه واگــذاری اســناد و ابطــال و
فســخ نادرســت قراردادهــای مربــوط بــه زمیــن ایــن
شــهرک هــا
 -۱۰رســیدگی بــه مشــکالت واحدهــای صنعتی اســتان
بــا تشــکیل تیــم هــای تخصصــی توســط وزارت صمت

گفتنــی اســت در پــی ایــن درخواســت هــا ،وزیــر
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
در وزارت صمــت شــد.
همچنیــن در رابطــه بــا مشــکالت صادرکننــدگان نیــز،
دســتور تشــکیل جلســه توســعه صــادرات بــا حضــور
فعــاالن اقتصــادی و صادرکننــدگان اســتان صــادر
شــده و اتــاق ،طــی جلســه ای در روز شــنبه میزبــان
معــاون وزيــر و رئيــس كل ســازمان توســعه و تجــارت
ايــران اســت.
در خصــوص مشــکالت واحدهــای شــهرک هــای
صنعتــی اســتان نیــز ،وزیــر صمــت بــا ابــاغ ماموریتــی
بــه صالــح نیــا ،مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک
و شــهرکهای صنعتــی ایــران دســتور پیگیــری
مشــکالت ایــن واحدهــا را صــادر کــرد.
همچنیــن در خصــوص ابطــال نادرســت قراردادهــای
مربــوط بــه زمیــن هــای شــهرک هــای صنعتــی نیــز
قــرار بــر تشــکیل کارگروهــی ویــژه در اســتانداری
بــا حضــور ســازمان صمــت و نماینــده ســازمان
صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران
شــد.

تشکیل ستاد صادرات

به مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان
در تبریز

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 ،اســتانهای آذربایجــان غربــی ،اردبیــل و زنجــان نیــز
عضــو هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای صــادرات مجــوز گرفتــه ایــم ،ادامــه داد :توســعه صــادرات و اســتفاده
فعــاالن اقتصــادی از ظرفیــت مرزهــا و موافقــت نامههــای ترجیحــی بــرای گســترش مــراودات
تجــاری از جملــه اهــداف تشــکیل ســتاد توســعه صــادرات بــه مناطــق آزاد شــده جمهــوری
آذربایجــان اســت.
الهــام علــی یــف ،رئیــس جمهــوری آذربایجــان پــس از آزادســازی مناطــق اشــغالی ایــن کشــور از
دســت ارمنســتان در جنــگ هــای  ۴۳روزه ،اعــام کــرد باکــو از مشــارکت کشــورهای همســایه
در بازســازی مناطــق آزاد شــده اســتقبال مــی کنــد.
کارشناســان مســائل اقتصــادی بــا اشــاره بــه مــرز حــدود  ۲۰۰کیلومتــری آذربایجــان شــرقی
بــا جمهــوری آذربایجــان و تجربــه موفــق شــرکتهای تجــاری تبریــز در بــازار ســاخت و ســاز
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.
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

اتمام طرحهای نیمهتمام در دستور کار دولت است
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان
اینکــه اتمــام طرحهــای نیمهتمــام در دســتور
کار دولــت اســت ،گفــت :بــرای اتمــام ایــن
طرحهــا تــا پایــان دولــت تــاش میکنیــم.
علیرضــا رزمحســینی در نشســت هماندیشــی
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
اشــاره کــرد و گفــت :ایــن شــرکت میتوانــد
صنعــت خودروســازی را هــم در کنــارش ایجاد
کنــد و ایــدرو (ســازمان گســترش و نوســازی

صنایــع) هــم میتوانــد در ایــن امــر کمــک و
مشــارکت داشــته باشــد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ادامــه داد:
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
کشــور بــود و شــاهرگ حیاتــی صــادرات بــه
اروپــا بــه حســاب مــی آمــد کــه البتــه هنــوز
هــم مرکــز مهــم صــادرات کشــور اســت.
رزمحســینی افــزود :صنعــت آذربایجــان
شــرقی بعــد از انقــاب هــم بــا فــراز و نشــیب
هــای بســیاری روبــرو بــوده و در شــرایط
تحریــم نیــز صنعــت منطقــه بیآســیب

نمانــده اســت.
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 ۱۶ :میلیارد دالر ســرمایهگذاری
در حــوزه مــس آذربایجــان شــرقی انجــام
شــده و در موضــوع نفلینســینیت نیــز
کارهــای خوبــی انجــام شــده اســت .
معاونــان وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
نیــز در ایــن جلســه گزارشــی از اقدامــات
انجامشــده در خصــوص موضوعــات
مطرحشــده از ســوی نماینــدگان اســتان در
مجلــس ارائــه کردنــد.

در نشست هماندیشی وزیر صمت با مجمع نمایندگان استان؛

مذاکره با وزارت صمت برای تکمیل مگاپروژههای استان

تالش میکنیم
تا در ماههای
باقیمانده
از فعالیت
دولت دوازدهم
کارهایی
در استان انجام
شود
که برکات
آن در حد
شایستهای در
توسعه
و پیشرفت
استان قابل
مشاهده باشد.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه
کارهــای مهمــی در حــوزه صنعــت و تولیــد
اســتان انجــام شــده و کارهــای مهمــی هــم
پیــش رو داریــم ،افــزود :بــرای تکمیــل
مگاپروژههــای اســتان نظیــر پــروژه ذوب
مــس و نفلینســینیت ،مذاکــرات خوبــی بــا
وزارت صمــت انجــام دادهایــم کــه امیدواریــم
در مــدت باقیمانــده از فعالیــت دولــت
دوازدهــم شــاهد نتایــج مثبــت آن باشــیم.
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت
هماندیشــی وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــا مجمــع نماینــدگان اســتان در مجلــس
شــورای اســامی ،بــا قدردانــی از اهتمــام
جــدی نماینــدگان اســتان بــرای حــل مســائل
و مشــکالت حوزههــای مختلــف ،گفــت:
ایــن جلســه نشــانگر همدلــی و همراهــی
نماینــدگان بــا مدیریــت اجرایــی برای تســریع
در رونــد توســعه و پیشــرفت اســتان اســت.
وی بــا اشــاره بــه بازدیــد وزیــر صمــت از
کارخانــه تراکتورســازی تبریــز ،گفــت :ایشــان
در ایــن بازدیــد تأکیــد کردنــد کــه بــا وجــود
ظرفیتهــای کمنظیــر در آذربایجــان
شــرقی ،کارهــای بســیار بزرگتــری میتــوان
انجــام داد.
پورمحمــدی تأکیــد کــرد :تــاش میکنیــم
تــا در ماههــای باقیمانــده از فعالیــت دولــت
دوازدهــم کارهایــی در اســتان انجــام شــود
کــه بــرکات آن در حــد شایســتهای در توســعه
و پیشــرفت اســتان قابــل مشــاهده باشــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی همچنیــن از
توجــه ویــژه وزارت صمــت بــه نقــش ایــن
اســتان در توســعه صــادرات بــه کشــورهای
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همســایه قدردانــی کــرد و گفــت :در مــدت
کوتاهــی کــه از وزارت آقــای رزمحســینی
میگــذرد کارهــای بســیار موثــری انجــام
شــده اســت کــه ترخیــص کاالهــای دپوشــده
در گمــرکات کشــور یکــی از ایــن اقدامــات
بــوده اســت.
داودی (نماینــده ســراب و رئیــس مجمــع
نماینــدگان اســتان) ،دهقــان (نماینــده
ورزقــان) ،حاتمــی (نماینــده کلیبــر ،خداآفرین
و هورانــد) ،پزشــکیان ،میرتاجالدینــی،
فرهنگــی ،متفکــر آزاد و منــادی (نماینــدگان
تبریــز ،اســکو و آذرشــهر) ،باقــری (نماینــده
بنــاب) ،محــرمزاده (نماینــده اهــر و هریــس)،
امینــی (نماینــده هشــترود و چاراویمــاق)،
راســتی (نماینــده شبســتر) ،علیــزاده (نماینده
مراغــه و عجبشــیر) ،پاشــایی (نماینــده
مرنــد و جلفــا) و موســوی (نماینــده ملــکان)
نیــز در ایــن جلســه دیدگاههــای خــود را
درخصــوص مســائل و مشــکالت اســتان در
حوزههــای مختلــف صنعــت ،تولیــد ،معــدن،
بازرگانــی و صــادرات بیــان کردنــد.
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ضــرورت ثبــات در سیاســتهای اقتصــادی
دولــت ،تهیــه نقشــه راه در بخــش صنعــت
و معــدن ،ضــرورت تکمیــل زنجیــره
تولیــد در صنایــع معدنــی و جلوگیــری
از خامفروشــی مــواد معدنــی ،تکمیــل
پروژههــای مهــم معدنــی نظیــر مــس و
نفلینســینیت ،توســعه زیرســاختهای
گردشــگری و لــزوم بازســازی منابــع طبیعــی
تخریبشــده در اثــر فعالیتهــای معدنــی،
تســهیل رونــد صــادرات از مرزهــای اســتان،
مدیریــت بــازار کاالهــای اساســی و کنتــرل
قیمتهــا ،توســعه و رفــع موانــع تولیــد
در صنعــت فــوالد اســتان ،افزایــش نقــش
آذربایجــان شــرقی در تجــارت خارجــی،
ضــرورت تکنرخــی شــدن ارز ،جلوگیــری از
صــادرات مــوارد اولیــه مــورد نیــاز واحدهــای
تولیــدی ،لــزوم مدیریــت توزیــع نهادههــای
دامــی و اســتفاده از روشهــای روز دنیــا در
صنایــع بــرای کاهــش آالیندگــی از جملــه
مهمتریــن مطالــب مطرحشــده از ســوی
نماینــدگان اســتان در مجلــس بــود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

تولیدکنندگان مجاهدان واقعی کشور هستند

هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و
کشــاورزی تبریــز به همــراه مســئولین و فعاالن
بخــش خصوصــی اســتان در آییــن تجلیــل
از صادرکننــدگان نمونــه بــه دیــدار حجــت
االســام والمســلمین ســید محمدعلــی آل
هاشــم نماینــده مقــام معظــم رهبــری و امــام
جمعــه معــزز تبریــز رفتنــد.
حجــت االســام والمســلمین ســید محمدعلی
آل هاشــم در دیــدار بــا فعــاالن بخــش
خصوصــی و آییــن تجلیــل از صادرکننــدگان
نمونــه اســتان گفــت :صــادرات تجلــی قــدرت
و توانمنــدی ســخت افــزاری و نــرم افــزاری
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
صادراتــی ،بنــگاه هــای تولیــدی را قــادر مــی
ســازد کــه از محدودیــت هــای بــازار داخلــی
رهــا و بــا توســعه صــادرات ،بازارهــای جهانی را
هــدف قــرار داده و از صرفــه اقتصــادی حاصــل
از تولیــد ،بهــره بــرداری بیشــتری کننــد.
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
تولیــد رقابتــی داشــته باشــیم .وی بــا بیــان
اینکــه اگــر بــه دنبــال توســعه پایــدار در بخش
صــادرات غیرنفتــی هســتیم بایــد بــه فکــر
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

هــدف از ضروریــات اســت.
آل هاشــم افــزود :بانــک هــا نیــز بایــد در
موضــوع کمــک بــه صادرکننــدگان بــا ارائــه
تســهیالت الزم بــا ســود و کارمــزد کــم ورود
کننــد .دولــت نیــز بایــد بــه دنبــال ارائــه
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
کشــور بــوده و بــدون ادعــا در حــال تــاش
بــرای پیشــبرد اقتصــاد هســتند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
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
در شــرایط کنونــی ،پرچمــدار اقتصــاد کشــور
بــوده و بــدون ادعــا در حــال تــاش بــرای
پیشــبرد اقتصــاد هســتند .وی ،فعــاالن بخــش
تولیــد را ســرمایه هــای یــک کشــور دانســته
و گفــت :در تمــام نقــاط دنیــا بــرای ســرمایه
گذارانــی کــه بــدون ادعــا در تــاش بــرای
ایجــاد اشــتغال بــرای مــردم هســتند ،فــرش
قرمــز پهــن مــی کننــد کــه در کشــور مــا نیــز
بایــد حمایــت الزم از ایــن قشــر صــورت گیــرد.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا تاکیــد بــر
ایجــاد اتحــاد بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی
گفــت :ایــن دو بخــش بایــد در کنــار یکدیگــر
قــرار گرفتــه و یــاری کننــده هــم باشــند.
پیچیــده شــدن بروکراســی هــای اداری ،ســبب

نارضایتــی هایــی در بیــن فعــاالن بخــش
خصوصــی شــده اســت.

 ۹۰درصد صنایع استان
مربوط به بخش خصوصی است
رییــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن آییــن گفــت:
یکــی از ارکان توســعه ،افزایــش صــادرات
غیرنفتــی اســت کــه بــه عنــوان یکــی از
محورهــای جهــش اســتانی مطــرح بــوده و
اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز در راســتای
هدفگــذاری در ایــن مســیر اقدامــات خوبــی
انجــام داده اســت .حبیــب امیــن زاده ادامــه
داد :در پایــان شــش ماهــه اول ســال ،اســتان
آذربایجــان شــرقی جــزو اســتان هــای نــادر
اســت کــه بــا رشــد  ۳۰درصــدی ارزش
صــادرات غیرنفتــی همــراه بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه  ۹۰درصــد صنایــع اســتان
مربــوط بــه بخــش خصوصــی اســت ،گفــت:
ایــن امــر ســبب افزایــش تولیــد و صــادرات
محــور شــدن ایــن اســتان شــده اســت.
رییــس ســازمان صمــت اســتان ادامــه داد:
توانســته ایــم بــه  ۶۲کشــور جهــان صــادرات
داشــته باشــیم کــه البتــه در ایــن میــان ۱۰
کشــور همســایه در اولویــت بــوده انــد.
وی بــا اشــاره بــه انتخــاب  ۴۰واحــد برتــر
صادراتــی کشــور گفــت :از ایــن تعــداد پنــج
واحــد مربــوط بــه اســتان آذربایجــان شــرقی
هســتند کــه ایــن امــر نشــان از جایــگاه
واحدهــای اســتان در حــوزه صادراتــی دارد.
در پایــان ایــن دیــدار ،از صادرکننــدگان
نمونــه اســتانی توســط نماینــده ولــی فقیــه در
آذربایجــان شــرقی تجلیــل بــه عمــل آمــد.
گفتنــی اســت چهــار واحــد تولیــدی مهــر
اصــل ،فــوالد مهــر ســهند ،ســهند جــام و
شــکوه بنــاب بــه عنــوان واحدهــای نمونــه
اســتانی آذربایجــان شــرقی در ســال ۹۹
انتخــاب و معرفــی شــده انــد.
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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.

استاندار آذربایجان شرقی:

مردم ،قدردان کارآفرینان هستند

اســتاندار آذربایجــان شــرقی خواســتار توجــه
ویــژه واحدهــای تولیــدی و صنعتــی بــه
موضــوع اســتاندارد شــد و گفــت :توجــه بــه
ارتقــای کیفیــت در کنــار افزایــش تولیــد،
بایــد رویکــرد اصلــی واحدهــای تولیــدی و
صنعتــی باشــد.
محمدرضــا پورمحمــدی در دیــدار با مدیــران
واحدهــای نمونــه اســتاندارد ،بــا قدردانــی از

زحمــات و تالشهــای شــبانهروزی فعــاالن
بخــش خصوصــی در اســتان ،گفــت :کســب
عناویــن برتــر اســتاندارد در شــرایط ســخت
فعلــی ،کار هــر کســی نیســت و امیدواریــم ایــن
تالشهــا بــرای توســعه هرچــه بیشــتر اقتصــادی
اســتان و افزایــش اشــتغال جوانــان ،اســتمرار
داشــته باشــد.
وی ادامــه داد :بــه رغــم تحریمهــای ناجوانمردانــه
و بــه همــت فعــاالن بخــش خصوصی در اســتان،
کارهــای بزرگــی انجــام شــده کــه این افتخــارات
بایــد از طریــق رســانهها و مطبوعــات بــه مــردم
بازگــو شــود .پورمحمــدی از مــردم تبریــز و
آذربایجــان بــه عنــوان انســانیهایی بلندهمــت

و موفــق نــام بــرد و اظهــار داشــت :آذربایجــان،
انســانهای بزرگــی را در دامــن خــود پــرورش
داده کــه در بخشهــای مختلــف اقتصــادی،
اجتماعــی ،علمــی ،فرهنگــی وسیاســی بــه ایــران
اســامی خدمــت کردهانــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ادامــه ســخنان
خــود بــا بیــان اینکــه هنــر مدیریــت ،فعالیــت
در شــرایط ســخت کنونــی اســت ،افــزود :مــردم،
قــدردان زحمــات و تالشهــای کارآفرینــان
هســتند و فداکاریهــای ایــن قشــر در پیشــگاه
خداونــد متعــال نیــز ،اجــر و ثــواب زیــادی
خواهــد داشــت.
پورمحمــدی در بخــش دیگــری از ســخنان خود،

در جلسه هم اندیشی فعاالن بخش خصوصی و رئیس سازمان صمت

رئیس اتاق بازرگانی تبریز مطرح کرد؛

تولیدکنندگان
رکن مهم امنیت اقتصادی
جلســه هــم اندیشــی فعــاالن بخــش
خصوصــی و رییــس ســازمان صمــت اســتان
برگــزار شــده و طــی آن صاحبــان صنایــع
خواســتار رســیدگی مســئوالن دولتــی بــه
مشــکالت بخــش خصوصــی شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
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 مشــکالت خــود پرداختنــد.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در ایــن جلســه
هــم اندیشــی بــا اشــاره بــه لــزوم همــکاری
دو جانبــه بخــش خصوصــی و دولــت گفــت:
ســازمان صمــت بــه عنــوان خانــه پــدری
فعــاالن بخــش خصوصــی مطــرح اســت کــه
انتظــار داریــم ،در آن بــر روی اهالــی بخــش
خصوصــی بــاز باشــد و ایــن رابطــه پــدر و
فرزنــدی هیچــگاه قطــع نشــود.
یونــس ژائلــه بــا تاکیــد بــر ایجــاد اتحــاد و
یکپارچگــی بیــن ایــن دو بخــش گفــت :بایــد
نقــاط قــوت و ضعــف خــود را شناســایی کرده
و از ســوی دیگــر یــک اســتراتژی قــوی در
ایــن بیــن تعریــف کنیــم.
وی بــا اشــاره ای بــه نارضایتــی واحدهــای
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هــای اداری گفــت :بایــد بدانیــم کــه امــروز
تولیدکننــدگان و فعــاالن بخــش صنعــت،
نقــش ویــژه ای در توســعه کشــور داشــته و
در ایجــاد امنیــت اقتصــادی ،نقــش آفریــن
هســتند.

انتقاد رئیس
اتاق بازرگانی تبریز
از بروکراسی زاید اداری
تولیــدی از نبــود و کمبــود مــواد اولیــه گفــت:
البتــه بســیاری از ایــن مشــکالت ،داخلــی
اســت بــه طــوری کــه برخــی از واحدهــای
تولیدکننــده مــواد اولیــه از عرصــه کــردن
محصــول خــود در بــورس کاال خــودداری
کــرده و زمینــه ســاز مشــکالتی مــی شــوند.
ژائلــه بــا انتقــاد از برخــی عــدم حمایــت هــا
از واحدهــای تولیــدی و وجــود بروکراســی
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رابطه متقابل و نزدیک صمت
و فعاالن بخش خصوصی
رییــس ســازمان صمــت اســتان نیــز در ایــن
جلســه گفــت :همــواره بــا فعــاالن بخــش
خصوصــی ،رابطــه نزدیــک و همــکاری
متقابلــی داشــته ایــم و در هــر زمانــی در
تــاش بــرای پاســخگویی بــه مشــکالت و
مســائل آنــان بــوده ایــم.
حبیــب امیــن زاده ادامــه داد :در شــش ماهــه
نخســت ســال جــاری بــا وجــود مشــکالت
موجــود ،شــاهد افزایــش  ۳۰درصــدی ارزش
صــادرات آذربایجــان شــرقی بــوده ایــم کــه
نشــان از ظرفیــت ویــژه بخــش تولیــد و
صنعــت اســتان دارد.
در ادامــه ایــن نشســت ،صاحبــان صنایــع
حاضــر در جلســه بــه بیــان مســائل و
مشــکالت فعــاالن بخــش خصوصــی
پرداختــه و خواســتار رســیدگی و حــل ایــن
مشــکالت شــدند.

در آیین تجلیل از واحد های نمونه استاندارد
ت اصلــی
فشــار حداکثــری بــه مــردم را سیاسـ 
دشــمنان در شــرایط کنونــی برشــمرد و ادامــه
داد :مــردم مــا در طــول بیــش از  ۴۰ســال
گذشــته ،ســختیهای مختلفــی را پشــت ســر
گذاشــته و بــا روحیــه مقاومــت از برهههــای
ســخت و حســاس ،عبــور کردهانــد و قطعـاً بــا
وحــدت و همدلــی شــرایط ســخت کنونــی را
هــم پشــت ســر خواهنــد گذاشــت.
وی بــا اشــاره بــه تحریمهــای چندیــن ســاله
اســتکبار جهانــی بــر ضــد ملــت ایــران ،اظهــار
داشــت :نتیجــه تحمیــل جنــگ بــه ایــران
اســامی در هشــت ســال دفــاع مقــدس،
پیشــرفت همــه جانبــه کشــور در صنایــع
دفاعــی ،نظامــی و موشــکی بــود و شــرایط
فعلــی نیــز باعــث اقتــدار هرچــه بیشــتر کشــور
در بخــش هــای مختلــف و کاهــش وابســتگی
بــه خــارج خواهــد شــد.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی ،بخشــی از
مشــکالت کنونــی کشــور همچــون گرانــی
ی بیــن دســتگاههای
را نتیجــه ناهماهنگــ 
اجرایــی و عــدم برخــورد بــا ســودجویان
برشــمرد و گفــت :بازنگــری در سیاســتهای
اجرایــی بــرای رفــع مشــکالت تولیــد ،توزیع و
بازیافــت از جملــه ضرورتهــای فعلــی اســت
کــه انتظــار داریــم مســئوالن بــه ایــن موضــوع
توجــه بیشــتری داشــته باشــند.
پورمحمــدی بــا اشــاره بــه مشــکالت ناشــی
از کرونــا در جامعــه ،اظهــار داشــت :توجــه
همزمــان بــه مســأله معیشــت و ســامت،
سیاســت اصلــی دولــت اســت و هیــچ یــک را
فــدای دیگــری نخواهیــم کــرد.
وی بــا انتقــاد از طــرح مســائلی همچــون
تعطیلــی کامــل اســتان بــرای مبــارزه بــا
بیمــاری کرونــا ،گفــت :خــون هیــچ شــخصی

رنگینتــر از بقیــه نیســت و اگــر بنــا بــر تعطیلی
باشــد بایــد همــه بخشهــا تعطیــل شــود کــه
عمـ ً
ا ایــن کار امکانپذیــر نیســت و مشــکالت
بزرگتــری را بــرای مــردم بــه دنبــال دارد.
مدیــرکل اســتاندارد آذربایجــان شــرقی نیــز در
ایــن دیــدار گفــت :خوشــبختانه شــش واحــد از
مجمــوع  ۲۰واحــد اســتاندارد و نمونــه ملــی در
بخــش تولیــد و صنعــت ،مربــوط بــه واحدهــای
آذربایجــان شــرقی اســت.
ساســان فرشــی حـقرو ادامــه داد :خوشــبختانه
رونــد توجــه شــرکتها و واحدهــای تولیــدی
و صنعتــی اســتان بــه موضــوع اســتاندارد در
حــال افزایــش اســت.
در ایــن آییــن از  ۱۷واحــد نمونــه ملــی و
اســتانی اســتاندارد و همچنیــن دو مســئول
کنتــرل کیفــی برتــر توســط اســتاندار
آذربایجــان شــرقی تجلیــل شــد.

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.

در برنامه تلویزیونی تراز

نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز:

تعهدات ارزی دغدغه صادرکنندگان
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،تعهــدات
ارزی را یکــی از مهــم تریــن دغدغــه
صادرکننــدگان دانســته و بــر لــزوم توجــه
دولــت و بانــک مرکــزی بــه مشــکالت ایــن
افــراد تاکیــد کــرد.
عبــاس کمالــی در برنامــه زنــده تلویزیونــی
تــراز کــه بــا موضــوع بررســی مشــکالت ارزی
صادرکننــدگان همــراه بــود ،گفــت :مباحــث
مربــوط بــه رفــع تعهــدات ارزی بــه دغدغــه
ای بــرای تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
تبدیــل شــده اســت .متاســفانه دولتمــردان
بــا یکســری تصمیمــات یــک جانبــه هــر روز
یــک دســتورالعمل جدیــد بــدون پشــتوانه
درســت فکــری صــادر مــی کننــد.
وی ادامــه داد :در یــک برهــه تصمیــم بــر
ایــن شــد کــه صــادرات کننــدگان بیــش
از یــک میلیــون دالر معــاف از تعهــد ارزی
باشــند .در یــک برهــه بحــث عــدم اشــکال
صــادرات ریالــی مطــرح و بخشــنامه شــد.
صادرکننــدگان نیــز بــا تکیــه بــر ایــن
بخشــنامه هــا و قوانیــن اقــدام بــه تــداوم
فعالیــت خــود کــرده انــد امــا گاه دولــت خود
از قانــون نیــز فراتــر رفتــه و بــه بخشــنامه
هــای قبلــی پشــت پــا مــی زنــد.
کمالــی افــزود :در آن برهــه وقتــی صادرکننده
ای طبــق بخشــنامه ،اقــدام بــه فــروش ریالــی
کــرده حــاال بایــد از کجــا ارز پیــدا کنــد.
دولــت و تصمیــم گیــران ایــن حــوزه بایــد
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
کارت هــای بازرگانــی گفــت ۱۳۲ :کارت در
اســتان تعلیــق شــد کــه  ۱۲مــورد بازگشــته
امــا  ۱۲۰مــورد همچنــان در حالــت تعلیــق
قــرار دارد .در هــر صنفــی تخلفاتــی وجــود
دارد امــا آیــا بایــد همــه را بــه یــک چشــم
دیــد .ایــن امــر بــه ضــرر تولیــد و حــوزه
صــادرات خواهــد بــود.
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود :در
اتــاق بازرگانــی اقــدام بــه برگــزاری جلســاتی
بــا  ۶۰۰صادرکننــده و بررســی مشــکالت 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 مشــکالت نباشــیم قطعــا در آینده
پشــیمانی بــه همــره خواهــد داشــت .در
شــرایط کنونــی کشــور نبایــد شــاهد چنیــن
برخوردهایــی بــا صــادر کننــدگان باشــیم.
کمالــی بــا اشــاره بــه یکســری مشــکالت
سیســتمی در ایــن حــوزه گفــت :وقتــی
ســامانه بســته اســت و صادرکننــده قــادر
بــه انجــام واردات در برابــر صــادرات نیســت،
منجــر بــه ایجــاد بدهــی خواهــد شــد.
متاســفانه ایــن پشــنهادات و انتقــادات در
بانــک مرکــزی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه
کــه در نهایــت منجــر بــه زیــان صادرکننــده
مــی شــود.
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا ارائــه
پیشــنهاداتی در ایــن زمینــه گفــت :بایــد
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
را بدهــد .هــر صادرکننــده ای ،وارد کننــده
خوبــی نخواهــد بــود.
وی همچنیــن بــه امــکان معرفــی
صــراف معتمــد بانــک مرکــزی اشــاره
کــرده و گفــت :البتــه یــک تعــدادی
از صادرکننــدگان نیــز بــه دلیــل عــدم
آشــنایی بــا امــور و سیســتم مربوطــه،
اقــدام بــه ثبــت در ســامانه نکــرده بودنــد
کــه اتــاق ،شــروع بــه آمــوزش امــور
صادراتــی بــه ایــن افــراد کــرده اســت.
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گزارش
در شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان؛

دالیل تعویق پروژه های عمرانی
آذربایجان شرقی بررسی شد

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.

شــصت و ســومین جلســه شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی
بــا بررســی موضوعاتــی همچــون دالیــل تعویــق
پــروژه هــای عمرانــی اســتان و مشــکالت
صــادرات بخــش کشــاورزی برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
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
گفــت :اگــر امنیــت نباشــد قطعــا توســعه و
ســرمایه گــذاری نیــز حــادث نمــی شــود کــه
بایــد قــدردان نیــروی انتظامــی در ایجــاد امنیت
در جامعــه باشــیم.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره بــه
تنگناهــای موجــود در بخــش اقتصــاد گفــت:
ســربازان حــوزه اقتصــاد و تولیــد در حــال تالش
بــرای بهبــود اوضــاع اقتصــادی کشــور هســتند
کــه بــرای تــداوم فعالیــت ایــن افــراد بایــد
شــاهد اخــذ یکســری تدابیــر باشــیم .بحــث
تامیــن مــواد اولیــه کارخانجــات و تامیــن انرژی
یکــی از دغدغــه هــای مهــم تولیدکننــدگان
اســت کــه در ایــن زمینــه نیــز بایــد اقداماتــی
صــورت گیــرد.
وی در خصــوص ضــرورت تامیــن اعتبــار
واحدهــای تولیــدی توســط بانــک هــا گفــت :در
هفتــه گذشــته بحــث تامیــن اعتبــار واحدهــای
تولیــدی مطــرح و تصویــب شــد کــه تــا ۹۰
درصــد ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی
توســط بانــک هــا تامیــن شــود کــه این رقــم در
اســتان مــا  ۴۲درصد اســت .ســرمایه در گردش
واحدهــای تولیــدی بایــد جــزو اولویــت هــا قرار
بگیــرد تــا بدیــن وســیله چــرخ کارخانجــات بــه
درســتی بچرخــد.
ژائلــه افــزود :تامیــن برخــی کاالهــا بــه داخــل
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
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یکســری بروکراســی هــای اداری مــی تــوان مانع
از ایجــاد ایــن وضعیــت شــد.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ادامــه داد :گاه دیده
مــی شــود کــه فعالیــت یــک کارخانــه بســیار
بــزرگ بــه دلیــل عــدم تســهیل در واردات یــک
قطعــه یدکــی مثــل یــک موتــور بــه مشــکل
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 مشــکالتی شــده اســت.
ژائلــه بــا انتقــاد از تعــدد بخشــنامه هــای
صــادر شــده گفــت :تعــدد بخشــنامه هــای
صــادره در حــوزه صنعــت و تولیــد باعــث شــده
صادرکننــدگان بــزرگ کشــور ،کتــاب صــادرات
را ببندنــد.
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
اســتان گفــت :بخــش خصوصــی و مســئوالن
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
اصــل  ۴۴قانــون اساســی مبنــی بــر واگــذاری
بنگاههــای اقتصــادی بــزرگ بــه بخــش
خصوصــی گفــت :باید بیشــتر از گذشــته ،مراقب
ســرمایهگــذاران و صنعتگــران اســتان باشــیم.
عدم تمدید توافقنامه
در خصوص صدور مجوز تغییر نام
قطعاتی از زمین های شهرک آخوال
اولیــن موضــوع پیــش از دســتور ایــن نشســت،
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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
از زمیــن هــای شــهرک آخــوال بــود.
ســونیا اندیــش بــا توضیحاتــی در خصــوص این
موضــوع گفــت :طــی قــرارداد صنــدوق حمایــت
از توســعه بخــش کشــاورزی بــا شــرکت عمــران
شــهر جدیــد ســهند تعــداد  ۲۵قطعــه زمین آب
کشــت در شــهرک صنعتــی آخــوال بــه صنــدوق
حمایــت از توســعه بخــش کشــاورزی واگــذار
شــده اســت.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تبریــز
ادامــه داد :شــرکت شــهرک هــای صنعتــی در
جلســه هیئــت مدیــره خــود بــا اســتناد بــه
اینکــه  ۵۱درصــد از کل ســهام صنــدوق متعلــق
بــه وزارت جهــاد کشــاورزی و  ۴۹درصــد آن
متعلــق بــه بخــش خصوصــی اســت و اینکــه
در ســال هــای گذشــته ایــن زمیــن هــا بــا
اســتفاده مانــده بودنــد ،مقــرر کــرد بــرای هــر
یــک از قطعــات ،قــرارداد جدیــد بــدون دریافــت
هزینــه صــادر و پــس از آن شــرکت نســبت بــه
انتقــال و تغییــر نــام هــر یکــی از قراردادهــا
بــه ســرمایه گــذاران معرفــی شــده از ســوی
صنــدوق حمایــت از توســعه بخــش کشــاورزی
بــه صــورت زمیــن خــام بــرای یــک بــار تــا
پایــان تیــر  ۹۷اقــدام کنــد.
وی افــزود :ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک
هــای صنعتــی ایــران نیــز طــی نامــه ای بــا
مصوبــه هیــات مدیــره شــرکت شــهرک هــای
صنعتــی اســتان موافقــت کــرد .ایــن زمیــن هــا
در ســال هــا  ۹۷و  ۹۸بــه فــروش نرســیدند و
صنــدوق توســعه حمایــت از بخــش کشــاورزی
نیــز اقدامــی در خصــوص تمدیــد ایــن توافقنامه
انجــام نــداد .متعاقبــا صنــدوق توســعه حمایت از
بخــش کشــاورزی در ســال  ۹۷اقــدام 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.
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهــای صنعتــی

آذربایجــانشــرقی نیــز در ایــن خصــوص
گفــت :در ســال  ،۹۶اقــدام بــه تفکیــک و
صــدور مجــوز نقــل و انتقــال بــرای ایــن قطعات
کردیــم و در ایــن راســتا بــدون دریافــت مبلغــی
پــول ،قطعــات تفکیــک شــده و  ۲۵قــرارداد
تقدیــم شــد .از آنجایــی کــه ایــن قطعــات بــه
صــورت آب کشــت مجــوز گرفتــه بودنــد فاقــد
زیرســاخت هایــی چــون بــرق و گاز بودنــد امــا
بــرای تامیــن ایــن زیرســاخت کمــک هایــی
انجــام دادیــم.
ســید مرتضــی نیرومنــد ادامــه داد :بــرای ایــن
قطعــات ،یــک ســال زمــان بــرای نقــل و انتقال
در نظــر گرفتیــم .بــرای اینکــه در شــهرک،
زمینــی تنهــا بــه منظــور فــروش خریــداری
نشــود ،حــق واگــذاری ســالن تولیــد تــا قبــل از
احــداث وجــود نــدارد .ســرانجام بــه ایــن توافق
رســیدیم کــه دیوارکشــی و فونداســیون بنــدی
انجــام گیــرد تــا پــس از آن ،معرفــی بــرای
انجــام نقــل و انتقــاالت انجــام پذیــرد کــه در
ایــن راســتا بــا ارســال نامــه ،پیگیــری هایــی
صــورت گرفتــه تــا بتوانیــم تــا پایــان ســال این
مصوبــه را دریافــت کنیــم.
محمدرضــا پورمحمــدی ،اســتاندار آذربایجــان
شــرقی در ایــن خصــوص گفــت :بــا شــرکت
شــهرک هــای صنعتــی ایــران مکاتباتــی
خوهیــم داشــت کــه تــا پایــان ســال ۱۴۰۰
بــرای حــل موضــوع ،مهلــت داده شــود.
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
 ۸۶هــزار پــروژه نیمــه تمــام و بالتکلیــف ملــی
و اســتانی گفــت :آغــاز و اجــرای ایــن تعــداد
پــروژه تاکنــون بــا صــرف حــدود  ۵۰۰هــزار
میلیــارد تومــان از منابــع مالــی همــراه بــوده و
اعتبــار مــورد نیــاز بــرای اتمــام ایــن پــروژه های

نیمــه تمــام نیــز نامعلــوم اســت.
وی طــرح هــای عمرانــی نیمــه تمــام را دارای
دو پیامــد مشــهود و نامشــهود دانســته و گفــت:
عــدم اتمــام  ۶۵درصــد از طــرح هــای عمرانــی
در زمــان پیــش بینــی شــده و افزایــش طــول
دوره ســاخت بــه  ۱۲ســال از جملــه پیامدهــای
مشــهود در ایــن موضــوع بــوده اســت.
بهنیــا در خصــوص پیامدهــای نامشــهود ایــن
طــرح هــای ناتمــام نیــز گفــت :اتــاف منابــع،
کاهــش عمــر مفیــد پروژههــا و بيــكاری
گســترده عوامــل انســانی از جملــه ایــن پیامدها
اســت کــه براســاس گــزارش کمیســیون
برنامــه ،بودجــه و محاســبات مجلــس ،تعطیلــی
پروژههــای عمرانــی ،چهــار میلیــون کارگــر
فصلــی را بیــکار و امــرار معــاش بــرای ۱۶
میلیــون نفــر را دشــوار کــرده اســت.
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و
کار و صنعــت احــداث اتــاق تبریــز ادامــه داد:
ســوق دادن جریــان نقدینگــی بــه بخشهــای
غیرمولــد ،معطــل مانــدن ماشــين آالت و
تجهيــزات ،از دســت دادن توجیــه اقتصــادی
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
(حــدود  ۳۰۰صنعــت کوچــک و بــزرگ) از
دیگــر پیامدهــای نامشــهود ایــن نــوع طــرح
هــا اســت.
وی ،دالیــل اصلــی ناتمــام مانــدن ایــن
طــرح هــا را مباحــث مربــوط بــه اعتبــارات و
ناکارآمــدی نظــام فنــی و اجرایــی طــرح هــای
عمرانــی کشــور دانســت و گفــت :در بحــث
اعتبــارات عمرانــی (تملــک دارایــی هــای
ســرمایه ای) ،ســهم انــدک اعتبــارات عمرانــی
نســبت بــه بودجــه کل کشــور مطــرح اســت
بــه طــوی کــه بودجــه عمرانــی ســال  ۹۹کل
کشــور قریــب بــه  ۷۰هــزار میلیــارد تومــان
مــی باشــد کــه معــادل  ۳.۵درصــد بودجــه کل
کشــور و پنــج درصــد بودجــه شــرکت هــای
دولتــی اســت.

بهنیــا ،عــدم تحقــق کامــل ســهم اعتبــارات
عمرانــی را از دیگــر مشــکالت حــوزه اعتبــاری
ایــن طــرح هــا دانســته و ادامــه داد :طــی ۲۳
ســال گذشــته بــه طــور متوســط تنهــا ۶۷
درصــد اعتبــارات عمرانــی تخصیــص یافتــه
و در واقــع ایــن اعتبــارات بــه عنــوان منبعــی
بــرای جبــران بخشــی از کســری بودجــه ،صرف
هزینــه هــای جــاری شــده اســت.
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و کار
و صنعــت احــداث اتــاق تبریــز ،عــدم تبعیــت
اعتبــارات عمرانــی از تورم ســاالنه و ایجاد شــکاف
عمیــق بیــن بودجــه مصــوب عمرانــی و بودجــه
جــاری را از دیگــر اعتبــاری ایــن حــوزه خوانــد.
وی بــا اشــاره بــه گزارشــی از مرکــز
پژوهشهــای مجلــس گفــت :بــر اســاس ایــن
گــزارش طــی ســالهای  ۷۶تــا  ۹۸نســبت
عملکــرد اعتبــارات عمرانــی بــه اعتبــارات هزینه
ای بــه رغــم نوســانی بــودن در مجمــوع ســیر
نزولــی داشــته بــه نحــوی کــه بــه تدریــج از ۴۵
درصــد در ســال  ۷۶بــه حــدود  ۱۴درصــد در
ســال  ۹۸رســیده اســت.
ایــن امــر بــه ایــن معنــا اســت کــه بــه تدریــج
ســهم عمــدهای از منابــع بودجــه عمومــی دولت
صــرف امــور هزینـهای شــده و ســهم اعتبــارات
عمرانــی کاهــش یافتــه اســت.
بهنیــا در خصــوص ســهم اعتبــارات عمرانــی
اســتان نیــز گفــت :علیرغــم ســهم جمعیتــی
 ۵.۲درصــدی اســتان نســبت بــه جمعیــت کل
کشــور ،ســهم اعتبــارات عمرانــی در ســال ۹۷
حــدود ســه درصــد و در ســال  ۹۸حــدود ۳.۲۷
درصــد بــوده اســت.
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و کار و
صنعــت احــداث اتــاق تبریــز بــا اشــاره ای بــه
ناکارآمــدی نظــام فنــی و اجرایــی طــرح هــای
عمرانــی کشــور نیــز گفــت :ســاز و كارهــای
نامناســب حاكــم بــر فرآينــد شناســايی،
مطالعــات ،امــكان ســنجی ،تصويــب ،اجــرا
و بهــره بــرداری طــرح هــا ،عــدم توجــه بــه
توجیــه اقتصــادی و مهندســی ارزش در زمــان
پدیــدآوری طــرح و از ســوی دیگــر عــدم وجــود
ســند آمایــش ســرزمین و انطبــاق طــرح هــا بــا
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عدم تمدید توافقنامه
صدور مجوز تغییر نام
قطعاتی از زمین های
شهرک آخوال

معضل ایجاد و انباشت
قریب به  ۸۶هزار پروژه
نیمه تمام و بالتکلیف
ملی و استانی

حدود هزار و  ۸۶۰پروژه
نیمه تمام در استان داریم
که از این تعداد هزار و
 ۱۰۰پروژه مستمر جاری
محسوب می شوند

متاسفانه چرخه ایجاد
و تولد برخی از پروژه
ها معیوب بوده و به
صورتغیراصولی
متولد شده اند

ســند مذکــور بــه نحــوی کــه طــرح هــا را از
گزنــد سیاســت هــا در امــان نگــه داشــته و بــا
تغییــر مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی ،تغییری
در مســیر طــرح هــا حاصــل نشــود ،از دیگــر
مــورد توجــه در ایــن زمینــه اســت.
وی ،ضعــف ســاختاری پايــش و نظــارت بــر
طــرح هــای عمرانــی ،عــدم انعطــاف پذیــری
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  ۱۰ســال ،عدم
ابــاغ نظــام فنــی و اجرایــی یکپارچــه کشــور
علیرغــم صراحــت مــاده  ۳۴قانــون احــکام
دائمــی ،عــدم الــزام کارفرمایــان بــر ایفــای بــه
موقــع تعهــدات مالــی خــود در قبال پیمانــکاران،
تغییــر روش پرداخــت هــا از نقــدی بــه اعتبــاری
برخــاف مــاده  ۲۸قانــون نظــام فنــی و اجرایــی
و گرفتارکــردن پیمانــکاران و مشــاوران در تلــه
اســناد خزانــه اســامی را از دیگــر مشــکالت این
حــوزه دانســت.
بهنیــا بــا اشــاره ای بــه ظرفیــت هــای قانونــی
موجــود بــرای حــل معضــل طــرح هــای نیمــه
تمــام گفــت :اجرایــی کــردن تبصــره  ۱۲قانــون
بودجــه ســال  ۹۹مبنــی بــر فــروش امــوال
منقــول و غیرمنقــول مــازاد دولــت تــا ســقف
 ۴۰هــزار میلیــاد تومــان و مولــد ســازی دارائــی
هــای دســتگاه هــای اجرایــی تــا ســقف هشــت
هــزار میلیــارد تومــان و اســتفاده از ظرفیــت های
تبصــره  ۱۹قانــون بودجــه ســال  ۹۹و مــاده ۲۷
قانــون الحــاق دو مبنــی بــر مشــارکت عمومــی
و خصوصــی از جملــه ایــن ظرفیــت هــا اســت.
دبیــر کمیســیون بهبــود فضــای کســب و
کار و صنعــت احــداث اتــاق تبریــز ادامــه داد:
اســتفاده از فاینانــس داخلــی و اجرایــی شــدن
دســتورالعمل گشــایش اعتبــار اســنادی بــرای
طــرح هــای عمرانــی مصــوب ســال  ۹۴شــورای
پــول و اعتبــار ،اســتفاده از منابــع صنــدوق
توســعه ملــی و اعطــای تســهیالت کــم بهــره
توســط بانــک هــا از محــل ســپرده هــای بانکــی
در ســطح اســتان از جملــه ظرفیــت هــای
قانونــی بــرای حــل معضــل طــرح هــای نیمــه
تمــام اســت.
وی بــا ارائــه پیشــنهاداتی بــرای حــل ایــن
معضــل گفــت :تشــکیل ســتاد اولویــت بنــدی
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
و اهمیــت طــرح ،توجیــه پذیــری اقتصــادی،
انطبــاق بــا مزیــت هــای نســبی اســتان و
میــزان پیشــرفت فیزیکــی ،خــارج از مالحظــات
سیاســی و صرفــا از منظــر اقتصادی و اســتفاده از
مکانیــزم مشــارکت عمومــی ،خصوصــی در قالب
قراردادهــای خانــواده  BOTو ایجــاد شــرکت
هــای توســعه گــر و تامیــن ســرمایه از جملــه
پیشــنهادات مــورد نظــر در ایــن حــوزه اســت.
بهنیــا ،شــفافیت در اطــاع رســانی طــرح هــا
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بــه ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی از
طریــق اتــاق بازرگانــی تبریــز و تشــکل هــای
صنفــی حــوزه صنعــت احــداث ،تشــکیل
واحدهــای مشــارکت در دســتگاه هــای
اجرایــی و برخــورداری از ضمانــت الزم توســط
اســتانداری و ســازمان مدیریــت بــرای اجرایــی
کــردن پیشــنهادات مصــوب در صحــن شــورای
گفتگــوی اســتان را از دیگــر پیشــنهادات موثــر
در ایــن حــوزه دانســت.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار نیــز
در ایــن جلســه گفــت :متاســفانه در گذشــته
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
 ۸۶۰پــروژه نیمــه تمــام در اســتان داریــم کــه
از ایــن تعــداد هــزار و  ۱۰۰پــروژه مســتمر
جــاری محســوب مــی شــوند مثــل طــرح هــای
اســفالت راه روســتایی امــا  ۷۶۴طــرح را مــی
تــوان اصلــی تریــن پــروژه هــای نیمــه تمــام در
اســتان دانســت کــه متاســفانه اغلــب میانگیــن
طــول عمــر بــاالی  ۱۲ســال دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه تاکیــد دولــت مبنــی بــر
پیگیــری پــروژه هایــی بــا درصــد پیشــرفت
بــاالی  ۶۰درصــد گفــت :اگــر تاریــخ شــروع
پــروژه هــای نیمــه تمــام را دنبــال کنیــد،
برخــی از آن هــا مربــوط بــه قبــل از دولــت
فعلــی اســت ،طــرح هایــی کــه نامتناســب بــا
منابــع دولتــی تعریــف شــده انــد.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اعتبــارات
اســتانی از ســال  ۹۲بــه بعــد گفــت :در طــول
ایــن هفــت ســال ،مجمــوع اعتبــارات اســتانی از
ردیــف اســتانی ،هــزار و  ۳۰۰میلیــارد تومــان ،از
ردیــف بودجــه نفــت و گاز ۴۰۰ ،میلیــارد تومان
و از محــل بودجــه تــوازن نیــز هــزار و ۵۰۰
میلیــارد تومــان بــوده اســت.
رحمتــی افــزود :امــا بایــد عــاوه بــر بودجــه
تصویــب شــده ،بــه بودجــه تخصیص داده شــده
هــم دقــت کنیــم .میانگیــن بودجــه تخصیــص
یافتــه از محــل اســتانی ،۵۸.۲۸ ،از محــل نفــت
و گاز  ۷۳.۵و از محــل تــوازن ۲۳.۱۷ ،درصــد
بــوده اســت.
وی ادامــه داد :در مجمــوع مــی تــوان گفــت از
مجمــوع اعتبــارات ســه هــزار و  ۲۶۰میلیــارد
تصویــب شــده ،تنهــا هــزار و  ۳۷۲میلیــارد
تخصیــص یافتــه اســت یعنــی میــزان اعتبــارات
تخصیــص داده شــده ،حــدود  ۴۲درصــد 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 خصوصــی۱۱ ،
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هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه طبــق آمــار
ارائــه شــده ســهم دولــت در ایــن میــان ناچیــز
بــوده اســت.
غالمرضــا نــوری نیــز در ایــن خصــوص گفــت:
تمامــی نماینــدگان بایــد بــرای افزایــش ســهم
بودجــه اســتان متحــد و همــدل شــوند چــرا
کــه طبــق آمــار ســهم بودجــه ایــن اســتان،
متناســب بــا ظرفیــت هــای ویــژه آن نیســت.
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
پــروژه هــا در آینــده ای نــه چنــدان دور بــه
پایــان برســد.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــهریــزی
ن شــرقی نیــز در ایــن جلســه بــا
آذربایجــا 
اشــاره ای بــه پــروژه هــای نیمــه تمــام گفــت:
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
عنــوان مثــال  ۱۰۰تومــان اعتبــار داریــم ،بــه
میــزان هــزار تومــان پــروژه متولــد شــده و ایــن
بخــش را گرفتــار کــرده اســت.
داود بهبــودی ادامــه داد :عــاوه بــر اعتبــارات
اســتانی مطــرح شــده ،اعتبــارات ملــی اســتانی
شــده و اســتانی ویــژه هــم مطــرح اســت .از
ســوی دیگــر در خصــوص طــول دوره ســاخت
هــم ایــن زمــان عمدتــا در پــروژه هــای بــزرگ
تطویــل مــی یابــد امــا در پــروژه هــای کوچــک
قابــل اصــاح اســت.
وی افــزود :بایــد اشــاره کنیــم کــه بــا وجــود
اینکــه ســهم بودجــه جــاری بــاال رفتــه اســت
امــا ایــن ،بدیــن معنــی نیســت کــه بودجــه
جــاری وضــع خوبــی دارد .ســقف کل بودجــه
بــه لحــاظ محدودیــت هــای منابــع در حــال
محــدود شــدن اســت و در نتیجه فشــار ،بیشــتر
روی پــروژه عمرانــی وارد مــی شــود و از ســوی
دیگــر ،هزینــه هــای جــاری کــه بــاالی ۹۰
درصــد بودجــه را شــامل مــی شــود تنهــا در
حــد حقــوق کارکنــان دولتــی اســت.
بهبــودی از اختصــاص  ۱۸۷میلیــارد 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
 ،۵۶فاینانــس داخلــی و بانــک هــا تامیــن اعتبار
مــی شــوند.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــهریــزی
ن شــرقی بــا اشــاره بــه انجــام اولویــت
آذربایجــا 
بنــدی بــرای پــروژه هــای اســتانی و اســتانی
ویــژه گفــت :هــزار و  ۷۰۰پــروژه نیمــه تمــام
در اســتان داریــم .امــا بایــد توجــه داشــت کــه
ایــن تعــداد ،زمانــی دوهــزار و  ۷۰۰پــروژه بــود و
در طــول ســه ســال اخیــر اجــازه شــروع پــروژه
جدیــد را نــداده ایــم.
محمدحســین فرهنگــی نیــز در ادامــه جلســه
گفــت :در خصــوص پــروژه هــای نیمــه تمــام
مــی توانیــم شــاهد ایجــاد ســایتی بــرای معرفی

ایــن پــروژه هــا باشــیم .دســته ای از پــروژه هــا
کــه دارای توجیــه فنــی و اقتصــادی بــوده و
مــی تــوان آن هــا را آنالیــز قیمــت کــرده
و همــراه بــا تبلیغــات الزم در ایــن ســایت
بگنجانیــم .نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس
شــورای اســامی افــزود :بخــش دیگــر ســایت
هــم مــی توانــد مربــوط بــه پــروژه هــای
محرومیــت زدایــی باشــد .بــه طــوری کــه شــاید
خیرانــی عالقمنــد بــه برداشــتن قدمــی در راه
توســعه منطقــه خــود باشــند.
پورمحمــدی ،اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز
در جمــع بنــدی ایــن موضــوع گفــت :ایــن
موضــوع مــی توانــد بــه کارگــروه امــور فنــی و
عمرانــی اســتان ارجــاع داده شــده و در آنجــا
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
ایــن ســایت قــدم بــردارد.
بررسی موضوع دریافت اجاره اراضی
بسترهای مسیل از معدنکاران
دســتور جلســه دوم نیــز مربــوط بــه «بررســی
موضــوع دریافــت اجــاره اراضــی بســترهای
مســیل از معدنــکاران توســط شــرکت آب
منطقــه ای اســتان» بــود.
رئیــس خانــه معــدن آذربایجــان شــرقی در ایــن
جلســه وضعیــت معــادن کشــور را نامناســب
خوانــده و گفــت :از مجمــوع  ۱۰هــزار واحــد
معدنــی کشــور ،چهــار هــزار و  ۵۰۰واحــد
تعطیــل اســت ،مشــابه ایــن قضیــه در اســتان
هــم وجــود دارد.
نصیــر نــوری در ادامــه بــا انتقــاد از اخــذ اجــاره
بهــا توســط شــرکت آب منطقــه ای گفــت:
شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی بــر
اســاس قانــون ملــی شــدن منابــع آب و قانــون
توزیــع عادالنــه آب خواســتار دریافــت اجــاره
اســتفاده معــادن از مســیل آب در محــدوده
معدنــی شــده اســت و مــا بــه ایــن عزیــزان
گفتیــم کــه مــا به حــد کافــی از جهــات مختلف
تحــت فشــار هســتیم و نمــی توانیــم ایــن هزینه
جدیــد را هــم بپذیریــم و بــه انــدازه کافــی بــا
محیــط زیســت و دیگــر ســازمان هــا چالــش
داریــم و لطفــا ســازمان آب هــم اضافــه نشــود.
قانونــی کــه  ۲۰ســال اســت اجرا نشــده ،دو ســال
دیگــر هــم اجــرا نشــود.
وی افــزود :مــا در ارتفــاع  ۲۵۰۰متــری کــوه
کار مــی کنیــم و از مــا جریمــه مســدود کــردن
مســیل را مــی خواهنــد ،آنجــا مســیل نیســت.
مــا خواهــش مــی کنیــم دوســتان آب منطقــه
ای و شــورای گفتگــو مســاعدت کننــد تــا بــه
حقــوق دولتــی در اخــذ هزینــه هــای معــادن
اکتفــا شــود.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان
شــرقی نیــز در ایــن نشســت در واکنــش بــه
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
مــی کننــد؟ مــا بــه هــر عنوانــی طبیعــت را
تخریــب خواهیــم کــرد ،چرخــه منابــع آب را
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
منطقــه را طــوری تخریــب کنــد کــه مــا بــه
عنــوان دســتگاه مســئول نتوانیــم پــس از
 ۱۰۰ســال هــم وضعیــت را بــه حالــت عــادی
برگردانیــم؟ خیــر بنــده بــه چنیــن حمایتــی از
بخــش معــدن اعتقــاد نــدارم.
وی ادامــه داد :مــا در ایــن موضــوع از ارمنســتان
انتقــاد مــی کنیــم کــه شــما آب ارس را آلــوده
مــی کنیــد ،امــا مــا از ایــن طــرف رودخانــه
هــای منتهــی بــه ارس را کــه ســد بــزرگ
حاجیلــر چــای هــم در مســیر آن قــرار دارد را
آلــوده مــی کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان
شــرقی تاکیــد کــرد :منطقــه معدنــی واگــذار
شــده اســت کــه معــدن کار ،مــواد معدنــی
از آن برداشــت کنــد ،نــه اینکــه معــدن کار
محیــط زیســت منطقــه را آلــوده کنــد و بســتر
رودخانــه هــا را بــا خاکریــزی و ســنگریزی
مســدود کنــد و آبراهــه هــا کــه رگــه هــای
طبیعــت هســتند را تخریــب کنــد .مــا نمــی
پذیریــم چنیــن وضعیتــی در مناطــق معدنــی
اســتان حاکــم باشــد.
غفــارزاده اضافــه کــرد :مــا بــر اســاس وظیفــه
قانونــی خودمــان عمــل مــی کنیــم و معــادن
متخلــف را جریمــه مــی کنیــم ،امــا فشــار باالیی
بــر مــا وارد مــی شــود کــه از حــق قانونــی دولــت
در ایــن زمینــه عــدول کنیــم ،چنیــن چیــزی
جــزو حقــوق عامــه اســت و مــا نمــی توانیــم در
ایــن زمینــه بــا کســی مماشــات کنیــم .مــا فقط
ســال گذشــته بــرای رفــع مشــکالت زیســت
محیطــی رودخانــه حاجیلــر چــای ورزقــان ۵
میلیــارد ریــال هزینــه کــرده ایــم.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی هــم در ادامــه
خطــاب بــه مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه
ای اظهــار کــرد :در مــوارد تعــرض بــه مســیل
رودخانــه هــا بایــد برخــوردی جــدی داشــته
باشــید و مــا در ســال گذشــته  ۲۸کیلومتــر
رودخانــه هــا را الیروبــی کردیــم کــه ســیل
احتمالــی بــه شــهرها و روســتاها آســیبی وارد
نکنــد .در ایــن زمینــه در کار خودتــان بســیار
جــدی باشــید و اجــازه ندهیــد تخلفــی صــورت
بگیــرد و حتمــا متخلفــان بــه قــوه قضاییــه
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
حقــوق دولتــی دریافــت شــود.
محمدرضــا پورمحمــدی با اشــاره بــه تهدیدهای
مســدود شــدن مســیل هــا و آبراهــه هــا ،اضافــه
کــرد :مــی بینیــم عــده ای بــه خاطــر منافــع
خودشــان و مبلــغ ناچیــزی حقــوق دولتــی
محیــط زیســت را تخریــب مــی کننــد و ایــن
بــه هیــچ عنــوان قابــل قبــول نیســت و دســتگاه
هــای نظارتــی در ایــن زمینــه بایــد بــه وظیفــه
خودشــان بــه طــور دقیــق عمــل کننــد.
بررسی مشکالت بخش صادرات محصوالت
کشاورزی و موضوع رفع تعهد ارزی
دســتور جلســه ســوم نیز در خصوص «مشــکالت
بخــش صــادرات محصــوالت کشــاورزی و موضوع
رفــع تعهــد ارزی» مطرح شــد.
ســید یوســف حســینی در ایــن جلســه با اشــاره
بــه موضــوع دریافــت تســهیالت بــرای صــادرات
محصــوالت کشــاورزی از منبــع صندوق توســعه
ملــی گفــت :تا پیــش از ایــن ،دریافت تســهیالت
بــه آســانی صــورت مــی گرفــت امــا حــاال بــا
مطــرح شــدن ســامانه ســپیدار و لــزوم اقــدام
از طریــق ایــن ســامانه ،مشــکالتی در ایــن
رونــد ایجــاد شــده و حتــی متقاضیانــی کــه
پیــش از ایــن ثبــت نــام کــرده بودنــد ،نمــی
تواننــد تســهیالت یــاد شــده را از بانــک هــا
دریافــت کننــد.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تبریــز همچنین
اشــاره ای بــه مشــکالت گمرکــی صادرکنندگان
کــرده و گفــت :از اداره گمــرک مــی خواهیــم
بــا صادرکننــدگان همــکاری بیشــتری داشــته و
امــور ایــن افــراد را تســهیل کنــد.
دادســتان تبریــز نیــز در ایــن جلســه گفــت:
بایــد توجــه داشــت کــه بخــش عمــده ای از
مشــکالت کشــور بــر دوش تولیدکننــدگان و بــه
ویــژه صادرکننــدگان اســت .واردات و صــادرات
هــر کــدام مشــکالت ویــژه خــود را دارنــد .اینکه
هــم اکنــون دســتگاه هــای اجرایــی و مســئوالن
مربوطــه بــه تکلیــف خودشــان در حمایــت از
ایــن افــراد عمــل نکننــد ،قابــل قبــول نیســت.
بابــک محبــوب علیلــو بــا بیــان اینکــه بــا تاکیــد
رییــس قــوه قضایــی در قالــب مقــررات و در
راســتای حمایــت از تولیــد و ســرمایه گــذاری
قــدم برخواهیــم داشــت ،گفــت :از صاحبــان
صنایــع و صادرکننــدگان مــی خواهیــم اگــر
از ناحیــه بانــک هــا و دیگــر دســتگاه هــای
مربوطــه کاســتی هایــی صــورت گیــرد بــه
طــوری کــه مانعــی بــر ســر راه صــادرات ایجــاد
شــود ،موضــوع را گــزارش دهنــد چــرا کــه در
ایــن شــرایط ،وظیفــه همــه مــا حمایــت از
بخــش تولیــد اســت.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن
خصــوص گفــت :بــرای رفــع مشــکالت 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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با مطرح شدن سامانه
سپیدار و لزوم اقدام
از طریق این سامانه،
دریافت تسهیالت دچار
مشکل شده است

باید توجه داشت که
بخش عمده ای از
مشکالت کشور بر دوش
تولیدکنندگان و به ویژه
صادرکنندگاناست.

گفت و گو

ناگفته های استاندار آذربایجان شرقی؛

دستهای پشت پرد ه
مانع اجرای پروژه ها

راهاندازی
خط سوم
تولید خودرو
با خط مونتاژ
جدید خارجی
در تبریز
به دلیل
تحریمها
و غیرممکن
شدن ورود
سرمایه از خارج
و ارائه الیسنس
به جایی نرسید.

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 :عــد ه معــدودی کــه به دنبــال منافع شــخصی هســتند
نمیخواهنــد نفلیــن ســینیت عملیاتــی شــود و ادعــا میکننــد 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 فایــده قابــل توجیــه
نیســت!!
آنچــه در ادامــه میآیــد ماحصــل گفتوگــوی مــا بــا محمدرضــا پورمحمــدی ،اســتاندار
آذربایجانشــرقی اســت.

آقــای دکتــر اجــازه بدهیــد مصاحبــه را
بــا مهمتریــن ســوالمان کــه مربــوط بــه
بیــش از  5هــزار 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
دهــم شــهریورماه بــه ایــن شــرکت 10
روز مهلــت دادیــد تــا مشــتریانش را
تعییــن تکلیــف کنــد ولــی بــا وجــود
گذشــت بیــش از  4مــاه از ایــن مهلــت
خبــری نشــده اســت .باالخــره ایــن
ماجــرا بــه کجــا ختــم میشــود؟
_ طبــق اعــام شــرکت صنعــت خــودروی
آذربایجــان 200 ،نفــر از افــرادی کــه بــرای
خریــد خــودرو از ایــن شــرکت ثبــت نــام
کردهانــد اهــل اســتان و مابقــی از ســایر نقــاط
کشــور هســتند کــه پرونــده موضــوع نیــز در
محاکــم قضائــی تهــران در جریــان بــوده و
حکــم تعقیــب هــم صــادر شــده اســت .در ایــن
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ارتبــاط مــا دو جلســه در تبریــز و تهــران بــا
حضــور مدیــران شــرکت آذیکــو تشــکیل دادیم
و تعهداتــی را بــر عهــده اینهــا گذاشــتیم کــه
در زمــان مقــرر بایــد انجــام میدادنــد ولــی
متاســفانه بــه تعهــدات خــود عمــل نکردنــد و
باعــث تجمــع اعتراضــی مالباختــگان شــدند.
شــرکت آذیکــو بــرای حــل مســئله پیشــنهاد
داشــت افــرادی کــه ثبــت نــام و  40میلیــون
تومــان پرداخــت کردهانــد  100میلیــون تومان
بگیرنــد و رضایــت دهنــد یــا اینکــه خودرویــی
تحویــل بگیرنــد کــه حــدود  700میلیــون
تومــان قیمــت دارد کــه اکثــر ثبــت کننــدگان
عالقــه 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.
بــا ایــن اوصــاف مســووالن شــرکت را احضــار
کــرده و اخطــار دادیــم تــا  10روز ثبتنــام
کننــدگان را تعییــن تکلیــف و مســئله را حــل
کننــد؛ در غیــر اینصــورت برخــورد خواهیــم
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کــرد .برخــورد اســتانداری هــم بــه ایــن شــکل
بــود کــه بــه دســتگاه قضائــی اعــام کردیــم
شــرکت آذیکــو بــا وجــود نجابتــی کــه مــردم
بــه خــرج داده و تــا کنــون صبــر کردهانــد بــه
تعهــدات خــود عمــل نمیکنــد؛ در نتیجــه
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
اســت؛ چــرا کــه بــه تعهــدات خــود عمــل
نمیکنــد .مــردم بــه انــدازه کافــی حوصلــه بــه
خــرج داده و صبــر کردهانــد و منطقــی نیســت
فــردی کــه بــا  40میلیــون تومــان قصــد
خریــد یــک خــودروی  100یــا  150میلیونــی
را داشــته بــه او بگوینــد ایــن نــوع خــودرو را
نداریــم و از خودروهــای یــک میلیــاردی مــا
بخریــد .شــاید شــگرد شــرکت ایــن باشــد
کــه طــرف هایشــان از خریــد خــودروی یــک
میلیــاردی ناتــوان بــوده و بگوینــد ودیعــه مــا
را بازپــس دهیــد و انصــراف دهنــد و ماجــرا بــه
همیــن راحتــی خاتمــه یابــد .بنــده بــا جدیــت
پیگیــر ایــن قضیــه هســتم و دســتگاه قضــا
قاعدتــا میتوانــد حکــم توقیــف امــوال صــادر
و از طریــق مزایــده امــوال اینهــا را واگــذار و
مطالبــات مــردم را پرداخــت کنــد.

ناکام ماندن خط تولید
خودروی سواری در تبریز

نزدیــک بــه  20ســال اســت اســتانداران
مختلــف و وزرای صمــت وعــده
راهانــدازی خــط تولیــد خــودروی
ســواری را در تبریــز میدهنــد؛ ولــی
ایــن وعــده هیــچگاه رنــگ تحقــق
نمیگیــرد .دلیلــش چیســت؟
_ تولیدکننــدگان خــودروی مختلفــی مثــل
ســایپا ،ایــران خــودرو و آذهایتکــس در اینجــا
فعــال هســتند و اگــر خــط ســوم تولید خــودرو
را مطــرح کردیــم میخواســتیم یــک خــودرو
بــا مشــخصات و خــط مونتــاژ جدیــد خارجــی
را در تبریــز راهانــدازی و در طــول زمــان
بومیســازی کنیــم .در مقطعــی ایــن هــدف در
خصــوص تولیــد خودروهــای هیبریــدی پیــش
رفــت و یــک ســرمایهگذار هــم اعــام آمادگــی
کــرده بــود کــه بــه ســرانجام نرســید .دلیــل
عمــده ایــن اتفــاق هــم تحریمهــا بــود کــه
ورود ســرمایه از خــارج و ارائــه الیســنس تولیــد
خــودروی جدیــد را بــا ایــن شــرایط غیرممکــن
میســاخت و متاســفانه بــه جایــی نرســید.

دستهای پشت پرده
مانع اجرای نفلین سینیت سراب

اخیــرا فرمانــده قــرارگاه خاتــم االنبیــا
در ســفری کــه بــه تبریــز داشــت از
دســتهای پنهــان و پشــت پــردهای
کــه مانــع اجرایــی شــدن پــروژه نفلیــن
ســینیت ســراب میشــود صحبــت

برای هرکدام از سدهای شهریار و شهید مدنی اعتبار  70میلیاردی در نظر گرفته شده
که کفایت نمیکند و در نتیجه تکمیل آنها در سال جاری امکانپذیر نخواهد شد.

کــرد .بــه نظــر شــما منظورشــان از ایــن
صحبتهــا چــه بــود؟
_ بــرای خــود مــا هــم ســوال اســت کــه چــرا
پــروژهای کــه تمــام مراحــل را طــی کــرده و
بــا دســتور رئیــس جمهــور عملیــات اجرائــی
آن شــروع شــده فقــط بــا تغییــر جزئــی در
شــکل تولیــد بایــد بــه صفــر برســد .ایــن
پــروژه قبــا بــا ظرفیــت تولیــد  200هــزار تــن
مصوبــه دولــت را گرفتــه بــود و حــاال کــه بــه
ســه بخــش  70هــزار تنــی فازبنــدی شــده
ماجــرا طــوری مطــرح میشــود کــه گویــی
میخواهیــم از صفــر شــروع کنیــم.
بــه نظــر میرســد عــده معــدودی کــه بــه
دنبــال منافــع شــخصی هســتند نمیخواهنــد
نفلیــن ســینیت عملیاتــی شــود و ادعــا
میکننــد 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
فایــده قابــل توجیــه نیســت .ایــن معــدن 5
میلیــارد تنــی ظرفیــت بینظیــری اســت کــه
بایــد از آن اســتفاده کنیــم .بــا تغییــری کــه
در مدیریــت شــرکت ایمیــدرو انجــام گرفــت
مطمئــن هســتم اجرایــی شــدن پروژه تســریع
خواهــد شــد .کارهــای مربــوط بــه اخــذ
مصوبــه دولــت و تــرک تشــریفات مجــدد را
نیــز انجــام میدهیــم.

دلیــل شــیوع کرونــا  38درصــد میــزان مصــرف
آب افزایــش یافــت.
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
گرفتهایــم کــه یکــی از آنهــا اصــاح مســیر
انتقــال آب ســد نهنــد اســت و میخواهیــم
ظرفیــت ایــن ســد را  30تــا  40درصــد افزایش
دهیــم .بدیــن ترتیــب  15درصــد از آب شــرب
تبریــز کــه از ســد نهنــد تامیــن میشــد بــه 20
تــا  25درصــد افزایــش مییابــد.
گزینــه برداشــت آب از مســیر ســد قلعــه چای
عجــب شــیر را هــم داریــم و میتوانیــم
بخشــی از مصــرف را از ایــن مســیر و از
طریــق خــط انتقــال زرینــهرود تامیــن
کنیــم .بــا ایــن اقدامــات تصــور میکنــم
در تابســتان  1400مشــکلی نداشــته باشــیم؛
ولــی در کنــار همــه اینهــا بایــد اصــاح
الگــوی مصــرف را جــدی بگیریــم.
از طــرف دیگــر ســدی کــه اخیــرا در بســتان
آبــاد افتتــاح شــد بخــش عمــدهای از آب شــرب
هشــترود ،چاراویمــاق و بســتانآباد و بخشــی
از آب صنایــع شــرق تبریــز را تامیــن خواهــد
کــرد؛ حــدود  20حلقــه چــاه جدیــد نیــز در
دســت احــداث اســت .در نتیجــه نیــاز آبــی
صنایــع کاهــش خواهــد یافــت و ســهم آب
شــرب شــهروندان بیشــتر میشــود.

باالخــره قــرارگاه خاتماالنبیــا اجــرای
پــروژه انتقــال آب ارس بــه تبریــز را بــه
عهــده گرفــت .امــا اجــرای ایــن پــروژه
چنــد ســال طــول خواهیــد کشــید.
بــا ایــن اوصــاف بــرای حــل مشــکل
کمبــود آب تبریــز بــرای تابســتان آینده
و وضعیــت قرمــز آن چــه تمهیداتــی
اندیشــیدهاید؟
_ در ابتــدا بایــد دعــا کنیــم خــدا شــر ایــن
کرونــا را از ســرمان کــم کنــد! افزایــش میــزان
مصــرف عمدتــا بــه خاطــر شــرایط کرونایــی
اســت .معمــوال در فصــول گــرم  5تــا  6درصــد
افزایــش مصــرف رخ مــیداد؛ امــا امســال بــه

آخر و عاقبت
سدهای شهید مدنی و شهریار

انتقال آب ارس به تبریز
حداقل سه سال طول میکشد

آقــای رئیــس جمهــور در مراســم افتتاح
ســد کلقــان در بســتان آبــاد قــول
دادنــد در همیــن ســال جــاری بودجــه
مــورد نیــاز تکمیــل تعــدادی از ســدهای
اســتان از جملــه شــهید مدنی و شــهریار
را اختصــاص دهنــد آیــا ایــن وعــده
تحقــق یافتــه اســت و ایــن ســدها در
طــول دولــت فعلــی میتواننــد بــه
بهــره بــرداری برســند؟
_ ســد کلقــان را کــه در بســتان آبــاد افتتــاح
کردیــم بنــده از رئیــس جمهــور درخواســت

کــردم  650میلیــارد تومــان اعتبــار مــورد نیــاز
تکمیــل ســه ســد گردیــان ،شــهید مدنــی و
شــهریار را کــه بــاالی  90درصــد پیشــرفت
فیزکــی دارنــد اختصــاص دهنــد .در همــان
جلســه موضــوع را از آقــای اردکانیــان پیگیــر
شــدند .ایشــان هــم گفــت اگــر آقــای نوبخــت
کمــک کننــد میتوانیــم ایــن اعتبــار را
تامیــن کنیــم.
امســال حــدود  350میلیــارد تومــان بــه ایــن
ســدها اختصــاص دادهانــد کــه  100میلیــارد
تومــان آن بــه گردیــان اختصــاص داده شــده
و مــا بخشــی از ایــن اعتبــار را بــرای ســدهای
خداآفریــن و قیزقلعــه ســی هزینــه میکنیــم
تــا در ســال جــاری بــه بهــره بــرداری برســند .به نظر میرسد
بــرای هرکــدام از ســدهای شــهریار و شــهید عده معدودی که
مدنــی نیز امســال  70میلیــاردی در نظــر گرفته
به دنبال منافع
شــده ولــی کفایــت نمیکنــد و در نتیجــه
تکمیــل اینهــا در ســال جــاری امکانپذیــر شخصی هستند
نخواهــد شــد .امــا اگــر در ســال  1400اعتبــار نمیخواهند
در نظــر گرفتــه شــده را تخصیــص دهنــد هر دو نفلین سینیت
ســد میتواننــد بــه بهــره بــرداری برســند.

عملیاتی
پیشرفت  80درصدی
شود و ادعا
خط ریل بستان آباد به تبریز
میکنند پروژه
یکــی از مهمتریــن اتفاقاتــی کــه در
مــورد پــروژه راه آهــن بســتان آبــاد بــه غیراقتصادی
است.
تبریــز میتوانــد بیفتــد وصــل ایســتگاه

خــاوران بــه تبریــز اســت .ایــن اتفــاق
مبــارک کــی خواهــد افتــاد!؟
_ راه آهــن میانــه -تبریــز رونــد پیشــرفت
مطلوبــی دارد و ســال گذشــته طلســم آن
شکســته شــد و از میانــه بــه بســتانآباد رســید.
خــط ریــل بســتان آبــاد بــه تبریــز هــم بــاالی
 80درصــد پیشــرفت دارد .در ایــن محــور دو
عملیــات ســنگین پیــش رو داریــم کــه یکــی
پــل باســمنج بــه طــول یــک کیلومتــر و 100
متــر اســت و عرشـهگذاری آن هــر  10روز یــک
مــورد بــا روش جدیــد پوشــین انجــام میشــود؛
دیگــری خــود ایســتگاه اســت کــه بــه خوبــی
پیــش مـیرود و اگــر شــرایط فصلــی همراهــی
کنــد حداکثــر اوایــل ســال بعــد تــا ایســتگاه
خــاوران بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید.
گفت و گو از :لیال حسین زاده
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گزارش
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
مشــکالت شــهرک هــای صنعتــی و همچنیــن وضعیــت
پایــش محیــط کســب و کار اســتان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز،
شــصت و چهارمیــن جلســه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا ریاســت
اســتاندار آذربایجــان شــرقی و بــا پیــش از دســتور
بررســی وضعیــت پایــش محیــط کســب و کار اســتان
و دســتور جلســه بررســی مشــکالت شــهرک هــای
صنعتــی اســتان برگــزار شــد.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در ایــن جلســه بــا اشــاره
بــه آمــار پایــش محیــط کســب و کار اســتان در تابســتان
 99گفــت :اتــاق ایــران هــر ســه مــاه یکبــار بررســی
پایــش محیــط کســب و کار را انجــام مــی دهــد کــه در
اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن خصــوص از
بیــش از  200واحــد نمونــه اســتان

نظرســنجی شــده کــه از ایــن تعــداد نیــز  51درصــد 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
عــدد  5.6رســیده اســت.
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
داشــت :در ارتبــاط بــا بهبــود فضــای کســب و کار و بــا
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.

آذربایجان شرقی در بحث بهبود فضای کسب و کار
نسبت به فصل مشابه سال گذشته،
رتبه اول را کسب کرده است.
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محمدرضــا پورمحمــدی ادامــه داد :بایــد بــا تشــکیل
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
از شــهرک هــای صنعتــی بــه بیــان مشــکالت شــهرک
هــای خــود پرداختــه و خواســتار رســیدگی بــه ایــن
مشــکالت شــدند.
مشــکالت مربــوط بــه زیرســاخت هایــی همچــون بــرق،
آب ،تصفیــه خانــه و راه ،عــدم وجــود تقاطــع غیــر
همســطح در ورودی شــهرک شــهید ســلیمی ،کمبــود
ایســتگاه هــای آتــش نشــانی در شــهرک هــا ،مشــکالتی
در خصــوص زمیــن هــای اوقافــی شــهرک ســرمایه
گــذاری خارجــی و مشــکل معارضیــن محلــی و تداخــل
زمیــن هــا بــا منابــع طبیعــی از جملــه مشــکالت هــر
کــدام از شــهرک هــای صنعتــی اســتان بودنــد که توســط
فعــاالن حــوزه تولیــد و صنعــت مطــرح شــدند.
عــدم وجــود بــرق و بالتکلیفــی تعــداد کثیــری از واحــد
هــای صنعتــی جدیــد االحــداث و توســعه یافتــه کــه
تجهیــزات و دســتگاه هــای تولیــدی آنهــا نصــب

و آمــاده بهــره بــرداری هســتند ،عــدم وجــود تقاطــع غیر
همســطح در ورودی شــهرک شــهید ســلیمی که باعــث بروز
تصادفــات روزانــه در ایــن محــل مــی شــود ،ترافیــک
ســنگین در جــاده تبریــز – شــهرک ،کمبــود خودروهــای
آتــش نشــانی در داخــل شــهرک ،پاییــن بــودن ظرفیــت
تصفیــه خانــه فاضــاب کــه کفــاف فاضــاب تولیــدی
واحــد هــا را نمــی دهــد و مشــکالت مربــوط بــه کمبــود
آب از جملــه مشــکالت 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
مشــکالت مطــرح شــده در خصــوص شــهرک ســرمایه
گــذاری خارجــی در ایــن جلســه بــود.
مشــکل تامیــن آب در شــهرک صنعتــی اســتاد عالــی
نســب ،مشــکل معارضیــن محلــی و تداخــل زمیــن هــا
بــا منابــع طبیعــی و عــدم تــوازن در واگــذاری زمیــن هــا
از مشــکالت 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
بــا تاکیــد بــر اینکــه اکنــون مشــکل اصلــی توســعه
صنعــت آذربایجــان شــرقی کمبــود بــرق اســت ،اظهــار
داشــت 1100 :مــگاوات نیــاز صنایــع اســتان اســت کــه
 798مــگاوات تامیــن شــده و بــرای بقیــه بــا کمبــود
روبــ ه رو هســتیم .مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای
صنعتــی آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه توســعه
صنعــت بــا کمبــود بــرق بــا چالــش مواجــه اســت،
گفــت :وزیــر نیــرو قــرار بــود در

مجمــع نماینــدگان اســتان توضیــح دهــد ولــی هنــوز
نتیجــه نــداده اســت .وی بــا انتقــاد از اینکــه برخــی
شــهرکهای صنعتــی از نظــر بــرق در وضــع بحرانــی
قــرار دارد ،ابراز داشــت :مــا بــه صنایــع قبــل از اســتقرار،
وعــده تامیــن بــرق داده ایــم امــا اکنــون کــه آمــاده
بهرهبــرداری اســت ،بــرق نداریــم واگــذار کنیــم تــا
تولیــد خــود را شــروع کننــد یــا توســعه دهنــد.
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.
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی آذربایجــان
شــرقی ،بــا انتقــاد از اینکــه در ایــام بحــران آب در
تابســتان ،بــدون اطــاع واحدهــا ،آب شــهرک هــای
صنعتــی کاهــش یافــت ،افــزود :رونــد تولیــد صنایــع
بــا چالــش مواجــه شــد کــه بایــد پــس از تعییــن آب
جایگزیــن اقــدام بــه کاهــش ســهمیه از خــط زرینــه رود
کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد :فعــا بخشــی از آب مــورد نیــاز از
چاههــای جدیــد و تعــادل بخشــی و پســابها تامیــن
خواهــد شــد امــا بایــد منبــع مطمئــن تامیــن شــود.
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی آذربایجــان
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  3000میلیــارد بــرای
جبــران بــرق نیــاز داریــم.

نبود اعتباری برای

توسعه زیرساخت شهرک ها

مديرعامــل شــركت بــرق منطقــه ای آذربايجــان نیــز
در خصــوص تامیــن بــرق شــهرک هــای صنعتــی
گفــت :متاســفانه اعتبــاری بــرای توســعه زیرســاخت
شــهرک هــا تصویــب نشــده کــه بایــد روی ایــن
موضــوع تمرکــز بیشــتری صــورت گیــرد چــرا کــه
شــرکت بــرق بــا مشــکالت اعتبــاری فراوانــی مواجــه
اســت.
افشــين روشــن ميالنــی ادامــه داد :از نماینــدگان مجلــس
مــی خواهیــم بــرای بودجــه  1400اعتبــاری برای توســعه
زیرســاخت شــهرک هــا در نظــر بگیرند.
غالمرضــا 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
در بودجــه در نظــر نمــی گیــرد ،مجلــس نمــی توانــد
کاری از پیــش ببــرد.
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
دارد امــا بــا ایــن وجــود تامیــن آب صنایــع را بعــد از
آب شــرب در اولویــت قــرار داده ایــم .وی بــر لــزوم
توجــه جــدی تــر بــه موضــوع تصفیــه خانــه واحدهــای
تولیــدی تاکیــد کــرد.

متاسفانه اعتباری برای توسعه زیرساخت
شــهرک ها تصویب نشده که باید روی این
موضوع تمرکز بیشتری صورت گیرد.
نشریه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز شماره  8پاییز 1399
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کشاورزی
وعده های معاون وزیر نیرو

برای ایجاد سه پست توزیع برق

اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در خصــوص ایــن مشــکالت
فعــاالن حــوزه صنعــت گفــت :در جلســه ای کــه بــا آقــای
حائــری ،معــاون وزیــر نیــرو داشــتیم ،قــرار بــر ایجــاد ســه پســت
توزیــع بــرق در اســتان بــا مبلــغ  176میلیــارد تومــان شــد کــه
مــا بــر روی ایــن وعــده حســاب ویــژه ای بــاز کــرده بودیــم .حــاال
نیــز اگــر مشــکالت بــرق از طریــق اعتبــارات اســتانی قابــل حــل
نیســت ،نامــه ای در ایــن خصــوص بــه وزارت نوشــته شــود تــا
شــاهد حــل مشــکل در کمتریــن زمــان ممکــن باشــیم.
پورمحمــدی گفــت :در سیســتم اعتبــارات متمرکــز 85 ،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
ســرمایه گــذاری خارجــی گفــت :طــی جلســه ای بــا حضــور
معــاون وزیــر صمــت ،ایــن تعــارض بــه وجــود آمــده حــل شــده
و در ایــن راســتا مصالحــه ای صــورت گرفتــه بــود .امــا حــاال بــا
گذشــت یــک ســال از ایــن جلســه ،در خصــوص عملیاتــی نشــدن
ایــن موضــوع صحبتــی نشــده بــود.
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 مشــکالت 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
هــای صنعتــی اســتان نیــز در ایــن زمینــه یــاری گــر شــرکت
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 مشــکالت مطــرح شــده در خصــوص آب مــورد
نیــاز شــهرک هــا نیــز گفــت :مشــکالت حــوزه آب شــهرک عالــی
نســب بــا پایــاب ســد کلقــان قابــل حــل خواهــد بــود کــه البتــه
هــم اکنــون نیــز  40لیتــر 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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کشت فراسرزمینی افق پیش روی
آذربایجان شرقی و جمهوری آذربایجان

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت :توافــق بــا جمهــوری
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.
مهنــدس اکبــر فتحــی در جلســه بررســی کشــت فراســرزمینی کــه بــا حضــور مهنــدس
محمدعلــی نجــاری کهنمویــی دبیــر میــز جمهــوری آذربایجــان در ارتبــاط بــا تعلیــف دام
در مراتــع گفــت :دام ســبک در منطقــه خداآفریــن و ورزقــان جــزو تولیــدات ســرآمد در
محصــوالت کشــاورزی بــوده امــا مراتــع در منطقــه عشایرنشــین ورزقــان مراتعــی فقیــر اســت
و بایــد بتــوان از مراتــع فراســرزمینی اســتفاده کــرد.
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان بــه بازســازی مناطــق آزاد شــده قــره بــاغ اشــاره
کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه بازســازی و ســاخت وســاز در ایــن مناطــق حداقل  3ســال
طــول خواهــد کشــید مــی تــوان از ایــن مناطــق بــدون در نظــر گرفتــن محدودیــت هــای
قرنطینــه دامــی بــه تعلیــف دام پرداخــت.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بــه کشــت فراســرزمینی اشــاره کــرد و گفــت:
برنامــه ریــزی هــا و شناســایی اراضــی مســتعد در منطقــه خــارج از اســتان و کشــور بــر
عهــده شــرکت جهــاد توســعه اســت کــه زیــر نظــر وزارت جهــاد کشــاورزی کار مــی کنــد و
دو ســال پیــش اراضــی بــه انــدازه  4500هکتــار در کشــور جمهــوری آذربایجــان شناســایی
شــده و آمــاده قــرارداد بــود کــه متاســفانه تاخیــر در اقــدام ،در آن برهــه مانــع از پیشــبرد
اهــداف شــد .وی افــزود :بایــد همچنیــن برنامــه هایــی در دســتور کار قــرار بگیــرد و از
فرصــت هــا اســتفاده شــود .وی تاکیــد کــرد :در حــال حاضــر حــدود  8میلیــون 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
هســتند .وی افــزود :ســد خدآفریــن ســد مشــترک بیــن ایــران و جمهــوری آذربایجــان
بــوده و بــرای اراضــی کــه در آن کشــور زیــر کشــت بــرود مشــکل آب نخواهنــد داشــت.
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
هــا نیــاز اســت کــه خوشــبختانه بــا برخــی اقدامــات دولــت و حمایــت از صنــدوق هــا در
کشــت فراســرزمینی ،مــی تــوان از آنهــا اســتفاده موثــری کــرد.

کشاورزی

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

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.
مهنــدس فرامــرز افشــانی بــا اعــام ایــن مطلــب گفــت :دشــت تبریــز از تبریــز ،صوفیــان
و شبســتر تــا دریاچــه ارومیــه را دربرمیگیــرد و بالــغ بــر  ۱۲۰هــزار هکتــار از اراضــی
کشــاورزی را شــامل میشــود کــه میتــوان بــا حمایــت دولــت و حتــی ســازمانهای بیــن
المللــی و انتقــال آب از ارس آن را احیــا کــرد .وی اضافــه کــرد :تاکنــون  ۳۰تــا  ۳۵درصــد از
عملیــات اجــرای انتقــال آب ارس انجــام گرفتــه اســت.
مدیــر جهادکشــاورزی شهرســتان تبریــز متذکــر شــد :پیشــنهادی مبتنــی بــر اســتفاده
بهینــه از پســاب خروجــی تصفیــه خانــه فاضــاب تبریــز بــه کارگــروه کشــاورزی شهرســتان
ارائــه شــده اســت کــه بــه تاســیس شــهرک شــیالت و پــرورش آرتمیــا یــا ماهــی در پاییــن
دســت ایــن تصفیــه خانــه اشــاره دارد؛ پســاب تصفیــه شــده خروجــی حــدود  ۱.۵الــی دو
مترمکعــب آب بــر ثانیــه ظرفیــت دارد.
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گفت و گو
بهبودی در گفتوگو با نشریه اتاق تبریز اعالم کرد:

وضعیت آذربایجان شرقی

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی
آذربایجــان شــرقی وضعیــت اســتان در الیحــه
بودجــه  1400را نســبتا مطلــوب میدانــد و
میگویــد :ایــن اســتان در اعتبــارات ملــی و
اســتانی ویــژه و توســعه زیرســاختها رتبــه
چهــارم کشــور را به خــود اختصاص داده اســت.
داود بهبــودی از اظهارنظرهــای غیرکارشناســی
برخــی از نماینــدگان و مســووالن در ارتبــاط
بــا ســهم و جایــگاه اعتبــارات اســتان در
الیحــه بودجــه  1400بســیار گلهمنــد اســت و
توضیــح میدهــد :وظیفــه ذاتــی رســانهها ایــن
اســت کــه بــه انحــای مختلــف اطــاع رســانی
نماینــد و بــه تنویــر افــکار عمومــی بپردازنــد.
امــا مطالب منتشــر شــده اگرچــه گاهــی دارای
نگاهــی اصالحــی و انتقــادی اســت لیکــن
عمدت ـاً براســاس نــگاه غیرکارشناســی ،ضعــف
نظــام برنامهریــزی و عــدم پیگیــری مســئولین
اســتان را القــا میکنــد.
در ادامــه مشــروح گفتگــوی نشــریه اتــاق تبریز
بــا رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی
آذربایجــان شــرقی در ارتبــاط بــا وضعیــت
اســتان در بودجــه  1400کشــور تقدیــم حضور
مــی شــود:
بــه عنــوان پرســش اول بفرمائیــد
آذربایجــان شــرقی در الیحــه بودجــه
 1400حائــز چــه رتبــه ای اســت؟
_ اعتبــارات اســتان آذربایجانشــرقی در رتبــه
هفتــم الیحــه بودجــه  1400کل کشــور قــرار
دارد کــه ایــن اعتبــارات شــامل تملک اســتانی،
ســه درصــد نفــت و  0.27درصــد ارزش افــزوده
اســت .توضیــح اینکــه مجمــوع اعتبــارات
اســتان در الیحــه بودجــه  1400حــدود 150
هــزار و  21میلیــارد تومــان پیشبینــی شــده
و رتبــه اســتان در اعتبــارات هزینـهای و تملک
داراییهــای ســرمایهای بــه ترتیــب هفتــم و
هشــتم کشــور اســت.
برخــی از منابــع رتبــه اســتان را در
بودجــه  1400بیــن  10تــا  12اعــام کــرده
انــد؛ در ایــن ارتبــاط توضیحــی داریــد؟
_ منابــع و ردیفهــای مختلفــی در لوایــح
بودجــه ســاالنه وجــود دارد کــه هــر کــدام از
آنهــا براســاس قانــون یــا سیاســت کالن کشــور
بــر مبنــای شــاخصها و ضوابــط خــاص ایجــاد
شــده و ماهیــت هــر یــک ،بــه دلیــل مالحظات
خــاص هــر اســتان متفــاوت اســت و محاســبه
ســرانههای جمعیتــی در همــه موضوعــات،

در الیحه بودجه  1400کل کشور

منجــر بــه نتیجهگیــری و تحلیــل منطقــی
نخواهــد شــد.
بــه عنــوان مثــال در قوانیــن بودجــه ســنواتی
اعتباراتــی (تحــت عنــوان ســه درصــد نفــت و
یــا قانــون اســتفاده متــوازن) بــه منظــور رفــع
محرومیتهــا ،ایجــاد تــوازن و ارتقــای ســطح
برخــورداری شهرســتانها نســبت بــه ســطح
میانگیــن کشــور پیشبینــی شــده اســت.
بدیهــی اســت بــه اســتانهایی از جملــه
آذربایجانشــرقی بــا ســطوح برخــورداری
باالتــر نســبت بــه اســتانهای محــروم
در شــاخصهایی مثــل (حــوزه آمــوزش،
بهداشــت ،راههــای فرعــی و روســتایی ،آب
شــرب شــهری و روســتایی ،مراکــز فرهنگــی
و هنــری و  )...ســهم بــه نســبت کمتــری
اختصــاص یافتــه و اســتانهایی بــا ضریــب
محرومیــت باالتــر ،از ایــن ردیفهــا و منابــع
برخوردارتــر خواهنــد بــود .از ای ـنرو بــا توجــه
بــه برخــورداری اســتان آذربایجانشــرقی از
برخــی اعتبــارات و ردیفهــا ،رتبـهای بیــن 10
تــا  12در بیــن اســتانهای کشــور دارد.
جایــگاه اســتان در اعتبــارات ملــی چــه
وضعیتــی دارد؟
_ از محــل اعتبــارات ملــی و اســتانی ویــژه
(پروژههــای مهــم اســتان از جملــه سدســازی،
آبرســانی ،شــبکههای آبیــاری و زهکشــی و
تاسیســات فاضــاب ،قطــار شــهری ،احــداث
آزادراههــا و خطــوط ریلــی و کنارگــذر ،احــداث
بیمارســتان و  )...کــه اثــرات قویتــری بــر
اســتان داشــته و محــرک توســعه اســتان
میباشــند ،بــا داشــتن ســهم  5.25و 6.11
درصــدی از اعتبــارات اســتانهای کشــور
از ایــن موضــوع بــا احــراز رتبــه  4از جایــگاه
مناســبی برخــوردار اســت.
برخــی از مســووالن طــی اظهارنظرهایی
بــا برخــی از رســانه هــا اعــام کــرده
بودنــد اعتبــارات احیــای دریاچــه
ارومیــه در الیحــه بودجــه  1400بســیار
ناچیــز اســت .نظــر شــما در ایــن ارتباط
چیســت؟
_ فرآينــد تاميــن اعتبــار طــرح هــاي حوضــه
درياچــه اروميــه در ســال جــاري متفــاوت
خواهــد بــود .اعتبــارات مــورد نيــاز طرحهــاي
مصــوب كارگــروه نجــات درياچــه اروميــه ،بــه
منظــور مديريــت خشكســالي در حوضــه آبريــز
درياچــه اروميــه ،بــه ميــزان  640میلیــارد و

 949میلیــون تومــان (۴۰۹/ ۴۹۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰
 )۶/ريــال طــي مصوبــه /۶۱۳۵۷ت  ۵۷۹۵۱ه
تاريــخ  ۲/۶/۹۹هيــات وزيــران تاميــن گرديــده
اســت .ايــن اعتبــارات در عناوينــي نظيــر انتقال
آب ،تعــادل بخشــي ،ســردهنه ســازي ،اليروبي
رودخانههــاي منتهــي بــه درياچــه ،تكميــل
و تجهيــز شــبكه هــاي انــدازه گيــري ،شــبكه
هــاي پايــاب ســدها و  ...هزينــه خواهــد شــد.
بديهــي اســت اظهــار نظرهــاي غيركارشناســي
در خصــوص رديــف هــاي اليحــه بودجــه در
ســنوات مختلــف باعــث بياهميــت جلــوه
دادن اقدامــات مؤثــر دولــت در مقاطــع
زمانــي مختلــف و تأثيــرات منفــي اجتماعــي و
فرهنگــي در ســاختار كالن و منطقـهاي كشــور
ميگــردد و پيگيــري بــه جــد مشــكالت
منطق ـهاي را تحــت شــعاع قــرار داده و امــكان
پيگيريهــاي مطالبــات بــه حــق منطقــه را
مشــكل مينمايــد .لــذا اعتبــار  ۴۹۸۸ميليــون
ريــال درج شــده در اليحــه بودجــه ( ۱۴۰۰كــه
در فضــاي رســانه اي بــه اشــتباه بــه عنــوان
مبلــغ مربــوط بــه اعتبــارات احيــاي درياچــه
اروميــه منتشــر شــده اســت) صرفــا دربرگيرنده
اعتبــارات هزين ـهاي فقــط يــك طــرح مربــوط
بــه ســازمان حفاظــت محيــط زيســت كشــور
مــي باشــد و ارتباطــي بــا اعتبــارات عمرانــي
تاميــن شــده از رديــف هــاي مختلــف قانــون
بودجــه ســنواتي بــراي طــرح هــاي احيــاي
درياچــه اروميــه نــدارد.

بــه نظــر شــما بــرای اینکــه جلــوی
اظهارنظرهــای غیرکارشناســی و بــه تبع
آن بدبینــی و نگرانــی مــردم گرفتــه
شــود ،چــکار بایــد کــرد؟
_ بــه هرحــال مدیریــت کالن اســتان و
نماینــدگان محتــرم در مجلــس شــورای
اســامی ،بهصــورت پیوســته جهــت ارتقــای
اعتبــارات و شــاخصهای اســتان در تــاش
میباشــند؛ وظیفــه ذاتــی رســانهها هــم ایــن
اســت کــه بــه انحــای مختلــف اطــاع رســانی
نماینــد و بــه تنویــر افــکار عمومــی بپردازنــد.
امــا مطالب منتشــر شــده اگرچــه گاهــی دارای
نگاهــی اصالحــی و انتقــادی اســت لیکــن
عمدت ـاً براســاس نــگاه غیرکارشناســی ،ضعــف
نظــام برنامهریــزی و عــدم پیگیــری مســئولین
اســتان را القــا میکنــد .در ایــن بیــن ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی اســتان وظیفــه دارد از
موضــع کارشناســی و اصولــی ،افــکار عمومی را
در مســیر درســت هدایــت نمایــد.
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مجموع اعتبارات
استان در
الیحه بودجه
 1400حدود
 150هزار و 21
میلیارد تومان
پیشبینی شده
و رتبه استان
در اعتبارات
هزینهای و تملک
داراییهای
سرمایهای به
ترتیب هفتم و
هشتم کشور
است.

گفت و گو

رسیدنتبریز
بهپایتختیاقتصادیکشور
دور از دسترس نیست

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.

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،
مرکــزی اســت کــه در آن صنایــع مختلــف
دور هــم جمــع شــده و در خصــوص خودشــان
تصمیــم گیــری و اظهــار نظــر مــی کننــد امــا
اینکــه بگوییــم هیــات رییســه موظــف بــه
تصمیــم گیــری هســتند ،درســت نیســت چــرا
کــه اینجــا یــک بخــش دولتــی نبــوده بلکــه
خصوصــی اســت.
وی ادامــه مــی دهــد :وظیفــه نماینــدگان و
هیــات رییســه اتــاق ،فراهــم کــردن زمینــه
بــرای حضــور بخــش خصوصــی و ســازمان
هــای مــردم نهــاد و شــنیدن اظهارنظــر آنــان
اســت تــا ایــن نظــرات را بــه مراکــز اجرایــی
ابــاغ کننــد .ایــن انتظــار کــه اتــاق عاملــی
بــرای قانــون گــذاری و وضــع مقــررات اســتانی
و کشــوری باشــد ،بــه دور از اهدافــی اســت کــه
اتــاق بــر پایــه آن تاســیس شــده اســت.
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
مشــکالت خــود را بــا اتــاق در میــان مــی
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
ابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه اتــاق هــای
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بازرگانــی بایــد زبــان گویــای تجــار و
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 ،مشــکالتی
مــی بیننــد ،بایــد آن هــا را بیــان کننــد و
اگــر بــه ایــن امــر اهمیتــی ندهنــد ،آن زمــان
نماینــده واقعــی اعضــا نخواهنــد بــود.
نائــب رییــس اتــاق تبریــز بــا اشــاره ای بــه
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 مشــکالت بخــش خصوصی داشــته اســت
کــه بــا مشــارکت شــوراهای گفتگــوی اســتان
هــا مــی تــوان گفــت بیــش از  50درصــد
قضایــای مطــرح شــده ،مــورد بررســی قــرار
گرفتــه و حــل و فصــل شــده اســت.
وی از برگــزاری مــداوم و مســتمر شــوراهای
گفتگــوی اســتان خبــر داده و ادامــه مــی
دهــد :بــا برگــزاری مســتمر شــورای گفتگــو
در اســتان ،مدیــران اســتانی نیــز اقــدام بــه
حــل و فصــل و انعــکاس مشــکالت مطــرح
شــده ،کــرده انــد و مــی تــوان عملکــرد ایــن
شــورا را بســیار موثــر ارزیابــی کــرد.
رسیدن با پایتختی اقتصادی کشور
نیاز به همت جمعی دارد
ابراهیمــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
«آیــا تبریــز توانســته اســت بــه جایــگاه
پایتختــی اقتصــادی کشــور برســد و چــه
نواقصــی در ایــن میــان وجــود دارد؟»
مــی گویــد :پایتخــت اقتصــادی وقتــی مــی
توانــد مطــرح شــود کــه یــک همــت جمعــی
بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی وجــود
داشــته باشــد .همــت بخــش هــای دولتــی
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بایــد بــر انعــکاس ظرفیــت هــا و از ســوی
دیگــر مشــکالت اســتان و جــذب بودجــه
بــرای حــوزه هــای کالن باشــد.
وی ادامــه مــی دهــد :بخــش خصوصــی تــا
جایــی کــه توانســته ســرمایه گــذاری هــای
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
بیــان اینکــه پایتخــت اقتصــادی بــه ایــن
معنــا نیســت کــه تمامــی صنایــع در ایــن
اســتان تجمیــع شــوند ،مــی گویــد :مــا
مــی توانیــم عــاوه بــر صنعــت ،تجــارت را
هــم در آذربایجــان شــرقی متمرکــز کنیــم
و البتــه بایــد در ایــن میــان از هــر گونــه
خــام فروشــی پرهیــز کــرده و رو بــه صنایــع
تبدیلــی بیاوریــم.
رسیدن تبریز به پایتختی اقتصادی کشور
دور از دسترس نیست
وی ادامــه مــی دهــد :اگــر جلــوی توســعه
صنایــع در ســال هــای اخیــر گرفتــه
نمــی شــد ،بخــش خصوصــی مــی توانســت
بــه طــور واقعــی ایــن شــعار را محقــق کنــد
امــا در کل کشــور اثــرات تحریمــی ســبب
شــد کــه حرکــت توســعه در حــوزه هــای
مختلــف بســیار کنــد باشــد .امــا در هــر حــال،
رســیدن بــه پایتختــی اقتصــادی کشــور دور از
دســترس نیســت.
ابراهیمــی بــا اشــاره ای بــه پتانســیل هــای
موجــود اســتان مــی گویــد :وجــود مراکــز
تولیــدی کالن 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
بایــد تمامــی شــرایط مهیــا باشــد.

نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز:

فداکاری بخش خصوصی
در دوران کرونا
کارآفرین واقعی صبور و مقاوم
در برابر مشکالت است
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز همچنیــن
در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه «
آیــا موضــوع فــراری دادن ســرمایه گــذار در
آذربایجــان شــرقی مــورد قبــول اســت یــا
خیــر» ،مــی گویــد :شــاید از قدیــم االیــام ایــن
موضــوع مطــرح اســت امــا اگــر به هــر کــدام از
اســتان هــای دیگــر کشــور نیــز برویــم ،معتقــد
بــه فــراری دادن ســرمایه گــذار از استانشــان
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
نیــز برمــی گــردد بــه طــوری کــه شــخص
کارآفریــن اگــر بتوانــد مدیریــت کــرده و موانــع
را پشــت ســر بگــذارد ،در ایــن جــا و در هــر
جــای دیگــری ،قــادر بــه ایــن کار خواهــد بــود.
کارآفریــن واقعــی صبــور اســت و مــی توانــد
مشــکالت اقتصــادی خــود را حــل کنــد کــه
ایــن مشــکالت در سرتاســر ایــران اســت و نمی
تــوان آن را تنهــا بــه تبریــز ربــط داد.
بخش خصوصی در دوران کرونا،
فداکاری کرده است
ابراهیمــی در ادامــه و در بخــش دیگــری از
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه رویکــرد بخــش
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.
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ادامــه
مــی دهــد :همپــای مــردم کــه در ایــن شــراط
کمــک بــه هــم نــوع خــود را فرامــوش نکــرده
انــد ،واحدهــای تولیــدی نیــز ایــن غیــرت را از
خــود نشــان دادنــد و در ایــن مــدت ،میــزان
تولیــدات صنایــع ،کمتریــن تغییــر را نســبت به
گذشــته داشــته اســت.
وی ،تقاضــای مصــرف در کشــور و عرضــه کاال
را در اشــتغال واحدهــای خصوصــی تاثیرگــذار
دانســته و گفــت :قســمتی از عــدم رونــق و

بیــکاری هــا بــه پاییــن آمــدن تقاضــا در بــازار
برمــی گــردد کــه مــردم نمــی تواننــد خریــد
بیــش از حــد کننــد و تقاضــا بــه ســمت
کاالهــای ضــروری مــی رود.
تامین مواد اولیه مشکلی جدی
برای تولیدکنندگان
ابراهیمــی ادامــه داد :تــورم ناشــی از ایــن
عوامــل در تهیــه مــواد اولیــه تاثیرگــذار بــوده
اســت چــرا کــه کارخانــه هــا بــه ســادگی
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
را نیــز تهیــه کنــد .در نتیجــه گــردش مالــی
واحدهــا اجــازه نمــی دهــد ،آن هــا مــواد اولیــه
را بــه حــد کافــی خریــداری کــرده و رونــق
مناســب را ایجــاد کننــد و ایــن امــر ،ســبب
کمبــود در بــازار مــی شــود.
نائــب رییــس اتــاق تبریــز بــا بیــان اینکــه
دولــت بایــد در ایــن شــرایط ،پیشــقدم شــود،
مــی گویــد :عمــده تولیــد مــواد اولیــه ای
چــون پتروشــیمی و یــا فــوالد در دســت دولت
اســت .دولــت بایــد تولیدکننــده واقعــی را بــا
سیســتم هــای هوشــمند کنترلــی شناســایی
کــرده ،مــواد اولیــه تولیــد داخــل را در اختیــار
تولیدکننــدگان واقعــی قــرار دهــد و از ســوی
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
واحدهــای تولیدکننــده مــواد اولیــه حســاس
نشــده اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن امــر
مــی توانــد بــه کنتــرل بــازار دســت یابــد.
ســر خــط گرانــی هــا در جامعــه ،بیشــتر از
تولیدکننــدگان و شــرکت هــای بــزرگ دولتــی
نشــات مــی گیــرد.
ابراهیمــی همچنیــن در بخــش دیگــری از
ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر لــزوم کاهــش
بودجــه جــاری توســط دولــت مــی گویــد:
دولــت بایــد بودجــه جــاری را کاهــش دهــد و
اگــر بودجــه ای هســت بایــد بــه ســمت پــروژه
هــای عمرانــی ســوق داد.

وی بــر لــزوم کوچــک تــر شــدن بدنــه دولــت
تاکیــد کــرده و ادامــه مــی دهــد :هــر دولتــی
بعــد از انتصــاب ،افــراد جدیــدی را بــا خــود
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
مجوزهــای تولیــد ،ســهم واحدهــای تولیــدی
از مــواد اولیــه و اداره سیســتم هــای بــزرگ
تولیــدی را طبــق قانــون اساســی بــه بخــش
خصوصــی واگــذار کنــد.
وی بــا اشــاره ای بــه رونــد خصوصی ســازی نیز
مــی گویــد :عمــده واگذاری ها شــاید نتوانســته
بــه درســتی ســرجای خــود قــرار بگیــرد .در
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
مرکــزی قــرار دهــد کــه از رشــد تــورم در
جامعــه ســوء اســتفاده کنــد.
شرط واگذاری صحیح واحدهای تولیدی
به بخش خصوصی
ابراهیمــی ادامــه مــی دهــد :در واگــذاری هــا
نبایــد قیمــت هنگفتــی مدنظــر باشــد بلکــه
مــی تــوان ،واحــد را بــا قیمــت کــم امــا بــه
تولیدکننــده واقعــی واگــذار کــرد کــه البتــه
در ایــن میــان بایــد شــرایط ویــژه ای هــم
وضــع شــود مثــا در ابتــدای کار شــرط شــود
کــه مالــک جدیــد بایــد شــرکت را بــه میــزان
خاصــی از ســوددهی هدایــت و یــا اشــتغال
واحــد را بــه چندیــن برابــر برســاند.
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.
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با هدف افزایش تعامالت؛

نشست هم اندیشی فعاالن بخش
خصوصی و روسای بانک ملی

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
ملــی بــا هــدف افزایــش تعامــات بیــن ایــن دو بخــش در اتــاق بازرگانــی تبریــز
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
تســهیالت 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
و منطقــی از ســوی بخــش خصوصــی اســت کــه انتظــار داریــم ،مســئوالن بانــک
ملــی نســبت بــه افزایــش میــزان ســهم اســتان از تســهیالت 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.
حــذف بروکراســی هــای پیچیــده در ســاختار بانــک ملــی ،بهــا دادن بــه اهلیــت
مشــتری ،افزایــش اختیــارات مدیریــت اســتانی شــعب بانــک ملی ،بــاال بــردن چابکی
و نــوآوری در ســاختار بانــک و افزایــش ســقف اســتانی از تســهیالت 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.

جلســه کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا حضــور فعــاالن ایــن
حــوزه در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز ،جلســه کمیســیون صنعــت و
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
پوشــاک ،چــرم ،کیــف و کفــش تاثیــر باالیــی گذاشــته و بخــش خصوصــی و
صاحبــان واحدهــای تولیــدی را دچــار مشــکالت 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
سیاســت هــای نادرســت در قبــال فعالیــت بخــش خصوصــی گفــت :یکســری از
رفتارهــای بانــک مرکــزی و از ســوی دیگــر سیاســت هــای نادرســت دولتــی ســبب
وارد آمــدن فشــار بیشــتری بــه بخــش خصوصــی شــده و مشــکالتی 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.
هــر چنــد شــورای گفتگــوی بخــش خصوصــی و دولــت تــا حــدودی بــا بررســی
مشــکالت ایــن حــوزه ،کارگشــا بــوده و توانســته مشــکالت 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
مباحثــی همچــون ابعــاد و اهمیــت مســاله صــدور چــک بالمحــل و لــزوم اصــاح
قانــون چــک ،نــوآوری هــای قانــون جدیــد چــک و نحــوه اســتعالم چــک صیــادی
توســط کارشناســان حــوزه بانکــی مطــرح شــده و مــورد بررســی قــرار گرفــت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

کارخانــه و عــدم ایجــاد اشــتغال میشــد ،واحــد مــورد نظــر بــا مدیریــت دادگســتری
اســتان بــه یــک ســرمایه گــذار بــه عنــوان مســتاجر واگــذار شــد تــا پــس از رفــع
مشــکالت مالــی از طریــق مزایــده بــه فــروش برســد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان ادامــه داد :خوشــبختانه بــا تالشهــای 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
مــوارد بــوده کــه بــه لحــاظ مشــکالت مالــی و اقتصــادی از اوایــل ســال  ۹۴دچــار
مشــکل و بحــران شــده بــود ،امــا پــس از مطــرح شــدن در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی
دادگســتری اســتان ،مشــکالت بانکــی و طلبــکاران شــخصی حــل و فصــل شــده و بــا
تصفیــه بدهــی بیــش از  ۱۲۰نفــر 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  ۷۵نفــر 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.

بازگشت  ۲واحد صنعتی
به چرخه تولید

رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی گفــت :در راســتای بازگشــت واحدهــای
تولیــدی مشــکل دار بــه چرخــه تولیــد ،حــدود ۱۰واحــد در دســتور کار دادگســتری
اســتان بــوده و حداقــل ظــرف یــک مــاه آینــده دو واحــد دیگــر بــه چرخــه تولیــد
بازخواهنــد گشــت.
موســی خلیــل الهــی در حاشــیه افتتــاح واحــد بســته بنــدی و ســورتینگ محصــوالت
کشــاورزی «درســا تجــارت قهرمــان» ،بــا بیــان اینکــه از جملــه برنامههــای تحولــی
قــوه قضائیــه ،حمایــت از تولیــد و ســرمایهگذاری مشــروع اســت ،اظهــار کــرد :اصــوال
بــر اســاس قانــون کارخانــه پــس از ورشکســتگی بایــد تعطیــل و پلمــب شــده و بــه
چرخــه مزایــده وارد میشــد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه تعطیلــی واحــد تولیــدی موجــب پاییــن آمــدن ارزش
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نیاز صنایع آذربایجان شرقی
به نیروی انسانی ماهر و کارآمد
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
دســته دوم خــود را بــه دانشــگاه فنــی و حرفــه ای بدهیــم تــا نســبت بــه آمــوزش
ســاخت و بازســازی قطعــات ایــن ماشــین آالت در دانشــگاه اقــدام شــود.
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.
ژائلــه افــزود :بــه عنــوان مثــال نوســازی و بازســازی ماشــین آالت صنعتــی یکــی از
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
بالفاصلــه عــازم بــازار کار کننــد.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از آمادگــی صنایــع اســتان بــرای همــکاری بــا دانشــگاه

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
اقتصــادی و صاحبــان صنایــع اســتان مــی توانــد مفیــد بــوده و گامــی در راســتای
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
التحصیــان دانشــگاه و صاحبــان صنایــع تبدیــل شــود بــه گونــه ای کــه صاحبــان
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.

مشکالت صادرات محصوالت
کشاورزی و موضوع رفع تعهد
ارزی بررسی شد
مشــکالت صــادرات محصــوالت کشــاورزی و موضــوع رفــع تعهــد ارزی در کارگــروه
شــورای گفتگــوی اســتان بــا حضــور مســئوالن دولتــی و کارشناســان بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی بررســی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز ،جلســه کارگروهــی در خصــوص
موضــوع بررســی مشــکالت بخــش صــادرات کشــاورزی و رفــع تعهــدات ارزی
باحضــور نمایندگانــی از دســتگاه هــای دولتــی وکارشناســان بخــش خصوصــی
توســط دبیرخانــه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان در محــل
اتــاق بازرگانــی تبریــز برگزارشــد.
در ایــن جلســه ،موضــوع دریافــت تســهیالت بــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی
از منبــع صنــدوق توســعه ملــی مطــرح شــد کــه بــه گفتــه بخــش خصوصــی ،تــا
پیــش از ایــن ،دریافــت تســهیالت بــه آســانی صــورت مــی گرفــت .امــا حــاال بــا
مطــرح شــدن ســامانه ســپیدار و لــزوم اقــدام از طریــق ایــن ســامانه ،مشــکالتی در
ایــن رونــد ایجــاد شــده و حتــی متقاضیانــی کــه پیــش از ایــن ثبــت نــام کــرده
بودنــد ،نمــی تواننــد تســهیالت یــاد شــده را از بانــک هــا دریافــت کننــد.
موضــوع رفــع تعهــدات ارزی نیــز دومیــن مــورد مطــرح شــده در جلســه بــود کــه
امــر صــادرات را بــا دغدغــه هــای بســیاری مواجــه کــرده اســت .اعضــای جلســه

از پاســخگو نبــودن بانــک مرکــزی در خصــوص ایــن مشــکل ،گلــه منــد بودنــد.
نماینــده ســازمان صمــت در ایــن جلســه ،عــدم اطــاع رســانی درســت از ســوی
بانــک مرکــزی در زمینــه رفــع تعهــدات ارزی را یکــی از دالیل مشــکل ســاز دانســت.
موضــوع دیگــر مطــرح شــده نیــز مربــوط بــه بــی توجهــی بــه ارتقــای کیفیــت
اســتاندارد محصــوالت کشــاورزی بــود بــه گونــه ای کــه فعــاالن ایــن حــوزه
معتقــد بودنــد کــه اســتانداردهای محصــوالت کشــاورزی در ســطح باالیــی قــرار
نــداردو ایــن موضــوع ســبب مــی شــود تابرخــی از محصــوالت صادراتــی بــه کشــور
بازگردانــده شــود یااشــتیاق کمــی از ســوی کشــورهای همســایه بــرای خریــد
محصــوالت ایرانــی وجــود داشــته باشــد.
پــس از بررســی موضوعــات مطــرح شــده و اعــام نظــر اعضــای جلســه ،مقــرر
شــد هــر ســه موضــوع بــرای بررســی و تصمیــم گیــری در صحــن اصلــی شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی مطــرح شــود.

نشریه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز شماره  8پاییز 1399

33

محورهای توسعه تجارت خارجی استان تشریح شد؛

صادرات غیر نفتی شریان اصلی اقتصادی آذربایجان شرقی
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه افزایــش ۲۸
درصــدی میــزان صــادرات و رشــد  ۱۰۰درصــدی
ارزش صــادرات غیــر نفتــی اســتان در پایــان
شــهریور مــاه ســالجاری نســبت بــه زمــان مشــابه
ســال قبــل ،صــادرات را شــریان اصلــی اقتصــادی
اســتان در ســال جهــش تولیــد دانســت.
حبیــب امیــن زاده ضمــن ارائــه گزارشــی ازرونــد
صادراتــی اســتان و تأکیــد بــر توســعه صــادرات
در برنامــه هــای ابالغــی وزارت متبــوع ،گفــت:
صــادرات در شــرایط فعلــی کشــور یکــی از
شــریان هــای اصلــی مــی باشــد و حفــظ ایــن
شــریان صــادرات غیرنفتــی نیازمنــد همــت
عمومــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مجموعــه صمــت اســتان
بــه عنــوان یــک دســتگاه خدمتگــزار بویــژه در
شــرایط تحریمــی در تــاش اســت تــا بیشــترین
خدمــات را بــه صــادر کننــدگان اســتان ارائــه
دهــد ،افــزود :بــا تســهیل امــور صــادرات کاالهــا
در زمینــه بازگشــت ارزهــای صادراتــی نیزاقــدام
خواهیــم کــرد.
رئیــس ســازمان صمــت اســتان ضمــن اشــاره بــه
بخشــی از تمهیــدات و مســاعدت هــای خاصــی
در کــه درمــورد کارت هــای بازرگانــی و ایجــاد
تســهیالت بــرای صــادرات کاالهــای تولیــدی
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
هــای جهــش تولیــد در کشــور و بــه تبــع آن
در اســتان ،توســعه صــادرات غیــر نفتــی اســت،
افــزود :بــا صــادرات کاالهــا ،ایجــاد بازارهــای
جدیــد صادراتــی و شــرایط رقابتــی قابــل قبــول،
در جهــت تحقــق ایــن امــر حرکــت مــی کنیــم.
امیــن زاده گفــت :طــی ســال گذشــته بــا توجــه
بــه ظرفیــت هــای موجــود در اســتان از نظــر
میــزان وزنــی  ۵۲درصــد و از نظــر ارزشــی ۱۰۰

34

درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل
رشــد داشــته ایــم.
وی اضافــه کــرد :امســال براســاس برنامــه هــای
ابالغــی وزارت ،پیــش بینــی مــی شــود صــادرات
غیرنفتــی بــه میــزان  ۳۲/۸میلیارد دالر در ســطح
کشــور محقــق شــود و در بــرش اســتانی تحقــق
صــادرات بــه میــزان  ۳/۸بــرای 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
بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا بــا تکیــه بــر
توانمنــدی صنایــع پیشــران و اصلــی اســتان برنامه
ریــزی هــای الزم در راســتای توســعه صــادرات
انجــام شــده و در ســه ماهــه اول ســال جــاری
قریــب  ۱۵درصــد نســبت بــه برنامــه هــای پیــش
بینــی شــده رشــد داشــته ایــم و ایــن رقــم در ۶
ماهــه امســال بــه  ۱۸درصــد افزایــش یافته اســت.
وی افــزود :بــا تمهیداتــی کــه بویــژه در بخــش
خصوصــی اســتان در زمینــه صــادرات فراهــم
شــده در پایــان شــهریور مــاه نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل از نظــر ارزش قریــب بــه ۱۰۰
درصــد و از نظــر میــزان صــادرات غیــر نفتــی ۲۸
درصــد رشــد داشــته ایــم.
امیــن زاده بــا قابــل قبــول برشــمردن صــادرات
اســتان علیرغــم تبلیغــات انجــام شــده ،گفــت:
صــادرات  ۱/۴۹۶میلیــارد دالری ســال قبــل بــه
میــزان  ۱/۹۱۹میلیــارد دالر در ســال جــاری
رســیده اســت کــه همیــن امــر نشــان دهنــده
موضــوع توســعه صــادرات اســتان مــی باشــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه محور توســعه و تعمیق
ســاخت داخــل بــه عنــوان یکــی از اهــداف اصلــی
جهــش تولیــد در برنامــه هــای ابالغــی وزارت،
افــزود :در همیــن راســتا بــه منظــور جلوگیــری
از واردات بــی رویــه رشــد خوبــی داشــته ایــم و
در پایــان  ۶ماهــه اول امســال بــا اقدامــات پیــش
بینــی شــده شــاهد کاهــش  ۲۸درصــدی واردات
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کاال بــه اســتان بــوده ایــم.
رئیــس ســازمان صمــت آذربایجــان شــرقی
ادامــه داد :یکــی از موفقیــت هــای اســتان در
جلوگیــری از واردات بــی رویــه بــوده و بخشــی
از واردات ســال هــای گذشــته بــا تولیــد داخــل و
جایگزینــی توســط صنایــع داخلــی جبــران شــده
اســت بــه طــوری کــه در  ۶ماهــه ســال قبــل
واردات  ۶۰۶میلیــون دالری از گمــرکات اســتان
طــی امســال بــه عــدد  ۴۳۶میلیــون دالر کاهــش
پیــدا کــرده اســت.
وی عمــده بازارهــای صادراتــی و کشــورهای
هــدف اســتان در زمینــه صــادرات را  ۱۴کشــور
همســایه و هنــد و چیــن برشــمرد و اروپــا،
آســیای میانــه و برخــی از کشــورهای آســیایی
را بــه عنــوان بازارهــای صادراتــی اســتان عنــوان
کــرد کــه مــراودات تجــاری مطلوبــی بــا بخــش
خصوصــی اســتان دارنــد و تحقــق ایــن امر نشــان
از عــدم کارایــی تحریــم هــای ظالمانه دشــمن در
تجــارت خارجــی بخــش خصوصــی اســت.
حبیــب امیــن زاده عمــده کاالهــای صادراتــی
اســتان را در حــوزه تکمیــل زنجیــره تأمیــن و
باتوجــه بــه مزیــت هــای نســبی اســتان دانســت
و گفــت :در  ۶ماهــه اول ســال جهــش تولیــد
کاالهایــی نظیــر مــواد و مصنوعــات پالســتیکی،
انــواع خوراکــی هــا (مرکبــات) ،قیــر ،ســوخت و
روغــن هــای معدنــی ،چــدن ،آهــن و فــوالد ،
فــرآورده هــای غــات (آرد و نشاســته) ،انــواع
دیــگ هــای بخــار ،مــس و مصنوعــات مســی،
قنــد ،شــیرینی و شــکالت ،شیشــه و مصنوعــات
شیشــه ای عمــده کاالهــای صادراتــی اســتان
بــوده انــد.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه توانمنــدی واحدهــای
تولیــدی اســتان در حــوزه شیشــه و مصنوعــات
آن و ظرفیــت هــای بــاالی توســعه ای و
اشــتغال زایــی ایــن صنعــت ،از ســرمایه گــذاری
بخــش خصوصــی در تولیــد انبــوه شیشــه هــای
خودرویــی و پنــل هــای خورشــیدی خبــر داد.

گفت و گو
وضعیت شاخصهای اقتصادی در آذربایجان شرقی؛

درآمد سرانه آذربایجان شرقی
 71درصد متوسط کشوری

رئيــس گــروه امــور اقتصــادي ،ســرمايهگذاري
و مشــاركتهاي مردمــي ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی گفــت :در ســال  1398درآمــد
ســرانه آذربایجــان شــرقی  71درصــد متوســط
کشــوری بــوده و ایــن رقــم در مقایســه بــا
اســتانهای پیشــرو بــه کمتــر از  60درصــد
تنــزل مییابــد .یعنــی در ایــن اســتان درآمــد
هــر فــرد حــدود  50تــا  60درصــد یــک اســتان
پیشــرو اســت.
عبــاس بشــیری در گفتوگــو بــا نشــریه
اتــاق تبریــز بــه تشــریح وضعیــت اقتصــادی و
ســرمایهگذاری در اســتان پرداخــت و تصریــح
کــرد :درآمــد کمتــر و تــورم باالتــر از متوســط
کشــوری در برخــی از ســالها بــه کاهــش ســطح
رفــاه و بــه تبــع آن مهاجــرت قابــل مالحظــه از
اســتان منجــر میشــود.
آثار و تبعات مهاجرفرستی
آذربایجان شرقی
وی افــزود :در بعضــی برهــه هــا آذربایجــان
شــرقی مهاجرفرســت تریــن اســتان کشــور،
بویــژه بــه تهــران بــوده اســت و در حالــی کــه
ســهم جمعیتی اســتان از کشــور در ســال ،1375
حــدود  5.54درصــد بــود ایــن رقــم در ســال 95
بــه  4.89درصــد کاهــش یافتــه اســت.
بشــیری کاهــش نــرخ بیــکاری ،رفــاه ،بــاروری
و ازدواج و پیــری جمعیــت را از آثــار مهاجــرت
دانســت و اذعــان داشــت :در آذربایجان شــرقی در
ســال  1395نســبت طــاق بــه ازدواج  25درصــد
بــود احتمــاال در حــال حاضــر ایــن رقــم افزایــش
یافتــه اســت.
رئيــس گــروه امــور اقتصــادي ،ســرمايهگذاري
و مشــاركتهاي مردمــي ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی اســتان ادامــه داد :مســائل
اقتصــادی باعــث تغییــر ترکیــب اشــتغال
مــی شــود؛ در حــال حاضــر اکثــر شــاغالن
آذربایجــان شــرقی در بخــش هــای غیــر
مولــد حضــور دارنــد و ســهم بخــش خدمــات
از اشــتغال اســتان از  38درصــد بــه باالتــر از
 40درصــد افزایــش یافتــه؛ یعنــی ســهم بخــش
هــای مولــد (صنعــت و کشــاورزی) از اشــتغال
کاهــش یافتــه اســت.
وی توضیــحداد :رقــم خالــص اشــتغال اســتان در
ســال  1395منفــی  32هــزار نفــر اســت؛ یعنــی
 32هــزار نفــر کاهــش اشــتغال در ایــن اســتان
اتفــاق افتــاده اســت.

سرانه سپرده آذربایجان شرقی
 50درصد 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
 4.89درصــد اســت؛ ســهم اســتان از ســپرده
هــای بانکــی کشــور تنهــا  2.76درصــد اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در تمــام مــدل هــای رشــد
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
میشــود و وقتــی پــس انــداز کــم باشــد ســرمایه
گــذاری هــم کاهــش مــی یابــد.
رئيــس گــروه امــور اقتصــادي ،ســرمايهگذاري
و مشــاركتهاي مردمــي ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی اســتان گفــت :اشــتغال ،رشــد
اقتصــادی مســتمر و همــه اتفاقــات خوشــایند
اقتصــادی نتیجــه ســرمایه گــذاری هســتند و
دورهــای باطــل فقــر در کشــورهای در حــال
توســعه فقــط از طریــق انباشــت ســرمایه قابــل
رفــع اســت.
وضعیت نگران کننده سرمایه گذاری
در آذربایجان شرقی
رئيــس گــروه امــور اقتصــادي ،ســرمايهگذاري
و مشــاركتهاي مردمــي ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی اســتان ابــراز داشــت :ســرمایه
گــذاری در اســتان مــا کــم و بــر اســاس آمــار
رســمی ســال  96ســرمایه گــذاری بــه ازای هــر
کارگاه کوچــک در اســتان  78درصــد متوســط
کشــور و بــه ازای هــر کارگاه  50نفــر کارکــن و
بیشــتر  52درصــد متوســط کشــوری اســت.
بشــیری میــزان ســرمایه گــذاری بــه ازای هــر
شــاغل در آذربایجــان شــرقی را نیــز  65درصــد
متوســط کشــور اعــام و تصریــح کــرد :وقتــی
ســرمایه گــذاری بــه ازای هــر فــرد شــاغل کــم
باشــد یعنــی صنعــت کاربــر و تجهیــزات مــورد
اســتفاده شــده فرســوده بــوده و از تکنولــوژی
پایینــی برخــوردار هســتند.
رئيــس گــروه امــور اقتصــادي ،ســرمايهگذاري
و مشــاركتهاي مردمــي ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی اســتان تاکیــد کــرد :بــه تبــع
ســرمایه گــذاری کمتــر بــه ازای هــر شــاغل

بهــره وری نیــروی کار
کاهــش مــی یابــد.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد شــکاف بیــن
ســرمایه مطلــوب و موجــود را بایــد شناســایی
و در ایــن مســیر بایــد بازدهــی ســرمایه را هــم
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
آذربایجــان شــرقی از ســپرده گــذاری هــا 2.76
درصــد اســت ســهم ایــن اســتان از تســهیالت
تنهــا  2درصــد اســت؛ بنابرایــن بایــد سیســتم
بانکــی را ملــزم کنیــم تســهیالتی برابــر بــا ســهم
اســتان از ســپردهگذاری هــا بدهــد؛ یعنــی تمــام
ســپرده گــذاری هــای اســتان در خــود اســتان در
قالــب تســهیالت پرداخــت شــود.
چاره ای جز بهبودی فضای کسب و کار
و سرمایه گذاری نداریم
وی در ادامــه صحبتهــای خــود خاطرنشــان
ســاخت :ســرمایه گــذاران در اســتان بایــد تکریــم
شــوند؛ بایــد ســرمایه گــذاران حقیقــی بومــی را
شناســایی کنیــم و بــا ارائــه مشــوق هــا و تامیــن
زیرســاخت هــای الزم بــا اینهــا وارد مذاکره شــویم.
رئيــس گــروه امــور اقتصــادي ،ســرمايهگذاري
و مشــاركتهاي مردمــي ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی اســتان بــا بیــان اینکــه فعــاالن
اقتصــادی معتقدنــد در اســتان همــواره لبــه تیــز
قانــون اجــرا شــده اســت ،تاکیــد کــرد :بهبــود
فضــای کســب و کار از ضــروری تریــن امــوری
اســت کــه بایــد بــه آن پرداخــت شــود؛ در ایــن
عرصــه بایــد نیــروی انســانی را آمــوزش دهیــم
و همــه را متقاعــد کنیــم اثــرات غیرمســتقیم
ســرمایه گــذاری در زندگــی تــک تــک مــا و
خانــواده هایمــان موثــر خواهــد بــود.
بشــیری ادامــه داد :نهادهــای بیــن المللــی بــه
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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به مناسبت والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار؛

دیدار با خانواده شهدای مدافع سالمت

رییــس ،نائــب رییــس و دبیــرکل اتــاق بازرگانــی تبریــز بــه مناســبت والدت
حضــرت زینــب (س) و روز پرســتار در منــزل چندیــن نفــر از شــهدای مدافــع
ســامت اســتان حضــور یافتــه و از خانــواده معظــم ایــن شــهدا قدردانــی کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز ،یونــس ژائلــه رئیــس ،ابوالفتــح
ابراهیمــی نائــب رئیــس و مهــدی قهرمانــی دبیــرکل اتــاق بازرگانــی تبریــز بــه

مناســبت والدت حضــرت زینــب (س) و روز پرســتار بــا حضــور در منــزل چهــار
نفــر از شــهدای مدافــع ســامت اســتان ،ضمــن دیــدار و عــرض تســلیت ،از
خانــواده ایــن شــهدا قدردانــی کردنــد.
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
اســتان ،فهمیــه بریــن کار ،عبدالرســول نائبــی ،میکائیــل پورمحبــت و فرنــاز
کیهــان ،پزشــکان و پرســتاران شــهید مدافــع ســامت اســتان حضــور یافتــه و
بــا اهــدای لــوح ســپاس و هدایایــی از صبــوری و زحمــات خانــواده ایــن افــراد
قدردانــی کردنــد.
در متــن لــوح ســپاس اهدایــی کــه بــه امضــای رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز
رســیده ،آمــده اســت:
یــاد و خاطــره جاویــد نامانــی کــه در خــط مقــدم تامیــن ســامت انســان هــا،
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.

رییس اتاق بازرگانی تبریز:

مهم ترین مسئولیت اجتماعی فعاالن اقتصادی بحث اشتغالزایی است

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.
یونــس ژائلــه در دیــدار بــا مســئول ســازمان بســیج اصنــاف ،بازاریــان و فعــاالن
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
اجتماعــی خــود در بحــث اشــتغالزایی ،موثــر واقــع شــود چــرا کــه مهــم تریــن
مســئولیت اجتماعــی صاحبــان صنایــع را در وضعیــت کنونــی مــی تــوان بحــث
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.
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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
و فعــاالن اقتصــادی ســپاه عاشــورا نیــز در ایــن دیــدار ،تــاش تولیدکننــدگان و
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.
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رییس اتاق بازرگانی تبریز:

دستگاه دیپلماسی زمینه رابرای حضور ایران در بازسازی قرهباغ فراهم کند

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا تاکیــد بــر توانمنــدی هــای اقتصــادی ،تجــاری و
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.
یونــس ژائلــه افــزود :در حــال حاضــر شــرکت هــای بســیار مجــرب در حــوزه هــای
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  ۱۰۰ســاله اتــاق بازرگانــی تبریــز در عرصــه اقتصــادی ایــران،
از عضویــت ثابــت تعــداد  ۵هــزار نفــر از تجــار ،بازرگانــان و تولیــد کننــدگان صنعتــی
و اقتصــادی آذربایجــان شــرقی در ایــن تشــکل خبــر داد و اظهــار داشــت :تبریــز در
بســیاری از رشــته هــای صنعتــی از جملــه نفــت ،پاالیــش ،صنایــع پتروشــیمی ،ماشــین
آالت صنعتــی ،موتورســازی و قطعــات فــوالدی جــزو قطــب هــای اصلــی ایــران بــه
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  ۲۰انجمــن در قالــب اتــاق بازرگانــی تبریــز فعال
اســت کــه یکــی از آنهــا انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی اســت ،اضافه
کــرد :بــدون تردیــد بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای کمــی و کیفــی ایــن شــرکت هــا،
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
در بازســازی قــره بــاغ حضــور و مشــارکت داشــته باشــند ،منافــع اقتصــادی چنیــن
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
وزارت امــور خارجــه و اســتانداری آذربایجــان شــرقی درخواســت کــرد تــا زمینــه و
مســیرهای ورود شــرکت هــای اســتان و بخــش خصوصــی در ایــن کشــور دوســت و
همســایه را فراهــم کننــد.
ژائلــه ،جمهــوری آذربایجــان و ایــران را یکپارچــه و دارای اشــتراکات فــراوان فرهنگــی،
سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی توصیــف کــرد کــه بایــد از چنیــن موقعیتــی بــرای
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
شــرکت هــای کشــت و صنعــت ایــران و تبریــز در جمهــوری آذربایجــان بــه انجــام
برســد و مــا بســیار عالقمندیــم در ایــن زمینــه هــا نیــز در مناطــق آزاده شــده جمهوری
آذبایجــان وارد شــده و ســرمایه گــذاری کنیــم.
ژائلــه بــا بیــان اینکــه در حال حاضــر  ۶۰درصــد صادرات محصوالت شــیرینی و شــکالت
ایــران توســط آذربایجــان شــرقی بــه انجــام مــی رســد ،حجــم ارزی ایــن صــادرات را
ســاالنه بالــغ بــر  ۳۰۰میلیــون دالر اعــام کــرد.

به مناسبت روز ملی صادرات؛

بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی
منتخب آذربایجان شرقی

رییــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت آذربایجــان شــرقی بــه همــراه دبیــر کل اتــاق بازرگانــی تبریــز
بــه مناســبت روز ملــی صــادرات از چندیــن واحــد صنعتــی و تولیــدی فعــال در حــوزه صــادرات اســتان
بازدیــد کــرده و ضمــن تبریــک ایــن روز از زحمــات ایــن صنعتگــران قدردانــی کردنــد.
شــرکت ســهند جــام تبریــز اولیــن واحــد بازدیــدی بــود .ایــن شــرکت تولیــد کننــده انــواع شیشــه مشــجر
رنگــی و ســفید و ســیمی بــا اســتانداردهای روز دنیــا بــوده کــه بیــش از  ۳۰طــرح در رنــگ هــای مختلــف
و بــه ضخامــت دو الــی  ۱۲میلــی متــر تولیــد مــی کنــد .محصــوالت شــرکت ســهند جــام تبریــز عــاوه
بــر پوشــش نیازهــای داخلــی بــه کشــورهای ترکیــه ،ارمنســتان ،آذربایجــان ،روســیه ،رومانــی ،ایتالیــا،
افغانســتان ،هندوســتان ،ترکنمســتان ،قرقیزســتان و غیــره صــادر مــی شــود .میــزان صــادرات ایــن واحــد در
ســال  ۲۵ ،۹۸میلیــون دالر بــوده اســت.
شــرکت شــکوه بنــاب دیگــر واحــدی بــود کــه توســط مســئوالن بازدیــد شــد .شــركت شــكوه بنــاب
فعاليــت خــود را از ســال  ۷۴در شهرســتان بنــاب بــا شــعار كيفيــت برتــر ،جهانــی شــدن و افزایــش صــادرات
غیرنفتــی کشــور در زمينــه توليــد و صــادرات خشــكبار باالخــص انــواع كشــمش آغــاز کــرده و در حــال
حاضــر یکــی از شــركت هــای معتبــر و موفــق صــادرات خشــكبار ايــران اســت کــه محصــوالت آن بــه
بیــش از  ۵۰کشــور جهــان صــادر مــی شــود .میــزان صــادرات ایــن واحــد در ســال  ،۹۸هشــت میلیــون دالر
بــوده اســت.
همچنیــن در ادامــه از شــرکت مهــر اصــل نیــز بازدیــد شــد .شــركت توليــدی مهراصــل در ســال  ۶۹بــا اتــكا
بــه تجربــه چنديــن ده ســاله مديــران شــركت بــا هــدف ارائــه محصــوالت جديــد بــا تكنولــوژی روز در
زمينههــاي تهويــه مطبــوع و تبريــد صنعتــی ثبــت و افتتــاح شــد کــه هــم اکنــون نیــز یکــی از شــرکت هــای
معتبــر کشــور در زمینــه تهویــه و تبریــد در کشــور محســوب مــی شــود .میــزان صــادرات ایــن واحــد در
ســال  ،۹۸هشــت 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  ۲۳میلیــون دالر صــادرات داشــته اســت.
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اقتصاد ایران در سال آینده

دو عاملــی کــه در دو ســه ســال گذشــته موجــب شــد تــا نــرخ بیــکاری در ایــران افزایــش پیــدا کنــد و نــرخ
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 میتوانــد 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  ۹۹بــا کرونــا و تحریمهــای کمرشــکن روزهــای ســختی را پشــت
سرگذاشــت .افزایــش نــرخ ارز و تــورم و بیکاریهــای گســترده داســتان ایــن روزهــای اقتصــاد ماســت.
امــا بــا پایــان ســال و آغــاز ســالی جدیــد گویــا قــرار اســت روزهــای ســخت اقتصــاد ایــران نیــز بــه پایان برســد.
هــر چنــد پیــش از ایــن نیــز گزارشهــای صنــدوق بینالمللــی پــول نشــان م ـیداد ســال آینــده حــال اقتصــاد
ایــران بهتــر خواهــد شــد .طبــق ایــن گــزارش ،رشــد اقتصــادی ایــران در ســال آینــده میــادی مثبــت خواهــد
شــد و بــه رقــم  ۳ /۲درصــد میرســد کــه نســبت بــه چشـمانداز قبلــی گــزارش ایــن صنــدوق یکدهــم درصــد
بهتــر شــده اســت.

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
ســختی خواهــد بــود .حتــی از امســال هــم
ســختتر خواهــد بــود .علــت آن هــم میــراث
شــوم و ســنگین ایــن دولــت بــرای دولــت
بعــدی در قالــب بدهیهــای خیلــی بــزرگ
اســت .عم ـ ً
ا دولــت بعــد کــه از نیمــه ســال
قــرار اســت کشــور را اداره کنــد بــا مشــکالت
خیلــی جــدی روبــرو خواهــد بــود .ضمــن
اگر حتی رشد اینکــه در شــشماهه اول ســال هــم کشــور
اقتصادی  ۳.۲عمدتــاً درگیــر برگــزاری انتخابــات اســت و
معمــوالً بــه طــور ســنتی وزارتخانههــا در ایــن
درصد هم
مــدت ،چــون اطمینانــی از حضورشــان ندارنــد
داشته باشیم خیلــی فعالیــت و تحــرک نخواهنــد داشــت.
او اظهــار کــرد :بــه نظــر مــن ایــن مملکــت
هنوز نسبت به را نمیشــود بــا خوشبینــی اداره کــرد.
رکود عمیقی اتفاق ـاً کســانی کــه در موقعیتهــای عمومــی
نشســتهاند بایــد بدبینانهتریــن ســناریوها
که بیش از ۱۵
را بررســی کننــد و اگــر توانســتند بــرای آن
سال است در بدبینانهتریــن ســناریوها راهحلهایــی پیــدا
بکننــد وقتــی وضعیــت غیــر از آن بشــود بــا
کشور حاکم
ســناریوهای بهتــر میتواننــد مواجــه بشــوند.
است خیلی
ایــن اقتصــاددان تشــریح کــرد :ایــن تفکــر کــه
خوشبیــن اســت کــه دولــت بعــدی آمریــکا
عقب هستیم.
بتوانــد تحریمهــا را بــردارد و مــا بتوانیــم نفــت
بفروشــیم ،کمــاکان نــگاه ســنتی دارد و بــاز
هــم بــا فــروش نفــت میخواهــد مملکــت را
اداره بکنــد .آنچــه موجــب میشــود تــا اقتصــاد
ایــران بــا ایــن نوســانات جــدی مواجــه شــود.
بــه نظــرم ناتوانــی ایــن تفکــر سالهاســت کــه
اثبــات شــده اســت.
او افــزود :مشــکالت خیلــی بــزرگ و جــدی
روی دســت دولــت بعــدی باقــی میمانــد
و قطعــاً آنهــا از روز اول حتــی اگــر بیمــاری
کرونــا حــل شــده باشــد ،مشــکالت جــدی
بــا آمریکاییهــا خواهنــد داشــت .علتــش هــم
ایــن اســت که مســئله آمریــکا بــا ایــران ،رابطه

38

ایــران و اســراییل اســت و ایــن منافــع اســرائیل
اســت کــه موضــع آمریــکا را نســبت بــه مــا
تعییــن میکنــد و هــدف آنهــا هــم حداکثــر
کــردن فشــار روی ایــران اســت .مــن خیلــی
نســبت بــه ســال آینــده امیــدوار نیســتم مگــر
اینکــه دولــت بعــدی یــک دولــت متعهــد
بــه تولیــد و قطــع ایــن شــیوههای غارتــی و
رانتــی حاکــم بــر اقتصــاد ایــران باشــد .البتــه
ایــن کار ســادهای نیســت و گروههــای مافیایــی
قدرتمنــدی در اقتصــاد شــکل گرفتهانــد کــه
قطعـاً بــرای دولــت بعــدی هــم در صورتــی که
قصــد اصــاح امــور را داشــته باشــد کارشــکنی
خواهنــد کــرد .اگــر هــم کــه دولــت بعــدی
همســوی رویکردهــای ســه دهــه گذشــته بعــد
از جنــگ و بهویــژه شــانزده ســال اخیــر باشــد
بحــران مــا عمیقتــر خواهــد شــد و وضعیــت
اقتصــادی بدتــر میشــود.
راغفــر بــا اشــاره بــه رشــد اقتصــادی ۳.۲
درصــدی کــه صنــدوق بینالمللــی پــول بــرای
اقتصــاد ایــران درســال آینــده پیــش بینــی
کــرده اســت گفــت :بانــک جهانــی و صنــدوق
بینالمللــی پــول هــم از ایــن خزعبــات زیــاد
گفتهانــد .تحلیلهایــی کــه آنهــا میکننــد
بیــش از آنچــه کــه بــر مبنــای مالحظــات
اقتصــادی باشــد عمدتــاً براســاس مالحظــات
سیاســی خــاص اســت .اگــر حتــی رشــد
اقتصــادی  ۳.۲درصــد هــم داشــته باشــیم
هنــوز نســبت بــه رکــود عمیقــی کــه بیــش از
 ۱۵ســال اســت در کشــور حاکــم اســت خیلــی
عقــب هســتیم و بنابرایــن جــای خوشــحالی
نــدارد .اگــر قــرار بشــود کــه ایــن رشــد
اقتصــادی مجــددا ً از طریــق فروش نفــت و منابع
طبیعــی حاصــل شــود جــای خرســندی نــدارد.
او ادامــه داد :بــه نظــر میرســد االن هــم
مســئولین کشــور و هــم مجلــس بــا مصوباتــی
کــه دارنــد عمـ ً
ا در حــال طــی همیــن مســیر
هســتند کــه واقع ـاً تأس ـفآور اســت و ترویــج
داللــی ،ســفتهبازی و ســوداگری و واردات و
اینجــور فعالیتهــا اســت؛ فعالیتهایــی کــه
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مغایــر بــا منافــع ملــی بخصــوص در شــرایط
حــاد کنونــی اســت .آن هــم در شــرایطی کــه
کشــور نیازمنــد بازگشــت بــه مــردم و اقتصاد و
تعبیــه ظرفیتهایــی اســت کــه امــکان حضــور
ســرمایهها در داخــل کشــور و حتــی جــذب
ســرمایههای ایرانیــان خــارج از کشــور در
داخــل اســت .مــواردی کــه امکانپذیــر اســت
مشــروط بــه اینکــه یــک عــزم جــدی بــرای
اصالحــات بــه وجــود بیاید .اگــر این اتفــاق نیفتد
متأســفانه اوضــاع قطعـاً بدتــر خواهد شــد و البته
کــه ســال آینــده ســال بســیار ســختتری حتی
نســبت بــه امســال خواهــد بــود.
وی اضافــه کــرد :قطعــاً بــا ایــن رونــد ،نــرخ
تــورم افزایشــی اســت .اقداماتــی کــه دولــت
انجــام داده اســت همیــن بدهیهــای بزرگــی
کــه بــرای دولــت بعــدی بــه جــای گذاشــته
اســت خــودش موجــب تــورم اســت .طبیعت ـاً
دولــت بایســتی ایــن بدهیهــا را از منابعــی
تأمیــن بکنــد و تــا ایــن منابــع بــه طــور توأمان
از طریــق اصــاح نظــام مالیاتــی و نظــام بانکــی
تامیــن نشــود امــکان اصالحــات در اقتصــاد
کشــور منتفــی اســت .مــا در شــرایط کنونــی
ناگزیــر از اداره جامعــه بــا منابــع داخلیمــان
یعنــی مالیــات هســتیم کــه کامـ ً
ا امکانپذیــر
اســت؛ منتهــا عــزم سیاســی بــرای ایــن کار
وجــود نــدارد .اگــر دولــت بعــدی ایــن عــزم
را داشــته باشــد آن وقــت میشــود انتظــار
داشــت کــه یــک تغییراتــی در اقتصــاد و در
جهــت مثبــت و درســت آن صــورت بگیــرد واال
ایــن مســیری کــه ریلگــذاری شــده اســت
قطع ـاً افــول هرچــه بیشــتر اقتصــاد کشــور در
آن برنامهریــزی شــده اســت و بنابرایــن تــورم
بیشــتر خواهــد شــد.
ایــن کارشــناس دربــاره وضعیــت ســرمایه
گــذاری در ســال آینــده نیــز اظهــار کــرد:
االن بیــش از ده ســال اســت کــه عمــ ً
ا
ســرمایهگذاری منفــی اســت .یعنــی اینکــه
عمــ ً
ا ســرمایهگذاری مــا حتــی اســتهالک را
تأمیــن نمیکنــد و ایــن یــک فاجعــه خیلــی
بزرگــی اســت .بایســتی ســرمایهگذاری در
مقیاسهــای خیلــی گســترده امکانپذیــر
شــود .خیلــی از ایــن حوزههــا نیازمنــد یــک

پیش بینی وضعیت رشد اقتصادی ایران
در سال پیش رو

بازنگــری جــدی در ســاختار بودجــه دولــت
اســت و اینکــه بــه هــر صــورت دولــت خیلــی
از مخــارج خــودش را مدیریــت بکنــد و از آن
طــرف هــم روی منابــع مالیاتی ســرمایهگذاری
کنــد .ظرفیتهــای ایــن کار وجــود دارد .بــه
نظــر مــن ســال آینــده ،بودجــه دولــت قطع ـاً
چیــزی بالــغ بــر پنجــاه درصــد افزایــش پیــدا
میکنــد ،در شــرایطی کــه دولــت همیــن
امســال بــا کســری بودجه زیــادی مواجه اســت
همیــن کســری بودجههایــش را بیشــتر خواهد
کــرد .ایــن هــم اتفاقــی بــوده کــه همــواره بعــد
از افزایــش نــرخ ارز رخ داده اســت .چــون همــه
هزینههــا افزایــش پیــدا کردنــد ،ایــن افزایــش،
هزینههــای خــود دولــت را زیــاد میکنــد .بــه
نظــر میرســد بــرای همیــن مــا بــا کســری
بودجــه بیشــتر ،تــورم باالتــر و رکــود عمیقتــر
روبــرو خواهیــم بــود .حتــی اگــر فــرض
کنیــم کــه کرونــا دیگــر خیلــی آزاردهنــده
نباشــد .در حالــی کــه بــه نظــر میرســد بــا
شــیوه مدیریــت ایــن بیمــاری بایــد متأســفانه
هزینههــای کرونــا را هــم بــه محدودیتهــای
مالــی دولــت در ســال آینــده افــزود.
رشد اقتصادی در سال آینده
مثبت خواهد بود
هــادی حقشــناس اقتصــاددان نیــز بــا تأییــد
پیشبینــی صنــدوق بینالمللــی پــول دربــاره
پیشبینــی خــود از وضعیــت اقتصــادی ایــران
در ســال آینــده گفــت :در ســال آینــده دو
اتفــاق در پیــش اســت کــه هــر دوی آن در
گذشــته بخشــی از شــاخصهای 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 بیکاریهای
گســترده و کوچــک شــدن اقتصــاد و رشــد
اقتصــادی منفــی در جهــان و در ایــران شــد .در
چنــد مــاه آینــده واکســن کرونــا عرضــه خواهد
شــد یــا مــردم و پزشــکان در جهــان میداننــد
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 میکنــد.
وی افــزود :از ســوی دیگــر هــم آمریــکا از
اردیبهشــت  ۹۷تــا امــروز فشــار حداکثــری را
بــر اقتصــاد ایــران تحمیــل کــرده و موجــب
شــده اســت تــا درآمدهــای نفتــی ،صــادرات
غیرنفتــی و مبــادالت پولــی بــه پایینتریــن
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
فشــار حداکثــری برداشــته شــود یــا حداقــل
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
ایــن بــه معنــای برگشــت بــه روابــط عــادی
صــادرات و واردات و برگشــت بــه مبــادالت
عــادی پولــی اســت و طبیعتــا ایــن میتوانــد
اقتصــاد ایــران را دوبــاره بــه ریــل برگردانــد.
وی افــزود :دو عاملــی کــه در دو ســه ســال
گذشــته موجب شــد تــا نــرخ بیــکاری در ایران
افزایــش پیــدا کنــد و نــرخ رشــد اقتصــادی و
تــراز بازرگانــی منفــی شــود وکســری بودجه در
کشــور رخ بدهــد در ســال آینــده ممکن اســت
دیگــر عاملیــت نداشــته باشــند یــا اثرشــان کم
شــده باشــد؛ بنابرایــن اقتصــاد میتوانــد بــه
حالــت عــادی خــود برگــردد .منظــور از حالــت
عــادی یعنــی ایــن کــه اقتصــاد خــود را احیــا
کنــد .نــه تنهــا کوچــک نشــود بلکــه بــزرگ
شــود و همانطــور کــه هــم بانــک جهانــی و
صنــدوق بیــن المللــی پــول پیــش بینــی کرده
اســت اقتصــاد ایــران بــا رشــد مواجــه شــود.
حقشــناس اضافــه کــرد :بدیهــی اســت
کــه االن نمیتــوان بــرآوردی از نــرخ رشــد
اقتصــادی ایــران در ســال آینــده داشــت .تــا
نتیجــه کرونــا و برگشــت آمریــکا بــه برجــام
مشــخص نشــود ارائــه بــرآورد کار ســختی
اســت ،امــا بــا توجــه بــه اینکــه مــا ســه ســال
پیاپــی رشــد اقتصــادی منفــی داشــتیم ممکن
اســت در ســال اول پــس از کرونــا و تحریــم
رشــد اقتصــادی قابــل توجهــی داشــته باشــیم.
وی اظهــار کــرد :اگــر هم رشــد اقتصــادی اتفاق
بیفتــد ایــن بــه معنــای افزایــش عرضــه کاال
اســت و ایــن افزایــش عرضه کاال یعنــی کاهش
تــورم؛ بنابرایــن نــرخ تــورم رونــدی کاهشــی
خواهــد داشــت .دربــاره ســرمایهگذاری هــم
بایــد گفــت رشــد اقتصــادی زمانــی اتفــاق
میافتــد کــه ســرمایهگذاری صــورت بگیــرد.
مــا در حــال حاضــر بــا پولهــای ســرگردان

زیــادی مواجــه هســتیم کــه میــان داراییهــای
مختلفــی کــه وجــود دارد در گــردش و تالطــم
هســتند .اگــر اقتصــاد بــه ثبــات برســد ایــن
پولهــا موجــب افزایــش ســرمایهگذاری
میشــود و افزایــش ســرمایهگذاری و رشــد
اقتصــادی نیــز کاهــش بیــکاری را در پــی دارد.
امیدواریم حداقل تورم افزایش پیدا نکند
حســن گلمــرادی آدینهونــد عضــو هئیــت
علمــی موسســه عالــی آمــوزش بانکــداری بانک
مرکــزی نیــز در ایــن بــاره گفــت :چنــد ســالی
اســت بــه دلیــل تحریمهــای اعمالــی از ســوی
دولــت ترامــپ ،دچــار رشــد منفــی بودیــم .مــا
ظرفیتهــای بســیاری داریــم کــه بــه دلیــل
تحریــم تــا حــال نشــده بــه نحــو احســن از آن
اســتفاده شــود .امــا بــا امیــدواری کــه بــا تغییر
دولــت آمریــکا و آمــدن بایــدن ایجــاد شــده
و همچنیــن توجــه و اتــکا بــه ظرفیتهایــی
کــه اقتصــاد داخلــی دارد پیــش بینــی رشــد
اقتصــادی تحقــق پیــدا میکنــد و امیدواریــم
ســال آینــده ،ســال پایــان رشــد اقتصــادی
منفــی باشــد.
وی افــزود :نــرخ تــورم در ســال آینــده بــا وقفــه
کاهــش مییابــد .اگــر سیاســتهای دولــت
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
کاهشــی خواهــد داشــت .در صــورت رشــد
اقتصــادی بــه مــرور و همــراه بــا واردات بیشــتر
و افزایــش نهادههــای واســطه بایــد تولیــد هــم
بیشــتر شــود تــا تــورم حداقــل افزایــش پیــدا
نکنــد و رونــدش نزولــی باشــد.
گلمــرادی آدینهونــد دربــاره پیــش بینــی خــود
دربــاره وضعیــت ســرمایهگذاری در کشــور نیــز
ادامــه داد :ســرمایهگذاری در ســال آینــده
بســتگی بــه ایــن دارد کــه منابــع مــا آزاد شــود
یــا خیــر .منابعــی کــه در دو ســه ســال اخیــر
در کشــورهای مختلــف بلوکــه شــده اســت
بایــد آزاد شــود .اگــر سیاســت خارجــی مــا بــه
گونـهای باشــد کــه ایــن منابــع آزاد شــود قطعا
روی رشــد ســرمایهگذاری اثــر مثبــت دارد .امــا
در ســالهای اخیــر رشــد ســرمایهگذاری مــا
مطلــوب نبــوده و منفــی بــوده ،امــا امیدواریــم
بــا خــروج از رکــود اقتصــادی و تحــرک بیشــتر
تولیــد ،ســال آینــده حداقــل ســالی باشــد کــه
رشــد اقتصــادی مــا مثبــت شــود .اگــر ایــن
رشــد مثبــت شــود نــرخ بیــکاری نیــز قاعدتــا
کاهــش پیــدا میکنــد ،امــا اینکــه چقــدر و
چگونــه؛ بــه ایــن بســتگی دارد کــه مــا چگونــه از
آن منابــع اســتفاده کنیــم و ببینیــم تــا چقــدر از
ظرفیتهــای داخلــی میتوانیــم اســتفاده کنیــم.
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اگر هم رشد

اقتصادی اتفاق
بیفتد این به

معنای افزایش
عرضه کاال
است و این

افزایش عرضه
کاال یعنی

کاهش تورم؛

بنابراین نرخ
تورم روندی

کاهشی خواهد
داشت.

یادداشت

مالیات بر چی؟
مصطفی نعمتی
تحلیلگر اقتصاد
ایــن روزهــا ،بــا کاهــش و عمـ ً
ا از میــان رفتــن
درآمــد نفــت ،بحــث مالیاتســتانی دولــت
پررنــگ شــده.
در ایــن متــن ،بــه ایــن پرســش پاســخ دادهام
کــه مالیــات چــه نقشــی در روابــط دولــت-
ملــت بــازی میکنــد و آیــا دولــت محــق بــه
دریافــت مالیــات بــه هــر شــیوه و نرخــی اســت
کــه خــود میپســندد!؟
فلســفه دولــت مــدرن بــر یــک رشــته اصــول
ســاده اســتوار اســت؛ انســان حــق حیــات
دارد؛ ایــن اصــل موضوعــه و خدشــهناپذیر
اســت .ایــن حــق حیــات ،حــق مالکیــت او
بــر دســترنجش را ایجــاب میکنــد .حــق
مالکیــت وقتــی نافــذ اســت کــه مالــک قــادر به
مبادلــه آزاد آن بــا هرکــس کــه بخواهــد باشــد.
ایــن متــرادف اســت بــا حــق آزادی مبادلــه؛
چــه حــق مالکیــت بــدون حــق مبادلــه آزاد،
بالموضــوع اســت .حــق مالکیــت ،حــق صیانت
از حقــوق مالکیــت را بــرای هــر شــخص ایجاب
میکنــد؛ همچنــان کــه هیچکــس حــق
ســلب جــان کســی را نــدارد ،چــون مالکیت در
راســتای حفــظ جــان اســت ،هیچکــس حــق
تعــدی بــه مالکیــت هیچکــس را نــدارد.
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
راســاً پاســدار ایــن مــرز باشــد .لــزوم وجــود
دولــت دقیقــاً همینجاســت؛ جامعــه مدنــی
دولتــی را بــه نمایندگــی از خــود برمیگزینــد؛
دولتــی کــه غایتــش صیانــت از حقــوق مالکیت
اســت بــه نمایندگــی از ملــت و به خــرج او! بله؛
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دقیقـاً بــه خــرج ملــت و ایــن متــرادف اســت با
الــزام جامعــه مدنــی بــه پرداخــت مالیــات .این
همــه آن اســتداللی اســت کــه دولــت مــدرن
برآمــده از آن اســت؛ نــه بیشــتر و نــه کمتــر.
جامعــه مدنــی در مســیر ایجــاد پایــداری،
قابــل پیشبینــی کــردن آینــده و کاهــش
هزینههــای مبادلــه ،اقــدام بــه تشــکیل دولــت
میکنــد .پرواضــح اســت کــه کاهــش هزینــه
نقــش پررنگــی در ایــن بــازی ایفــا میکنــد
چــه روشــن اســت کــه در وضعیتــی کــه
هرکــس بخواهــد راس ـاً بــه صیانــت از حقــوق
مالکیتــش مشــغول باشــد ،مجالــی بیــش از
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 هزینههــای
وکیــل موظــف میدانــد کــه بــه وکالــت از او
پاســدار منافعــش باشــد و ایــن تکلیــف را بــر
خــود فــرض میدانــد ،حــق مــوکل اســت
بــر پاســخگویی وکیــل بــه محــل هزینهکــرد
منابــع در اختیــارش کــه ایــن تکلیــف اوســت.
جــز ایــن اگــر تصویــری دیگــر از بدهبســتان
مالیــات داشــته باشــیم ،آن دیگــر مالیــات در
مفهــوم مدرنــش نیســت کــه خــراج اســت و
بــاج در مفهومــی پیشــامدرن و الجــرم ،رابطــه
حاکــم و رعیــت را میطلبــد ،نــه دولت-ملــت
مــدرن.
ــل
ِب
ق
از
تــا
خواهــد
ی
م
مالیــات
دولــت
اگــر
َ ِ
آن تمشــیت امــور را ســامان دهــد و آن را
حــق خــود و تکلیــف شــهروندان میدانــد،
تکلیــف بــر ذمــه اوســت؛ پاســخگویی کــه حق
مــوکالن اســت .جــز ایــن اگــر باشــد ،میشــود
همینــی کــه هســت؛ شــهروندان خــود را در
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موقعیتــی میبیننــد کــه پرداخــت مالیــات
را فشــار دولتــی میپندارنــد کــه حاضــر بــه
ادای تکلیــف نیســت و دولــت نیــز بــرای گریــز
از پاســخگویی ،مالیاتســتانی را تنهــا یــک
تفنــن بــرای خــود و گروهــی از کارمندانــش به
تصویــر کشــیده اســت.
امــکان مالیاتســتانی ،عــاوه بــر ایــن ،ســویه
دیگــری هــم دارد کــه آن ،امــکان خلــق ثــروت
از ســوی شــهروندان اســت .در فضایــی کــه
امــکان تولیــد ثــروت مهیــا نیســت ،اصــوالً
قــرار اســت از چــه چیــزی مالیــات اخــذ شــود؟
خلــق ثــروت هــم چیــزی نیســت جــز آنکــه
خــودش را در تولیــد ناخالــص داخلــی نشــان
میدهــد کــه بــه گــواه ارقــام رســمی ،طــی
بیــش از چهــار دهــه ،ســالی کمتــر از دو درصد
رشــد داشــته کــه بــه مــدد ایــن روزهــای
ســخت ،مـیرود کــه همــان رشــد انــدک هــم
صفــر بلکــه منفــی شــود.
ً
بنابرایــن ،پاســخ پرســش اوال هیــچ دولتــی
مجــاز بــه بســتن مالیــات بــه هــر مقــدار
مطلقــی کــه خــود تصــور میکنــد بهســامان
اســت ،نیســت چــرا کــه هــم تعــرض بــه
حقــوق مالکیــت اســت ،هــم مانعــی برای رشــد
و در نتیجــه کاهــش امکانــات مالیاتســتانی و
هــم بــا فلســفه دولــت مــدرن کــه مقــرر اســت
از ســوی مــردم ســامان امــور را در دســت
گیــرد ،تعــارض دارد چــرا کــه هیــچ موکلــی،
اختیــار مطلــق بــه وکیــل نســپرده اســت .ثانیاً،
بــه درجــه اولــی ،دولتــی کــه در هزینهکــرد
مالیــات و بهطــور کلــی منابــع عمومــی ،هیــچ
پاســخگو نیســت ،در ادای وظیفــه خــود در
مقابــل مــوکالن بــه شــکل حاد قصــور کــرده و
از ایــن حیــث ،حتــی در مرتبــه مالیاتســتانی
نیســت تــا رســد بــه رقــم مطلقــی کــه خــود
تصــور میکنــد بهینــه اســت.

گفت و گو
مروری بر وضعیت صادرات در آذربایجان شرقی؛

نقش برجسته آذربایجان شرقی
در صادرات غیرنفتی کشور

كارشــناس امــور اقتصــادي ،ســرمايهگذاري
و مشــاركتهاي مردمــي ســازمان مدیریــت
و برنامــه ریــزی گفــت :در حالیکــه ســهم
اســتان از تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال
هــای  1390تــا  1397بیــن  3تــا  3.6درصــد
در نوســان بــود ،ســهم صــادرات غیــر نفتــی
اســتان بیــن  4.5تــا  7.6درصــد بــوده اســت.
کریــم عابدینــی در گفتوگــو بــا نشــریه اتــاق
تبریــز بــه تشــریح جایــگاه صادراتــی اســتان
پرداخــت و اظهــار داشــت :آذربایجــان شــرقی
از گذشــته هــای دور بــه لحــاظ موقعیــت
خــاص جغرافیایــی و روحیــه تالشــگر مردمــان
آن و قــرار گرفتــن در مســیر جــاده ابریشــم
همــواره بــه عنــوان یــک مرکــز بازرگانــی در
کشــور مطــرح بــوده و نقــش برجســته ای در
بحــث صــادرات غیــر نفتــی کشــور دارد.
وی افــزود :در ســالهای 1390تــا 1397
صــادرات غیــر نفتــی کشــور بــا رشــد متوســط
 7.6درصــد وضعیــت بهتــری نســبت بــه
اســتان بــا نــرخ رشــد متوســط  5.9داشــته و
همیــن امــر باعــث گردیــده علــی رغــم رونــد
صعــودی صــادرات اســتان ،ســهم اســتان از
 7.6درصــد در ســال 1390بــه  5.1درصــد در
ســال  1397کاهــش یابــد.

رشد  41درصدی صادرات غیرنفتی
آذربایجان شرقی در سال 1398

عابدینــی تصریــح کــرد :بــر اســاس آمــار
اعالمــی ســازمان صمــت ،صــادرات غیــر نفتی
اســتان در ســال  1398بالــغ بــر  3میلیــارد و
 200میلیــون دالر بــوده کــه نســبت بــه رقــم
 2میلیــارد و  262میلیــون دالری ســال 1397
بیــش از  41درصــد افزایــش نشــان مــی دهد.
كارشــناس امــور اقتصــادي ،ســرمايهگذاري

و مشــاركتهاي مردمــي ســازمان مدیریــت
و برنامــه ریــزی ادامــه داد :صــادرات اســتان
در ســال  1383تنهــا اندکــی بیــش از یــک
میلیــارد دالر بــوده (  1055میلیــون دالر)
کــه بــا رشــد متوســط ســاالنه  7.6درصــد
بــه بیــش از ســه میلیــارد دالر در ســال
1398رســیده اســت.
وی توضیــح داد :کاالهــای صنعتــی بــا 48
درصــد بیشــترین ســهم را در صــادرات
اســتان داشــته انــد .بعــد از آن فلــزات بــا
 16درصــد ،کاالهــای کشــاورزی بــا 12
درصــد و صــادرات منطقــه آزاد ارس بــا 10
درصــد عمــده صــادرات غیــر نفتــی اســتان را
تشــکیل مــی دهنــد.

کیفیت شرط اول و آخر
ماندگاری در بازارهای صادراتی

عابدینــی در ادامــه صحبتهــای خــود بــا
اشــاره بــه فرمــان یــازده بنــدی اقتصــاد
مقاومتــی مقــام معظــم رهبــری اظهــار
کــرد :تولیــد بایــد صــادرات محــور باشــد؛
در کشــورهای پیشــرفته دنیــا کــه در زمینــه
صــادرات غیــر نفتــی پیشــرو هســتند اهمیــت
واحدهــای تولیــدی صــادرات محــور بیــش از
ســایر واحدهــا اســت و حمایــت دولتهــا نیــز
از ایــن واحدهــا بیشــتر اســت.
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
کیفیتــی در ســطح بازارهــای جهانــی تولیــد
و ارائــه دهــد.
كارشــناس امــور اقتصــادي ،ســرمايهگذاري
و مشــاركتهاي مردمــي ســازمان مدیریــت

و برنامــه ریــزی یــادآور شــد :بــه روز بــودن
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
اســت؛ چــرا کــه وقتــی محصولــی در بــازار
جایگاهــی پیــدا کــرد بایــد همیشــه در بــازار
حاضــر بــوده و تولیــد بــه هــر دلیلــی نبایــد
متوقــف و محصــول از بــازار غایــب باشــد؛ کــه
کمتریــن عــدم حضــور میــدان را بــه رقبــا
واگــذار خواهــد کــرد.
ایــن کارشــناس همچنیــن بــه مولفــه
هایــی مثــل مطالعــه و حضــور دائــم در
بازارهــای هــدف ،اســتفاده موثــر از فضــای
مجــازی ،شــرکت در نمایشــگاهها ،ایجــاد
فروشــگاههای دائمــی و برندینــگ اشــاره و
اضافــه کــرد :یکــی از راههــای 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
جایگاهــی بــرای خــود بــاز کنــد.
وی در عیــن حــال خاطرنشــان ســاخت:
الزامــات دیگــری نیــز وجــود دارد کــه وظیفــه
دولــت اســت تــا صــادرات را تســهیل نمایــد
کــه تامیــن زیــر ســاختهای حمــل و نقــل
کاالهــای صادراتــی ماننــد کشــندههای
نــو ،کانتینرهــای یخچــالدار ،قطارهــای
سریعالســیر ،کارگــو و پروازهــای بــاری،
رایزنــان بازرگانــی ،تســهیل فرآیندهــای
گمرکــی ،تســهیل فرآینــد انتقــال ارز  ،تعییــن
جوایــز و یــا مشــوقهای صادراتــی از آن
جملــه هســتند.

جلسه اتاق تبریز با موضوع حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل
جلســه کمیتــه کارآفرینــی کمیســیون کارآفرینــی ،گردشــگری و اقتصــاد دانش
بنیــان اتــاق تبریــز بــا موضــوع حمایــت از کــودکان بازمانــده از تحصیــل برگــزار
شــد .در ایــن جلســه ،اعضــای کمیتــه کارآفرینــی کمیســیون کارآفرینــی،
گردشــگری و اقتصــاد دانــش بنیــان بــا اشــاره بــه افزایــش آمــار کــودکان
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
شــغلی ،موضــوع دیگــر ایــن جلســه بــود کــه تجربــه کشــورهایی همچــون
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.
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بخش دوم
سهند شهبازی
سرپرست امور بینالملل اتاق تبریز

ترکمنستان

ترکمنســتان بــا نــام رســمی «جمهــوری ترکمنســتان»
بــا مســاحت  491هــزار کیلومتــر مربــع و جمعیــت 6
میلیــون نفــری خــود ،کمجمعیتتریــن کشــور آســیای
مرکــزی بــه شــمار مــیرود .پایتخــت و بزرگتریــن و
پرجمعیتتریــن شــهر آن «عشــق آبــاد» اســت .بیــش
از  93درصــد مردمــش مســلمان و حــدود  6درصــد
آنهــا مســیحی هســتند .از لحــاظ قومــی حــدود 86
از جمعیتــش را ترکمنهــا 6 ،درصــد را ازبکهــا5 ،
درصــد را روسهــا و  0.5درصــد را قزاقهــا تشــکیل
میدهنــد.
ترکمنســتان بــه عنــوان یکــی از بســتهترین و
منزویتریــن کشــورهای دنیــا شــناخته میشــود .بــرای
مثــال ایــن کشــور برخــاف ســایر کشــورهای آســیای
مرکــزی ،تنهــا بــه عنــوان مهمــان بــه جلســات ســازمان
همکاریهــای شــانگهای دعــوت میشــود و حتــی بــه
عضویــت ناظــر ایــن نهــاد نیــز درنیامــده اســت.
سیســتم حکومتــی ترکمنســتان دموکراتیــک و از
نــوع جمهــوری ریاســتی اســت و اختیــارات رئیــس
جمهــور بیشــتر از ســایر افــراد و نهادهــا میباشــد.
بدیهــی اســت کــه در ایــن کشــور نیــز ماننــد ســه
کشــور قبلــی اشــاره شــده ،دیدگاههــا و نظــرات
رئیــس جمهــور تعییــن کننــده سیاســت ،اقتصــاد و
روابــط خارجــی اســت .از زمــان اســتقالل تــا کنــون،
ترکمنســتان در ســیطره قــدرت دو نفــر بــوده اســت:
«صفــر مــراد نیــازف» و «قربانقلــی بــردی محمــدوف».
نیــازف کــه از دوران اتحــاد جماهیــر شــوروی رئیــس
جمهــور بــود ،بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه عنــوان
خــود ،در ســال  1992یــک انتخابــات تــک نامــزدی
برگــزار کــرد و بــا رقــم عجیــب  99.51درصــدی آرا
بــه ریاســت جمهــوری انتخــاب شــد .در ســال ۱۹۹۳
بــه تصمیــم پارلمــان لقــب «ترکمــن باشــی کبیــر» بــه
معنــای رئیــس تمــام ترکمنهــای جهــان بــه وی اعطــا
شــد .پــس از آن و در اواســط ســال  ۱۹۹۳پیشــنهادی
از ســوی حــزب دموکراتیــک ترکمنســتان (حــزب
کمونیســت پیشــین) کــه تنهــا حــزب موجــود در ایــن
کشــور محســوب میشــد ،جهــت افزایــش و گســترش
قــدرت رئیسجمهــور مطــرح شــد کــه در همــان
ســال در یــک رفرانــدوم ،بــه تصویــب رســید .نیــازف
برخــاف رهبــران ســایر کشــورهای آســیای مرکــزی
نیــازی بــرای برگــزاری حتــی فرمایشــی انتخابــات
احســاس نمیکــرد .همیــن مســاله باعــث شــد تــا
در ســال  ۱۹۹۹صفرمــراد نیــازف از طــرف پارلمــان
بــه عنــوان رئیسجمهــوری مادامالعمــر ترکمنســتان
انتخــاب شــود .در ســال  ،۲۰۰۲بــا اینکــه وی در ارتــش
خدمــت نکــرده بــود بــا ارتقــا بــه درجــه ســپهبدی بــه
فرماندهــی کل ارتــش منصــوب گردیــد.
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پیــش از تصویــب عنــوان رئیسجمهــور مادامالعمــر،
نیــازف تــاش کــرد ترکمنســتان را بــه حکومــت
پادشــاهی تغییــر بدهــد و از لقــب و عنوانــی ماننــد
شــاه یــا ســردار در خطابههــا اســتفاده کنــد ولــی بــا
مخالفتهایــی از ســوی گروههــا و حــزب دموکراتیــک
ترکمنســتان روبــرو شــد و در آخــر نتوانســت ایــده
خویــش را عملــی کنــد .برخــی دلیــل عملــی نشــدن
طــرح وی را تــرس از بــه قــدرت رســیدن فرزنــد او
عنــوان میکننــد .امــا او همچنــان در رواج عنــوان
غیررســمی «ســردار» (رهبــر) موفــق بــود .از اقدامــات
عجیــب دیگــر او میتــوان بــه تغییــر نــام شــهرها و
روســتاها از جملــه کراسنوودســک بــه ترکمــن باشــی
یــا خیابانهــا و ابنیــه و مکانهــای مهــم اشــاره کــرد.
نیــازف در ســال  2006بــه شــکلی غیرمنتظــره از
دنیــا رفــت .بــا ایــن حــال کــه تغییــر قــدرت سیاســی
پــس از مــرگ نیــازف بــه ظاهــر آرام بــود .گروههــای
سیاســی قــرار بــود عوضبــردی آتایــف را بــرای
ریاس ـتجمهوری معرفــی کننــد ولــی بعــدا ً بــه دلیــل
پرونــده جنایــی و پیشــینه آتایــف ،او را از گزینــه
ریاســتجمهوری کنــار زدنــد .پــس از چانهزنیهــا
و گفتوگــوی همــه گروههــای سیاســی ،معــاون
اول نیــازف یعنــی «قربانقلــی بــردی محمــدوف» کــه
بــا حفــظ ســمت وزیــر بهداشــت و درمــان نیــز بــود را
منتخــب مقــام ریاســتجمهوری اعــام کردنــد.
بــا اینکــه صفــر مــراد نیــازف یــک دیکتاتــور مطلــق بود
ولــی بــردی محمــدوف از او نیــز ســختگیرانهتر کشــور
را اداره میکنــد .او ماننــد رهبــران ســایر کشــورهای
آســیای مرکــزی بــه برگــزاری انتخابــات عالقــه دارد.
هماننــد نظربایــف ،کریمــوف و رحمان ،او نیــز در تمامی
انتخاباتــی کــه شــرکت کــرده ،همــواره پیــروز انتخابــات
بــوده اســت .او نیــز محدودیتهــای قانــون اساســی را
کــه میتوانســت قــدرت او را محــدود کنــد بــه ســادگی

نشریه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز شماره  8پاییز 1399

آسیـــــــ

سایـه سنگیـــ

تغییــر داده اســت .وی در انتخابــات ریاســت جمهــوری
ل  2007بــا  89.07درصــد آرا ،در
ترکمنســتان در ســا 
ســال  2012بــا  97.14درصــد آرا و در ســال 2017
درحالــی کــه طــول دوره ریاســت جمهــوری را از پنــج
بــه هفــت ســال افزایــش داده بــود ،بــا  97.69درصــد آرا
بــه عنــوان رئیــس جمهــور ترکمنســتان انتخــاب شــد.
بــه ســادگی میتــوان گفــت کــه در ترکمنســتان نیــز،
تمامــی تصمیمــات و اقدامــات بــه شــخص رئیــس
جمهــور ختــم میشــود .در واقــع مــرگ صفــر مــراد
نیــازف هیــچ تغییــری در سیســتم بســته و دیکتاتــوری
ترکمنســتان بوجــود نیــاورده و همچنــان حفــظ قــدرت
سیاســی بــر تمامــی مســائل دیگــر اولویــت دارد.

قرقیزستان

قرقیزســتان بــا نــام رســمی «جمهــوری قرقیــز» بــا
مســاحت  200هــزار کیلومتــر مربــع و جمعیــت
 6میلیــون و  500هــزار نفــری خــود ،بــه نوعــی
متفاوتتریــن کشــور آســیای مرکــزی از لحــاظ
سیاســی بــه شــمار مــیرود .پایتخــت و بزرگتریــن و
پرجمعیتتریــن شــهر آن «بیشــکک» اســت .حــدود
 86درصــد مردمــش مســلمان و حــدود  7درصــد
آنهــا مســیحی هســتند .از لحــاظ قومــی حــدود 74
از جمعیتــش را قرقیزهــا 15 ،درصــد را ازبکهــا5 ،

ـــای مرکـزی

ــن سیاسـت

درصــد را روسهــا 1.1 ،درصــد را دونگانهــا و حــدود
 1درصــد را اویغورهــا تشــکیل میدهنــد.
ایــن کشــور یکــی از هشــت عضــو اصلــی ســازمان
همکاریهــای شــانگهای محســوب شــده و شــاید
بــه نوعــی تنهــا کشــور آســیای مرکــزی باشــد کــه
چرخــش قــدرت در آن رخ داده و ایــن چرخــش قــدرت
باعــث تغییــرات در تصمیمگیریهــای سیاســی بــوده
اســت .قرقیزســتان تنهــا کشــور در آســیای مرکــزی بــا
سیســتم حکومتــی جمهــوری پارلمانــی اســت.
در قرقیزســتان نیــز هماننــد ســایر جمهوریهــای
آســیای مرکــزی کــه از اتحــاد جماهیــر شــوروی
اســتقالل یافتنــد ،فــدرت بــه دســت همــان کســی
افتــاد کــه در دوران پیــش از اســتقالل نیــز ،در صــدر
کشــور بــود« :عســگر آقایــف» .آقایــف از بــدو اســتقالل
کشــور تــا ســال  2005قــدرت را بــه شــکل مطلــق و
کامــل در دســت داشــت .او در انتخابــات ســال  1995بــا
 72.4درصــد آرا و در ســال  2000بــا  76.4درصــد آرا
بــه عنــوان رئیــس جمهــور انتخــاب شــده بــود .پیــش
از انتخابــات ســال  2005و در حالیکــه آقایــف تــاش
میکــرد تــا خــود را رئیــس جمهــور مادامالعمــر
قرقیزســتان کنــد ،انقالبــی کــه بــه «انقــاب گل اللــه»
شــهرت یافــت ،او را از قــدرت ســرنگون کــرد.
بــا تــرک کشــور توســط آقایــف« ،قربــان بیــگ باقییف»

کــه بــه نوعــی رهبــری انقــاب را در دســت داشــت ،بــه
ریاســت جمهــوری انتخــاب شــد .باقییــف در انتخابــات
ریاســت جمهــوری ســال  2009بــرای بــار دوم بــه
قــدرت تکیــه زد ولــی شــورشها و ناآرامیهــای
ســال  2010اجــازه نــداد کــه تــا انتهــای دوران ریاســت
جمهوریــش در قــدرت بمانــد .تظاهــرات ســال 2010
تفــاوت عمــدهای بــا انقــاب گل اللــه در ســال 2005
داشــت .در ایــن ســال «رزا اوتونبایــوا» کــه رهبــری
اعتراضــات را بــر عهــده داشــت ،پــس از اســتعفا و تــرک
کشــور توســط باقییــف ،رفراندومــی برگــزار کــرد و طی
آن سیســتم سیاســی کشــور را از جمهــوری ریاســتی به
جمهــوری پارلمانــی تغییــر داد .همچنیــن تــا زمــان
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری ،خــود شــخصاً
قــدرت را بــه دســت گرفــت.
انتخابــات ریاســت جمهــوری در ســال  2011برگــزار
شــد .در طــی ایــن انتخابــات «المــاس بیــگ آتانبایــف»
کــه از مخالفــان دیرینــه آقایــف محســوب میشــد ،بــه
پیــروزی رســید .پیــروزی او و همچنیــن موفقیت نســبی
حزبــش یعنــی «حزب سوســیال دموکــرات قرقیزســتان»
در انتخابــات پارلمانــی ســال  ،2010دوره جدیــدی را در
فضــای سیاســی قرقیزســتان گشــود .حــزب سوســیال
دموکــرات در انتخابــات پارلمانــی  2015کرســیهای
بیشــتری را بــه دســت آورد و بــه نوعــی بعــد از هــر
انتخابــات قــدرت آتانبایــف و حزبــش بیشــتر و جــای
پایــش محکمتــر میگردیــد .بــا توجــه بــه محدودیــت
موجــود در قانــون اساســی جدیــد قرقیزســتان (مصــوب
 )2010کــه تصــدی پســت ریاســت جمهــوری را بــرای
هــر فــرد تنهــا بــرای یــک دوره شــش ســاله مجــاز
میدانــد ،آتانبایــف در انتخابــات ریاســت جمهــوری
ســال  2017نتوانســت کاندیــدا شــود و بــه جــای او
نخســت وزیــر و هــم حزبــیاش یعنــی «ســورونبای
جینبکــوف» کاندیــدای انتخابــات شــد .جینبکــوف بــه

ســختی و بــا  54.67درصــد آرا بــه پیــروزی رســید.
کــم کــم و بــا تثبیــت قــدرت جینبکــوف ،اختالفــات
در حــزب سوســیال دموکــرات میــان او و آتانبایــف کــه
رهبــر حــزب بــود ،بــاال گرفــت و بــه حــدی رســید کــه
زمینــه بــرای بازداشــت و محاکمــه آتانبایــف فراهــم
گردیــد .آتانبایــف محاکمــه و بــه یــازده ســال زنــدان
محکــوم و روانــه زنــدان شــد .بــا ایــن اتفــاق انشــعاباتی
در حــزب پدیــد آمــد.
ایــن انشــعابات در ســال  2019بــه اوج خــود رســید،
بــه نحــوی کــه حــزب سوســیال دموکــرات در انتخابــات
پارلمانــی ســال  2020شــرکت نکــرد.
انتخابــات پارلمانــی ســال  2020در فضایــی متشــنج
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
کــرده بودنــد ،بــر اســاس نتایــج اعــام شــده ،تنهــا
حــدود  2درصــد از آرا کل کشــور را بدســت آورده بــود
کــه بــه منزلــه عــدم کســب کرســی در پارلمــان بــود
(طبــق قانــون انتخابــات قرقیزســتان ،هــر حــزب بــرای
بدســت آوردن کرســی در مجلــس ،نیازمنــد کســب
حداقــل  7درصــد آرای کل کشــور اســت) .ادعاهایــی نیز
در مــورد تقلــب و خریــد رای در انتخــاب مطــرح شــد.
همیــن مســاله باعــث شــد تــا اعتراضــات و تظاهــرات
خشــونتآمیز خیابانــی ایجــاد شــود .آتانبایــف توســط
شورشــیان از زنــدان خــارج شــد تــا اوضــاع پیچیدهتــر
از قبــل شــود .البتــه بعــد از اســتعفای نخســت وزیــر
و تعییــن یــک چهــره ملیگــرا بــه عنــوان نخســت
وزیــر جدیــد توســط پارلمــان قرقیزســتان ،آتانبایــف
مجــددا ً دســتگیر شــد .نهایتـاً نتیجــه انتخابــات توســط
کمیســیون انتخابــات قرقیزســتان لغــو شــد و جینبکوف
اعــام کــرد بــا توجــه بــه شــرایط کشــور و بــا توجــه بــه
اینکــه نمیخواهــد دســتش بــه خــون مردمــش آلــوده
شــود ،از قــدرت کنارهگیــری کــرد.
کامــ ً
ا مشــهود اســت کــه فضــای دموکراتیــک و بــاز
سیاســی در قرقیزســتان نیــز نتوانســته اســت ســایه
ســنگین سیاســت را از ایــن کشــور بزدایــد .درســت
اســت کــه قرقیزســتان از ســال  2005بــه بعــد ،برخالف
چهــار کشــور دیگــر در ســیطره قــدرتِ شــخصی یــک
فــرد قــرار نگرفتــه امــا انتقــال قــدرت بــه جــز در یــک
مــورد ،بــدون خشــونت نبــوده اســت .همیــن مســاله و
در پــی آن ،عــدم ثبــات سیاســی عامــل مهمــی بــرای
اثبــات اولویــت سیاســت بــر اقتصــاد در ایــن کشــور
بــوده اســت.

نتیجهگیری

بــا مطالبــی کــه مطــرح شــد ،تنهــا نکتــه واضــح و
بدیهــی در وضعیــت کلــی کشــورهای آســیای مرکــزی،
حضــور ســایه ســنگین سیاســت بــر همــه جوانــب
اجتماعــی و اقتصــادی اســت .ایــن ســایه گاه ماننــد
آنچــه در تاجیکســتان ادامــه دارد شــبیه یــک پادشــاهی
مطلقــه ،گاه ماننــد اتفاقــات ازبکســتان و ترکمنســتان
بــه مثابــه روحــی یگانــه و دیکتاتــور در کالبــد فــردی
جدیــد ،گاه ماننــد قزاقســتان بــه شــکلی عوامپســند
در قالبــی آهنــی و گاه ماننــد قرقیزســتان در آشــوب
سیاســی ظهــور میکنــد.
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گفت و گو

رییس اتحادیه تولید و صادرکنندگان چرم آذربایجان شرقی:

چرم؛ صنعت اصیل و قدیمی تبریز
مســعود بنابیــان در گفتگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق
بازرگانــی تبریــز در خصــوص ســابقه صنعــت چــرم
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
صنعــت در تبریــز نیــز از صنایــع قدیمــی اســت کــه
بنــای چــرم خســروی در ایــن شــهر در ســال 1316
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
چــرم ســازی نیــز در خیابــان هــای اطــراف چــرم
خســروی راه انــدازی شــد.
تاریخچه ای از تجمع واحدهای تولید چرم
در مایان
بنابیــان مــی افزایــد :تــا ســال  ،62روند 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
دلیــل ،ضربــه بزرگــی بــه صنعــت چــرم اســتان وارد
آ مد .
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
امــر ســبب ایجــاد رونــق اقتصــادی ویــژه در صنعــت
چــرم شــد امــا بــه دلیــل عــدم توجــه بــه زیرســاخت
هــای منطقــه مایــان ،چــرم شــهر بــا مشــکالت زیــادی
روبــرو بــود.
وی بــا اشــاره بــه همــکاری صاحبــان صنایــع چــرم در
آن زمــان بــرای ایجــاد تصفیــه خانــه مــی گویــد :بــا
ایجــاد ایــن تصفیــه خانــه و بانیــان  47کارخانــه موجود
در آن منطقــه ،دیگــر بــرای تــازه واردان جایــی نبــود.
بدیــن ترتیــب ،تصمیــم بــر احــداث یــک تصفیــه خانــه
دیگــر در منطقــه نیــز شــد.
بنابیــان ،ایــن نــوع اقدامــات را ســبب توســعه ایــن
صنعــت در دهــه  70دانســته و مــی گویــد :در آن زمــان
بــاز هــم تصفیــه خانــه دیگــری احــداث شــد کــه در
نهایــت منجــر بــه ســاخت ســه تصفیــه خانــه در طــول
 20ســال شــده بــود .هــر چنــد کاش ایــن برنامــه ریزی
بــرای تامیــن زیرســاخت هــا از همــان ابتــدا صــورت
مــی گرفــت.
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وی ادامــه مــی دهــد :ایــن رونــد تــا االن ادامــه داشــته
کــه هــم اکنــون  270واحــد تولیــدی چــرم در ایــن
شــهرک فعالیــت مــی کننــد کــه تعــداد محــدودی بــا
ظرفیــت نســبتا بــاال ولــی متاســفانه اکثــرا بــا ظرفیــت
بســیار پاییــن ،مشــغول فعالیــت هســتند.
 80درصد چرم کشور
از چرم شهر تبریز تامین می شود
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا
اشــاره بــه ظرفــت هــای عظیــم شــهرک چــرم تبریــز
مــی گویــد :بــا وجــود تمامــی مشــکالت 80 ،درصــد
چــرم مــورد نیــاز کشــور از چــرم شــهر تبریــز تامیــن
مــی شــود.
بنابیــان در خصــوص میــزان اشــتغالزایی ایــن واحدهــا
عــاوه بــر اشــتغالزایی مســتقیم آن هــا مــی گویــد:
در کشــور مــا  80هــزار تــا  100هــزار 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
چندانــی از آن هــا صــورت نگرفتــه و ایــن واحدهــا از
طــرف امــور مالیــات ،محیــط زیســت ،تامیــن اجتماعی
و غیــره در فشــار هســتند.
صادرات به  16کشور تا قبل از وضع تحریم ها
رییــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان چــرم
اســتان مــی افزایــد :زمانــی کــه تحریــم نبودیــم ،بــه
حــدود  16کشــور از کامبــوج ،چیــن تــا اســپانیا ،ایتالیا،
ترکیــه و آســیای میانــه صــادرات داشــتیم و هــم اکنون
نیــز تامیــن بــازار آســیای میانــه در ایــن صنعــت بــر
عهــده تبریــز اســت.
بنابیــان ادامــه مــی دهــد :اتفــاق مبــارک ســال
هــای اخیــر ایــن بــوده کــه چــرم تبریــز بــه صــورت
غیرمســتقیم و در قالــب کفــش بــه دیگــر کشــورها
صــادر شــده تــا مــا عــاوه بــر چــرم ،کفــش هــای
چرمــی خــود را بــا ارزش افــزوده باالتــر روانــه بــازار
دیگــر کشــورها کنیــم.
وی مــی افزایــد :عمــده تریــن مصــرف محصــوالت
چــرم شــهر در داخــل و در قالــب کفــش اســت .از
ســوی دیگــر بــه کشــورهای آســیای میانــه ،ترکیــه،
آذربایجــان ،ارمنســتان و روســیه صــادرات چــرم
داریــم.
بنابیــان در ادامــه در خصــوص ســابقه تشــکل هــای
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  ،62شــورای چــرم ســازان بــا 47
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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  ،83چندیــن نفــراز جوانــان فعــال
حــوزه چــرم دور هــم جمــع شــدند تــا اتحادیــه ای بــه
نــام اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان چــرم
بــرای ایــن صنعــت ایجــاد کننــد.
بنابیــان ،حمایــت از فعــاالن ایــن صنــف را مهــم تریــن
هــدف اتحادیــه دانســته و ادامــه مــی دهــد :در ابتــدا
هویــت چــرم شــهر مشــخص نبــود کــه آیــا منطقــه
صنعتــی ،ناحیــه و یــا شــهرک اســت کــه بــا پیگیــری
هــای اتحادیــه ،مجــوز تاســیس شــهرک بــه مــا داده
شــده و ایــن امــر ســبب هویــت بخشــی بــه ایــن
مجموعــه شــد.
اخذ مجوز تاسیس شهرک چرم
مولود تالش های اتحادیه
وی ،اخــذ مجــوز تاســیس شــهرک را مولــود تــاش
هــا و مذاکــرات ایــن اتحادیــه دانســته و مــی گویــد:
تــا قبــل از صــدور ایــن مجــوز ،کارخانجــات منطقــه
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 مشــکالتی 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
بنابیــان مــی افزایــد :در آن دوره در حالــی کــه
کارخانجــات در حــال افزایــش بــود ،بــا کمبــود مــواد
اولیــه روبــرو شــده بودیــم کــه بزرگتریــن اســتراتژی
ایــن بــود کــه حداقــل پوســت خــام تولیــد شــده در
کشــور ،در داخــل بمانــد .عــاوه بــر آن ،اتحادیــه بــرای
تهیــه پوســت خــام ،راه هــای ورود آن بــه کشــور را
تســهیل کــرد.
وی بــا اشــاره بــه موانــع بزرگ موجــود در ایــن خصوص
مــی گویــد :در راســتای واردات پوســت خــام دو موضوع

گزارش عملکرد
اتحادیه چرم

در شش ماهه اول 99
اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان چــرم
آذربایجــان شــرقی  6جلســه هیئــت مدیــره را بــا
حضــور اکثریــت آرا در شــش مــاه اول ســال 99
برگــزار کــرده اســت.

عمــده وجــود داشــت .اولــی بحــث ذبــح شــرعی و
دومــی مســائل دامپزشــکی .در بحث ذبح شــرعی
مســائل فقهــی زیــادی مطــرح بــود کــه در نهایت
مقــام معظــم رهبــری فتــوا دادنــد کــه پوســت
خــام حتــی اگــر از کشــورهای غیراســامی بــه
ایــران وارد شــده امــا توســط مســلمانان عمــل
آوری شــود ،حــال خواهــد بــود.
بنابیــان ادامــه مــی دهــد :ســال گذشــته ســه
هــزار تــن پوســت خــام بــه ایــران وارد شــد
کــه اگــر ایــن واردات انجــام نمــی گرفــت،
کارخانجــات کفــش و چــرم تــا مــرز تعطیلــی
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
در ایــن راه نبــود ،بســیاری از کارخانجــات
تعطیــل مــی شــدند.
رییــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان
چــرم اســتان بــا اشــاره ای بــه رونــد عضــو
گیــری اتحادیــه مــی گویــد :مشــکلی کــه داریم،
قانــون اتــاق اســت چــرا کــه تمامــی اعضــای
اتحادیــه بایــد عضــو اتــاق باشــند .البتــه بایــد
توجــه داشــت عضویــت در اتــاق کار ســختی
نیســت کــه امیدواریــم فعــاالن حــوزه چــرم در
ایــن خصــوص همــکاری کــرده و عضــو اتــاق و
ســپس عضــو اتحادیــه شــوند.
تاثیر شیوع بیماری کرونا بر صنعت چرم
وی در خصــوص تاثیــر کرونــا بــر صنعــت چــرم

نیــز مــی گویــد :بیمــاری کرونــا از بهمــن مــاه
شــروع شــد .مــا در حــوزه چــرم و کیــف و کفش
دو بــازار بــزرگ عیــد و مــاه مهــر را داریــم کــه
امســال بــه دلیــل بیمــاری کرونــا و تعطیلــی
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
و کفــش نیــز جــزو آن هــا بــود امــا چــرم نــه.
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
چــرم اســتان در پایــان یــادآوری کــرد:
چرمســازی یــک هنــر صنعــت اســت کــه بــا
توجــه بــه ســابقه بلنــد و باالیــی کــه دارد جــزو
هویــت هــای فرهنگــی شــهر تبریــز محســوب
مــی شــود کــه حفــظ ایــن هنــر تنهــا وظیفــه
چرمســازان تبریــزی نیســت و همــه تبریــزی ها
بایــد نســبت بــه حفــظ و توســعه ایــن صنعــت،
حســاس و مســئول باشــند.

اهم مصوبات جلسات هیئت مدیره:
بــرای بهبــود فعالیــت کارگاه هــا و کارخانجــات
چرمســازی ،پروتــکل هــای ابالغــی مبــارزه بــا
ویــروس کرونــا در جلســات مــاه هــای اولیــه ســال
مــورد بحــث قــرار گرفتــه و مصوبــات و تصمیماتــی
در ایــن راســتا اتخــاذ شــد .پیــرو مشــکالت صــادرات
و برگشــت ارز صادراتــی و همچنیــن واردات
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
چرمشــهر تبریــز از دیگــر مصوبــات جلســات
بــوده اســت.

مشکالت مطروحه اعضا
و چگونگی حل و فصل آن ها:
کمبــود مــواد شــیمیایی از اهــم نیازهــای کارخانجــات
بــه شــمار مــی رود کــه در مــورد واردات ایــن کاال
مکاتباتــی بــا وزارت صمــت انجــام گرفتــه اســت.
واردات پوســت خــام گاوی و وت بلــو نیــز با مشــکالت
عدیــده ای روبــرو بــوده کــه اتحادیــه هــم و غــم آن
را دارد کــه ایــن مشــکالت بــه نحــو مقتضــی از ســر
راه تولیدکننــدگان برداشــته شــود .اتحادیــه بــه
عنــوان یــک بــازوی صنفــی در کنــار تولیدکننــدگان
و صاحبــان صنایــع چــرم ،بررســی اختالفــات موجــود
بــا طــرف هــای تجــاری را وظصیفــه خــود دانســته
و در صــورت ارجــاع چنیــن مــواردی بــا تصمیمــات
مرضــی الطرفیــن ،موفــق بــه حــل اختالفــات شــده
اســت.
تعــداد شــرکت نماینــده اتحادیــه در کمیســیون حــل
اختــاف مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی
نماینــده اتحادیــه ( دبیــر اتحادیــه) بــا شــرکت در
جلســات منعقــده کمیســیون هــای حــل اختــاف
مالیاتــی بالــغ بــر  90پرونــده ،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 اختالفــات پرونــده هــا پرداختــه اســت.
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یادداشت

غفلت از رهبری
در هیئت مدیره تشکل ها
مصطفی بهنیا

بررســی نتایــج حاصــل از مطالعــات انجــام
شــده در خصــوص وضعیــت موجــود انجمنهای
کســب وکار در ایــران ،نشــان مــی دهــد کــه
رهبــران تشــکلهای عضــو محــور ،بــا مشــکالت
متعــددی در مســیر تحقــق اهــداف و تامیــن
منافــع اعضــای خــود مواجــه هســتند .تــاش
و فعالیــت جمعــی چنــد دهــه ای صاحبــان
کســب و کار همــواره تــوام بــا بیــم هــا ،امیدها،
شکســت هــا و گاه بــا پیــروزی هایــی بــوده
اســت و اینــک در آســتانه یــک تحــول تاریخــی
قــرار دارد .بدیهــی اســت کــه ایــن اراده در
بســتر و فضــای تشــکلهای اقتصــادی امــکان
ظهــور و بــروز دارد.
تحلیــل فعالیتهــای تشــکلهای اقتصــادی،
ســواالت زیــادی را در اذهــان ایجــاد مــی کنــد:
 چــرا افــرادی کــه بنــگاه و شــرکت هــایموفقــی را پایــه گــذاری و اداره مــی کننــد ،در
مدیریــت تشــکل هــا کمتــر کامیابنــد؟
 بــه راســتی محصــول و خروجــی یک تشــکلاقتصادی چیســت؟
 چــرا برخــی از تشــکل هــا تنهــا بــه کلوپهــایگفتگــو تبدیــل می شــوند؟
 چــرا تشــکل هــای اقتصــادی در تامیــنمنافــع صاحبــان کســب و کار ناتواننــد؟
 چــرا تشــکل هــا بــه مــرور دچــار ضعــف وریــزش اعضــاء مــی شــوند؟
پاســخ بــه ســواالت بــاال و الگــو بــرداری از
تجربــه هــای موفــق داخلــی و بیــن المللــی،
مــی توانــد تــوان ســاماندهی و تاثیــر گــذاری
تشــکل هــا را بهبــود بخشــیده و در ســاماندهی
مجــدد بخــش خصوصــی نقــش پراهمیتــی ایفا
کنــد.
ســازمانهایی نظیــر تشــکل هــای اقتصــادی
عضــو محــور ،تفاوتهــای اساســی بــا ســایر
ســازمانها نظیــر ســازمانهای دولتی ،ســازمانهای
سیاســی و شــرکتهای خصوصی در شــیوه اجرا،
نظــام مدیریــت ،شــیوه هــای برنامــه ریــزی
و ســاختار ســازمانی دارنــد .تشــکل هــای
صنفــی ،شــرکتهای ســهامی نیســتند کــه در
آن اکثریــت ســهامداران دربــاره فعالیــت هــا،
ســرمایه گــذاری هــا و هرینــه هــا تصمیــم
گیــری کننــد.
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هــدف ایــن تشــکل هــا پیشــبرد منافــع
مشــترک اعضــاء در برابــر دولــت ،گروههــای
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،
سیاســت هــا ،آییــن نامــه هــا و تصمیمــات و
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
هیــچ وجــه نمــی توانــد بــا برگــزاری چنــد
جلســه ماهانــه در هیئــت مدیــره محقق شــود.
مــواردی ماننــد بزرگــی و منابــع در اختیــار
دولــت هــا و سیاســت گــذاران ،پیچیدگــی
هــای سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،زمــان
کــم و داوطلبانــه بــودن هیئــت مدیــره در
تشــکل هــا ،دســتیابی بــه محصــول باکیفیــت
و پایــدار را امــری تخصصــی و حرفــه ای مــی
کنــد .از ایــن رو نــگاه رهبــران و اعضــای هیئت
مدیــره تشــکل هــا بــه ســازمان دهــی ،بویــژه
ســازمان دهــی یــک نهــاد اجتماعــی بایــد
تغییــر کنــد .بــی توجهــی تشــکل هــا بــه
محصــول اصلــی خــود یعنــی دســتاوردهای
مشــخص در تاثیرگــذاری بــر دولــت و سیاســت
هــا ،منجــر بــه کمــر خــم کــردن زیــر بــار
تقاضاهــا و مطالبــات اعضــاء و تبدیــل شــدن
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 مشــکالت زیــر رنــج مــی برنــد:
 -1تاثیرگــذاری انــدک بــر سیاســت گــذاری
هــای دولــت.
 -2رهبــری ضعیــف در نتیجــه فقــدان شــکل
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گیــری ســازمان اثربخــش.
 -3فقــدان تقســیم دقیــق وظایــف بیــن هیئت
مدیــره و دبیرخانه.
 -4تعــارض منافــع بیــن رهبــران و اعضــاء
هیئــت مدیــره.
 -5خدمات غیر جذاب.
از ایــن رو بنظــر مــی رســد مســئله رهبــری،
اجــرا و تقســیم کار اصولــی بین ارکان ســازمان
هــا ،مهــم تریــن گام بــرای ســاختن یــک
ســازمان پرقــدرت ،صاحــب نفــوذ و تاثیرگــذار
در عرصــه سیاســت گــذاری اســت .بایســتی
توجــه داشــت بــه هیــچ وجــه الگوهــای اداره
شــرکت هــا بــرای ســاماندهی یــک تشــکل
مدنــی ،ممکــن نیســت .بویــژه اتخــاذ الگوهــا و
رفتارهــای شــخص محــور و متمرکــز مــی تواند
اعتمــاد را بــه عنــوان مبنایــی تریــن اصــول
شــکل گیــری یــک ســازمان مدنــی مخــدوش
ســازد و انســجام و اتحــاد یــک تشــکل را مختل
نمایــد .ورود بنــگاه داران و مدیــران شــرکت هــا
بــه هیئــت مدیــره تشــکل هــا کــه اعتمــاد،
اجمــاع و مشــارکت ،اصــول کلیــدی شــکل
گیــری بقــاء و قــدرت آن اســت ،همــواره ســوء
برداشــت هــا و ســوء تفاهــم هایــی را ایجــاد
مــی کنــد .از جملــه مهــم تریــن ایــن ســوء
برداشــت هــا ،شــیوه هــای تصمیــم گیــری
اســت .فــرد در بنــگاه خویــش مــی توانــد و
مختــار اســت بــه تنهایــی از کلیــدی تریــن
تــا خردتریــن تصمیمــات را خــودش بگیــرد و
اجــرا نمایــد .بــه قولــی راهبــری و کنتــرل در
شــرکت هــا معمــوال بــر عهــده مدیــر عامــل
اســت و تضــاد منافــع و اختالفــی ایجــاد نمــی
کنــد .امــا در تشــکل ها کــه یک نهــاد اجتماعی
محســوب مــی شــوند و هیئــت مدیــره آنهــا
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.
در بســیاری از تحلیــل هــای تشــکل هــای
کارفرمایــی آمــده اســت کــه هیئــت مدیــره
تشــکل هــا ،جمعــی اســت ناکارآمــد از
کارآمدتریــن افــراد جامعــه!!! نکتــه بســیار

یادداشت

اخالق در تجارت؛
اخالق در تجارت؛
معنوی
تجارت

معنوی
تجارت
مادی
تجارت
در کنار
مهمــی در ایــن جملــه وجــود دارد .افــرادی کــه
بــه هــر جهــت از افــراد موفــق جامعــه محســوب
مــی شــوند ،زمانــی کــه کنــار هــم در هیئــت
مدیــره مــی نشــینند بطــور معمــول بــا مشــکالت
و موانــع زیــادی برخــورد مــی کننــد و در اکثــر
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
گــردد.
یکــی از شــروط موفقیــت تشــکل هــا ایــن اســت
کــه بــه هرگونــه قاعــده جمعــی تدویــن شــده،
متعهــد بــوده و از آن نافرمانــی نکننــد .مدیریــت
تضــاد منافــع یکــی از نتایــج روشــن قاعــده
مســئولیت در تشــکل هاســت .شــاید یکــی از
ســاده تریــن راهکارهــا بــرای مواجهــه بــا مســئله
تضــاد منافــع ،اتــکاء بــه رای اکثریــت باشــد.
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
جایــگاه رهبــر ،درگیــر پیگیــری هــای روزمــره
مــی شــود ،عمــا نمــی تــوان انتظــار داشــت
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
مشــکالت درون ســازمانی را کاهــش دهــد.
برگرفته از:

کتــاب راهنمــای مدیریــت تشــکل هــای اقتصــادی

(معاونــت تشــکل هــای اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــدن و کشــاورزی ایــران)

در کنار
تجارت مادی

عــرض کردیــم کــه تجــارت یکــی از مقــدس
تریــن ارزشهــای جامعــه بــوده و در تنظیــم
حیــات زندگــی انســان هــا نقــش مهمــی
ایفــا مــی کنــد و ایــن امــر ذات ـاً بــه دلیــل
توجــه بــه نیازهــای بشــریت در زمــره
تجــارت معنــوی محســوب میشــود.
در واقــع تجــارت معنــوی در کنــار تجــارت
مــادی بــه صــورت نســبی وجــود داشــته و
مقولــه ای اســت کــه در مســیر توســعه،
گســترش ،ایجــاد همدلــی و تعمیــق روابــط
بیــن امــورات هماننــد :رعایــت اصــل
صداقــت طرفیــن در تجــارت ،بــه صــورت
عــام معنــا پیــدا کــرده و از آثــار رعایــت
ایــن اصــل میتــوان بــه جاودانگــی امــوال
و ســامت ســرمایههای انســانی اشــاره
کــرد.
لــذا در ایــن فرصــت مغتنــم
ضمــن بیــان بخشــی از امتیــازات
تجــارت معنــوی بــه آثــار فــردی و
اجتماعــی آن اشــارهای خواهیــم کــرد.
تجــارت معنــوی یعنــی تجارتــی کــه بــه
شــیرینی کســب و کار ،تقویــت بخــش
هــای مختلــف نیازمندیهــای جامعــه،
تربیــت انســانهای بــزرگ ،ســالم و
دینــدار ،رفــع مشــکالت موجــود ،فراهــم
کــردن فرهنــگ تکریــم و توانمنــد کــردن
افــراد جامعــه بــا اعتقــاد بــه باورهــای
درونــی و ایجــاد فرهنــگ کار و تــاش،
توجــه و اهمیــت داده بــه همــراه تخصــص
و دانــش مدیریــت بیــن تجــارت مــادی
و معنــوی هــم ســویی ایجــاد مــی کنــد.
در حقیقــت ارزش هــای اعتقــادی فکــری و
عقلــی در تجــارت معنــوی شــاخص اصلــی
بــوده و زمینههــای تقــرب بــه ذات اقــدس
الهــی را فراهــم مــی کنــد و بــا عنایــت بــه
رحمــت خــاص خداونــد متعــال بــر اســاس
آیــات شــریفه  ۱۰و  ۱۱ســوره مبــارک صف
ِيــن آ َم ُنــوا َه ْ
ــم َعلَــى
«يَــا أَيُّ َهــا ال َّذ َ
ــل أَ ُدل ُّ ُك ْ
َ
ــار ٍة تُ ْنجِ ُ
َ
ِيــم» کــه
ــم م ْ
ِــن َعــذابٍ أل ٍ
يك ْ
ت َِج َ
بیانگــر تجــارت پــر ســود و منفعــت مــی
باشــد ،یعنــی ایمــان بــه خــدا و پیامبــرش
(ص) و قــدم در راه تــاش و نهایت ـاً دنبــال

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

کســب رضایــت او بــا اســتفاده صحیــح از
مدیریــت امــوال و انفاقــات کــه مــی تــوان
بــه بیــان مهمتریــن آن فریضه عظیــم زکات
تاکیــد و اشــاره کــرد کــه طبــق همــان
آیــات شــریفه خداونــد متعــال مــی فرمایــد
«اگــر بدانیــد ایــن بــرای شــما بهتــر اســت».
فرمــان و لطفــی کــه بــدون ضــرری بــه
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
بــاز شــدن گــره هــا ،مهــم تــر از ایــن هــا
محبوبیــت فــرد نــزد خــدای متعــال و
نزدیــک شــدن بــه او ،عامــل رهایــی از کیفر
گناهــان صغیــر و کبیــره ،قبولــی اعمــال و
عبــادات (بــه ویــژه نمــاز) در آثــار فــردی
آن وجــود دارد و آن فریضــه فرامــوش شــده
زکات «زکات مــال التجــاره» اســت و آیــا
ایــن همــه آثــار و نعمــت هــای الهــی را
مــی تــوان صرف ـاً بــا تجــارت مــادی بــدون
توجــه بــه تجــارت معنــوی بــه دســت آورد.
تجــارت معنــوی عــاوه بــر آثــار فــردی،
آثــار اجتماعــی بســیاری دارد .از موثرتریــن
آن بــرای هــر شــخصیت بــزرگ ،دغدغــه
تربیــت نســل پــاک در فرزنــدان خویــش
مــی باشــد هماننــد فرزنــدان پــاک و
مطهــر بزرگتریــن تاجــر جهــان اســام
حضــرت خدیجــه کبــری (س) کــه
امامــان معصــوم (ع) از دامــن فرزنــد
نورانــی او حضــرت فاطمــه زهــرا(س)
دیــده بــه جهــان هســتی گشــودند.
دیگــری همــان تقویــت بنیــه دینــی و ایجاد
بــرادری در خانــواده و جامعــه اســت کــه
امیــد آن دارم بــا اهتمــام بــه فرهنگســازی
همگانــی شــدن پرداخــت زکات مــال
التجــاره در کنــار ســایر انفاقــات کــه بــه
اصطــاح آیــات الهــی صدقــات و ...همــان
زکات قرآنــی اســت ،در جامعــه مــا معرفــی
و آثــار و بــرکات آن باعــث آرامــش مــادی و
معنــوی در زندگــی فــردی و اجتماعــی مــا
شــده و اعمــال صالــح مــا را نــزد خداونــد
متعــال و اولیــای الهــی جاودانــه کنــد.

نشریه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز شماره  8پاییز 1399

47

در اتاق بازرگانی تبریز مطرح شد؛

فرصت های جدید
برای ورود ایران
به بازار

همسایه های شمالی
در جلســه کارشناســی در اتــاق بازرگانــی
تبریــز ،فرصــت هــای جدیــد بــرای ورود ایــران
بــه بازارهــای کشــورهای همســایه همچــون
ارمنســتان و جمهــوری آذربایجــان مــورد
بررســی قــرار گرفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
تبریــز ،جلســه بررســی ظرفیــت هــای مــرزی
آذربایجــان شــرقی و مشــکالت و موانــع موجود
در راســتای افزایــش ارتباطــات تجــاری بــا
کشــورهای همســایه در محــل اتــاق بازرگانــی
تبریــز بــه همــت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی و بــا
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
رخ داده در چندیــن مــاه گذشــته ،مــی توانــد
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.
مهــدی قهرمانــی ادامــه داد :یکســری از
امــور ،مربــوط بــه تصمیــم گیــری هــای
مســئوالن دولتــی اســت کــه بایــد زمینــه
تســهیل شــرایط صــادرات را ایجــاد کننــد.
امــا از ســوی دیگــر بخــش خصوصــی نیــز
بایــد بدانــد کــه بــرای ســرپا مانــدن نیــاز
اســت کــه بــه ماهیــت خــود برگشــته و بــا
کارجمعــی و بــا تکنولــوژی هــای روز ،کار
خــود را بــه پیــش ببــرد.وی افــزود :از وزارت
امــور خارجــه مــی خواهیــم در ایــن حــوزه
هــا نســبت بــه انتقــال اطالعــات بــه بخــش
خصوصــی همــت بیشــتری داشــته باشــد.
قهرمانــی همچنیــن از مباحــث مطــرح شــده
توســط وزیــر صمــت بــرای واگــذاری اختیــار
انتخــاب رایــزن هــای بازرگانــی اســتقبال کرده
و گفــت :ایــن امــر در صورتــی کــه انتخــاب
رایــزن هــای بازرگانــی بــه صــورت صددرصدی
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بــر عهــده اتــاق هــای بازرگانــی اســتان هــا
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
بیــان اینکــه در حفــظ ارتبــاط اقتصــادی بــا
جمهــوری آذربایجــان کوتاهــی هایــی شــده
اســت ،گفــت :متاســفانه یکســری سیاســت
هــا و حــرک هــای اشــتباه باعــث شــده اســت
کــه در طــول ســال هــا روابــط اقتصــادی خود
را بــا جمهــوری آذربایجــان کاهــش دهیــم و
بــه ایــن ترتیــب ،فضا بــرای حضــور ترکیــه در
ایــن بازارهــا بازتــر شــده اســت.
محمــد علی نجــاری کهنمویــی ادامــه داد :حاال
در ایــن فضــا کــه ترکیــه توانســته بازارهــای
آذربایجــان را تصاحــب کنــد ،اجــازه ایفــای
نقــش شــرکت هــای ایرانــی را نخواهــد داد و
عمــا در ایــن موضــوع متضــرر خواهیــم بــود.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم برنامــه ریــزی و اولویــت
بنــدی بــرای اعــزام و پذیــرش هیــات هــای
اقتصــادی گفــت :متاســفانه در ایــن موضــوع،
برنامــه ریــزی هــای الزم صــورت نگرفتــه و
بــرآورد الزم بــرای میــزان خروجــی ایــن اعــزام
و پذیــرش هــا انجــام نشــده اســت.
نجــاری کهنمویــی افــزود :همــه ســاله هیــات
هــای بلندپایــه اقتصــادی از اســتان بــه
آذربایجــان اعــزام مــی شــد کــه امســال بــه
دلیــل شــرایط حاصــل از بیمــاری کرونــا ،قــرار
بــر برگــزاری اجالســی بــا حضــور مقامــات
عالــی اســتان و کشــور آذربایجــان بــه صــورت
مجــازی شــده اســت.
وی ادامــه داد :بایــد بــا حضــور مســئوالن
اقتصــادی اســتان و اتــاق بازرگانــی ،برنامــه ۵
ســال آینــده اقتصــادی و ارتباطــی اســتان بــا
کشــورهای هــدف تدویــن شــده و بــه دنبــال
آن ،تکالیفــی بــه تــک تــک میزهــا همچــون
میــز آذربایجــان داده شــود.

میزان صادرات ایران و ترکیه
به ارمنستان یکسان است

دبیــر میــز ارمنســتان نیــز در ایــن جلســه بــا
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اشــاره بــه توجــه ویــژه بــه گمــرکات و مرزهای
اســتان گفــت :مــرز نــوردوز را مــی تــوان تنهــا
مــرز ورود بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا
دانســت کــه بایــد تمرکــز ویــژه ای بــر روی
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
وجــود میــزان صــادرات ایــران و ترکیــه بــه
کشــور ارمنســتان بــه میــزان مســاوی و بــه
مقــدار  ۳۰۰میلیــون دالر بــوده اســت کــه ایــن
امــر بایــد بــه درســتی واکاوی شــود.
وی ادامــه داد :طبــق مباحــث مطــرح شــده،
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.
نظیــف همچنیــن بــر لــزوم بهــره منــدی
از فرصــت بازگشــایی خــط ریلــی جلفــا-
نخجــوان -ارمنســتان تاکیــد کــرد و گفــت:
همچنیــن برگــزاری ســمینار ســفرای اتحادیــه
اوراســیا مــی توانــد در راســتای افزایــش
ارتباطــات موثــر باشــد.

پیشنهاداتی برای افزایش حضور ایران
در بازارهای همسایه

شــبانه روزی شــدن مرزهــا ،معرفــی صحیــح
توانمنــدی هــا و ظرفیــت هــای صنایــع،
بهــره منــدی از قوانیــن منطقــه آزاد بــرای
افزایــش ارتباطــات ،پرهیــز از خــام فروشــی،
ارتقــای ســطح اداری گمــرک نــوردوز،
تــاش بــرای کاهــش عــوارض کامیــون
هایــی کــه از طــرف ارمنســتان وارد مــی
شــوند ،انتخــاب افــراد شایســته بــه عنــوان
رایــزن بازرگانــی ،تقویــت هــاب لجســتیکی
ســهالن و جلفــا ،برپایــی نمایشــگاه هــای
مشــترک بــرای معرفــی محصــوالت و
مذاکــره بــرای انجــام ســاخت و ســازهای
کشــور آذربایجــان توســط مهندســان
اســتان از پیشــنهادات و موضوعــات مطــرح
شــده توســط اعضــای ایــن جلســه بــود.

ژائلــه ،رئیــس اتــاق تبریــز میگویــد :مــا
بارهــا دربــاره رویههــای غلــط در حــوزه کاری
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تذکــر کتبی
و شــفاهی دادهایــم و انتظــار داریــم در ایــن
مــدت باقیمانــده وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــه نــگاه بخــش خصوصــی توجــه
کنــد تــا بــا کمــک هــم از ایــن گــذر دشــوار
عبــور کنیــم.
علیرضــا رزم حســینی پسازاینکــه بهعنــوان
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از مجلــس
یازدهــم رأی اعتمــاد گرفــت ،در اولیــن
دیــدار بــا فعــاالن بخــش خصوصــی در محــل
اتــاق ایــران بــه معرفــی برنامههــای مبتنــی
بــر تعامــل و همــکاری بــا بخــش خصوصــی
پرداخــت .فعــاالن بخــش خصوصــی هــم
بــا تأکیــد بــر اینکــه در طــول یــک ســال
باقیمانــده بــه عمــر دولــت دوازدهــم نبایــد
از وزیــر جدیــد صنعــت ،معــدن و تجــارت
انتظــار معجــزه داشــت ،بهبــود فضــای
کســبوکار ،تســهیل شــرایط بازگشــت ارز
حاصــل از صــادرات ،تأمیــن مــواد اولیــه،
جلوگیــری از صــدور بخشــنامههای متعــدد،
احیــای معــادن کوچــک و متوســط ،آشــتی
دادن صادرکننــدگان بــا مجموعــه نهادهــای
ادارهکننــده ،توســعه صــادرات غیرنفتــی و در
رأس آنهــا «مشــورت بــا بخــش خصوصــی»
را بهعنــوان مهمتریــن خواســته خــود از
ســکاندار جدیــد وزارت خانــه عنــوان کردند.
یونــس ژائلــه ،رئیــس اتــاق تبریــز بــه «پایــگاه
خبــری اتــاق ایــران» گفــت :علیرضــا رزم
حســینی ،وزیــر جدیــد صنعــت فــردی
بســیار فعــال اســت؛ تجربــه و شــیوه
مدیریــت قبلــی او ایــن را تأییــد میکنــد.
در ایــن شــرایط حســاس کشــور و وضعیــت
صنعــت ،معــدن و تجــارت فــردی فعــال
مثــل رزم حســینی را نیــاز داشــتیم .امــا
مهمتــر از ایــن مســئله مــا بایــد نقــاط قــوت
و ضعــف خــود را بشناســیم و براســاس آن
برنامهریــزی کنیــم.
ژائلــه میگویــد :نقطــ ه ضعــف فعلــی نظــام
تصمیمگیــری مــا ایجــاد بروکراســی شــدید
اداری اســت کــه بــرای اجــرای قوانیــن غلــط
بــه کار گرفتهشــده اســت .وزیــر صنعــت،

یونس ژائله در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران؛

وزیر صنعت باید بروکراسیهای

حاکم بر این وزارتخانه را سبکتر کند

معــدن و تجــارت بایــد در گام اول بتوانــد
بروکراســیهای حاکــم بــر وزارتخانــه را
ســبکتر کنــد.
او ادامــه میدهــد :مســئله دوم اعتمــاد بــه
بخــش خصوصــی اســت .مــا بارهــا و بارهــا
دربــاره رویههــای غلــط تذکــر کتبــی و
شــفاهی دادهایــم .انتظــار داریــم در ایــن
مــدت باقیمانــده وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــه نــگاه بخــش خصوصــی توجــه
کنــد تــا بــا کمــک هــم از ایــن گــذر دشــوار
عبــور کنیــم .بــدون بخــش خصوصــی فعــال
و قــوی توســعه اقتصــادی ممکــن نیســت.
بخــش خصوصــی بزرگتریــن پتانســیل
نیــروی انســانی کشــور اســت و بایــد از ایــن
فرصــت بهــره گرفــت.
بــه گفتــه رئیــس اتــاق تبریــز اتــاق ایــران
میتوانــد در شناســایی و معرفــی نیــروی
انســانی کارشــناس و فعــال بــه وزارتخانــه
عمــل کنــد .از طــرف دیگــر وقتــی بخــش
خصوصــی و شــرکتهای معتبــر شناســایی و
رتبهبنــدی شــوند ،بخــش خصوصــی معتبــر
در عمــل میتواننــد مســائل و مشــکالت را در
کنــار دولــت حــل کننــد .کلیــد حــل مســائلی
از قبیــل واردات ،صــادرات ،مالیــات ،اشــتغال
و غیــره در دســت بخــش خصوصــی اســت و
دولــت بایــد ایــن بســتر را فراهــم کنــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران ادامــه
میدهــد :مطالباتــی کــه بخــش خصوصــی
همچنــان از وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت دارد ،تســهیل تجــارت و تولیــد در
کشــور اســت .ممکــن اســت گــره خیلــی از
مشــکالت در جــای دیگــری باشــد امــا وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت بهعنــوان متولــی
تجــارت ،بایــد تجــارت را تســهیلگری کنــد.
او تأکیــد میکنــد :پیشــنهاد مــا همــان

اجــرای پیشــنهادهای دهگانــه اتــاق ایــران
دربــاره بســته سیاســتی نحــوه بازگشــت ارز
حاصــل از صــادرات اســت کــه در شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
در بیستوهشــتم مهرمــاه ارائــه شــد .بــا
بخشنام ـهای کــه توســط معــاون اقتصــادی
رئیسجمهــوری صــادر شــد ،هفــت مــورد از
ایــن پیشــنهادها پذیرفتــه شــد .چنــد مــورد
باقیمانــده بــه نظــر میرســد بــا ابالغیــه
اعالمشــده در حاشــیه قــرار گرفتــه اســت.
بــه گفتــه ژائلــه دولــت و وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت میتوانــد در چنــد مــاه
آینــده روی حــل یــا حــذف موانــع اقتصــادی
کار کنــد .نبایــد در رفــع موانــع تردیــد
داشــت .بســیاری از مشــکالت از حوزههــای
دیگــر بــه تجــارت و اقتصــاد کشــور تحمیــل
میشــود و در ایــن وضعیــت رزم حســینی
مجبــور اســت بیــن ســازمانها هماهنگــی
ایجــاد کنــد.
او تأکیــد میکنــد :مدتهاســت مســائلی
ماننــد رفــع تعهــد ارزی و حواشــی آن،
حواشــی کارت بازرگانــی و مســائل و
مشــکالت دیگــر باعــث دلزدگــی بخــش
خصوصــی شــده اســت .در ایــن وضعیــت،
رفــع کدورتهــا میتوانــد اولویــت بعــدی
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت باشــد تــا
بــار دیگــر بخــش خصوصــی بــا همراهــی و
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 مشــکالت زیــاد و زمــان انــدک
اجــازه تحــرک زیــاد بــه آقــای رزم حســینی
نخواهــد داد ولــی حداقــل رویههــای غلــط
گذشــته تکــرار نشــود.
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کلید حل
مسائلی از
قبیل واردات،
صادرات،
مالیات،
اشتغال
و غیره
در دست
بخش
خصوصی
است و دولت
باید این بستر
را فراهم کند.

در ۹ماه سال۹۹؛

واردات۱۷.۵میلیونتنکاالیاساسی

امســال در  ۹ماهــه گذشــته  ۱۷میلیــون و  ۴۶۰هــزار و  ۴۰تــن کاالی
اساســی بــه ارزش هشــت میلیــارد و  ۷۶۳میلیــون و  ۳۵۹هــزار و
 ۲۱۸دالر از گمــرکات کشــور ترخیــص شــد.
ســید روح الــه لطیفــی افــزود :بیــش از  ۲۵میلیــون تــن کاال در  ۹ماهــه
امســال وارد کشــور شــده کــه  ۷۰درصــد آن از  ۲۵گــروه کاالهــای
اساســی بــوده کــه بــه وزن  ۱۷و نیــم میلیــون تــن رســیده اســت.
وی افــزود :پنــج کاالی ذرت ،جــو ،دانــه هــای روغنــی ،روغــن خــام
و مایــع و کنجالــه ســویا کــه بــا ارز دولتــی وارد شــده ۱۲ ،میلیــون
و  ۲۹۶هــزار و  ۳۲۵تــن بــه ارزش چهــار میلیــارد و  ۱۴۵میلیــون و
 ۴۰۹هــزار و  ۴۴۰دالر را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،کــه بیــش
از  ۴۹درصــد کل واردات کشــور و  ۷۰.۵درصــد واردات کاالهــای
اساســی را از لحــاظ وزنــی در بــر مــی گیــرد.
لطیفــی در زمینــه میــزان واردات ایــن پنــج قلــم خاطرنشــان کــرد:
ذرت بــا هفــت میلیــون و  ۲۴۹هــزار و  ۳۰۶تــن بــه ارزش یــک
میلیــارد و  ۷۷۹میلیــون و  ۲۰۵هــزار و  ۶۷۶دالر ،نخســتین کاالی
سوبســید دار کشــور از لحــاظ ارزش و هــم از لحــاظ وزنــی بــود و در
همــه گــروه هــای کاالیــی در ایــن مــدت نخســتین کاالی وارداتــی
کشــور اســت.
بــه گفتــه وی ،پــس از ذرت ،در بیــن کاالهــای اساســی ،دانــه هــای
روغنــی بــا یــک میلیــون و  ۸۴۶هــزار و  ۵۸۶تــن و بــه ارزش ۹۴۹
میلیــون و  ۷۵۶هــزار و  ۴۳۹دالر  ،روغــن هــای نیمــه جامــد ،خــام و
مایــع بــا  ۷۵۶هــزار و  ۱۲۱تــن بــه ارزش ۶۲۷میلیــون و  ۸۶۹هــزار
و  ۷۳۳دالر ،کنجالــه ســویا بــا یــک میلیــون و  ۱۰۳هــزار و
 ۸۰۷تــن بــه ارزش  ۴۶۱میلیــون و  ۷۴۶هــزار و  ۳۱۰دالر و
جــو بــا یــک میلیــون و  ۳۴۰هــزار و  ۵۰۵تــن بــه ارزش ۳۲۶
میلیــون و  ۸۳۱هــزار و  ۲۸۲دالر بــه ترتیــب در رتبــه هــای
بعــد قــرار دارنــد.
ســخنگوی گمــرک در رابطــه بــا ســایر کاالهــای اساســی گفــت :دارو ،
تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی بــا یــک میلیــارد و  ۲۳۱میلیــون و ۶۷۲
هــزار و  ۴۴دالر ،برنــج بــا  ۷۰۷میلیــون و  ۸۷۲هــزار و  ۱۸۱دالر ،گنــدم
بــا  ۶۹۶میلیــون و  ۵۱۷هــزار و  ۱۸۶دالر ،شــکر خــام بــا  ۳۵۷میلیــون
و  ۲۳۴هــزار و  ۱۳۵دالر ،ماشــین آالت تولیــد کننــده کاالی اساســی بــا
 ۳۲۷میلیــون و  ۲۷۸هــزار و  ۳۴۷دالر ،چــای خشــک بــا  ۲۲۱میلیــون
و  ۱۸۷هــزار و  ۸۲دالر ،الســتیک ســنگین بــا  ۲۰۶میلیــون و  ۲۴۹هــزار
و  ۶۵۴دالر ،خمیرکاغــذ بــا  ۱۴۴میلیــون و  ۲۵۳هــزار و  ۸۲۱دالر قــرار
دارنــد.
بــه گفتــه وی ،کاغذچــاپ و تحریــر بــا  ۱۴۲میلیــون و  ۶۰۱هــزار و ۸۶۹
دالر ،کودهــای شــیمیایی بــا ۱۲۳میلیون و  ۷۸۳هــزار و  ۲۷۸دالر ،حبوبات
بــا  ۱۱۱میلیــون و  ۳۶۹هــزار و  ۴۰۰دالر ،گوشــت قرمــز ســرد ســنگین
بــا  ۱۰۴میلیــون و  ۷۳۷هــزار و  ۶۷۰دالر ،ســموم تکنیــکال شــیمیایی
بــا  ۵۸میلیــون و  ۴۳۸هــزار و  ۸۵۳دالر ،داروهــای دامــی ضــروری بــا
 ۴۷میلیــون و  ۲۵هــزار و  ۲۶۸دالر ،کــره بســته بنــدی بــا  ۳۸میلیــون و
 ۴۷۴هــزار و  ۴۴۶دالر ،گوشــت قرمــز ســبک گــرم بــا  ۲۸میلیــون و ۶۱۱
هــزار  ۳۱۱دالر ،کاغــذ روزنامــه بــا ســه میلیــون و  ۷۹۹هــزار و  ۶۴۰دالر
و گوشــت مــرغ بــا  ۲۰۳هــزار و  ۴۰۸دالر بــه ترتیــب بقیــه گــروه کاالهای
اساســی کشــور در ایــن مــدت بودنــد کــه بــه کشــور وارد و از گمــرکات
ترخیــص شــدند.
بررســی هــا در  ۹ماهــه امســال نشــان مــی دهــد کــه  ۱۱۰میلیــون
تــن کاال بــه ارزش  ۵۲میلیــارد دالر بیــن ایــران و کشــورهای مختلــف
مبادلــه شــد کــه ســهم صــادرات  ۵۸میلیــون و  ۲۰۰هزارتن بــه ارزش ۲۵
میلیــارد و  ۱۰۰میلیــون دالر و واردات بــه لحــاظ وزنــی  ۲۵میلیــون تــن و
از نظــر ارزش  ۲۶میلیــارد و  ۸۰۰میلیــون دالر بــود.
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صادرات  ۴۷میلیون دالری فرش در هشت ماه
ســخنگوی گمــرک ایــران گفــت :در هشــت
ماهــه ســال جــاری  ۴۷میلیــون و  ۹۱۹هــزار
 ۶۶۳دالر فــرش دســتباف بــه جهــان صــادر
شــده اســت کــه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل
کمتــر از  ۸۰۰هــزار دالر فاصلــه دارد.
ســید روح الــه لطیفــی گفــت :تا پایــان آبــان ماه
ســال جــاری صــادرات گبــه و فــرش دســتباف
بــا پشــم و مــوی نــرم ،دو میلیــون و  ۷۱۱هــزار
و  ۵۸۴دالر را تجربــه کــرده اســت کــه ایــن رقــم
در مــدت مشــابه ســال  ۹۸بــه چهــار میلیــون و
 ۱۶۱هــزار و  ۱۴۶دالر رســیده بــود.
وی بــا بیــان اینکــه صــادرات ســایر
کفپوشهــای بافتــه شــده بــا پشــم و کــرک
نــرم حیوانــات در ســال  ،۹۸حــدود  ۳۸میلیــون
و  ۸۱۶هــزار دالر بــوده اســت ،خاطرنشــان کرد:
ایــن رقــم در ســال جــاری بــه  ۳۹میلیــون و
 ۲۶۶هــزار و  ۷۶۳رســید.
ســخنگوی گمــرک تصریــح کــرد :در هشــت
ماهــه ســال گذشــته پنــج میلیــون و  ۶۹۷هزار
و  ۱۰۰دالر فرشهــای نســاجی و گــره بافــت
صــادر شــده اســت کــه ایــن رقــم در مــدت
مشــابه ســال جــاری صــادرات پنــج میلیــون و
 ۹۴۱هــزار و  ۳۱۶دالر را تجربــه کــرده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه مجمــوع صــادرات هشــت
ماهــه ســال  ۹۸بــه  ۴۸میلیــون و  ۶۷۴هــزار
و  ۶۶۷دالر رســید ،گفــت :در ســال جــاری تــا
پایــان آبــان مــاه ۴۷ ،میلیــون و  ۹۱۹هــزار و
 ۶۶۳دالر فــرش دســتباف بــه جهــان صــادر
شــده اســت.
بــه گفتــه وی ،میــزان صــادرات فرش دســتباف
در هشــت ماهــه ســال جــاری در مقایســه بــا
مــدت مشــابه ســال گذشــته حــدود  ۷۵۵هــزار
دالر کاهــش را نشــان میدهــد کــه بــا توجــه به
شــیوع ناگهانــی ویــروس کرونــا و بســته بــودن
مرزهــا منطقــی بــه نظــر میرســد.
لطیفــی بــا بیــان اینکــه بــر خــاف برخــی
ادعاهــا کاهــش قابــل توجهــی در صــادرات
فــرش دســتباف نداشــته ایــم ،اظهــار داشــت:
فــرش محصولــی اســت کــه بــه تدریــج بــه
فــروش میرســد و امــکان بازگشــت ارز حاصــل
از صــادرات آن در مهلــت هفــت ماهــه امــکان
ووجــود نداشــت و بــه همیــن دلیــل برخــی
گمانــه زنیهــا مبنــای کاهــش چشــمگیر
صــادرات ایــن کاالی ایرانــی را داشــت امــا
بــر اســاس آمارهــا صــادرات و فــروش فــرش
دســتباف هماننــد ســابق انجــام میشــود.

احداث شهرک های تخصصی
صنایع غذایی و تبدیلی
در آذربایجان شرقی

رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان
آذربایجــان شــرقی گفــت :احــداث شــهرک
هــای تخصصــی صنایــع غذایــی و تبدیلــی
در مــکان هــای ثابــت و متمرکــز از تغییــر
کاربــری هــای اراضــی کشــاورزی جلوگیــری
مــی کنــد.
اکبــر فتحــی در جلســه امضــای تفاهــم
نامــه همــکاری مشــترک احــداث شــهرکهای
تخصصــی کارگاه هــای کوچــک و زودبــازده
فنــاور و دانــش بنیــان صنایــع غذایــی در
آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور الیــاس گل
محمــدزاده معــاون هماهنــگ کننــده ســپاه
عاشــورای آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد،
اظهــار داشــت :بهــره منــدی از ظرفیــت ســپاه
عاشــورا و بســیج ســازندگی در راســتای حــل
مشــکالت بخــش کشــاورزی اســتان از اهمیــت
ویــژه ای برخــوردار اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تفاهــم نامــه حاضــر در
واقــع جــزو نیازمنــدی هــای بخــش کشــاورزی
اســت افــزود :پنــج میلیــون تــن محصــول
در بخــش کشــاورزی اســتان آذربایجــان
شــرقی تولیــد مــی شــود کــه بخشــی از ایــن
محصــوالت مــازاد بــر مصــرف اســتان بــوده و
فســاد پذیــر هســتند.
معــاون هماهنــگ کننــده ســپاه عاشــورا نیــز
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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.
گل محمــدزاده موضــوع تفاهــم نامــه را
همــکاری مشــترک چهــار جانبــه جهــت
ایجــاد شــهرک هــای تخصصــی کارگاه هــای
کوچــک و زودبــازده فنــاور و دانــش بنیــان
صنایــع غذایــی دانســت و گفــت :معرفــی
و واگــذاری اراضــی ملــی دارای توجیــه
اقتصــادی بــا رعایــت ضوابــط موسســه
تامیــن مســکن بســیجیان در جهــت تحقــق
تفاهــم نامــه ،در اختیــار گذاشــتن مــدارک و
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
صنایــع غذایــی و تبدیلــی در شــهرک هــای
موضــوع توافــق نامــه بــه منظــور وحــدت رویــه
و یکپارچــه ســازی صنایــع غذایــی و تبدیلــی
و تســریع در صــدور مجوزهــای الزم توســط
مدیریــت صنایــع تبدیلــی و غذایــی از تعهدات
ســازمان جهادکشــاورزی اســتان در ایــن
تفاهمنامــه مــی باشــد.

 ۵مصوبهمهمدرخصوصترخیصکاالهایاساسی
معــاون فنــی گمــرک ایــران ،گفــت :متعاقــب
پیشــنهادات ارائــه شــده از ســوی گمــرک ایران
و تصویــب ایــن پیشــنهادات در جلســه ۱۱۹
ســتاد تنظیــم بــازار ۵ ،مصوبــه بســیار مهــم بــا
موضــوع تســهیل و تســریع در انجــام تشــریفات
گمرکــی و ترخیــص کاالهــای اساســی و
نهادههــای تولیــد ،بــه گمــرکات اجرایــی
کشــور ابــاغ شــده اســت.
مهــرداد جمــال ارونقــی افــزود :بــا توجــه
بــه تصمیمــات جلســه ســتاد هماهنگــی
اقتصــادی دولــت در خصــوص ترخیــص فوری
کاالهــای اساســی و ضــروری موجــود در بنادر
و گمــرکات کشــور و بهمنظــور تســریع در
ترخیــص ایــن کاالهــا مقــرر شــد ترخیــص
 ۹۰درصــد کاالهــای اساســی گــروه یکــم
ـی مشــمول ارز ترجیحــی (روغــن خــام،
کاالیـ ِ
دانههــای روغنــی ،کنجالــۀ ســویا ،جــو و
ذرت) ،بــا اخــذ تعهــد از صاحــب کاال مبنــی
بــر پذیــرش پرداخــت مابــه التفــاوت نــرخ ارز
در صــورت تعلــق بــه کاال و تعهــد عرضــۀ کاال
بــا نــرخ مصــوب یــا عرضــه در ســامانهها
(بــازارگاه و شــبکههای توزیــع تعییــن
شــده) ،بــدون الــزام بــه ارائــه کــد رهگیــری

بانــک امــکان پذیــر باشــد.
معــاون فنــی گمــرک ایــران تصریــح کــرد:
ترخیــص درصــدی کلیــۀ کاالهــای اساســی
گــروه ۲۱؛ اجــزا ،قطعــات ،تجهیــزات و
نهادههــای تولیــد مطابــق اعــام نظــر وزارت
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
بــا اخــذ مجوزهــای قانونــی الزم تــا ســقف
۹۰درصــد ،توســط گمــرک انجــام شــود.
ارونقــی بــا اشــاره بــه بــروز مشــکالتی در
صــدور قبــوض انبــار کاالهــای وارده بــه بنــادر
و گمــرکات کشــور و یــا بــا عنایــت بــه ترانزیــت
برخــی از کاالهــای اساســی و نهادههــای تولیــد
از بنــادر بــه گمــرکات داخلــی کشــور گفــت:
ایــن موضــوع هــم در جلســه ســتاد تنظیــم
بــازار مطــرح شــد و نهایت ـاً مقــرر شــد مــاک
تصمیــم گیــری جهــت اجــرای تصمیمــات
ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت ،تاریــخ ورود
کاال بــه کشــور باشــد و گمــرک ایــران ضمــن
احصــاء دقیــق ایــن مــورد ،تاریــخ مزبــور را
مــاک اقــدام در ایــن خصــوص قــرار دهــد.

افزایش  ۳۰درصدی برداشت زعفران
در آذربایجانشرقی

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهاد
کشــاورزی آذربایجانشــرقی از افزایــش ۳۰
درصــدی عملکــرد تولیــد زعفــران در اســتان
در ســالجاری خبــر داد.علــی رخ افــروز اظهــار
کــرد :امســال حــدود  ۳۵۰هکتــار از اراضــی
آذربایجــان شــرقی ،زیــر کشــت زعفــران اســت
کــه نســبت بــه ســال گذشــته نزدیــک بــه ۲۰
درصــد افزایــش ســطح زیــر کشــت را داشــتیم،
امــا پیــش بینــی میشــود کــه عملکــرد تولیــد
نزدیــک بــه  ۳۰درصــد افزایــش یابــد .وی بــا
بیــان اینکــه بارندگــی شــدید بــرف و ســردی
هــوا در زمــان برداشــت زعفــران ،تهدیــدی
جــدی بــرای میــزان برداشــت ایــن محصــول
گرانبهــا محســوب میشــود ،ادامــه داد :امســال
هــوا بســیار عالــی بــوده و مشــکلی از ایــن بابــت
وجــود نــدارد و حتــی بــا ایــن نــوع آب و هــوا،
در تمامــی نقــاط اســتان ،میتــوان زعفــران
کشــت کــرد.
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان
جهادکشــاورزی آذربایجــان شــرقی ادامــه
داد :بــا توجــه بــه کاهــش میــزان آبهــای
زیرزمینــی ،ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان،
برنامــه ریــزی کــرده تــا محصــوالت کــم آب
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

نیــاز دارد و حداکثــر میتــوان در دو نوبــت و
زمانــی کــه محصــوالت دیگــر نیــاز بــه آبیــاری
ندارنــد ،مزرعــه را آبیــاری کــرد.
رخ افــروز بــا بیــان اینکــه متوســط عملکــرد
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
کیلوگــرم در هــر هکتــار رســیده اســت.
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 ۱۴۰۰
کیلوگــرم پیــش بینــی میشــود .
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان
جهادکشــاورزی آذربایجــان شــرقی تشــریح کرد:
از مجمــوع بیــش از  ۱۰۶هــزار هکتــار زعفــران
در ســطح کشــور ،اســتان آذر بایجــان شــرقی
حــدود  ۰.۳درصــد ســطح زیــر کشــت مــزارع
زعفــران در ســطح کشــور را دارد و از ایــن حیــث
رتبــه یازدهــم را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
وی گفــت :بیشــترین ســطح زیرکشــت زعفــران
در شهرســتانهای مرنــد ،آذرشــهر و شبســتر
بــوده و شهرســتان مرنــد دارای  ۱۹۵هکتــار بــا
تولیــد بیــش از  ۸۰۰کیلوگــرم رتبه اول اســتان
را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

رشد  ۱۳درصدی صادرات ایران به
اتحادیه اروپا در  ۹ماه سال ۲۰۲۰

از ژانویــه تــا ســپتامبر  ،۲۰۲۰ایــران معــادل  ۵۶۳میلیــون یــورو کاال
بــه اتحادیــه اروپــا صــادر کــرده و در مقابــل دو میلیــارد و  ۷۸۳میلیــون
یــورو کاال از ایــن منطقــه وارد کــرده اســت .آمارهــا نشــان میدهــد کــه
صــادرات ایــران بــه اتحادیــه اروپــا طــی  ۹ماهــه  ۲۰۲۰نســبت بــه مدت
مشــابه ســال گذشــته بیــش از  ۱۳درصــد رشــد کــرده و واردات آن از
ایــن منطقــه امــا افــت نزدیــک بــه  ۱۵درصــدی را تجربــه کــرده اســت.
طــی ایــن بــازه زمانــی تجــارت ایــران بــا اتحادیــه اروپــا یــا مجموعــه
صــادرات و واردات حــدود  ۳میلیــارد و  ۳۴۵میلیــون یــورو ثبــت شــده
کــه بــا افــت  ۱۱درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته
همــراه اســت.
در ســپتامبر  ۲۰۲۰ارزش صــادرات کاالیــی ایــران بــه اتحادیــه اروپــا بالغ
بــر  ۸۱میلیــون 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  ۲۰۲۰صــادرات ایــران به
اتحادیــه اروپــا بیشــینه را تجربــه کــرد کــه بــه ترتیــب هرکــدام معــادل
 ۹۲.۳میلیــون یــورو و  ۸۹.۹میلیــون یــورو اســت .طــی ژانویــه ۲۰۱۹
تــا ســپتامبر  ۲۰۲۰کمتریــن ارزش صــادرات ایــران بــه اتحادیــه اروپــا
مربــوط بــه آوریــل  ۲۰۲۰و معــادل  ۱۹.۹میلیــون یــورو اســت.
طــی ســپتامبر  ۲۰۲۰ایــران معــادل  ۳۲۲میلیــون یــورو کاال از اتحادیــه
اروپــا وارد کــرده اســت کــه نســبت بــه مــاه قبــل رشــد بیــش از ۲۸
درصــدی را تجربــه کــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه واردات ایــران از
اتحادیــه اروپــا در ســپتامبر نســبت بــه مــاه مشــابه ســال گذشــته بــا
افــت  ۸درصــدی مواجــه شــده اســت واردات ایــران در مــاه اوت
 ۲۰۲۰در پاییــن تریــن ســطح خــود در ژانویــه  ۲۰۱۹تــا ســپتامبر
 ۲۰۱۴داشــته اســت بیشــترین ســطح واردات ایــران از اتحادیــه
اروپــا چــه مــدت مــورد بررســی مربــوط بــه ژوئیــه  ۲۰۱۹و حــدود
 ۳۵۱میلیــون یــورو اســت بــه طــور کلــی ســطح واردات ایــران از
ایــن منطقــه در ســال  ۲۰۲۰نســبت بــه ســال  ۲۰۱۹در ســطح
پاییــن تــری قــرار دارد.
طــی  ۹ماهــه  ، ۲۰۲۰بیشــترین ارزش صــادرات کاالیــی ایــران بــه
اتحادیــه اروپــا بــه گــروه کاالیــی «مــواد غذایــی و حیوانــات زنــده»
اختصــاص داشــته کــه معــادل  ۲۲۲میلیــون یــورو ثبــت شــده اســت
دومیــن گــروه کاالیــی بــا بیشــترین ارزش صادرات نیــز «مواد شــیمیایی
و محصــوالت مرتبــط» بــوده کــه صــادرات آن حــدود  ۱۱۰میلیــون
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.
بیشــترین ارزش واردات کاالیــی ایــران از اتحادیــه اروپــا طــی  ۹ماهــه
ســال  ۲۰۲۰مربــوط بــه «ماشــین آالت و تجهیــزات حمــل و نقــل» و
معــادل  ۸۸۷میلیــون یــورو بــوده اســت واردات ایــران از اتحادیــه اروپــا
در ایــن گــروه کاالیــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال  ۲۰۱۹بــا افــت
 ۲۳درصــدی مواجــه بــوده اســت.
بزرگتریــن مقصــد صادراتــی ایــران در اتحادیــه اروپــا آلمــان اســت کــه
طــی  ۹ماهــه ســال  ۲۰۲۰حــدود  ۳۶درصــد ارزش صــادرات ایــران بــه
اتحادیــه اروپــا بــه ایــن کشــور انجــام شــده اســت.
هلنــد در  ۹ماهــه ســال  ۲۰۱۹نهمیــن مقصــد صادراتــی ایــران در اروپــا
بــود امــا در مــدت مشــابه ســال  ۲۰۲۰صــادرات ایــران بــه ایــن کشــور
حــدود  ۸برابــر شــده و در نتیجــه ایــن کشــور بــه جایــگاه دومیــن مقصد
عمــده صادراتــی ایــران در اتحادیــه اروپــا انتقــال یافتــه اســت.متقاب ً
ال
ارزش صــادرات ایــران بــه ایتالیــا و اســپانیا طــی ایــن مــدت بــه ترتیــب
کاهــش  ۳۵درصــد و  ۱۸درصــد را تجربــه کــرده اســت .همچنیــن آلمان
و ایتالیــا در صــدر کشــورهای صادرکننــده کاال بــه ایــران قــرار دارنــد.
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گفت و گو

چرا اروپا ثروتمند شد؟
پنج کتاب برای پاسخ دادن به

بزرگترین سوال اقتصادی تاریخ
مترجم :علی امیری

مسئلهای
که بهنوعی
فراموش شده؛
اینکه آیا
مستعمرات
به توسعۀ

مرجعFIVE BOOKS :

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 مِریلنــد در کالــج پــارک اســت.
ـان نابرابــری اســت ،میگویــد
میالنوویــچ کــه خــود یکــی از برجســتهترین اقتصاددانـ ِ
بــرای اینکــه بفهمیــم چــه اتفاقــی افتــاده اســت ،در مرتبــۀ اول بایــد درکــی مقایس ـهای
و آمــاری از وضعیـ ِ
ـت کشــورهای جهــان بــه دســت بیاوریــم .امــا ایــن تصویــ ِر آمــاری و
اقتصــادی ناکافــی اســت اگــر بــه پدیدارهــای سیاســی-اجتماعی عظیمــی مانند اســتعمار،
امپریالیســم و بــردهداری توجــه نکنیــم.
در گفتوگــوی پیــش رو برانکــو میالنوویــچ بــا اســتفاده از پنــج کتــاب مهــم دنیــا بــه
بزرگتریــن ســوال اقتصــادی تاریــخ جــواب مــی دهــد.

متروپلهای محــور مشــترک کتابهایــی کــه
انتخــاب کردهایــد چیســت؟
اروپایی کمک _ تمــام انتخابهــای مــن (بهجــز کتــاب
رالــز) دربــارۀ مســائل ســنجشپذیر تاریــخ
کردند؟ یا
اقتصادیانــد .بــه عبــارت دیگــر ،دو جــور
اینکه آیا
اطالعــات وجــود دارد کــه بــه آنهــا عالقهمندم
و فکــر میکنــم اگــر بخواهیــد دیدگاهــی
پیشرفت
ســنجشپذیر از تاریــخ داشــته باشــید ،واقعــاً
نکردن این
ضروریانــد .یکــی از ایــن دو ،در اختیــار
مستعمرات داشــتن درآمــد متوســط کشورهاســت ،دراصل،
چیــزی همچون ســرانۀ تولیــد ناخالــص داخلی
دقیقاً بهاینعلت
کشــورها در گذشــته ،و دومــی ،کــه البتــه
بود که
بســیار دشــوارتر اســت ،داشــتن اطالعاتــی
دربــارۀ توزیــع درآمــد کشــورها در گذشــته
مستعمره
اســت .ایــن دو نــوع اطالعــات ،درواقــع بــه مــا
بودند؟
تصویــری جهانــی از توزیــع درآمــد میدهنــد.
ک محور مشــترک
درنتیجــه همیــن مضمــون ی 
اســت .از ایــن گذشــته ،کتابهایــی را انتخــاب
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کــردهام کــه نشــان میدهنــد نابرابــری
چگونــه موجــب پیشــرفتهای اقتصــادی
یــا سیاســی خاصــی میشــود؛ بــه عبــارت
دیگــر ،نابرابریهــا خنثــی نیســتند .مثــ ً
ا
نابرابــری روی امپریالیســم اثــر میگــذارد.
یکــی از کتابهایــی کــه انتخــاب کــردهام
نشــان میدهــد کــه چگونــه نابرابــری در زمــان
امپراتــوری روم ،مانــع اخــذ فنــاوری جدید شــد
و توســعه را متوقــف کــرد.
«پیروزیها و عقبنشینیها»
اثر «پال ب ِیراک».
_ ایــن کتــابِ معتبــر تاریــخ اقتصــادی جهــان
را در ســه جلــد شــرح میدهــد ،از زمــان
کریســتوف کلمــب تــا گورباچــف .بیــراک
سراســر تاریــخ اقتصــادی جهــان را پوشــش
میدهــد و آمــار ،تخمینهــا و گاهــی،
درحقیقــت حدســیات زیــادی بــه دســت
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میدهــد ،امــا بههرجهــت آمارهــای زیــادی
دربــارۀ بســیاری چیزهــا ازقبیــل درآمــد،
دســتمزدها ،تجــارت ،شهریشــدن ،توزیــع
درآمــد ،جمعیــت و غیــره در آن موجــود اســت.
ایــن کتــاب بــرای مورخیــن اقتصــادیای کــه
میخواهنــد 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 میدهــد
و دربــارۀ نقــش مســتعمرات حــرف میزنــد،
مســئلهای کــه بهنوعــی فرامــوش شــده بــود؛
مثــ ً
ا اینکــه آیــا مســتعمرات بــه توســعۀ
متروپلهــای اروپایــی کمــک کردنــد؟ یــا
اینکــه آیــا پیشــرفتنکردن ایــن مســتعمرات
دقیق ـاً بهاینعلــت بــود کــه مســتعمره بودنــد؟
و آیــا مســتعمرات بــه متروپلهــا کمــک
کردنــد و آیــا ایــن ســرزمینها از توســعه
بــاز ماندنــد زیــرا مســتعمره بودند؟
_ نکتــۀ بســیار جالبــی هســت کــه بیــراک
مطــرح میکنــد و آن اینکــه اســتعمار بــرای
مســتعمرات بســیار بــد بــود ،امــا از طرفــی برای
متروپلهــا اهمیــت بنیادیــن نداشــت .مســلم
اســت کــه متروپلهــا مقــررات اقتصــادیای
را تحمیــل میکردنــد کــه بــه نفــع خودشــان
ـان
بــود و بنابرایــن ،تحــت آنچــه بیــراک «فرمـ ِ
اســتعماری» مینامــد ،تولیــد انبــوه در
مســتعمرات را ممنــوع کــرده و مســتعمرات
را ملــزم میکردنــد تــا فقــط از متروپــل کاال
وارد کننــد و از مســتعمرات میخواســتند کــه
کاالهایشــان را فقــط بــا کشــتیهای متعلــق
بــه متروپــل حمــل کننــد.
ایــن خیلــی جالــب اســت .زیــرا در
بریتانیــا افــراد بســیاری فکــر میکننــد
کــه وضــع مســتعمرات مادامیکــه مــا
آنجــا بودیــم خــوب بــود ،امــا حــاال کــه
از آنجــا رفتهایــم ،بلبشــویی برپاســت
زیــرا ایــن مــردم نمیداننــد چطــور بــر
خــود حکومــت کننــد .ایــن بهوضــوح
امپریالیســتی نابخردانــهای
دیــدگاه
ِ
اســت ،امــا معتقــدان زیــادی دارد.
_ افــراد زیــادی بــه ایــن دیــدگاه معتقدنــد،
بهخصــوص هنگامیکــه بــه آفریقــای
پــس از دهــۀ  ۱۹۶۰نگاهــی بیندازیــم ،زیــرا
شــکی نیســت کــه آنچــه در آفریقــا از زمــان
اســتعمارزدایی اتفــاق افتــاده ،دلســردکننده
اســت .اســتدالل دیگــری نیــز وجــود داشــت
مبنیبراینکــه اســتعمار ســاختارهایی
برپــا کــرد کــه بــا رشــد مغایــرت داشــتند.
امــا از طــرف دیگــر ،ایــن حقیقــت نــدارد
کــه مســتعمرات بــرای رشــد غــرب حیاتــی
بودهانــد .اروپــای غربــی و آمریــکا از پیــش،
ابزارهــای مســتقل رشــد را در خــود داشــتند
و مشــارکت مســتعمرات [در رشــد آنهــا]

آنقدرهــا هــم زیــاد نبــود.
بیــراک معتقــد اســت کــه در قــرن هجدهــم،
چیــن و هنــد آنچنــان فقیرتــر از انگلســتان
نبودنــد و درواقــع ،اوجگیــری اروپــای غربــی
را بــه گشــودگیاش نســبت بــه بقیــۀ جهــان،
رقابــت سیاســی میــان دولتهــا ،اقلیــم
مطلــوب و کنجکاویهــای فکــریِ بعــد از
رنســانس نســبت میدهــد .او معتقــد اســت
کــه انقــاب صنعتــی ،بیشازآنکــه یــک
«انقــاب» باشــد ،تکاملــی پیوســته بــوده اســت.
همچنیــن نشــان میدهــد کــه چقــدر ایــن
ایــده بیمعناســت کــه متروپــل (آنگونــه کــه
اینــک نایــل فرگوســن ادعــا میکنــد) سیاســت
«تجــارت آزاد» را دنبــال کــرده اســت.
بیــراک دربــارۀ بــردهداری بحــث میکنــد،
دربــارۀ تلفــات انســانی عظیــم آن و اینکــه
چگونــه بــر نهادهــای کشــورهایی اثــر گذاشــت
کــه بردههــا بــه آنهــا منتقــل شــده بودنــد.
نشــان میدهــد کــه بهچهدلیــل انقــاب
کشــاورزی نمیتوانســت روبــه جنــوب
گســترش یابــد ،چــون فنــون جدید کشــاورزی
بــرای اقلیمهــای متعــادل طراحــی شــده
بودنــد ،درنتیجــه میتوانســتند از غــرب بــه
شــرق یــا از شــرق بــه غــرب اشــاعه پیــدا کنند
ـران مافــاتِ
امــا از شــمال بــه جنــوب خیــر .جبـ ِ
کشــورهای جهــان ســوم پــس از اســتعمارزدایی
در مراحــل اولیــه بهنوعــی موفقیتآمیــز بــود
(بهاســتثنای آفریقــا) ،امــا ســپس ل ِــز اَنــی
شــاغنیه یِ (ســالهای کلیــدی) دومیــن
بحــران نفــت ،نــرخ بهرههــا را افزایــش داد
و ناتوانــی از بازپرداخــت بدهــی باعــث شــد
بخــش اعظــم جهــان ســوم و دوم در دو دهــه
رکــود ســقوط کننــد( .چیــن و هنــد بهدلیــل
انــزوای نسبیشــان ،عملکــرد بهمراتــب
بهتــری داشــتند و البتــه ،نهادهــای چیــن
درســت در همــان زمــان بهنحــو چشــمگیری
بهبــود یافتنــد) .بخــش اعظــم دنیــای پیــش از
ـی امــروز ،در ســالهای  ۱۹۷۹تــا
بحـ ِ
ـران جهانـ ِ
 ۱۹۸۰شــکل گرفتــه اســت .بههمینترتیــب
میتــوان مشــاهده کــرد کــه ســالهای ۲۰۰۸
تــا  ۲۰۱۰یــک اَنــی شــاغنی ه ِ دیگر بــود .دنیایی
جدیــد ،بــا توزیعــی تــازه از قــدرت اقتصــادی
پدیــدار خواهــد شــد.
چــه هیجانانگیــز .ســراغ کتــاب اَنگِ ــس
مدیســن برویــم ،کراننماهــای اقتصــاد
جهانــی ،از ســال  ۱تــا  ۲۰۳۰پــس از میالد.
_ ایــن آخریــن اثــ ِر احتمــاالً برجســتهترین
مــورخ اقتصــادی کیفــی جهــان اســت .از کتاب
بیــراک تجربیتــر اســت .ایــن دو نفــر در زمینــۀ
مطالعــات تاریــخ اقتصــادی رقیــب یکدیگــر
بودنــد .مدیســن دربــارۀ مزیــت اکتســابی اروپــا
در مقایســه بــا چیــن و هنــد تــا ســال ،۱۷۵۰
خوشبینتــر اســت و (همانطــور کــه برخــی
از آثــار بهتازگــی نشــان میدهنــد) احتمــاالً

دراینبــاره حــق بــا اوســت .مدیســن تنهــا
کســی اســت کــه تنهــا مجموعــۀ آمــار موجــود
ــی ســنجشپذیر را ارائــه
از حســابهایِ ملّ ِ
کــرده اســت؛ ســرانۀ تولیــد ناخالــص داخلــی
اکثــر کشــورها از ســال  ۱۸۲۰بــه بعــد و بــرای
برخــی کشــورها (همچــون امپراتــوری روم) این
تاریــخ تــا قــرن اول میــادی عقــب مــیرود.
هرکــس بخواهــد تاریــخ اقتصــادی را برپایــۀ
روش تجربــی انجــام دهــد بایــد کارش را بــا
مدیســن آغــاز کنــد.
شــما میگوییــد کــه او ایــن ایــده را کــه
همــۀ انســانها تــا قــرن گذشــته در
فقــر زندگــی میکردنــد ،رد میکنــد.
_ بلــه .او بــر پیشــرفت مــداوم اروپــای غربــی
از قــرن شــانزدهم بــه بعــد تأکیــد میکنــد،
درنتیجــه فاصلــۀ اروپــا بــا چیــن وقتــی بــه قرن
هجدهــم میرســیم محســوس بــوده اســت.
(همانطــور کــه گفتــم ،او در ایــن نکتــه بــا
بیــراک اختــاف دارد) .او آزمونهــای هدونیــک
تجربهگرایــان و مورخــان مالتوســی را کامــ ً
ا
مــردود میشــمارد کــه معتقدنــد تــا همیــن
قــرن گذشــته ،مــردم مثــل غارنشــینها در فقر
مطلــق زندگــی میکردنــد و نمیتوانســتند
بــه چیــزی ورای ســطح امــرار معــاش دســت
یابنــد .ایــن دیدگاهــی دلگیــر و نادرســت
از جهــان اســت .مــا در ســطح امــرار معــاش
زندگــی نمیکردیــم .شــما اگــر بــه آبگذرهــای
رومــی ،کاخهــا ،کلیســاها ،راههــا و لشــگرهای
روم ،همچنیــن یونــان و مصــر بنگریــد ،متوجــه
میشــوید کــه دســتیافتن بــه اینهــا در
ســطح امــرار معــاش شــدنی نبــوده اســت.
مــن ایــن دو کتــاب و کتــاب اســکیا ُونه (انتخاب
بعــدیام) را آوردهام ،زیــرا میکوشــند تــا بــا
اســتفاده از شــواهد ســنجشپذیر و تحلیلــی،
بــه «مــادر تمــام پرسـشهای رشــد اقتصــادی»
جــواب بدهنــد :چــرا برخــی کشــورها و قارههــا
توانســتند خودشــان را در مســیر رش ـ ِد پایــدار
بیندازنــد و برخــی دیگــر نتوانســتند ،و اینکــه
چگونــه نابرابــری جهانــی متأثــر از نابرابــریِ
درآم ـ ِد متوســط میــان کشــورها بــود؟
خ چیست؟
پاس 
_ خــب ،ایــن کتابهــا در کاری کــه میکننــد
تفــاوت زیــادی ندارنــد .کتابهــا یــک نظریــۀ
اصلــی دارنــد دراینرابطــه کــه چــرا اروپــای
غربــی ،بهخصــوص انگلســتان ،پیــش افتــاد.
[علــت آن] ترکیبــی اســت از چیزهایــی
کــه بــه آنهــا اشــاره کردیــم .رقابــت میــان
دولتشــهرها و کشــورها در اروپــا بهایندلیــل
کــه اروپــا ،برخــاف چیــن ،ازلحــاظ سیاســی
بســیار متنوعتــر بــود ،بنابرایــن افــراد اگــر
پذیرفتــه نمیشــدند میتوانســتند از کشــوری
بــه کشــور دیگــر نقــل مــکان کننــد .تبعیدیها
از فرانســه بــه انگلســتان و از انگلســتان به هلند

میرفتنــد و غیــره.
اینکــه فرضیــهای بســیار کاپیتالیســتی
اســت .رقابــت مولــد رشــد اســت.
_ بلــه ،رقابــت مولّــد رشــد اســت ،امــا ایــن
رقابــت سیاســی اســت کــه مولّــد رشــد اســت،
زیــرا تنظیمــات سیاســی گوناگــون بــرای
پذیــرش رشــد ســازگارترند .همانطــور کــه
گشــودگی نســبت بــه بقیــۀ جهــان کــه بــا
اکتشــافات عظیــم آغــاز شــد [مولّــد رشــد
بــود] ،و البتــه ،تفاوتــی بــا چیــن وجــود دارد
کــه تقریبـاً در همــان زمــان ،اکتشــافات عظیــم
خــود را بــا کشــتیهایی بزرگتــر و افــراد
بیشتــری آغــاز کــرد ،امــا ســپس تصمیــم
گرفــت کــه دســت بــردارد و بــه انــزوا فــرو
رود .و کنجــکاوی فکــری نیــز کــه منجــر بــه
پیشــرفتهای فنــاوری از دورۀ رنســانس بــه
بعــد شــد نیــز وجــود دارد و همچنیــن میــراث
مصــر ،یونــان و روم .همچنیــن اقلیــم متعــادل
(انگلســتان ســرد اســت ،امــا بــدون جریــان
خلیــج انســانهای زیــادی نمیتواننــد آنجــا
زندگــی کننــد) و حســن تصــادف کشــف
زغالســنگ و غیــره نیــز وجــود دارنــد.

رقابت مو ّلد
رشد است،

برویــم ســراغ کتــاب آلــدو اســکیا ُونه ،اما این رقابت
پایــان گذشــته :روم باســتان و غــرب

ِ
سیاسی است
جدیــد.
_ اســکیا ُونه نیــز مســحور همیــن پرســش که مو ّلد رشد

اســت ،امــا اینجــا (در حــوزۀ مطالعــات
کالســیک) بــا نظــر بــه امپراتــوری روم ایــن
ســؤال را پرســیده اســت .مایــکل روس ُتفتسِ ــف،
درواقــع ،نخســتین کســی بــود کــه ایــن ســؤال
را مطــرح کــرد :چــرا تمــدن روم کــه دارای
بســیاری از مؤلفههــای اقتصــاد ســرمایهداری
مــدرن و اقتصــاد بــازار بــود ،یکراســت بــه
یــک ســرمایهداری تجارتــی از نــوع فلورانــس
قرونوســطایی آن تبدیــل نشــد؟ بــه عبــارت
دیگــر ،چــرا حــدود ده قــرن بیراهــه رفــت؟
ایــن ســؤالی بســیار منطقــی اســت .شــما
نمیتوانیــد تقصیــر را گــردن تهاجــم بربرهــا
بیندازیــد ،چــون اگــر امپراتــوری روم بیشتــر
پیشــرفت کــرده بــود ،بهاندازۀکافــی قدرتمنــد
شــده بــود تــا مانــع آن تهاجــم شــود.
چرا پیشرفت نکرد؟
_ نابرابــری .پاســخ اســکیا ُونه ایــن اســت کــه
تبهــکار اصلــی وجــود نیــروی کار بردههــا بــوده
اســت .اکثــر بردههــا در روم حاصــل فتوحــات
نظامــی بودنــد .بردههــا نســبتاً گــران بودنــد،
بــه ایــن معنــا کــه میتوانســتند باالتــر از
ســطح امــرار معاششــان خروجــی تولیــد
کننــد ،امــا بهاندازۀکافــی گــران نبودنــد تــا
مشــوق فنــون صرفهجویــی در کار شــوند و
درنتیجــه باعــث اینجــاد فناوریهــای مؤثــر
شــوند .بــردهداری ،همانطــور کــه مارکــس
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است ،زیرا
تنظیمات
سیاسی
گوناگون برای
پذیرش رشد
سازگارترند.

قبــ ً
ا اســتدالل کــرده اســت ،دلیــل اصلــی
ایــن بــود کــه چــرا جوامــع کهــن نتوانســتند
از ســطح مشــخصی از توســعۀ اقتصــادی فراتــر
برونــد (حتــی اگــر از برخــی فناوریهــا مطلــع
بــوده باشــند؛ مشــهورترین آنهــا موتــور بخــار
بــود کــه در اســکندریه اختــراع شــده بــود).
آنهــا آنقــدر پیشــرفت کــرده بودنــد تــا
بداننــد کــه چطــور از بردههــا اســتفاده کننــد،
امــا بهاندازۀکافــی پیشــرفت نکــرده بودنــد تــا
جایگزینــی بردههــا بــا ماشــینها را ســودآور
کنــد .درنتیجــه ،براســاس یــک فرمــول کلیدی
مارکســی ،روابــط اجتماعــی توســعۀ نیروهــای
تولیــد را محــدود کــرد.

کــه صاحــب ایــن منابــع مالــی آزادنــد در
جســتوجوی فرصتهایــی هســتند کــه
از آنچــه بازارهــای داخلــی تــوان عرضــۀ
آن را دارنــد ،ســودآورتر باشــد و بــه همیــن
دلیــل ،بهتدریــج پــول بیشــتری در خــارج
ســرمایهگذاری میکننــد .آنهــا مجبورنــد
در خــارج از کشــور ســرمایهگذاری کننــد،
و بــا ایــن کار ،بنیانهــای سیاســی توســعۀ
اســتعماری را فراهــم میکننــد ،زیــرا امنیــت
ســرمایۀ آنهــا نیازمنــد کنتــرل سیاســی ایــن
بازارهــای جدیــد اســت .درنتیجــه مســتعمرات
متولــد میشــوند .بایــد توضیــح داد کــه
محــرک منطــق توســعه همــواره داخلی اســت.

آیا شما با این موافقاید؟
_ بــا آن موافــقام .مــن اعتقــاد دارم کــه
بــردهداری نهــادی بــود کــه شــاید در
کوتاهمــدت پربــازده بــود امــا در درازمــدت،
واقعــاً جلــوی توســعۀ بازدهــی را گرفــت.
اســکیا ُونه حلقــۀ رابــط در مســئلۀ مهــم اروپای
غربــی دربرابــر چیــن اســت و توضیحــی
همانطور که اقتصــادی دربــارۀ فقــدان توســعۀ امپراتــوری
میدانیم ،افراد روم بــه دســت میدهــد.

انگشتشماری
سیاست را
تحت سیطرۀ
خود دارند ،زیرا
سیاستمدارها
را تأمین مالی
میکنند .چرخ
سیستم را
ثروتمندان
میگردانند،
بهایندلیل که
شما نمیتوانید
کار سیاسی
کنید ،مگر اینکه
کسی برای آن
به شما پول
بدهد.

رومیهــا آنقــدر نیــروی زیــادی
صــرف فتــح دنیــا میکردنــد کــه
تمرکــز روی فناوریهــای داخلــی و
پیشــرفت برایشــان دشــوار بــود .ایــن
کار دشــواری اســت اگــر هــدف اصلــی
شــما تســلط بــر جهــان ازطریــق نظامی
باشــد .توســعهطلبی همیشــه فاجعــه
اســت .همچنیــن ،روم در ابتــدا توســط
طبقــۀ تحصیلکــرده اداره میشــد و
بهمرورزمــانّ ،
حکامــی بــا تحصیــات
کمتــر جایگزیــن شــدند.
_ اســکیا ُونه میگویــد بــردهداری ســبب شــد
تــا هــر نــوع کاری ،هــر کار مفیــدی ،دون شــأن
طبقــات باالتر باشــد .پــس آن عنصــر اقتصادی
کــه شــما بــه آن اشــاره میکنیــد ،بیشــتر
فرهنگــی اســت .طبقــۀ مرفــه هیــچ ارزشــی
در تولیــد مــادی ،بهجــز کشــاورزی نمیدیــد.
بنابرایــن ،اســتدالل اقتصــادی بهعــاوۀ
داری روم
فرهنگــی بــه این معناســت کــه بــرده ْ
را از توســعه ناتــوان کــرد.
کتاب جان هابسن.
امپریالیســم ،کتابــی کالســیک دربــارۀ ایــن
موضــوع اســت کــه صــد ســال پیــش منتشــر
شــده .نشــان میدهــد که چگونــه توزیــع نابرابر
درآمــد در متروپــل متضمــن تمرکــز بــاالی
ســرمایۀ مالــی آزاد (قابــل ســرمایهگذاری) در
دســتان معــدودی از افــراد و حرکــت تدریجــی
بهســوی امپریالیســم اســت .ثروتمندانــی
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هابســن مســائل نابرابــری داخلــی و فقــدان
تقاضــای کل داخلــی (بهدلیــل «نشــت بــه
پایین»ناکافــی درمیــان طبقــات متوســط و
پاییــن) را در میآمیــزد و نشــان میدهــد کــه
چگونــه یــک سیاســت خارجــی خشــونتآمیز
بســط مییابــد تــا بــه ایــن نیازهــای مالــی
پاســخ دهــد.
ایــن موضــوع امــروزه جالــب اســت ،زیــرا
بــه نظــر میرســد مــا امــروزه بــا مجموعــۀ
مشــابهی از نیروهــا مواجهیــم کــه در ســال
 ،۱۹۰۲زمانــی که کتاب هابســن منتشــر شــد،
نیــز وجــود داشــتند .مــا نیــاز داریــم کــه مــواد
خــام ،نفــت و ســایر چیزهــا را کنتــرل کنیــم،
پــس از ایــن لحــاظ محرکهــای خشــونت
داخلــی وجــود دارد .تصمیمــات خارجــی در
پاســخ بــه نیــاز داخلــی گرفتــه میشــوند.
تشــابهات میــان ایــن دو دوره عجیبوغریــب
اســت .همینطــور شــاهد تمرکــز عظیــم
داراییهــای مالــی در دســتان تعــداد نســبتاً
معــدودی از افــراد هســتیم .همانطــور کــه
میدانیــم ،افــراد انگشتشــماری سیاســت را
تحت ســیطرۀ خــود دارنــد ،زیرا سیاســتمدارها
را تأمیــن مالــی میکننــد .چــرخ سیســتم را
ثروتمنــدان میگرداننــد ،بهایندلیــل کــه
شــما نمیتوانیــد کار سیاســی کنیــد ،مگــر
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اینکــه کســی بــرای آن بــه شــما پــول بدهــد.
ایــن افــراد میلیونهــا دالر بــه کارزارهــای
هــر دو حــزب کمــک میکننــد و ایــن کار
را از روی خیرخواهــی نمیکننــد .درا ِزای آن
چیــزی میخواهنــد .وقتــی بــه سیاس ـتهای
خشــونتآمیز در افغانســتان یــا عــراق نــگاه
میکنیــم بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه
افــرادی وجــود دارنــد کــه از آنهــا منتفــع
میشــوند؛ از همــه واضحتــر پیمانــکاران
تســلیحاتیاند کــه میلیاردهــا دالر پــول بــه
جیــب زدهانــد .امیــدوارم پیآمــدی کــه
هابســن پیشگویــی کــرده بــود -ســتیز میــان
قدرتهــای اســتعماری گوناگــون بــرای غلبــه
بــر جهــان -بــه تکــرار ســالهای  ۱۹۱۴تــا
 ۱۹۱۸نینجامــد.
آیــا در طــول تاریــخ همیشــه اینگونــه
نبــوده اســت؟
_ بلــه .اگــر بــه ایــاالت متحــده نــگاه کنیــد،
کســانی کــه در جنگهــا جنگیدهانــد،
اغلــب حتــی شــهروند ایــاالت متحــده
نبودهانــد ،امــا تــاش میکردنــد تــا تابعیــت
یــا حقــوق خــوب بــه دســت آورنــد و ایــن
مالیاتدهنــدگان بودنــد کــه تأمیــن مالــی
جنــگ را بــر عهــده داشــتند و ثروتمنــدان از
آن بهرهمنــد شــدهاند.
بنابرایــن بــار جنــگ بهصــورت جالبــی توزیــع
شــده اســت .گروهــی از مــردم میمیرنــد،
گــروه دیگــری پــول آن را میدهنــد و گــروه
ســومی هــم پــول در میآورنــد.
خیلی غمانگیز است.
_ ایــن یکجــور سادهســازی اســت ،امــا
حقیقــت دارد کــه برخی افــراد ثروتمنــد از قِبل
جنــگ حتــی ثروتمندتــر شــدهاند .هابســن
اولیــن کســی اســت کــه ســازوکار امپریالیســم
را صــد ســال پیــش شــرح داده اســت و
بهنظــر مــن ایــن کتــاب اکنــون نیــز کمــاکان
موضوعیــت دارد.
کتاب جان رالز :قانون مردمان.
_ رالــز متفــاوت اســت .او نخســتین فیلســوف
سیاســی مــدرن (احتمــا ٌال از زمــان کانــت بــه
بعــد) اســت کــه کوشــیده تــا بــه ایــن ســؤال
پاســخ دهــد کــه از بُعــدی فلســفی در زمانــۀ
جهانیســازی ،روابــط منصفانــه میــان ملتهــا
و افــراد چگونــه بایــد ســامان یابنــد .آنچــه در
ایــن کتــاب آمــده درواقــع قوانینــی بــرای ادارۀ
جهــان اســت.
این قوانین چیستند؟
_ خــب ،قوانیــن شــامل اینطــور چیزهایــی
اســت :مــردم بــا یکدیگــر تعامــل نمیکننــد،

اندیشه اقتصادی
بلکــه ملتهــا بــا هــم تعامــل میکننــد .هــر
مردمــی منابــع مشــروعیت مختلفــی بــرای
نهــادن ملــت خــود دارد .مــا نمیتوانیــم
بنیان
ِ
بخواهیــم کــه عربســتان ســعودی قوانینــی
یکســان بــا ایــاالت متحــده داشــته باشــد.
لیبــرال دموکراســی و رژیمهــای غیرلیبــرال
میتواننــد همزیســتی کننــد ،امــا بایــد،
مثــل کاری کــه در ســازمان ملــل میکننــد،
مشــروعیت یکدیگــر را بپذیرنــد ،امــا روابــطِ
مهــم ملــت بــه ملــت اســت ،نــه فــرد بــه فــرد.
اگــر هیــچ رابطــۀ مســتقیمی میــان افــراد وجود
نداشــته باشــد و هیــچ دولــت جهانـیای در کار
نباشــد ،پــس هیــچ مفهومــی ماننــد نابرابــری
جهانــی وجــود نــدارد ،زیــرا اســاس آن مفهــوم
ایــن ایــده اســت کــه همــۀ افــراد متعلــق بــه
یــک جامعــۀ مشــترکاند ،نــه بــه ملتهــای
مربوطهشــان.
این ضدجهانیسازی است.
_ رالــز ســازوکار بســیار پیچیــدهای بنــا کــرده
اســت .بــه روابــط میــان دولتملتهــا نیــاز
اســت تــا گروهــی از مــردم نهادهــای خــود را
بــه گــروه دیگــری تحمیــل نکنــد .زمانیکــه
شــما میپذیریــد کــه جهــان ســازمان سیاســی
یگانـهای اســت و فقــط یــک مجموعــه از حقوق
و قوانیــن بشــری وجــود دارد ،آنگاه بالفاصلــه
مــردم میخواهنــد اوضــاع خودشــان را بــه
شــما تحمیــل کننــد .رالــز میخواهــد از ایــن
قضیــه جلوگیــری کنــد.
این وظیفۀ سازمان ملل نیست؟
_ بهوضوح ،اما با نظمی منصفانهتر.
امــا وقتــی هیتلــر شــروع میکنــد بــه
اشــغال چکســلواکی و قتــل عــام مــردم
چــه میکنیــد؟
_ رالــز فیالواقــع قیــدی بــرای ایــن قضیــه دارد،
زیــرا میگویــد جنــگ تنهــا زمانــی توجیــه
دارد کــه شــما بــا دولتهــای قانونشــکن
(کــه هرگــز بهخوبــی تعریفشــان نمیکنــد
ایــن دولتهــا توافــق کلــی جهانــی را قبــولندارنــد) مواجــه باشــید .امــا جوامــع غیرلیبــرال
امــا صلحطلــب میتواننــد بــا جوامــع لیبــرال
همزیســتی کننــد.
ایــن کتابــی اســت بســیار گمنامتــر از نظریــۀ
عدالــت معــروف جــان رالــز (کــه مســئلۀ آن این
اســت کــه افــرا ِد درون یــک موجودیت سیاســی
ـد چگونــه بایــد روابطشــان را تنظیــم کننــد
واحـ ْ
تــا نهادهایــی منصفانــه خلــق کننــد) .در قانــون
مردمــان ،همانطــور کــه گفتــم ،مســئله ایــن
اســت کــه مردمــان (ملّتهــا) واســطۀ روابــط
میــان افــراد میشــوند؛ افــراد از ملتهــای
مختلــف مســتقیماً نهادهــای جهانــی را طراحی

نمیکننــد ،بــا هــم تعاملــی ندارنــد ،بلکــه
بهنحــوی اســتعاری ازطریــق نمایندگانشــان
بــا هــم مالقــات میکننــد( .ازآنرو کــه
دولتهــا واســطۀ روابــط میــان افــراد هســتند،
مابیــن افــراد کشــورهای غنــی و فقیــر هیــچ
وظیفــۀ مســتقیمی دررابطهبــا عدالــت ســر بــر
نمــیآورد .تنهــا کمکهــای انساندوســتانه
باقــی میمانــد).
ـتی مســالمتآمیز
ایــن کتــاب قوانیـ ِ
ـن همزیسـ ِ
میــان ملتهایــی را پیــش میگــذارد کــه
خواهــان ایدئولوژیهــای گوناگونانــد و از
معیارهــای مشــروعیت مختلفــی بــرای توجیــه
حکمرانــی داخلــی خودشــان بهــره میبرنــد؛
مثــ ً
ا همــان کاری کــه ایــاالت متحــده،
عربســتان ســعودی و چیــن انجــام میدهنــد.
همچنیــن بایــد شــاهد آن باشــیم کــه ایــن
همزیســتی مســالمتآمیز ،در زمینــۀ یــک
نظــم منصفانــۀ جهانــی کلــی رخ میدهــد
کــه همــۀ ملتهــا در آن تشــریک مســاعی
کردهانــد.
نکتــهای کــه مــن واقعــ ًا بــه آن
عالقهمنــدم مــردود شــمردن روابــط
فــرد بــه فــرد اســت.
_ ایــن امــر داللتهــای زیــادی دارد زیــرا
رالــز اندیشــمندی لیبــرال اســت ،امــا علیــه
کمکرســانی موضعگیــری میکنــد.
او میگویــد تنهــا تــا جایــی میتــوان
کمکرســانی کــرد کــه یــک جامعــه
«آبرومنــد» و مشــورتی باشــد (هــر شــخص
ســهم یــا رأیــی دارد) ،زیــرا پــس از آن نقطــه،
هیــچ دلیلــی بــرای کمکرســانی نیســت.
شــدت علیــه مهاجــرت
رالــز همچنیــن به ّ
موضعگیــری میکنــد .او هــر مردمــی را
بهمثابــۀ متولــی ســرزمینی کــه آن را اشــغال
کردهانــد و ذیحــق بــرای محرومگــذاردن
دیگرانــی کــه میخواهنــد بــه آنجــا نقــل
مــکان کننــد .تنهــا مهاجــرت موجــه مربــوط
اســت بــه آزار و تعقیــب سیاســی یــا مذهبــی.
امــا مهاجرتــی کــه انگیــزهاش اقتصــادی اســت
پذیرفتنــی نیســت.
پینوشتها:
( Metropoleبرگرفتــه از واژۀ یونانــی
 metropolisبــه معنــای شــه ِر مــادر)
خاســتگاه یــا ســرزمینی اصلــی یــک
امپراتــوری اســتعماری اســت.
 trickle-downفرضیــهای اقتصــادی بــه
ایــن نــام وجــود دارد کــه میگویــد
بایــد مالیــات تجــار و ثروتمنــدان را
کاهــش داد تــا در کوتاهمــدت مشــوق
ســرمایهگذاری باشــد و ایــن امــر در
درازمــدت بــرای کل جامعــه مفید اســت.

اندیشکده انگلیسی

مرکز تحقیقات اقتصاد و تجارت:

چین
جای آمریکا را
خواهد گرفت

بــر اســاس گــزارش جدیــد یــک اندیشــکده انگلیســی،
پاســخ چیــن بــه همــه گیــری کروناویــروس راه آن را
بــرای تبدیــل شــدن بــه بزرگتریــن اقتصــاد جهــان
قبــل از پایــان دهــه همــوار کــرده اســت.
ایــن اندیشــکده انگلیســی در گــزارش جدیــد خــود
نوشــت ،همــه گیــری کروناویــروس و تبعــات اقتصــادی
آن بــه خیــزش چیــن و گرفتــن جــای آمریــکا بــه
عنــوان بزرگتریــن اقتصــاد جهــان توســط ایــن کشــور
کمــک خواهــد کــرد.
در ایــن گــزارش عنــوان شــد ،اکنــون انتظــار
مــیرود پکــن بــر خــاف ســال ،۲۰۳۳
تــا ســال  ۲۰۲۸جــای آمریــکا را بگیــرد.
اندیشــکده مرکــز تحقیقــات اقتصــاد و تجــارت در
گــزارش ســاالنه خــود ،نوشــت« :مــا انتظــار داریــم از
ســال  ۲۰۲۱بــه بعــد ســهم آمریــکا در تولیــد ناخالــص
جهانــی کاهــش یابــد و در نهایــت چیــن جــای آن را بــه
عنــوان بزرگتریــن اقتصــاد جهــان بگیــرد».
در ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه «جــدول لیــگ اقتصــادی
جهــان»( ،)WELTکــه در آن عملکــرد اقتصــاد کشــورها
ارزیابــی میشــود ،آمــده اســت« :مــا اکنــون انتظــار
داریــم ایــن اتفــاق در ســال  ،۲۰۲۸پنــج ســال زودتــر از
زمــان مطرح شــده در ویرایــش قبلــی  ،WELTرخ دهد».
ایــن افزایــش ســرعت پیشــرفت چیــن بــه تفــاوت
پاســخ پکــن و واشــنگتن بــه همــه گیــری کروناویــروس
و فرآینــد بازیابــی بعــد از آن نســبت داده شــده اســت.
آمریــکا هــم در ســال آینــده میــادی شــاهد یــک
بازگشــت قدرتمنــد بعــد از همــه گیــری خواهــد بــود
امــا رشــد آن طــی ســالهای بعــد کنــد شــده و بــه ۱.۹
و  ۱.۶درصــد خواهــد رســید.
از طــرف دیگــر چیــن در حــال حرکــت بــه ســمت
میانگیــن نــرخ رشــد  ۵.۷درصــد در ســال از  ۲۰۲۱تــا
 ۲۰۲۵اســت .انتظــار مــی رود ایــن رشــد بیــن  ۲۰۲۶و
 ۲۰۳۰بــه  ۴.۵درصــد در ســال کاهــش یابــد.

تا یک دهه دیگر،
هند در جایگاه سوم

مرکــز بریتانیایــی در گــزارش ســاالنه خــود بــرآورد
میکنــد کــه ژاپــن در ســالهای آینــده هنــوز قــدرت
ســوم اقتصــادی جهــان باقــی میمانــد ،امــا از ابتــدای
دهــه ســوم ایــن قــرن ،هنــد جایگزیــن آن خواهــد شــد.
بــا ایــن تحــول ،آلمــان کــه در حــال حاضــر چهارمیــن
اقتصــاد بــزرگ دنیاســت بــه جایــگاه پنجــم ســقوط
میکنــد.
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گزارش

«»Taobao
روستاهای چین را از فالکت نجات داد؟

بازگشت به روستا
*نویسنده :جاش فریدمن *ترجمۀ :بابک حافظی *مرجعquartz :

«روستاهای
تاوباو» ،اکنون
تبدیل شدهاند
ِ
اولویت
به
سیاستگذاریِ
ملی در چین
برای بازسازی
مناطق
روستایی و
فقرزدایی.

ـزی
دهســتان «دایجــی» ،مجموعــهای از روســتاهای غبارآلــود در قلــب دشــتهای مرکـ ِ
چیــن اســت کــه کمتــر کســی فکــرش را میکــرد گزینــۀ مناســبی باشــد بــرای
تبدیلشــدن بــه قطــب پیشــتا ِز تجــارت الکترونیــک در کشــور.
اولیــن کلم ـهای کــه بــرای توصیــف ایــن منطقــه بــه ذهــن میرســد «دورافتــاده» اســت.
تــا همیــن چنــد ســال پیــش ،تــا مرکــز شهرســتان کــه فقــط  ۱۵کیلومتــر از آنجــا فاصلــه
داشــت ،یکســاعت بــا ماشــین راه بــود ،چــون جــادۀ درستوحســابی وجــود نداشــت.
ـول ماشــینخریدن نداشــت و
البتــه کســی هــم اهمیتــی نمــیداد :هیچکــس اینجــا پـ ِ
ایــن دهســتان هــم مثــل خیلــی از مناطــق روســتایی در چیــن ،تاحدزیــادی از جوانهــای
ـن کار خالــی شــده بــود ،چراکــه اکثرشــان ایــن منطقــۀ دورافتــاده را تــرک کــرده و
در سـ ِ
بــرای دســتمز ِد باالتــر در امتــداد ســاحل مهاجــرت کــرده بودنــد.
« ِهــزه» ،بخشــی از تقســیمات کشــوری کــه ایــن دهســتان در آن واقــع شــده ،اخیــرا ً در
مقالــۀ یکــی از مجــات ،اینطــور توصیــف شــده بــود« :متــرادف بــا عقبماندگــی ،بچــۀ
ـتان شــاندونگ».
س ـ ِرراهی و ناخواســتۀ اسـ ِ
«ســو یونگژونــگ» در ســال  ۲۰۱۳از یکــی از دهســتانهای همــان اطــراف بهعنــوان
دبیــر حــزب کومونیســت انتخــاب شــد تــا بــه «دایجــی» سرکشــی کنــد ،حتــی او هــم
از دیــدن ایــن حجــم از فقــر و فالکــت شــگفتزده شــده بــود .دو تــا از روســتاهای
ایــن دهســتان از طــرف اســتان بهعنــوان روســتاهایی کــه «ردای فقــر برتــن کردهانــد»
ـراف آنجــا کــه «ســو» قب ـ ً
مشــخص شــدند .حتــی در شــهرکهای اطـ ِ
ا تجربــۀ اقامــت در
آن را داشــت ،دســتِکم یکــی دوتــا کارخانــۀ کوچــک پیــدا میشــد؛ امــا دریــغ از حتــی
یــک زیرسـ ِ
ـاخت صنعتــی در «دایجــی».
بومــی
امــا امــروزه ایــن دهســتان و مناطــق اطرافــش ،تبدیلشــدهاند بــه پایتخــت
ِ
چیــن در تولیــد گــروه خاصــی از محصــوالت :لباسهــای بازیگــری و رقــص .نیمــی از ۴۵
ـاس
ـاکن دهســتان ،یــا لبــاس تولیــد میکننــد یــا لبــاس میفروشــند  -از لبـ ِ
هــزار سـ ِ
شــخصیتهای شــرور فیلمهــا گرفتــه تــا نســخههای ملوســی از مارهــا و تمســاحها و
میمونهــا -کــه همگــی در وبســایت «تاوبــاو» بــه فــروش میرســند .وبســایتی متعلــق
بــه شــرکت «علیبابــا» ،بزرگتریــن پلتفــرم تجــارت الکترونیــک در چیــن.
فــروش لباسهــای دهســتان «دایجــی» ،در ســال  ۲۰۱۶بــه  ۱/۸میلیــارد یــوان (معــادل
 ۲۶/۲میلیــون دالر) رســید و مقامــات محلــی حــدس میزننــد کــه مجمــوع فــروش کل
شهرســتان ســهبرابر ایــن رقــم باشــد یــا بهعبارتــی حــدود هفتاددرصــد بــازار فــروش
لبــاس در «تاوبــاو» .در روســتای «دینگلــو» ،جایــی کــه ایــن صنعــت بــرای اولینبــار در آنجا
شــروع بــه رشــد کــرد ،از کل  ۳۰۶خانــوار ســاکن در آنجــا ۲۸۰ ،خانــوار ،کسبوکارشــان
مرتبــط بــا «تاوبــاو» اســت .بقیــه هــم اکثــرا ً ازکارافتــاده هســتند و بهگفتــۀ ســاکنین اگــر
از دستشــان بــر میآمــد آنهــا هــم در «تاوبــاو» فروشــنده میشــدند.
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ِ
الکترونیک روســتایی
ـکوفایی تجــارت
دربارۀ شـ
ِ
در چیــن ،مطالــب زیــادی نوشــته شــده اســت
و ایــن بهاصطــاح «روســتاهای تاوبــاو» ،اکنــون
ِ
تبدیــل شــدهاند بــه
اولویــت سیاســتگذاریِ
ملــی در چیــن بــرای بازســازی مناطــق
روســتایی و فقرزدایــی« .جانــگ گائولــی»،
اول نخس ـتوزیر و دبیــر ســابق حــزب
معــاون ِ
در«شــاندونگ» و یکــی از قدرتمندتریــن
مســئولین حــال حاضــر چیــن ،اواخــر ســال
 ۲۰۱۵از دهســتان «دایجــی» بازدیــد کــرد و
بــه تمجیــد از نقــش ایــن دهســتان در کاهــش
فقــر پرداخــت.
در نوامبــر  ،۲۰۱۶دفتــر مبــارزه بــا فقــر در
شــورای دولتــی بههمــراه  ۱۶وزارتخانــۀ
دیگــر ،خطــوط راهنمایــی را منتشــر کردنــد
کــه از توســعۀ گســتردۀ تجــارت الکترونیــک در
مناطــق روســتایی بهعنــوان بخشــی از مبــارزۀ
دولــت بــا فقــر خبــر م ـیداد.
طبــق برنامــه ،تــا ســال  ۲۰۲۰مناطــق
فقیرنشــین روســتایی میبایســت فــروش
ِ
الکترونیکــی خــود را چهاربرابــر میکردنــد.
ِ
روی دیــوار یکــی از ســاختمانهای کنــار
جــاده کــه مربــوط میشــود بــه یکــی از اولیــن
تولیدیهــای شــخصی کــه در «دایجــی» برپــا
شــد ،بــا حــروف قرمــز بــزرگ شــعاری نوشــته
شــده اســت .معنــیاش میشــود« :بــا تاوبــاو،
میتوانیــد بــا روزهــای تلــخ خداحافظــی
کنیــد .تجــارت الکترونیــک ،مســیری اســت
بهســوی خوشــبختی».
رئیسجمهــور چیــن ،شــی جینپینــگ،
ســوگند یــاد کــرد کــه تــا پایــان ســال ۲۰۲۰
فقــر مطلــق را در چیــن ریشــهکن خواهــد
کــرد و بخشــی از آبرویــش را بــر ســر ایــن
ســاختن «یــک
موضــوع گذاشــت کــه ،در راه
ِ
جامعــۀ نســبتاً مرفــه» ،احــدی را از قلــم
نخواهــد انداخــت.
درحالحاضــر هنــوز  ۵۶میلیــون نفــر در چین
در فقــر زندگــی میکننــد .ایــن عــدد براســاس
ـی درآمــد در چیــن یعنــی حدود
اســتاندارد ملـ ِ
 ۳هــزار یــوان یــا  ۴۳۶دالر در ســال محاســبه
شــده اســت .طبــق پروژههــای دولــت چیــن،
ایــن حدنصــاب تــا زمــان تعیینشــده بــرای
ریش ـهکن شــدن فقــر در پایــان ســال ،۲۰۲۰
تــا حــدود  ۴هــزار یــوان (طبــق نــرخ برابــری
ارز فعلــی میشــود  ۵۸۲دالر) افزایــش پیــدا
کــرده اســت.

رونقشهر

ســالن کارخانــۀ کوچــک آقــای «دینــگ
ل و شــمایلی شــبیه
پِیلینــگ» کــه شــک 
زمیــن او
آشــیانۀ هواپیمــا دارد ،در حاشــیۀ
ِ
در روســتای «دینگلــو» واقــع شــده اســت و کنــار
جــادهای اســت کــه بهتازگــی ســنگفرش شــده
و منتهــی میشــود بــه شــهرک مســکونی.

در یکــی از اتاقهایــش دو بانــوی میانســال
اتوکــردن
از روســتاهای اطــراف ،مشــغول
ِ
لباسهــای پرســتاریِ دوران جنــگ جهانــی
دوم هســتند کــه مربــوط میشــود بــه
فیلمــی دیگــر از آن جنــگ .جنگــی کــه بــرای
چینیهــا یــادآور نبــردی قهرمانانــه علیــه
نظامیگــریِ ژاپنیهــا اســت .ایــن زنــان،
پیشتــر در مزرعــهای همــان اطــراف کار
میکردنــد؛ اکنــون بیــرون از مزرعــه ،هــم
دســتمزد بیشــتری گیرشــان میآیــد و هــم
خیلــی بــه خانهشــان نزدیکتــر شــدهاند.
بزرگســاالن
آقــای دینــگ ،برخــاف اکثــ ِر
ِ
روســتا ،هیچوقــت آنجــا را تــرک نکــرد .یــک
مــرد الغــ ِر شصتســاله بــا عینکــی بــزرگ
و پوســتی تیــره و آفتابســوخته کــه بعــد
شــغل معلمــی رو
دبیرســتان بــه
از اتمــا ِم
ِ
ْ
آورد .او در ابتــدا ریاضیــات و زبــان تدریــس
میکــرد امــا عایــدیاش ناچیــز بــود .تنهــا
در اواســط دهــۀ  ۱۹۸۰بــود کــه بعــد از ۱۳
ِ
فرصــت شــغلی دیگــری
ســال کا ِر معلمــی،
پیــدا کــرد .هنرمنــدی در یکــی از روســتاهای
اطــراف ،پردههایــی را رنگآمیــزی میکــرد
بــرای اســتفاده بهعنــوان پسزمینــۀ عکاســی
امــا آنقــدر ســرگر ِم نقاشــی بــود کــه بــرای
فروششــان وقــت کــم مــیآورد .پــس دینــگ
و عمــوزادهاش شــدند فروشــندۀ خانهبهخانــۀ
پردههــای عکاســی .بعــدا ً بازارشــان را تغییــر
دادنــد بــه فــروش لباسهــای عکاســی و بعــد از
آن بــه فــروش لباسهــای عمومیت ـ ِر بازیگــری
کــه گــروه بزرگتــری از مشــتریان را شــامل
میشــد .حوالــی ســال  ،۲۰۱۳فقــط آقــای
دینــگ و چنــد خانــوا ِر محــدود بودنــد کــه
بهجــز کا ِر زراعــت در کس ـبوکا ِر دیگــری هــم
فعالیــت داشــتند.
آقــای ســو ،بهعنــوان دبیــر جدیــد حــزب
در دهســتان در آن زمــان ،فرصتــی را بــرای
توســعه شناســایی کــرده بــود .جادههــای آن
زمــان دربوداغانتــر از آن بودنــد کــه مناســب
تحویــل کاال باشــند .پــس
کامیونهــای
ِ
آســتین همــت را بــاال زد .بهقــول
خــودش
ِ
ـی همکارش
ـ
دولت
ـئوالن
ـ
مس
و
او
ـا:
ـ
آنج
ـاکنین
سـ
ِ
ِ
ِ
در دهســتان ،دســتبهکار شــدند و خودشــان
جادههــا را تعمیــر کردنــد .آنهــا کابلهــای
فیبـ ِر نــوری را هــم در زمیــن کارگذاشــتند  -و
بهادعــای او «سـ ِ
ـرعت اینترنتشــان از شــانگهای
هــم بهتــر شــد» -او همچنین نامۀ سرگشــادهای
نوشــت و تحصیلکردههــای دانشــگاهی و
مهاجرتکردههایــی کــه رفتــه بودنــد شــهر را
ترغیــب کــرد کــه برگردنــد بــه دهــات.
بهعنــوان بخشــی از پویــش هدفگــذاریِ
ِ
محلــی
دولــت
دولــت بــرای مبــارزه بــا فقــر،
ِ
آموزشــی
حامــی کالسهــای
دهســتان شــد
ْ
ِ
ِ
تجــارت الکترونیــک و تولیــ ِد پوشــاک،
مشــوق
ارائهدهنــدۀ وامهــای کمبهــره و
ِ

در دایجــی اتفــاق افتــاد میتوانــد در مناطــق
دیگــر هــم تکــرار و تکثیــر شــود .او میگویــد:
«هرجایــی ،محصــوالتِ منحصربهفــر ِد خــودش
را دارد .تنهــا کاری کــه بایــد خودشــان را
قــادر بــه انجامــش کننــد ایــن اســت کــه آن
محصــوالت را در اینترنــت بفروشــند».

گرفتــن
کارآفرینهــای موفــق بــرای بهخدمت
ِ
کارگــران محلــی کــه زیــر خــط فقــر بودنــد.
ِ
ظــرف کمتــر از چهارســال ،بــه گــزارش بــازوی
ـی علیبابــا ۶ ،هــزار و  ۳۰۰نفــر از اهالی
تحقیقاتـ ِ
دایجــی و مناطــق اطــراف ،بهلطــف فــروش
ازطریــق تجــارتِ الکترونیــک ،آمدنــد بــاالی
خــطِ فق ـ ِر رســمی.
بــه گفتــۀ علیبابــا ،در کل کشــور  ۱۸روســتا،
کــه طبــق اعــام دولـ ِ
ـت ملــی در فقــر بودنــد
و اکنــون تبدیــل شــدهاند بــه روســتاهای
«تاوبــاو» ،درمجمــوع بیــش از  ۱۰میلیــون
یــوان ( ۱/۴۵میلیــون دالر) در ســال بهصــورت
آنالیــن کاال میفروشــند .علیبابــا تخمیــن
میزنــد کــه عــاوه بــر آن دویســت روســتای
اســتانی
دیگــر ،کــه طبــق اســتانداردهای
ِ
فقــر  -کــه حدنصــاب باالتــری از درآمــد را
درنظــر میگیــرد -در گذشــته فقیــر محســوب
میشــدند ،بــه اهــدافِ فــروش مشــابهی
دســت پیــدا کردهانــد .روســتاهای شهرســتان
«پینــگ» در اســتان «خ هب ِــی» کــه بــه فاصلــۀ
چندصدکیلومتــری در شــمال «دایجــی» واقــع
شــدهاند و ازنظــر ملــی بهعنــوان ناحیــۀ
فقیرنشــین دســتهبندی شــده بودنــد ،اآلن
دوچرخههــای بچگانــه تولیــد میکننــد.
درهمیناثنــا ،در یکــی از روســتاهای اســتان
غربــی کشــور ،مــردم
«یوننــان» در جنــوبِ
ِ
دســتی نقــره
اقلیــت نــژادیِ «بائــی» ،صنایــع
ِ

ایــن واقعیــت کــه توســعه در چیــن ،مســئولیت
بخــش بزرگــی از کاهــش فقــر جهانــی را در
سیســال اخیــر برعهــده داشــته اســت ،بــرای
همــۀ دنیــا مســجل اســت .خــو ِد دولــت چیــن
«چــن
نیــز بــه ایــن مســئله واقــف اســتِ .
شــی ِون» ،نایبرئیــس ســابق گــروه رهبــری
مرکــزیِ کا ِر روســتایی در حــزب ،در یــک
ملــی خلــق در ژانویــه
ســخنرانی در کنگــرۀ
ِ
 ۲۰۱۶گفــت :اگــر تــا پایــان ســال ۲۰۲۰
همچنــان تعــداد زیــادی از مردممــان زیــر خــط
فقــر باشــند ،ایــن موضــوع بــا هدفمــان بــرای
ســاختن یــک جامعــۀ نســبتاً مرفــه همخوانــی
نخواهــد داشــت .هــم مــردم خودمــان و هــم
جامعــۀ بینالملــل بــه دیــدۀ تردیــد بــه مــا
نــگاه خواهنــد کــرد .امــا اگــر بتوانیــم بــا
اســتانداردهای فعلــی تــا پایــان ســال مــردم را
از فقــر خــارج کنیــم ،آنــگاه  ۱۰ســال از برنامــۀ
زمانبنــدیِ ســازمان ملــل متحــد بــرای توســعۀ
پایــدار جلوتــر خواهیــم بــود و بهطــور مؤثــری

میفروشــند و از ایــن طریــق ،فــروش ۱۹
میلیــون یوانــی را در ســال  ۲۰۱۵در «تاوبــاو»
بــه نــام خودشــان ثبــت کردنــد.
در دایجــی ،تالشهــای آقــای «ســو» او را در
ذهــن روســتاییان تــا حــد یــک اســطوره بــاال
بــرده اســت ،همــان روســتاییانی کــه تــا پیش از
آن رابطهشــان بــا مقامــاتِ محلــی کارد و پنیــر
بــود .بااینحــال ،ســو تأکیــد دارد کــه آنچــه

رهبــریِ حــزب و مزایــای سوســیالیزم از نــو ِع
چینــیاش را بــه دنیــا نشــان خواهیــم داد.
وقتــی کــه فقــط چندســال تــا سررســی ِد ۲۰۲۰
مانــده بــود ،دولــت مرکــزی بودجــۀ مبــارزه
بــا فقــر را تقویــت کــرد و در ســال ۲۰۱۶
آن را بــا  ۴۳درصــد افزایــش بــه بیــش از ۶۶
میلیــارد یــوان رســاند .خــو ِد اســتانها هــم
یــوان دیگــر بــه ایــن مبلــغ
چهــل میلیــارد
ِ

نسبت ًا مرفه

نشریه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز شماره  8پاییز 1399

57

به گزارش
بازوی
تحقیقاتیِ
علیبابا ،ظرف
کمتر
از چهارسال،
 ۶هزار و ۳۰۰
نفر از اهالی
دایجی و
مناطق اطراف،
بهلطف فروش
ازطریق
ِ
تجارت
الکترونیک،
آمدند باالی
ِ
خط فق ِر
رسمی.

برای اینکه
یک روستا از
هیچ تبدیل
ْ

شود به یک
مرکز تولید در
سطح ملی ،به
ِ
تالش هماهنگ
و فداکاری
فوقالعادهای
ازسمت مقامات
دولتی نیاز
دارد.

اضافــه کردنــد .ایــن تأکیــ ِد مضاعــف بــر
کردن فقــر ،درپــی یــک پویــش
ریشــهکن ِ
شناســایی فقــر در ســال ۲۰۱۳
ملــی بــرای
ِ
اتفــاق افتــاد .پویشــی کــه هــزاران نفــر را
ـد
بهخدمــت گرفــت تــا براســاس ســطح درآمـ ْ
تمــا ِم خانوارهــای درگیــر فقــر را شناســایی
کنــد و در ادامــه ،ازطریــق پروژههایــی کــه بــه
تأییــد ســطوح باالتـ ِر حکومــت رســیده اســت،
مســتقیماً ایــن خانوارهــا را بــرای صــرفِ بودجه
هدفگــذاری کنــد.
شــورای دولتــی ،یــا همــان کابینــه ،در مــاه
دســامبر از برنامــۀ پنجســالهاش بــرای مبــارزه
بــا فقــر رونمایــی کــرد کــه در آن سیاسـتهای
شــخصی ایــن
مالیاتــی ،مالــی ،ســرزمینی و
ِ
حــوزه اعــام شــده بــود .سیاســتهایی کــه
تعییــن شــده بودنــد تــا  ۱۲۸هــزار روســتای
فقــرزدهای را هــدف بگیرنــد کــه در فهرســت
شناســایی فقــر نامشــان
ملــی
راهنمــای
ِ
ِ
آورده شــده بــود .برنامــۀ دولــت مرکــزی
هــم دومــاه جلوتــر از آن منتشــر شــده بــود
و مســئولیتهای مرکــزی و محلــی را بــرای
مبــارزه بــا فقــر مشــخص کــرده بــود .در ایــن
برنامــه همچنیــن مجــددا ً بــر قوانینــی تأکیــد
ارزیابــی عملکــر ِد مقامــات
شــده بــود کــه
ِ
دولــت محلــی هــر منطقــه را گــره م ـیزد بــه
پیشــرفت برنامههــای مبــارزه بــا فقــر در آن
منطقــه.
علیبابــا ،غــول اینترنتــی کــه پشـ ِ
ـت «تاوبــاو»
قــرار دارد هــم بــه نوبۀ خــودش از ایــن برنامهها
حمایــت کــرد .علیبابــا ،هماکنــون چهــار
برنامــۀ اختصاصــی بــرای ترویــج پلتفرمــش در
مناطــق دورافتــاده دارد .تمرکــزش هــم بهطــور
خــاص روی مناطــق مرکــزی و غربــی کشــور
اســت و قــرار اســت ایــن شــرکت مبلــغ ۱۰
میلیــارد یــوان در آنجــا ســرمایهگذاری کنــد
بــرای ســاختن یکصدهــزار مرکــز خدمــات
«تاوبــاو» در مناطــق دوردســت و همچنیــن
ـردن
توســعۀ لجســتیک و آمــوزش و ب ـهروز کـ ِ
روســتائیان تــا بتواننــد اقتصادشــان را تاوباویــی
کننــد .دولــت مرکــزی توافقنامههایــی را هــم
بــا علیبابــا و هــم بــا «جینگدانــگ» ،دیگــر
پلتفــرم عمــدۀ ایــن حــوزه ،امضــا کــرده اســت
تــا بــه نــام مبــارزه بــا فقــر توســعۀ تجــارت
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
میتوانــد رشــد بیشــتری داشــته باشــد».
یــو ،میگویــد« :اَنــت فایننشــال [بــازوی
مالــی علیبابــا] ،تأمیــن منابــع مالــی خــرد
بــرای کســبوکارهای کوچــک را در ســال
 ۲۰۱۰شــروع کــرد و تــا اآلن ســرمایهای کــه
علیبابــا در اختیــار کســبوکارهای کوچــک
قــرار داده اســت چهاربرابــر اعتبــاری اســت
کــه بانــک گرامیــن طــی  ۳۹ســال در اختیــار
ایــن کســبوکارها قــرار داده اســت» .اســتنا ِد
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اعتباردهــی خــردی اســت
یــو بــه ســازمان
ِ
کــه بهوســیلۀ برنــدۀ نوبــل ،محمــد یونــس،
بنیانگــذاری شــده اســت.

معکوسشدن فرار مغزها

بااینحــال بهرغــم خوشبینیهــای محلــی
و حمایــت ســطح بــاالی دولتــی ،بســیاری از
مناطقــی کــه در فقــ ِر افسارگســیختۀ کشــور
دســتوپا میزننــد ،بــرای ســرمایهگذاری
در رونــق تجــارت الکترونیــک ،ممکــن اســت
همچنــان بــا ســختیهایی مواجــه باشــند.
دایجــی نســبت بــه ســایرمناطق فقرنشــین
از یــک موهبتــی برخــوردار اســت و طبــق
ـطح آنجــا ،کا ِر
گفتــۀ شــاهدان :دشـتهای مسـ ِ
جادهســازی و ایجــاد زیرســاختها را تســهیل
میکنــد.
عمــدۀ فقــری کــه در چیــن باقیمانــده
اســت مربــوط میشــود بــه مکانهایــی کــه
دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی در آنهــا
بهســادگی امکانپذیــر نیســت ،مثــل نواحــی
کوهســتانی و مناطــق دورافتــادۀ مرکــزی
و غربــی .طبــق گفتــۀ علیبابــا ،از بیــش
از هــزار روســتای «تاوبــاو» در چیــن ،فقــط
 ۲۵درصدشــان در چنیــن مناطقــی واقــع
اقلیــم
شــدهاند .بعضــی از مناطــق ،علیرغــم
ِ
نامســاعد ،راههایــی را بــرای ایجــاد شــبکههای

تأمیــن و توزیــع پیــدا کردهانــد امــا اکثــر آنهــا
همچــان بــا موانــع بســیاری مواجهنــد که حتی
حمایتهــای ســطح بــاال هــم هنــوز نتوانســته
پــس آن برآیــد.
از
ِ
ـچ تبدیــل شــود
بــرای اینکــه یــک روســتا از هیـ ْ
تالش
بــه یــک مرکز تولیــد در ســطح ملی ،بــه
ِ
هماهنــگ و فــداکاری فوقالعــادهای ازســمت
مقامــات دولتــی نیــاز دارد« .چــوی لیلــی»،
دانشــیار دانشــگاه شــانگهای در رشــتۀ مالــی و
اقتصــاد ،میگویــد« :بــرای اینکــه یــک منطقــۀ
روســتایی در زمینــۀ تجــارتِ الکترونیــک موفق
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شــود ،همــۀ ذینفعــان بایــد بــه میــدان بیایند.
امــا در مناطــق فقیرتــر ،مســئولیت دولــت از
ایــن هــم ســنگینتر اســت ،بهایندلیــل کــه
ـتم کس ـبوکار بــه
چهبســا تمــام آن اکوسیسـ ِ
همیــن راهنماییهــای دولتــی وابســته باشــد».
از همــۀ اینهــا مهمتــر اینکــه فقیرتریــن
مناطــق کشــور از جمعیـ ِ
کار خالــی
ـت درسـ ِ
ـن ْ
شــدهاند و بــا کمبــود نیــروی کاری کــه
مهــارت الزم بــرای هماهنگشــدن بــا اقتصــا ِد
جدیــد را داشــته باشــد مواجهانــد.
یــو جیانتوئــو میگویــد« :اینکــه همــه ،آنجــا
را تــرک کــرده بودنــد ،فقــدان بزرگــی بــرای
ایــن مناطــق محســوب میشــد .مســئله ،فقــط
تعــداد آدمهایــی کــه میرونــد نیســت بلکــه
آن نــو ِع آدمهایــی اســت کــه آنجــا را
مهمتــر از ْ
تــرک میکننــد».
آخریــن بــاری کــه چیــن شــکوفایی صنعتــی را
در مناطــق روســتایی تجربــه کرد ،شــرکتهای
دهســتان و روســتا (تیویایها)کــه بهصــورت
مالکیــت جمعــی اداره میشــدند ،توانســتند
از نیــروی کار فــراوان ،حمایــت دولتهــای
محلــی و موانــع بســیار ناچیــز بــر سـ ِر تقاضای
مصرفکننــده ،حداکثــر اســتفاده را ببرنــد و
شــغل
بــا کســب ســودهای کالن ،میلیونهــا
ِ
روســتایی را در خــال دهــۀ  ۱۹۸۰و اوایــل
دهــۀ  ۱۹۹۰ایجــاد کننــد.

روســتایی برجســته« ،فِــی
شــناس
جامعه
ِ
ِ
شــیائوتانگ» ،معتقــد بــود کــه تیویایهــا
بــرای ایــن منظــور حیاتــی بودنــد و بخشــی از
علتــش ایــن بــود کــه ایــن شــرکتها کمــک
کردنــد تــا جریــان «فــرار مغزهــا» از روســتا بــه
شــهر معکــوس شــود.
پینوشتها:

( Josh Freedmanجــاش فریدمــن) نویســنده و

پژوهشــگری اســت کــه دربــارۀ ســایتگذاری
اقتصــادی و اجتماعــی پژوهــش میکنــد.
 Taobaoتاوباو

کاریکاتور

تهدیدهای جهانی

