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سرمقاله

مروری بر خواستههای بخش خصوصی از دولت سیزدهم
ابوالفتح ابراهیمی

اتاق بازرگانی ضمن آرزوی موفقیت برای دولت سیزدهم در پیشبرد اهداف

خود ،بر انتظارات قانونی خود چنانچه قب ً
ال نیز مکررا بیان کرده است ،تاکید

و بدون واسطه را برای پشتیبانی از تولید در برنامه گنجانید تا نوسانات بازار ،تولید

میکند .مدینه فاضله بخش خصوصی را نمیتوان جدای از منافع جامعه و کل

را در هر لحظه تحتالشعاع خود قرار ندهد.

ملت ایران دانست فلذا این انتظار ،متصور است تیم اقتصادی دولت از حداقل

از جمله برنامههای میان مدت و نیز طوالنیتر میتوان به اصالح

زیرساختهای تولید ،تجارت و صادرات حمایت کرده و با دیدگاه توسعه ای،

سیستم بانکی کشور اشاره کرد تا با همسو نمودن بانکها با بانک مرکزی و نیز

اهداف اشتغال ،ارزآوری و اختصاص منابع ارزی و ریالی در راستای تولید و

تولیدکنندگان ،منابع اصلی گردش مالی را بدون سودهای گزاف در اختیار آنان

خودکفایی را دنبال کند .بسیاری از معضالت موجود را میتوان با برنامه ریزی

قرار دهند.

کوتاه مدت و میان مدت مرتفع کرد ولی دست یابی به اهداف محقق نشده برنامه

استمهال و معافیت تولید کنندگان از بار مالیاتی سنگین را با توجه به

چشم انداز ۲۰ساله و عقبماندگیهای موجود نیاز به اصالح رویههای بلندمدت

نامگذاری سال جدید به نام « تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها» میتوان در

دارد .به تجربه ثابت شده بسیاری از موانع با اجرای صحیح قوانین و یا اصالح

اولویت الیحههایی دانست که دولت جدید تقدیم مجلس میکند.

اشتباهات گذشته و یا وضع مقررات جدید و برداشتن گامهای قاطع اصالح
پذیراست که به برخی از آنها اشاره میشود:
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شناسنامه تولیدی برای کارخانجات مصرف کننده این مواد اولیه ،عرضه مستقیم

اصالح برخی قوانین  ۵۰و  ۶۰ساله تجارت و اشتغال که سالهای سال
دغدغه تولیدگران است ،میتواند تحولی را در کسب و کارها ایجاد کند.

حاکم نمودن معیارهای شایستگی ،اخالق و مهارت در گزینش کارگزاران

تفکیک تولید واقعی با امر مونتاژ و قائل شدن امتیازات ویژه برای

دولتی و رصد و ارزیابی عملکرد شش ماهه آنها به وسیله هستههایی که در

تولیدکننده توسط وزارت صمت میتواند مشوق کارآفرینانی باشد که در جهت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فعال میشوند یا توسط ارگانی جدید

رفع وابستگی صنایع و داخلی سازی گام برمیدارند.

و چابک که بدون تشریفات خاص اداری ،تنها و تنها انحراف مثبت یا منفی

با بازنگری در تنظیم تعرفههای گمرکی و تعیین نرخهای صحیح پایه

کارگزاران را از برنامه اصلی و تدوین شدهای که در بدو گزینش به مجلس یا

صادراتی و با همفکری اتاقهای بازرگانی ،راه پشتیبانی از تولید و صادرات را

هیئت دولت و یا وزیر مربوطه ارائه داده اند ،بررسی کند تا تصمیمگیری عاجل

هموار کرده که این امر تاثیر به سزایی در ارتقای صادرات محصوالت غیر نفتی

در خصوص تداوم یا اصالح فعالیت آنان بعمل آید.

خواهد داشت.

قوه مجریه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با مشاهده مشکل

رایزنی سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه جهت حمایت از تجار

حجم نقدینگی بازار همانند اسالف خود افزایش مواد اولیه دولتی را در دستور

و تولیدکنندگانی که به بازارهای این کشورها راه مییابند و تنظیم تعرفههای

کار قرار ندهد چرا که صعود مکرر بهای مواد اولیه نه تنها موجب کاهش نقدینگی

عادالنه دوسویه از جمله امور مهمیاست که با همکاری و تعامل وزارت امور

جامعه نمیشود بلکه متعاقباً اثرات تورمیرا به دنبال داشته و تعطیلی بنگاههای

خارجه ،وزارت صمت و سایر ارگانهای دولتی عملی شده وتحقق این امر گردش

تولیدی متصور خواهد شد.

مالی موثری را در سیستمهای تجاری و تولیدی کشور به دنبال خواهد داشت.

استفاده ابزاری از بازار بورس کاال به جای منطقی سازی قیمت مواد اولیه

پایه گذاری معامالت بورس بر اساس ارزش واقعی و بنیادی شرکتها

تولیدشده توسط کارخانجات بزرگ دولتی و یا تحت مدیریت دولت از جمله

که میتواند اعتماد از دست رفته عالقه مندان به سرمایهگذاری در کارخانجات

کارخانجات فوالدی و پتروشیمینباید تداوم یابد چرا که بستر الزم برای خرید و

و بنگاههای اقتصادی و فعالین در بورس را بازگرداند و مانند بازارهای بورس

فروش این کاالها فراهم بوده و تولید کننده آخرین ایستگاهی است که میبایست

پیشرفته سایر کشورها موجبات اشتغال بیشتر وتوسعه صنعت را فراهم سازد.

با پرداخت مبلغی گزاف از این مواد در جهت تولید بهره گیرد .میتوان با صدور

بدون شک سفتهبازی وسوداگری با ارز و کاالهای واسطه با تمرکز به تولید
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و تقویت صنعتگران ،سیر نزولی یافته و به دنبال آن ،ارزش کاالها با شکستن
حبابهای کاذب واقعیتر خواهد شد و این سنگی خواهد بود که بر لحد گرانی
و تورم خواهد نشست.
تقویت صندوقهای بازنشستگی و سوق دادن آنان به سمت بهره برداری
بیشتر و بهتر از دارائیهای خود و همچنین هدایت سرمایهگذاریهای آنان به
سمت و سوی فعالیتهای پر بازده میتواند از بار نگرانی بازنشستگان کاسته و
آنان و همچنین افراد شاغل را به آینده خود امیدوار ساخته و بار سنگینی را از
دوش دولت بردارد.

تدوین برنامه طوالنی مدت برای صنعت کشور و روشن نمودن استراتژی
صنایع با همکاری نخبگان و سایر قوا و دانشگاهها (به نحوی که این برنامه با
تغییرات دولتها متحول نشود) از اصولی است که ممالک مترقی آن را رعایت
نموده اند و ما نیز میتوانیم از این تجربه بهره الزم را ببریم.
این موارد جزو دهها راهکار عملی دیگر برای رئیس جمهور دولت سیزدهم
است که با کمک فرهیختگان اقتصادی و تولیدی کشورمان میتواند به اصالح
وضعیت فعلی بیانجامد تا به دنبال آن ،شاهد رشد شاخصهای اقتصادی با تالش
فعالین و نخبگان کشورمان باشیم.
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مروری بر چکیده سخنان رییس اتاق تبریز
 17مهر
هفتاد و هفتمین نشست شورای
گفتگوی آذربایجان شرقی
 11مهر
نشست هماندیشی روسای
اتاقهای سراسر کشور

در رابطه با بخش های صادراتی اگر تصمیماتی گرفته می شود ،نمایندگان بخش خصوصی از ابتدا باید در جریان قرار
بگیرند .تصمیمات گرفته شده بدون حضور و مشورت با بخش خصوصی ،قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
بازارهای اطراف ما همچون پاکستان ،افغانستان و غیره تبادل دالری ندارند .اگر تعدیلی در این خصوص داشته باشیم،
شاهد افزایش چند برابری صادرات ایران خواهیم بود.
ل و نقل زمینی و دریایی قابل قبول نیست .قرار شد بخش خصوصی ناوگان بینالمللی راه بیاندازد
غفلت از ناوگان حم 
تا صادرات را رونق دهد اما در عمل اتفاقات دیگری رخ داد.

 8مهر
دیدار با هیأت مدیره کانون وکالی
دادگستری آذربایجانشرقی

یکی از نکات مهم ،ارائه آموزش های جدی در حوزه های مختلف حقوقی به بخش خصوصی است که در این راستا
خواستار معرفی اساتید توانمند حقوقی از سوی کانون برای ارائه مباحث حقوقی و آموزش الزم به فعاالن بخش خصوصی
هستیم.

 31شهریور
همایش ایران تک

تالش و غیرت کارآفرینان آذربایجان زبانزد است و اکنون در بعضی شهرستانهای استان در اثر فعالیت صنعت
گران و توسعه تولید ،بیکاری به صفر رسیده است.

 20شهریور
هفتاد و ششمین نشست شورای
گفتگوی استان

عدم استفاده از سیاست های تکراری ناموفق دوره های قبل ،حذف هزینه های جاری و افراطی دولت ،جلوگیری
از خروج سرمایه گذاران ایرانی با حمایت از تولید ،برنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذار خارجی ،حذف ارز دولتی و
یارانه های مصرفی ،دریافت مالیات از بخش غیر مولد و ارائه مشوق های مالیاتی برای بخش مولد ،حذف قیمت گذاری
دستوری و ایجاد تعادل بر اساس قانون عرضه و تقاضا ،برنامه ریزی در خصوص زیرساخت ها و بهینه سازی مصارف
انرژی و منابع طبیعی از جمله تجربیات الزم برای ونزوئالیی نشدن ایران است.

 16شهریور
جلسه بررسی وضعیت صادرات
استان
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اگر قرار بر آزادسازی نرخ حامل های انرژی و هزینه سوخت است ،باید منابع حاصل از آزادسازی در راستای افزایش
یارانه های پرداختی به مردم هزینه شود.

دولت و بخش خصوصی باید به جای محکوم کردن یکدیگر ،دشمن اصلی را شناسایی کرده و برای نابودی آن
متحد شوند.
با وجود تورم باال ،آیا بانک مرکزی  ۴۰درصد منابع کشور را در اختیار تولید گذاشته و نقدینگی الزم برای این
واحدها را تامین کرده است؟ منابع بانکی خوبی در آذربایجان شرقی داریم اما جذب واحدهای سرمایه گذاری در خود
استان نشده که این امر کم لطفی در حق این واحدها است.
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 13مرداد
جلسه کمیسیون کارآفرینی،
گردشگری و اقتصاد دانش بنیان اتاق

صادرکنندگان باید خود را آماده برای حضور در بازارهای جهانی در دوران بعد از کرونا کنند .امروزه بحث تجارت
الکترونیک اهمیت ویژه ای در حوزه تجارت یافته است که باید در این حوزه نیز به صورت اصولی فعالیت شود.

 19تیر
هفتاد و چهارمین نشست شورای
گفتگوی استان

اگر قطعی برق اتفاقی خارج از اراده باشد پس باید در مقابل آن یکسری امتیازات از بابت مالیاتی یا بیمه تامین
اجتماعی برای صاحبان صنایع در نظر گرفته شود چرا که با وجود قطعی برق ،واحدها همچنان باید نسبت به پرداخت
حق بیمه و مالیات مبادرت بورزند.

 18تیر
جلسه بررسی مشکالت قطعی برق
صنایع آذربایجان شرقی

سال گذشته قرار بود به مقدار  ۱۲۰مگاوات برق در شهرکهای صنعتی استان تولید شود حتی محل احداث
نیروگاه نیز مشخص شد اما نمیدانیم به چه دلیل ،عدهای مخالف اجرای این مصوبه هستند.

 28اردیبهشت
هفتاد و دومین نشست شورای
گفتگوی استان

یکی از مشکالت بزرگ واحدها در حوزه مالیات و بیمه است .بسیاری از واحدهای فعال در حوزه پوشاک و
گردشگری در اثر کرونا آسیب دیده و با تعطیلی  ۱۰۰درصدی مواجه شده اند که طبیعتا این امر خارج از اراده آن ها
محسوب می شود .در قراردادها همواره یک بند برای امورات خارج از اراده در نظر می گیرند چرا که هیچ کسب و کاری
نمی تواند در صددرصد موارد ،تمامی حاالت قرارداد را اجرایی کند.

 29فروردین
دیدار با سفیر جمهوری اسالمی
ایران در تفلیس

متاسفانه در سیاست گذاری اقتصاد تجاری کشور ما بحث تجارت دو طرفه مدنظر قرار نگرفته است در حالی که
باید در کنار صادرات به کشورهای مختلف به فکر واردات محصوالت خوب تولیدی آنان نیز باشیم و بدین ترتیب می
توان شاهد توسعه اقتصاد کشور بود.

 24فروردین
جلسه ویدیوکنفرانسی سفیر
جمهوری اسالمی ایران در هند

بخش خصوصی کشور درگیر برخی بروکراسی های اداری بوده و همین امر ،کار را برای تمامی صادرکنندگان
سخت کرده است .صدور بخشنامه ها و دستورات جدید و خلق الساعه ،سبب عملکرد نامناسب تجار ایرانی در سطح
جهانی خواهد شد.

 22فروردین
حضور رایزنان جدید بازرگانی ایران
در جمهوری آذربایجان و ارمنستان

باید به فکر تجارت دو سویه با این دو کشور باشیم چرا که بازار یک طرفه ،سودی برایمان نخواهد داشت که از
رایزنان جدید ایران در این دو کشور می خواهیم زمینه را برای تجارت دو سویه آماده کنند.

 22فروردین
دیدار با مدیرکل بازرسی استان

هیچ ارگانی حق از بین بردن امنیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و فعاالن بخش خصوصی را نداشته بلکه
در شرایط کنونی تمامی بخش های استان باید به فکر تولید و توسعه اشتغال باشند.

 14فروردین
دیدار نوروزی با نماینده
ولی فقیه در استان

عدم همکاری مناسب بانک ها از جمله دغدغه هایی است که باید در سال جدید توجه بیشتری بر روی آن صورت
پذیرد.

 14فروردین
دیدار نوروزی
با استاندار آذربایجان شرقی

برای برداشتن موانع تولید در آذربایجان شرقی باید از مجموعه خود استان آغاز به کار کنیم چرا که درصد باالیی
از این موانع در خود استان قابل حل است.

 14فروردین
دیدار با دادستان تبریز

در صورتی که هر یک از مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به درستی اجرایی میشد ،امروز شاهد
کاهش بسیاری از مشکالت و دغدغه های اقتصادی در استان بودیم اما متاسفانه برخی از این مصوبات ،به مرحله اجرا
نرسیده است.

 ۱۴فروردين
دیدار با رییس کل دادگستری استان

خوشبختانه در این راستا فرهنگ تعامل مناسبی در استان وجود دارد و تنش خاصی مابین بخش های مختلف
دیده نمی شود.
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«تولید»

از زبان استاندار سابق آذریابجان شرقی
در زیر چکیده ای از سخنان محمدرضا پورمحمدی ،استاندار و رییس
سابق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی در سال
 1400در خصوص بخش تولید ،صنعت و تجارت را از نظر میگذرانید.

 17مهر
هفتاد و هفتمین نشست شورای
گفتگوی استان

کاهـش نـرخ بیـکاری و افزایـش صـادرات ،سـرمایهگذاری و توسـعه واحدهـای تولیـدی دسـتاوردهایی اسـت که در سـایه
همراهـی دولـت بـا بخـش خصوصـی به دسـت آمده اسـت.
در مدتـی کـه در اسـتان بـودم تلاش کـردم تا با همراهـی مدیران اجرایـی ،موانـع را از پیش پای بخش تولیـد رفع کنیم و
هیـچ مـوردی نبوده اسـت که دسـتگاهها در حل مسـائل و مشـکالت صاحبان صنعـت و تولید همراهی نکرده باشـند.
بخشـی از مشـکالت بخـش تولیـد ناشـی از ورود افـراد نااهل به ایـن بخش یـا واگذاریهای نادرسـت اسـت و در مواردی
کـه یـک واحـد تولیـدی بـه خاطـر شـرایط اقتصادی کشـور دچار مشـکل شـده ،دسـت به دسـت هـم دادهایم تا بـه تعطیلی
کشـیده نشود.

 31شهریور
کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید استان

بانکهـا در راسـتای پشـتیبانی و مانـعزدایـی از بخـش تولید ،روند پرداخت تسـهیالت بـه واحدهای صنعتـی و تولیدی را
تسهیل کنند.
واحدهـای تولیـدی و صنایـع در ماههـای اخیـر همراهـی خوبـی با شـرکتهای توزیع برق داشـتند و باید بـرای تأمین برق
پایـدار آنهـا همـکاری شـود .مشـکل کمبود برق فعال مرتفع شـده اسـت اما بنـا به اعلام وزیر نفت ،احتمـاال در ماههـای پایانی
سـال بـا کمبود گاز مواجه خواهیم شـد کـه تدابیر الزم باید از اکنون اندیشـیده شـود.

 23شهریور
آئین عقد قرارداد احداث مجموعه
کارخانجات تولید کاتد مس در
مجتمع مس سونگون

در سـایه تالشهـا و زحمـات همـه فعـاالن اقتصـادی اسـتان ،نـه تنها چرخـه اقتصاد اسـتان در شـرایط تحریـم از حرکت
بازنایسـتاد ،بلکـه شـاهد رونـق بخشهـای مختلف هـم بودیم.
مهمتریـن شـاخص اقتصـادی اسـتان نرخ بیکاری اسـت که اکنون بـه  7.4درصد کاهش یافته و در سـایه بسترسـازیهای
مناسـب برای توسـعه شـاهد مهاجرت معکوس به اسـتان هستیم.
در آغـاز دوره مسـئولیتم در اسـتان سـه پـروژه را بـه عنوان اولویـت کاری خود مطرح کردم که این سـه پروژه شـامل پروژه
ذوب مـس ،نفلیـنسـینیت و قطـب سـوم خـودرو بـود و خوشـحالم کـه در روزهـای پایانی مسـئولیت هر سـه پـروژه در حال
محقق شـدن است.
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بخـش خصوصـی در مدیریـت مسـائلی کـه بـه خـود این بخـش مربوط اسـت ،مشـکلی ندارد و مشـکالت زمانـی ایجاد

 20شهریور

میشـود کـه ایـن بخـش بـه دنبـال دریافت خدمـات از دسـتگاههای دولتی اسـت .اگـر کارهای بخـش خصوصـی را به خود

هفتاد و ششمین نشست شورای

ایـن بخـش بسـپاریم و بخـش دولتـی بـه جای اینکـه رقیب بخـش خصوصی باشـد ،نقـش کنشیـاری ایفا کند بسـیاری از

گفتگوی شرقی

مشـکالت حـوزه صنعـت و تولید حل خواهد شـد.
کاهـش نـرخ بیـکاری ،افزایـش صـادرات و بهبود فضای کسـبوکار اسـتان در سـایه تعامل و همراهـی بخش خصوصی
بـا دولـت تحقق یافته اسـت.
بخـش خصوصـی مـا تـوان ایـن را دارد کـه همـه فعالیتهای خـود را در خارج از کشـور هم انجـام دهد و الزم اسـت با
تشـکیل کمیتـهای تخصصی ،سـازوکارهای این موضوع فراهم شـود.

 20شهریور
دیدار با معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت

بـا وجـود تمـام تنگناها و مشـکالتی ماننـد تحریمهـا و کرونا ،شـاخصهای اقتصادی و تولیدی اسـتان رو به رشـد بوده
و رونـد توسـعه صنعتـی اسـتان متوقـف نشـده که ایـن موفقیت در سـایه همراهـی بخش خصوصـی و تالشهای مسـئوالن
بخشهـای مرتبـط به دسـت آمده اسـت.
بخـش خصوصـی مـا در دوران کرونـا عملکرد چشـمگیری داشـت و علاوه بر اینکه هیـچ واحد تولیـدی تعطیل و هیچ
نیـروی کاری تعدیـل نشـد ،واحدهـای تولیـدی ما توانسـتند نیاز اسـتان به محصـوالت مربوط بـه کرونا را هـم تأمین کنند.

 18شهریور
دیدار با رئیس سازمان ملی
استاندارد ایران

 16شهریور
آئین اختتامیه جشنواره
شهید رجایی آذربایجانشرقی

افزایـش صـادرات اسـتان بـه بیـش از  3میلیارد دالر در سـال نشـانه کیفیت تولیدات و رعایت اسـتاندارد توسـط بخش
تولید اسـتان بوده اسـت.
آذربایجانشـرقی در سـالهای گذشـته جـزو اسـتانهای مهاجرفرسـت بـود ،اما بـا سـرمایهگذاریهایی که انجام شـده
در حـال حاضـر شـاهد مهاجـرت معکوس به اسـتان هسـتیم و امیدواریـم این روند همچنان ادامه داشـته باشـد.
انتظـار داریـم وقتـی از خلیـج فـارس بـه مناطـق مرکـزی کشـور آبرسـانی میشـود ،اجـرای یـک خـط انتقـال 100
کیلومتـری در اسـتان مـا گرفتـار هفتخوان نشـود و یا بـرای صدور مجـوز احداث نیروگاههـای کوچک که میتواند مشـکل
کمبـود بـرق را تـا حـدود زیـادی رفع کنـد ،معطل صـدور مجـوز از مرکز نباشـیم.
همـه ایـن مشـکالت ناشـی از نظـام برنامهریزی متمرکز و سیسـتم تمرکزگرا اسـت ،در حالـی که تجربه نشـان داده هر
زمـان بـه اسـتانها اختیار داده شـده ،کارها بهتر انجام شـده اسـت.
آذربایجانشـرقی با داشـتن  270کیلومتر مرز مشـترک با کشـورهای همسـایه ،ظرفیت بسـیار خوبی برای داد و سـتد
و توسـعه تجـارت دارد کـه اگـر اختیار کافی به اسـتان داده شـود ،این کار با سـرعت بیشـتری انجام میشـود.

 8شهریور
گفتگوی ویژه خبری

در سـه سـال گذشـته تعـداد شـهرکهای صنعتـی اسـتان از  41بـه  54افزایـش یافتـه و تسـهیالت خوبـی بـرای
تولیدکننـدگان فراهـم شـده اسـت.
صـادرات غیرنفتـی در سـال  1398بـه  3.2میلیـارد رسـیده بـود کـه نسـبت به سـال پیـش از آن 50 ،درصـد افزایش
داشت.
نـرخ بیـکاری در آذربایجانشـرقی طی سـالهای گذشـته سـیر کاهشـی داشـته ،بهطوریکه متوسـط نرخ بیـکاری در
کشـور  10.3درصـد اسـت و نـرخ بیکاری اسـتان در سـال جاری بـه  7.4درصد کاهش یافته اسـت.

 5مرداد
جلسه کارگروه تسهیل
و رفع موانع تولید استان

نـرخ بیـکاری اسـتان بـه  7درصـد کاهـش یافتـه و این آمار در شـرایطی به دسـت آمده اسـت کـه با مشـکالت مربوط
بـه تحریـم و کرونـا مواجـه هسـتیم .امـا همچنان راضـی به این وضعیـت نبوده و بایـد برای ایجاد اشـتغال بیشـتر در جامعه
تلاش کنیم.
تحریـم و کرونـا از عوامـل موثـر بـر حـوزه تولیـد و صنعت اسـت امـا برخـی ناکارآمدیهـا و بیتدبیریهـا در این حوزه
نیـز قابل کتمان نیسـت.
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 19تیر
هفتاد و چهارمین نشست شورای
گفتگوی استان

 16تیر
دیدار با مدیران
امور مالیاتی استان

مناسـبات تجـاری و اقتصـادی دو کشـور ایران و ترکیه همواره از اهمیت بسـیار زیـادی برخوردار بوده و عالوه بر مناسـبات
اقتصـادی و تجـاری ،ارتباطـات فرهنگی ،سیاسـی و اجتماعی دو کشـور نیز باید مورد توجـه قرار گیرد.
دو کشـور بـرای افزایـش سـقف مبادالت تجـاری به بیـش از  30میلیارد دالر توافقاتی دارند که متاسـفانه ایـن رقم در حال
حاضـر ،بسـیار پاییـن تر و در حـدود یک دهم میزان توافق اسـت.
متأسـفانه برخـی شـرکتهای بـزرگ ،خدمـات را در داخـل اسـتان دریافـت میکننـد و مالیات خود را در سـایر اسـتانها
پرداخـت میکنند.
در طی دوران مدیریت خود در اسـتان تالش کردم بخشـی از حسـابهای مالی شـرکتهای بزرگ را که در خارج اسـتان
بـود ،به داخل اسـتان بیاوریم.
متولیان محیط زیسـت کشـور باید بیش از گذشـته از تجربیات موفق کشـورهای دیگر در حفظ و حراسـت از محیط

 23خرداد
دیدار مدیرکل و مدیران
حفاظت محیط زیست استان

 23خرداد
هفتاد و سومین نشست شورای

زیسـت اسـتفاده کرده و یاریگر توسـعه بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی باشـند.
تمامیواحدهـای تولیـدی و صنعتی باید الزامات و دسـتورالعملهای زیسـتمحیطی را رعایت کننـد .اداره کل محیط
زیسـت بـا هـر واحـدی که به محیط زیسـت ،آسـیب وارد کند ،برخـورد و متخلفان را وادار به جبران خسـارت نسـبت به
طبیعت وادار کند.

بایـد شـاهد اسـتفاده از انرژیهـای تجدیدپذیـر در اسـتان و فراهم شـدن امکان سـرمایهگذاری بخـش خصوصی در
ایجـاد نیروگاههـای مقیاسکوچک باشـیم.

گفتگوی استان
تلاش میکنیـم تـا زمینـه حضور پررنگتـر فعاالن اقتصـادی و بخش خصوصی اسـتان در بازارهای منطقـه را فراهم
 19خرداد
در دیدار سفیر جمهوری
اسالمیایران در قزاقستان

کنیم.
بسـته همکاریهای مشـترک اسـتان با کشـورهای همسـایه تهیه میشـود که در این بسـته اقتصادی ،ظرفیتها و
نیازمندیهای اسـتان گردآوری شـده اسـت.
عرصـه روابـط بینالملـل ،عرصـه رقابـت اسـت .اسـتفاده از زمینههـای مشـترک همـکاری ،نیازمند ثبات سیاسـی و
بهبـود روابـط بینالملـل اسـت و امیدواریـم ایـن فرصـت بیـش از پیش فراهم شـود.

 1خرداد
جلسه کارگروه
رفع موانع تولید استان

 28اردیبهشت
هفتاد و دومین نشست شورای
گفتگوی آذربایجانشرقی
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توسـعه اسـتان به صورت متوازن انجام نیافته و در حالی که بیشـتر صنایع در قسـمت غرب اسـتان مسـتقر شـدهاند،
در شـرق و شـمال شرق اسـتان ،کشـاورزی مورد توجه قرار گرفته است.
در شهرسـتانهای اهـر و هریـس معـادن مهمیوجود دارند کـه اگر اصول بهرهبـرداری از آنها مورد توجـه قرار نگیرد،
نخواهیم توانسـت از این نعمت الهی بهرهمند شـویم.

انتقـال آب ارس بـه تبریـز ،مهمتریـن راهـکار مبـارزه بـا تنـش آبـی در اسـتان اسـت و با اجـرای این پروژه ،مشـکل
کمآبـی تبریـز تـا  25سـال آینـده برطرف میشـود.
بـه دلیـل عـدم موفقیت کنسرسـیوم برنده مناقصـه در اجرای این پروژه و عدم توانایی شـرکت مزبـور در تامین منابع
مالـی ،قـرارداد اجرای پروژه با قرارگاه خاتماالنبیا منعقد شـده اسـت.
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 21اردیبهشت
دیدار با سرکنسول ترکیه
در تبریز

 20اردیبهشت
جلسه بررسی عملکرد
نظام بانکی استان

 25فروردین
ارتباط تصویری
با استاندار ترابزون ترکیه

آذربایجانشـرقی از نظـر صنعتـی و معدنـی و کشـاورزی از اسـتانهای مهـم کشـور اسـت و بیـش از  ۵هـزار واحـد
صنعتـی در اسـتان وجـود دارد.
در حـال حاضـر بیش از  40درصد سـرمایهگذاران شـهرک سـرمایهگذاری خارجی ،ترکها هسـتند کـه امیدواریم روند حضور
و سـرمایهگذاری آنها در بخش تولید و صنعت افزایش یابد و شـاهد تعامل بیشـتر فعاالن بخش خصوصی دو کشـور باشـیم.
واحدهـای تولیـدی بـه دلیل مشـکالت اقتصـادی که بهخاطـر تحریمها به وجـود آمده ،بدهی خـود را نمیتواننـد پرداخت
کننـد؛ بـا ایـن وجود تعامل خوبـی بین بانکها و تولیدکنندگان اسـتان وجـود دارد.
انتظار بیشـتری از بانکهای اسـتان در جهت حمایت از واحدهای تولیدی داریم .اگر واحدهای تولیدی ورشکسـته شـوند،
بانکهـا نیز متضرر خواهند شـد.
بیـش از  5هـزار واحـد صنعتی در آذربایجانشـرقی مسـتقر هسـتند و تبریز چهارمین شـهر صنعتی کشـور اسـت .منطقه
آزاد تجـاری ارس بـرای فعالیتهـای اقتصـادی تجـار و بازرگانـان خارجی مناسـب اسـت و از سـرمایهگـذاران کشـور ترکیه به
خصـوص تجـار اسـتان ترابـزون دعـوت میکنیم تـا در این منطقـه سـرمایهگذاری کنند.
بهرهمنـدی از ذخایـر غنـی معـادن فلـزی و غیرفلـزی یکـی دیگـر از مهمتریـن مزیتهـای اسـتان بـوده و شـرکتهایی از

 24فروردین
ارتباط تصویری با سفیر جمهوری
اسالمیایران در هند

چیـن ،روسـیه و گرجسـتان در پروژههـای معدنـی اسـتان حضـور دارند کـه از حضـور و سـرمایهگذاری هندیهـا در این حوزه
اسـتقبال میکنیم.
همچنیـن شـرکتهای اسـتان در زمینـه تولیـد محصـوالت نفتـی و پتروشـیمیخوش درخشـیدهاند و میتواننـد نقـش
عمـدهای در تامیـن نیـاز هنـد به محصـوالت پتروشیمیداشـته باشـند.
در حـال حاضـر تنهـا دو درصـد از مجمـوع ارزش صادراتـی کشـورمان بـه هنـد ،متعلق به آذربایجانشـرقی اسـت که این
حجـم باید افزایـش یابد.

 19فروردین
نشست با
مدیران بانکهای استان

بانکهـای خصوصـی حداقـل بایـد  50درصد از منابع خود را در اسـتان هزینـه کنند ،در حالی که این نسـبت در بانکهای
خصوصی اسـتان بین  2تا  10درصد اسـت.
منابـع و سـپردههای مـردم اسـتان در بانکهـای خصوصی نباید از اسـتان خارج شـود و فعالیت بانکهایی که هیچ نقشـی
در توسـعه اسـتان ندارند را نمیپذیریم.
حل مشـکالت کشـور در همه حوزهها حتی مسـائل فرهنگی و اجتماعی در گرو تولید ،کارآفرینی و رونق اقتصادی اسـت.

 14فروردین
در گفتگو با خبرنگاران

هرچنـد تحریمهـا تأثیـر محسوسـی در زندگـی مردم داشـته ،اما اتـکا به تولیـد و تقویـت توانمندیهای داخلی توانسـته بخش
قابـل توجهـی از تحریمهـا را خنثـی کنـد و در برخی از بخشها ماننـد تولیدات صنعتـی و غذایی به خودکفایی رسـیدهایم.
 ۸۵درصـد اقتصـاد آذربایجانشـرقی در دسـت بخـش خصوصـی اسـت کـه بخـش خصوصی و سـرمایهگـذاران بـه دنبال
امنیـت هسـتند کـه منظـور از امنیـت فقـط امنیت سیاسـی نیسـت بلکـه امنیـت اجتماعـی ،قضایـی و روانی هم مهم اسـت.
بایـد بـه بخـش خصوصـی اعتمـاد کنیـم و بخـش دولتی به جـای اینکه خـود را رقیـب بخش خصوصـی بدانـد ،باید نقش
نظـارت دقیـق بـر فعالیتهـای اقتصـادی را ایفـا کنـد کـه در ایـن صـورت ،مسـیر بـرای فعالیت هرچـه بهتر بخـش خصوصی
هموارتـر خواهد شـد.

 14فروردین
دیدار با هیأت نمایندگان
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تبریز

سـال  ،99سـال بسـیار سـختی برای دولت و بخش خصوصی بود .تشـدید تحریمهای اقتصادی و شـیوع کرونا ،آثار زیادی
بر اقتصاد کشـور داشـتند اما بهرغ م تمام مشـکالت ،شـاخصهای اقتصادی کشـور و اسـتان ،مثبت بود.
بـا وجـود مشـکالت اقتصـادی ،صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی اسـتان در سـال گذشـته هیچ نیـروی کاری را تعدیل
نکردنـد کـه ایـن مردانگی آنهـا در تاریخ ثبت میشـود.
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مراسم معارفه استاندار آذربایجانشرقی؛

آذربایجانشرقی باید محور توسعه صنعتی کشور باشد
مراسـم تکریـم و معارفـه اسـتاندار آذربایجانشـرقی در مصلـی امـام خمینـی (ره)
تبریـز برگـزار شـده و طـی آن عابدین خـرم به عنـوان اسـتاندار آذربایجانشـرقی
انتخـاب شـد .در این مراسـم وزیر کشـور بر لـزوم تبدیل آذربایجانشـرقی به محور
توسـعه صنعتی کشـور تاکیـد کرد.
احمـد وحیـدی در ایـن مراسـم در بخشـی از سـخنان خود گفت :این اسـتان
بایـد محـور توسـعه صنعتـی کشـور باشـد و بـا توجه بـه وجـود صنعتگـران ماهر،
توانمنـد و نخبـه بایـد شـاهد توسـعه هـر چـه بیشـتر صنعتی این اسـتان باشـیم؛
بسـیاری از محصـوالت صنعتـی بـا تکنولـوژی برتر باید در این اسـتان تولید شـود.
وی یادآور شـد :آذربایجانشـرقی بیش از آنچه هسـت اسـتحقاق توسعه دارد،
بایـد نخبـگان اسـتان حفظ شـده و از ذخایر عظیم سـرمایه انسـانی و نخبگان آن،
همه کشـور بهرهمند شـوند.
وزیـر کشـور ،آذربایجانشـرقی را منطقـه ترانزیتـی مهـم و نقطه وصـل ایران
بـا کشـورهای شـمالی خوانـد و افـزود :توسـعه دیپلماسـی اقتصادی با کشـورهای
همجـوار بایـد بیـش از پیـش مـورد توجه قـرار گیرد.
وحیـدی ادامـه داد :تبریـز نقطـه ثقـل و اتکاء فرهنگـی برای همه کشـورهای
منطقه محسـوب میشـود.

به نیروهای جوان انقالبی میدان داده شود

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجانشـرقی نیـز در ایـن مراسـم گفـت :از همـه
تشـکلهای دینـی و انقالبی که در سـتادهای مختلـف انتخاباتی حضور داشـتند و
بعـد از آن کاندیداهـای خود را برای قبول مسـئولیت و تصدی اسـتانداری به تهران
معرفـی کردنـد ،اسـتدعا دارم در حـال حاضـر بـا وحـدت و صمیمیت به اسـتاندار
منتخـب دولت کمـک کنند.
سـیدمحمدعلی آلهاشـم گفـت :از همـه چهرههـا و ذی نفوذان اسـتان تقاضا
دارم نسـبت بـه همـکاری بـا مسـئوالن اجرایـی همـت گمارنـد تـا موفقیتهـای
چشـمگیری در اسـتان داشـته باشـیم.
وی بـا اعلام اینکـه خوشـبختانه سـردار خرم نسـبت به مسـائل اسـتان بروز
بـوده و مشـکالت را میداننـد ،افـزود :از ایشـان تقاضـا دارم با اسـتفاده از نیروهای
جـوان انقالبـی و نخبـه و میـدان دادن بـه آنهـا بتوانند در این مسـوولیت سـنگین
موفق باشـند.
آلهاشـم ادامه داد :از نمایندگان هم درخواسـت میکنیم برای اجرایی شـدن
منویـات رهبـری در بیانیـه گام دوم انقالب و برای حل مشـکالت اقتصادی ،معدنی
و بـهویـژه احیای دریاچه ارومیه ،مسـئوالن اسـتان را حمایت کنند.

در استحصال معادن دچار گرفتاریهایی شده ایم

رئیـس مجمـع نماینـدگان آذربایجانشـرقی نیـز در ایـن مراسـم گفـت:
در سـالهای گذشـته بـه دلیـل بروکراسـی ،مشـکل اصلـی پروژههـای اسـتان
تمامکنندگـی بـود؛ یعنـی کار را شـروع کردیم امـا در مرحله تامین اعتبـار مانده و
بالتکلیـف رها شـدند.
محمدحسـین فرهنگـی افزود :در چندین سـال گذشـته سـدهای مختلفی از
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جمله سـد شـهید مدنی و ونیار در اسـتان تمام شـده یا با  ۹۸پیشـرفت فیزیکی،
آبگیـری نمیشـوند .در نتیجـه مـردم از آب شـرب محـروم شـده و طرحهـای
کشـاورزی معطـل میمانند.
نماینـده تبریـز با اشـاره بـه ظرفیتهـای معدنی اسـتان تصریح کـرد :معادن
بسـیاری در آذربایجانشـرقی فعال بوده و مقام اول ذخایر کشـور متعلق به ماسـت
امـا در اسـتحصال گرفتاریهای عدیـدهای داریم.
وی متذکـر شـد :در سـراب ،معدنـی داریـم که در سـطح کشـور بـرای تولید
آلومینیـوم بـه محصـوالت آن نیازمندیم .اگر نفلیـن به بهرهبرداری برسـد به حدی
سـیمان تولیـد میشـود کـه میتـوان همـه جادههای کشـور را بتنـی کرد.

وجود  950پروژه نیمهتمام در آذربایجانشرقی

عابدیـن خـرم نیـز در ایـن مراسـم گفـت :بنـده بـه عنوان خـادم مـردم همه
فرصتهـا و تهدیـدات اسـتان را میشناسـم و به عواملـی که میتواند اسـتان را در
حوزههـای مختلـف اقتصـادی ،اجتماعی ،سیاسـی و فرهنگی به جایگاه شایسـته و
بایسـته خود برسـاند ،آشـنایی کامل دارم.
اسـتاندار آذربایجانشـرقی ادامـه داد :هـر چـه در وجـود و چنتـه دارم بـه کار
خواهـم گرفـت تا اسـتان به موقعیـت و جایگاه عالی خـود در حوزههـای فرهنگی،
سیاسـی و اقتصادی دسـت یابد.
وی گفـت :در حـوزه اشـتغال ،اقتصـاد ،رفـع تـورم به وظیفـه قانونـی خود به
بهتریـن شـکل عمل کـرده و قـول میدهیم امنیت را بـرای سـرمایهگذاران داخلی
و خارجـی اسـتان آذربایجانشـرقی در تمام حوزههای اقتصـادی در حد اعال فراهم
کنیم.
اسـتاندار جدیـد آذربایجانشـرقی بـا اشـاره بـه وجـود  ۹۵۰پـروژه ناقـص
و نیمـه تمـام در حوزههـای مختلـف ،معـادن ،آب و انـرژی اسـتان یـادآور شـد:
تلاش میکنیـم بـا جـذب سـرمایه بخش خصوصـی و با کمـک دولـت و نخبگان،
آسـتینها را بـاال زده و ایـن پروژههـا را بـه سـرمنزل مقصـود برسـانیم.

 85درصد بودجه در اختیار وزارت خانهها است

اسـتاندار سـابق آذربایجانشـرقی نیز در این مراسـم بر لزوم افزایش اختیارات
اسـتانداران تاکید کرده و یادآور شـد 85 :درصد بودجه در اختیار وزارتخانههاسـت
و ما اینجا بیشـتر کارپرداز هسـتیم.
محمدرضـا پورمحمـدی ادامه داد :اگـر راهآهن تبریز  -میانه به طلسـم افتاده
بـود و مـا ایـن طلسـم را شکسـتیم و تا ایسـتگاه خـاوران رسـاندیم ،بیشـتر به این
دلیـل بـود کـه طوالنی شـدن رونـد اجرای چنیـن پروژههایـی به نفع همـه بهجز
مردم اسـت.
وی با اشـاره به تصویب سـند آمایش و سـند تدبیر توسـعه اسـتان یادآور شد:
در ایـن مدت ،همواره سـعی داشـت ه ایـم کار را با برنامه و مشـاوره پیش ببریم.
پورمحمـدی در خصـوص وضعیـت اقتصـادی کشـور گفـت :در چنـد سـال
گذشـته صـادرات اسـتان بیـش از  50درصـد افزایش یافتـه و  200واحـد تولیدی
راکـد اسـتان مجـددا شـروع به فعالیـت کردند؛ نرخ بیکاری اسـتان نیـز از  10.4به
 7.4درصد رسـیده اسـت.
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در کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز مطرح شد؛

درخواست ایجاد خط اعتباری جهت واردات نهادههای کشاورزی
کمیسیون کشاورزی ،صنایع غذایی ،آب و محیط
زیست با طرح چندین دستور جلسه در اتاق تبریز برگزار
شد.
در ابتدای جلسه ،قاسم قویدل ،رئیس کمیسیون
کشاورزی با قدردانی از حضور مسئوالن دولتی ،اعضای
کمیسیون ،روسای تشکلها ،اساتید دانشگاه و مدیران
شرکتها با یادآور شدن وظیفه خطیر کمیسیون در
حوزههای مختلف کشاورزی ،صنایع غذایی ،آب و محیط
زیست گفت :مشکالت عدیده ای در قلمرو فعالیت
کمیسیون وجود دارد اما با توجه به محدودیتهای
زمانی ،تمام موارد نمیتواند مطرح و نتیجه مطلوب حاصل
شود لذا تصمیم گرفتیم از اعضاء و ذینفعان کمیسیون و
ادارات مربوطه ،در مورد اعالم اهم مشکالت حوزه فعالیت
کمیسیون نظرخواهی شود تا با اولویت بندی ،نسبت به
بررسی ،پیگیری و رفع مشکالت اولویت دار این حوزه
اقدام کنیم.
در ادامه ،بشیر جعفری ،مدیرعامل صندوق حمایت
از بخش کشاورزی استان در مورد مشکالت ایجاد خط
اعتباری مورد نظر این صندوق جهت واردات نهادههای
کشاورزی و عدم واریز تسهیالت مصوب یارانه دار جهت
خرید محصوالت مازاد کشاورزی استان مطالبی ایراد کرد.
درخواست ایجاد خط اعتباری جهت واردات
نهادههای کشاورزی
جعفری گفت :خوشبختانه دولت جدید به این نتیجه
رسیده است که  ۵میلیون خانواری که وظیفه تولید مواد
غذایی کشور و برقراری امنیت غذایی را عهده دار هستند،
باید بیش از پیش حمایت شوند و تسهیالتی که با نرخ
 ۲۶درصد به کشاورزان پرداخت میشود ،توجیه ادامه

کشاورزی را از بین میبرد و موجب مهاجرت کشاورزان به
شهرها و مشکالت دیگر میشود.
مدیرعامل صندوق حمایت از بخش کشاورزی
استان ،در خصوص درخواست صندوق از بانک کشاورزی
استان گفت :درخواست تخصیص خط اعتباری ۱۰۰
میلیارد تومانی توسط بانک کشاورزی استان را داریم تا
این صندوق با توجه به پتانسیل خود نسبت به واردات
نهادههای دام مورد نیاز استان اقدام کند اما بانک
کشاورزی استان در تخصیص این خط اعتباری مشکالتی
دارد.
جعفری با اشاره به اینکه این صندوق قراردادی دارد
تا  ۵برابر سرمایه اش از بانک تسهیالت بگیرد تا نیاز به
نهادههای گاوداران ،مرغداران ،باغداران و زارعین را تامین
کند ،گفت :اگر بانک کشاورزی وثایق ملکی از ما بخواهد،
اسناد ملکی صندوق کفاف وثائق این تسهیالت را میکند.
صندوق با بانک کشاورزی قرارداد دارد که با چک و سفته
مدیران ،بتواند تسهیالت دریافت کند.
محمدجواد محمودی ،مدیر شعب بانک کشاورزی
استان در مورد خط اعتباری مذکور گفت :در این خصوص
با مرکز مکاتبه کردیم اما ظرفیت اعتبار سنجی صندوق،
 ۶۰میلیارد تومان بود که اداره اعتبارات ایراد گرفت و
به  ۳۰میلیارد تومان تنزل داد و با توجه به بدهی و
تسهیالت قبلی صندوق ،ظرفیت اعتبارسنجی برای
دریافت تسهیالت  ۱۰۰میلیارد تومانی کفایت نمیکند.
وی گفت :ما نیت کمک داریم همچنان که در تامین
اعتبار فرآوری بذر ،تسهیالت بنیاد مسکن و کشت پاییزه
نهایت تالش خود را برای اعطای تسهیالت انجام دادیم.
اما در خصوص این خط اعتباری ،اداره اعتبارات بانک
ایراداتی گرفته است مضاف بر اینکه کارگزار خارجی،

سوئیفت بانک مرکزی را قبول نمیکند .با توجه به اینکه
تسهیالت مطابق بخشنامه بانک مرکزی بر اساس ۹۰
درصد فروش سال قبل داده میشود لذا از طرف مسئوالن
استان به بانک مرکزی پیشنهاد شود تا صندوق را از این
قانون مستثنی بکنند.
عدم واریز تسهیالت مصوب جهت خرید مازاد
تولیدات کشاورزان
جعفری ،دومین خواسته این صندوق از بانک
کشاورزی را واریز تسهیالت مصوب  ۵۰۰میلیارد ریالی
و با بهره ترجیحی برای این صندوق که جهت خرید
محصوالت کشاورزان استان (پیازکاران) مصوب شده و
تاخیر  ۷ماهه در پرداخت دارد ،عنوان کرد.
وی افزود :صندوق ،فعالیتهای چشمگیری در
راستای حمایت از بخش کشاورزی استان از جمله
صادرات ۱۰هزار تنی محصوالت کشاورزی دارد اما
شرکت حامیمهر پیشگام متعلق به بانک کشاورزی در
اعتبار سنجی خود ،استحقاق صندوق را دریافت تسهیالت
به مبلغ  ۶۰۰میلیارد ریال اعالم کرده است.
در ادامه ،محمدجواد محمودی ،مدیر شعب بانک
کشاورزی استان ،اهم حمایتهای این بانک از بخش
کشاورزی در استان را بدین شرح بیان کرد :جذب اعتبار
و پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی با نرخ
ترجیحی  ۱۵درصد ،تسهیالت سرمایه در گردش فعاالن
کشاورزی ،تامین اعتبار جهت تسهیالت کشت پاییزه،
جذب ۲۰درصد تسهیالت موضوع بند الف تبصره ۱۸
قانون بودجه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ( با
توضیح اینکه استان آذربایجانشرقی ،تنها استانی هست
که که این تسهیالت را جذب کرده است) و کسب رتبه
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تنها راه جهت توفیق در اجرای کشت
قراردادی ،کشت غالب برای هر منطقه است
ت های
یعنی در یک منطقه با توجه به مزی 
کشت و حصول یقین از جواب دادن آن
محصول ،اقدام به کشت قراردادی کنیم
اول در اشتغال زایی.
مدیـر امـور شـعب بانـک کشـاورزی ،حد نصـاب و
اختیـار اسـتانی در ارائه تسـهیالت را  ۱۲میلیـارد تومان
عنـوان کـرده و گفـت :باالتـر از ایـن رقـم بایـد در اداره
مرکـزی یـا شـورای عالـی اعتبار بانک بررسـی شـود .در
تسـهیالت مربـوط به خرید محصول مازاد پیـازکاران ،در
اسـفندماه  ،۹۹سـریعا مکاتبـات را انجـام دادیـم و مجوز
الزم را گرفتیـم امـا به خاطر اینکه اعضـای هیئت مدیره
صندوق ،مطالبات سررسـید گذشـته داشـتند که بدهی
خـود صنـدوق بـود ،واریز این تسـهیالت ممکن نشـد و
صنـدوق علیـه بانک ،شـکوائیه تنظیـم کرد تـا از بند پ
اسـتفاده کنـد و بنـد پ یعنـی اینکـه بر اسـاس گزارش
خسـارت و تایید کارگروه اسـتان و شهرستان ،مقداری از
سـود تسـهیالت بخشوده شـود و بنا به ضرورت ،صندوق
بایـد هیئـت مدیـره خود را تغییـر میداد و تـا در هیئت
مدیـره تغییر انجام شـود.
وی ادامـه داد :زمـان  ۳ماهه مصوبه به پایان رسـید
و جهـت تعییـن تکلیف بنـد پ ،هم در سـتاد بحـران و
هـم در سـتاد تسـهیل ،حمایـت الزم را انجـام و اعتبـار
الزم را تامیـن کردیـم امـا دیـوان عدالـت اداری بـا رد
کـردن شـکوائیه و بـا تاکیـد بـر اینکـه بنـد پ مختـص
تولیدکننـدگان هسـت و نـه صنـدوق ،مانـع اسـتفاده
صنـدوق از بنـد پ شـد و در اثنای حل مشـکل ،فرجه ۳
ماهـه اجـرای مصوبه ،تقاضـای تمدید مصوبـه را کردیم.
در مـرداد مـاه ،اعتبـار مربوطـه واریـز شـد امـا شـورای
اعتبـاری بانـک در تهـران ،با اسـتناد به بخشـنامه بانک
مرکـزی که تسـهیالت به انـدازه  ۹۰درصد فروش سـال
قبـل باید داده شـود لذا ایـن امر مانع اعطای تسـهیالت
بـه صنـدوق شـد .بـا صنـدوق مـادر حمایـت از بخـش
کشـاورزی مذاکـره کردیم تا با نظر مسـاعد و حل بدهی
و مشـکل هیئـت مدیـره در روزنامه رسـمی ،تسـهیالت
مذکـور را پرداخـت کنیم.
قویـدل ،رئیـس کمیسـیون با اشـاره به مشـکالت
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اخیـر در نهادههـای دام کـه موجـب ذبـح دامهـای مولد
شـده اسـت ایـن موضـوع را در امنیـت غذایـی و تامیـن
پروتئیـن در آینـده ،مشـکل سـاز عنـوان کرد.
دهقانـی زاد ،دبیـر کمیسـیون بـا اشـاره بـه اینکه
 ۲۵۰واحـد تولیـدی عضـو صنـدوق هسـتند ،پیشـنهاد
کـرد کـه وثائـق و اعتبار کارخانجـات عضـو را در ارزیابی
و اعتبارسـنجی صنـدوق دخیـل کنند تا تامیـن نهادهها
انجـام و جهـت جلوگیـری از قطع نسـل دامهـا و قیمت
نهادههـا کـه در برخـی مـوارد تـا حـدود  ۴۰۰درصـد
افزایـش قیمت داشـته انـد ،اقدام شـود.
مومنـی ،مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان در خصوص تامین ارز وارداتی نهادهها
گفـت :در وزارتخانـه مذاکره کردیم و نظر مسـاعد آنها را
گرفتیـم امـا نباید پروسـه و زمان دریافت خـط اعتباری
باعـث از دسـت دادن فرصـت تخصیص ارز شـود.
جعفـری ،مدیـر عامـل صنـدوق حمایـت از بخـش
کشـاورزی در خصـوص پیـش بینـی صنـدوق از کاهش
نهادهها و مشـکالت تامین آن توسـط دامداران و مجبور
بـودن دامـداران به ذبـح دامها و عدم تـوان در جایگزینی
آنهـا گفـت :موضوع را یک سـال قبل به مسـئوالن اعالم
کردیم اما تدبیری اندیشـیده نشـد.
وی گفـت :صندوق اسـتان بـه عنوان صندوق پیشـرو
در کشـور و به عنـوان پایلوت جهت تامیـن نهادهها انتخاب
شـود تـا به نحو احسـن تامیـن نهادهها را انجـام دهد.
قالیچـه باف ،صادرکننده بخش کشـاورزی با اشـاره
بـه اینکـه صادرکننـدگان متعـددی ،جهـت انتقـال ارز
خود از کشـورهای مقصد به داخل کشـور مشـکل دارند،
خواسـتار اسـتفاده از ارز این صادرکنندگان جهت خرید
نهادههـای دامیشـد تـا هم مشـکل انتقـال ارز آنها حل
شـود و هـم ارز مورد نیـاز صندوق تامین شـود.
وی همچنیـن در خصوص وثائـق مورد نیاز صندوق
بـرای تسـهیالت و خط اعتبـاری گفـت :در بحث تامین
تضمیـن و وثائـق مـورد نیـاز ،میتوانیـم از پتانسـیل

تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان غذایـی و کشـاورزی
اسـتان اسـتفاده بکنیم و عالوه بر اسـتان خود ،مشکالت

اسـتانهای همجـوار را نیـز حـل بکنیم.
قنبـری ،دبیر خانه کشـاورز اسـتان گفـت :برخی از
کشـاورزان ب ه عنـوان فعاالن تامین امنیت غذایی کشـور
از سـنوات قبـل ،پروندههای تسـهیالتی در بانکها دارند
امـا بانکهـا بـدون توجـه بـه مشـکالت آنهـا ،اجرائیـه
صـادر میکنند.
مدیـر شـعب بانـک کشـاورزی در ایـن خصـوص
گفـت :فرصـت قانونـی بـرای امهـال بدهیهـای معـوق
در نطـر گرفتـه شـده بـود کـه از  ۱۹۷بدهـکار تنها ۱۲
نفرشـان جهت اسـتفاده از این فرصـت ،مراجعه کردند و
بـا توجه به رشـد  ۳۰درصدی اعطای تسـهیالت توسـط
بانـک ،ناگزیـر به افزایـش وصولیها از معوقات هسـتیم
و قبـل از صـدور اجرائیـه بایـد از سـتاد تسـهیل و رفـع
موانـع تولید اجازه بگیریم .مـرز تولیدکننده واقعی و غیر
واقعـی بایـد مشـخص شـود در صورتـی کـه اشـخاصی
علیرغم مسـاعدت قانونی جهت امهال تسـهیالت معوقه،
واحـد خـود را فعـال نمیکننـد ،درآن صـورت مجبور به
اقـدام قانونـی میشـویم و اخیـرا هم بخشـنامه ای صادر
شـده اسـت کـه بـر اسـاس آن اگر بانـک بخواهـد واحد
تملیکـی را به صاحب قبلی آن بازگرداند باید کارشـناس
رسمیدادگسـتری قیمـت گـذاری کند.
قاسـم قویـدل ،رئیـس کمیسـیون در خصـوص
عـدم بهـره دهـی وامهـا گفـت :اگـر بـه جـای وام دادن،
کمکهـای غیرنقـدی از جمله دادن بذر ،نهـاده و آبیاری
علمـیرا انجـام میدادیـم حـاال بـا این حجم مشـکالت
عدیـده بـاز پرداخـت وام مواجـه نبودیم.
اجرای پروژههای کالن در بخش کشاورزی

سـعداله اسـکندری ،نائـب رئیس کمیسـیون در مورد
بررسـی موانـع و چالشهـای موجـود در اجـرای پروژههای
کالن و اقتصـادی گفت :الزم اسـت از سـرمایهگذاری بخش
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خصوصـی در پروژههـای کالن اقتصادی در راسـتای انتقال
دانـش و فن آوری ،ایجاد اشـتغال ،ارتقاء بهره وری ،تامین و
توسـعه تولیـد نهادههای مـورد نیاز بخش کشـاورزی ،توجه
به مسـائل محیط زیسـت و کشـاورزی پایدار حمایت جدی
شـود کـه از جملـه ایـن پروژههـای کالن میتـوان به طرح
توسـعه باغـات متراکم با صنایع و تجهیـزات مربوطه ،مراکز
کشـت و صنعـت بخـش خصوصـی ،احـداث مجتمعهـای
گلخانـه ای مـدرن ،ایجـاد مراکـز کشـت عمـودی ،ایجـاد
مراکز و پایانههای لجسـتیک و توزیع محصوالت کشـاورزی
اشـاره کرد.
وی ادامـه داد :در تامیـن خـوراک دام و طیور مشـکل
اساسـی داریـم آیـا مرکـز کالنـی در کشـور اسـت کـه وارد
بحـث علمیتولیـد و توزیـع خوراک دام شـود یـا نهادههای
وارداتـی دام را فـرآوری و بـرای مصـرف بهینـه کند؟

اسـکندری افـزود :اگر بخش خصوصی تسـهیالت با
مبالـغ باالیی را درخواسـت کنـد ،دیدگاههـای منفی در
بین مسـئوالن دولتی در این خصوص حاکم اسـت .مثال
ایـن دیدگاه که این تسـهیالت کالن را بـه جای یک نفر
بـه  ۵۰۰نفر بدهیم.
نائب رییس کمیسـیون کشـاورزی گفـت :دولت در
دهههای گذشـته در بخش کشـاورزی و سـایر بخشها،
مراکـز زیـادی ایجـاد کـرد اما ایـن مراکـز نتوانسـته اند
بـه عنـوان برنـد باقـی بماننـد و دولـت در برنـد سـازی
موفـق نبـوده و ایـن کار بخـش خصوصی توانمند اسـت
و ایـن بخـش در مقایسـه بـا دولت ،سیسـتم فـرآوری و
روشهـای تولیـد و بسـته بنـدی بهینـه و پشـتیبانی
لجسـتیک و توزیـع مویرگی پخـش کشـوری دارد.
قویـدل ،رئیس کمیسـیون در مـورد مطالب مذکور
گفت :در دنیا ،مسـیر کشـاورزی از اراضی خرد به اراضی
تجمیع شـده بـزرگ و پروژههای کشـت و صنعت تغییر
یافتـه اسـت و تنهـا راه موفقیت در این بخـش و اقتضای
زمـان نیز ،حرکت در این مسـیر اسـت.
حصـاری ،عضـو هیئـت علمیدانشـکده کشـاورزی

دانشـگاه تبریـز در مـورد مطالـب مذکـور گفـت :دنیـا
بـه سـمت کالن سـازی واحدهـای کشـاورزی ،ایجـاد
هلدینگهـای بـزرگ کشـاورزی و تولیـد کالن مـیرود
امـا مـا روز بـه روز بـه سـمت خـرد سـازی میرویـم که
اتـاق باید با ارتباط دادن مابین دانشـگاه بـه عنوان مرکز
تولیـد علـم ،دولـت به عنـوان اتخـاذ کننـده تصمیمات
کالن و همچنیـن فعـاالن کشـاورزی و بخـش خصوصی
توانمنـد و مـردم در راسـتای اطلاع رسـانی ،آمـوزش و
اگاهـی ایـن نکته که از کشـاورزی خـرد نتیجه نخواهیم
گرفـت ،اقـدام کنـد و پس از آمـوزش و آگاهـی مردم به
سـمت اجرای پروژههـای کالن حرکت کنیم .در اسـتان
 ۶۰الی  ۷۰کارخانه خرد لبنی تاسـیس شـده اما بیشـتر
آنهـا بـا مشـکل مواجه شـده و تعطیل هسـتند.

قویـدل ،رئیـس کمیسـیون در مـورد اجـرای موفـق
کشـاورزی قـراردادی گفت :تنها راه جهت توفیق در کشـت
قـراردادی ،کشـت در قالـب کشـت غالـب برای هـر منطقه
اسـت یعنـی در یـک منطقه با توجـه به مزیتهای کشـت
آن منطقـه و حصـول یقین از جـواب دادن محصول خاص،
اقـدام بـه کشـت قـراردادی بکنیـم کـه ایـن امـر ،توسـعه
صنایـع تبدیلـی و فـرآوری را بـه دنبال خواهد داشـت.
قاسـمی ،عضـو هیئـت علمیجهـاد دانشـگاهی در
مـورد ایجـاد پروژههـای کالن کشـاورزی گفت :بررسـی
کشـورهای پیشـرو در کشـاورزی نشـان میدهد اجرای
پروژههـای کالن کشـاورزی بـدون مطالعـه نبوده اسـت.
پیشـنهاد میکنـم با توجه بـه اینکه تصمیمـات موردی
و مقطعـی جواب نمیدهد ،تیمیتشـکیل داده ،مطالعات
کوتـاه مـدت در بحث کشـت و تجـارت انجام دهیـم و از
بحـث آمـوزش هم غافل نشـویم.
وی افـزود :بـا مطالعـه تغییـر الگـوی کشـت در ۴
دهـه اخیـر متوجـه میشـویم کـه کشـاورزان قدیمـی،
هوشـمندی زیادی داشـته اند .علیرغـم پرآبی منطقه در
 ۴دهـه قبل ،کشـت محصوالتی که آب بـری کمیدارند
در منطقـه رایـج بـود امـا االن علیرغم اینکـه در منطقه،

آب کـم داریـم امـا محصوالتـی را کشـت میکنیـم کـه
آب بر هسـتند.
قویـدل ،رئیـس کمیسـیون کشـاورزی گفـت:
تیمیبـه عنـوان کارگـروه کارشناسـی تشـکیل دهیم تا
روی ایـن موضوعات کار کنیم و راه حلهای پیشـنهادی
ایـن تیـم را تـا اتمـام دوره پـی گیـری کنیم.
اقدمـی ،معاون بهبـود تولیدات دامیسـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان ،پایین آمـدن آمار تلقیـح مصنوعی را
همزمـان با افزایش کشـتار دام مولد ،تهدیـدی بزرگ در
بقـای نسـل دامها عنوان و به جایگزینـی ذرت ،کنجاله و
سـویا با نهادههـای دیگر تاکیـد کرد.
دشـتی ،عضـو هیئـت علمیدانشـکده کشـاورزی
دانشـگاه تبریـز با اشـاره بـه اینکه کارکـرد اقتصـاد را به
طـور خالصـه میتـوان در نظـم دادن بـه تولیـد و نظـم
دادن بـه توزیـع خالصـه کـرد ،بـر توجـه بـه واحدهـای
خـرد کشـاورزی تاکیـد کـرده و گفـت :اکثـر واحدهای
خـرد ضعـف مالـی دارنـد و در صـورت توجـه بـه آنها از
جملـه بـا خریـد گنـدم بـه قیمـت جهانـی ،میتواننـد
نهادههـای جایگزیـن بـرای ذرت و سـویا ،کشـت کنند.
قاهـری ،فعـال اقتصـادی گفـت :نبایـد نـگاه مـا
صرفـا بـه پروژههـای کالن کشـاورزی باشـد بلکـه از
احیـای اقتصاد روسـتایی هم نبایـد غافل شـویم .امروزه
در دنیـا بـه مزیتهـای منطقـه ای در راسـتای توسـعه
توجـه زیادی میشـود ،بایـد از پتانسـیلها و مزیتهای
منطقـه ای همچـون منطقه ویژه سـهالن غافل نشـویم
چـرا کاربـری ایـن منطقـه فقط ترابـری و انبار نیسـت و
ایـن منطقه همچون مرسـین ترکیـه یا امـارات میتواند
بـه عنـوان مرکـز لجسـتیکی منطقـه عمـل کند .سـتاد
تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد اسـتان بایـد در راسـتای
احیـای هـر چـه بیشـتر واحدهـای راکـد اقـدام کند.
در خاتمـه ،ابوالفتـح ابراهیمـی ،نائـب رئیـس اتـاق
بازرگانـی تبریـز گفـت :بـا همـت جمعـی میتوانیـم در
اقتصـاد اسـتان موثـر واقـع شـویم و علیرغـم اینکـه در
دهههـای گذشـته از فرصتهـای متعـدد غفلـت کـرده
ایـم امـا نبایـد ناامیـد باشـیم .مطالعـات پایـه ای زیادی
در بخشهـای مختلـف فعالیتهای اقتصادی در اسـتان
انجـام شـده اسـت کـه اگـر بـه آرشـیو دانشـکدههای
کشـاورزی اسـتان مراجعـه کنیـم ،پژوهشهـای انجـام
یافتـه بیشـتری را میتوانیـم ببینیـم و بـا بازبینـی آنهـا
میتوانیـم آنهـا را کاربـردی کنیـم.
وی گفـت :همچنیـن آمایش سـرزمینی اسـتان ،راه را
بـرای انجام انـواع فعالیتهـای اقتصادی و تولیـدی برای ما
مشـخص کـرده اسـت و هـم اکنون وقـت آن اسـت که این
مطالعـات به مرحلـه اجراء در آید .در جهت حل مشـکالت،
فرصتهـا را نبایـد از دسـت بدهیـم .بـا توجـه بـه اهمیـت
بخـش کشـاورزی بـه عنـوان بخشـی راهبـردی در اقتصاد،
تلاش همـه باید این باشـد که در حد تـوان و ظرفیت خود
در راسـتای حـل مشـکالت این بخش عمـل کنیم.
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در جلسه کمیسیون کشاورزی؛

استفاده از ظرفیت
اراضی یکپارچه در اجرای
کشاورزی قراردادی مورد
بررسی قرار گرفت
کمیسـیون کشـاورزی ،صنایـع تبدیلـی ،آب و
محیـط زیسـت اتـاق بازرگانـی تبریز با دسـتور جلسـه
تدویـن پروپـوزال «اسـتفاده از ظرفیت اراضـی یکپارچه
اسـتان (مصوبه دولـت) در اجرای کشـاورزی قـراردادی
و تعریـف پروژههـای کالن کشـاورزی در ایـن اراضـی»
تشـکیل جلسـه داد.
در ابتدای جلسـه ،قاسـم قویدل ،رئیس کمیسیون
کشـاورزی اتـاق تبریز با اشـاره به اینکـه علیرغم تمایل
سـرمایه گذاران ،بسـتر برای کشـاورزی قراردادی فراهم
نیسـت ،گفت :دنیا به سـمت تجمیع اراضـی خرد پیش
مـیرود و بـا باال رفتن وسـعت محـدوده زراعی ،ضایعات
محصـوالت کم و کیفیـت آنها رقابت پذیر میشـود.
وی ادامـه داد :در نظـر داریـم یـک پـروژه کالن
اقتصـادی در بخـش کشـاورزی را شـروع کـرده ،الگـو و
روش را تعییـن کنیـم تا در صورت توفیق به کل کشـور
تسـری بدهیم.
قویـدل بـا بیـان اینکـه در بخش کشـاورزی حجم
سـرمایهگذاری کم اسـت ،گفـت :باید بسـتر الزم جهت
توسـعه سـرمایهگذاری را بـا شناسـایی محصـوالت
مناسـب جهـت کشـت در هـر منطقـه بـا توجـه بـه
پتانسـیل خـاک ،بازایابـی خارجـی ،تضمیـن خریـد
محصـول و تامیـن نهـاده و حمایـت مـادی تـا مرحلـه
برداشـت و کیفـی و رقابـت پذیرکـردن تولیـدات فراهم
کنیم .
تقویـت و حمایـت از سـرمایهگذاری در
پروژههـای کالن
سـعداله اسـکندری ،نائـب رئیـس کمیسـیون نیـز
در خصـوص تقویـت و حمایـت از سـرمایهگذاری در
پروژههـای کالن گفـت :در سـرمایهگذاریهای کالن،
سـرمایه گـذار توقعاتـی دارد کـه صرفـا حمایـت مالـی
و مشـوقهای رایـگان نیسـت بلکـه شـرایط فعالیـت
بـرای سـرمایه گـذار بایـد فراهم شـود از جملـه امنیت
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اقتصـادی ،تامیـن نهادههـا و زیرسـاختها.
وی ادامـه داد :مـورد مهـم دیگر ،تامیـن نهادههای
تولیـد و همچنیـن تجهیزات و ماشـین آالت مـورد نیاز
اسـت .امـروز شـعار عمده ای کـه در راسـتای حمایت از
تولیـد داخلـی مطـرح میشـود ،ایـن اسـت که ماشـین
آالتـی کـه تولید مشـابه داخل دارنـد ،مجـوز واردات به
آنهـا داده نمیشـود و ایـن در حالی اسـت کـه تولیدات
داخلـی کیفیـت و قیمـت مناسـب را نـدارد و قیمـت
داخلـی آن گـران تر از نمونه خارجی اسـت و در کیفیت
هـم به اندازه ای نیسـت که با تجهیزات و ماشـین آالت
خارجی رقابـت کند.
تاکیـد بـر نقـش تشـکلها و تعاونیهـا در
کشـاورزی قـراردادی
عطااهللهاشـمی ،رئیـس بنیـاد ملـی گندمـکاران
بـا اشـاره بـه ورود اتـاق بازرگانـی بـه مباحـث بخـش
کشـاورزی کـه بـا رسـالت و ماموریت اتاق نیز سـنخیت
دارد ،گفـت :از وزیـر جهاد کشـاورزی درخواسـت کردم
که رئیس کمیسـیون کشـاورزی اتـاق ایران در شـورای
قیمـت گـذاری و اتخـاذ سیاسـتهای حمایتـی بخـش
کشـاورزی حضـور یابد.
وی در خصـوص شـورای قیمـت گـذاری و اتخـاذ
سیاسـتهای حمایتـی بخـش کشـاورزی گفـت :قانون
تشـکیل ایـن شـورا در مجلـس تصویـب و بـه تاییـد
شـورای نگهبـان رسـیده اسـت و مصوبـات آن در حکم
مصوبـات هیئـت وزیـران میباشـد و اگـر کمیسـیون
کشـاورزی اتـاق تبریـز ،مسـائلی را ارجـاع دهـد در این
شـورا پیگیـری میکنیـم.
هاشـمیبا تاکیـد بـر نقـش تشـکلها و تعاونیهـا
در کشـاورزی قـراردادی ،گفـت :در ابتـدای امـر ،ایـن
کار را بـا دعـوت از سـرمایه گـذاران و کشـاورزان و در
مقیـاس کوچـک شـروع کنیـم .پیـش نیـاز یکپارچـه
سـازی اراضی ،اجرای الگوی کشـت و اجرای کشـاورزی

قـراردادی ،ورود سـرمایه گـذاران بـه ایـن بخش اسـت.
تحمیل کشـت یک محصـول به کشـاورزان
توفیقـی به همـراه ندارد

شـفیعی ،رئیـس سـازمان نظـام صنفـی مهندسـی
و منابـع طبیعـی اسـتان در خصـوص تجمیـع اراضـی و
کشـاورزی قـراردادی گفت :در سـنوات گذشـته تالشهای
زیـادی را در ایـن زمینـه انجـام داده ایـم اما عملا توفیقی
در متقاعـد سـازی کشـاورزان و تجمیع اراضی نداشـته ایم
و بایـد بـرای وضعیـت موجـود برنامـه ریـزی کنیم.
وی ادامـه داد :تحمیـل کشـت یـک محصـول بـه
کشـاورزان در یـک منطقـه خـاص ،توفیـق بـه همـراه
نخواهـد داشـت چـون تولیـد باید بر اسـاس ذائقـه بازار
صـورت بگیـرد و بـر ایـن اسـاس ابتـدا بایـد بازاریابـی،
شـناخت ذائقـه و تطبیـق بـا اسـتانداردهای بـازار هدف
را انجـام و با کمـک گرفتن از مراکـز غیردولتی خدمات
کشـاورزی و اجـرای موارد مذکور کشـاورزی قـراردادی
را اجرایـی کنیم.

اسـتفاده از الگـوی کشـورهای موفـق در
زمینـه یکپارچـه سـازی
حصـاری ،عضو هیئـت علمیدانشـکده کشـاورزی
دانشـگاه تبریـز بـر اسـتفاده از الگوی کشـورهای موفق
در زمینـه یکپارچـه سـازی اراضـی همچـون ترکیـه
تاکیـد کـرده و گفت :برنامه این کشـور تا سـال ،2025
یکپارچـه کـردن چنـد صـد میلیـون هکتـار اراضـی
کشـاورزی اسـت.
وی پیشـنهاد کـرد بـا توجـه بـه اینکـه علیرغـم
وجـود قوانین ،توفیقی در یکپارچه سـازی اراضی مابین
کشـاورزان نداشـته ایـم امـا اتـاق و بخـش خصوصـی
میتوانـد فرصتـی را کـه سـازمان اراضـی کشـور در
قالـب چهارهـزار هکتـار اراضـی یکپارچـه در اسـتان
اجـراء خواهـد کـرد ،اسـتفاده و کشـاورزی قـراردادی
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و پروژههـای کالن کشـاورزی را در بسـتر ایـن اراضـی
اجرایـی کنـد و اتـاق بازرگانـی تبریـز میتوانـد بـا ارائه
برنامـه و فراهم آوردن ارتباط کشـاورز بـا تولید ،فرآوری
و صادرکننـده ،بهـره وری در ایـن بخـش را حاکـم کند.
سـلیمانی ،نماینـده مرکـز آمـوزش کشـاورزی و
منابـع طبیعی اسـتان با اشـاره به نتایـج تحقیقات طرح
آمایـش ملـی صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی ،مشـکل عدم
تـوازن مابیـن ظرفیتهـای اسـتان در تامین مـواد اولیه
و کثـرت واحدهـای تبدیلـی را مطرح و به عنـوان نمونه
بـه تولیـد شـیر و ظرفیـت کارخانجـات فـرآوری شـیر
کـه بیـش از  2برابـر ظرفیـت تولید شـیر جـواز احداث
کارخانجـات لبنـی صـادر شـده اسـت ،پرداخت.
لزوم تقویت تشکلهای کشاورزی
زریـن بـال ،عضـو هیئـت علمیمرکـز آمـوزش
کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان با اشـاره به مشکالت
باغـداران اهـر در فـروش محصـول سـیب گفـت :در
سـالیان گذشـته حمایتهـای دولتـی در راسـتای
بهـره وری بخـش کشـاورزی جـواب نـداده و در حـال
حاضـر هـم یارانههـا در نهادههـای کشـاورزی حـذف
شـده و جایگزینـی ارقـام و واریتههـای جدیـد بـا احراز
سـازگاری منطقـه به آنها ،زمـان بر خواهد بـود .بهترین
راهـکار جهـت حل ایـن معضلات ،تقویت تشـکلهای
کشـاورزی و مجـاب نمـودن کشـاورزان بـه اسـتفاده از
یـک کارشـناس از شـرکتهای خدمـات کشـاورزی در
هـر  10هکتـار اراضـی جهـت نظـارت و کیفـی نمودن
محصول اسـت.
وی در خصـوص خریـد اراضـی از کشـاورزان در
راسـتای یکپارچه سـازی با ذکر نمونه نیشـکر امیرکبیر
گفـت :ایـن امـر دارای تبعات اجتماعی اسـت بدین نحو
کـه کـه کشـاورزانی که اراضـی خـود را فروختـه بودند
بعـدا بـه عنـوان کارگر در این مجموعه مشـغول شـدند
و ایـن ذهنیـت کـه ایـن اراضـی را رایـگان از دسـت ما
گرفتـه اند همـواره موجب بروز مشـکالتی خواهد شـد.
جـودی ،عضو هیئت رئیسـه کمیسـیون با تاکید بر
لزوم تناسـب بیـن ظرفیتهای موجود (وجـود نهادهها
و مـواد اولیـه کشـاورزی) و اعطـای مجوزهـای صنایـع
تیدیلـی در اسـتان ،گفـت :بانکهـا ،تسـهیالت خـود
را بـه واحدهـای ایجـادی معطـوف میکننـد و بـا عـدم
اعطـای تسـهیالت بـه طرحهـای توسـعه ای واحدهـا،
مانـع پایـداری آنها میشـوند.
در ایـن جلسـه مقـرر شـد پروپـوزال « اسـتفاده از
ظرفیـت اراضـی یکپارچـه اسـتان (مصوبـه دولـت ) در
اجـرای کشـاورزی قـراردادی و تعریـف پروژههای کالن
کشـاورزی در ایـن اراضـی » توسـط تیـم کارشناسـی
تدویـن و بـه کمیسـیون کشـاورزی اتـاق ارائـه شـده تا
جهـت طـرح در کارگروههـای اسـتانی و عملیاتی کردن
آن اقدام شـود.

استان آذربایجانشرقی رتبه اول توسعه گلخانهها

تولید محصوالت گلخانهای با اهداف صادراتی

احمد خلیلی نیک
استان آذربایجانشرقی یکی از قطبهای مهم کشاورزی
در ایران است که هر ساله سهم قابل توجهی از تولید انواع
محصوالت زراعی ،باغی ،دام ،طیور ،شیالت و غیره را در کشور
به خود اختصاص میدهد .اراضی کشاورزی آذربایجانشرقی
در حدود  ۱.۴میلیون هکتار است که  ۲۷درصد کل مساحت
استان را شامل میشود .از این مقدار حدود  ۲۰۰هزار هکتار
آن اراضی آبی و  ۶۳۲هزار هکتار اراضی دیم است.
محصوالت متنوعی از دیرباز در این استان کشت
میشده ،اما در سالهای اخیر با توجه به بعضی توانمندیها
و ضرورتها ،توسعه گلخانهها نیز در استان شروع و
پیشرفتهای مناسبی را شاهد بوده است .در مدت  ۴ماهه
نخست سال  ۱۴۰۰این استان موفق به کسب رتبه نخست
کشور در توسعه گلخانهها شد.
به همین بهانه با محمدباقر بیپروا ،مدیر باغبانی سازمان
جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی به گفت و گو نشستیم.
تولید با مزیت صادرات
محمدباقر بیپروا ،مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی
آذربایجانشرقی میگوید :در استان آذربایجانشرقی با وجود
کشاورزان بسیار خوب و شرایط مناسب ،تقریبا از  ۶سال
قبل احداث گلخانهها را آغاز کرده ایم .خوشبختانه در برخی
نقاط این استان ،به خصوص در مناطق آزاد مانند جلفا و
ارس ،شرایط مناسبی برای احداث گلخانهها وجود دارد و
سرمایهگذاران بزرگی در این حوزه ورود کردهاند و محصوالتی
مانند فلفل ،گوجه فرنگی ،خیار و بادمجان تولید میشود.
وی افزود :مزیتی که گلخانهها برای استان ما و این
سرمایهگذاران دارند ،این است که امکان صادرات مستقیم
محصوالت فراهم است و حدود  ۸۰درصد تولیدات گلخانه
ای استان به کشورهای عربی ،روسیه و اوراسیا صادر میشود.
حتی در چند سال اخیر که کرونا باعث تعطیلی بسیاری از
مشاغل شده است ،صادرات تولیدات گلخانه ای ما به خوبی
برقرار است.
بیپروا اضافه کرد :بیش از هزار نفر در این گلخانهها
اشتغال زایی صورت گرفته و عالوه بر آن نقش مهمیدر
آموزش متخصصان و کارشناسان ایجاد کرده است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی
گفت :امسال نیز تعهد ما توسعه  ۱۱۵هکتار گلخانه برای
چهار ماهه نخست سال بود که در شش ماهه نخست سال
 ۱۵۵هکتار انجام شد یعنی در حدود  ۴۰درصد نیز از برنامه
جلوتر هستیم و با توجه به استقبال سرمایه گذاران برنامههای

خوبی برای آینده در نظر گرفته شده است.
بومیسازی تجهیزات
بیپروا افزود :خوشبختانه طی چند سال اخیر،
گلخانهسازان با اقداماتی که انجام داده اند ،بسیاری از قطعات
مورد نیاز گلخانهها را بومیسازی و تولید میکنند .به طوری
که در ابتدای شروع به ساخت گلخانهها در این استان۸۰ ،
درصد تجهیزات آن از خارج تامین میشد و  ۲۰درصد نیز
داخلی بودند .اما اکنون به جایی رسیده ایم که این درصد
دقیقا روندی معکوس یافته و حدود  ۸۰درصد تجهیزات
ایرانی بوده و با کیفیت خوب تولید میشوند.
وی گفت :در برنامههای آتی چشمانداز مناسبی برای
توسعه گلخانهها در این استان در نظر گرفته ایم .به طور مثال
یک پروژه هزار هکتاری را در دست اقدام داریم که مقدمات
اجرایی آن در حال انجام است تا در قالب شهرکهای گلخانه
ای عملیاتی گردد .استقبال از گلخانهها برای سرمایهگذاری
بسیار خوب بوده و متقاضیان زیادی برای آن وجود دارد چرا
که نتیجه کار را دیده و ما نیز از این بابت مشکلی نداریم.
بیپروا اظهار داشت :گلخانهها رو به توسعه هستند و به
دلیل برخی مشکالت اقلیمیناچاریم به سمت توسعه کشت
در محیطهای کنترل شده حرکت کنیم .در گلخانه میزان
تولید بسیار باال رفته چون از تمام روشهای فنی و مهندسی
استفاده شده است .از طرف دیگر برنامههای آینده ما تنوع
بخشی به محصوالت گلخانه ای است و در نظر داریم که باغها
را هم به صورت متراکم و گلخانه ای احداث کنیم.
توسعه سایبانها در باغات
وی افزود :عالوه بر گلخانهها ،توسعه سایبانها را نیز
در برنامههای کاری خود داریم که با هدف مقابله با تگرگ
و سرما انجام میشوند ،ضمن آن که میتوانند تا  ۳۰درصد
در مصرف آب صرفهجویی ایجاد کنند .سیستمهایی را برای
کاهش سرمازدگی باغات تدارک دیده ایم و از آن جمله همین
سایبانها نیز میتوانند در کنترل سرمازدگی موثر باشند.
مشکالت توسعه گلخانهها
بیپروا در مورد چالشهای توسعه گلخانهها نیز گفت:
پیش از این به وسیله تبصره  ۴اقدام به صدور پروانه برای
تاسیس گلخانهها میکردیم که مقداری راحت تر بود اما در
حال حاضر تاسیس گلخانه مشمول تبصره یک گردیده و
صدور پروانه برای گلخانه مقداری مشکل تر شده است.
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در برنامه زنده تلویزیونی مطرح شد؛

بخش کشاورزی تولید محور است نه تجارت محور
سلیقه بازار جهانی را مورد نظر قرار دهیم

برنامـه زنـده تلویزیونـی تـراز با موضـوع مهم تریـن چالشهای پیـش روی بخش
کشـاورزی اسـتان و کشـور با حضور قاسـم قویدل ،رییس کمیسـیون کشـاورزی اتاق
تبریـز و اکبـر فتحـی ،رییس سـازمان جهاد کشـاورزی آذربایجانشـرقی برگزار شـد.
قاسـم قویـدل در ایـن برنامـه بـا بیـان اینکـه کشـاورزی مـا تولید محور اسـت نه
تجـارت محـور ،گفـت :کشـاورز وقتـی محصـول خـود را مـیکارد ،بازارسـنجی انجـام
نمیدهـد .بـه عنـوان مثـال کشـاورز عـادت کـرده اسـت کـه هندوانـه بـکارد و در این
میـان بـه هیـچ عامـل دیگـری توجـه نمیکند.
رییـس کمیسـیون کشـاورزی اتـاق تبریـز بـا اشـاره بـه اینکه یـک جهـاد ملی و
حرکـت جمعـی و انقالبـی در بخـش کشـاورزی مورد نیـاز اسـت ،گفت :تـا مادامیکه
ایـن حرکـت جهادی نباشـد ،نمیتوان انتظار داشـت ،کشـاورزی ما رو بـه جلو حرکت
کنـد .برعکـس بـا ایـن وضعیـت ،روز بـه روز عقـب گردهایـی در ایـن حـوزه خواهیـم
داشت.
وی ،یکـی از دغدغههـای مهـم حـوزه کشـاورزی اسـتان را چنـد محصولـی بودن
باغـات عنـوان کـرده و گفـت :باید نوع تولیـد را اصالح کـرده و پایش منطقـه ای انجام
دهیـم .کشـت غالـب در هـر منطقـه را تعریف کـرده و کشـاورزان را موظف به کاشـت
ایـن محصـول کنیـم .به عنوان مثال اسـکو و آذرشـهر ،یکـی از قطبهـای تولید گردو
محسـوب میشـوند و کشـت غالـب این شهرسـتانها را میتـوان گردو دانسـت .دولت
بایـد در ایـن راسـتا هزینـه کـرده ،بذر تهیه کنـد و در اختیار کشـاورز قـرار دهد.
قویـدل ادامـه داد :در حـوزه کشـاورزی بایـد بـه صـورت همـه جانبـه وارد عمـل
شـویم ،هـم تولیـد را بـه سـامان کنیم و هم توزیـع و هم نحـوه خرید را .دولـت در این
راسـتا بایـد سـرمایهگذاری باالیی داشـته باشـد.
رییـس کمیسـیون کشـاورزی اتـاق تبریز افـزود :اگـر بخواهیم بـه اقتصـاد پایدار
و رو بـه رشـد دسـت یافتـه و معضلات مهاجـرت و بیـکاری را حـل کنیم و به سـمت
مهاجـرت معکـوس بریـم ،راهـی جـز ارتقای بخش کشـاورزی نداریـم و این امـر جز با
جهـاد ملی امـکان پذیر نیسـت.
وی ،کمبـود آب را از جملـه معضالت بخش کشـاورزی دانسـته و گفت :هم اکنون
مـا بـه صورت غیر معمـول و غیر معقـول از آبهـای زیرزمینی بهره بـرداری میکنیم.
در ایـن راسـتا نیـاز به فرهنگ سـازی در مصـارف خانگی ،کشـاورزی و صنعتی داریم.
قویـدل گفـت :در اتـاق تبریـز نیـز در تلاش هسـتیم تـا به این سـمت بـه پیش

20

برویـم کـه همـواره تولیدکننده با تاجر و صادرکننده ،ارتباط درسـت داشـته باشـد که
ایـن ارتبـاط موجـب ارتقای صـادرات و تولید میشـود.
رییـس کمیسـیون کشـاورزی اتـاق تبریـز ادامـه داد :متاسـفانه گاه نتوانسـته ایم
مطابـق بـا سـلیقه بـازار جهانی در حـوزه کشـاورزی ،اقدام بـه تولید کنیم کـه این امر
بایـد مـورد توجه فعـاالن و تولیدکننـدگان بخش کشـاورزی قـرار گیرد.
مهم ترین چالش پیش روی بخش کشاورزی استان و کشور
رئیس سـازمان جهادکشـاورزی استان آذربایجانشـرقی نیز در ارتباط با مهمترین
چالـش پیـش روی بخـش کشـاورزی اسـتان و کشـور در حـال حاضـر گفـت :بخـش
کشـاورزی علیرغم تمام نامالیمات  21درصد اشـتغال را پوشـش داده و در سـال زراعی
 1400-99حـدود  20درصـد صادرات غیرنفتی اسـتان را محصوالت بخش کشـاورزی
تشـکیل داده و بایـد گفـت ارزش ایـن بخش در اقتصـاد ملی حدود  12درصد اسـت.
اکبـر فتحـی بـا بیـان اینکـه مهمترین چالشـی که بخش کشـاورزی کشـور از آن
رنـج میبـرد ،شـرایط اقلیمیحاکـم بر کشـور اسـت که قیمـت تمام شـده محصوالت
کشـاورزی را افزایـش میدهـد ،افـزود :در اکثر کشـورها حـدود  40درصـد محصوالت
کشـاورزی از اراضـی آبـی و  60درصـد از اراضـی دیم بـه عمل میآید که علـت آن نیز
شـرایط آب و هوایـی حاکـم بر آنها بـوده که میـزان بارندگی در این کشـورها از 750
میلیمتـر باالتـر اسـت کـه طبیعتـاً هزینـه تولید را کاهـش میدهـد .در کشـور ما این
ً
کاملا معکـوس اسـت و حدود  60الـی  70درصـد محصوالت کشـاورزی ما از
شـرایط
اراضـی آبـی و  30درصـد آن از اراضـی دیـم حاصل میشـود لذا قیمت تمام شـده این
محصوالت طبیعتـ ًا باالتـر خواهد بود.
رئیس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان به حوضه دریاچه ارومیه بـه عنوان یکی از
حوضههـای اصلی اسـتان که حـدود  50درصد محصوالت در آن تولید میشـد ،اشـاره
کـرد و گفـت :ایـن حوضـه در حال حاضـر تحت تاثیر شـرایط بحرانی کم آبی ناشـی از
خشـک شـدن دریاچه ارومیه است.
وی ادامـه داد :علاوه بـر چالشهـای اقلیمـی ،عمده ترین چالشـی که کشـاورزان
بـا آن مواجـه هسـتند ،ناکارآمـدی بازرگانـی محصوالت کشـاورزی اسـت اگـر این امر
بـه عنـوان یـه معلـول در نظـر گرفتـه شـود ،علـت آن ناکارآمـدی نظـام بهره بـرداری
خواهـد بود.
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تاکنون تولید بر مبنای خواست خود تولیدکننده بوده است اما
در تولید تجارت محور باید ذائقه و سلیقه بازار مورد شناسایی قرار
گیرد و این انتظار که خود کشاورز بتواند اقدام به این کار کند ،عم ً
ال
امکانپذیر نیست
رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان اظهـار داشـت :بایـد بپذیریـم کـه اگـر
واسـطهها را بـه عنـوان عنصـر نامطلوب در بـازار بنگریـم ،قطعا خود تولیـد تحت تاثیر
قـرار خواهـد گرفت لـذا در فرآیند تولید محصوالت کشـاورزی واسـطه عنصر نامطلوب
نیسـت؛ ایجاد رقابت در فرایند واسـطه گری به سـود تولید کننده و واسـطه انحصاری
به ضـرر آن خواهـد بود.
فتحـی تفکیـک ایـن دو را ضـروری دانسـت و گفـت :ناکارایـی بـازار محصـوالت
کشـاورزی نیـز شـامل همیـن امر اسـت.
وی بـا اشـاره بـه وجـود باغهـای تجـاری از جملـه باغهـای تجـاری سـیب در
شهرسـتانهای مراغـه ،اهـر ،مرنـد و میانه کـه سـاالنه از  720هزار تن سـیب تولیدی،
 200هـزار تـن صادر میشـود ،گفت :پارادوکسـی که بیـن اتاق بازرگانی اسـتان و تجار
و تولیدکننـدگان وجـود دارد از ایـن امر نشـأت میگیرد که ایشـان معتقدند محصولی
بـرای صـادرات وجـود ندارد .این در حالی اسـت کـه همانطور که گفته شـد برای مثال
سـاالنه  200هـزار تن سـیب صادر میشـود.
فتحـی ایـن امـر را ناشـی از عدم اعمـال اسـتانداردهای مـورد نظر بـازار در تولید
محصـوالت دانسـت و گفـت :تاکنـون تولید بـر مبنای خواسـت خود تولیدکننـده بوده
اسـت امـا در تولیـد تجـارت محـور بایـد ذائقـه و سـلیقه بـازار مـورد شناسـایی قـرار
گیـرد و ایـن انتظـار کـه خود کشـاورز بتوانـد اقدام بـه اینکار کنـد ،عم ً
ال امـکان پذیر
نیسـت و واسـطههای مختلـف میتواننـد ایـن وظیفـه را انجـام دهنـد و با درخواسـت
تولیـدات مطابـق با مشـخصههای بـازار از تولیدکنندگان ،تولید محصوالت را به سـمت
اسـتانداردهای بـازار سـوق دهند.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از مظاهـر نظـام بهـره بـرداری ناکارآمـد ،کوچـک بودن
قطعـات کشـاورزی اسـت که مـورد انتقاد تجـار در کشـاورزی قـراردادی اسـت ،افزود:
بـرای حـل ایـن مشـکل تعاونیهـا از جملـه تعاونـی باغـداران میتوانـد جایگزیـن
قراردادهـای تـک بـه تک با کشـاورزان شـود و براسـاس مشـخصههای درخواسـتی به
ارائـه محصـوالت بپـردازد این امـر در مورد محصول کلزا در سـال گذشـته کام ً
ال عملی
شد .
وی در ارتبـاط بـا اقدامـات صـورت گرفتـه بـرای حفظ تـوازن تولید بـا مصرف در
صـورت وقـوع هـر نـوع رویـدادی بـا اشـاره به طـرح جهـش تولیـد در دیمزارهـا که با
پشـتیبانی سـتاد اجرایـی فرمـان امـام پیش بـرده میشـود ،گفت :بـا اسـتفاده از ارقام
مناسـب و تغذیـه مناسـب و اسـتفاده بهینـه از آبیـاری و روشـهای بـه زراعـی تلاش
میشـود تولیـد در دیمزارهـا افزایـش یابـد کـه این امر در سـال گذشـته عملی شـد و
حـدود  150کیلوگـرم در هکتـار در مزارع تحت پوشـش طرح به نسـبت مزارع شـاهد
افزایـش تولیـد اتفـاق افتـاد کـه این راهـکار در مـورد بسـیاری از محصـوالت دیگر نیز
قابـل اجرا اسـت.
رئیس سـازمان جهادکشـاورزی استان اظهار داشت :خوشـبختانه در زمینه توسعه
گلخانهها اقدامات خوبی در اسـتان و کشـور در حال رخ دادن اسـت و در مورد کشـت
فراسـرزمینی نیـز کشـور و مخصوصاً اسـتان آذربایجانشـرقی ناگزیر بـه حرکت به این
سـمت اسـت تـا نهادههـای دامیمورد نیاز توسـط کشـاورزان و تشـکلهای توانمند در
خـارج از مرزهـا تولید شـود .ایـن اقدامات میتوانـد به جبران کاهـش تولید محصوالت
کشـاورزی به دلیل شـرایط جـوی کمک کند.
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جایـگاه تشـکلها در پیشـبرد و توسـعه بخـش
اقتصـادی جامعـه را چگونـه ارزیابـی کـرده و مهـم تریـن
وظایـف و رسـالتهای آنهـا را چـه میدانیـد؟
تشـکلها جایـگاه ویـژه ای در حوزههـای اقتصـادی کشـور
داشـته و ضـرورت هـر جامعـه اقتصـادی وجـود اتحـاد بیـن فعاالن
هـر صنعتـی اسـت .اسـاس تشـکلها ،شناسـایی و ایجـاد بازارهای
هـدف ،حـل مشـکالت فعـاالن اقتصـادی همگـن و عضـو ،برگزاری
نمایشـگاه در خارج از کشـور ،شـناخت از توانمندیهای یک اسـتان
و از بیـن بـردن رقابتهـای ناسـالم بین فعـاالن آن حوزه اسـت .گاه
دیـده میشـود که یک تاجـر بدون آشـنایی الزم ،اقدام بـه صادرات
و ورود بـه بـازار کشـور خارجی کـرده و با صادرات جنـس نامرغوب،
اعتمـاد بـازار هدف را نسـبت به جنـس ایرانی از بین میبـرد که در
صورتـی کـه تشـکلها به جایـگاه واقعـی خود برسـند ،دیگـر نباید
شـاهد وجـود چنیـن مشـکالتی باشـیم و تشـکلها باید ایـن گونه
امـور را سـازماندهی کنند.
امـروز یکـی از مهـم تریـن راهکارهـای جهانـی شـدن ،تقویت
جایـگاه تشـکلها اسـت .اگـر جایـگاه تشـکلها را تضعیـف کنیـم،
جایـگاه صـادرات را پاییـن آورده ایم اما گاه وجود یکسـری نگاههای
منفـی و پاییـن بـودن میـزان بودجـه تشـکلها مانـع از فعالیـت
آرمانگرایانـه ایـن مجموعههـا میشـود.
تشـکلها بایـد جایگاه واقعی خـود را یافته و مـورد احترام قرار
گیرنـد و حتی از سـوی سـازمانهای دولتی طرف مشـورت باشـند.
سـازمانهای دولتـی بایـد بـرای ایجاد اشـتغال و توسـعه پایـدار به
فکـر اتحـاد آفرینـی بیـن فعـاالن یـک حـوزه بـوده و در ایـن میان

ایجـاد و قـدرت بخشـی به تشـکلها میتواند کارسـاز باشـد.
وضعیـت صادراتـی محصـوالت کشـاورزی از اسـتان
آذربایجانشـرقی را چگونـه بـرآورد میکنیـد .میـزان
صـادرات محصـوالت کشـاورزی طبـق آمار طی سـالهای
گذشـته بـه چـه مقـداری بوده اسـت؟
در سـال  ،99حـدود  300میلیـون دالر صـادرات محصـوالت
کشـاورزی از اسـتان داشـتیم کـه نسـبت بـه سـال  98به میـزان 6
الـی  7درصـد افزایـش داشـته اسـت .اولویـت صـادرات اسـتان نیز
محصوالتی همچون کشـمش ،سـیب و زردآلو بـوده که قطب تولید
بسـیاری از ایـن محصـوالت به شـمار میرویم .مرغوبیـت و کیفیت
برخـی از ایـن محصـوالت نیز در بازارهـای هدف صادراتـی ،زبان زد
اسـت .مثلا طعـم سـیب مراغـه را نمیتـوان در محصـول تولیـدی
منطقـه دیگری چشـید.
کشـورهای آسـیای میانه و روسـیه مهـم تریـن بازارهای هدف
محصـوالت صادراتـی اسـتان بـه شـمار میرونـد .در بـازار روسـیه،
مصـرف محصوالت کشـاورزی باال بـوده و از سـوی دیگر محصوالت
ما کامال برای آنها شـناخته شـده اسـت و کیفیت محصوالت ما را
تـا حد زیـادی قبـول دارند.
اخیـرا کشـت گلخانـه ای نیـز در اسـتان توسـعه یافتـه
و حجـم مناسـبی از صـادرات محصـوالت کشـاورزی مـا را در
برمیگیـرد .آیا ایـن محصوالت بـازار فروش مناسـبی یافتهاند؟
طـی سـالهای اخیر در اسـتان ما کشـت گلخانه ای پـا گرفته و هم
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اکنـون بیـش از  300هکتار کشـت گلخانه داریم که باید بـه مزایای ویژه
این نوع کشـت توجه داشـته باشـیم .چندین برابر شـدن تـوان صادراتی،
 70درصـد کمـک بـه منابـع آبـی ،ارزش افـزوده و سـود حاصلـه بـاال از
جمله مزایای این نوع کشـت اسـت که خوشـبختانه توانسـته بازار خوبی
نیـز در خـارج از کشـور پیدا کند و هـم اکنون برخی محصـوالت گلخانه
ای همچـون خیـار ،گوجـه ،فلفل دلمـه ای و انواع دیگـری از محصوالت،
مشـتریهای خـاص خـود را در خارج از کشـور دارند.
همچنیـن ایـن محصـوالت در بـازار نهایـی نیز بـه بهترین قیمت
فروختـه میشـود .خوشـبختانه حمایـت خوبـی نیز از سـوی سـازمان
جهـاد کشـاورزی بـرای احـداث گلخانههـا شـکل گرفته اسـت و آینده
آن را میتـوان درخشـان دیـد بـه شـرطی کـه احـداث ایـن گلخانهها
همـراه بـا بـه کارگیـری سـواد اقتصـادی و اشـنایی کامـل بـا علـم
روز کشـاورزی باشـد .هـر چنـد متاسـفانه در حـوزه برندسـازی ایـن
محصـوالت مشـکل داریم و بایـد راه را برای تعریـف برندی معتبر برای
محصـوالت گلخانـهای ایرانـی بـاز کنیم.
بـا توجـه بـه وجـود یکسـری مشـکالت موجـود و
بـه خصـوص کاهـش منابـع آبـی در سراسـر کشـور و بـه
خصوص اسـتان آذربایجانشـرقی ،آینـده تولید محصوالت
کشـاورزی در اسـتان و به دنبال آن ،وضعیت صـادرات این
نـوع محصـوالت را چگونـه میبینیـد؟
آینـده مـا ،خشکسـالی اسـت و هـم اکنـون آب ،حکـم طلا را
بـرای مـا دارد و باید به فکر اسـتفاده درسـت از منابع آبی در کشـور
باشـیم .اگـر در آمـار میگوییم که  300میلیون دالر صـادرات داریم
امـا بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـیم کـه بـرای تولیـد این
مقـدار محصـول ،به انـدازه  600میلیـون دالر آب مصـرف کرده ایم
و بـه عبارتـی ،گاه متضـرر هم شـده ایم.
در اسـتان مـا برخـی محصـوالت هماننـد کشـمش ،صرفـه
اقتصـادی دارنـد امـا برخی دیگـر از محصوالت هماننـد هندوانه این
صرفـه را نداشـته و بـا مصـرف آب باالیی کـه دارند ،به منابع کشـور
آسـیب میرسـانند .باید در کشـت ،تولید و صادرات محصوالت نگاه
علمیو کارشناسـی داشـته باشیم.
یکـی از چالشهـای اساسـی در بخـش کشـاورزی ایـن
اسـت که اساسـا تولیـد محصـوالت کشـاورزی در کشـور ما
صـادرات محـور و بـر اسـاس تکمیل زنجیـره تولید نیسـت.
شـما نقـش ایـن عامـل را بـه چـه میزانـی میدانید؟
یکـی از مهـم تریـن مشـکالت در حـوزه کشـاورزی ،عـدم وجود
سـواد اقتصـادی و تجـاری و همچنیـن عـدم آشـنایی بـا علـم روز
کشـاورزی اسـت .از سـوی دیگر شـناخت بـازار مصرفی نقش اساسـی
در ایـن حـوزه دارد .در غالـب مـوارد ،تولیدات ما تجاری محـور نبوده و
بیشـتر معیشـت محور اسـت که البتـه نمیتـوان کشـاورزان را در این
زمینـه مقصر دانسـت .کشـاورز برای صـادرات ،تولید نمیکنـد و تولید
وی بـه حالت سـنتی اسـت.
مادامیکـه نـگاه مـا بـرای تولیـدات محصـول ،همراه بـا دانش
روز نباشـد ،متاسـفانه بـا مشـکالت عدیـده ای مواجه خواهیـم بود.
بـرای تولیـد محصـول بایـد نـگاه فرامـرزی همـراه بـا برنامـه ریزی
بلندمـدت و میـان مـدت داشـته باشـیم .اگـر بـا دیـد کوتـاه مدت

بـه پیـش برویـم ،موجـب خـراب شـدن بـازار و از بین رفتـن ارزش
محصـول ایرانـی خواهیـم بود.
مهـم ترین مشـکالت و چالشهـای صـادرات در حوزه
کشـاورزی را چـه چیزهایـی میدانید؟

بخش کشـاورزی جزو پرریسـک ترین محصـوالت در امر صادرات
اسـت که نیاز به سیسـتم حمل و نقل پیشـرفته ،بسـته بندی مناسـب
و ایجـاد زنجیـره از بـدو تولیـد تا بـازار محصـول دارد .باید بدانیـم بازار
مصـرف شـوخی بـردار نیسـت و اگـر حتی یک بـار محصـول نامرغوب
توسـط یکی از تجار به کشـور هدف تحویل داده شـود ،برای سـالهای
سـال ذهنیت نامناسـبی نسـبت به محصول ایرانـی در بازار آن کشـور
وجود خواهد داشـت.
عدم توجه به سیاسـتهای توسـعه پایدار کشـاورزی و برداشت
بـی رویـه از آبهای زیرزمینـی نیز از دیگر مشـکالت و چالشهایی
اسـت کـه آینده ایـن صنعـت را دچـار دگرگونیهایی خواهـد کرد.
نبـود مشـوقهای الزم و عـدم وجـود ضمانـت صـادرات در حـوزه
محصـوالت کشـاورزی نیـز از دیگر مشـکالت این حوزه اسـت.
در حـوزه حمـل و نقـل متاسـفانه بـا ضعفهـا و کاسـتیهای
زیـادی مواجـه هسـتیم بـه گونـه ای کـه هـم اکنـون تعـداد
کامیونهای یخچال دار ما در کشـور بسـیار اندک اسـت و نمیتوان
بـا ایـن سیسـتم ضعیف حمـل و نقل به خواسـتههای خود برسـیم.
عـدم همخوانـی اسـتانداردهای داخـل کشـور بـا بـازار هـدف نیز از
دیگر مشـکالتی اسـت کـه بارهـا صادرکنندگان بخش کشـاورزی را
گرفتـار کرده اسـت.
بارهـا بخـش خصوصـی از وجـود نوعی رقابت توسـط
بخـش دولتـی گله مند بـوده و نبود سیاسـتهای درسـت
و منطبـق بـر واقعیتهـا را از جملـه مشـکالت ایـن بخش
عنوان کرده اسـت .شـما ،نقش دولت را در تسـهیل مسـیر
تولیـد و صادرکننـدگان چگونـه میبینید؟
دولـت بایـد نظـارت کند نـه دخالت .اقتصـاد نیازمنـد حمایت
و نظـارت اسـت و در صورتـی کـه هـر گونـه دخالتـی توسـط دولت
صـورت گیـرد ،طبیعـی اسـت کـه صـادرات محصـول بـا مشـکل
مواجـه خواهـد شـد .بزرگتریـن آفتی کـه در حـوزه صـادرات داریم
وجـود بخشـنامههای متعـدد اسـت .امـروز دولـت ،بخشـنامه ای را
صـادر میکنـد و سـه مـاه بعد بخشـنامه دیگـری را و در ایـن میان
صادرکننـده نمیدانـد دقیقـا بایـد بـا کـدام سیاسـت دولـت پیـش
بـرود و در نتیجـه نوعـی عدم اطمینـان به قوانین و سیاسـتها بین
فعـاالن بخـش صادراتـی به وجـود آمده اسـت .تصمیـم گیریهای
شـبانه بدون کار کارشناسـی ،اشـتباه اسـت.
از سـوی دیگـر ،گاه بـرای بخـش کشـاورزی چندیـن ارگان
و سـازمان متولـی وجـود دارد .تولیـد محصـوالت بـا سـازمان جهاد
کشـاورزی و قیمت گذاری آن با سـازمان صمت اسـت و یا تقابالت
دیگـری کـه بیـن ارگانهای دولتـی وجـود دارد.
همچنیـن رفتـار دولتهـا و دیپلماسـی هـم در ایـن میـان
اهمیـت دارد .اگـر دیپلماسـی مـا موفـق باشـد ،اقتصـاد هـم موفق
اسـت؛ باید دیپلماسـی خود را تقویت کنیم .گاه مشـکالت سیاسی،
موجـب بهانـه گیـری و تداخالتـی در حـوزه تجـارت میشـود.

دولت باید نظارت کند
نه دخالت .اقتصاد نیازمند
حمایت و نظارت است
و در صورتی که هرگونه
دخالتی توسط دولت
صورت گیرد ،طبیعی است
که صادرات محصول با
مشکل مواجه خواهد شد.
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چالشهای موجود در اجرای
پروژههای کالن اقتصادی در بخش کشاورزی

سعداله اسکندری

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تبریز

بخـش کشـاورزی تامینکننـده شـغل و درآمـد بـرای بیـش از  ۲0درصـد از
جمعیـت شـاغل در کشـور بـوده و بیـش از  ۸۵درصـد از نیازهـای غذایـی کشـور را
تولیـد میکنـد .بـا ایـن وجـود ایـن بخـش پتانسـیل ایجـاد اشـتغال بیشـتری دارد
و در مقایسـه بـا سـایر بخشهـای اقتصـادی بـا صـرف کمترین هزینـه میتوان
یـک شـغل تماموقـت در ایـن بخـش ایجـاد کـرد .در بخـش کشـاورزی زمینههـای
گسـترده و بکـر زیـادی در تولیـد انـواع محصوالت به صـورت تجـاری و کالن موجود
اسـت امـا متاسـفانه قسـمت اعظم اشـتغال در بخـش کشـاورزی شـامل فعالیتهای
معیشـتی و خانودگـی اسـت کـه در زمینه ایجاد تحـول و نوآوری و ارتقـاء دانش فنی
بخـش کـم تاثیـر بـوده و در زمینـه افزایش راندمـان تولید ،مصـرف بهینه نهـاده ها،
توسـعه پایـدار ،بهبـود کیفیت محصوالت و کاهـش ضایعات موفقیت چشـمگیری در
ایـن بخش از کشـاورزی مشـاهده نمیشـود.
بخـش کشـاورزی به لحـاظ ایجـاد زمینه فعالیـت تخصصی بـرای بخش صنعت
و خدمـات در طـول تاریـخ همیشـه مهمتریـن اهـرم توسـعه بخشهـای اقتصـادی
بـوده اسـت .علاوه برآن عـدم توجه بـه زیر سـاختهای بخـش کشـاورزی در منابع
طبیعـی ،آبخیـزداری و محیـط زیسـت و کـم توجهی به بهـره برداری بهینـه از منابع
تولیـد و کشـاورزی پایـدار خسـارات جبـران ناپذیـری در زمینههـای اقتصـادی،
اجتماعـی و محیـط زیسـتی بـرای جامعـه ایجـاد میکنند.
بخـش کشـاورزی در کشـورهای در حـال توسـعه موتـور اصلـی رشـد و توسـعه
اقتصـادی اسـت .کشـورهای در حـال توسـعه بـرای گـذر از بحرانهـای عدم توسـعه
بایسـتی بـه سـراغ بخـش کشـاورزی خـود رفتـه و ضمـن تلاش بـرای گسـترش
تولیـدات کشـاورزی در تفکـر آن باشـند که این بخـش را با تکنولوژیهای پیشـرفته
آمیختـه سـازند تـا از ایـن رهگـذر تولیـدات خـود را کارا نماینـد .این بخـش به علت
ارتباطـات گسـترده ای که با سـایر بخشهـای اقتصـادی دارد ،میتواند با رشـد خود
زمینـه تولیـد ثـروت ،ایجـاد بـازار و ارز آوری و رشـد صنعـت را فراهـم کند.
بـا توجـه بـه مقدمـات ذکر شـده الزم اسـت از سـرمایهگذاری بخـش خصوصی
در پروژههـای کالن اقتصـادی در راسـتای انتقـال دانـش و فن آوری ،ایجاد اشـتغال،
ارتقـای بهـره وری ،تامیـن و توسـعه تولیـد نهادههـای مـورد نیـاز بخش کشـاورزی،
توجـه بـه مسـائل محیـط زیسـت و کشـاورزی پایـدار حمایت جـدی به عمـل آید.
پروژههایـی ماننـد توسـعه باغـات متراکم بـا صنایـع و تجهیزات مربوطـه ،ایجاد
مراکـز کشـت و صنعـت بخـش خصوصـی ،احـداث مجتمعهـای گلخانـه ای مـدرن،
ایجـاد مراکز کشـت عمـودی ،ایجاد مراکـز و پایانههای لجسـتیک و توزیع محصوالت
کشـاورزی ،توجـه بـه فـراوری محصـوالت منعـدد حاصـل از کشـاورزی و ضایعـات
محصـوالت بـرای تولیـد خـوراک دام و طیور،توسـعه صنایع بروز فـرآوری مجصوالت
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زراعـی و باغـی با بهـره گیری از آخرین علـوم و فنون متداول در کشـورهای صنعتی،
نمونههـای شـاخص فعالیتهـای کالن بخش کشـاورزی هسـتند.
در تامین خوراک دام و طیور مشـکل اساسـی داریم و نیاز اسـت مراکز تخصصی
وارد بحـث علمیتولیـد و توزیـع خـوراک دام شـوند و برنامـه نهادههـای وارداتی دام
را بـا تلفیـق محصـوالت حاصـل از عرصههـای کشـاورزی کشـور بـا اسـتفاده از علوم
و فنـون جدیـد فـرآوری و بـرای مصـرف بهینـه عرضـه کننـد و از ایـن طریـق ارزش
افـزوده بیشـتری را بـرای محصوالت کشـاورزی داخلـی ایجاد کرده و سلامت جامعه
و امنیـت غذایـی را نیز مد نظر داشـته باشـند.
در دهههـای گذشـته ،شـرکتهای بزرگـی در حـوزه کشـاورزی بـا مدیریـت
دولتـی فعالیـت داشـته انـد کـه اگر بیلان آنهـا را بررسـی بکنیـم ،میبینیـم که در
اکثـر مـوارد مدیریـت دولتـی جـواب نـداده و این شـرکتها کمتـر موفق بـوده اند و
بهتـر اسـت فعالیـت اقتصـادی بـه بخش خصوصـی توانمنـد انتقـال یابد.
اگـر بخـش خصوصی ،تسـهیالت بـا مبالغ باالیـی را برای را انـدازی فعالیتهای
اقتصـادی درخواسـت بکنـد ،مالحظه میشـود که در بیشـتر موارد ،دیـدگاه حمایتی
خاصی از سـوی بیشـتر مسـئوالن دولتی وجود ندارد و در اکثر بخشهای اقتصادی،
بسـیاری از مدیـران ،روش توزیـع سـرمایه بـه متقاضیـان متعـدد و غیـر تخصصی را
بـه پروژههـای کالن و سـرمایه بـر و اشـتغال آفرین ترجیـح میدهند .ایـن نگرش در
تخصیـص و توزیـع منابـع بـه بخـش خصوصی مانـع ایجـاد پروژههـای کالن ،انتقال
دانـش نویـن ،اقتصـادی نمودن فعالیتهـای کشـاورزی و ارتقای بهره وری میشـود.
امـروزه مسـیر کشـاورزی دنیـا بـه سـمتی مـیرود کـه در گلخانههایهایتـک
( )hi-techو کشـت عمودی،کیفیـت محصـوالت تولیـدی ،راندمـان تولیـد و بهـره
وری اسـتفاده از منابـع و نهادههـا در حـد غیـر قابـل تصـوری نسـبت بـه روشهـای
متـداول افزایـش مییابـد .تامین غـذا در فضای کمتر بـا مصرف منابـع کمتری انجام
میشـود و رباتهـا کارهـای کشـاورزی را انجام میدهند و چنین اسـتنباط میشـود
کـه در  ۳۰سـال آینـده ،تولید اکثر محصوالت کشـاورزی در دسـت دارنـدگان دانش
و توانمنـدی اسـتفاده از ایـن روشهـا خواهد بود.
در دهههـای گذشـته در بخـش کشـاورزی و سـایر بخشهـای اقتصـادی ،مراکز
زیـادی بـرای تولیـد محصـوالت بـا برنـد اختصاصی مشـخص فعالیـت نمـوده اند اما
بـه علـت خـرده پـا بـودن و تولیـد محصـول بـدون تکیـه بـر علـوم و فنـون روز دنیا
موفقیتـی بـرایآنهـا حاصـل نشـده اسـت و از صحنـه رقابت حتـی در بـازار داخلی
نیـز حـذف شـده اند .پروژههـای دانش محـور و کالن اقتصـادی که بر مبنـای رقابت
در بـازار جهانـی و مبتنـی بـر کشـاورزی پایدار و بـا در نظر گرفتن مزیتهای نسـبی
داخلـی ایجـاد میشـوند ،نقـش تعییـن کننـده ای را در تحـول اقتصـادی ،امنیـت
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غذایـی و اشـتغال مسـتمر ایجـاد میکننـد .بنابرایـن الزم اسـت دولـت از پروژههای
کالن و دانشبنیـان حمایـت بیشـتری را بـه عمـل آورد.
در سـرمایهگذاریهای کالن ،سـرمایه گـذار توقعاتـی دارد کـه صرفـا حمایـت
مالـی و مشـوقهای رایـگان نیسـت بلکـه شـرایط فعالیـت بـرای سـرمایه گـذار باید
فراهـم شـود از جملـه امنیـت اقتصـادی و تامیـن نهادههـا و زیرسـاخت هـا .هم زیر
سـاختهای اساسـی مانند آب ،برق ،گاز ،راه و راه آهن و هم زیرسـاختهای محیطی.
نمونـه ای کـه اخیرا شـاهد بودیم در یک منطقه اسـتان به خاطر سـیالبهای ناشـی
از رگبارهـای موسـمیدر پایـاب مسـیر بارندگی ها ،سـرمایهگذاری و اشـتغال زایی را
در معـرض تهدیـد قـرار داده بود.
مـورد مهـم دیگر ،تامیـن نهادههای تولیـد و همچنین تجهیزات و ماشـین آالت
مـورد نیـاز اسـت .امـروز شـعار عمـده ای کـه در راسـتای حمایـت از تولیـد داخلـی
مطـرح میشـود ایـن اسـت کـه ماشـین آالتی کـه تولید مشـابه داخـل دارنـد مجوز
واردات بـه آنهـا داده نمیشـود امـا در بعضـی نمونـه هـا ،تولیدات داخلـی کیفیت و
قیمـت مناسـب را ندارنـد و گاهـی قیمـت داخلـی آن گرانتـر از نمونه خارجی اسـت
و بعضـی از آنهـا بـه لحـاظ کیفیتی بـا تجهیزات و ماشـین آالت خارجـی قابل رقابت
نیستند .
بحـث مشـوقها و تسـهیالت نیـز در ایـن راسـتا مهـم اسـت .سـرمایهگذاری
در پروژههـای کالن اگـر چـه سـرمایه گـذار آن خصوصـی اسـت ،بایـد بـه عنـوان
سـرمایهگذاری ملـی شـناخته شـود چـرا کـه در بحث اشـتغال زایـی اهمیـت دارد و
همچنیـن ایـن گونـه پروژههـا منجـر بـه انتقـال دانـش و فـن آوری به داخل کشـور
میشـوند و چرخـه اقتصـادی را متحـول و بـر خلاف فعالیتهـای خـرده پـا دارای
بهـره وری بـاال هسـتند .متاسـفانه در سیاسـت کالن مـا ،بـرای فعالیتهـای خرده پا
نظام بهره برداری مناسـبی تعریف نشـده اسـت و برعکس در بسـیاری از کشـورهای
توسـعه یافتـه ،بـرای واحدهای تولیـدی خرد نیز نظـام بهره بـرداری موثری طراحی
شـده است.

سرمایهگذاری در پروژههای کالن اگر چه
سرمایهگذار آن خصوصی است ،باید به عنوان
سرمایهگذاری ملی شناخته شود چرا که در بحث
اشتغال زایی اهمیت دارد.

برداشـت و تفسـیر نادرسـتی از آمـار و دادههـای اشـتغال بخـش کشـاورزی بـه
عمـل میآیـد کـه ایـن تفاسـیر بایـد اصلاح شـوند .آمـار چند سـال گذشـته حاکی
از ایـن اسـت که سـهم اشـتغال بخـش کشـاورزی  18الی  20درصد ،سـهم اشـتغال
بخـش صنعـت 30 ،الی  32درصد و سـهم اشـتغال بخش خدمـات  50الی  52درصد
اسـت .نکتـه ای کـه در ایـن آمارهـا بـه آن توجه نمیشـود ،اینسـت کـه نقش بخش
کشـاورزی در صنایـع تبدیلی و همچنین خدمات ترانسـپورت ،لجسـتیک و مجموعه
فعالیتهای پشـتیبانی بسـیار گسـترده اسـت و در اکثر کشورهای توسـعه یافته ابتدا
کشـاورزی و بـه دنبـال آن صنعـت و خدمـات توسـعه یافته اسـت .طرح مسـئله آب
مجـازی کـه توجیـه بـرای عـدم تولیـد محصوالت کشـاورزی بـه خاطر مصـرف آب
زیـاد مطـرح میشـود ،باید بـه صورت کارشناسـی دقیق و همه جانبه بررسـی شـود.
مـوارد مطـرح شـده در ایـن مختصـر گوشـه ای از چالشهـای سـرمایهگذاری
کالن در بخـش کشـاورزی اسـت کـه بـا اخـذ اطالعـات دقیـق و کارشناسـی از
اسـاتید و محققیـن بخشهـای اقتصـادی و تدویـن راهکارهـای مناسـب می-توانیـم
مراتـب را جهـت تجدیـد نظـر و اعمـال روشهـای کارآمد به مسـئولین برنامـه ریز و
سیاسـتگذار بخشهـای اقتصـادی منعکـس کنیـم.
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گزارشی از حال و روز کشاورزان؛

نقدینگی کشاورزان تَه کشید

کشت قراردادی نسخه نجاتبخش کشاورزی
محمدرضا علیاشرفی
شـنیدن حکایت ایـن روزهای کشـاورزان کشـورمان
غـم انگیز اسـت ،قشـری کـه چند مـاه تمامیمشـقتها و
مشـکالت را بـدون حتـی کوچکتریـن درآمدی بـه جان
میخرنـد و بـا هزار دردسـر و صـرف هزینههای بـاال بذر و
کـود و سـموم مورد نیـاز خود را تهیه میکننـد و در موقع
برداشـت و فـروش محصـول نیـز سـود چندانـی برایشـان
باقـی نمیماند.
آنهـا همیشـه در دوراهـی کاشـت محصـول در فصل
زراعـی جدیـد یـا رفتـن به سـراغ شـغل دیگری هسـتند
چراکـه بـودن در این شـغل آورده نقدی چندانی برایشـان
ندارد.
بـا اینکـه صنعـت کشـاورزی در جهـان روزبـهروز
شـاهد پیشـرفتهای چشـمگیری اسـت ولـی در ایـران
هنـوز اصـول اولیـه تولیـد و کشـاورزی بهدرسـتی رعایت
نمیشود.کشـاورز از همـان ابتـدا کـه تصمیـم بـه کاشـت
یـک محصـول میگیـرد ،بایـد علاوه بـر تأمیـن زمیـن
زراعـی و آب بـرای آبیـاری محصول ،سـرمایه هنگفتی نیز
تأمیـن کنـد تـا از پَس هزینه کود ،بذر ،سـموم کشـاورزی
و دیگـر مخـارج کـه هـر روز گـران و گرانتـر میشـوند،

برآید.
همـه ایـن مـوارد در کنـار قیمـت پاییـن محصـول
موقـع فـروش باعـث میشـود تـا کشـاورز عطای کاشـت
را بـه لقایش ببخشـد و به انجـام دیگر شـغلها روی آورد.
بـر همیـن اسـاس متأسـفانه هرسـال تکـرار برخـی
اتفاقـات به تولید و کشـاورزان آسـیب جـدی وارد میکند.
نبـود بـازار فروش مناسـب ،قیمـت گذاریهای دسـتوری،
هزینههـای بـاالی کاشـت و برداشـت ،فقـدان صنایـع
تبدیلـی و تکمیلـی ،عـدم اجرای درسـت الگوی کشـت و
نبـود بازارهـای صادراتـی پایـدار ،همـه و همه باعث شـده
بخـش کشـاورزی آن طـور کـه بایـد طـی سـالیان اخیـر
توسـعه و رونقی نداشـته باشـد.
فروش محصول دغدغه اصلی کشاورز است
یکـی از کشـاورزان شهرسـتان اهـر اظهـار داشـت:
مشـکالت کشـاورزان محدود به یک یا دو موضوع نیسـت
و ایـن قشـر پرتلاش بـا سـختیها و مشـکالت متعـددی
روبه رو هسـتند.
امـراهلل رادپـور با بیـان اینکه فروش محصـول دغدغه
اصلـی کشـاورز اسـت ،ادامـه داد :بـا اینکـه بهـره وری و
میـزان تولیـد در اراضی کشـاورزی را افزایـش دادهایم ولی
در فـروش ایـن محصـول تولیـد شـده مشـکالت زیـادی
داریم.
وی افـزود :نمونـه ایـن ناهمخوانـی تولیـد بـا فروش
را در محصول سـیب اهر شـاهد هسـتیم ،از  ۱۰روز پیش
چندیـن تـن سـیب در کنار جـاده دپو کـردهام تـا خریدار
پیـدا کنم ولـی خریـداری وجود نـدارد.
ایـن کشـاورز کـه به گفته خـودش بیـش از نیم قرن
مشـغول کشـاورزی و باغداری بوده ادامه داد :دالالن سیب
باغـم را بـه قیمـت هـر کیلوگـرم  ۶۰۰تومـان میخواهند
کـه اگـر بـا ایـن قیمتهـا بفروشـم ،حتـی کفـاف هزینه
سـموم و آبیـاری را نیـز نمیدهد.
وقتی محصول روی دست کشاورز باد میکند
یکـی از کشـاورزان شهرسـتان بناب نیـز در خصوص
مشـکالت این قشـر گفت :کشـاورزان با مشـکالت متعدد
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مالـی دسـت و پنجه نـرم میکننـد و با کاهـش نقدینگی
کـه دارنـد نگـران فصـل زراعـی آتـی و تأمیـن هزینههای
کاشـت هستند.
صمـد صاحبـی ادامـه داد :ایـن روزها فصل برداشـت
بیشـتر محصوالتمـان فـرا رسـیده ولـی خریـداری وجـود
نـدارد و محصـول روی دسـت کشـاورز بـاد کرده اسـت.
وی افـزود :وقتـی محصـول را بـه قیمـت مناسـب به
فـروش نمیرسـانیم در نتیجـه نقدینگـی و سـرمایه مـا
کاهـش یافتـه و نمیتوانیـم بـرای فصـل زراعـی جدیـد
برنامـه ریـزی کـرده و کاشـت انجـام دهیـم.
وی گفـت :خریـد یک کیلوگرم بذر پیـاز بیش از ۱.۵
میلیـون تومـان هزینـه دارد و طـی سـالهای اخیـر بیش
از  ۵۰۰درصـد رشـد قیمـت داشـته ،بـا ایـن اوصـاف باید
کشـاورز در ابتـدا بتواند محصـول خود را بـه قیمت واقعی
بـه فـروش برسـاند تـا بتوانـد ایـن هزینههـا را در کاشـت
بعدی تأمیـن کند.
نقش ویژه دالالن در مدیریت بازار و قیمتها
یکـی از فعـاالن بخـش کشـاورزی آذربایجانشـرقی
نیـز بـه نقـش ویـژه دالالن در مدیریـت بـازار و قیمـت
محصوالت کشـاورزی اشـاره کـرد و گفت :شـاهد اختالف
قیمـت فاحـش محصـول از سـر مزرعـه تـا سـر سـفره
هسـتیم که نتیجه ورود دالالن به بخش کشـاورزی اسـت.
مهیـار تبریـزی افـزود :در برخی محصـوالت همچون
سـیب درختـی شـاهد هسـتیم قیمتـی کـه محصـول از
کشـاورز خریـداری میشـود یـک سـوم هزینـه تولید هم
نیسـت ولـی مصرفکننـده همان محصـول را بـه بیش از
سـه و چهـار برابـر قیمـت واقعـی خریـداری میکنـد کـه
نشـان از کنتـرل بـازار و قیمتهـا توسـط دالالن اسـت.
وی گفـت :بـا اینکـه اعلام شـده سـیب درجـه سـه
تولیـدی در آذربایجانشـرقی بـا قیمـت  ۱,۴۶۰تومـان به
صـورت تضمینـی خریـد شـود ولـی همچنـان خبـری از
خریـد تضمینی سـیب نیسـت.
تبریـزی ابـراز داشـت :کشـاورز بـه خاطـر هزینههـا
و بدهیهایـی کـه دارد نمیتوانـد صبـر کنـد و بـه ناچـار
مجبور به فروش محصول به دالل اسـت و در نتیجه سـود
اصلـی نیـز بـه جیب همیـن دالل مـیرود.
وی گفـت :سـیب دپـو شـده در کنـار باغـات و در
حاشـیه جادهها به قیمت  ۶۰۰و  ۷۰۰تومان توسـط دالل
از کشـاورز خریـداری شـده و چنـد روز بعـد بـا باز شـدن
مراکـز خریـد تضمینی بـه قیمت  ۱,۴۶۰تومـان به فروش
میرسـد و دالل در عـرض چنـد روز سـود دو برابـری بـه
جیـب میزند.
ایـن فعـال بخـش کشـاورزی افـزود :متأسـفانه
مسـئوالن سـازمان جهـاد کشـاورزی اهتمامـیروی ایـن
موضـوع ندارنـد و همچنـان درگیر نامه نگاریها هسـتند،
درحالیکـه باید فوری مجوزهای الزم از سـوی وزارت جهاد
کشـاورزی بـرای بازگشـایی و آغـاز فعالیـت مراکـز خرید

تضمینـی سـیب اخـذ و ایـن مراکـز شـروع بـه کار کننـد
تـا دالالن فرصـت سـو اسـتفاده از وضعیـت پیـش آمده را
نداشـته باشند.
کشـت قـراردادی راه حـل اصلـی بـرای رفع
مشـکالت بخش کشـاورزی کشـور اسـت
رئیـس سـازمان نظـام صنفـی کشـاورزی و منابـع
طبیعـی آذربایجانشـرقی نیـز گفـت :راه حل اصلـی برای
رفـع مشـکالت بخـش کشـاورزی کشـور اجـرای درسـت
کشـت قـراردادی اسـت.
هـادی فرجـی آزاد در خصـوص کشـت قـراردادی
گفـت :کشـت قـراردادی از سـالیان گذشـته و حتـی ۵۰
سـال پیـش نیـز وجـود داشـت و صاحبـان کارخانههـای
تولیـدی و صنایـع غذایـی اقـدام بـه خریـد محصـول از
کشـاورز قبـل از کشـت میکردنـد.
وی افـزود :در آن سـالها بـه ایـن دلیـل کـه هنـوز
دالالن بـه بخـش کشـاورزی ورود نکـرده بودنـد ،صاحبان
صنایـع و سـرمایه گـذاران بـه راحتـی اقـدام بـه خریـد
محصـول میکردنـد و کشـاورز نیـز بـه ایـن دلیـل کـه
محصولـش بـه فروش رفته میتوانسـت هزینههـای جاری
خـود را مدیریـت کنـد.
فرجـی آزاد سـپس گفـت :ولی طـی سـالهای اخیر
بـا افزایـش بهـره وری کشـاورزی و ورود دالالن بـه ایـن
عرصـه شـاهد مشـکالت متعـددی در فـروش محصوالت
کشـاورزی و تأمیـن بـازار هدف هسـتیم.
وی در خصـوص مزایـای کشـت قـراردادی گفـت :با
ایـن طـرح هـم کشـاورز بـه تولیـد دلگـرم میشـود و هم
کارخانـه دار بـه راحتـی مـواد اولیـه را تأمیـن میکند.
رئیـس سـازمان نظـام صنفـی کشـاورزی و منابـع
طبیعـی آذربایجانشـرقی ادامـه داد :در این نوع از کشـت،
بیـن کشـاورز و سـرمایه گـذار یـا کارخانـه دار قـراردادی

کشاورز به خاطر هزینهها و بدهیهایی
که دارد ،نمیتواند صبر کند و به ناچار
مجبور به فروش محصول به دالل است
و در نتیجه سود اصلی نیز به جیب
همین دالل می رود.
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اگر کشاورزی قراردادی رونق گیرد،
سرمایهگذار و صاحب صنعت به
دنبال تأمین نهاده باکیفیت با قیمت
مناسب در داخل و خارج از کشور
بوده و دست دالل نیز کوتاه میشود.
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برای کاشـت ،داشـت و برداشـت محصول مدنظـر به امضا
میرسـد و دو طـرف طبـق قـرارداد برای افزایـش کیفت و
بهـره وری محصـول تلاش میکننـد.
فرجـی آزاد افـزود :در ایـن طـرح کارخانـه دار و یـا
سـرمایه گـذار از نظر کشـاورزی فنـی ،تهیه بذر و سـموم
باکیفیـت ،کشـاورز را یـاری میکند و محصولـی پربازده و
بـا کیفیـت تولید میشـود.
کشـاورز در کشـت قـراردادی نگران مسـائل
مالـی و بـازار فروش نیسـت
وی بـا تاکیـد بر اینکـه در کشـت قراردادی کشـاورز
دیگـر نگران مسـائل مالی و بازار فروش نیسـت ،گفت :اگر
کشـت قراردادی باشـد مشـکلی نیـز در تأمیـن نهادهها به
وجـود نمیآید.
فرجـی آزاد اظهـار داشـت :با اینکه اراضی کشـاورزی
طی سـالهای اخیر افزایش نداشـته ولی بهـره وری تولید
محصوالت رشـد داشـته و بـه همین میزان فکـری به بازار
فـروش نداشـتهایم کـه نتیجـه آن دپـوی محصـوالت و یا
فـروش بـه قیمت پایینتـر به دالل میشـود.
وی سـپس افـزود :بـا وجود آنکه همه سـاله مـازاد یا
کاهـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی مشـکالت متعددی
را بـرای تنظیـم بـازار ایجـاد میکنـد ،ولـی اجرای کشـت
قـراردادی راهگشـای این مشـکالت خواهـد بود.
وی ادامـه داد :در کشـت قـراردادی نیـز امـکان ورود
دالالن وجود ندارد چراکه این پروسـه توسـط کارشناسـان
نظارت میشـود.
فرجـی آزاد در خصـوص دلیـل افزایـش قیمـت بـذر
و نهـاده و ایجـاد مشـکالت بـرای کشـاورزان گفـت :وقتی
نهاده در کشـور دسـت یک عده خاص اسـت پس کشاورز
بایـد نهـاده بـا کیفیـت پاییـن را به چندیـن برابـر قیمت
جهانـی خریـداری کند که اگر کشـاورزی قـراردادی رونق
گیـرد سـرمایه گـذار و صاحـب صنعـت بـه دنبـال تأمین
نهـاده باکیفیـت بـا قیمـت مناسـبی در داخـل و خـارج از
کشـور بـوده و دسـت دالل نیـز کوتاه میشـود.
وی بـا تاکیـد بر اینکـه دولت جدیـد بایـد راه را برای

کشـت قـراردادی بـاز کند ،گفـت :در ایـن زمینه سـازمان
تعـاون روسـتایی و نظـام صنفـی کشـاورزی نقـش ویژه و
مهمیدارنـد.
فرجـی آزاد بـا بیـان اینکـه  ۲۴۰هـزار بهـره بـردار
بخش کشـاورزی در آذربایجانشـرقی داریم ،افـزود :از این
تعـداد حـدود  ۱۰۰هـزار بهره بـردار پروانه صنفـی دارند و
تمـام اطالعـات آنهـا موجـود اسـت و میتوانیم با سـرمایه
گـذاران و کارخانـه داران در خصـوص کشـت قـراردادی و
معرفی کشـاورزان همـکاری کنیم.
تنظیـم بـازار محصـوالت کشـاورزی بـا رونق
کشـت قراردادی
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی آذربایجانشـرقی
نیـز در خصـوص کشـت قـراردادی و مزایـای آن گفـت:
تنظیـم بـازار محصـوالت کشـاورزی یکی از مزایـای اصلی
کشـت قراردادی اسـت.
اکبـر فتحـی بـا اشـاره بـه اینکـه  ۵۰تـا  ۶۰درصـد
تولیـدات کشـاورزی مربوط به حوزه زراعـت و بقیه مربوط
بـه تولیـدات دامیو باغی اسـت ،افزود :یکـی از ویژگیهای
رویکـرد کشـاورزی تجـاری و کشـت قـراردادی تعییـن
قیمـت محصـول در مرحلـه قبـل تولید محصول اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه طی سـال گذشـته  ۹۰درصد
کلـزا در اسـتان در قالـب کشـت قـراردادی تولیـد شـد،
ادامـه داد :کشـاورزی قراردادی در قالب کشـاورزی تجاری
میتوانـد رونـق بیشـتری داشـته باشـد و بـه نوعـی دارای
مشـخصههای کشـاورزی تجـاری اسـت.
فتحـی بـا بیـان اینکـه وزارت جهـاد کشـاورزی نیـز
تاکیـد زیـادی روی کشـت قـراردادی دارد ،گفـت :در
کشـت قـراردادی بـا توجـه بـه نوسـان و تغییـرات قیمت
محصـوالت ،بایـد قیمـت روز محصـوالت لحـاظ شـود تـا
طرفیـن قـرارداد متضـرر نشـوند.
وی سـپس گفـت :البتـه کشـت قـراردادی فقـط
منحصـر بـه کشـاورزی نیسـت و میتـوان در بحـث
دامـداری و مرغـداری نیـز اقـدام بـه ایـن کار کـرد بـه
طـوری که یکـی از سـرمایهگذاران در آذربایجانشـرقی با
عقـد قـرارداد بـا حـدود  ۱۸۰مرغـدار و تأمیـن جوجـه و
نهادههـای دامیبعـد از  ۴۵تـا  ۵۰روز مرغ گوشـتی تولید
شـده را دریافـت و بـه فـروش میرسـاند.
بـا تمـام ایـن اوصـاف اجـرای کشـت قـراردادی بـه
سـبب تولیـد محصـوالت مطابـق قـرارداد نوعـی تضمین
بـرای فروش محصول به شـمار میرود کـه تولیدکنندگان
بـه سـبب ارتقـای درآمـد رغبت بیشـتری نسـبت بـه امر
تولیـد دارنـد و در شـرایط تحریمیفعلـی نیـز اجـرای
کشـت قـراردادی راه حلـی مناسـب بـرای پایـداری تولید
محصـوالت کشـاورزی اسـتراتژیک برای کشـور به شـمار
مـیرود و بایـد مـورد توجـه جـدی دولـت سـیزدهم قرار
گیرد.
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برند جهانی سیب زنوز
در مسیر فراموشی

فائزه قرهپور
ب بـا قدمت چندین سـاله در کشـور و به عنوان یـک برند جهانی شـناخته میشـود اما این
سـیب زنـوز ،رقمـیاز بیـن ارقـام قدیمیسـی 
نـوع سـیب کـه هنـوز بـه مرحله تجاری نرسـیده ،در مسـیر غفلت و فراموشـی مسـئوالن قـرار داشـته و منتظر توجه جـدی بـرای زنده نگه
داشـتن ایـن ژنوتیپ و برنـد اصلی منطقه زنوز اسـت.
زنـوز ،یکـی از قدیمیتریـن باغشـهرهای آذربایجانشـرقی اسـت کـه در بخـش مرکـزی شهرسـتان مرند واقع شـده و با سـیب آبدارش
شـهرت جهانـی پیـدا کـرده اسـت .سـیب زنـوز که فقط در این شـهر پـرورش یافتـه و ویژگیهای مخصـوص بـه خـود را دارد ،از منظر رنگ،
طعـم و بافـت بـا سـایر ارقـام تجاری موجود در کشـور متفاوت اسـت و اکنون نـه از لحاظ اقتصادی و کسـب درآمد بلکه به دلخواه کشـاورزان
و بـرای نگـه داشـتن درختان سـیب به یـادگار مانده از پدران گذشـته ،تولید میشـود.
بـر اسـاس گفتـهی مسـئوالن و بـه خصـوص باغـداران منطقـه زنوز ،ظاهر سـیب این شـهر بـه دلیل اسـتفاده کـم از سـموم و کودهای
شـیمیایی ،نسـبت بـه سـایر سـیبها بازارپسـندی خوبی نـدارد ،به همین دلیل مشـتریان زیادی مشـتاق بـه خرید این محصول نیسـتند در
حالـی کـه طعـم این سـیب زبانـزد خاص و عام اسـت.
ارقام محلی زنوز ،نماد دائمیگردشگری
محمدرضـا افسـری ،کارشـناس ارشـد جهـاد کشـاورزی مرنـد کـه در
خصـوص سـیب زنـوز نیـز تحقیقاتـی را انجـام داده اسـت ،میگویـد :زنـوز
از معـدود باغشـهرهای ایـران اسـت کـه بیشـتر مـردم آن را بـا نـام سـیب
میشناسـند .سـیب زنـوز مخصوصـا ارقـام محلی میتوانـد نمـاد دائمیاین
منطقـه محسـوب شـده و باعـث جـذب گردشـگران بـه این منطقه شـوند.
قدمت تولید سیب در زنوز به قرن  ۷میرسد
او بـا اشـاره بـه شناسـایی و ارزیابـی کل باغـات منطقـه در نتیجـه
تحقیقاتـی کـه انجـام گرفته اسـت ،ادامه میدهـد :قدمت تولید سـیب زنوز
بـه قـرن هفـت میرسـد کـه مسـتوفی جغرافـیدان ،در مسـافرت بـه ایـن
منطقـه در کتـاب «نزهـت القلـوب» ،ایـن منطقـه را به زیبایـی وصف کرده
کـه کسـبهای آبـاد دارای باغـات پـر از سـیب و سـایر میوههـا اسـت.
او اظهـار میکنـد :در منطقـه زنـوز ۱۱۰۰ ،هکتـار بـاغ شـامل سـیب،
زردآلـو ،گـردو ،آلبالـو و سـایر سـردرختیها موجـود بـوده کـه در اقتصـاد
باغـداران نقـش زیـادی دارد.
او بـا اشـاره بـه کاهش سـطح کشـت سـیب زنـوز و گمنام بـودن این
نـوع از سـیب در سـایر مناطـق کشـور ،میافزایـد :این سـیب بـه تدریج از
شـهریورماه تـا مهرمـاه میرسـد بایسـتی در چند مرحله برداشـت شـود در
نتیجـه توجیـه اقتصـادی بـرای باغـدار نـدارد و هزینـه بـر اسـت ،از این رو

ارقـام محلـی بـه مـرور از بیـن رفتـه و ارقـام رد و گلـدن بیشـتر جایگزیـن
شـده است.
افسـری با بیان اینکه برای داشـتن صرفه اقتصادی از برداشـت سـیب
زنـوز بایـد در مسـاحتی بیـش از سـه هکتار پـرورش یابـد ،اظهـار میکند:
از انـواع سـیب بـه غیـر از ارقـام تجـاری رد و گلـدن ۲۸ ،نوع سـیب از ارقام
محلـی در زنـوز وجـود دارد که از مهمتریـن آنها میتوان به سـیب پاییزه،
بالجـهای ،قبالـه ،سـلطانی ،اسـدکوهی و گیـرده شـیرین که رقم تابسـتانه
خوشـمزه است ،اشـاره کرد.
او میگویـد :محصـوالت تولیدی منطقه به جهت آب و هوای مناسـب،
جنـس خاک ،ارتفاع و به خصوص سـدزنوز که با مشـارکت باغـدارن احداث
شـده ،از کیفیت باالیی برخوردار اسـت .این سـد شـش میلیون مترمکعب
ذخیـره آبـی دارد کـه در باالدسـت زنـوز واقـع شـده و باغـات را سـیراب
میکند .
تالش برای حفظ فنوتیپ برتر سیب زنوز
ربـاب کهرابی ،کارشـناس مسـئول باغبانی اداره جهاد کشـاورزی مرند
نیـز میگویـد :وجـود عطر ،طعـم ،رنگ و پوسـت چرم گونـهی منحصربفرد
در سـیب زنـوز باعـث شـده تـا یـک ژنوتیـپ برتـر در مقابـل سـایر ارقـام
محسـوب شـود ،بـه همیـن دلیل تلاش میکنیـم تا ایـن منبـع ژنتیکی و
صفـات مورفولوژیکـی خـوب را حفـظ کنیم امـا در این راسـتا نیاز اسـت تا

زنوز از معدود
باغ شهرهای ایران
است که بیشتر مردم
آن را با نام سیب می
شناسند .سیب زنوز
مخصوصا ارقام محلی
میتواند نماد دائمی
این منطقه محسوب
میشود
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دولـت نیز باغـداران کمـک کند.
او میافزایـد :سـیب زنـوز بـه خاطـر شـرایط آب و هوایـی و اقلیمـیو
خـاک در زنـوز بـه خوبـی بـه عمـل میآیـد .ایـن سـیب در سـایر مناطـق
اسـتان و کشـور نیـز کشـت میشـود اما کیفیـت و صفات اصلی سـیب در
منطقـه زنـوز را ندارند.

جهاد کشاورزی
فقط از طریق ارائه
تسهیالت میتواند
دست کشاورزان را
بگیرد و برای حفظ
و احداث باغات
سیب زنوز اقدام
کند اما مهمتر از آن،
بحث بازارپسندی و
انبارداری است.
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وجود بیش از  ۳۰نوع سیب در زنوز
او بـا بیـان اینکـه بیـش از  ۳۰نـوع رقـم سـیب تابسـتانه و پاییـزه در
شـهر زنـوز وجـود دارد ،میگوید :ارقام موشـکی ،مورخوش ،گیرده شـیرین
با دو نوع قرمز و سـفید ،ترش آلما ،مرند آلماسـی ،آشـیخ آلماسـی ،رسـتم
علـی آلماسـی ،اسـدکوهی ،آغ آلمـا ،زونـوزاخ آلماسـی در دو رنـگ قرمـز و
سـفید ،قره یارپاق ،گالب آلماسـی از جمله سـیبهای تابسـتانه این منطقه
هستند .
کهرابـی ادامـه میدهـد :ارقـام قابـاال ،بالجـه ئـی ،سـلطانس ،پیرآلما،
آغ آلمـا ،بشـقابی ،لبنانـی در دو نـوع سـفید و قرمـز ،مشهدآلماسـی،
مسکوآلماسـی ،امام علی آلماسـی ،داغ آلماسـی ،النگه و شیشـیهای آلما نیز
از جملـه سـیبهای پاییـزه ایـن منطقـه بـه شـمار میرونـد.
او میگویـد :رقـم سـیب پاییـزه بـه نـام پاییزه آلماسـی نیز کـه همان
سـیب مشـهور زنوزاسـت ،در خـارج از ایـن شـهر بـه عنـوان زنوز آلماسـی
یـا سـیب زنـوز شـناخته میشـود کـه بسـیار خـوش خـوراک و برعکـس
سـیبهای لبنانـی ،نفـخ آور نیسـت.
او اظهـار میکنـد :رنـگ و طعـم خـاص ایـن سـیب بـا توجـه بـه دو
درختـی کـه بـه هـم پیونـد میخورند ،فـرق کـرده و انـواع مختلفـی از آن
را میتـوان در باغـات زنـوز مشـاهده کـرد که سـیب اختصاصی زنوز اسـت.
ایـن نـوع سـیب اختصاصـی زنـوز بـوده و فقـط در محـدوده شـهر و باغات
اطـراف رودخانـه زنـوز کـه میوههـای آن از کفیـت باالیـی برخوردار اسـت،
کشـت میشـود.
ایـن کارشـناس مسـئول باغبانـی اداره جهـاد کشـاورزی مرنـد در
خصـوص شـرایط آب و هوایـی منطقـه نیـز خاطرنشـان میکنـد :ارتفـاع
منطقـه زنـوز بیـش از  ۱۵۰۰متـر بـوده و بـا داشـتن هـوای سـرد ،محیـط
خوبـی را کشـت سـیب را رقـم زده اسـت.
سیب زنوز ،غنی از عناصر
روح اهلل صـادق نـژاد ،رئیـس مرکـز جـه اد کشـاورزی زنوز نیـز با بیان
اینکـه سـیب زنـوز یـک رقم مختـص این شـهر به ثبـت جهانی رسـیده و
حتـی در کتابهـای قدیمینیز به آن اشـاره شـده اسـت ،اظهـار میکند :با
توجـه بـه طعـم و کیفیتـی که این سـیب دارد ،اگـر کسـی آن را میل کند،
تفاوتـش بـا سـایر سـیبها خواهـد فهمیـد .سـیب زنـوز بـه قـدری خوش
خـوراک اسـت که حتی از نظر داشـتن آهـن ،آنتی اکسـیدان و  ...یک میوه
غنی به شـمار مـیرود.
او بـا بیـان اینکـه حتـی مصـرف سـیب زنـوز از جنبـه درمانـی نیـز
پیشـنهاد میشـود ،میافزایـد :کسـی کـه از غـذا افتـاده بـا خوردن سـیب
زنـوز ،پـس از یـک سـاعت مشـکل هضـم غذایـش برطـرف میشـود.
او ادامـه میدهـد :ایـن سـیب از نظـر ظاهـری بـا سـایر ارقـا م تجاری
قابـل رقابـت نبـوده امـا از نظـر ،کیفـی بسـیار عالـی اسـت و ارزش غذایـی
باالیـی دارد.
صـادق نـژاد در ادامـه در خصـوص حمایـت جهـاد کشـاورزی بـرای
احیـای سـیب زنـوز ،اظهـار میکنـد :جهاد کشـاورزی فقـط از طریـق ارائه

تسـهیالت میتواند دسـت کشـاورزان را بگیـرد برای حفظ و احـداث باغات
سـیب زنـوز اقـدام کننـد اما مهمتـر از آن ،بحـث بازارپسـندی و انبـارداری
اسـت کـه بایسـتی مرکز تحقیقـات کشـاورزی وارد عمل شـود.
او در ادامـه بااشـاره بـه اجـرای طـرح ملـی بیولوژیـک مبارزه بـا آفات
سـیب در ایـن منطقـه در دهـه  ،۷۰اظهـار میکند :در این راسـتا اسـتفاده
از سـموم کشـاورزی کاهش یافته و کشـاورزان نسـبت به حشـرات مفید و
مضـر آگاهـی یافتنـد .بـا اسـتفاده از ایـن روش میتـوان به تولیـد ارگانیک
سـیب زنـوز نیـز دسـت یافـت و در بـازار برند سـیب زنـوز و برنـد ارگانیک
آن را بـا قیمـت خوبـی عرضـه کرد تـا باغداران تشـویق به حفظ ایـن رقماز
سـیب شوند.
قـادر پورقاسـم ،باغـدار  ۶۳سـاله منطقـه زنـوز اسـت کـه در بـاغ دو
هکتـاری او ،انـواع میوههـا بـه خصـوص سـیب زنـوز را میتـوان یافـت.
او میگویـد :شـاید بیـش از  ۲۰۰سـال اسـت کـه محصـول سـیب در
زنوز تولید میشـود در کنار سـیب که برند این شـهر شـده اسـت نیز انواع
میوههـا همچـون زردآلـو ،گردو ،هلو ،سـنجد ،آلـو و  ...نیز پـرورش مییابد.
او کـه بیـش از  ۳۰نـوع میـوه در بـاغ خـود پـرورش میدهـد ،اضافـه
میکنـد :تولیـد محصـول سـیب در زنـوز کاهش یافتـه و اغلب باغـداران به
جای کشـت تک محصولی به کشـت چنـد محصولـی روی آوردهاند چرا که
از کشـت ایـن نوع سـیب به خصوصـدر حـوزه بازاریابی حمایت نمیشـویم.
پورقاسـم بـا اشـاره بـه اسـتفاده بسـیار کـم از سـموم برای دفـع آفات
سـیب ،ادامـه میدهـد :وقتی من  ۱۵سـاله بودم ،پدرم هر سـاله حداقل ۱۰
بار سمپاشـی میکرد اما اکنون این تعداد به یک دوره سمپاشـی رسـیده و
محصـول سـیب این بـاغ نیز تقریبـا ارگانیک اسـت ولی علـی رغم منحصر
بـودن ،خریـداری نـدارد .سـیبهای زیردرختـی هـم بـه کارخانههـا جهت
تولیـد کنسـانتره و آبمیـوه فروختـه میشـود کـه در آمـد آن نیـز چنـدان
باال نیسـت.
مسئوالن برای معرفی سیب زنوز کاری کنند
او خاطرنشـان میکنـد :مسـئوالن باید بـرای معرفی ایـن محصول که
حتـی یـک میوه ارگانیک اسـت ،تلاش کنند و برنامه داشـته باشـند ،برای
ایـن امـر نیز بایسـتی تبلیغـات خوبی انجـام بگیرد تـا مردم هر چه بیشـتر
با فواید این سـیب آشـنا شـوند.
او کـه حداقـل  ۲۰نـوع سـیب از ارقـام داخلـی و خارجـی سـیب را
پـرورش میدهـد ،میگویـد :سـیب زنـوز کـه بـه اصطلاح بـه آن پاییـزه
آلماسـی نیـز گفتـه میشـود ،بـه رنگهـای چیتـی ،قرمـز ،مایـل به سـبز
و بیـن قرمـز و چیتـی دیـده میشـود .در زنـوز همچنیـن انواع دیگـری از
سـیبها همچـون گیـرده شـیرین ،لبنانـی و  ...نیـز کشـت میشـود.
ایـن باغـدار بـا تاکیـد بر اینکـه موقعیت آب و هوایی شـهر زنـوز برای
کشـت سـیب بسـیار خوب اسـت ،میافزاید :قبلا تجارت سـیب در منطقه
زنـوز بـاال بـود و مـا نیز با رسـیدگی بـه درختان سـیب باغمان بزرگ شـده
و اکنـون همین مسـیر را ادامـه میدهیم.
او میگویـد :سـیب زنـوز ارزش غذایـی بسـیار بـاال وطعـم و کیفیـت
مطلوبـی دارد امـا یـک محصـول تجـاری نیسـت .در شـهر زنـوز ،بـه خاطر
مصـرف سـیب مخصـوص این منطقـه ،تعـداد افرادی که سـنگ کلیـه و یا
مثان ه داشـته باشـند بسـیار کـم اسـت .توصیه میشـود افرادی که مشـکل
کلیـوی دارنـد از سـیب زنـوز مصـرف کننـد امـا فروش این سـیب بـرای ما
خیری نـدارد.
او در ادامـه بـا بیـان اینکـه امسـال جمعیـت آفـت کـرم سـیب در
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تمامیباغـات بـاال اسـت ،ادامـه میدهـد :مـن از مبـارزه بیولوژیکـی بـرای
مقابلـه بـا آفـات اسـتفاده میکنـم و در ایـن راسـتا نیـز دو بـار در سـطح
اسـتانی و کشـوری بـه عنـوان کشـاورز برتـر معرفـی شـدم.
او میافزاید :با اسـتفاده کمتر از سـموم توانسـتم حشـرات را کنترل کنم
و بـه نتیجـه خوبـی در ایـن خصـوص دسـت یابـم .هـر سـال تنها یک بـار از
سـم بـرای بـاغ اسـتفاده میکنم امـا در صورت ضـرورت و افزایش حشـرات،
یـک بـار دیگر نیـز باید سمپاشـی انجام دهم .همواره نیز به سـایر کشـاورزان
منطقـه توصیـه میکنـم تـا از سـم کمتـری اسـتفاده کننـد و یـا حداقل در
زمـان اسـتفاده ،سـم را رقیقتـر کنند تا تمامیحشـرات ازبیـن نروند.
پورقاسـم اضافـه میکنـد :در مبـارزه بیولوژیکـی آفـات،
تمامیحشـرات از بیـن نمـیرود بلکـه حشـرات مفید و مضـر در محیط
موجـود بـوده و بـر اسـاس چرخـه طبیعـی ،حشـرات مفید از حشـرات
مضـر تغذیـه میکننـد.
او در ادامـه در خصـوص بـازار فـروش سـیب نیـز میگویـد :بـازار
فروش سـیب زنوز اصال خوب نیسـت و از طرفی مسـئوالن هم بازاریابی
نمیکنند .ما کشـاورزان باید غرفهای داشـته باشـیم تا مشـتریان بتوانند
محصـول را مسـتقیما از مـا بخرند و نیازی با دالل نباشـد.
وجود  ۳۳۹۰هکتار باغ سیب در مرند
علـی صیـادی ،مدیـر جهاد کشـاورزی مرند نیـز اظهار میکند :سـطح
باغات سـیب شهرسـتان بالغ بر  ۳۳۹۰هکتار اسـت کـه  ۳۱۲۱هکتار از آن
بـارور و باقـی غیربـاور هسـتند .در ابتـدای سـال زراعـی جـاری پیش بینی

میشـد کـه  ۵۶هـزار تـن سـیب از باغات شهرسـتان برداشـت کنیـم اما با
توجـه بـه وقوع خسـارتهایی چون سـرما ،تگـرک و تنش گرمایـی ،ریزش
محصـول بـاال رفتـه و اکنـون نیـز بـرآورد میشـود کـه  ۴۳هزار تن سـیب
برداشت داشـته باشیم.
او در خصـوص سـیب زنـوز ،میگویـد :زنـوز ،یکـی از باغشـهرهای
مهـم ایـران اسـت کـه با سـیب بـه برند جهانی رسـیده اسـت امـا ارقام
تجـاری دیگـری از سـیب کـه وارد کشـور شـده اسـت ،باعـث شـده تـا
سـیب زنـوز ،موقعیـت خـود را از دسـت بدهد.
او تاکیـد میکنـد :از مراکـز تحقیقـات کشـاورزی تقاضـا داریـم تا
در راسـتای حفـط ژنتیک این سـیب وارد عمل شـوند و تلاش کنند تا
واریتههـای سـیب زنـوز از بیـن نرود.
صیـادی میافزایـد :سـیب جزو محصـوالت عمومیاسـت و تنها در
صـورت پاییـن بـودن قیمت محصـول در بـازار ،دولت وارد عمل شـده و
اقـدام بـه خرید توافقـی میکند.
او در ادامـه میگویـد :یـک کارخانـه بـزرگ تولیـد آبمیـوه بـا برند
ملـی و حتـی جهانی در این شهرسـتان وجود دارد کـه روزانه نزدیک به
 ۳۵۰تـن سـیب زیـر درختـی را خریـداری و تبدیل به آبمیـوه میکند.
صنایـع خانگـی تولیـد سـرکه و واحدکارگاهی عرقیجات و تولید سـرکه
سـیب میـز در شهرسـتان مرند فعالیـت میکنند.
او ادامـه میدهـد :مرنـد ،شهرسـتانی اسـت کـه اغلـب محصوالت
کشـاورزی از جملـه پسـته ،زعفـران ،زردآلـو ،سـیب و  ...در آن کشـت
میشـود.

زنوز ،یکی از باغ
شهرهای مهم ایران
است که با سیب به
برند جهانی رسیده
است اما ارقام تجاری
دیگری از سیب که
وارد کشور شده است،
باعث شده تا سیب
زنوز ،موقعیت خود را
از دست بدهد
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در تولیـد اتفـاق نیفتـد که همین موضـوع در زمره یکی
از چالشهـای اساسـی اسـت.

صنایع تبدیلی حلقه گمشده کشاورزی است

داستان تکراری خامفروشی محصوالت کشاورزی در آذربایجانشرقی
آناهیتا رحیمی

محصـوالت کشـاورزی پـر بار اسـت و مرغـوب؛ اما
یـک جـای کار میلنگـد و کشـاورزان بـا تمـام تلاش
و هزینههـای گـزاف کـه بـرای تولیـد محصـوالت خود
متحمـل میشـوند ،از روزهـای آتـی نگـران هسـتند.
قامـت خـم میکنند و همواره چشـم انتظـار به بار
نشسـتن محصوالتـی هسـتند کـه روزی خانـواده بدان
گـره خـورده اسـت امـا آخـر داسـتان ،تنها به برداشـت
محصـوالت کشـاورزی ختم نمیشـود.
آنهـا درد و دلهـای بسـیاری را بـر زبـان میآورند
و از افزایـش قیمـت کـود و سـم ،مینالنـد؛ حـال کـه
کمبـود صنایـع تبدیلـی جـای خـود را دارد ،کمبـودی
کـه مشـکالت عدیـدهای همچون خـام فروشـی را برای
کشـاورزان رقـم میزنـد.
اسـتان آذربایجانشـرقی تنـوع بـاالی تولیـد در
محصـوالت کشـاورزی را رقـم زده امـا کمبـود صنایـع
تبدیلـی در ایـن اسـتان ،کشـاورزان را بـا چالشهـای
بسـیاری روبـرو سـاخته اسـت.
چالشهایـی کـه ثمـره یک عمـر زحمت کشـاورزان
را در یـک چشـم بـر هـم زدن از بیـن میبـرد و بـه ناچـار
تـن به خام فروشـی محصوالت کشـاورزی خـود میدهند.
کل محصـوالت تولیدی در اسـتان  ۵میلیون
تن است
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی آذربایجانشـرقی،
کل محصـوالت تولیـدی اسـتان را  ۵میلیـون تـن بیان
کـرده و افـزود :کل محصـوالت زیـر بخشهـای دام
و طیـور ،زراعـت و باغبانـی ۴.۸ ،الـی  ۵میلیـون تـن
میباشـد کـه در ایـن میـان ،ظرفیـت صنایـع تبدیلـی
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اسـتان اعـم از فـرآوری ،نگهـداری و بسـتهبندی حدود
 ۴میلیـون تن اسـت.
اکبـر فتحـی ادامـه داد ۸۵ :درصـد تولیـدات
کشـاورزی اسـتان ،ظرفیـت برای نگهـداری ،فـرآوری و
بسـته بنـدی را دارنـد امـا عمدهترین مشـکالت موجود
شـاید ترکیب نامناسـب ظرفیـت صنایع تبدیلی اسـت.
آذربایجانشرقی دومین استان در تولید سیب
است
وی بیـان کـرد :اسـتان آذربایجانشـرقی دومیـن
اسـتان در تولیـد سـیب به شـمار مـیرود و همین لزوم
بـاال بـودن ظرفیـت را میطلبد کـه در این قسـمت نیاز
بـه سـرمایهگذاری در صنایـع تبدیلی اسـت.
بـه گفتـه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی
آذربایجانشـرقی ،بخـش کشـاورزی بـا چالشهـای
بسـیاری روبروسـت امـا در ایـن میـان چالشـی کـه
مختص اسـتان مـا بـوده ،فعالیتهای بخش کشـاورزی
در فضـای آزاد اسـت و ایـن فضای آزاد متأثـر از حوادث
قهـری و طبیعی مانند زلزله ،سـیل ،بارش برف و سـرما
میباشـد.
وی در ادامـه توضیـح داد :جـدای از مدیریـت و
ریسـکپذیری در بخـش کشـاورزی در فضـای آزاد ،بـا
محدودیـت منابـع آبـی و خاکـی نیز روبرو هسـتیم چرا
کـه بـه دلیـل حوضـه اصلـی آبریـز دریاچـه ارومیـه بـا
محدودیـت منابـع آبـی مواجه بـوده و بر اسـاس مصوبه
سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه ،بایـد  ۴۰درصـد میزان
مصـرف در ایـن حوزه را کاهـش داده و  ۶۰درصد مابقی
در تولیـد را بایـد بـه گونـهای مدیریت کـرد که کاهش

کوچک بودن قطعات کشاورزی در سطح استان
فتحـی ،کوچـک بـودن قطعـات کشـاورزی را از
دیگـر چالشهـای عمـده در بخـش کشـاورزی دانسـته
و افـزود :قطعـات کشـاورزی کوچـک شـده از توجیـه
اقتصـادی الزم خـارج شـده و تنها سیاسـت در دسـتور
کار ،در رابطـه بـا این موضوع ،یکپارچه سـازی ،تجهیز و
نوسـازی اراضی کشـاورزی اسـت.
وی گفـت ۳۰ :محصـول اسـتان آذربایجانشـرقی
در زیـر بخشهـای مختلـف کشـاورزی ،دام و طیـور و
زراعـت ،رتبـه اول تـا پنجم کشـوری را داراسـت که در
ایـن میـان ،تولیـد علوفه و عـدس در رتبه اول ،سـیب و
زردآلـو در رتبـه دوم جـای گرفتهانـد.
وی افـزود :محصـوالت گلخانهای در سـال ۵۹ ،۹۱
هکتـار بـود کـه اکنون بـه  ۲۶۰هکتـار افزایـش یافته و
بـه جایگاه خوبی رسـیده اسـت.
فتحـی ،کل سـطح زیـر کشـت اسـتان را یـک
میلیـون و  ۲۰۰هـزار هکتار دانسـته و افـزود ۸۰۰ :هزار
هکتـار از سـطح زیـر کشـت در اسـتان ،زراعـت دیمی،
 ۳۰۰هـزار هکتـار زراعـت آبـی و نیمه آبـی و در نهایت
 ۱۰۵هـزار هکتـار باغی اسـت.
وی در پایـان بیـان کـرد ۵ :میلیـون تـن تولیـد
محصوالت کشـاورزی اسـت که عمده محصـوالت ،مازاد
بـر مصرف نیـاز اسـتان تولید شـده و برای تنظیـم بازار
بـه کشـور و یـا اسـتانهای دیگـر صادر میشـود.
کشاورزی رو به فنا و نابودی است
بـا غ داران اهـری از نبـود صنایـع تبدیلـی در ایـن
منطقـه گلـهمنـد هسـتند بـه گونـ ه ای کـه یکـی از
بـاغداران اهـری در ایـن خصـوص گفـت ۹۹ :درصـد
محصـوالت کشـاورزی بـه صـورت خـام فروشـی اسـت
و بـه دلیـل نبـود وسـایل بسـتهبندی و فـرآوری ،خـام
فروشـی صـورت گرفتـه و صنایـع تبدیلی وجود نـدارد.
احمـد زاده افـزود :سـاالنه حدود  ۱۲۰۰تن سـیب،
 ۱۰۰تـن گالبـی و  ۵تـن گـردو از  ۲۲هکتـار زمیـن
کشـاورزی تولیـد میشـود امـا گذشـته از تلاش بـرای
تولیـد محصوالت کشـاورزی ،هزینه صرف شـده بسـیار
باالسـت و با چنین وضعیتی کشـاورزی رو به فناسـت و
دیگـر انگیـزهای بـرای کشـاورزی باقـی نمیماند.
هزینههـای سرسـامآور کـود و سـم بـرای
باغـداران
وی ادامـه داد :هزینههـای کود و سـم گزاف اسـت
بـه طـوری کـه بـرای تولیـد تنهـا یـک کیلـو سـیب،
هزینههـای زیـادی صرف میکنیم و بیـش از  ۲۰درصد
هزینـه آبدهـی بـه زمیـن کشـاورزی را میپردازیم.
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ایـن بـا غ داران اهـری از عـدم وجـود یارانـه کود و
سـم گله کـرده و گفت :سـمیکه در سـال گذشـته ۳۵
هـزار تومـان بـود امسـال بـرای خریـد همان سـم ،باید
مبلـغ  ۱۵۰هزارتومـان را بپردازیـم و هزینـه کارگـر نیز
افزایـش یافته اسـت.
وی افـزود :از روزی کـه چشـم خـود را بـاز کردهام
کشـاورز هسـتم و بـه صـورت حرفـهای کار میکنـم و
بیشـتر درآمـدی کـه دارم را صـرف هزینههـای زمیـن
کشـاورزی خـود میکنـم.
ایـن بـاغدار اهـری زمانی که پای مشـکالت به میان
میآیـد ،عمدهترین مشـکالت موجود در بخش کشـاورزی
بـه خصـوص بـا غ داری در اهـر را نبود سـرمایه در گردش
و تسـهیالت کـم بهره معرفـی کرده و ادامـه داد :با افزایش
قیمـت کود و سـم ،نبـود صنایع تبدیلـی و فـرآوری ،عدم
ثبـات در صـادرات ،تعرفـه گمرکی گزاف ،موجب میشـود
تا بـاغداران دیگـر قادر به تولید نباشـند.
 ۸۰۰واحد فـرآوری محصوالت کشـاورزی به
طور مسـتقیم فعال است
مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی جهـاد کشـاورزی
آذربایجانشـرقی گفـت :اسـتان آذربایجانشـرقی بـه
عنـوان قطـب صنایـع تبدیلـی شـناخته شـده اسـت
کـه بـاالی  ۸۰۰واحـد فـرآوری محصـوالت کشـاورزی
بـه طـور مسـتقیم بـا ظرفیـت بـاالی  ۵میلیـون تـن را
داراسـت.
ایاز برنو ادامه داد :در سـطح اسـتان  ۱۲۰سردخانه
نگهـداری میـوه وجـود دارد کـه ظرفیـت آن ،بیـش
از  ۴۰۰هـزار تـن اسـت کـه علاوه بـر ایـن ،بـاالی ۲۰
سـردخانه نیـز دارای مجـوز در دسـت احداث هسـتند.
وی بـا اشـاره بـر اسـتاندارد  ۳درصـدی ضایعـات
در تولیـدات محصـوالت کشـاورزی افـزود :عمدهتریـن
صـادرات بـه کشـورهای عـراق ،روسـیه و کشـورهای
اروپایـی صـورت میگیـرد.
اسـتان آذربایجانشـرقی در تولیـد محصـوالت
کشـاورزی دسـتی توانا دارد و در همین راسـتا رتبههای
برتـر در تولیـد محصـوالت کشـاورزی اعـم از سـیب،
زردآلـو ،عـدس و غیـره را از آن خـود کـرده اسـت .بـا
ایـن حسـاب کمبـود صنایـع تبدیلـی در اسـتان ،قامت
کشـاورزان را بیشـتر از افزایـش قیمـت سـم و کـود و
سـایر مشـکالت خم میکند و کشـاورزان را با مشـکلی
بزرگتـر همچـون خـام فروشـی محصوالت کشـاورزی
روبـرو میسـازد.
ایـن مشـکل نیازمنـد توجـه مسـئوالن ذی ربط و
همچنیـن سـرازیر شـدن سـرمایه گـذاران بـرای ایجاد
واحدهـای فـرآوری و صنایـع تبدیلی اسـت کـه در این
صـورت دسـت و دل کشـاورزان نیـز به کار گرمتر شـده
و بـه دنبـال آن فرصت برای اشـتغال جوانـان و رونق دو
چنـدان در محصـوالت کشـاورزی ایجاد میشـود.

استان آذربایجانشرقی
در تولید محصوالت کشاورزی دستی توانا دارد
و در همین راستا رتبههای برتر در تولید محصوالت کشاورزی
اعم از سیب ،زردآلو ،عدس و غیره را از آن خود کرده است .با این
حساب کمبود صنایع تبدیلی در استان ،قامت کشاورزان را
بیشتر از افزایش قیمت سم و کود و سایر مشکالت خم میکند
و کشاورزان را با مشکلی بزرگتر همچون
خام فروشی محصوالت کشاورزی
روبرو میسازد.
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در کمیسیون گمرک ،حمل و
نقل                       تدوین سند راهبردی تجارت و حمل و نقل
و ترانزیت تصویب شد؛
کمیسـیون گمـرک ،حمل و نقـل و ترانزیت با موضوع بررسـی مسـائل
روز در حـوزه تجـارت خارجـی و حمـل و نقـل بیـن المللـی در اتـاق تبریـز
برگزار شـد.
در ابتـدای جلسـه ،رضـا کامی ،رئیس کمیسـیون گمرک ،حمـل و نقل
و ترانزیت اتاق بازرگانی تبریز علت تشـکیل جلسـه کمیسـیون را مشـکالتی
عنـوان کـرد کـه اخیرا در حـوزه بازرگانـی خارجی و حمل و نقـل بین المللی
حـادث شـده اسـت کـه از جملـهآنهـا میتـوان به مسـدود بودن بخشـی از
مسـیر تـردد زمینی ایـران به ارمنسـتان واقـع در خاک آذربایجان ،مشـکالت
اجرایـی در رسـیدگی بـه اختالفـات گمرکـی در تشـخیص تعرفـه ارزش کاال
مطابـق مـواد 149و 108قانـون امـور گمرکـی و بازبینیهای مجـازی و تعلق
جرائـم پـس از ترخیـص کاال در برخـی گمـرکات ،مسـائل ثبـت سفارشـات
واردات و لـزوم همـکاری سـازمانهای همجـوار گمـرک در سیسـتم پنجـره
واحـد تجـارت فرامـرزی ،ابهـام در نحـوه اجـرای معافیتهـای مالیاتـی
شـرکتهای حمـل و نقـل مطابـق اصالحیه قانـون مالیـات بـر ارزش افزوده،
مسـائل صنفـی کارگزاران امور گمرکـی و ورود افراد غیر صالحیـت دار و فاقد
مجـوز بـه ترخیـص کاال و مشـکالت تبعـی آنهـا ،اجـرای مقـررات مربـوط به
واردات کامیونهـای بـا عمـر  3سـال جهـت نوسـازی نـاوگان فرسـوده حمل
و نقـل را عنـوان و اظهـار کـرد :در بحـث مشـکل مسـیر مواصالتـی ایـران به
ارمنسـتان ،بیشـترین زیـان را فعـاالن حمل و نقل اسـتان متحمل میشـوند
کـه در ایـن راسـتا باید تمهیداتی اندیشـیده شـود.
تعمیم آراء کمیسیونها در مورد پروندههای مشابه
سـید محمـد امیـر میـران ،دبیـر اتحادیـه کارگـزاران و مشـاوران امـور
گمرکـی اسـتان در ایـن جلسـه گفـت :اخیـرا َ ابهاماتـی در اجرای مـاده ۱۴۹
قانـون امـور گمرکـی به وجـود آمده ،بدین نحو که مقرر شـده اسـت در اعالم
نظرهـای صـادره درخصـوص پروندههـای اختالفـی بـه آراء صـادره از سـوی
کمیسـیونهای رسـیدگی بـه اختالفـات گمرکـی و هـم چنیـن کمیسـیون
تجدیدنظـر نیـز اشـاره شـود ،بـا ایـن وجود بایـد به ایـن اصل مهم نیـز توجه
داشـت کـه مطابق مفـاد مـاده  ۱۴۹قانـون امور گمرکـی « آراءکمیسـیونها
در مـورد پروندههـای مشـابه ،قابـل تعمیـم نیسـت ولـی واحدهـای سـتادی
گمـرک ایـران مطابـق دسـتورالعمل اخیـر میتواننـد بـه آخریـن آراء قطعی

کمیسـیونها که آراء کمیسـیون رسـیدگی به اختالفات گمرکی و تجدیدنظر
منطبـق بـر هم باشـد در موارد مشـابه و وحدت موضوع ،مشـروط بر آنکه این
گونـه آراء مـورد پذیـرش صاحـب کاال نیـز قـرار گیرد اسـتناد کنند».
وی گفـت :ابهـام ایـن ماده در این اسـت که شـخصی که از کمیسـیون
رای میگیـرد ،مثـل ایـن اسـت کـه بـه رای خـود اعتـراض میکنـد تـا بـه
کمیسـیون تجدیـد نظـر ارجـاع و دوبـاره رای صـادر شـود تـا منطبق بـا رای
قبلـی باشـد کـه بتوانـد از آن اسـتفاده بکند.
محمـد فـرج پـور ،معاون گمـرک سـهالن در این خصوص گفـت :اینکه
آرای کمیسـیون تعمیـم یابـد در اختیار گمـرکات اجرائی نیسـت ،ققط دفاتر
سـتادی گمـرک ایـران میتوانند این مـورد را تعمیـم دهند.
تعلق جرائم پس از ترخیص کاال و مغایرت با ماده  148قانون امور
گمرکی
سـید محمـد امیر میـران ،دبیـر اتحادیـه کارگـزاران گمرکی اسـتان در
خصـوص ایـن موضـوع نیـز گفت :مـاده  ۱۴۸قانـون امـور گمرکـی مرتبط با
جرائـم مغایـرت ارزش کاالی اظهـار شـده اسـت و مطابـق ایـن مـاده بـه جز
مصادیقـی کـه قاچـاق اطلاق شـود ،فقـط بـه مغایرتهـای ارزش کـه بعد از
اظهـار و قبـل از ترخیص باشـد ،جریمه تعلق خواهد گرفـت و در قانون نگفته
اسـت کـه بعـد از ترخیص جریمـه تعلق میگیرد اما اخیرا َ مشـاهده میشـود
کـه پـس از ترخیـص کاال ،در بازبینیهای مجازی ،به مغایـرت ارزش و تعرفه،
جریمـه تعلـق میگیرد.
در ایـن خصـوص ،فرجـی ،معـاون گمـرک سـهالن گفـت :در صـورت
مغایـرت ارزش اظهـار شـده کاال در مرحلـه ترخیـص ۵۰ ،الـی  ۱۰۰درصـد
بـر حسـب مـورد جریمـه میتواند تعلق بگیـرد امـا در مورد تعلـق جریمه در
مرحلـه بازبینـی ،قانون مسـکوت اسـت.

مسائل ثبت سفارشات
واردات و ابهام در نحوه
اجرای معافیت های
مالیاتی شرکت های حمل
و نقل از مشکالت جدی
این حوزه است

متروکه شدن کاال در انبارهای خصوصی منطقه آزاد ارس
دبیر اتحادیه کارگزاران و مشـاوران امور گمرکی اسـتان با اشـاره به این
موضـوع نیـز گفت :همـکاران ما در جلفا اعلام میکنند که کاالهـای وارداتی
برخـی واحدهـای تولیـدی ایـن منطقـه کـه در انبارهای خصوصی خودشـان
قـرار دارد و تـا یکسـال هـم فرجه ترخیـص دارند ،پـس از دو مـاه از ورود کاال
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بـه انبـار ،متروکه اعالم شـده اند.
فـرج پـور ،معـاون فنی گمرک سـهالن در ایـن خصوص گفـت :متروکه
شـدن کاال در انبـار گمـرکات مناطـق ویـژه و آزاد بـر اسـاس مصوبه شـورای
عالـی امنیـت ملی اسـت کـه بر این اسـاس ،صاحـب کاال دو ماه فرصـت دارد
کاالی خـود را ترخیـص کنـد و ایـن فرصـت تا دو مـاه دیگر هـم قابل تمدید
اسـت و اگـر صاحـب کاال در ایـن فرصتهـا نتوانـد کاالی خـود را ترخیـص
کنـد ،بـه تشـخیص منطقـه ویـژه یـا آزاد ،مهلـت ترخیـص تا یک سـال هم
قابـل تمدید خواهـد بود.

یکی از مشکالت
سیستم ثبت سفارش،
مشکل تهاتر کاال در
این سیستم است و
صادرکنندگانی که
جنس خود را به خارج
صادر کردهاند ،ارز
خود را نمیتوانند به
کشورر بیاورند و ناگزیر
میخواهند ،تهاتر کاال
انجام دهند اما در این
سیستم امکان تهاتر
را ندارند.
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تضعیف جایگاه شـغلی حق العمـل کاران گمرکی بـا ورود افراد
فاقدپروانه
مهـرداد ایرانـی ،عضو هیئـت مدیره اتحادیـه کارگزاران و مشـاوران امور
گمرکـی اسـتان در خصـوص مشـکالت صنفـی اعضـای ایـن اتحادیـه گفت:
علیرغـم صراحـت مـاده  ۱۲۸قانـون امـور گمرکـی و مـاده  ۱۹۰آییـن نامـه
اجرایـی ایـن قانـون کـه شـغل حـق العمـل کار گمرگـی را تعریف کـرده اما
نسـبت به شـغل مـا اجحاف شـده اسـت.
وی ادامـه داد :کارگـزاران امـور گمرکـی در قبـال عملکرد خـود ،مالیات
میپردازنـد و در صـورت ارتکاب تخلف و سـهو ،پاسـخگوی نهادهـای نظارتی
هسـتند امـا وقتـی در مقـام دفـاع از صنـف خـود برمیآیند ،هیچ شـخص یا
نهـادی از آنهـا دفـاع نمیکند.
ایرانـی افزود :طبق اعالم اداره حقوقی گمـرک ایران ،کارگزاران گمرگی،
تخلفـات بسـیار اندکـی دارنـد و اکثر پروندههـای تخلفات گمرکـی مربوط به
افـراد متفرقـه فاقـد پروانـه کارگزاری اسـت که بـه ترخیـص کاال از گمرکات
اقـدام میکننـد و تخلفات اینهـا به پای کارگزاران گمرکی نوشـته میشـود.
عضـو هیئـت مدیره اتحادیـه کارگزاران و مشـاوران امور گمرکی اسـتان
گفـت :از سـال  ،۹۵قانـون مصوب شـده کـه واگـذاری کارت بازرگانی ممنوع
شـود امـا کارتهـای بازرگانـی یکبار مصرف توسـط افـراد غیرکارگـزار خرید
و فـروش میشـود .
وی افـزود :درآمـد کارگـزاران در ترخیـص کاال بـا محاسـبه  ۶در هـزار
ارزش کاال توسـط صاحـب کاال پرداخـت میشـود کـه اداره امـور مالیاتی ۳۰
درصـد آن را بـه عنـوان مالیـات میگیـرد.
ایرانـی ادامـه داد :ماهیـت وجـودی صنف ما زیر سـوال اسـت بدین نحو
کـه واحدهـای تولیدی مسـتقر در شـهرکهای صنعتـی با اسـتقرار گمرکات
در ایـن شـهرکها خودشـان امـور گمرکی خـود را انجـام میدهنـد و افرادی
کـه کارتهـای بازرگانـی یکبارمصـرف دارنـد ،امـورات گمرکی
شـان را توسـط افراد غیرکارگـزار انجـام میدهند.
وی گفـت :در زمـان پرداخـت مالیـات ،میگویند
شـما وکیـل صاحـب کاال هسـتید و ایـن مقـدار
بایـد مالیـات بدهیـد در هنـگام دفـاع از
شـغل ،هیـچ حمایتی از مـا به عمل
نمیآیـد.
ایرانی افـزود :از طـرف اداره
امـور مالیاتـی با اعمال مـاده ۱۹۶
و مـاده  ۱۶۹قانـون مالیاتهـای
مسـتقیم ،عنوان کتمـان درآمد را به
مـا نسـبت میدهنـد در حالـی کـه
اداره امـور مالیاتـی ،تمام اسـنادی
کـه امضـاء میکنیـم و نامههایـی

که مینویسـیم و مسـیر حرکـت عملیاتی ترخیـص کاال را در سـامانه گمرک
میبینـد و حـق الزحمـه ما به شـرط اتمـام کار پرداخت میشـود و در صورت
مرجـوع شـدن کاال ،صاحبـان کاال ،حـق الزحمـه هـم بـه مـا نمیدهند.
عضـو هیئـت مدیره اتحادیـه کارگزاران و مشـاوران امور گمرکی اسـتان
بـا اشـاره به دیگر مشـکل ایـن صنف گفـت :اشـخاص متفرقه که نـه کارگزار
پروانـه دار گمـرک هسـتند و نـه کارمنـد لیسـتی صاحـب کاال ،نبایـد آزادانه
در گمـرکات ،اسـناد گردانـی کنند و متاسـفانه این افراد با در دسـت داشـتن
وکالـت نامـه صاحـب کاال کـه اینگونه وکالت نامهها بر اسـاس اصـول حقوقی
و قانونـی نبایـد مـورد قبـول گمـرکات باشـد .در برخی گمـرکات ،ایـن مورد
اجرایـی شـده و درخواسـت مـا ایـن اسـت کـه در گمـرکات اسـتان هـم این
امـر اجرایی شـود.
وی ادامـه داد :مـوارد زیـادی اتفاق افتاده اسـت که با اقـدام افراد متفرقه
و غیـر کارگزار کـه تخصص در حوزه گمرک ندارند ،پرونده در سـامانه گمرک
بـه مسـیر قرمـز افتاده و صاحـب کاال را با مشـکل مواجه نموده اسـت .وکالت
کارگـزار دارای پروانـه بـه معنای این اسـت که وی مالیات بدهـد و با تخصص
و تعهـد خـود مانع بروز تخلف و تضییع حقوق دولتی شـود .افـراد غیرکارگزار
در صـورت بـروز تخلـف و تضییـع حقوق دولـت و صاحـب کاال ،تحت تعقیب
قانونـی قـرار نمیگیرنـد بلکه صاحـب کاال تحت تعقیب قـرار میگیرد.
فـرج پور ،معاون گمرک سـهالن نیـز در خصوص موارد مذکـور گفت :از
سـال  ،۹۴سـامانه دوراظهاری ( )E.P.Lتوسـط گمرک راه اندازی شـده و نیاز
بـه حضـور فیزیکـی افراد جهت اظهار نیسـت و ایـن امر مسـتلزم دریافت کد
کاربـری هسـت و ایـن کـد به صاحـب کارت بازرگانـی داده میشـود و متولی
صـدور کارت بازرگانـی ،اتاق بازرگانی اسـت و اتاق بایـد اهلیت متقاضی کارت
بازرگانـی را تاییـد بکنـد و گمـرک در خصـوص کارتهای یکبـار مصرف تنها
کاری کـه میتوانـد انجـام دهد ،این اسـت که هر هفته گزارشـی از کارتهای
بازرگانـی کـه مشـکوک به اجـاره ای بودن هسـتند را بـه وزارت صمت جهت
ابطـال معرفـی کنـد .در طول سـالهای گذشـته مـوارد متعـددی بـوده که به
ابطـال آنها اقدام کـرده ایم.
وی ادامـه داد :صاحـب کاال در یـک روز ،ممکـن اسـت به تعـداد متعدد
اظهارنامـه بـه سیسـتم وارد کنـد .گمـرک رمـز  E.P.Lرا بـه صاحـب کاال
میدهـد و ایـن صاحـب کاال اسـت کـه نبایـد رمـز خـود را در اختیـار افـراد
متفرقـه قـرار دهد .صاحـب کاال در سیسـتم  E.P.lاظهار میکنـد که کاالی
خـود را تحویل گرفته اسـت و درب خروج ملزم اسـت کـه کاال را تحویل دهد
و مثـل سـابق در درب خـروج ،دفتـر جهت ثبـت تحویل کاال نیسـت.
کامـی ،رئیـس کمیسـیون نیـز در ادامـه گفـت :درخواسـت کارگـزاران
گمرکـی ایـن اسـت کـه بـه انحـاء مختلـف جلـوی فعالیـت ترخیـص کاران
غیرمجـاز گرفتـه شـود.
پیـروی ،نماینـده گمـرک تبریـز در خصـوص مـوارد مذکـور گفـت :در
گذشـته ،دفتـر داشـتیم و هنـگام تحویـل کاال یـا صاحـب کاال یـا نماینـده و
وکیـل وی بـا امضا و درج شـماره وکالتنامـه کاال را از گمـرکات خارج میکرد
ولـی حـاال چـون فرآیندهـا تمامـا مجازی و بسـیار تسـهیل شـده اسـت ،این
مـوارد انجام نمیشـود .مشـکل ما در کارتهـای بازرگانی یکبار مصرف اسـت
که در اسـتان ما ،خوشـبختانه آمار کارت اجاره ای بسـیار پایین میباشـد .اگر
مشـکل کارتهـای بازرگانی یکبار مصرف حل شـود بحـث ورود افراد متفرقه
بـه ترخیـص کاال هـم حل میشـود.
وی ادامه داد :در گمرک تبریز ،بیشـترین پروندههای در جریان را داریم
چـرا کـه پروندههـا به مسـیر قرمـز افتـاده اند و الزم اسـت صاحـب کاال بیاید
امـا صاحـب کاال نیسـت.کارتهای اجـاره ای بـرای یـک کاال بـا یـک شـماره
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کامیـون ،چندیـن اظهارنامـه ثبت میکنند تا بلکه یکی به مسـیر سـبز بیفتد
تـا کاال را از گمـرکات خارج کنند.
پیـروی گفـت :در صـورت مشـاهده اظهارنامههای تکراری با مشـخصات
یکسـان و شـماره کامیـون یکسـان ،این اظهارنامههـا را باطل کـرده و به دفتر
صـادرات اعلام میکنیـم تـا کارت را غیرفعـال بکنند تا صاحـب کارت جهت
توصیحـات در گمـرک حضـور یابد و بیشـتر از این ،ابزار کنترلـی نداریم.
کامـی ،رئیـس کمیسـیون در خصوص مـوارد مذکور گفت :پیشـنهاد به
گمـرک ایـران ارائـه دهیـم تـا در سیسـتم دور اظهـاری ،از ثبـت اظهـار نامه
بـرای اظهارهـای متعـدد با مشـخصات مشـترک و شـماره کامیون مشـترک
ممانعـت به عمـل آید.
مشکالت ثبت سفارشات واردات
مهـرداد ایرانـی ،عضو هیئت مدیـره اتحادیه کارگـزاران و مشـاوران امور
گمرکـی اسـتان در خصوص مشـکالت ثبت سفارشـات واردات گفـت :یکی از
مشـکالت سیسـتم ثبت سـفارش ،مشـکل تهاتـر کاال در این سیسـتم اسـت
و صادرکنندگانـی کـه جنـس خـود را بـه خارج صـادر کـرده انـد ،ارز خود را
نمیتواننـد بـه کشـورر بیاورنـد و ناگزیـر میخواهنـد ،تهاتر کاال انجـام دهند
امـا در این سیسـتم امـکان تهاتـر را ندارند.
مشکل قبول تعرفه کاال در سیستم ثبت سفارش توسط
کارشناسان سازمان صمت
مهـرداد ایرانـی ،عضـو هیئت مدیـره اتحادیـه کارگزاران گمرکی اسـتان
در خصـوص ایـن مشـکل گفت :در سـازمان صمـت ،در ثبت سـفارش واردات
کاال ،کارشناسـانی هسـتند کـه کارشـکنی میکنند .به عنوان مثـال ،بنده ۳۰
سـال اسـت که کاالیـی را با تعرفه معیـن برای یک کارخانـه ترخیص میکنم
امـا اکنـون ،کارشـناس اداره صمـت اسـتان ،این موضـوع را قبول نـدارد .این
در حالـی اسـت کـه حتـی رئیـس کل گمـرک ایـران نیـز نمیتوانـد در مورد
تعرفـه نظـر بدهد چرا کـه دفتر تعیین تعرفه و کارشناسـان مرتبـط داریم اما
کارشـناس صمـت به راحتـی تعرفه ابـرازی مـا را رد میکنند.

وی گفـت :در صـورت وجـود مـوردی جزئـی در سـازمانهای همجـوار
گمرک (در سیسـتم ثبت سـفارش) ،سـازمان صمت نمیتواند ثبت سفارشات
واردات را تاییـد کنـد و ایـن امـر موجب مشـکل در تامین مواد اولیـه وارداتی
بـرای واحدهـای تولیدی میشـود.
هنربـر ،رئیـس اداره بازرگانی خارجی سـازمان صمـت در خصوص موارد
فـوق گفت :دسـتورالعملهایی بـرای فرآیندهای ثبت سـفارش بـرای ما ابالغ
شـده که دسـت ما را بسـته اسـت .عـدم آگاهی بـه قوانین و مقـررات موجب
بـروز اختلاف سـلیقه در کارشناسـان و برخوردهـای سـلیقه ای توسـط آنها
میشـود و در سـازمان مـا هـم ایـن اتفـاق افتـاده اسـت .در بحث تعرفـه ،در
واحـد ثبـت سفارشـات سـازمان ،حساسـیتهای زیادی توسـط کارشناسـان
اعمال شـده که ناشـی از دسـتورالعملها اسـت.
وی ادامـه داد :باالخـره تعرفـه کاال بایـد بـا نـوع کاالی وارداتی مطابقت
داشـته باشـد و با اسـتفاده از سابقه ثبت سفارشـات واردات میتوان با مراجعه
بـه این سـابقه ها ،مشـکل تعرفه را حـل کرد.
مشکل صدور کارت بازرگانی
مهـرداد ایرانـی ،عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگزاران و مشـاوران
امـور گمرکی اسـتان در خصوص مشـکالت صـدور کارت بازرگانی نیز
گفـت :در رونـد تمدید و صدور کارتهـای بازرگانـی ،در برخی موارد،
صـدور یـک کارت بالغ بر  ۶ماه طول میکشـد .همچنین در سیسـتم
صدور کارت بازرگانی در قسـمت سـوء پیشـینه ،مشـکلی در سـامانه
بـود کـه مربـوط بـه قـوه قضائیـه میشـد کـه بـا مسـاعدت و مذاکره
سـازمان صمـت با دادگسـتری موضوع حل شـد.
هنربـر ،رئیـس اداره بازرگانـی خارجـی سـازمان صمـت اسـتان
گفـت :از مـرداد ماه  ،۹۹فرآیند صدور کارت به سـامانه اعتبار سـنجی
و رتبـه بنـدی منتقـل شـد .وزارت صمـت مکلـف شـده کـه سـامانه
اعتبارسـنجی راه انـدازی کنـد و تمامیفرآیندهـای کارت بازرگانی در
ایـن سـامانه اتفـاق بیفتد و بر این اسـاس در سـامانه مذکـور ،مدارک
الزم را از ادارات مختلـف ،بـه صـورت برخط اسـتعالم میکنیم و چون

در زمان پرداخت
مالیات ،میگویند
شما وکیل صاحب کاال
هستید و این مقدار
باید مالیات بدهید و در
هنگام دفاع از شغل،
هیچ حمایتی از ما به
عمل نمیآید.
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زیرسـاخت سامانه مشـکل دارد و دسـتگاههای متعدد در صدور کارت
بازرگانـی درگیر هسـتند ،بعضا مشـکل سـامانههای یک سـازمان کل
پروسـه صـدور کارت را مختـل میکند.
وی ادامـه داد :در خصـوص بحـث ارائـه سـند دفاتر تجـاری الزم
اسـت که سـند ثبتی تک برگ باشـد یـا در صورت اسـتیجاری بودن،
کـد رهگیـری داشـته باشـد و در صورتی که اسـناد ثبتـی منگوله دار
باشـند و هنـوز تـک بـرگ نشـده باشـند بـا اخذ تعهـد یک سـاله در
سـامانه ،نسـبت بـه صـدور کارت بازرگانی اقدام میشـود.
هنربـر افـزود :بـرای صـدور کارت در طـول یکسـال ۴ ،بخشـنامه
صـادر شـده کـه همکاران مـا نیز جهت اینکـه به هر بخشـنامه چگونه
عمـل کنند ،سـر در گم مانـده اند .دسـتورالعمل جدید ،دسـتورالعمل
قبلـی را ملغـی نمیکند.

نبود سند و تدوین
ماموریت هر یک از
سازمانها و ادارات دولتی
و غیر دولتی ،خود عامل
بر نارسائیهای قانونی
و بروز تفکرات بخشی
و حتی بخشی نگری در
اجرای قوانین است.

بروکراسی زائد اداری ترخیص کاال توسط منطقه آزاد ارس
مهـرداد ایرانـی در ادامـه جلسـه در خصـوص مشـکالت گمرکی
منطقـه آزاد ارس گفـت :منطقـه آزاد ارس در امـور گمرکی ،مداخله و
بروکراسـیهایی ایجـاد میکنـد .ایـن گمرک اسـت که تاییـد میکند
کاالیـی ترخیـص شـود و موضـوع ترخیـص کاال بـه سـایر سـازمانها
ارتباطـی ندارد .تمام اسـنادی که جهت ترخیـص کاال به گمرک جلفا
ارائـه میدهیـم ،همـان اسـناد را منطقـه آزاد ارس از مـا میخواهـد.
منطقـه آزاد ارس ،بررسـی و ارزیابی کاالهـای وارداتی را انجام میدهد
در حالـی کـه در قانـون مناطـق آزاد نیـز در ایـن خصـوص مـاده ای
مبنـی بـر مداخله منطقـه در امـور گمرگی وجـود ندارد.
اجرای معافیتهای مالیاتی شرکتهای حمل و نقل بین المللی
بارانـدوزی ،رئیـس انجمن شـرکتهای حمل و نقـل بین المللی
شـمالغرب ،ابهـام در نحوه اجرای معافیتهای ایـن صنف در اصالحیه
قانـون مالیـات بر ارزش افزوده را مشـکلی اساسـی بـرای فعاالن حمل
و نقـل عنـوان کـرده و گفـت :در ایـن قانـون بـر معافیت شـرکتهای
حمـل و نقـل از پرداخـت عـوارض و مالیـات تصریـح شـده و بایـد از
دی مـاه  ۱۴۰۰اجـرا شـود امـا در مراجعـه بـه اداره امـور مالیاتـی،
کارشناسـان ایـن اداره ،این صنف را تجاری قلمـداد میکنند در حالی
کـه در مراجعـه بـه بانکها جهت اخذ تسـهیالت ،کارشناسـان بانکی،
صنـف مـا را خدماتی قلمـداد میکنند و مسـئوالن امـور مالیاتی ،زیر
بـار اجـرای ایـن بند و اعمـال معافیت بر فعاالن حمـل و نقل نخواهند
رفـت و تقاضای پیگیری توسـط کمیسـیون را داریم.
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اجرای قانون مرتبط با واردات کامیون با عمر تا  3سال
بارانـدوزی ،موضـوع واردات کامیـون بـا عمـر تـا  ۳سـال را در راسـتای
نوسـازی نـاوگان حمـل و نقل ضـروری برشـمرد و آقاپـور ،نماینـده اداره کل
حمـل و نقـل و پایانههای اسـتان ،وجود نهادهای متعـدد و ناهماهنگی مابین
آنهـا را دلیـل عـدم توفیـق در نوسـازی نـاوگان حمـل و نقل عنـوان کرد.
صفهای طویل کامیون در مرز بازرگان
بارانـدوزی در مـورد صفهای طویـل کامیونها در مرز بـازرگان و مبداء
ورودی ترکیـه گفـت :دلیـل ایـن امـر ایـن اسـت که بـا افزایـش صـادرات ما،
پذیـرش از طـرف مقابـل بـه شـکل کندی انجـام میگیـرد و این امـر موقتی
و دو سـه ماهه اسـت.
مشکل محور مواصالتی ایران به ارمنستان
نوشـیروان زاده ،معـاون پایانـه مـرزی جلفـا در خصوص مشـکل مسـیر
مواصالتـی ارمنسـتان گفـت :بـا توجه به سـابقه  30سـاله تـردد کامیونهای
ایرانـی در محـور مواصالتـی ایـران ارمنسـتان ،ارمنسـتان باید موضـوع تغییر
مرزهایـش را بـه مـا اعلام میکـرد .اصـوال از لحـاظ سیاسـی و عـرف مجامع
بیـن المللـی بایـد به ما اعالم بکنـد که حدود مـرزی اش تغییر یافتـه و ایران
تابـع نظـم و انضبـاط بین المللی اسـت.
آقاپـور ،نماینـده اداره کل حمـل و نقـل و پایانههـای اسـتان نیـز بـا
اظهـار اینکـه مکاتباتی با سـازمان مرکزی خود در مورد مسـیر مواصالتی
ارمنسـتان انجام گرفته ،مشـکل مسـیر مواصالتی ارمنسـتان را سیاسـی
برشمرد.
کامی ،رئیس کمیسـیون نیز در مورد این معضل گفت :در بحث مشـکل
مسـیر مواصالتـی ایران به ارمنسـتان ،بیشـترین زیـان را فعاالن حمـل و نقل
اسـتان متحمل میشـوند که در این راسـتا باید تمهیداتی اندیشـیده شـود.
لزوم تدوین سند تجارت خارجی و حمل و نقل بین المللی استان
محمـد ابراهیـم نوشـیروانزاده ،معـاون پایانـه مـرزی جلفـا بـا اشـاره به
مـواردی در خصـوص اهمیـت توسـعه فعالیتهای حمل و نقلی و لجسـتیکی
اسـتان گفـت :پیشـنهاد میشـود سـندی به عنـوان سـند راهبـردی تجارت
خارجـی و حمـل و نقـل و لجسـتیک برای اسـتان به پشـتیبانی شـرکتهای
حقوقـی بیـن المللـی و منطقـه ای تدوین و بعـد از تصویـب در مراجع برنامه
ریـزی اسـتان کـه ماموریـت هریـک از ادارات و سـازمانها را مشـخص کرده،
بـرای اجـرای بـه مراجـع ذی صالح ارجـاع دهد و تیمیبـه عنوان تیـم راهبر
بـر نحـوه اجرای موضوع نظارت داشـته باشـند .شـایان ذکر اسـت نبود سـند
و تدویـن ماموریـت هریـک از سـازمانها و ادارات دولتـی و غیـر دولتـی خود
عامـل بـر نارسـائیهای قانونـی و بـروز تفکرات بخشـی و حتی بخشـی نگری
در اجـرای قوانین اسـت.
امیـر میـران ،دبیـر اتحادیـه کارگـزاران گمرکی اسـتان نیـز گفت :چند
دوره قبـل راه آهـن جلفا اصالندوز را پیشـنهاد دادیـم و تاکید کردیم که علت
در بن بسـت قرار گرفتن اسـتان نبود خط آهن اسـت .اما اهمیتی داده نشـد
و در قضیـه اخیـر (مسـدودی محـور مواصالتـی اسـتان بـه ارمنسـتان ) در
صـورت وجـود این خـط آهن اینقـدر متضرر نمیشـدیم.
کامـی ،رئیـس کمیسـیون گمـرک ،حمل و نقـل و ترانزیـت اتاق در
خصـوص پیشـنهاد تدوین سـند راهبردی در حوزه تجـارت و حمل و نقل
اسـتان گفـت :آقای نوشـیروان زاده ،چارچـوب و پروپوزال طـرح را به اتاق
ارائـه دهـد تـا از اتاق جهـت تامین مالـی تدوین طرح کمـک بگیریم.
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نقش ایران در ترتیبات منطقهای شمالغرب
برای حضور در جریانات ترانزیتی

محمد ابراهیم نوشیروان زاده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری

هـر نـوع تحـوالت ژئوپلتیکـی در سـطح منطقـه ای باعـث بـروز تغییـرات سـاختاری در
عرصههـای سیاسـی ،اقتصـادی و غیـره در منطقـه شـده و در نهایـت برخی مواقع ایـن تغییرات
باعـث انـزوای جغرافیایـی محلهـای فعالیـت قبلـی و یـا نیز سـبب شـکل گیری و شـکل دهی
فضاهـای فعالیتـی جدیـد و پـر رونق میشـود.
در ماههـای اخیـر انعقـاد قـرارداد صلـح مـا بیـن جمهوریهـای آذربایجـان و ارمنسـتان
و برنامـه ریـزی بـرای بازگشـایی مسـیر ترانزیـت ریلـی و جـاده ای خـود مختـاری نخجـوان –
ارمنسـتان  -جهمـوری آذربایجـان باعـث بـروز تغییـرات ژئوپلتیکـی جدید و جهـت گیریهای
تجـاری منطقـه ای شـده اسـت بـه طـوری کـه کریدور شـمال  -جنـوب از بنـادر جنوبـی ایران
بـه کشـورهای CISو در نهایـت اروپـا در صـورت برنامه ریـزی و حضور در ترتیبـات منطقه ای
میتوانـد بسـیار فعـال شـده ولـی در عـوض کریـدور غرب  -شـرق قسـمتی از جایـگاه فعالیتی
خـود را بـا توجـه بـه اتصـال این کریدور به کشـورهای آسـیای میانـه و به خط ترانزیتـی ترانس
کاسـپین بـا اسـتفاده از حمـل و نقـل ترکیبـی ( ریلـی – دریایـی ) از دسـت میدهد.در طـول جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه ایران و نـا امنی بنـادر جنوبی ،خـط ریلی ایـران به
شـوروی سـابق با محوریت شـهر جلفا هـر روز شـاهد ورود  400واگن و یا  22000تـن کاال بود.
( سـالیانه  8میلیـون تـن ) اکثـرا فلزات و چوب از مسـیر جمهوری آذربایجان – ارمنسـتان وارد
جلفـا میشـد و میـزان آن حـدود  30درصد بود .ولـی از خط ریلی نخجوان  -ارمنسـتان  -بنادر
گرجسـتان ،بیـش از  70درصـد کاالهـای وارداتـی بـه ایـران حمـل میشـد ( در طـول جنگ 8
سـاله تـا جنـگ قـره بـاغ در سـال  .)70در حالـت کلی هـر روز با تغییـر محـور 100 ،واگن کاال
بـا خـط آهـن بـه اقصی نقاط کشـور حمـل و مابقی بـا کامیون کـه بعضا تعـداد متوسـط آن به
بیـش از  800دسـتگاه در روز میرسـید ،بـه مقاصـد مـورد نظـر حمـل میشـد .مسـیر دوم که
کوتـاه ترین مسـیر به بنادر حاشـیه دریای سـیاه و روسـیه و اروپا اسـت ،از اهمیـت خاصی برای
ترانزیـت کاال در مسـیر کریـدور شـمال  -جنـوب برخوردار اسـت .هر دو خط ریلـی اعم از خط
ریلی آذربایجان  -ارمنسـتان  -نخجوان و نخجوان  -ارمنسـتان و گرجسـتان برای ایران و روسیه
دارای اهمیـت اساسـی اسـت .از یک طرف ایـران موقعیت دیرینه خود را در اتصال دنیای شـمال
 جنـوب و غـرب  -شـرق مییابـد و از طـرف دیگـر روسـیه نیـز بـه آبهـای آزاد جنـوب ایراندسترسـی پیـدا میکنـد .از طـرف دیگر برنامه احـداث خط ریلی ایـران از طریق چشـمه ثریا به
کارس ترکیـه خـود میتوانـد پـازل ریلـی ایـران را در شـمال غرب بـه طرف ترکیه و کشـورهای
قفقـاز و مـاورای قفقـاز تکمیـل کـرده و زمینههـای ایجـاد کریدورهـای اقتصـادی را فراهم کند.
البتـه ایـن موضـوع به اصلاح برخی زیرسـاختهای نرم افـزاری اعـم از اصالح رویههـا و قوانین

جـذب سـرمایهگذاریهای داخلـی و بینالمللـی و جـذب شـرکتهای  ،3PLحقوقـی و احـداث
مراکز لجستیک بسـتگی دارد .
بـا اوصـاف فـوق تغییرات ژئوپلیتکـی حاصله و همگراییهـای اقتصادی و سیاسـی حاکم با
محوریـت روسـیه باعـث شـده خطوط ریلی سـابق به شـرح ذیل مـورد توجه قـرار گیرد:
-1خط ریلی آذربایجان – ارمنستان – نخجوان
ایـن خـط ریلـی از شـهر صـدرک نخجـوان ( مـرز نخجـوان – ارمنسـتان – ترکیـه ) وارد
ارمنسـتان شـده و از طریق شـهر یراسـخ ( )yeraskhارمنستان به شبکه سراسـری ارمنستان و
گرجسـتان و در نهایـت بـه روسـیه و اروپـا ختم میشـود .این خط دایـر بوده و حتی ارمنسـتان
در سـالهای اخیـر بـرای ارتقای خدمات رسـانی و اسـتاندارد سـازی آن تحت مدیریت شـرکت
حمـل و نقـل ریلی روسـیه بیـش از  255میلیون دالر هزینه کرده اسـت .برنامههای ارمنسـتان
با مدیریت روس ها ،ارتقای خدمات در مسـیر گرجسـتان و روسـیه اسـت و در عین حال مسـیر
جلفـا – نخجـوان نیـز فعـال بـوده و روزانه در مسـیر جلفای نخجوان و شـهر نخجـوان قطار دایر
اسـت .آنچـه بـه عنـوان نقطـه ضعـف این مسـیر مطرح اسـت هـم عـرض نبـودن ریل ایـران با
کشـورهای  CISاسـت  .بایـد برای اسـتمرار حرکـت قطار در جلفـای ایران قطارهـا تغییر بوژی
داده و مسـیر را طـی کننـد کـه ایـن موضوع قبلا بـا تجهیـزات الزم در ایسـتگاه راه آهن جلفا
انجـام میشـد .ولـی در دهـه  70بـا بسـته شـدن فعالیـت خـط ریلـی ایران به شـوروی سـابق،
تمامیتجهیـزات از ایسـتگاه جلفـا به ایسـتگاههای ریلی خراسـان انتقـال یافت.
از مزیتهـای ایـن خـط ریلـی بـه مـوازات دایـر بـودن خـط ریلـی ،کوتاهـی مسـیر ایران
بـه روسـیه و بنـادر حاشـیه دریـای سـیاه اسـت .در طـول جنـگ تحمیلی هـر روز کـه بیش از
 300واگـن کاال وارد جلفـا میشـد ،بیـش از  70درصـد واردات از ایـن مسـیر و خصوصـاً بنـادر
پوتـی و باتومیگرجسـتان انجـام میگرفـت .ایـن خـط کوتاهترین مسـیر به کشـورهای اروپایی
نیـز بـوده و در طـول تاریـخ حیـات ریلی ایران ،کارکرد مناسـبی داشـته اسـت .تغییـرات حاکم
سیاسـی و اقتصـادی و شـکل گیـری کریدورهـای بیـن المللـی و منطقـه ای بـه ماننـد کریدور
شـمال  -جنـوب و غـرب  -شـرق و خصوصـا جـاده ابریشـم جدید توسـط چیـن و در عین حال
ایجـاد اتحادیههـای جدیـد ماننـد اتحادیه اوراسـیا بـا مزیت ها ،مشـوقات و تخفیفـات ترجیحی
قانونـی بـرای کشـورهای عضـو و خصوصا ایران اهمیـت فعالیت این خط را بیش از پیش بیشـتر
کرده اسـت.
لذا برای فعال سـازی و گشـایش فعالیت این مرز و ایجاد کاربسـت ترتیبات منطقهای کاال
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طبق مطالعاتی که انجام شده حجم
ترانزیت و تجارت از ایران با روسیه هر
سال میتواند بیش از  15میلیون تن کاال
باشد .خطوط ریلی میتوانند هر سال
حدود  10میلیون تن را جابجا کنند
و خدمات پیشـنهاداتی به شـرح ذیل ارایه میشـود.
الف ) ترتبیات و هماهنگیهای منطقه ای:
 هماهنگیهای منطقه ای ایران ،جمهوری آذربایجان ( نخجوان ) ،ارمنسـتان  -گرجسـتانو روسـیه بـرای گشـایش مسـیر ریلی .البته جمهـوری آذربایجـان طبق اطالعات واصلـه در حال
مذاکره با ارمنسـتان برای گشـایش مسـیر هسـتند .ورود ایران میتواند زمینههای ترانزیت کاال
از بنـادر جنوبـی ایـران به کشـورهای  CISرا به موازات کریدور شـمال  -جنوب و غرب  -شـرق
فراهـم کنـد .شـایان ذکر اسـت این خط میتوانـد بیش از  10میلیـون تن کاال را ما بین روسـیه
و ایـران جابجا کند.
 تعریـف ایـن خـط به عنـوان کریـدور منطقه ای بـا مشـوقات و تخفیفـات ترجیحی الزمخصوصـا توافـق بـر روی هزینههـای تراتزیـت ریلی
 تعریـف اسـتانداردهای الزم ریلـی اعـم از نـوع لوکوموتیـو و واگنهای فعـال در کریدور ومسـیر مربوطه
 توافـق بـر روی اسـناد حمـل و نقلـی تعهـد آور و در عیـن حـال اسـناد مربوط به اسـنادگمرکـی و بیمه ای
 هماهنگـی بـرای عضویت کشـورهای مسـیر در کنوانسـیونها و سـازمانهای ریلی برایجـاری نمـودن رویههـای بیـن المللی در جهـت کاهش تشـریفات قانونی
ب) ترتبیات و هماهنگیهای داخلی :
 تامیـن و یـا ارتقـاء زیرسـاختهای الزم ریلـی از تبریـز بـه جلفا اعـم از افزایش سـرعت،بهسـازی و تجهیـز ایسـتگاه راه آهـن جلفا و تبریز به تجهیـزات اورهال لوکوموتیوهـا و واگنها و
نصـب باسـکول و جرثقیلهـای الزم بـرای جابجایی محمـوالت و تغییر بـوژی و....
 نهادینـه سـازی و تجهیـز جلفـا بـه زیرسـاختهای مدرن مرکز لجسـتیکی مـرزی برایتجمیـع ،ترانشـیب و تخلیـه و بارگیری کاال
 جهـت توسـعه فعالیتهـای بازرگانی ،هماهنگیهای ملـی برای کاهش تشـریفات مرزیو هزینههـای ترانزیـت و انبـار کاال و ایجاد و ارایه مشـوقات الزم با کشـورهای منطقه ای مسـیر
 تدویـن ماموریـت برای سـازمانها و ادارات دخیل در این کریدور اعم از شـرکت راه آهن،گمـرک ،حمل و نقل جـاده ای و غیره
 -2خط ریلی آذربایجان – ارمنستان – نخجوان
ایـن مسـیر ریلی بـه موازات مرز ایران از خـاک نخجوان – ارمنسـتان – آذربایجان در زمان
شـوروی سـابق احداث شـده اسـت .در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از این مسـیر آهن
آالت و چـوب کـه حدود  30درصد را شـامل میشـد ،وارد جلفا میشـد.
همگراییهـای اقتصـادی و سیاسـی منطقه ای در سـه دهـه اخیر خود باعث شـکل گیری
فعالیتهـای جدیـد در سـطح کشـورهای منطقـه ای شـده و اکثـر کشـورها با تولیـد مزیتهای
نسـبی جدیـد و حتـی مزیتهـای رقابتـی موقعیـت خـود را در پـازل زیرسـاختهای منطقه ای
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تثبیت کـرده اند.
احـداث خـط آهـن باکـو – تفلیـس – کارس و یا خـط لوله نفتـی و گازی باکـو – جیهان،
شـکل گیـری کریـدور ترانـس  -کاسـپین در آسـیای میانـه و اتصـال آن از طریـق بنـدر باکو به
خـط آهـن  BTKو خـط لولـه نفتی تاپی ( ترکمنسـتان ،افغانسـتان ،پاکسـتان و هندوسـتان )
بـا هزینـه  10میلیـارد دالر بـه طـول  1735کیلومتر از جملـه اقدامات کشـورهای منطقه ای در
سـالهای اخیـر بوده اسـت.
اهمیـت ایـن خـط ریلـی بـرای ترکیـه و روسـیه از این حیث اسـت کـه این خـط میتواند
سـر ریـز و مـازاد کاالهـای خـط ریلـی باکـو – تفلیـس – کارس را جـذب نمـوده و تـوان رقابت
پذیـری ترانزیـت کاال در مسـیر ترانزیتـی چین به اروپا را بیشـتر کند .هر چند ترتیبات سیاسـی
نیز در پشـت این قضیه برای ترکیه مسـتتر اسـت .ولی طبق تحلیالت کارشناسـان ترکیه برای
دسترسـی به انرژی کشـورهای آسـیای میانه و ترانزیت آن به ترکیه ،خواسـتار فعال سـازی این
کریـدور بـه عنوان کریدور انرژی اسـت .ولی گشـایش آن بـرای ایران نیز دارای اهمیت میباشـد.
ایـران بـا ایـن مسـیر ریلی میتوانـد به جمهـور آذربایجان و از طریق آن به روسـیه و گرجسـتان
دسترسـی داشـته باشـد و انگیرههـای تجـارت منطقه ای را تسـهیل کنـد .طبـق مطالعاتی که
انجـام شـده حجـم ترانزیـت و تجـارت از ایـران با روسـیه هر سـال میتواند بیـش از  15میلیون
تـن کاال باشـد .خطـوط ریلی میتوانند هر سـال حـدود  10میلیون تـن را از خـود جابجا کنند.
بـرای افزایـش تنـاژ ،ایـران میتوانـد خطوط ریلی داخلـی تا مرزهای ریلـی را توسـعه داده و تناژ
را افزایـش دهد.
بـا امعـان نظر بـه مراتب فوق جهت حضـور و بهره مندی ایـران از جریانات حاکم سیاسـی
خصوصـا در عرصـه ترانزیـت و حمـل و نقـل ،ضمن تشـکیل کارگروه فرابخشـی برنامـه ریزی و
حقوقـی اقدامـات ذیـل مورد توجـه و عنایت قـرار گیرد :
 تدویـن سـند راهبـردی تجـارت و حمـل و نقـل برای حضـور ایـران در ترتبیـات منطقهای کاال و خدمـات و زمینـه سـازی ایجـاد کریدورهـای تجـاری و اقتصـادی بـر روی کریدورهای
ترانزیتی
 هماهنگیهـای چهـار جانبه ایران  -جمهوری آذربایجان  -ارمنسـتان و گرجسـتان برایگشـایش مسیر ریلی
 تامیـن زیرسـاختهای ریلـی و جـاده ای بـا لحـاظ حجـم ترانزیـت محتمـل و بـااسـتانداردهای روز تـا شـهر جلفـا ( افزایـش سـرعت و حجـم)
 نهادینـه سـازی و تجهیـز جلفـا بـه زیرسـاختهای مدرن مرکز لجسـتیکی مـرزی برایتجمیـع ،ترانشـیب و تخلیـه و بارگیری کاال
 تعریـف کریدورهـای منطقـه ای جـاده ای و ریلـی بـا محوریت ایران در مسـیر یاد شـدهو تقویـت نظـام مدیریتـی بخشهـای فعـال مـرزی .مثال مسـیر ایـران -نخجـوان -ارمنسـتان -
گرجسـتان و یـا مسـیر ایـران  -نخجـوان  -ترکیه
 جهـت توسـعه فعالیتهـای بازرگانـی هماهنگیهای ملی بـرای کاهش تشـریفات مرزیو ایجـاد مشـوقات الزم بـا جمهوریهای آذربایجان و ارمنسـتان
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نتایج بررسی مرکز پژوهشهای مجلس؛

ایران میتواند ساالنه
 ۲میلیارد دالر درآمد
ترانزیتی داشته باشد

بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،مرکـز پژوهشهـای
مجلـس در گزارشـی دربـاره ترانزیـت نوشـت :جغرافیـای
ایـران و موقعیـت ژئوپلیتیکی آن ،اهمیت ویژهای به کشـور
بـه لحـاظ ترانزیـت بـار در اقتصاد جهانی بخشـیده اسـت.
شـبکههای ارتباطـی ریلـی ،جـادهای و هوایـی ایران،
پتانسـیلهای ارزشـمند و یک فرصت اسـتثنایی و بینظیر
اقتصـادی و تجـاری بـرای کشـور محسـوب میشـوند.
بهرغـم قرارگیـری ایـران در مسـیرهای ترانزیتـی مختلـف
از جمله کریدور شـمال-جنوب ( ،)NOSTRACکریدور
اقتصادی چین-آسـیای میانه-آسـیای غربـی ،کریدورهای
حملونقلـی تعریـف شـده میان کشـورهای عضو سـازمان
همـکاری اقتصادی (اکـو) مانند کریدور اسلامآباد-تهران-
اسـتانبول ( )ITIو کریدور ایران-عراق-سوریه ،توجه الزم و
کافـی بـه این ظرفیـت فوقالعاده نشـده اسـت.
عـدم توجـه الزم به ظرفیـت ترانزیتی ایـران در حالی
اسـت کـه این موضـوع علاوه بـر درآمدزایـی و نقش مهم
در اقتصـاد کشـور ،میتوانـد ارزش راهبـردی بـرای کشـور
داشـته باشـد چراکه موجب گسـترش و تقویت دیپلماسی
اقتصـادی ایـران در بیـن کشـورهای جهـان و در نتیجـه
وابسـتگی بیشـتر کشـورهای دنیا به همـکاری اقتصادی با
ایـران خواهد شـد و کاهـش تحریمپذیری اقتصـاد ایران را
به همـراه خواهد داشـت.
بـه مـوازات عـدم برنامهریـزی بـرای فعالسـازی
ایـن ظرفیـت فوقالعـاده در کشـور ،شـاهد فعالیـت و
سـرمایهگذاری سـنگین رقبـای منطقـهای و فعـال شـدن
کریدورهـای موازی ایـران (مانند .۱ :ایجاد مسـیر ترانزیتی
بـا اتصال بندر ترکمن باشـی در ترکمنسـتان بـه بندر باکو
در آذربایجـان از طریـق ایجـاد خـط کشـتیرانی در عـرض
دریـای خـزر؛  .۲توافقنامـه الجـورد و اتصـال کشـورهای
افغانسـتان ،ترکمنسـتان ،آذربایجـان ،گرجسـتان و ترکیه؛
 .۳اتصـال ریلـی باکو-تفلیس-قـارص؛  .۴سـرمایهگذاری
گسـترده چیـن ذیـل ابتـکار کمربنـد و راه در کریـدور

اقتصـادی چین-پاکسـتان ( .۵ ،)CPECبرنامهریـزی
ترکیـه بـرای تبدیـل شـدن بـه هـاب ترانزیتـی و نقـش
کمرنـگ ایـران در آن) هسـتیم کـه تهدیـدی جـدی برای
مزیتهـای نسـبی ایـران بـه حسـاب میآیـد.
بـا ایـن توصیف ،اگـر کریدورهای ترانزیتـی منطقهای
و جهانـی را بـه مثابـه یـک میـدان نفتـی مشـترک میـان
کشـورها بدانیـم ،میتـوان گفت که کشـورهای همسـایه و
منطقـه با ایجـاد و فعالسـازی کریدورهای دیگـر ،در حال
بهرهبـرداری از ایـن فرصـت و ربـودن سـهم ایـران از ایـن
میـدان نفتی مشـترک هسـتند.
خوشـبختانه مسئوالن کشـور به دالیلی مانند تشدید
تحریمهـای نفتـی و وقـوع بحـران ارزی در ایـن سـالها،
ضـرورت بهرهگیـری از ظرفیتهـای ربـوده شـده ترانزیتی
کشـور بهعنـوان راهبـردی بـرای ایجـاد درآمدهـای کالن
ارزی و خنثیسـازی تحریمهـای ظالمانـه را بیشازپیـش
درک کردهانـد و پیشبینـی میشـود کـه میـزان توجـه به
ایـن موضـوع در آینـده و بخصـوص در دولت سـیزدهم نیز
افزایـش یابد.
در این شـرایط ،سـوال بسـیار مهمی که پیش میآید
ایـن اسـت کـه ایـران بـا سـرمایهگذاری در توسـعه کـدام
بخـش از کریدورهـای ترانزیتـی خـود و در کـدام زمینـه
(اعـم از سـختافزاری و نرمافـزاری) ،میتوانـد در رقابـت با
کریدورهای رقیب ،سـهم بیشـتری از بـازار ترانزیت منطقه
را بـه خـود اختصـاص دهـد و درآمـد بیشـتری بهدسـت
آورد؟
بـه بیـان دیگـر ،آیـا برنامـه توسـعه فعلـی بـه لحاظ
سـوددهی ،در مسـیر بهینـه و مطمئنی صـورت میگیرد؟
اهمیـت ایـن موضـوع ،در اختصـاص بودجههـای
سـالیانه بـه طرحها و پروژههـای حملونقلـی و بهخصوص
در جـذب سـرمایههای خارجـی و قراردادهایی که در آینده
ممکـن اسـت منعقـد شـود ،دو چندان میشـود.
بهطـور مثـال ،در راسـتای عملیاتی شـدن تفاهمنامه

 ۲۵سـاله ایـران و چین ،چـه گزینههایی از طـرف ایران در

بخـش توسـعه ترانزیتی بـر روی میـز قرار خواهـد گرفت؟
آیـا میتـوان بـدون برخـورداری از یک نقشـه راه یـا برنامه
ملـی ،از ظرفیـت چنیـن تفاهمنامههایـی اسـتفاده بهینـه
کرد؟
در راسـتای پاسـخ بـه ایـن سـوال کالن ،بایـد بـه
پرسـشهای متعـددی پاسـخ داد.
در ایـن گـزارش ،بـه بررسـی یکـی از ابعـاد موضـوع
پرداختـه شـده اسـت.
نگاهی به عملکرد ترانزیتی کشور
نمـودار زیـر نشـان میدهـد کـه عملکـرد ترانزیتـی
کشـور در بخشهـای ریلـی و جـادهای طـی  ۸سـال اخیر
در بهتریـن حالـت ،تنهـا یـک بـار به مـرز  ۱۳میلیـون تن
رسـیده اسـت که بـا ظرفیتهـای بالقـوه کشـور فاصلهای
چشـمگیر دارد.
تقریبـاً عمـده این میزان بار نیز سـهم بخـش جادهای
کشـور بوده و بخش ریلی تقریباً سـهم چندانی در عملکرد
ترانزیتی نداشته است.
کشـور در چنـد سـال گذشـته ،بـا روند نزولـی میزان
ترانزیـت روبـه رو بـوده به طـوری که میزان کاهـش در دو
سـال گذشـته شـدیدتر شـده و بیش از  ۵۰درصد کاهش
یافته اسـت.
رونـد موجود اگرچـه متأثر از تحریمهـا و وقوع بحران
کرونـا بـوده ،لکن ارتباط مسـتقیم و معناداری نیـز با نظام
برنامهریزی و مدیریتی کشـور دارد.
فاصلـه اساسـی وضـع موجـود بـا وضـع مطلـوب
ترانزیـت در طـول دهههـای گذشـته نیـز نشـان میدهـد
که ناکارآمدی در اسـتفاده از اسـتعدادهای ترانزیتی کشـور
ریشـه در عوامـل دیگـری غیـر از تحریمهـا و همهگیـری
کرونـا دارد.
ایـران میتواند سـاالنه  ۲میلیـارد دالر درآمد
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سـناریوهای محتمـل از تحوالت آینده برآورد شـده باشـد.
عملکـرد ترانزیتـی ناموفـق در سـالهای اخیـر
(بهرغـم سـرمایهگذاریهای کالن صـورت گرفتـه در
بنـادر ،فرودگاههـا و خطـوط ریلـی و جـادهای) ایـن ظـن
را تقویـت میکنـد کـه در نبـود یـک نقشـه راه یـا برنامـه
ملـی کالننگـر بـرای جهتبخشـی و تعییـن اولویتهـای
سـرمایهگذاری در توسـعه کریدورهـای ترانزیتی ،همچنان
بـر مسـیر فرصتسـوزی دههـا میلیـارد دالری سـالهای
گذشـته حرکـت خواهیـم کـرد.
جمعبندی و راهکار

ترانزیتی داشـته باشد
یک سـوال چالشـی :آیا بـدون مطالعـه دقیق
ظرفیتهـای ترانزیتی ایـران ،سـرمایهگذاریها در
مسـیر صحیحـی هدایت خواهند شـد؟
یکـی از اولیـن سـؤالهایی کـه بـرای سـرمایهگذاری
بهینـه و مطمئـن در حـوزه ترانزیـت مطـرح میشـود این
اسـت کـه ظرفیـت (پتانسـیل) ترانزیتـی ایران در شـرایط
ایـدهآل چقدر اسـت؟
اهمیـت پاسـخ بـه ایـن سـوال از آن جهـت اسـت
کـه معمـوالً بـرای جابهجایـی بـار و کاالی بینالمللـی ،دو
یـا چنـد مسـیر مـوازی وجـود دارد و صاحبـان بـار و کاال
مسـیری را انتخـاب میکننـد که بیشـترین مزیـت رقابتی
را داشـته باشـد.
کمـا اینکـه یکـی از اهـداف اَبَرپـروژه کمربنـد و راه
چیـن ،کاهـش وابسـتگی این کشـور به یک یا چند کشـور
محـدود برای انتقـال بار وارداتی و صادراتـی خود (از طریق
ایجـاد چند کریـدور موازی) ذکر شـده اسـت.
بنابرایـن ،قبـل از هرگونـه سـرمایهگذاری کالن
زیرسـاختی در کریدورهـای ترانزیتـی ،بایـد بـا اسـتفاده
از مطالعـات دقیـق و اصولـی ،اطمینـان حاصـل کـرد کـه
سـرمایهگذاری مـورد نظـر ،حتمـاً در بلندمـدت میتوانـد
بـرای کریـدور ترانزیتـی مـورد نظـر مزیـت رقابتـی ایجاد
کند و سـهم پیشبینی شـده از بـازار را به خـود اختصاص
د هد .
تأکیـد بـر انجـام مطالعـات دقیـق و اصولـی از ایـن
جهـت اسـت کـه سـایر کشـورهای رقیـب نیـز بیـکار
ننشسـتهاند و در حـال سـرمایهگذاری بـرای بـاال بـردن
جذابیـت مسـیرهای ترانزیتـی خـود هسـتند و بـدون
محاسـبه مزیـت هریـک از ایـن کریدورهـای رقیـب ،عم ً
ال
نمیتـوان سـرمایهگذاریهای مـورد نظـر را ارزیابـی کـرد.
برآورد ظرفیتهای ترانزیتی ایران؛ گمانه یا
ارزیابی مبتنی بر مطالعات دقیق و کالننگر؟
طبـق اعلام وزارت راه و شهرسـازی ،در صـورت تکمیل
زیرسـاخت کریدورهای داخلی و پیوسـتن بـه ابتکار کمربند و
راه چیـن ،روانسـازی رویههـا در تبادالت مـرزی و بهرهگیری
حداکثـری از ظرفیـت دیپلماسـی حملونقـل ،ظرفیـت
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ترانزیتـی کشـور سـالیانه بـه  ۸۰میلیـون تن خواهد رسـید.
بـر این اسـاس ،بـا در نظر گرفتن درآمـد حداقل ۱۰۰
دالری بـهازای هـر تن بـار ترانزیتی ،ایران میتواند سـالیانه
بیـش از  ۸میلیـارد دالر درآمـد ارزی از ترانزیـت داشـته
باشـد .در ایـن حالـت ،درآمـد سـاالنه ایـران از ترانزیـت،
بـه تنهایـی بیشـتر از یـک چهـارم کل صادرات غیـر نفتی
خواهـد بود.
همچنیـن ،بـدون اضافـه کـردن زیرسـاخت جدیـد
بـه شـبکه حملونقـل کشـور و صرفـاً از طریـق برخـی
اقدامهـای مدیریتـی ماننـد تسـهیلگری و روانسـازی
رویههـا در تشـریفات گمرکـی و تبـادالت مـرزی و
بهرهگیـری از دیپلماسـی حملونقـل ،میتـوان ظرفیـت
ترانزیـت کشـور را به  ۲۰میلیـون تن با درآمـد ارزی بیش
از  ۲میلیـارد دالری رسـاند.
گفتنـی اسـت ،در مـورد ظرفیـت ترانزیتـی ایـران،
پاسـخهای متفـاوت دیگـری از  ۳۰میلیـون تـن تـا ۳۰۰
میلیـون تـن نیـز در مطالعـات و اظهارنظرهـای سـایر
دسـتگاههای ذیربـط و کارشناسـان یافت میشـود که در
حالـت بیشـینه ،درآمد سـالیانه  ۳۰میلیـارد دالری را برای
کشـور ایجـاد میکنـد.
نکتـه بسـیار مهـم آن اسـت کـه تاکنـون مطالعـهای
کالننگـر (حتی در اسـناد مطالعـات آمایش سـرزمین) در
اینخصـوص انجام نشـده اسـت کـه در آن بـرآورد ظرفیت
ترانزیتـی ایـران بـر اسـاس مزیـت رقابتـی کریدورهـای
داخلـی بـهازای برخـی سـناریوهای محتمـل در آینـده
منطقه محاسـبه شـده باشـد.
بـر ایـن اسـاس میتـوان گفـت آنچـه در بیـن عمده
اظهارنظرهـای انجـام شـده در خصـوص ظرفیـت ترانزیتی
ایران مشـترک اسـت ،این اسـت که این اظهارات مبتنیبر
ارزیابیهـای دقیـق و کامل از مزیـت کریدورهای عبوری از
ایران نسـبت بـه کریدورهای رقیب نیسـتند.
بنابرایـن ،در راسـتای پاسـخ بـه پرسـش اصلـی ایـن
گـزارش ،یکـی از اولیـن موضوعاتی که باید بـه آن پرداخته
شـود ،تهیـه یـک نقشـه راه یـا برنامـه ملـی بـرای توسـعه
کریدورهـای ترانزیتی اسـت کـه در آن از طریـق مطالعات
کالننگـر بـا اسـتفاده از ابزارهـای ارزیابی بـهروز و کارآمد،
ظرفیتهـا و مزیتهـای ترانزیتـی کشـور بـر اسـاس

بهرغـم اینکـه ترانزیـت کاال یـک ظرفیـت فوقالعـاده
بـرای کشـور بـه حسـاب میآیـد ،توجـه الزم و کافـی بـه
ایـن موضـوع در سـالهای متمـادی صـورت نگرفته اسـت.
بـا ایـن وجود ،مسـئوالن کشـور به دالیلـی ماننـد تحریمها
و وقـوع بحـران ارزی در ایـن سـالها ،ضـرورت بهرهگیـری
از ظرفیتهـای ربـوده شـده ترانزیتـی کشـور بهعنـوان
راهبـردی برای ایجـاد درآمدهای کالن ارزی و خنثیسـازی
تحریمهـای ظالمانـه را بیشازپیـش درک کردهانـد و
پیشبینـی میشـود کـه در آینـده ،سـرمایهگذاریهای
بیشـتری را به سـمت توسـعه ترانزیتی کشـور هدایت کنند.
از طرفـی بـدون برخـورداری از یک نقشـه راه یـا برنامه ملی
نمیتـوان انتظـار داشـت کـه ایـن سـرمایهگذاریها در
مسـیری مطمئـن و بهینـه صـورت گیرد.
در ایـن راسـتا ،یکـی از مهمتریـن مسـائلی کـه الزم
اسـت در گام نخسـت حلوفصـل شـود ،تهیـه نقشـه راه
یـا برنامـه ملـی بـرای جهتبخشـی و تعییـن اولویتهـای
سـرمایهگذاری در توسـعه کریدورهـای ترانزیتی ،بر اسـاس
سـناریوهای محتمل از تحـوالت آینده داخلـی و بینالمللی
است.
بدیهـی اسـت کـه تهیـه ایـن برنامـه بهدلیـل ابعـاد
گسـترده و پیچیدگیهـای بسـیار زیـاد آن و بـا توجـه بـه
ضرورت کسـب حمایـت نهادهای مختلـف حاکمیتی برای
پیادهسـازی آن ،نمیتواند در یک حلقه بسـته کارشناسـی
صـورت پذیـرد؛ بلکـه الزمـه تهیه چنیـن برنامـهای ،انجام
مطالعاتـی متراکم بـا بهرهگیری از حداکثر تـوان و ظرفیت
علمی کشـور و رسـیدن به سـطح کافی از اجماع و حمایت
نخبگانی اسـت.
تحقـق جهشهـای اساسـی در افزایـش سـهم ایـران
از بـازار ترانزیـت منطقـه ،نیازمنـد پیگیریهـای مجدانـه
نماینـدگان محترم مجلـس و نقشآفرینی فعاالنه ریاسـت
محتـرم قوه مجریـه و تحرک بیشـتر دسـتگاههای اجرایی
بـرای رفـع خألهای موجود از جمله خأل برنامهای یاد شـده
در ایـن گـزارش اسـت کـه انتظـار مـیرود در اولین سـال
از دولـت سـیزدهم ایـن امـر محقـق گـردد و در سـالهای
آتـی بـا پیادهسـازی و بههنگامسـازی ایـن برنامـه ،شـاهد
بهرهمنـدی حداکثـری از منافع راهبردی فـراوان حاصل از
فعـال شـدن ظرفیتهای ترانزیتی کشـور باشـیم.
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   آیا صادرات دانشبنیانها شتاب میگیرد؟
بـر اسـاس نظرات فنـاوران و مدیـران عامل شـرکتهای
دانشبنیـان ،ایـن روزهـا ،خدمـات تسـهیلکننده فرآینـد
صـادرات کاالهـا و همچنیـن آمـوزش و مشـاوره شـرکتها
در حـوزه صـادرات از جملـه نیازهـای اساسـی شـرکتهای
دانشبنیـان اسـت .بـر همین اسـاس کریدور توسـعه صادرات
و تبـادل فنـاوری معاونـت علمیو فنـاوری ریاسـت جمهوری
بـا هـدف توسـعه بـازار صادراتـی محصـوالت شـرکتهای
دانشبنیـان در سـال  ۹۳راهانـدازی و مـورد بهرهبـرداری قـرار
گرفته اسـت.
در همیـن راسـتا ،معاونـت علمـیو فنـاوری ریاسـت
جمهـوری بـه منظـور ایجـاد و خلـق ثـروت بـرای جامعـه
از طریـق صـادرات محصـوالت بـا فنـاوری بـاال ،اقـدام بـه
حمایـت از خدمـات ایـن کریـدور کـرده و ایـن امـکان را
فراهـم کـرده اسـت تـا صـادرات شـرکتها از طریـق ایـن
گونـه خدمـات شـتاب گیـرد .خدمـات حمایتـی کریـدور
توسـعه صـادرات و تبـادل فنـاوری بـه شـرکتهای
دانشبنیـان ،خلاق و واسـطههای صادراتـی (شـرکتهای
مدیریـت صـادرات ،پایگاههای صادراتی ،کارگـزاران تجاری
بـرون مـرزی) ارائـه میشـود.
در حـال حاضـر ایـن مجموعـه توانسـته یـک هـزار و
 ۹۶۰شـرکت را بـرای دریافت خدمات توسـعه بازار جهانی
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ترغیـب کنـد .در ایـن مجموعـه سـعی بـر آن اسـت تـا با
شناسـایی و ارزیابـی شـرکتهای خدماتـی فعـال در ایـن
حـوزه ،خدماتـی بـا کیفیـت و اثربخـش در جهت توسـعه
تـوان صادراتـی شـرکتها ارائه شـود.
شتابدهی صادراتی دانشبنیانی برای برونرفت
از چالشها
رئیـس مرکـز نـوآوری و شـتابدهی صـادرات ،هـدف
اصلـی مرکـز نـوآوری و شـتابدهی صـادرات را کمـک بـه
شـرکتهای دانشبنیـان در راسـتای رسـیدن بـه تجـاری
سـازی دانسـت و گفـت :تنهـا اقتصـادی کـه در آینـده
میتواند راهگشـای مشـکالت موجود کشـور شـود ،اقتصاد
دانشبنیـان اسـت کـه در حـال حاضـر ذیـل برنامههـای
دولـت و مجلـس بـه اقتصاد دانشبنیان توجه شـده اسـت.
مهـدی اقتصـادی عنـوان کـرد :هـدف مرکز نـوآوری
و شـتابدهی صـادرات ایـران ،جـذب ایدههـای صادراتـی و
توسـعه کسـبوکار بینالمللـی با همـکاری اتـاق بازرگانی
ایـران و معاونـت علمـیو فناوری ریاسـت جمهوری اسـت
و بـه گفتـه رییـس این مرکـز ،مرکز نـوآوری و شـتابدهی
صـادرات ایـران از سـوی اتـاق بازرگانـی راه اندازی شـده تا
محصـوالت دانشبنیـان را به سـمت صـادرات هدایت کند.

علی فرهاد
وی بـا بیـان اینکـه در کشـورهای پیشـرفته فعالیـت
شـرکتهای اسـتارتآپی بـه شـدت رو بـه افزایـش اسـت،
افـزود :متاسـفانه در کشـور مـا سـیکل صـادرات محصوالت
دانشبنیـان بـه صـورت ناقـص اجـرا شـده بـود ،بـه ایـن
صـورت کـه وزارت علـوم ،پارکهـای علـم و فنـاوری را بـا
هـدف حمایـت از نـوآوری و دانـش توسـعه داد؛ امـا افرادی
کـه در زمینـه تولیـد محصـوالت دانشبنیـان فعـال بودند،
به دلیل بروکراسـی و مافیا که بر سیسـتم سـنتی صنعت و
تجـارت کشـور حاکم بود ،نمیتوانسـتند محصـوالت خود را
در بازارهـای خارجـی عرضـه کنند.
اقتصـادی خاطـر نشـان کـرد :بـر ایـن اسـاس اتـاق
بازرگانـی اقـدام بـه راه انـدازی مرکـز نـوآوری و شـتابدهی
صـادرات ایـران کرد تـا محصـوالت دانشبنیان را به سـمت
صـادرات هدایـت کنـد .ولی متاسـفانه در این حـوزه قوانین
مطلوبـی وجـود نداشـت و مـا در یـک سـال اخیـر تلاش
کردیـم تـا ریل گذاری درسـتی در این زمینه صـورت گیرد.
بنابرایـن ،سـعی کردیـم قوانیـن بـه صورتـی تدوین شـود و
مسـیر بـه سـمتی پیـش بـرود کـه بـا تغییـر مدیـران ،این
مسـیر به اشـتباه نـرود.
رئیـس مرکـز نـوآوری و شـتابدهی صـادرات اضافـه
کـرد :بـر این اسـاس ما بـا برگـزاری نشسـتها و رویدادها
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و دورههـای آموزشـی و انعقـاد تفاهـم نامههـا ،ایجـاد میـز
خدمـت بـرای شـرکتهای دانشبنیـان کـه بـا همـکاری
مجمـع تشـکلهای دانشبنیـان ایـران سـرفصلهای
کاربـردی بـرای آن تعریـف شـد و تدویـن برنامههـای
راهبردی سـعی کردیـم فرهنگ و ادبیات مشـترک تجاری
سـازی محصـوالت دانـش محـور را در اتـاق ایـران و در
بخشهـای دولتـی و خصولتـی ایجاد کنیم ،ضمـن آن که
رویدادهـای فناوری و فسـتیوالهای دانشبنیـان را در این
یـک سـال اخیـر برگـزار کردیم.
رئیـس مرکـز نـوآوری و شـتابدهی صـادرات بـا بیان
اینکـه فعالیـت ایـن مرکز در دو بخش تعریف شـده اسـت،
بخـش اول آن را شناسـایی ایدههـا دانسـت و گفـت :در
صورتـی کـه ایدههـای مطلوبـی بـه مـا ارائـه شـود بـه زیر
سـاختهای توسـعه اقتصـاد دانشبنیـان معرفـی خواهیم
کـرد و بـه آنهـا خدمـات الزم ارائـه میشـود.
وی بخـش دوم فعالیـت ایـن مرکـز را شـرکتهای
بالـغ دانسـت کـه دارای محصـوالت دانشبنیـان هسـتند و با
همـکاری شـتابدهندهها ،ایـن محصـوالت تبدیل بـه کاالهای
تجـاری میشـوند و افـزود :مـا بـا برگزاری نمایشـگاهها و شـو
رومهای متعدد آنها را در داخل کشـور و همچنین کشـورهای
همسـایه معرفـی میکنیم .ضمن آنکه قرار اسـت بـا همکاری
وزارت امـور خارجـه شـو رومهایی را نیز در کشـورهای مقاصد
صادراتـی ایـران بـا حضور ایـن شـرکتها برگـزار کنیم.
اقتصـادی ،نیروی انسـانی ارزان قیمت ،انـرژی ارزان و
نـرخ تفـاوت ریـال در برابـر ارز را از مزایای کشـور در حوزه
اقتصـاد دانشبنیـان نـام بـرد و خاطـر نشـان کـرد :اعتقاد
دارم کـه فرهنـگ دانشبنیـان بایـد در دولـت نیـز ایجـاد
شـود .همانطـور کـه اتـاق بازرگانی ایـران سـردمدار ایجاد
مرکـز شـتابدهی در حوزه صادرات شـد ،باید ایـن مرکز در
سـایر نهادهـا نیز ایجاد شـود تا نخبـگان ایرانی بـرای ادامه
فعالیـت خـود در کشـور انگیزههـای الزم را بیابند.
کشورهای همسایه در اولویت صادراتی
کشـورهای همسـایه ایـران بـه بیشـتر محصـوالت
دانشبنیـان تولیـد شـده در کشـورمان نیـاز دارنـد .ایـن
نیـاز سـبب میشـود کـه بـازار ایـن کشـورها تشـنه ورود
محصـوالت دانشبنیـان ایرانـی باشـد .در ایـن میـان
کشـورهای عراق ،ترکیه ،آذربایجان ،ارمنستان و افغانستان
در اولویتهـای صادراتـی کشـورمان قـرار دارد.
بـر اسـاس خبرهـای منتشـر شـده ،اقداماتـی در این
زمینـه صـورت گرفته اسـت و برنامـه ریزی بـرای صادرات
دانشبنیانهـا بـه عـراق ،ترکیـه و افغانسـتان انجـام شـده
اسـت تـا بـا حمایـت از اتاقهـای مشـترک زمینـه ورود به
کشـورهای همسـایه فراهم شـود.
در ایـن زمینـه ،محمـد نقـی بانکـی وزیـر سـابق نیرو
و رئیـس مدرسـه کسـب و کار اتـاق بازرگانـی بـا اشـاره بـه
اینکـه اتـاق بازرگانی و دانشـگاه امیرکبیـر در بخش آموزش
شـرکتها همـکاری میکنـد ،تصریـح کـرد :در شـرایط

کنونـی بـا توجه بـه امکانـات دانشـگاه و تامین منابـع مالی
توسـعه اتـاق بازرگانـی بـه دنبـال توسـعه صـادرات کشـور
هستیم .

همچنیـن معاون علمیکسـب و کار با اشـاره به اینکه
 100تـا  500میلیـون دالر تسـهیالت بـرای شـرکتهای
کـه میخواهنـد صـادرات کننـد اعطـا میشـود ،گفـت:
دانشبنیـان محصولی اسـت که باید نوآوری داشـته باشـد
و اسـتارت آپـی شـرکتی اسـت کـه قابلیـت بـزرگ شـدن
داشـته باشند.
علی زواشـکیانی درباره برنامه صادراتی به کشـورهای
همسـایه گفـت :برنامـه ریـزی بـرای صـادرات بـه عـراق،
ترکیـه و افغانسـتان انجام شـده اسـت ،طبق جلسـاتی که
بـا اتاقهـای مشـترک ایران با سـایر کشـورها برگزار شـده
بـه جمـع بندیهای رسـیده ایم تا بـا حمایـت از اتاقهای
مشـترک زمینـه ورود به کشـورهای همسـایه فراهم شـود
و البتـه جلسـاتی بـا اتاقهای امـارات و عمان برگزار شـده
و بـه زودی نحـوه همـکاری بـا ایـن کشـورها نیـز اعلام
میشـود.
وی تصریـح کـرد :در شـرایط کنونـی شـرکتهایی
هسـتند که بـرای حضـور در فضـای بین المللـی عالقمند
هسـتند امـا در شـرایط کنونـی تـوان ورود بـه بازارهـای
خارجـی را ندارنـد و کسـب تجربـه بـا اکوسیسـتمها و
سـرمایه گـذاران خارجـی میتواند بیسـتری برای توسـعه
همکاریهـای خارجـی باشـد.
ارائـه  ۱۷خدمـت بـه شـرکتهای دانشبنیان
برای توسـعه صـادرات
ت
در حـال حاضـر بیـش از  6هـزار و  300شـرک 
دانشبنیـان در کشـور فعالیـت میکننـد 17 .خدمـت بـه
ن سـاخت خود
آنهـا ارائـه میشـود تا بـازار محصـوالت ایرا 
را گسـترده کننـد.
ارزیابـی آمادگـی صـادرات ،مشـاوره صـادرات،
آموزشهـای بازرگانـی و صـادرات ،ابزارهـای تبلیغاتـی
و اطلاع رسـانی و تبلیغـات بیـن المللـی ،حمایـت از
تحقیقـات بـازار ،حمایـت از فعالیتهـای بازاریابی ،اخذ

گواهینامـه و مجوزهـای بیـن المللی محصولـی ،حضور
در نمایشـگاههای خارجـی ،حمایـت از اعـزام بـرای
نشسـتهای تجـاری عمومـیو تخصصـی ،حمایـت از
پذیـرش هیاتهـای تجـاری ،حضـور در مناقصـات بین
المللـی ،ارسـال نمونـه محصـول ،حمایت از واسـطهای
صادراتـی ،حمایـت از عضویـت در مراکـز شـتابدهی
تجـارت ،حمایت از ایجاد زیرسـاخت و اجرای پروژههای
پایلـوت در کشـور هدف ،حمایت از مشـاوره قراردادهای
تبـادل فنـاوری و حمایـت از خدمـات تخصصـی تبادل
فنـاوری از جملـه خدماتـی هسـتند کـه ایـن روزهـا
توسـط معاونـت علمیو فنـاوری ریاسـت جمهـوری به
دانشبنیانهـا ارائـه میشـود.
امیدواری دانشبنیانها به حمایتهای دولتی و
غیر دولتی؟
بـدون شـک گـذر زمـان مشـخص خواهـد کـرد کـه
امیـدواری دانشبنیانهـا بـه بسـتههای حمایتـی دولتـی
و خصوصـی چـه سـرانجامیخواهد داشـت .بـا ایـن وجـود،
دانشبنیانهـای ایرانـی تـوان صادراتـی باالیـی دارنـد کـه
نادیـده گرفتـن آن بـه هـر نحوی صدمـات جبـران ناپذیری
بـه اقتصـاد کشـور وارد خواهـد کـرد .ایـن شـرکتها نه در
صـادرات خدمـات و محصـول ،بلکـه در راه انـدازی خطـوط
مونتاژ در سـایر کشـورها نیز تواناییهای خود را نشـان داده
انـد و شـاید انـدک توقـعآنهـا از دولـت ،همیـن حمایـت
عملی و برداشـتن سـدهای قانونی بر سـر راه این شـرکتها
باشد.

کشورهای همسایه ایران به بیشتر محصوالت
دانشبنیان تولید شده در کشورمان نیاز
دارند .این نیاز سبب می شود که بازار این
کشورها تشنه ورود محصوالت دانش بنیان
ایرانی باشد.
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اهمیت زنجیره ارزش
در دانشبنیانها
در بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته دنیـا بـرای اینکـه هزینههـای صـرف شـده
از بیـن نـرود و درصـد ایدههایـی کـه بـه تجـاری سـازی رسـیده و موفـق شـده انـد را
افزایـش دهنـد ،از روشهایـی ماننـد ایجـاد زنجیره ارزش بـه خصوص در بیـن فناورها و
شـرکتهای دانشبنیـان اسـتفاده میکننـد.
مراحـل دشـواری کـه یـک ایده از تولد تا رسـیدن بـه مرحله بلوغ و اسـتفاده واقعی
در صنعـت و هـر بخـش اقتصـادی دیگـری طـی میکند ،نشـان دهنـده مسـیر طوالنی
و سـختی اسـت کـه تنهـا بخشـی از ایـده پـردازان میتواننـد ایـن مسـیر را تـا بـه انتها
برونـد .بسـیاری از ایدههـا در همـان ابتدای مسـیر ،جـا میمانند و برخی بـه مرحله اجرا
و تکامـل میرسـند ولـی بـه صـورت واقعـی بـه محصـول و خدمـات تبدیل نشـده و در
نهایت فراموش میشـوند .دسـته دوم شـاید بیشـترین ضربه را به اقتصاد کشـور میزند،
چراکـه اسـتعداد ،زمـان و هزینـه زیـادی بـرای طی مسـیری صرف میشـود کـه انتهای
آن بـن بسـتی بدون خروجی و برگشـت اسـت.
در بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته دنیا برای اینکه هزینههای صرف شـده اینگونه
از بیـن نرونـد و درصـد ایدههایـی کـه بـه تجـاری سـازی رسـیده و موفـق شـده انـد را
افزایـش دهنـد ،از روشهایـی ماننـد ایجـاد زنجیـره ارزش بـه خصـوص در بیـن فناورها
و شـرکتهای دانشبنیـان اسـتفاده میکننـد .بـا ایجـاد زنجیـره ارزش ،یـک شـرکت
دانشبنیـان میتوانـد حداکثـر ارزش را بـا کمتریـن هزینـه ممکـن به دسـت بیـاورد.
بـا اسـتفاده از زنجیـره ارزش میتـوان حلقههـای مختلفـی را به هم متصـل کرد تا
دانشبنیانهـا بـا اسـتفاده از ایـن حلقههـا کـه هر کـدام نیز بـر اسـاس تواناییهای یک
شـرکت دانشبنیـان دیگـر بـه وجود آمـده اند و در واقع داشـتههای یک یا چند شـرکت
دیگـر هسـتند ،بتواننـد مسـیر طوالنـی گفتـه شـده را سـریعتر و بـا گارانتـی موفقیـت
بیشـتری طی کنند.
ایـن روزهـا شـرکتهای دانشبنیـان و فنـاور زیادی در کشـور فعالیـت میکنند .به
طـوری کـه ایـران از نظـر آماری یکـی از کشـورهای دارای وضعیـت خوب از نظـر تعداد
دانشبنیـان هاسـت .ایـن آمـار با اضافه شـدن روزانـه شـرکتهای جدید نیز بـه صورت
مرتـب رو بـه بهبـود اسـت .امـا آیـا کمیـت میتوانـد نشـان دهنـده کیفیـت نیز باشـد؟
بـرای نمونـه اگـر ایـران جـزو بیشـترین دارنـدگان دانشـگاه در جهان اسـت ،چرا سـطح
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علی ابراهیمیان
علمیایـران در مقابل کشـورهایی با دانشـگاههای بـه مراتب کمتر ،پایینتر اسـت؟ جواب
ایـن سـوال را بایـد در رفتارهـا و فعالیتهـای جزیره ای دنبـال کرد.
بـه علـت ضعـف کشـور در سـاخت زنجیـره ارزش دانشبنیـان هـا ،ایـن روزهـا
شـرکتهای دانشبنیـان بـه درسـتی نمیداننـد کـه رقبـای آنهـا چـه مسـیری را
پیمـوده و در چـه وضعیتـی از نظـر تجـاری سـازی هسـتند .در ایـن میان بـه خدمات و
محصوالتـی نیـاز دارنـد کـه دقیقـا نمیداننـد توسـط کدام شـرکتها سـاخته و یـا ارائه
میشـوند .همیـن موضـوع سـبب میشـود کـه در بسـیاری از موارد شـاهد این هسـتیم
کـه دانشبنیانهـا حتـی نمیداننـد کـه یکـی از شـرکتها در همسـایگیآنهـا چـه
محصـول مـورد نیـاز را تولید کـرده و میتوانند با همـکاری یکدیگر و بـه عبارتی با ایجاد
زنجیـره ارزش ،مسـیر یکدیگـر را بـرای موفقیـت کوتـاه تـر کننـد .این موضـوع در مورد
سـایر بخشهـای صنعت کشـور نیز صـادق اسـت .کارخانههای بزرگ و کوچـک مدرن و
سـنتی فعـال در کشـور نیز اطلاع دقیقی از تـوان دانشبنیان ها ،محصوالت تولید شـده
دانشبنیـان و خدماتـی کـه ایـن شـرکتها میتواننـد بدهند ،ندارنـد .این در حالیسـت
کـه بـا وجـود چنیـن اطالعاتی هـم میتواننـد از شـرکتهای دانشبنیـان حمایت کنند
و هـم اینکـه هزینههـای خـود را در تولیـد پاییـن بیاورند.
تولیـد زنجیـره ارزش دانشبنیانهـا اقدامیملـی اسـت کـه نیـاز بـه ورود و حمایت
نهادهـای دولتـی دارد .شـاید در ایـن زمینـه اقداماتـی صـورت گرفتـه اسـت امـا ایـن
اقدامـات کافـی بـه نظـر نمیرسـد .بـرای نمونـه در وهلـه اول ،معاونـت علمـیو فناوری
ریاسـت جمهـوری و در ادامـه پارکهـای علـم و فنـاوری ،مراکـز رشـد و شـتابدهندهها
میتواننـد بـا همـکاری یکدیگـر و یـک اقدام بزرگ ملی ،با سـاخت یک سـتاد یا سـامانه
و آمـاده سـازی زیرسـاخت ها ،باعث شـوند کـه یک بار برای همیشـه این زنجیـره ایجاد
و بـه سـادگی در دسـترس باشـد .البتـه سـایر نهادهـای مرتبط بـا علم و صنعـت نیز در
ایـن زمینـه دارای وظایفـی هسـتند و میتواننـد حداقـل نقش حمایتی داشـته باشـند.

صرفـه جویـی در هزینـه کردهـای کالن ملـی ،جلوگیـری از هـدر رفت ثـروت ملی و
خـروج ارز ،بـاال بـردن درصد موفقیـت شـرکتهای دانشبنیان در تجاری سـازی محصول
و خدمـات ،ثـروت آفرینـی بـرای جامعـه و باالتر بردن شـخصیت و سـطح علمیکشـور در
جهـان از جملـه اساسـی ترین آوردههـای زنجیـره ارزش برای کشـور خواهد بود.
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تضمین اشتغال
با تقویت اقتصاد
دانشبنیان

پیمان پاکزاد
اشـتغالزایی و درآمـد زایـی بـاال ،سـرمایهگذاری
کـم ،سـرعت در تولیـد و ایجـاد شـغل ،نیـاز بـه فضای
فیزیکـی کمتـر ،رقابـت پذیـری ،فـروش ،صـادرات،
بازاریابـی ،کمـک بـه اقتصـاد خـرد و کالن ،تولیـدات
دانشبنیـان و نانـو انحصـاری از جملـه ویژگیهـای
شـرکتهای دانشبنیـان و تاثیرات آن در اقتصاد اسـت
کـه میتـوان بـه عنـوان عوامـل اقتصـاد دانشبنیـان
نـام بـرد کـه در دیگـر صنایـع بـزرگ و کوچـک نیـاز
بـه ملزومـات بسـیار بیشـتری بـرای آغـاز بـه فعالیت و
رسـیدن بـه فرآینـد مسـتمر تولیـد دارد.
بـر این اسـاس با توسـعه شـرکتهای دانشبنیان،
فـن آور ،تولیـدات نانو وهـای تک در آذربایجانشـرقی،
افـق جدیـدی برای سـامان دهـی اقتصـادی و صنعتی
اسـتان بـاز شـده اسـت کـه نیـاز بـه سـرمایهگذاری
کمتـری نیـز نسـبت بـه صنایـع دیگـر دارد و از طـرف
دیگـر موجـب تقویـت سـرمایهگذاری و اقتصـاد
بومیمنطقـه میشـود.
 ۱۹۵شرکت دانشبنیان در آذربایجانشرقی
فعالیت میکنند
 ۲.۵میلیون دالر صادرات توسط شرکتهای
دانشبنیان استان
رییـس پـارک علـم و فنـاوری آذربایجانشـرقی
گفـت ۳۸۶ :واحـد فـن آور در ایـن اسـتان فعالیـت
میکننـد کـه تاکنـون از این تعداد  ۵۰واحد یا شـرکت
مجـوز دانشبنیـان دریافـت کـرده انـد کـه عمـده آنها
در زمینههـای مکانیـک ،سـاخت و تولیـد ،الکترونیـک
و آی .تـی فعالیـت میکننـد البتـه بقیـه واحدهای فن
آور پـارک و فـن آوری اسـتان نیـز در حـال اخـذ مجوز
هستند .
عبدالرضـا واعظـی گفـت :البته اسـتان در مجموع
 ۱۹۵شـرکت دانشبنیـان فعال دارد که سـال گذشـته

موفـق شـدند  ۲.۵میلیـون دالر صـادرات در زمینههای
تجهیـزات مهندسـی ،صنعتـی ،آی .تـی ،مخـازن،
فیبرهـای پلیمـری و گیربکس خودروهای آتش نشـانی
انجـام دهنـد ،در حالی کـه این میزان صـادرات در یک
سـال قبـل از آن و پیـش از کرونـا  ۹میلیـون دالر بود.
وی افـزود :تاکنون ۱۰میلیارد تومان تسـهیالت در
 ۱۸سـال گذشـته به شـرکتهای فن آور و دانشبنیان
پرداخـت شـده اسـت کـه از ایـن تسـهیالت  ۶میلیارد
تومـان در چنـد سـال اخیـر حمایت شـده اسـت البته
اعطـای مـکان ،اعـزام بـه نمایشـگاههای مختلـف و
برگـزاری دورههـای آموزشـی از دیگـر حمایتهایـی
اسـت از ایـن شـرکتها انجام شـده اسـت.
واعظـی یـادآور شـد :سـال گذشـته شـرکتهای
فنـاور و دانشبنیـان مسـتقر در پـارک علـم و فنـاوری
اسـتان ،به میـزان  ۳۶۲میلیـارد و  ۱۹۸میلیون و ۲۰۰
هـزار تومـان گـردش مالـی داشـتند و بـه میـزان ۱۹۰
میلیـارد و  ۶۵میلـون و  ۵۴۰هـزار تومـان محصـوالت
فنـاور خـود را بـه فـروش رسـانده اند.
وی خاطـر نشـان کـرد :شـرکتهای فنـاور
و دانشبنیـان مسـتقر در پـارک علـم و فنـاوری
آذربایجانشـرقی برای حـدود ۲هزار نفر اشـتغال ایجاد
کـرده انـد.
 ۱۰۰شـرکت دانشبنیان در آذربایجانشرقی
به خط تولید انبوه رسـیده اسـت
اسـتاندار سـابق آذربایجانشـرقی نیـز با اشـاره به
اینکـه جزو معدود اسـتانهایی هسـتیم کـه  ۲صندوق
پژوهـش و فنـاوری داریـم ،اظهـار کـرد ۱۰۰ :شـرکت
دانشبنیـان به خط تولید انبوه رسـیده و  ۳۸۶شـرکت
در پـارک علم و فناوری اسـتان مسـتقر هسـتند.
محمدرضـا پورمحمـدی بـا بیـان اقدامـات انجـام
شـده بـرای توسـعه اقتصـاد دانشبنیـان در اسـتان،

گفـت :تعـداد شـرکتهای دانشبنیـان از  ۹۰شـرکت
بـه  ۱۹۵شـرکت ،شـرکتهای فـنآور و نـوآور از ۳۵۰
بـه  ۵۸۰و مراکـز رشـد و نـوآوری از  ۱۱مرکـز بـه ۲۴
مرکـز افزایـش یافتـه و در  ۱۱شهرسـتان اسـتان دفاتر
نمایندگـی پـارک و علم و فناوری فعال اسـت و در سـه
شهرسـتان دیگـر نیـز بـه زودی افتتـاح میشـود.
 ۱۲۰میلیـارد ریال تسـهیالت به  ۴۶شـرکت
دانشبنیـان و فناور آذربایجانشـرقی اعطا شـد
مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد تجـاری و
صنعتـی ارس نیـز در خصـوص حمایت از شـرکتهای
دانشبنیـان ،گفـت۱۲۰ :میلیـارد ریـال تسـهیالت
توسـط صندوق پژوهـش و فناوری ارس به  ۴۶شـرکت
دانشبنیـان و فنـاور آذربایجانشـرقی اعطـا شـد.
محسـن نریمـان بـا اعلام اینکه صنـدوق پژوهش
و فنـاوری ارس بـا سـرمایهگذاری دولتـی و بخـش
خصوصی از سـال  ۱۳۹۸تاسـیس شـده اسـت ،افزود:
ایـن تسـهیالت از منابـع صنـدوق پژوهـش و فنـاوری
ارس ،منابـع خـط اعتباری صندوق نوآوری و شـکوفایی
و نیـز منابع معاونـت علمیو فناوری ریاسـت جمهوری
تخصیـص و پرداخت شـده اسـت.
وی گفـت :تسـهیالت پرداختـی بـه شـرکتهای
دانشبنیـان بـه منظـور تامیـن سـرمایه در گـردش،
خریـد و نصـب تجهیـزات و تکمیـل خط تولیـد ،تولید
نمونـه محصـول ،تولیـد صنعتـی محصـول و لیزینـگ
بوده اسـت.
نریمـان ادامـه داد :این صنـدوق همچنین ضمانت
نامههـای مختلفـی را بـه ارزش بیـش از ۱۵۰میلیـارد
ریـال برای  ۲۶شـرکت صـادر کرده اسـت.
مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد ارس افـزود:
صنـدوق پژوهـش و فنـاوری ارس بـه عنـوان اولیـن
صنـدوق پژوهـش و فنـاوری آذربایجانشـرقی و بـا
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اقـدام اولیه سـازمان منطقـه آزاد ارس در سـال  ۹۸و با
سـرمایهگذاری  ۳۴درصدی سـازمان منطقـه آزاد ارس،
 ۱۵درصـد پـارک علـم و فنـاوری تبریـز و  ۵۱درصـد
سـهام بخش خصوصی شـامل شـرکتهای همگامان و
تارالامیـن ارس تاسـیس شـده اسـت.
نریمـان گفـت :اکنـون خدماتـی از قبیـل صـدور
انـواع ضمانتنامـه ،ارایـ ه تسـهیالت ،سـرمایهگذاری
خطرپذیـر ،اخـذ و اعطـای کارگزاریهـا ،عاملیـت و
مدیریـت منابـع مالی توسـط این صندوق به مشـتریان
ارایـه میشـود.
وی اظهـار کـرد :صنـدوق پژوهش و فنـاوری ارس
عاملیـت مالـی و کارگـزار معاونـت علمـیو فنـاوری
ریاسـت جمهـوری و همچنیـن صنـدوق نـوآوری و
شـکوفایی و عاملیـت مالی پـارک علم و فناوری اسـتان
آذربایجانشـرقی را برعهـده دارد.
نریمـان گفـت :در سـالهای اخیـر بـا تاسـیس
مرکـز رشـد در منطقـه آزاد ارس و صنـدوق پژوهش و
فنـاوری ارس و نیـز مرکز نـوآوری ارس قدمهای خوبی
در مسـیر اقتصـاد دانشبنیـان و تکمیـل اکوسیسـتم
دانشبنیـان در ایـن منطقـه برداشـته اسـت.
وی ادامـه داد :صنـدوق پژوهش و فنـاوری منطقه
آزاد ارس در شـهر جلفـا و تبریـز دارای دفتـر بـوده و
شـرکتهای دانشبنیـان و فنـاور منطقـه و اسـتان
میتواننـد بـه منظور بهـره منـدی از خدمـات صندوق
بـه دفتـر تبریـز واقع در پـارک علـم و فنـاوری تبریز و
دفتـر جلفـا واقع در مجتمـع اداری مشـاهیر آذربایجان
مراجعـه کنند.

تاکنون  10میلیارد تومان
تسهیالت در  18سال گذشته
به شرکتهای فن آور و
دانشبنیان پرداخت شده که از
این تسهیالت 6 ،میلیارد تومان
در چند سال اخیر حمایت
شده است

48

صندوق پژوهش و فناوری آذربایجانشـرقی
بـه شـرکتهای فنـاور و دانشبنیـان خدمـات
رسـانی میکند
مدیرعامـل صنـدوق پژوهـش و فنـاوری
آذربایجانشـرقی نیـز از آغـاز خدماترسـانی بـه
شـرکتهای فنـاور و دانشبنیـان اسـتان خبـر داد.
جعفـر احمـدی شـالی افـزود :صنـدوق پژوهـش و
فنـاوری اسـتان وظیفـه تأمیـن مالـی زیسـتبوم فنـاوری،
کارآفرینـان و شـرکتهای دانشبنیـان و فنـاور را بـر عهده
دارد.
وی ادامه داد :کمک به تجاریسـازی دستاوردهای
فنـاوری ،ایجاد زمینه مشـارکت و سـرمایهگذاری بخش
غیردولتـی در حـوزه فنـاوری و نوآوری ،تسـریع فرآیند
تبدیـل ایـده بـه ثـروت و جلوگیـری از بروکراسـی و
جبـران عـدم تمایل نهادهای مالی سـنتی بـرای تأمین
مالـی حوزههـای فنـاوری و نـوآوری بـه دلیـل ریسـک
بـاال ،اصلیتریـن اهـداف تاسـیس این صندوق اسـت.
وی اضافه کـرد :جذب و هدایت منابع مالی ،صدور
انـواع ضمانتنامـه ،ارائـ ه تسـهیالت ،سـرمایهگذاری
خطرپذیـر ،همـکاری بـا مؤسسـات و نهادهـای داخلـی

و خارجـی ،اخـذ و اعطـای کارگزاریهـا ،عاملیـت و
مدیریـت منابع مالـی ،اجرای خدمـات ارزیابی و نظارت
و امکانسـنجی طـرح در کسـبوکار ،ارائـهی خدمـات
توسـعهی بـازار و تجاریسـازی و ایجـاد توسـعه و
بهرهبـرداری از ابزارهـای تأمیـن مالـی از خدمـات قابل
ارایـه در ایـن صندوق اسـت.
احمـدی شـالی اظهـار کـرد :صنـدوق پژوهـش و
فنـاوری آذربایجانشـرقی در سـال جـاری بـر اسـاس
س از آن در راسـتای
ماده  ۱۰۰برنامه سـوم توسـعه و پ 
برنامههـای چهـارم و پنجـم توسـعه اقتصـادی کشـور
و مـاده  ۴۴قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابتپذیـر و
ارتقـای نظـام مالـی کشـور بـا مشـارکت  ۴۰درصـدی
بخـش دولتـی و  ۶۰درصـدی بخـش خصوصی ،رسـماً
فعالیـت خـود را پس از اخذ مجـوز از دبیرخانه کارگروه
صنـدوق و پژوهش و فناوری رسـمیاز اول شـهریورماه
آغـاز کرده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن صنـدوق بـا ارائـه
خدمـات تأمیـن مالـی بـرای شـرکتهای نوپـا ،فنـاور،
شـتابدهندهها و شـرکتهای دانشبنیـان بـه دنبـال
تسـهیل در فعالیتهـای پژوهشـی علمـیو فناورانـه
اسـت ،گفت :به متقاضیان ،تسـهیالت متنوعی از جمله
نمونهسـازی ،قبـل از تولید صنعت ،سـرمایه در گردش،
لیزینـگ و اسـتصناع(قراردادی اسـت کـه بـه موجـب
آن یکـی از طرفیـن قـرارداد در مقابـل مبلغـی معیـن
سـاخت ،تحویـل کاال و طـرح مشـخصی را نسـبت بـه
طـرف دیگـر بـر عهـده میگیـرد) و تأمیـن محـل کار
پرداخـت خواهـد شـد.
وی خاطرنشـان کـرد :ایـن صنـدوق عاملیـت و
کارگـزاری معاونـت علمـیو فناوری ریاسـت جمهوری،
صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی ،پـارک علـم و فنـاوری،
دانشـگاهها و سـایر نهادهـا و سـازمانها را بـر عهـده
خواهـد داشـت و دورههـای آموزشـی ،توانمندسـازی،
توسـعه بازار و مشـاوره برای شـرکتهای دانشبنیان و
فنـاور از جملـه ماموریتهـای ایـن صنـدوق اسـت.
احمـدی شـالی گفـت :سـرمای ه ثبتـی صنـدوق
پژوهـش و فنـاوری  ۱۰۰میلیـارد ریـال اسـت که برابر
مقـررات صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی  ۶تـا  ۱۲برابـر
مقـدار تادیه شـده آن ،خـط اعتباری تخصیـص خواهد
یافت.
قطعـات تحریمیمخابراتی توسـط شـرکت
دانشبنیـان در تبریـز تولیـد میشـود
مهندسـان و متخصصـان یک شـرکت دانشبنیان
در تبریـز بـا تکیـه بـر دانـش و تـوان بومـیو داخلـی
تعـدادی از قطعـات تحریمیمخابراتـی را تولیـد و بـه
بـازار عرضـه میکننـد.
ایـن شـرکت دانشبنیـان کـه در حـوزه فنـی،
مهندسـی و مخابراتی فعالیت میکنـد ،تولید تجهیزات
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هزینههای بیمه و مالیات برای ما
کمرشکن است؛ سازمان تامین اجتماعی
بیمه کارکنان را دریافت کرده و عالوه بر
آن 16.7 ،درصد مبلغ پروژه را از ما
به عنوان بیمه دریافت میکند.
از مدیـران ،مسـئوالن و تصمیـم گیـران حوزههـای
اقتصـادی درخواسـت کـرد تـا برای توسـعه ایـن حوزه
در کشـور و کمـک بـه صـادرات محصـوالت مربوطه در
سـریع تریـن زمـان نسـبت بـه رفـع موانع و مشـکالت
وارد میـدان شـوند.

کنتـرل صنعتـی و مخابراتـی را جـزو فعالیتهای خود
قـرار داده و تاکنـون بـه موفقیتهـای خوبـی دسـت
یافتـه اسـت بـه گونـه ای کـه تولیـدات ایـن شـرکت
افـزون بـر  ۵۰درصـد ارزش افـزوده دارد و از خـروج ارز
کشـور جلوگیـری میکنـد.
مدیـر عامـل ایـن شـرکت دانشبنیـان در گفت و
گـو با خبرنگار ایرنا ،اظهار داشـت :یکـی از فعالیتهای
عمـده این شـرکت تولیـد قطعات تحریمیاسـت که ۶
محصـول بـرای اولین بار در کشـور توسـط متخصصان
مـا تولیـد شـده اسـت کـه از جملـه آنهـا میتـوان بـه
تسـترها و کانورتورهـای فیبر نـوری در زمینه مخابرات
و سیسـتمهای هوشـمند سـنجش تراکـم خـاک در
زمینه عمـران اشـاره کرد.
غالمرضـا چمـن خـواه بـا بیـان اینکـه محصوالت
ایـن شـرکت بـا تکیـه بـر دانـش و تـوان داخلـی تولید
میشـود ،گفـت :ایـن شـرکت تعـداد هشـت نـوع
محصـول فناورانـه تولیـد میکنـد کـه تعـدادی از ایـن
محصـوالت تولیـدی در بـازار موجود بوده و تعـدادی از
آنهـا نیـز در مرحلـه بازاریابی هسـتند و بـه تدریج وارد
چرخـه فـروش میشـوند.
وی ادامـه داد :تعـداد پنـج مـورد از تولیـدات مـا
در زمینـه مخابـرات شـامل مودمهـای فیبـر نـوری،
مدیـا کانورتـور فیبرنـوری و تسـترهای فیبـر نـوری و
سـایر اقلام بـوده و یـک مـورد نیـز در زمینـه کنترل
اتوماسـیون صنعتـی ،یـک مـورد عمرانـی و یـک مورد
نیـز تجهیـزات مهندسـی پزشـکی را شـامل میشـود.
چمـن خـواه اضافـه کـرد :ایـن قطعـات تولیـدی
بـه ازای هـر دسـتگاه  ۵۰درصـد مبلـغ فـروش ،ارزش
افـزوده دارنـد و به لحـاظ فناورانه از خـروج ارز هنگفت
از کشـور جلوگیـری میکننـد.
وی بـا بیـان اینکـه در شـرایط کنونـی شـرکت
دانشبنیـان مـا در حوزه صادرات فعالیتی نـدارد ،یادآور

شـد :امـا تعدادی از قطعـات تولیدی جهـت بازاریابی به
عنوان نمونه به کشـور دوسـت و همسـایه ترکیه ارسال
شـده است.
چمـن خـواه با اشـاره به اینکه شـرکت دانشبنیان
تحـت مدیریتـش  ۱۲سـال قبـل تاسـیس شـده و
متخصصـان آن در حـوزه مخابـرات ،بـرق ،کامپیوتـر،
مکانیـک ،علـوم انسـانی ،زبـان و حسـابداری فعالیـت
میکننـد ،بـا اظهـار تاسـف و انتقـاد از مشـکالت
گمرکـی پیرامـون محصـوالت ایـن بخش ،گفـت :روند
بسـیار پیچیـده ترخیـص کاال از گمرک به شـدت ما را
اذیـت و آزار میکند و مسـئوالن کشـوری بایـد در این
رابطـه اقدامـات عاجـل انجـام دهند.
وی توضیـح داد :مـواد اولیـه مـورد نیـاز صنایـع
فناورانـه مدتهـا و تـا سـه مـاه در گمـرک معطـل
میمانـد و بـا وجـودی کـه مجـوز شـرکت دانشبنیـان
داریـم و ایـن مواد اولیـه برای تولید قطعـه صنعتی نیاز
اسـت ،اما متاسـفانه مدتهـای مدیـد در گمرک خاک
میخـورد و بـدون هیـچ دلیلی اجـازه ترخیص بـه آنها
داده نمیشـود.
چمـن خـواه ،مشـکل بیمـه و مالیـات را یکـی
دیگـر از چالشهـا و مشـکالت پیش روی شـرکتهای
دانشبنیـان بیـان و اضافـه کـرد :هزینههـای بیمـه
و مالیـات بـرای مـا کمرشـکن اسـت؛ سـازمان تامیـن
اجتماعـی بیمـه کارکنـان را دریافـت میکنـد و علاوه
بـر آن ۱۶.۷درصـد مبلـغ پـروژه را از ما به عنـوان بیمه
دریافـت میکنـد.
بـه گفتـه وی سـود شـرکتهای دانشبنیـان در
کل پروژههـا  ۱۵تـا  ۲۰درصـد اسـت کـه  ۱۶.۷درصد
آن بـه عنـوان مفاصـا حسـاب گرفتـه میشـود و ایـن
موضـوع بـرای یـک شـرکت دانشبنیـان کـه خدمـات
فنـی و مهندسـی ارائـه میدهـد ،بسـیار زیانبار اسـت.
ایـن فعـال و کارآفریـن عرصـه اقتصـاد مقاومتـی

تولیـد رزینهـای کروماتوگرافـی در تبریـز
توسـط شـرکت دانشبنیـان
متخصصـان جـوان یـک شـرکت دانشبنیـان
در پـارک علـم و فنـاوری تبریـز بـا تولیـد رزینهـای
کروماتوگرافـی گام مهمیبـرای خودکفایـی در تامیـن
مـواد اولیـه خالصسـازی داروهـا برداشـتند.
مدیـر عامل شـرکت دانشبنیان تولیـد کننده این
محصـول در گفت وگویـی اظهار کرد :تولیـد رزینهای
کروماتوگرافـی پیـش از این صدرصـد در انحصار امریکا
و کشـورهای اروپایـی بود کـه متخصصان ما توانسـتند
این محصول اسـتراتژیک را از انحصـار درآورند.
دکتـر فرهـادی مهـم تریـن کاربـرد رزینهـا را در
صنایـع بیوتکنولـوژی بـرای خالـص سـازی داروهـای
بیوتکنولـوژی اعلام کـرد و گفـت :این مـواد همچنین
در تولیـد داروهـای بیماریهـای صعـب العلاج کاربرد
داشـته و نیـز یکـی از مـواد اولیـه تولیـد واکسـن کرونا
ا ست .
وی نیـاز کشـور بـه ایـن محصـول را بیـش از هزار
لیتـر در سـال اعلام و خاطرنشـان کـرد :ایـن شـرکت
دانشبنیـان قصـد دارد بـا راه انـدازی خـط تولید نیمه
صنعتـی نیمـیاز نیاز کشـور به این مـواد را تامین کند.
مدیرعامـل شـرکت دانشبنیـان مزایـای محصول
تولیـدی ایـن شـرکت را کاهـش  ۵۰درصـدی قیمـت
و جلوگیـری از خـروج ارز ،قابـل رقابـت بـا محصـوالت
خارجـی و در دسـترس بـودن و دانـش فنـی بـاال اعالم
کـرد و گفت :هـر لیتر رزیـن کروماتوگرافـی بین  ۱۰تا
 ۲۰۰میلیـون تومـان هزینـه دارد کـه بـا تولیـد آن در
داخـل و کاهـش  ۵۰درصـدی قیمـت ،صرفـه جویـی
ارزی فراوانـی بـرای کشـور بـه ارمغان مـیآورد.
فرهـادی ،محصـوالت تولیـدی ایـن شـرکت را
حاصـل فعالیـت یـک تیـم متخصـص دانسـت و افزود:
این شـرکت تاکنون  ۴۰نـوع رزین را در گریدهای نیمه
صنعتـی تولیـد و تجـاری سـازی کرده اسـت.
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نقش و جایگاه بازاريابي
در توسعهی كسب و كارهاي كوچك

دکتر کریم اسگندری

عضو هیئت علمیدانشگاه،
دکترای تخصصی ( )Ph.Dمدیریت

قلـب موفقیـت کسـبوکار در بازاریابـی آن نهفتـه اسـت .چـرا مشـاغل بـه بازاریابـی نیـاز دارند؟
اصطلاح «بازاریابـی» بـرای توضیـح بسـیاری از فعالیتهـای مختلـف اسـتفاده میشـود کـه همـه
مربـوط بـه فـروش محصوالت و خدمـات کسـبوکارهای کوچک اسـت .تبلیغات یکی از برجسـتهترین
فعالیتهـای بازاریابـی اسـت امـا تحقیقـات مصرفکننـده ،طراحـی محصـول و بهینهسـازی موتورهای
جسـتجو نیـز همانقـدر مهـم هسـتند .در حالیکـه فعالیتهـای بسـیار متفـاوت ،در جهـت یک هدف
(تقویـت نتیجـه نهایـی و بـرآوردن نیازهای مشـتریان) تالش میکننـد ،نکتهای که باید در نظر داشـته
باشـید ،بازاریابـی فـروش نیسـت .فروش فقـط نتیجـه بازاریابی خوب اسـت.
شـرکتها بـرای اداره یک کسـبوکار کوچـک موفق ،باید درصـد قابلتوجهی از بودجـه خود را به
بازاریابـی اختصـاص دهنـد .اداره مشـاغل کوچـک ایاالتمتحـده توصیـه میکند که حداکثـر  8درصد
از درآمـد ناخالـص خـود را بـرای اهـداف بازاریابـی اختصـاص دهید .همچنین شـرکتها بایـد بهخوبی
درک کننـد کـه چـرا بازاریابی برای مشـاغل کوچـک مهم اسـت .در اینجا هفت دلیل اهمیـت بازاریابی
برای مشـاغل کوچک آورده شـده است.
 .1بازاریابـی بـه عمـوم مـردم اجـازه میدهـد کسـبوکار شـما را بشناسـند :یکـی از دالیـل مهم
بازاریابـی بـرای مشـاغل کوچـک این اسـت که به مـردم اجـازه میدهد از وجود شـرکت مطلع شـوند.
تـا زمانـی کـه کسـبوکار شـما یک محصـول عالی یـا خدمات عالـی ارائـه میدهد ،ممکن اسـت تصور
کنیـد کـه برای شـرکت شـما آسـان اسـت که برجسـته شـود؛ اما به این سـادگی نیسـت!
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 .2بازاریابـی بـه مصرفکننـدگان دربـاره محصـوالت و/یـا خدمـات شـما آمـوزش
میدهـد :شـما بهعنـوان صاحـب یـک کسـبوکار کوچـک ،تقریبـاً تماموقـت خـود را
صـرف کار بـا محصـوالت خود میکنید یـا خدمات خـود را کامل میکنید .شـما آنها را
از داخـل و خـارج میشناسـید و درک روشـنی از نحـوه عملکرد آنها دارید؛ اما بسـیاری
از افـرادی کـه ممکـن اسـت از محصـوالت و/یـا خدمـات شـما بهرهمنـد شـوند ،احتماالً
اطالعـات زیـادی در مـورد آنهـا ندارنـد .بازاریابـی بـه شـما ایـن فرصـت را میدهد که
مـردم را در مـورد محصـوالت و/یـا خدمـات خود آمـوزش دهیـد و به آنها نشـان دهید
کـه چـرا بایـد آنها را از شـما بخرنـد .بازاریابی ورودی بهویـژه ،یـک روش بازاریابی مؤثر
بـرای مشـاغل کوچـک اسـت .این به مشـاغل اجـازه میدهـد تـا از ترکیبـی از بازاریابی
محتـوا ،بازاریابـی رسـانههای اجتماعـی و مـوارد دیگر بـرای آمـوزش مصرفکنندگان در
مـورد محصـوالت و خدمـات مـورد فروش خـود اسـتفاده کنند.
 .3بازاریابـی بیـن کسـبوکار شـما و مشـتریان خـود اعتمـاد ایجـاد میکنـد :بـرای
اینکـه کسـبوکار کوچـک شـما تا آنجـا که میتوانـد موفق باشـد ،باید دنبـال کنندههای
وفـادار بـرای نـام تجـاری خـود ایجـاد کنیـد .مـردم بایـد بهطـور منظـم بـه تجارت شـما
مراجعـه کننـد تـا محصـوالت و یـا خدمـات را از شـما بخرنـد .این امر مسـتلزم این اسـت
کـه سـطح خاصـی از اعتمـاد را با مشـتریان خـود ایجـاد کنید .آنهـا باید به شـما اعتماد
کننـد تـا بهتریـن محصـوالت و/یا خدمـات را با بهترین قیمـت در اختیار آنها قـرار دهید.
بازاریابـی بـه ایجـاد حـس اعتمـاد بیـن شـرکتها و مشـتریان کمـک میکنـد .شـرکتها
میتواننـد از تکنیکهـای بازاریابـی بـرای ایجـاد اعتماد با مشـتریان خود اسـتفاده کرده و
آنهـا را بـرای محصـوالت و یـا خدمات بیشـتر در آینـده بازگردانند.
 .4بازاریابی در مورد پایگاه مشـتری کسـبوکار خود به شـما میآمـوزد :هنگامیکه
بـرای اولیـن بـار کسـبوکار کوچک خـود ایجـاد میکنید ،ممکن اسـت تصـور کنید که
مخاطبیـن موردنظـر شـما بـر اسـاس محصـوالت و یـا خدماتـی کـه ارائـه میدهید چه
کسـانی هسـتند؛ امـا بـا گذشـت زمـان ،ممکـن اسـت متوجه شـوید کـه مخاطـب مورد
نظـر شـما آن چیـزی نیسـت کـه شـما فکـر میکردیـد .بازاریابـی میتوانـد اطالعـات
زیـادی در مـورد پایگاه مشـتری شـما به شـما آمـوزش دهـد .میتوانید نگاهـی بیندازید
کـه بیشـتر بـه تالشهای بازاریابی شـما پاسـخ میدهـد و از آن بـرای تغییر افـرادی که
محصـوالت و/یـا خدمـات خـود را در نظـر دارید ،اسـتفاده کنیـد .همچنیـن میتوانید از
بازاریابـی بـرای کسـب بازخـورد ارزشـمند در مـورد محصـوالت و/یـا خدمات مشـتریان
خـود اسـتفاده کنیـد .بـه طـور خـاص ،بازاریابی رسـانههای اجتماعـی به یک ابـزار عالی
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بـرای مشـاغل کوچک تبدیلشـده اسـت کـه به دنبـال بازخورد مشـتریان هسـتند.
 .5بازاریابـی ،فـروش کسـبوکار شـما را افزایـش میدهـد :درنهایـت ،هـدف شـما
بهعنـوان یـک صاحـب مشـاغل کوچـک کسـب درآمـد اسـت .شـما میخواهید تـا آنجا
کـه میتوانیـد محصـوالت و/یـا خدمـات را بـه مشـتریان خـود بفروشـید .تـا زمانـی که

محصـوالت و/یـا خدمـات خـود را بهدرسـتی بازاریابی کنید ،بایـد بتوانید فـروش خود را
در کوتاهتریـن زمـان بـرای کسـبوکار خـود افزایش دهیـد .آموزش مصرفکننـدگان در
مـورد آنهـا و صحبـت بـا مـردم در مـورد دلیـل نیـاز آنهـا ،به فـروش بیشـتر در طول
زمـان منجر میشـود.
 .6بازاریابـی بـه کسـبوکار شـما اجـازه میدهـد تـا همچنان بـا مشـتریان خود در
ارتبـاط باشـید :هنگامیکـه کسـبوکار کوچـک شـما بـرای اولیـن بـار افتتـاح میشـود
یـا بـرای اولیـن بـار محصـول یـا خدمـات جدیـدی را معرفـی میکنیـد ،ایجـاد عالقـه
بـه نـام تجـاری شـما نبایـد چنـدان دشـوار باشـد .یـک تازگـی در آن ایجـاد میشـود
کـه باعـث ایجـاد سـروصدا میشـود؛ امـا بـهمحـض اینکـه تجـارت کوچک شـما جدید
نباشـد یـا محصـول یـا خدمـات شـما بـرای چنـد مـاه از بین بـرود ،ایـن تازگـی از بین
مـیرود .مشـاغل کوچـک شـما دیگر در نوک زبـان همه قـرار نخواهد گرفت .با اسـتفاده
از بازاریابـی میتوانیـد ارتبـاط شـرکت خـود را حفـظ کنیـد .بازاریابـی بـه شـما کمـک
میکنـد ارتبـاط خـود را بـا مشـتریان حفظ کنیـد ،حتی زمانـی که محصول یـا خدمات
جدیـدی بـرای نشـان دادن آنهـا ندارید.
 .7بازاریابـی فرصـت کسـبوکار شـما را بـرای رشـد فراهـم میکنـد :در دنیـای
تجـارت ،شـما میخواهیـد شـرکت شـما در یـک سـال بزرگتـر از االن باشـد .بـدون
بازاریابـی ،رشـد تقریبـاً غیرممکـن اسـت .اگر برنامـه بازاریابی قوی نداشـته باشـید ،قادر
نخواهیـد بـود مشـتریان جدیـدی را به کسـبوکار خـود جذب کنیـد .با تـداوم بازاریابی
شـرکت خود در هر زمان ،شـما آن را به سـمت بزرگتر و بزرگتر شـدن هرسـال سـوق
میدهیـد .همچنیـن بـه کسـب اطالعات بیشـتر در مورد مشـتریان خود ادامـه میدهید
تـا بتوانیـد محصـوالت و/یـا خدمات متناسـب بـا نیازهـای خاص آنهـا را ایجـاد کنید.
از ایـنرو ایـن موضوع بسـیار مهم اسـت که کسـبوکارهای کوچک کـه میخواهند
در بـازار رشـد کننـد ،یـک برنـد قـوی ایجـاد کننـد و موقعیـت خـود را بـه کار گیرند و
هویـت بصـری را بازگـو کننـد ،بنابرایـن بـه مشـتریان و مصرفکننـدگان خـود اجـازه
میدهـد محتویـات و تصاویـری را کـه نمـاد شـرکت آنهـا هسـتند از طریـق بازاریابـی
بهراحتـی تشـخیص دهنـد.
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ضرورت وجود
دپارتمان مستقل
بازاریابی در
واحدهای صنعتی
دپارتمانهـای بازاریابـی بـه دلیـل نقـش آن در یافتن،
جذب و حفظ مشـتریان ،برای سـود و رشـد شـرکت بسـیار
مهـم هسـتند .بـدون تالشهـای قـوی بازاریابـی ،ممکـن
اسـت مشـتریان بالقـوه در یادگیـری محصوالت یـا خدمات
شـرکت دچـار مشـکل شـوند .علاوه بر ایـن ،ممکن اسـت
شـرکت نتوانـد بهترین پایگاه مشـتری هدف را بـرای تبلیغ
محصـوالت تشـخیص دهـد و عمـوم مـردم در مـورد نـام
تجاری شـرکت بر اسـاس برداشـتهای شـخصی ،به نتیجه
گیری برسـند.
دپارتمـان بازاریابـی موتـور تبلیغاتـی یـک کسـبوکار
را هدایـت میکنـد .ایـن دپارتمـان ،بهطورکلـی مسـئول
افزایـش آگاهـی از نام تجـاری اسـت ،درحالیکه مشـتریان
بالقوه را به سـمت محصوالت یا خدمات یک شـرکت سـوق
میدهـد؛ بنابرایـن ،تیـم بازاریابـی بخـش مهمیاز سـاختار
یک شـرکت اسـت زیـرا باید تیمیباشـد کـه موجب تحرک
تجـارت میگـردد ،آن را حفـظ میکنـد و بـه شـرکت در
رشـد و دسـتیابی به اهداف مالی و سـازمانی کمک میکند.
بـرای این منظـور ،دپارتمـان بازاریابی وظایف بسـیاری را بر
عهـده دارد و سـاختار دپارتمـان بازاریابی شـرکت بسـته به
حجـم و محـدوده آن دارای وظایـف متفاوتـی خواهـد بـود.
بااینحـال در شـرکتی بـا سـاختار دپارتمان بازاریابـی کام ً
ال
مشـخص ،برخـی از وظایـف دپارتمان بازاریابی شـامل موارد
زیر میباشـد:
 .1تشـریح اسـتراتژی بـازار :مسـئول بخـش بازاریابی،
چـه مدیر ارشـد بازاریابـی و چه معاون بازاریابـی ،با کارکنان
ارشـد بازاریابـی بـرای تعییـن اسـتراتژی بازاریابـی بـرای
شـرکت همـکاری خواهد کـرد .سـپس اسـتراتژی بازاریابی
بـه سـایر اعضای تیـم بازاریابی کـه وظایف مربوطـه را انجام

شادی عرفای جمشیدی

مدرس ،پژوهشگر و دانشجوی دکترای
تخصصی مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران

میدهنـد هدایـت میگـردد.
 .2سـازماندهی تحقیقـات بـازار :تحقیقـات بـازار را
میتـوان در داخـل شـرکت انجـام داد ،جایـی کـه اعضـای
تیـم بازاریابـی نظرسـنجی میکننـد و دادههـای صنعـت را
تجزیهوتحلیـل میکننـد تـا مشـخص شـود کـدام بخش از
بـازار بایـد مورد هـدف قرار گیـرد .تحقیقات بـازار همچنین
میتوانـد شـامل اعضـای تیـم بازاریابی باشـد که مسـتقیماً
بـا مشـتریان بالفعـل یا مشـتریان بالقـوه صحبـت میکنند
یـا گروههـای متمرکـز را در اختیـار دارنـد .سـرانجام،
تحقیقـات بـازار گاهی توسـط شـخص ثالثی انجام میشـود
و بخـش بازاریابـی مسـئول تجزیهوتحلیـل ایـن اطالعـات و
تصمیمگیـری بـازار بـر اسـاس آن اسـت.
 .3کمـک بـه توسـعه محصـول :از آنجـا کـه تیمهـای
بازاریابـی از بـازار هدف ،مشـتریان بالقوه و پیشـنهادات رقبا
درک صمیمیدارنـد ،اغلـب بـه بخـش توسـعه محصـول
کمـک میکننـد .بخـش بازاریابی قـادر خواهد بـود طراحان
محصـول را در مـورد شـکافهای موجود در بـازار آگاه کرده
و بازخـورد مشـتریان را نیـز ارسـال کند.
 .4اسـتراتژی سـازی و هدایـت تبلیغـات :اسـتراتژی
سـازی و هدایـت فرصتهـای تبلیغاتـی (اعـم از تبلیغـات
دیجیتالـی ،چاپـی ،پرداخـت بـه ازای کلیـک یا رسـانههای
کسـب شـده و  )...بخـش جداییناپذیـر از مسـئولیتهای
دپارتمـان بازاریابـی اسـت.
 .5مدیریـت و برنامهریـزی رویدادهـا :برنامهریـزی و
مدیریـت طیف وسـیعی از رویدادهـا ،از وبینارهایی که برای
ایجـاد سـرنخها طراحی شـدهاند و تبلیغات را بـه خود جلب
میکنـد ،از جملـه وظایـف اکثر بخشهـای بازاریابی اسـت.
 .6پشـتیبانی از تیمهـای فـروش و توزیـع :دپارتمـان

بازاریابـی کار خـود را در خلأ انجـام نمیدهنـد .در عـوض،
هـر کاری کـه انجـام میدهنـد بـر سـایر قسـمتهای
شـرکت تأثیـر میگـذارد .یکـی از مسـئولیتهای کلیـدی
یـک دپارتمـان بازاریابـی ،پشـتیبانی از تیمهـای فـروش
و توزیـع اسـت تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه ایـن مناطق
بـرای فعالیتهای بازاریابـی که برنامهریـزی و اجرا میکنند
آماده شـده اسـت .این ممکن اسـت بـه معنای آمادهسـازی
تیـم توزیـع قبل از یک فعالیـت تبلیغاتی برنامهریزی شـده،
بررسـی موجـودی قبـل از هماهنگـی کمپیـن بازاریابـی در
مـورد یـک محصـول ،یـا واجـد شـرایط بـودن بـا اسـتفاده
از دادههـای جمعیـت شـناختی و رفتـاری بـرای کمـک بـه
فـروش مؤثرتـر تیمهـای فـروش باشـد.
دپارتمـان بازاریابـی طیـف وسـیعی از وظایـف را که
بـرای موفقیـت و رشـد یـک شـرکت بسـیار مهـم اسـت،
تحـت پوشـش قـرار میدهنـد .از طرفی نقشهـای خاص
در هـر دپارتمـان بازاریابـی بسـته بـه انـدازه شـرکت ،نوع
صنعـت و مخاطـب هـدف محصـول یـا خدمـات ،متفاوت
اسـت .به عنوان مثال ،یک شـرکت سـرب کوچک احتماالً
نیـازی بـه تحلیلگـر داده نـدارد .بـا این حال ،یک شـرکت
چندملیتـی بـزرگ ممکن اسـت تیم کاملـی از تحلیلگران
داده را بـرای بهینهسـازی تالشهـای تیم بازاریابی داشـته
باشد.
ازایـنرو بـا توجـه بـه مزایـای اشارهشـدهی فـوق و
تغییـرات بسـیار سـریع در محیـط رقابتـی امـروز ،وجـود
حلقـهای ارزشـمند بـه نـام دپارتمـان بازاریابـی کـه منجـر
بـه اتصـال بخـش فنـی یـک واحـد صنعتی بـه بـازار هدف
(مشـتریان خـود) میگـردد ،جهـت موفقیـت فعالیتهـای
واحدهـای صنعتـی امـری ضـروری اسـت.
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زمانی کسب و
کارها در بازاریابی
دیجیتال موفقتر
هستند که تعدادی
از روشهای موجود
را بطور ترکیبی
استفاده کنند.

شهاب فرقانی

دانشجوی دکترای تخصصی کامپیوتر
گرایش معماری سیستمها و دکترای
تخصصی مدیریت کسب و کار ()DBA

نقش وب مارکتینگ در کسب و کارهای عصر حاضر
شـاید مـدت زمـان زیـادی از ورود اینترنـت بـه
زندگـی مردم نگذشـته باشـد ولـی تأثیـرات آن به طور
چشـمگیر و با سـرعت بسـیار زیاد قابل مشـاهده است.
افـرادی کـه در مقابـل تغییـرات و فنآوریهـای جدید
مقاومـت میکننـد نیـز امـروزه قـادر نیسـتند زندگـی
روزمـره خـود را بـدون داشـتن اینترنـت سـپری کنند.
در چنیـن شـرایطی تمامیفعالیتهـای انسـانها دچار
تغییـرات شـده و به نوعی نیازمنـد اسـتفاده از امکاناتی
هسـتند که اینترنـت به ارمغان آورده اسـت .در این بین
کسـب و کارهـای مختلـف نیـز از ایـن قاعده مسـتثنی
نبـوده و حتـی شـرایط بـه گونـهای رغـم خورده اسـت
کـه مشـاغل مختلـف و کسـب و کارها در صـورت عدم
داشـتن خدمـات مجـازی از رقبای خود عقـب خواهند
مانـد و مـردم رغبـت کمتـری بـرای ارتبـاط بـا آنهـا
خواهنـد داشـت .یکـی از دالیل مهم ایـن موضوع مدت

زمـان زیـادی اسـت که همـه مـردم در فضـای مجازی
سـپری میکننـد و تمایـل دارند درباره تمـام مطالب در
اینترنـت و شـبکههای مجازی کسـب اطالعـات کنند و
خدماتـی که مـورد نیاز آنها اسـت از ایـن طریق حاصل
نماینـد زیـرا در ایـن شـرایط نیـاز بـه اتالف وقـت برای
رفـت و آمدهـا و نیـز مقایسـه کاال و خدمـات در فضای
واقعـی نیسـت .در سـال  2020آمارهـای حاصـل شـده
از شـرکتها و سـامانههایی کـه فعالیتهـای اینترنتـی
را رصـد میکننـد ،نشـان میدهـد در هـر  60ثانیـه
رویدادهایـی بـه شـرح زیـر درحـال وقوع اسـت:

ارسـال  150میلیون ایمیل 2/4 ،میلیون جسـتجو در
گوگل ،جابجایی  2/8میلیون پیام در پیام رسـان واتسـاپ،
 3800پسـت در اینسـتاگرام ،بازدید از  2/78میلیون ویدئو
در سـایت یوتیوب 700 ،هزار ثبت نام در فیسـبوک ،ایجاد
 120اکانـت جدید در سـایت لینکدیـن و  350هزار توییت

بازاریابی و تبلیغات در شرکتهای تجاری
از منظر علم حقوق

در شـبکه اجتماعـی توییتـر .ایـن آمـار حاکی از آن اسـت
کـه فعالیـت در چنین فضای گسـتردهای نیـاز به تخصص
داشـته و بـدون داشـتن خطمشـیهای علمینمیتـوان
از پتانسـیلهای موجـود بهـره الزم را کسـب کـرد .بـه امر
بازاریابـی محصـوالت و خدمـات بـرای ارتبـاط بـا افـرادی
کـه در فضـای مجازی حضور داشـته و پتانسـیل اسـتفاده
از کاال و خدمـات شـما را دارنـد "دیجیتـال مارکتینـگ"
گفتـه میشـود .دیجیتـال مارکتینـگ یـا همـان بازاریابی
دیجیتالـی دارای شـاخههای متعـددی ماننـد بازاریابـی
سـئو ،بازاریابـی شـبکههای مجـازی ،بازاریابـی محتـوا،
بازاریابـی ایمیـل و  ...کـه تمامیایـن مـوارد دارای روشهـا
و مطالـب علمیگسـتردهای هسـتند .در میـان شـاخههای
بازاریابـی دیجیتـال ،بازاریابـی وب دارای ارزش و اهمیـت
بیشـتری اسـت زیـرا وجود یـک وب سـایت زیربنـای ارائه
سـایر روشهـای بازاریابـی دیجیتـال اسـت .هر نـوع روش

خسرو بخشعلی زاده

مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
دکترای حقوق خصوصی و دکترای مدیریت کسب و کار

فلسـفه و رسـالت اصلی علم حقوق ،نظم بخشـی و تعریف حقوق افراد و جلوگیری
از تحـدی افـراد نسـبت بـه حق همدیگـر و نیز تبییـن تکلیف دولتها نسـبت به مردم
و بالعکـس و همچنیـن دولتهـا بـا همدیگـر و سـازمانهای بیناللملـی بـوده و نمـود
عینـی و اثـر بالمنـازع قانـون و اجـرای صحیـح آن ایجـاد آرامـش و امنیـت در جوامع
بشـری اسـت و هر قـدر با قانـون مندی تأمین امنیت بیشـتر باشـد ،سـرمایهگذاری از
سـوی اقشـار آن جامعـه و از سـوی خـود دولـتو یـا افـراد جوامـع و دولتهـای دیگر
طبیعتـاً بیشـتر خواهـد بود و این موقعیتی اسـت که مدیریت صحیـح بازاریابی با نقش
وجـودی موثـر ،حقـوق و تأمین آرامش در جذب مشـتریان داخلـی و خارجی در عرصه
تولیـد و یـا خدمـات مفیـد به حال کشـور را عملی میسـازد.
یکـي از مـواردي کـه بـه نحـو بـارزي بـر روي رفتـار مصـرف كننـده و چگونگـي
انتخـاب او اثـر ميگذارد ،بحـث تبليغات و بازاريابي اسـت .امروزه با ظهـور فناوريهاي
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بازاریابـی بـا اتصـال بـه یـک وب سـایت ،اعتبـار بیشـتری
خواهـد داشـت و کسـب و کارهـا از آن بـه عنـوان ویترین
خـود اسـتفاده خواهنـد کـرد .شـاید اگـر گفتـه شـود کـه
هویـت و اعتبـار کسـب و کارهـا در فضـای مجـازی بسـته
بـه داشـتن یـک وب سـایت خـوب و جامـع دارد اغـراق
نشـده باشـد .البتـه طبـق آمـار سـهم خریـد و فروشهای
انجـام شـده از طریـق شـبکههای اجتماعـی بیشـتر از وب
سـایتها بـوده اسـت ولـی در شـبکههای اجتماعـی بـه
دلیـل امکان داشـتن حسـابهای جعلـی ،اعتماد سـازی و
کسـب اطمینان مشـتریان سـختتر بوده و شـاید اگر این
حسـابها دارای وب سـایت باشـند از هویـت شـفافتری
برخـوردار خواهنـد بـود و چـه بسـا مراجـع کننـدگان در
شـبکههای اجتماعـی بـرای کسـب اطمینـان از کسـب و
کارهـا وجـود یا عدم وجـود را مالک قـرار داده و در صورت
دارا بـودن وب سـایت بـا کیفیـت بـه آنهـا اعتماد کـرده و
خریـد خـود را انجـام میدهنـد .پـس بازاریابـی وب قـوی
ترین پشـتوانه برای سـایر شـاخههای دیجیتال مارکتینگ
بـه شـمار میآید.
برای روشـنتر شـدن اهمیـت بازاریابـی وب برخی
از مزیتهـای آن در ادامـه ارائه شـود:
 -1کاهـش هزینههـای جسـتجوی خدمـات
و کاال :وجـود وب سـایتهای فروشـگاهی و خدمـات
رسـانی بـه کاربـران ایـن امـکان را میدهـد کـه در
کمتریـن زمـان ممکـن و بدون صـرف هزینههـای زیاد
انـواع مختلـف کاال و خدمـات را از زوایای مختلف با هم
مقایسـه کـرده و بهتریـن تصمیـم را اتخـاذ کنند.
 -2افزایش وفـاداری مشـتریان در ارتباطهای
مکـرر :شـاید بسـیار بـه نـدرت ایـن اتفـاق بیافتـد که
افـراد بطـور روزانه و منظم از کسـب و کارهای حضوری
دیـدن کننـد حتـی اگر قبلا خدمات یـا کاالیـی از آنها

دریافـت کـرده و راضـی بـوده باشـند ولـی این شـرایط
وجـود دارد کـه شـما هـر روز از یـک وب سـایت یا یک
صفحـه در فضـای مجـازی کـه مربـوط بـه برنـد مـورد
عالقـه شـما اسـت دیـدن نماییـد و ایـن ارتبـاط مکـرر
باعـث افزایـش وفاداری شـما به آن کسـب و کار خواهد
شـد .ایـن موضـوع امـکان افزایش تعـداد دفعـات خرید
مشـتریان ،حفـظ مشـتریان دائمـیو همچنیـن افزایش
نـرخ ارتبـاط بـا مشـتریان را در پـی خواهد داشـت.
 -3گسـترش سریعتر کسـب و کارها :آماری
کـه از تعـداد افـراد حاضـر در فضـای مجـازی و تعـداد
فعالیتهایـی کـه انجـام میدهنـد ،نشـان دهنـده ایـن
اسـت کـه هر رویـدادی میتوانـد در کسـری از ثانیه در
فضـای مجازی انتشـار یابد و در معرض دید بسـیاری از
افـراد قـرار گیـرد .در چنین بسـتری امکان دیده شـدن
و عرضـه کاال و خدمـات بـه بازارهـای هـدف وسـیع در
کمتریـن زمـان ممکن مقدور اسـت.
 -4ارائـه خدمـات در کوتاهترین زمـان :روند
فـروش کاال و خدمـات در فضای حضوری ممکن اسـت
بـه دلیل صـرف هزینههای بازاریابـی ،تبلیغ و همینطور
زمـان صرف شـده برای انتخـاب کاال یا خدمات توسـط
مشـتریان ،طوالنـی باشـد ،در صورتیکـه ایـن رونـد در
فضـای مجـازی بسـیار سـریع رخ میدهـد و مشـتریان
میتوانند روند مقایسـه و تصمیمگیری را بسـیار آسـان
و در عـرض چنـد دقیقـه انجـام داده و خریـد خـود را
تکمیـل کنند.
 -5قابلیت بررسـی دقیق رویدادها :کسـب و
کارهـای مختلف ،سیاسـتها و خطمشـیهای متفاوتی
را بـرای تبلیغـات و فـروش خـود اتخـاذ میکننـد ولـی
میـزان موفقیـت آن در بازاریابی و مدیریت کسـب و کار
حضـوری را نمیتواننـد بـه طـور دقیـق ارزیابـی کننـد

جديـد و راحـت شـدن کار شـرکتهای تجـاری در مـورد تبليغـات کاالهـاي خـود،
مصرفكننـده غیرمطلـع در معـرض خطر بيشـتري قـرار دارد .نظام حقوقي مـا در اين
زمينـه قوانيـن بـه روز و کارآمدي نداشـته و مـوادي از قوانين و حقـوق بازاریابی که به
امـر تبليغـات مـي پردازنـد ،یـا وجود نداشـته و یا اگر به شـکل گسسـته وجود داشـته
باشـد ،مبهـم ،قديمـي و بـدون توجه به تحـوالت روز دنيا در تبليغـات و حقوق مصرف
كننده هسـتند.
در ایـن میـان یکـی از مباحـث داغ امـروز مربـوط میشـود بـه بازاریابـی و فروش
در شـبکههای اجتماعـی کـه اينسـتاگرام ،شـبکهي اجتماعـي عکـس محـوري اسـت
کـه در اکتبـر  ۲۰۱۰ايجـاد و بـه سـرعت بـه محبوب ترين شـبکهي اجتماعـي جهان
مبدل شـد .ماهيت جذاب و مخاطبان گسـتردهي آن ،اينسـتاگرام را به سـکويي براي
تبليغـات و بازاريابـي بنگاههاي اقتصـادي و عرضهکنندگان کاال و خدمـات تبديل کرد.
بديهـي اسـت کـه صـرف تبليغـات نميتوانـد ضايعکننـدهي حقـوق مصرفکنندگان
باشـد ،بلکه سوءاسـتفاده از ناآگاهي ،اطالعرسـاني نادرسـت يا ارائهي اطالعات اشـتباه،
ميتوانـد بـه سلامت مصرفکننده آسـيب برسـاند يا ضررهـاي مالي و معنـوي را بر او
تحميـل کند .همچنيـن حمايت حقوقي از سلامت مصرفکنندگان کاالهـا و خدمات
در اينسـتاگرام ،کنـکاش در مهمترين حقوق مصرفکننـدگان کاالها و خدمات ،قوانين
و مقـررات مرتبـط و ضمانـت اجـراي نقـض حقوقآنهـا از موضوعات شـايان توجه در

ولـی بـه لطـف امکانـات رصـد و مشـاهده رویدادهـا در
سـامانههای موجـود در اینترنـت ،صاحبان کسـب و کار
قـادر هسـتند آمارهای دقیـق و هدفمنـدی از مراجعات
و رویدادهایـی کـه در وب سـایت در حـال وقوع اسـت،
کسـب کننـد که کمک شـایانی بـه آنها خواهد رسـاند.
بـه طور یقیـن ارزیابیهای علمـیو مفیـد ،نمایی دقیق
از وضعیت فعلی و تخمینی از آینده کسـب و کار فراهم
خواهنـد آورد و به صاحبان کسـب و کار نیاز به تغییر یا
حفـظ خطمشـیها را مشـخص خواهـد کرد.
البته موارد بسـیار بیشـتری وجـود دارد که اهمیت
بازاریابـی وب را نمایـان میکند ولـی عمدهترین آنها در
بخـش فوق ارائه شـد .با ایـن توضیحات شـاید برخی از
افـراد بازاریابـی وب را به عنـوان تنهاتریـن و کاملترین
روش انتخـاب کننـد ولـی آمارهـا و تحقیقـات نشـان
میدهـد زمانـی کسـب و کارهـا در بازاریابـی دیجیتـال
موفقتـر هسـتند کـه تعـدادی از روشهـای موجـود را
بطـور ترکیبـی اسـتفاده کننـد .بـرای مثـال اگـر شـما
صاحـب یک وب سـایت باشـید برای تبلیغـات آن بطور
یقیـن نیاز بـه شـبکههای اجتماعـی خواهید داشـت یا
بـرای جـذب افـراد بیشـتر از طریق موتورهای جسـتجو
سـئو و بهینه سـازی سـایت برای موتورهای جستجو به
عنـوان یـک نیـاز ضـروری مطرح خواهد شـد.
بسـتری کـه میلیونهـا نفـر در آن حضـور داشـته
و انتشـار هـر اطالعاتـی در عـرض چنـد ثانیـه اتفـاق
میافتـد ،بهتریـن فضـای عرضـه کاال و خدمـات خواهد
بود به شـرطی که از روشهـای علمیبازاریابی دیجیتال
اسـتفاده شـده و خط و مشـیها درسـت انتخاب شوند.
در این صورت هر کسـب وکار قادر به گسـترش سـریع
و کسـب اعتبـار الزم خواهـد بود.

مسئوليت اخالقي در کنار
مسئوليت حقوقي و کيفري مي تواند موجبات
حمايت از منافع مادي و معنوي مصرفكننده را
فراهم آورد.
کسـب و کارهای امروزی اسـت.
از ایـنرو هـدف اصلـی صاحبنظران ایـن حوزه ،بایسـتی بررسـي بازاريابي کاالها
و خدمـات در شـبکههای مجـازی علیالخصـوص اينسـتاگرام بـا ديـد ميـان رشـتهاي
حقوقـي و بازاریابـی بـوده و تلاش بـر ایـن باشـد تـا بـا بررسـي منابـع روز دنيـا ،انواع
مسـئوليتهايي را کـه بـراي تبليغکننـدگان کاالهـا و خدمـات وجود دارد ،شناسـايي
کـرده و آنهـا را بـا قواعـد نظـام حقوقي ايـران نیـز تطبيق دهند .سـرانجام مسـئوليت
اخالقـي در کنـار مسـئوليت حقوقـي و کيفـري مـي تواند موجبـات حمايـت از منافع
مـادي و معنـوي مصـرف كننده را فراهـم آورده و صاحب حرفـه را در جهت حفظ بازار
يـاري کنـد .فلذا بایسـتی راهکارهـاي حقوقي در جهت حمايت از اين قشـر با مطالعه و
تحليـل منابـع قانوني در نظام حقوقي ايران مورد بررسـي و مداقه بیشـتر قـرار گيرد تا
با دانش و آگاهی بیشـتر در مسـیر بازاریابی و تبلیغات گامهای بزرگی برداشـته شـود.
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مدل تعالی در
بازاریابی اینترنتی
برای توسعهی
کسب و کارهای
کوچک و متوسط

صمد خباز

عضو هیأت علمیدانشگاه پیام نور
دکترای مدیریت بازرگانی

مدل جدیدی از ارتباطات
تعاملی پیش روی
بازاریابان قرار دارد که باید
با بکارگیری محاسن آن
و در صورت وجود از بین
بردن معایب آن در جهت
برآوردن نیازهای مشتریان
و رسیدن به اهداف
سازمانی قدم بردارند.
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ابـزار عمـده رسـیدن بـه اهـداف بازاریابـی ،ارتباطـات اسـت
و اینترنـت جدیدتریـن و موثرتــــــرین وسـیلۀ ارتباطـی اسـت.
درنتیجـه بیشـک اینترنـت تاثیـرات عمیقـی بـر نحـوه انجـام
بازاریابـی داشـته و در حقیقـت بازاریابـی اینترنتـی تغییـرات
عمـدهای نسـبت بـه بازاریابی سـنتی پیدا کــــــرده اسـت .البته
بایـد توجـه داشـت هنوز هـم مفهـــوم اساسـی بازاریابـی آنگونه
کـه کاتلـر میگوید یعنـی ارضای نیازها و خواسـتههای مشـتریان
در عصـر اینترنـت نیـز مصـداق دارد ،امـا مطمئنـاً روشهایـی
کـه بـرای شـناخت و بـرآوردن ایـن نیازهـا و خواسـتهها بـه کار
میرود ،دچار تغییر گشـته اسـت .کما اینکه طی سـالیان گذشـته
تکنولوژیهـای دیگـری نیـز تحوالتـی را در نحوه انجـام بازاریابی
بـه وجـود آوردهاند .اینترنت بـه دلیل بعضـی از ویژگیهای خاص
خـود تغییـرات اساسـی را در بازاریابـی سـنتی بـه وجـود آورده
اسـت .ایـن تغییرات توسـط محققـان مختلـف مورد بررسـی قرار
گرفتـه اسـت :تغییـر جریـان اطالعاتی یـک طرفه بین شـرکت با
مشـتریان در بازاریابـی سـنتی بـه جریـان اطالعاتـی دوطرفـه در
بازاریابـی اینترنتـی ،تغییـر از بازاریابـی انبـوه به بازاریابـی فردی،
تغییـر از مفهـوم بخشبنـدی بـازار در بازاریابی سـنتی بـه مفهوم
جامعهسـازی در بازاریابـی اینترنتـی ،تغییـر تفکـر مشـتری بـه
عنـوان بـازار هـدف بـه تفکر مشـتری بـه عنـوان شـریک تجاری.
از مهمتریـن تغییـرات ایجـاد شـده در بازاریابـی سـنتی که
در اثـر اینترنـت بـه وجـود آمـده ،تغییـر مـدل بازاریابی بـه مدل
تعاملـی اسـت .هافمـن و نـواک معتقـد هسـتند کـه اینترنـت

باعـث شـده تـا ارتباطـات بازاریابـی سـنتی کـه بـه صـورت یـک
طرفـه بـود به صـورت تعاملـی دربیایـد .در نـوع سـنتی بازاریابی،
مصرفکننـدگان قـادر بـه برقـراری ارتباطـات پویـا بـا شـرکت
نبودنـد و صرفـاً بـه صـورت شـنونده یـا بیننـده عمـل میکردند.
بـا ظهـور اینترنـت و بکارگیـری آن در ارتباطـات بازاریابـی،
مدلهـای سـنتی بـه مدلهـای جدیـد تعاملـی در بازاریابـی
تغییـر پیـدا کردنـد .در مدلهـای تعاملـی بازاریابـی ،شـرکتها
و مصرفکننـدگان متعـدد بـا اسـتفاده از رسـانههای مبتنـی بـر
اینترنـت ،باهـم ارتبـاط دارنـد و بـه دلیـل توانایی خـاص این نوع
از رسـانهها ،طرفهـای شـرکتکننده در ارتبـاط ،میتواننـد بـا
یکدیگـر تعامـل داشـته و برهـم اثـر بگذارنـد.
بدیـن ترتیـب مـدل جدیـدی از ارتباطـات تعاملـی پیـش
روی بازاریابـان قـرار دارد کـه بایـد بـا بکارگیـری محاسـن آن و
در صـورت وجـود از بیـن بـردن معایـب آن در جهـت بـرآوردن
نیازهـای مشـتریان و رسـیدن بـه اهـداف سـازمانی قـدم بردارند.
اگرچـه در ایـران بازاریابـی اینترنتـی در چنـد سـال اخیـر رونـق
بسـیاری یافته اسـت امـا اکثر شـرکتها عمدتاً از آن بـرای ترفیع
و تبلیـغ اسـتفاده کردهانـد .تنها تعـداد محدودی از این شـرکتها
بـه طـور کامـل از پتانسـیل بازاریابـی اینترنتـی بهـره گرفتهانـد.
شـاید یکـی از علل عدم بـه کارگیری کامـل از پتانسـیل بازاریابی
مبتنـی بـر اینترنـت در ایـران ،عـدم شـناخت کامـل نسـبت بـه
مزایـای بالقـوه آن و تطبیـق مـدل تعاملـی در بازاریابی با شـرایط
شـرکتها و سـازمانهای ایرانـی اسـت.
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جایگاه منابع انسانی
در بازاریابی کسب و کار

غالمرضا اسگندری

مدرس و پژوهشگر ،دکتری تخصصی
( )PhDمدیریت منابع انسانی

منابع انسانی و بازاریابی
از طریق تجربه داوطلبان
(مشتری) به هم مرتبط
هستند .رفتار نادرست
با مشتریان باعث میشود
آنها دیگر خرید
محصوالت شرکت را
متوقف کنند.

شـرکتها تمایـل دارنـد منابـع انسـانی و بازاریابی را بـه عنوان
واحدهـای مجـزا در نظـر بگیرند امـا در حقیقت ،ایـن دو عملکردی
بـا شـباهت بیشـتری نسـبت به آنچه یـک سـازمان انتظـار میرود،
دارنـد .نقشهـای منابـع انسـانی و بازاریابـی از جهـات مختلـف
بـا یکدیگـر درهمآمیختهاندکـه ایـن امـر ،ایـن دو بخـش را بـه
نقطـه ایدهآلـی بـرای چندیـن همـکاری موفـق میرسـاند .هـر
تیمیوظیفـه جـذب ،آمـوزش و حفـظ عالیـق و توجـه بـه بـازار و
توجـه بـه اسـتعدادهای امـروزی را دارد .درحالیکـه شـخصیتهای
هـدف و «محصـول» یـا «خدمـات» آنهـا متفـاوت اسـت .منابـع
انسـانی و بازاریابـی هـر دو روزانـه بـه منظـور افزایش رضایـت افکار
عمومیخارجـی و همچنیـن رضایـت داخلی کارکنان ،با اسـتفاده از
پیامهـای کلیـدی و تکنیکهـای نـام تجاری ،بـرای تقویـت روحیه
و درک صنعـت کار میکننـد.
هنگامیکـه منابـع انسـانی و بازاریابـی بـا هـم کار میکننـد،
بـرای شـرکتها آسـانتر میشـود کـه در یـک بـازار اشـباع شـده،
برجسـته شـوند ،نـام تجـاری خـود را ایجـاد کـرده و آگاهـی را
همزمـان افزایـش دهنـد .موفقیـت در محـل کار زمانـی حاصـل
میشـود کـه بازاریابـی و منابع انسـانی نیروهـای خود را بـا یکدیگر
ترکیـب کـرده و در جهـت بهبـود ابتـکارات زیـر تلاش کننـد کـه
تأثیـر بسـزایی در افـراد آنهـا دارد.
غالبـاً افـراد برنـد کارفرما را فقط بـه عهده بخش منابع انسـانی
میداننـد و تصـور میکننـد بازاریابـی از برنـد شـرکت مراقبـت
میکنـد .ایـن مـورد صحیـح نیسـت .وظیفه هـر کارمند در شـرکت
اسـت کـه از تصویـر برنـد مراقبت کنـد .با این حـال ،منابع انسـانی
و بازاریابـی بایـد باهـم کار کنند ،زیـرا آنها بخشهایی هسـتند که
نقـش کلیـدی در ایجـاد تصویـر از برند دارنـد ،زیرا قـدرت برقراری
ارتبـاط بـا تعـداد زیـادی از نامزدهـا و مشـتریان را دارنـد .پیامهـا

بـه طـور گسـترده از طریـق کانالهـای منابـع انسـانی و اسـتفاده
از بازاریابـی پخـش میشـوند .در ابتـدا ،ضـروری اسـت کـه برنـد
کارفرمـا را از برنـد شـرکت جـدا نکنیم .آنهـا ناگزیر بـه هم متصل
هسـتند .اگـر برنـد کارفرمـا خـوب نباشـد ،تصویـر کلـی برنـد نیـز
آسـیب میبینـد .برعکس ،اگـر برند شـرکت از دید منفی نگریسـته
شـود ،برنـد کارفرمـا نیز قـوی نخواهـد بود.
منابـع انسـانی و بازاریابـی بایـد با هـم کار کننـد تا برنـد کارفرما
و برنـد شـرکت سـازگار باشـد .علاوه بـر ایـن ،پیامهای ارسـال شـده
توسـط بازاریابـی بـه مشـتریان و پیامهـای ارسـال شـده توسـط منابع
انسـانی بـه نامزدهـا بایـد بـه یکزبـان صحبـت کننـد .بایـد بـه خاطر
داشـته باشـید کـه نامزدهـا مشـتری هسـتند یـا میتواننـد در آینـده
باشـند .ایـن ایـده اساسـاً به این معنی اسـت که مشـتری کـه خبرنامه
شـرکت را دریافـت میکنـد یـا تبلیغاتـی را در تلویزیـون میبینـد،
همچنیـن میتوانـد بـرای کار در همـان شـرکت متقاضـی شـده و از
بخـش منابـع انسـانی ارتبـاط برقرار کنـد .اگـر پیامها متناقض باشـند
بـرای مشـتری یـا نامـزد گیجکننـده اسـت .شـما میتوانیـد بـا بـه
کارگیـری منابـع انسـانی و بازاریابـی از این سـردرگمیجلوگیری کنید
و ارتباطـات را بـا همـکاری برنامهریـزی کنیـد.
منابـع انسـانی و بازاریابـی از طریق تجربه داوطلبان (مشـتری)
بـه هـم مرتبط هسـتند .رفتار نادرسـت با مشـتریان باعث میشـود
آنهـا دیگـر خریـد محصوالت شـرکت را متوقـف کنند .ایـن امر در
صـورت برخـورد نامناسـب بـا داوطلبـان موجـب میشـود تـا آنها
خریـد محصـوالت شـرکت را متوقف کنند ،به دوسـتان خـود انتقال
میدهنـد و در بدتریـن مـوارد ،در رسـانههای اجتماعـی دراینبـاره
مینویسـند و ایـن پیام پخـش میشـود؛ بنابراین ،بازاریابـی و منابع
انسـانی بایـد با هـم کار کنند تا اطمینان حاصل شـود کـه تجربیات
مشـتری و داوطلبـان بـه طـور کامل مدیریت میشـود.
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           یادی از صنایع قدیمی

چراغ کبریتسازی
رو به خاموشی میرود

سرنوشتی تلخ برای صنعتی قدیمی

فائزه زنجانی

مسئول روابط عمومیاتاق تبریز

در آن سالها کبریت
نه تنها به عنوان کاالیی
برای آتشزایی بلکه
همچون رسانهای
قدرتمند بین مردم
مطرح بوده است

همیشـه یـک کاالی خـاص بـوده ،چـه آن زمانـی که تـازه از فرنگ
وارد ایـران شـده بـود و بـه عنوان یک سـوغاتی و کاالی لوکس دسـت به
دسـت اشـراف و اعیـان میچرخیـد و راهـی بـه سـمت عمـوم مـردم باز
نکـرده بـود و چـه حاال که تبدیل به یک کاالی کلکسـیونی شـده اسـت
و انـواع مختلفـی از آن بـا طرحهـای متفـاوت دسـت کلکسـیون دارهـا
میچرخـد.
سـال ورود «کبریـت» را بـه ایـران ۱۲۳۷ ،عنوان میکننـد که برای
اشـراف آن دوره ،جـای سـنگ آتش زا را گرفته بود و چـون تولید داخلی
نداشـت ،سـالهای سـال بـه عنـوان کاالیـی لوکـس و گـران محسـوب
میشـد تـا اینکـه حـدود یـک قـرن پیـش و در سـال  ۱۲۹۷حـاج تقی
توکلـی اولیـن کارگاه و کارخانـه صنعتـی تولیـد کبریت را در ایـران و در
خـاک تبریـز راه انـدازی میکنـد تـا پـس از آن ،اهالـی او را حـاج تقـی
کبریـت سـاز توکلـی خطاب کنند و کبریـت توکلی اولیـن کبریت ایرانی
لقـب بگیرد.
رقابت دو کارخانه تبریزی در صنعت کبریت کشور
سـه سـالی میگـذرد و ایـن بـار بـاز هـم تبریـز پیـش گام در
رونـق ایـن صنعت میشـود و برادران خویـی به عنـوان رقیبی جدی
بـرای حـاج تقـی کبریت سـاز وارد میدان میشـوند تـا بـا راه اندازی
کارخانـه ممتـاز و بـا دارا بودن ماشـین آالت به روز ،موجب کسـادی
کسـب و کار توکلـی شـوند هـر چنـد طولـی نمیکشـد تـا هـر دو
کارخانـه دوشـادوش یکدیگـر به وزنـه ای برای صنعت تبریز و کشـور
تبدیل میشـوند.
توکلـی و ممتـاز هـر دو سـالهای سـال در کنـار چندیـن کارخانه
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کبریـت کـه در آن دوران بـه تازگی در برخی شـهرها ایجاد شـده بودند
در ایـن صنعـت یکـه تـازی کـرده و خط تولیدشـان گسـتردهتر شـده و
میـزان فروش و تعداد کارکنانشـان سـال به سـال افزایش پیـدا میکرد.
وقتی کبریت بی خطر ،رسانه میشود

کافیسـت بـا برخیهایـی کـه سـنی از آنهـا گذشـته و میتوانند
روزهـا و سـالهای نـه چنـدان دور را به یـاد آورند ،هم صحبت شـد.
بـه خصـوص آنهایی کـه عالقمند به ایـن کاالی خاص هسـتند ،آن
وقـت میتـوان فهمیـد کـه در آن سـالها کبریت نـه تنها بـه عنوان
کاالیـی بـرای آتش زایی بلکه همچون رسـانهای قدرتمنـد بین مردم
مطرح بوده اسـت.
نامـش احمـد پیـروزی خـواه اسـت .میگویـد« :همیشـه بـه
طرحهـای مختلفـی کـه روی کبریتهـا حک میشـد عالقه داشـتم
امـا هیـچ گاه بـه فکر جمـع آوری مدلهـای مختلف نیفتـادم که اگر
از همـان سـالهای اول ایـن کار را میکـردم حاال بایـد یک مجموعه
 ۱۲هـزار تایـی یـا شـایدم  ۱۴هزارتایـی در خانه داشـتم و تبدیل به
یـک کلکسـیون دار معروفـی شـده بودم».
« از آن زمـان تاکنـون هر کدام از مدلها را که دوسـت داشـتم،
کنـار میگذاشـتم و حاال شـاید تنهـا یک مجموعه هـزار تایی کبریت
داشـته باشـم کـه در برابـر مجموعـه کلکسـیون داران بـزرگ تعـداد
بسـیار کمیاسـت .هـر چنـد میتـوان از طریـق برخـی فروشـندهها،
مدلهـای جدیـد را تهیـه کـرد امـا راسـتش را کـه بخواهیـد ،پـول
الزم بـرای خریـدن آنهـا را نـدارم و بـه همین مجموعـه کوچک خود
قانع هسـتم».
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کاالیی که جای تبلیغات تلویزیونی را گرفته بود
پیـروزی خـواه از کاربردهـای مختلـف کبریـت در آن زمانهـا
میگویـد ۷۵« :سـالی از خـدا عمـر گرفتـهام ،آن زمانهـا ،همـه
بـه تلویزیـون و رادیـو دسترسـی نداشـتند و ایـن وسـایل ارتباطی،
چنـدان در بیـن مـردم عمومیـت پیدا نکـرده بود؛ در عـوض کبریت
توانسـته بـود بـه عنـوان یـک رسـانه بیـن مـردم مطـرح شـود و
پیامهـا و یـا تبلیغـات بسـیاری بـر روی جلـد ایـن کبریتهـا نقش
میبسـت».
شـاید برای کسـانی کـه تنها کاربـرد کبریت را در روشـن کردن
شـعلههای اجـاق گاز میداننـد ،تصـور اینکـه زمانـی کبریـت نقـش
رسـانه و کاالی فرهنگـی بیـن مـردم را بـازی میکرد ،سـخت باشـد.
امـا نیـم نگاهی بـه طـرح کبریتهای قدیمیکـه نسـخهای از آنها در
مجموعـه کلکسـیون دارهـا یافـت میشـود ،میتوانـد نشـان دهنـده
ایـن حقیقت باشـد.
طبـق گفتـه پیـروزی خـواه ،زمانـی بسـیاری از صنایـع و
کارخانههـای معـروف هـم تبلیـغ خـود را بـه کارخانههـای کبریـت
فروشـی میسـپردند تا تصویر کاالیشـان بـر روی جلـد کبریت چاپ
شـود و بـه ایـن ترتیب کبریـت از کارکـرد عمومیخود خارج شـده و
بـه رسـانه قدرتمنـدی تبدیـل شـده بود.
« برخـی کارخانههـای کبریـت سـازی هـم تصویـر یـک منطقـه
گردشـگری یـا نـوع خاصـی از حیوانـات را بـر روی جلـد کبریتها چاپ
میکردنـد کـه برایمـان جذابیـت خاصـی داشـت و زمینـه آشـنایی ما را
بـا مناطـق مختلف و یـا گونههـای جانوری خاص کشـور فراهـم میکرد
البتـه حـاال هـم ایـن نـوع طرحها کـم و بیـش بـر روی کبریتهـا نقش
میبندنـد امـا آن زمـان کـه تلویزیـون و یا فضـای مجـازی در اختیارمان
نبـود ،ایـن نـوع تصاویر جذابیـت دیگری داشـت».
کارخانههایی که به تعداد انگشتان دست هم نمیرسند
پیـروزی خـواه میگویـد« :یـادم میآیـد زمانـی را کـه بیـش از ۱۰
کارخانـه کبریـت سـازی در رقابت بـا یکدیگر بـرای تولیـد کبریت مورد
نیـاز کشـور بودنـد امـا حـاال تعـداد کارخانههای تولیـد کننده ،بـه تعداد
انگشـتان دسـت هم نمیرسـد».
از بیـن آن  ۱۰و یـا شـاید  ۲۰کارخانـه کبریـت سـازی ،تنهـا چهار
یـا پنـج کارخانـه توانسـتهاند از بنـد واردات قاچـاق کبریـت و فندک در
سـالهای گذشـته و عـدم مدیریتهـای صحیح بگذرند و حـاال با حداقل
میـزان تولیـد ،خود را سـر پا نگه دارند کـه دو مورد از ایـن کارخانهها در
شـهر تبریز قـرار گرفتهاند.
اوضاع نه چندان خوب کارخانههای کبریت سازی
بـا نشسـتن پای سـخن هـر کـدام از کارکنـان کارخانجـات کبریت
اسـتان میتـوان شـاهد اوضـاع نـه چنـدان خـوب کارخانههـای باقـی
مانـده ،حقـوق معوقـه و کاهـش خط تولیـد در آنها بـود اما بـا این حال،
هـم اکنـون چنـد صد نفـر در ایـن کارخانههـا مشـغول به فعالیـت بوده
و بـه همـان میـزان ،چنـد صـد خانـواده از محـل ایـن کارخانههـا ارتزاق
میکننـد.
هـر چنـد کارخانه داران هم دل خوشـی از وضعیـت بازار کبریت
ندارنـد و سـر پـا بـودن کارخانه را تنهـا به دلیـل اشـتغال کارگران و
کارکنـان و جلوگیـری از بیکار شـدن آنها عنـوان میکنند.

از اولین کارخانه ایرانی تا اولین موزه کبریت در تبریز
امـا آنچـه طی سـالهای گذشـته بـاز هم به نـام شـهر اولینها رقم
خـورد ،اولینـی دیگـر در ارتباط با کبریت بـود .صدور مجوز رسـمیبرای
مـوزه کبریـت ممتـاز خبـری بـود کـه در رسـانهها پخش شـد تـا بعد از
اولیـن کارخانـه ایرانـی کبریـت سـازی ،اولیـن مـوزه کبریـت نیز بـه نام
شـهر تبریز ثبت شـود.
ایـن مـوزه شـامل کلکسـیونی از کبریتهـای سـاخت ایـران و
جهـان ،عکسهـای مرتبـط بـا افتتـاح و راه انـدازی خط تولیـد کارخانه،
دسـتگاههای سـاخت و پرس کبریت ،دسـتگاه سـختی سـنجی کبریت،
اسـناد و دفاتـر حسابرسـی صـد سـال گذشـته ،عکـس و شـجره نامـه
مؤسسـان کارخانـه و وراث آنهـا و دیگـر دیدنیهایـی اسـت کـه میتواند
هـر بازدیـد کننـده عالقمنـد بـه تاریـخ را سـر ذوق آورد.
حـال چندیـن دهـه از روزهـای اوج کارخانههـای کبریـت سـازی
کشـور و بـه دنبـال آن ،شـهر تبریـز میگـذرد ،روزهایـی کـه کبریت به
کاالیـی عمومیبیـن مـردم تبدیـل شـده و ممکن نبـود نمونـهای از این
کاالی بـی خطـر در هـر خانـهای پیـدا نشـود ،روزهایـی کـه ایـن کاالی
خـاص نـه تنهـا روشـنی بخـش خانهها بلکـه حتی روشـن کننـده چرخ
فرهنـگ و هنـر در کشـور بوده اسـت.
شـاید  ۱۶۵سـال پیش ،اولین کسـی که کبریت به دست وارد ایران
میشـد و آن را بـه عنوان سـوغات به این کشـور مـیآورد ،هیچگاه تصور
نمیکـرد روزی ایـن کاال از مغازههـای لوکس فروشـی به کلکسـیونهای
شـخصی و یا موزهها برسـد.
هـر چنـد باید گفـت ،با فعالیـت چندیـن کارخانه کبریت سـازی و
مشـغول بـودن صدهـا کارگـر در آن ،چراغ ایـن صنعت هر چنـد کم نور
شـده اما روشـنی بخـش خانههای زیادی اسـت.

بسیاری از صنایع
و کارخانههای معروف
هم تبلیغ خود را
به کارخانههای
کبریتفروشی
میسپردند تا تصویر
کاالیشان بر روی جلد
کبریت چاپ شود و به
این ترتیب کبریت از
کارکرد عمومی خود
خارج شده و
به رسانه قدرتمندی
تبدیل شده بود.
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ضرورت پایدارسازی
درآمدها و اثربخش کردن
هزینهها در قانون بودجه

داود بهبودی

عضو هیأت علمیدانشگاه تبریز و
رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی آذربایجانشرقی

برای پایدارسازی
درآمدها و اثربخش
کردن هزینهها در ابتدا
باید مدیران جامعه
اعم از دولت و مجلس
به یک گفتمان و سپس
عزم مشترک برسند
و در نهایت این عزم و
تصمیم را به مرحله
اجرا درآورند.
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نظـام بودجهریـزی در ایـران اشـکاالت بلندمـدت و سـاختاری دارد
و چـه در بعـد هزینـهای و چـه در بعـد تملـک داراییهـای سـرمایهای از
الگوهـای مـدرن بودجهریـزی تبعیـت نمیکنـد؛ چـرا کـه درآمدهـای
سـهلالوصول نفتـی و ناکارآمـدی نظـام مالیاتـی باعث میشـود دولتها
چـه پیـش از انقلاب اسلامیو چه بعـد از آن تمایـل چندانی بـه اصالح
سـاختار نداشـته باشـند و از طرفـی قوه مقننـه هم که بودجـه را تصویب
میکنـد ،بـه ایـن مسـائل ورود نمییابـد.
بحـث کاهـش وابسـتگی بـه نفـت کـه حتـی از سـالهای قبـل از
انقلاب مطـرح بـوده و همـه دولتهـای بعد از انقلاب هم شـعار کاهش
وابسـتگی بـه نفـت را دادهانـد امـا در عمل اتفاقی مـورد انتظـار نیفتاده و
هـر وقـت توانسـتیم نفت بفروشـیم بـه ایـن درآمدها وابسـتهتر شـدیم.
در دهههـای قبـل اگـر بـه دالیلـی مثـل جنـگ ،تحریـم و کاهـش
قیمـت نفت نتوانسـتیم به درآمد نفتی مـورد انتظار دسـت یابیم باالجبار
تحـت تاثیر موجهـای برونزا ،وابسـتگی خود به درآمدهـای نفتی کاهش
یافتـه ولی چـون این امر با برنامهریزی و اسـتراتژی مشـخص و بلندمدت
تـوأم و همـراه نبـوده ،بسـیار برای اقتصاد کشـور مخرب بوده اسـت.
در گذشـته درآمدهـا ناپایـدار بـوده و هزینههـای غیراثربخش هم بر
بودجه کشـور تحمیل شـدهاند و حال که چند سـالی اسـت در پی اصالح
سـاختار بودجـه برآمدهایـم و قصـد نمودهایـم هزینههـای ناکارآمـد را
متوقـف کنیـم ،با اعتراضـات و مقاومتهای اجتماعی و سیاسـی مختلفی
روبـرو میشـویم و راه بـه جایـی نمیبریم.
بسـیاری از پروژههـای نیمـه تمامیکـه در مقطعـی متولـد شـدهاند
اثربخشـی خـود را از دسـت دادهانـد؛ حـال اگـر بخواهیـم ایـن پروژههـا
را متوقـف کنیـم ،جامعـه و افـکار عمومـیو کسـانی کـه ایـن پروژههـای
غیراثربخـش را بـا فشـارهای سیاسـی و اجتماعـی متولـد کردهانـد اجازه
ایـن کار را نخواهنـد داد و حتـی هسـتند کسـانی کـه به دالیـل مختلف
هنـوز در پـی متولـد کردن پروژههـای جدید نه چندان اثربخش هسـتند.
بـا ایـن اوصـاف ،بـه نظـر میرسـد بـه رغـم محدودیتهای شـدید
منابـع ،رفع موانع اثربخشـی هزینهکـرد بودجه را هنوز نـه تمامیالیههای
دولـت محتـرم دولـت بـاور دارد و نـه مجلـس محتـرم .بـه طـوری کـه
هنـگام تقدیـم الیحـه اولیـه بودجـه سـال  1400اعتراضات متعـددی از

سـوی نماینـدگان مبنـی بـر انبسـاطی بـودن بودجـه و وابسـتگی آن به
نفـت صـورت گرفت ،ولی در نهایت سـرجمع آخریـن بودجهای که همین
نماینـدگان عزیـز تصویب کردند بیشـتر از الیحه اولیه بود .این امر نشـان
میدهـد نماینـدگان بر خالف شـعارهایی که ادعـای آن را داشـتند رفتار
کردنـد و حتـی در اختیـار قـرار دادن مبلغی بودجه در اختیـار نمایندگان
محتـرم ،سـنت و رویـه غلطی اسـت که نمـودی از مداخله قـوه مقننه در
نظام اجرائی کشـور اسـت.
بـرای پایـدار کـردن درآمدهـا بایـد تدابیـری اتخـاذ شـود .از جملـه
مهمتریـن ایـن تدابیر میتواند مالیات باشـد که بتواند جایگزین مناسـبی
بـرای درآمدهای نفتی شـود.
در حـال حاضـر تنها یک سـوم درآمدهای کشـور از طریـق مالیات و
مابقـی از طریـق نفت یا انتشـار اوراق قرضه تامین میشـود.
امـا افزایـش سـهم مالیـات بـر درآمـد نیز محـل چالش خواهـد بود
چـرا کـه همـواره بحـث معافیتهـای مالیاتـی بـرای حمایـت از تولیـد و
صنعـت برقـرار اسـت .مثلا بخشهـای مختلـف هماننـد کشـاورزی،
صـادرات ،مناطـق آزاد و حـوزه فرهنـگ معـاف از مالیـات هسـتند و گویا
تنهـا کارمنـد ،کارگـر و کسـبه میتواننـد پـای ثابـت مالیـات باشـند و
بنابرایـن پایـه مالیاتـی بسـیار محدود اسـت.
نظـام مالیاتـی مـا بایـد بـه سـمتی حرکـت کنـد کـه پایههـای آن
گسـتردهتر شـود و درآمدهـای مالیاتـی پایدارتـر شـوند .از طـرف دیگـر
دولـت خـواه ناخـواه مجبـور اسـت یارانههـای پنهـان پرداخـت کنـد که
عـدم تامیـن منابـع آن ،موجـب ایجـاد انحـراف در تولید ،سـرمایهگذاری
و مصـرف میشـود.
بـرای پایدارسـازی درآمدهـا و اثربخـش کـردن هزینههـا در ابتـدا
بایـد مدیـران جامعـه اعـم از دولـت و مجلـس به یـک گفتمان و سـپس
عـزم مشـترک برسـند و در نهایـت ایـن عزم و تصمیـم را به مرحلـه اجرا
درآورنـد تـا اصلاح سـاختار بودجـه به شـکل واقعـی آن محقق شـود.
در مجمـوع اقتصـاد بایـد به منابـع جـاری ،پیوندهـای الزم و فضای
تعاملـی متصل باشـد تـا آنطور که مـورد انتظار اسـت به گـردش درآید و
بـرای تحقـق این امر بایـد پارادایمهـای حکمرانی جامعه اصالح شـود که
اگـر نشـود در بـر روی همین پاشـنه خواهد چرخید.
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شاخص
فالکت در وضعیتنارنجی
آذربایجانشرقی

طاهر خیری

براساس اعالم مرکز آمار ایران،
نرخ بیکاری آذربایجان شرقی
در سال گذشته هفت درصد بوده
که  2.7درصد پایین تر از
متوسط کشوری هست

بـر اسـاس جدیدتریـن برآوردهـا ،ایـران در بین 156
کشـور دنیـا در رتبه هشـتم از حیث شـاخص فالکت قرار
دارد .گـزارش مرکـز آمـار ایران نشـان میدهـد در انتهای
شـش ماهه نخسـت سـال جـاری شـاخص فالکت بـا ۹.۳
درصد رشـد ،نسـبت بـه ابتدای امسـال ،از مـرز  ۵۵درصد
فراتـر رفتـه و بـه باالتریـن رکـورد طـی چنـد دهـه اخیر
رسـیده است.
شـاخص فالکـت یـک نمایـه اقتصادی اسـت کـه از
مجمـوع نـرخ بیـکاری و نـرخ تـورم محاسـبه میشـود.
کارشناسـان اقتصـادی بـر ایـن باورنـد افزایـش نـرخ تورم
بـه همـراه نـرخ بیـکاری بـاال باعـث افزایـش هزینههـای
اقتصادی و اجتماعی برای کشـورها شـده و گذران زندگی
بـرای شـهروندان سـخت تـر میشـود.
تقریبا  ۸اسـتان کشـورمان از حیث شـاخص فالکت،
یعنـی مجمـوع نـرخ بیـکاری و نـرخ تـورم ،در محـدوده
بـاالی  ۶۰درصـد قـرار دارند .اما اسـتان آذربایجانشـرقی
به همراه چند اسـتان دیگر شـامل فارس ،گیلان ،کرمان،
زنجان ،گلسـتان ،بوشهر ،اصفهان ،سیسـتان و بلوچستان،
آذربایجـان غربـی و یـزد در محـدوده نارنجی یعنـی کانال
 ۵۵تـا  ۶۰درصـدی شـاخص فالکـت قـرار دارنـد کـه اگر
نـرخ تـورم یـا بیکاری این اسـتانها سـیر صعودی داشـته
باشـد ،وضعیـت این شـاخص قرمز خواهد شـد.
مرکـز آمـار ایـران ،نـرخ تـورم را در پایـان شـهریور
امسـال  ۴۵.۸درصـد و نـرخ بیـکاری را  ۹.۶درصـد اعلام
کـرده کـه بـه ایـن ترتیب شـاخص فالکـت در کشـور در
پایـان تابسـتان امسـال بـه  ۵۵.۴درصـد رسـیده اسـت.
طبـق همیـن گـزارش در تابسـتان امسـال نـرخ تـورم در
اسـتان آذربایجانشـرقی بـه همراه اسـتانهای کرمانشـاه،
کردسـتان ،چهارمحال و بختیـاری ،کهگیلویه و بویراحمد،
ایلام ،خراسانشـمالی و زنجـان از مـرز  ۵۰درصـد هـم

عبـور کرده اسـت.
از طـرف دیگـر براسـاس اعلام مرکز آمار ایـران ،نرخ
بیـکاری آذربایجانشـرقی در سـال گذشـته هفـت درصد
بـوده که  ۲.۷درصد پایین تر از متوسـط کشـوری هسـت.
ایـن در حالیسـت کـه طبـق اعالم مسـئوالن اسـتانی نرخ
بیـکاری در سـال جـاری از  ۹درصد بـه  ۷.۴درصد کاهش
یافتـه اسـت .بـه نظـر میرسـد دلیـل پاییـن بـودن نـرخ
بیـکاری در اسـتان وجـود فرهنـگ بـاالی کار و تلاش در
بیـن مـردم و دلیل دیگـرش مهاجرت نیـروی کار و عمدتا
جوانـان تحصیـل کرده به سـایر اسـتانها اسـت.
آذربایجانشـرقی دارای چهـار هـزار واحـد تولیدی و
 27هـزار واحـد صنعتـی اسـت ،انتظـار هم این اسـت که
آمـار بیـکاری در ایـن اسـتان کـم باشـد .البتـه واحدهای
تولیـدی بـه دلیـل تحریمهای ظالمانـه و مشـکالت ارزی
در چنـد سـال اخیـر از بیشـترین ظرفیـت خـود در تولید
اسـتفاده کـرده و سـرپا مانـده اند.
قـرار گرفتـن اسـتان آذربایجانشـرقی در محـدوده
نارنجـی شـاخص فالکت یعنـی کانال حـدود  55درصد را
بایـد در عامـل تـورم باالی ایـن خطه از میهن مـان بدانیم
تـا نـرخ بیـکاری تـک رقمی .اگـر سیاسـتهای پولی ضد
تورمـیدر دولـت سـیزدهم اتخـاذ و اجـرا شـود بالطبـع با
کاهـش نرخ تورم سراسـری مواجه خواهیم بود و شـاخص
فالکـت نیـز در اسـتان تعدیل خواهد شـد.
واقعیت این اسـت که دلیل اصلـی افزایش رتبه ایران
در شـاخص فالکـت ،نـرخ تـورم باال بـوده و بانـک مرکزی
مسـئول تنظیـم و اتخـاذ سیاسـتهای پولـی بـرای مهـار
تـورم اسـت و بایـد جلوی رشـد سـطح عمومیقیمتها را
بگیرد .متاسـفانه کسـری بودجه شـدید دولـت قبلی مزید
بـر علت شـده و تـورم حـدود  50درصـدی را باعث شـده
است.
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« رمز ارز »ها
بر روی میز کمیسیون
صنعت و معدن اتاق تبریز

اگرچـه عمـر ارزهـای دیجیتـال کـم اسـت و ایـن
نـوع دارایـی در چنـد سـال گذشـته طرفـدار چندانـی
نداشـت امـا حـاال میلیونهـا نفـر در برخی از کشـورها
از ایـن نـوع دارایـی بـرای پرداختهـای روزانـه خـود
اسـتفاده میکننـد .در ایـران هـم دارایـی دیجیتـال
طرفـداران زیـادی دارد.
بـر ایـن اسـاس کمیسـیون صنعـت و معـدن اتاق
بازرگانـی تبریز ،جلسـه ای با موضوع رمزارزها تشـکیل

داد تا به بررسـی مسـائل تخصصـی این حـوزه بپردازد.
در ابتـدای جلسـه ،مسـعود بنابیـان ،رئیـس
کمیسـیون صنعـت و معـدن اتـاق تبریـز بـا اشـاره
بـه تخصصـی بـودن موضـوع رمـز ارزهـا گفـت :از
متخصصین حوزه رمز ارز و کارشناسـان شـرکت توزیع
نیـروی بـرق در جلسـه دعـوت بهعمـلآمـده تـا سـه
مسـئله که امـروزه در خصـوص رمز ارزها مطرح اسـت
در این جلسـه کارشناسـی شـود .اول موضوع استخراج
و ماینینـگ ،دوم بحـث خریدوفـروش و سـوم اینکه آیا
رمـز ارزهـا خواهنـد توانسـت جـای مبـادالت ارزی را
بگیرنـد و یـا خیـر؟
بنابیـان افـزود :در شـرایط فعلـی در تجـارت
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خارجـی ،بـه دلیـل عـدم تأییـد بانکهـای مرکـزی
کشـورها و همچنیـن عدم امکان ثبـت در دفاتر مالیاتی
امـکان اسـتفاده از رمـزارز مقدور و معمول نیسـت .باید
محـرز شـود کـه با توجه بـه قیمت انـرژی بـرق و با در
نظـر گرفتـن منافع ملی ،آیـا ماینینگ و تولیـد رمز ارز
در راسـتای منافـع ملـی هسـت و یـا خیر؟
توضیحاتی در خصوص رمزارزها
مرتضی مختاری ،کارشـناس ارشـد حـوزه رمز ارز،
بـا اشـاره بـه اینکه امـروز بیـش از  ۱۰هزار نـوع رمزارز
داریـم کـه در دنیـا ثبـتشـدهاند ،گفـت :اینکـه کدام
رمـز ارز آینده روشـنی دارد و کـدام رمز ارز پس از چند
مـاه عنـوان کالهبـرداری بـه خود بگیـرد و حجـم بازار
خـود را از دسـت بدهد ،روشـن نیسـت چرا کـه نهادی
هـم وجـود ندارد که ایـن موضوع را بررسـی و اطالعات
کافی ارائـه دهد.

وی ادامـه داد :همـه مـا نـام ارزهـای دیجیتالـی
همچـون بیـت کویـن و یـا اتریـوم را شـنیدهایم کـه
حجـم بازار آنها باالسـت اما رمز ارزی کـه رتبه ۹۵۰۰
را دارد ،حجـم بـازار آن نیـم دالر اسـت یعنـی یـک نفر

 ۱۰۰۰دالر داده و یـک ارز مجـازی را بـه وجـود آورده
و چـون خریـداری نداشـته ،باعث شـده در قیمت نازل
خـود باقـی بماند.
مختـاری با بیـان اینکه در کشـور ICO ،یا عرضه
اولیـه ارز دیجیتال ممنوع اسـت ،گفـت :وزیر ارتباطات،
رمـز ارزی بـه نام پیمـان را پیگیـری میکند کـه هنوز
جـای خـود را در کشـور پیـدا نکرده اسـت .هر کس که
در داخـل کشـور میخواهـد در حوزه رمز ارز وارد شـود
بـه دلیـل مهیا نبودن بسـتر الزم ،ناگزیر در کشـورهای
همسـایه همچـون ترکیه ،آذربایجان ،ارمنسـتان و دبی،
سـاز وکار خود را راهانـدازی میکند.
وی گفـت :رمزارزهـا کاربردهـای متنوعـی دارنـد
و تمـام آن هـا ،یـک کار معیـن انجـام نمیدهنـد امـا
کاربـرد مشـترک تمـام رمـز ارزهـا ،پرداخـت اسـت.
بعلاوه هـر کـدام از رمـز ارزهـا یـک کاربـرد ویـژه هم
ً
مثلا بـا NFTهـا (توکنهـای منحصربهفـرد)،
دارنـد
آثـار نقاشـی ،موسـیقی ،فیلـم ،معمـاری ،فـرش و آثـار
ً
مثلا بـا رمـز ارز
هنـری خریـد و فـروش میشـود یـا
اتریـوم ،قراردادهـای هوشـمند را منعقـد میکننـد.
مختـاری ادامـه داد :بـا حـدود  ۱۰هـزار رمـز ارز
فعلـی ،صـد نـوع دسـتهبندی بـه تناسـب کاربـرد آنها
بـه وجـود آمـده اسـت .نکتـه ی بعـدی حجم بـازار رمز
ارزهـا اسـت کـه حـدود  ۱۵۰۰میلیـارد دالر حجم این
بـازار بـود کـه ایـن رقم در زمسـتان گذشـته بـه ۲۷۰۰
میلیـارد دالر افزایـش پیـدا کـرد و قیمـت یـک بیـت
کوین  ۶۴۰۰۰دالر شـد .رابطه مسـتقیم بیـن ورود پول
و قیمـت رمـز ارز وجـود دارد یعنی با ورود بیشـتر پول،
ارزش آنهـم باال مـیرود.
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لزوم اهتمـام اتاق به آگاهسـازی در خصوص
ماینینگ سبز
مختـاری در مـورد روشهـای موجـود اسـتخراج
رمـز ارز گفـت :در حـال حاضـر در خصـوص اسـتخراج
رمـز ارز ،سـه نـوع اسـتخراج یـا مایـن داریـم کـه نـوع
اول دسـتگاههای ایسـیک ( )asicاسـت کـه کارشـان
فقـط مایـن یـا اسـتخراج رمزارزهایی ماننـد بیت کوین
میباشـد .بعضـی ارزهـا قابلاسـتخراج و بعضـی ارزهـا
غیرقابـل اسـتخراج هسـتند .دسـتگاههای  asicبـرای
شـبکه بـرق مضـر هسـتند و در کل دنیا چالشـی برای
انـرژی بـه شـمار میرونـد.
وی در خصـوص نـوع دوم اسـتخراج رمـز ارز نیـز
گفـت :نـوع دوم ،اسـتخراج بـا کارت گرافیکـی یـا GPU
اسـت یعنـی بـا اسـتفاده از یـک دسـتگاه کامپیوتـر کـه
چندیـن کارت گرافیکـی دارد ،اسـتخراج رمـز ارز (اتریوم)
انجـام میگیـرد .سـومین نـوع اسـتخراج رمـز ارز که طی
کمتـر از دو مـاه اخیـر بـه شـدت در دنیـا در حـال رواج
اسـت ،اسـتوریج ماینینـگ یا هـارد ماینینگ و بـه عبارتی
اسـتخراج رمـز ارز بـا حافظـه کامپیوتـر اسـت یعنـی بـا
اسـتفاده از کامپیوتـر کـه دارای تعـداد هارد زیادی اسـت
بـه اسـتخراج ارز دیجیتـال اقـدام میشـود.
مختـاری ادامـه داد :در مـورد آمار تعـداد ماینرها
در اسـتان ،رقـم و عـدد دقیقـی نمیتـوان تخمیـن
زد .احتمـال مـیرود بـا توجـه بـه سردسـیر بـودن
منطقـه ،حـدود  ۱۷درصـد ماین کشـور در اسـتانهای
آذربایجانشـرقی ،آذربایجـان غربـی و اردبیـل اتفـاق
میافتـد و  ۷۰درصـد آنهـم توسـط صنایـع انجـام
میشـود کـه عمدتـاً از روش اول اسـتخراج رمـز ارز
(بیـت کویـن) میباشـد کـه بـا مصـرف زیـاد انـرژی
همـراه اسـت.
در ادامـه ،جـواد بحریپـور،
مشـاور کمیسـیون صنعـت
و معـدن اتـاق بازرگانـی
تبریـز بـا اشـاره بـه اینکـه
رمـزارز از لحـاظ بانکـی
یـک متـد پرداخـت بـوده
و الزامـاً راحتتریـن و
کمهزینهتریـن روش پرداخـت اسـت ،گفت :امـا اجرای
آن مسـتلزم ایـن اسـت کـه آیتـم  KYCیعنـی احـراز
هویت مشـتری انجام و منشـأ ارز هم مشـخص شود که
از کجـا آمـده اسـت و اگـر قـرار باشـد در بانکهـا ،رمز
ارز ،زمانـی بهعنـوان روش پرداخـت قبـول شـود ،بایـد
بانـک مرکـزی کشـور مبـدأ و کشـور مقصـد ،آن را بـه
رسـمیت بشناسـند.
وی گفـت :تاجـر میتوانـد بـه حسـاب مشـتری
خارجـی خـود ،بیـت کویـن واریـز کنـد امـا بـه هنگام
ترخیـص کاال در گمـرکات داخـل ،بـا توجـه بـه اینکه
از ارز اشـخاص اسـتفاده شـده ،قطعـاً بانک ،مسـتندات

مربـوط بـه منشـأ ارز را خواهـد خواسـت و چـون بانک
مرکـزی ،ارزهـای دیجیتال را به رسـمیت نمیشناسـد،
امـکان اسـتفاده از آن در مـراودات تجـاری بینالمللـی
وجـود نـدارد و چـون الزم اسـت کـه هم کشـور مبدأ و
هـم کشـور مقصـد آن را به رسـمیت بشناسـند ،اجرای
ً
فعلا مقـدور نخواهـد بود.
آن
ضـرورت تلاش اتـاق بـرای اسـتفاده از
رمزارزهـا در تفاهـم نامه بـا هیئتهـای تجاری
حامـد همتـی ،کارشـناس حـوزه بانکـی نیـز در
ارتبـاط بـا نقـش و وظیفـه اصلـی اتـاق بازرگانـی در
مـراوادت بـا هیئتهـای تجـاری ،بـه ایـن نکته اشـاره
کـرد کـه میتـوان بـه سـوی تفاهـم بـا هیئتهـای
تجـاری کشـورهای دیگـر بـرای اسـتفاده از رمزارزهـا
رفـت و با توجـه به شـرایط تحریم بـا موافقتنامههایی
کـه هیئتهـا بـا هماهنگـی بانکهـای مرکـزی
کشـورهای هـدف انجام میدهنـد ،در صـورت توافق از

ایـن ظرفیـت اسـتفاده کننـد.
در ادامـه احمد حسـام زاده و علیاصغر تیمورلو از
کارشناسـان شـرکت توزیع نیـروی برق تبریز گزارشـی
از وضعیت برق اسـتان و تأثیر مزارع رمز ارز در شـرایط
فعلـی آن دادند .طبق گزارش این کارشناسـان ،ظرفیت
اسـمیبرق اسـتان  ۷۰هزار مگاوات اسـت که به شـکل
واقعـی  ۶۰هـزار مـگاوات در کشـور تولیـد میشـود و
کشـور با کمبـود  ۱۰هزارمگاواتی برق مواجه اسـت.
نکتـه مهـم در نظرات این کارشناسـان همسـویی
وزارت نیرو با تولیدکنندگان رسـمی(مجوزدار) رمزارزها
در کشـور و نـگاه حمایتـی به آنها اسـت و اینکه کمبود
زیرسـاختی صرفـاً باعـث میشـود که مشـکالتی پیش
بیایـد وگرنـه از لحـاظ آمـاری درصـد کمـیاز مصـرف
کل بـرق در کشـور بـه رمزارزهـا میرسـد .وزارت نیـرو
بـه دلیـل طلـب  ۱۴۰هـزار میلیـارد ریالـی از محـل
هدفمنـدی یارانههـا و وصول نشـدن آن از دولت و عدم
ورود بخـش خصوصـی در سـرمایهگذاریهای برقـی به
دلیـل نبود تـوان مالـی دولت در توسـعه زیرسـاختها
با مشـکل مواجه شـده اسـت.

ترویج اشـتباه اسـتفاده از رمـزارز برای دور
زدن تحریمهـا
در ادامـه ،حسـن فـرج الهـی ،مشـاور کمیسـیون
نیـز گفـت :کسـانی کـه اسـتفاده از رمـز ارزهـا را برای
دور زدن تحریمهـا ترویـج میکننـد ،واقعیـت را وارونه
جلـو میدهنـد چـرا که هیـچ کاالی رسـمیکه بخواهد
از مسـیر قانونی وارد کشـور شـود ،بدون مشخص بودن
نوع ارز اسـتفاده شـده و مبدأ و مقصد ارز جابهجاشـده
امـکان ورود بـه کشـور را ندارد .پـس رمزارز وسـیلهای
بـرای دور زدن تحریـم نیسـت امـا حقیقتـی اسـت که
در دنیـا وجـود دارد و عـده زیـادی بـه تجـارت آگاهانه
و ناآگاهانـه در آن مشـغول هسـتند و بعیـد اسـت کـه
دولتهـا بـه سـمت حـذف آن حرکـت کنند.
در انتهـای جلسـه مسـعود بنابیان نکات مطرحشـده
در جلسـه را بدیـن شـکل جمعبندی کرد که بـا پیگیری
مدیریت کسـبوکار اتـاق و کمیسـیون ،آموزشهای الزم
جهت اسـتخراج سـبز رمـز ارز توسـط صاحبـان صنایع و
همچنیـن بـرای افـرادی کـه در امـر تجـارت رمـزارز وارد
شـده و آگاهـی الزم را ندارنـد ،تدویـن و در اتـاق تبریـز
اجرایـی شـود .همچنیـن در ارتباط با هیئتهـای تجاری
و گنجانـدن بحـث رمـز ارز در مذاکـرات ،پیگیریهـا از
طریـق اتـاق تبریز انجام شـود.

اینکه کدام رمزارز
آینده روشنی دارد و کدام یک
پس از چند ماه عنوان
کالهبرداری به خود بگیرد و
حجم بازار خود را از دست بدهد،
روشن نیست
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در توصیف
دستاوردهای این سه
اقتصاددان اعالم شده
است که آن ها کار
تجربی در علوم اقتصادی
را کامال بازآرایی
کرده اند
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«آکادمیسـلطنتی علـوم سـوئد» برنـدگان جایـزه نوبل اقتصاد سـال
 ۲۰۲۱را معرفـی کـرد .بـر ایـن اسـاس ،ایـن جایـزه بـه طـور مشـترک به
اقتصاددانـان آمریکایـی رسـید« .دیویـد کارد»  ۶۵سـاله کـه پیـش از
ایـن برنـده جایـزه «جـان بیتـس کالرک» شـده بـود ،بـه دلیـل مطالعات
کاربردیاش در حوزه «اقتصاد کار» برنده نوبل اقتصاد  ۲۰۲۱شـد .او اسـتاد
دانشـگاه برکلی اسـت .از سـوی دیگر «جاشـوا دیوید انگریسـت»  ۶۱سـاله
و «گویدوایمبنز»  ۵۸سـاله به سـبب مطالعاتشـان در حوزه «روششناسـی
تحلیلـی روابـط علّـی» از طـرف کمیتـه نوبـل بـه طـور مشـترک برگزیده
شـدند .جاشـوا انگریسـت ،اسـتاد دانشـگاه فناوری ماساچوسـت (امآیتی)
اسـت و آیمبنـز از سـال  ۲۰۱۹سـردبیری مجله شناختهشـده اکونومتریکا
را بـر عهـده دارد .در مراسـم اعلام برندگان این جایـزه ،رئیس کمیته علوم
اقتصـادی آکادمیعلوم سـلطنتی سـوئد در توصیف دسـتاوردهای این سـه
اقتصـاددان اعلام کـرد کـه آنهـا کار تجربـی در علـوم اقتصـادی را کاملا
بازآرایـی کردهانـد .مطالعـات کارد بـه دلیـل موضوعـات آنهـا در مناقشـات
سیاسـی بسـیار مورد اسـتناد قـرار میگیـرد و ازسـوی دیگر انگریسـت در
زمینههـای اجتماعـی بهعنـوان صاحبنظـر شـناخته میشـود .آیمبنز هم
در زمینـه اقتصادسـنجی تخصـص دارد .جایزه نوبل به کوشـش آلفرد نوبل
سـوئدی از سـال  ۱۹۰۱اعطـا میشـود .برخالف سـایر جوایز نوبـل در پنج
زمینـه اصلـی ،نوبـل اقتصاد توسـط آلفـرد نوبل تعیین نشـد؛ ایـن جایزه از
سـال  ۱۹۶۸توسـط بانـک مرکزی سـوئد تعیین و از سـال بعـد اعطای آن
آغـاز شـد .نوبل اقتصـاد آخرین جایـزه در میان جوایزی اسـت که هرسـال
توسـط آکادمیسـلطنتی علـوم سـوئد اعطا میشـود.

جایزهای برای به چالش کشیدن عقاید مرسوم
علـوم انسـانی به شـکل سـنتی تفاوتهـای بنیادینی با علـوم تجربی
دارد .در علوم انسـانی محور اصلی موضوع مورد بررسـی ،انسـان و رفتارهای
فـردی و جمعـی اوسـت .همیـن موضـوع باعـث میشـود تـا امـکان انجام
و تکـرار آزمایشـات کنترلشـده در علـوم انسـانی غیرممکن باشـد .اقتصاد
بهعنـوان یکـی از مهمتریـن علومیکـه رفتـار انسـان را مـورد بررسـی و
کنـکاش قـرار میدهـد ،از ایـن تفـاوت مسـتثنی نیسـت .بـه طـور سـنتی
تصـور میشـد کـه امـکان انجـام آزمایـش وجـود نـدارد .برنـدگان نوبـل
اقتصـاد امسـال ایـن تصـور را بـه چالـش کشـیدهاند .برخلاف پزشـکی یا
علومیهمچـون فیزیـک و شـیمی ،اقتصاددانـان نمیتواننـد آزمایشـات
تجربـی را بـا کنتـرل دقیـق انجام دهنـد .ایـن اقتصاددانـان از آزمایشهای
طبیعـی بهـره میبرنـد کـه در موقعیتهـای واقعـی بـه وجـود میآینـد تا
تاثیـرات ایـن وقایـع بـر جهـان را مـورد بررسـی قـرار دهند؛ رویکـردی که
در سـایر علـوم اجتماعـی نیـز گسـترش یافتـه اسـت .ایـن موضـوع مـورد
توجـه مسـئوالن آکادمیسـلطنتی علـوم سـوئد قـرار گرفتـه اسـت .پیتـر
فردریکسـون ،رئیـس کمیتـه جایـزه علـوم اقتصـادی در ایـن بـاره گفـت:
«تحقیقـات آنهـا بـه شـکل قابـل مالحظـهای توانایـی مـا در پاسـخگویی
بـه سـواالت اساسـی را افزایـش داده کـه ایـن امر بـرای جامعه مفیـد بوده
است».
نوبلیست بازار کار
سالهاسـت اقتصاددانـان اهـل آمریـکا یـا آنهایـی کـه در آمریـکا
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مشـغول فعالیـت هسـتند ،نوبل اقتصـاد را تحت سـیطره خود داشـتهاند.
نوبـل امسـال نیـز طبـق همیـن قاعـده پیـش رفتـه اسـت .دیویـد کارد
۶۵سـاله بـه دلیل مطالعـات تجربی که روی بازار کار داشـته اسـت موفق
شـد جایـزه نوبـل را دریافـت کنـد .ایـن اقتصـاددان کانادایی-آمریکایـی
اسـتاد اقتصاد دانشـگاه برکلی اسـت .او دکترای خود را در سـال  ۱۹۸۳از
دانشـگاه پرینسـتون دریافـت کـرده و به عنوان ویراسـتار ،از سـال ۱۹۸۸
تـا  ۱۹۹۲در مجلـه  ،Labor Economicsاز  ۱۹۹۳تـا  ۱۹۹۷در مجله
معـروف  Econometricaو از سـال  ۲۰۰۲تـا  ۲۰۰۵در مجلـه The
 American Economic Reviewمشـغول به کار بوده اسـت .کارد
موفـق شـد در سـال  ۱۹۹۵برنـده جایـزه «جان بیتس کالرک» شـود که
بـه اقتصاددانـان آمریکایـی بـا کمتر از ۴۰سـال سـن اعطا میشـود که به
نظـر میرسـد مهمترین سـهم را در اندیشـه و دانش اقتصادی داشـتهاند.
در اوایـل دهـه  ۱۹۹۰کار مشـترک او و همکارش آلـن کروگر مورد توجه
قـرار گرفـت و بهرغـم مناقشـات مختلـف دربـاره روش بـه کار رفتـه در
تحقیقاتشـان ،اقتصـاددان سرشناسـی چـون جـوزف اسـتیگلیتز و پـل
کروگمـن یافتههـای آنهـا را مـورد توجـه قـرار دادهانـد .کارد همچنین به
طـور جـدی طـی مطالعاتـی در زمینههایـی همچون مهاجـرت ،تحصیل،
نابرابـری فعال بـوده اسـت .او در سـال  ۲۰۱۴به همراه

آمـوزش شـغلی و
ریچـارد بالنـدل ،جایزه «بنیـاد مرزهای دانش را در بخـش «اقتصاد ،مالی
و مدیریـت» به دلیل «مشـارکت در اقتصاد خرد تجربـی» از هیات داوران
دریافـت کـرده اسـت .بهرغم ایـن واقعیت کـه کارد گاهی اوقـات در مورد
موضوعاتـی تحقیـق میکنـد کـه پیامدهای سیاسـی قابلتوجهـی در پی
دارد ،او بهطـور صریـح در مـورد موضوعات سیاسـی موضعگیری نمیکند
و پیشـنهادهای سیاسـی ارائـه نمیدهـد .بـا وجود ایـن ،کارهـای او مرتبا
در جهـت حمایـت از سیاسـتهایی همچـون مهاجـرت و قوانیـن حداقل
دسـتمزد اسـتفاده میشود.
پژوهش در باب روششناسی تجربی
جاشـوا دیویـد انگریسـت یکـی از سـه اقتصـاددان برنـده نوبـل
 ۲۰۲۱اسـت کـه بـه همـراه گویـدو آیمبنـز بـه خاطـر مطالعاتشـان در
حـوزه روششناسـی تحلیلـی روابـط علّی از طـرف کمیته نوبـل برگزیده
شـدند .این اسـتاد موسسـه فنـاوری ماساچوسـت (امآیتی) متولد سـال
 ۱۹۶۰اسـت .او در بیـن اقتصاددانـان برتـر جهـان ،به عنـوان صاحبنظر
در زمینههایـی همچـون اقتصـاد کار  ،اقتصـاد شـهری و اقتصـاد
آمـوزش شـناخته میشـود و بـه دلیـل اسـتفاده از طرحهـای تحقیقاتـی
شـبهتجربی ،ماننـد متغیرهـای ابزاری،بـرای مطالعه تاثیر سیاسـتهای
عمومـیو تغییـرات در شـرایط اقتصـادی یـا اجتماعـی معـروف اسـت .او
یکـی از بنیانگـذاران و مدیـر مشـترک «موسسـه بررسـی اثربخشـی و
نابرابـری» دانشـگاه امآیتـی اسـت .انگریسـت در سـال  ۱۹۸۹دکتـرای
خـود را از دانشـگاه پرینسـتون دریافـت کرد و پس از اتمـام دوره دکترا به
عنـوان دانشـیار به دانشـگاه هـاروارد رفت .او در سـال  ۱۹۹۶به دانشـگاه
امآیتـی پیوسـت و در سـال  ۱۹۹۸به درجه اسـتاد تمامیارتقـا یافت .در
مراسـم اعطـای جایـزه نوبل امسـال ،رئیس کمیته جایزه علـوم اقتصادی
آکادمیسـلطنتی علـوم سـوئد در اظهاراتـی بیـان کـرد :تفسـیر دادههای
یـک آزمایـش تجربی دشـوار اسـت ،بـرای مثـال تمدید یکسـاله آموزش
اجبـاری بـرای گروهـی از دانشآموزان ،بـر همه آنها به یک صـورت تاثیر
نخواهـد داشـت .برخـی از آنهـا به هـر حال به تحصیـل ادامـه میدادند و
نظـر این گـروه منعکسکننده نظـر دیگران نیسـت .بنابراین آیـا میتوان

در مـورد تاثیـر ایـن اجباریسـازی تحصیـل نتیجهگیـری کـرد؟ او ادامه
داد :جاشـوا انگریسـت و گویدو آیمبنز در اواسـط دهه  ۱۹۹۰این مشـکل
روششـناختی را حـل کردنـد و نشـان دادنـد کـه چگونـه از آزمایشـات
طبیعـی میتـوان نتایـج دقیقـی گرفت.
از سـوی دیگر گویدو ایمبنز اقتصاددانی اسـت که در به ثمر رسـیدن
ایـن مهـم با انگریسـت همراه بـود .ایـن اقتصـاددان هلندی-آمریکایی در
سـال  ۱۹۶۳بـه دنیـا آمد و در سـال  ۱۹۹۱دکترایش را از دانشـگاه براون
دریافـت کـرد و پـس از آن در دانشـگاههای هـاروارد UCLA،و برکلـی
مشـغول بـه تدریس شـد .ایـن اقتصـاددان از سـال  ۲۰۱۲بـه تدریس در
دانشـگاه اسـتنفورد پرداخته اسـت و در زمینه اقتصادسـنجی و روشهای
خـاص بـرای اسـتنباط علّـی تخصـص دارد .او از سـال  ۲۰۱۹تاکنـون
سـردبیری مجله اکونومتریـکا را برعهده دارد.
زمینه مطالعات سه اقتصاددان نوبلیست چه بود؟
روشهای مبتکرانه در تحلیل روابط ع ّلی
دیویـد کارد ،بـه دلیـل تحقیقات خـود در مـورد بـازارکار ،جایزه نوبل
را دریافـت کـرده اسـت .ایمبنـز و انگریسـت هم بـه دلیل تحقیقاتشـان در
زمینـه اقتصادسـنجی و روشهای اسـتفاده از داده برای یافتـن روابط علت
و معلولـی موفـق بـه دریافـت جایـزه نوبـل شـدهاند .نکته جالـب توجه این
اسـت کـه دیویـد کارد قبل از ایمبنز و انگریسـت ،از روشهـای مبتکرانهای
در زمینـه اقتصادسـنجی بهره بـرده بود که ایـن روشهای بدیـع در زمینه
اقتصادسـنجی بعدها مورد اسـتفاده ایمبنز و انگریسـت قرار گرفت و توسعه
یافـت .بـه طور کلی میتـوان نوبل اقتصاد امسـال را در زمینـه اقتصاد خرد
و ابـداع روشهـای مبتکرانـه در زمینه اقتصادسـنجی در نظر گرفت.

به طور کلی
میتوان نوبل اقتصاد
امسال را در زمینه
اقتصاد خرد و ابداع
روشهای مبتکرانه در
زمینه اقتصادسنجی
در نظر گرفت

تالش برای روابط علت و معلولی
دیویـد کارد بـه دلیـل تحقیقاتـش در زمینـه تاثیر سیاسـت حداقل
حقـوق بـر بازار کار آمریکا معروف شـده بـود .در سـال  ،1994او به همراه
کروگر موفق شـدند اثر حداقل حقوق بر بازار کار آمریکا را بسـنجند .این
تحقیـق به دلیل اینکه توانسـت تمـام متغیرها به غیـر از حداقل حقوق را
از مجموعه متغیرها حذف کند ،بسـیار خوش درخشـید .در سـال ،1992
ایالـت نیوجرسـی حداقـل حقـوق را افزایـش داد و ایـن موضـوع بهانهای
بـرای تحقیقـات اقتصاددانـان در زمینـه اثـرات حداقـل حقوق شـد .کارد
بـه همـراه کروگـر در مـورد تاثیـرات حداقـل حقوق بـر ایالت نیوجرسـی
دسـت بـه انجام تحقیقـات تازهای زدنـد .آنها وضعیـت بـازار کار در ایالت
نیوجرسـی را کـه حداقل حقـوق آن افزایش یافته بود ،با ایالت پنسـیلوانیا
مقایسـه کردنـد .حداقـل حقـوق ایالـت پنسـیلوانیا در آن زمـان تغییری
نکـرده بـود که همیـن امر امکان مقایسـه را به وجـود مـیآورد .آنها برای
ثابـت نگهداشـتن سـایر متغیرهـا ،صرفـا وضعیـت بـازار کار مغازههـای
فسـتفود را در مـرز بیـن دو ایالـت مورد بررسـی قـرار دادند .همـه اینها
موجـب شـد که تمـام متغیرها غیـر از حداقل حقوق ثابت باشـد و همین
امـر مقایسـه بیـن آنهـا را امکانپذیـر کـرد .نتیجـه ایـن تحقیق ایـن بود
کـه افزایـش حداقل حقوق در نیوجرسـی ،تفاوت چشـمگیری در بازار کار
فستفودفروشـیها در دو طـرف مـرز ایجاد نکـرده بود .از همیـن رو ،این
محققـان نتیجـه گرفتند کـه افزایش انـدک حداقل حقوق در کشـورهای
بـا درآمـد باال تفـاوت چندانی در بـازار کار ایجاد نمیکنـد .البته این نکته
قابلتوجـه اسـت کـه نتیجـه ایـن تحقیق صرفـا در کشـورهای بـا درآمد
بـاال صـادق اسـت و در کشـورهای توسـعهنیافته یـا در حال توسـعه ،بازار
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تحقیقات آنها
نشان داد که در علم
اقتصاد نیز میتوان
آزمایشهایی طبیعی
را پایهریزی کرد که در
آن ،بسیاری از متغیرها
کنترل شوند.

کار متفاوتـی وجـود دارد و بـه دلیل وجـود بازار کار غیررسـمی ،نمیتوان
ایـن نتیجـه را بـرای ایـن کشـورها نیز صـادق دانسـت .در کشـورهای در
حـال توسـعه به دلیـل وجود بازار کار غیررسـمی ،افزایـش حدقل حقوق،
تعـداد شـاغالن غیررسـمیرا افزایش میدهـد ،اما در کشـورهای با درآمد
بـاال ،تحقیقـات دیویـد کارد نشـان میدهـد کـه افزایـش حداقـل حقوق
دسـتکم در بخشـی از بـازار کار تغییـر چندانی ایجـاد نمیکند.
کارد در سـالهای بعدتـر نیـز ،اثـر ورود مهاجـران خارجـی بـه بازار
کار کشـورهای توسـعهیافته را بررسـی کـرد و نتیجه گرفت کـه مهاجران
خارجـی عملا موجـب تغییـرات بهخصوصـی در بـازار کار کشـوری
ماننـد آمریـکا نخواهنـد شـد .همچنیـن تحقیقات دیگـر او نشـان داد که
سـرمایهگذاری دولتهـا موجـب افزایـش بهـرهوری نیروی کار نمیشـود.
انتقادات به مطالعه کارد
والتـر بلاک ،یکـی از اقتصاددانـان ،بـه مقالـه حداقل حقـوق کارد و
کروگـر انتقاداتـی وارد کـرده اسـت .به بـاور او ،روش جمـعآوری اطالعات
کارد و کروگـر عمیقـا مورد سـوال اسـت .آنهـا در نظرسـنجیهای تلفنی
خـود بـا مدیـران ۳۲۱فسـتفود در نیوجرسـی و ۷۸فسـتفود در
پنسـیلوانیا مصاحبـه کردند .این جامعـه آماری برای چنیـن نتیجهگیری
قابلتوجهـی بسـیار کوچـک اسـت .همچنین اطالعات دادهشـده توسـط
بنگاههـا ممکـن اسـت دقیق نباشـد .علاوه بر ایـن ،اگرچه قانـون مذکور
تـازه اول آوریـل  ۱۹۹۲اجـرا شـده بود ،مصاحبهها  ۵تا ۳۱دسـامبر همان
سـال انجـام شـد .در چنیـن مدت کوتاهـی ،یعنی تنهـا ۷تا ۹مـاه پس از
اجـرای قانـون ،کارد و کروگر بـه بازار زمان کافی ندادنـد تا جایگزینهایی
بـرای نیروهـای کممهـارت پیدا کنـد؛ به عنـوان نمونه ،فسـتفودها خود
را مکانیـزه کنند.
آزمایشهای طبیعی
تحقیقـات کارد و کروگـر ،بـرای اولیـن بـار نشـان داد کـه در علـم
اقتصـاد نیز میتـوان آزمایشهایـی طبیعـی ()natural experiments
را پایهریـزی کـرد کـه در آن ،بسـیاری از متغیرهـا کنترل شـوند و امکان
سـنجش تاثیـر متغیرهـا بـر خروجـی نهایـی وجـود داشـته باشـد .در
کنـار ایـن دو دانشـمند ،آنگریسـت و ایمبنـز نیـز تحقیقاتـی را بـر پایـه
آزمایشهـای طبیعـی ارائـه داده و بـرای اولیـن بـار ابتکاراتـی بدیـع در
ایـن زمینـه را پیشـنهاد کردنـد .بـه نظـر میرسـد تعـداد مـواردی کـه
میتـوان در اقتصـاد ،آزمایـش طبیعـی انجام داد ،بسـیار اندک اسـت ،اما
در سـالهای اخیـر ،نمونههای بسـیاری یافت شـده و به نظر میرسـد در
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اطـراف مـا ایـن مثالها فـراوان اسـت.
تاثیر تحصیالت بر حداقل حقوق
در سـال ،1991انگریسـت و کروگـر بـر پایـه دادههـای آمـاری،
میـزان تاثیـر تحصیلات بر درآمـد افـراد را مورد بررسـی قـرار دادند.
جامعـه آمـاری ایـن تحقیق افـراد متولـد سـالهای  1930تـا 1940
بودنـد .ایـن بررسـی آمـاری نشـان میدهـد کـه افزایـش میـزان
تحصیلات تـا 10درصـد میـزان درآمـد افـراد را در جامعـه آمریـکا
افزایـش میدهـد .در ایـن تحقیـق ،ایـن دو دانشـمند بـرای کنتـرل
متغیرهـا از ابتـکار بدیعـی اسـتفاده کردنـد.
در ایـاالت متحـده آمریکا کسـی که در فصل اول سـال میالدی
بـه دنیـا میآیـد ،عملا یـک سـال دیرتـر وارد مدرسـه میشـود .بـه
عبـارت دیگـر متولدیـن اول ژانویـه یـک سـال دیرتـر از متولدیـن
 30دسـامبر وارد مدرسـه میشـوند .ایـن در حالـی اسـت کـه عملا،
اختالف سـنی متولدان ژانویه و دسـامبر بسـیار ناچیز است .همچنین
در دهههـای قبـل تمـام افـرادی کـه به 16سـالگی میرسـیدند ،فارغ
از اینکـه مقطـع تحصیلـی آنهـا تمـام شـده باشـد یا نـه ،اجـازه ترک
تحصیـل داشـتند .ایـن دو موضـوع موجـب میشـد افـرادی کـه در
فصـل اول سـال بـه دنیـا میآینـد ،در حالـی 16سـالگی خـود را بـه
اتمام برسـانند که میزان تحصیالت کمتری نسـبت بـه متولدان فصل
چهـارم سـال قبـل از تولـد خـود داشـته باشـند .بـه عبـارت دیگر به
نظـر میرسـد ،میـزان تحصیلات در متولـدان فصـل آخـر سـال باید
اندکی بیشـتر از متولدین فصل اول سـال بعد از آن باشـد .نکته جالب
توجـه اینکـه دادههای موجود نشـان مـیداد ،اگرچه رونـد کلی میزان
تحصیلات در بیـن متولدیـن دهـه  1930در طـول زمـان افزایشـی
بـوده ،امـا میـزان تحصیلات در میان متولـدان فصل چهارم سـال در
مقایسـه بـا متولدیـن فصل اول سـال بعد از آن بیشـتر بوده اسـت .در
ادامـه ،آنگریسـت و کروگـر ،میـزان درآمـد متولدیـن ایـن دهـه را در
فصلهـای مختلـف سـالهای ایـن دهه مقایسـه و مشـاهده میکنند
کـه میـزان حقـوق متولـدان فصل آخر سـال در مقایسـه بـا متولدان
فصل اول سـال بعد ،همواره بیشـتر بوده اسـت .آنها از این دو موضوع
چنیـن نتیجهگیـری میکننـد کـه افزایـش میـزان تحصیلات عمال
موجـب افزایـش درآمـد میشـود .بـه ایـن ترتیب ،ایـن دو دانشـمند
بـرای کنتـرل مولفههـا از یک ابتـکار جالب اسـتفاده کردنـد و به یک
رابطـه علـت و معلولی رسـیدند.
منبع :دنیای اقتصاد
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معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:

تجارت  ۷۰میلیارد دالری در افق ۴ساله
افزایش کمیت و کیفیت رایزنان بازرگانی
معـاون وزیـر و رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت
ایـران بـا تاکیـد بـر نـگاه ویـژه شـخص رئیـس جمهـور،
وزیـر صمـت و سـایر مسـئوالن مربوطـه در دولـت بـر
اهمیـت صـادرات اظهار امیـدواری کرد که وفـاق صادراتی
مسـئوالن در دولـت سـیزدهم منجر به توسـعه صـادرات و
حـل مشـکالت ایـن بخش شـود.
علیرضـا پیمانپـاک بـا اشـاره به توسـعه صـادرات در
شـرایطی که بـازار داخلی نیز تنظیم باشـد ،گفـت :تجارت
در سـه بخـش تولیـد ،صـادرات و بینالملـل مطـرح بـوده
و اگـر ایـن سـه بخـش در قالـب یـک برنامـه کالن دیده و
برنامهریـزی شـود ،قابـل مدیریت اسـت.
صادرات محصوالت با ارزش افزوده باالتر
معـاون وزیـر و رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت
ایـران بـا تاکیـد بـر صـادرات محصـوالت بـا ارزش افـزوده
باالتـر و دانشبنیـان گفـت :تلاش مـا فاصلـه گرفتـن از
صـادرات مـواد خـام و بـا ارزش افـزوده پاییـن اسـت.
پیمانپـاک ایجـاد زنجیرههـای ارزش و برنامههـای
کوتاهمـدت ،میانمـدت و بلندمـدت وزارت صمـت و
سـازمان توسـعه تجـارت برای توسـعه صـادرات را ضروری
توصیـف کـرد و افـزود :رویکرد این اسـت که تولیـد از ابتدا
بایـد بـه منظـور صـادرات هدفگذاری شـود و این نـگاه که
صرفـا مـازاد تولید صادرات شـود ،حذف و اصالح میشـود.

معاون وزیر و رئیس کل سـازمان توسـعه تجارت ایران
بـا اشـاره به عواقب بخشـینگری به صادرات گفت :بسـیاری
از ناهماهنگیهـا و موانعـی کـه بـرای صـادرات بـه ویژه طی
سـالهای اخیـر پیش آمده اسـت بـه دلیل نگاه بخشـی بود
کـه هـر یـک از سـازمانها و نهادهـا از جمله بانـک مرکزی
بـر اسـاس اولویتهـای خود به موضـوع نگریسـته بودند .در
حالـی کـه در مورد مسـئله ارز که چالش زیـادی ایجاد کرد،
اگـر نـگاه ملـی غالب باشـد بـا رفـع موانـع صـادرات ،منابع
ارزی نیـز رشـد پیدا میکنـد و مدیریت میشـود.
وی بـا انتقـاد از خامفروشـی گفـت :امـروز بعـد از ۲۵
سـال هنـوز در الیههـای اول زنجیـره صـادرات قـرار داریم
و بـه دلیـل تکمیـل نبـودن زنجیرههـا  70الـی  80درصد
صـادرات کشـور ،صـادرات مـواد خـام اسـت کـه بـه دلیل
مـواد اولیه و انرژی ارزان قیمتی اسـت کـه در اختیار داریم
امـا وقتـی بحث صادراتهایتـک و صادرات بـا ارزش افزوده
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و صـادرات دانشبنیـان مطـرح میشـود ،اعـداد صادراتـی
کاهـش پیـدا میکند.
با وضع عوارض و ممنوعیتهای صادراتی مخالفیم
معـاون وزیـر و رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت
ایـران بـا تاکیـد بـر اینکه بـا وضـع عـوارض بر صـادرات و
هرگونـه محدودیـت و ممنوعیـت مخالـف هسـتیم ،گفت:
تلاش داریـم با مشـوقهایی که ایجـاد میکنیم صـادرات
در صنایـع پاییندسـتی ،دانشبنیـان وهایتـک را توسـعه
دهیـم و مالکهـا و معیارهـا را در انتخـاب صادرکننـدگان
نمونـه و اعطـای جوایـز صادراتـی تغییـر دهیم.
وی بـا بیـان اینکـه هـر چـه بـه سـمت صـادرات بـا
ارزش افـزوده باالتـر پیش برویـم ،زنجیـره ارزش تکمیلتر
میشـود و از تحریـم کمتـر آسـیب خواهیم دید ،بـا تاکید
بـر صادرات خدمـات فنی مهندسـی و صنایعهایتک گفت:
امسـال بـرای اولین بـار تعـداد شـرکتهای دانشبنیان در
بیـن صادرکننـدگان نمونه را از یک شـرکت به دو شـرکت
افزایـش دادیم.
توسـعه لجسـتیک و زیرسـاختهای صادرات
ضروری اسـت
پیمـان پـاک بـا تاکیـد بـر توسـعه زیرسـاختهای
صادراتی ،لجسـتیک و تجهیز ناوگان حمل و نقل صادراتی
گفـت :بـه دلیـل کمبـود و ناهماهنگیهایـی کـه در زمینه
زیرسـاختهای صادراتـی وجـود داشـت از فرصتهـای بـا
ارزشـی همچـون پیمـان اوراسـیا نتوانسـتهایم تاکنـون به
بهتریـن نحـو اسـتفاده کنیم و حتـی ناهماهنگیهـا و نگاه
بخشـی باعـث ایجـاد ضـرر در این زمینه شـد.
وی بـا اشـاره بـه ایجـاد هفت خـط دریایی در مسـیر
انزلـی بـا پیگیـری و ممارسـت در زمـان دولـت سـیزدهم
ادامـه داد :تهیـه کانتینرهـای یخچـالدار ،کشـتیهای رو
رو و اتصـال راهآهـن ایـران بـه راه آهنهـای سراسـری و
بازارهـای صادراتـی بـا سـرمایهگذاری مناسـب باید صورت
بگیـرد و ضروری اسـت.
هدفگـذاری تجـارت بیـش از  ۷۰میلیاردی در
افق ۴سـاله
معـاون وزیـر و رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت

ایران با اشـاره بـه هدفگذاری تجارت  ۴۵میلیـارد دالری تا
پایان سـال جـاری گفت :تلاش داریم در افق  ۴سـاله این
عـدد را بـه بیـش از  ۷۰میلیـارد دالر افزایـش دهیـم؛ کما
اینکـه در بازار کشـورهای همسـایه ظرفیت صـادرات ۱۰۰
میلیـارد دالری قابل تحقق اسـت.
وی در ادامه به آسـیب افتراق سیاسـتگذار از بازیگران
اصلـی از جملـه تجار و صادرکنندگان اشـاره کـرد و گفت:

رویکرد ما بر اسـاس مشـورت بـا بازیگران اصلـی این حوزه
است.
پیمـان پـاک افـزود :چالشهـا و الزامات برای توسـعه
صـادرات در بخشهای مختلف شناسـایی شـده و در قالب
داالنهـای تجـاری با کشـورهای هدف پیگیری میشـود.

اصالح قوانین و مقررات برای توسعه صادرات
معـاون وزیـر و رئیـس کل سـازمان توسـعه
تجـارت ایـران همچنیـن بـا اشـاره بـه اصلاح قوانیـن
و قواعـد مربـوط صـادرات گفـت :در تلاش هسـتیم
سـختگیریهای موجـود را بـرای صادرکننـدگان
تسـهیل کنیـم.
وی بـا اشـاره به اصلاح آییننامه و قوانیـن و مقررات
برای تسـهیل برگشـت ارز حاصل از صادرات گفت :تالش
داریـم ذخایـر ارزی را افزایـش دهیـم و در صورتـی کـه
ذخیـره ارزی افزایـش پیداکنـد نیازی به سـختگیری در
بازگشـت ارز نیست.
افزایش رایزنان بازرگانی به ۱۱نفر
پیمـان پاک با اشـاره بـه کمبود رایزنـان بازرگانی
بـه دلیـل مسـائلی همچـون کسـری بودجه گفـت :در
حـال حاضـر تعـداد رایزنـان بازرگانـی را از  ۶نفـر بـه
 ۱۱نفـر افزایـش دادیـم و تلاش کردیـم بـر اسـاس
مطالعـات و بررسـیهای تطبیقـی بحث کیفیـت را در
مـورد انتخـاب رایزنـان بازرگانـی لحـاظ کنیـم تـا بـه
اهـداف مدنظـر در ایـن زمینـه سـریعتر دسـت یابیم.
وی افـزود :بازارهـای بزرگـی مثل روسـیه با انواع
فرصتهـای تجـاری نیـاز بـه تعـداد رایزنان بیشـتری
دارد کـه در ایـن زمینـه بـا ایجـاد خانههـای تجـاری
و همـکاری بـا اتاقهـای مشـترک بازرگانـی ،تجـار و
بخـش خصوصـی بایـد همافزایـی الزم ایجـاد شـود.

رئیس جمهور در دیدار جمعی از صادرکنندگان تاکید کرد:

توسعه تجارت خارجی
در گرو حمایت از تولید و صادرکنندگان
ضرورت پرهیز از خامفروشی
حجت االسلام سـید ابراهیم رئیسـی در دیـدار با
صادرکننـدگان بـه مناسـبت روز ملـی صـادرات گفت:
سـهم امـروز ایـران در تجارت منطقه و جهان متناسـب
بـا تـوان و ظرفیتهـای اقتصـادی و تولیـدی کشـور
نیسـت؛ چـرا کـه در کشـورهای مختلـف و به ویـژه در
میـان همسـایگان تقاضـا بـرای خرید کاال و اسـتفاده از
خدمـات فنـی و مهندسـی ایرانی بسـیار باالسـت.
وی ادامـه داد :از وزیـر صنعـت ،معـدن و تجارت و
همـه مسـئوالن در دولـت میخواهـم به گونـهای عمل
کننـد کـه صادرکننـدگان در عمـل آثار حمایـت دولت
را ببیننـد و وقتـی سـال بعـد گرد هـم آمدیـم ،بتوانیم
اتفاقـات مثبتـی را کـه در عرصـه صـادرات کشـور رخ
داده ،بـا هـم مـرور کنیم.
حجـت االسلام رئیسـی گفت :توسـعه تجـارت با
همسـایگان و موفقیـت دیپلماسـی اقتصـادی در گـرو
حمایـت از فعالیتهای تولیدکننـدگان و صادرکنندگان
کشـور اسـت و سـاز و کاری کـه در وزارت امـور خارجه
عملیاتـی شـده ،میتوانـد این مسـیر را تسـهیل کند.

وی ،عضویـت دائـم ایـران در سـازمان همـکاری
شـانگهای را فرصـت خوبـی بـرای توسـعه روابـط
اقتصـادی و تجـاری بـا کشـورهای منطقـه دانسـت و
گفـت :صادرکننـدگان بایـد از فرصـت اتصـال ایـران به
زیرسـاختهای اقتصادی آسـیا به نحو احسـن استفاده
کنند .
رئیسـی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـاور داریم ثبـات در
تصمیمگیریهـا و پرهیـز از اتخاذ تصمیمـات لحظهای
یکـی از مهمتریـن پیـش نیازهـا بـرای موفقیـت تولید
و صـادرات اسـت ،گفـت :ثبـات در تصمیمـات میتواند
بـه فعـاالن اقتصـادی قـدرت پیشبینـی و برنامهریزی
دهـد و خلـل در ایـن ثبـات ،باعـث مختل شـدن روند
سـرمایهگذاری و تولیـد میشـود.
رئیـس جمهور گفـت :همه مقامـات خارجی که از
ابتـدای دولت سـیزدهم بـا آنان دیـدار داشـتهام ،بدون
ی بـا ایران ابـراز آمادگی
اسـتثنا بـرای گسـترش همکار 
کردند.
آیـتاهلل رئیسـی تاکیـد کـرد :بایـد بـا صـادرات

محصـوالت باکیفیـت به ابراز تمایل کشـورهای مختلف
بـرای گسـترش مناسـبات اقتصـادی بـا ایـران پاسـخ
دهیـم .همچنیـن بایـد از خامفروشـی فاصلـه بگیریـم
و بـه صـادرات محصـوالت شـرکتهای پاییـن دسـتی
و کوچـک و محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال توجـه
بیشـتری کنیـم.
وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت بازنگری و تقویـت توان
و ظرفیـت بخـش حمـل و نقل زمینی ،ریلـی ،دریایی و
هوایـی کشـور گفت :صنعت حمل و نقـل توانمند ،یکی
از مهمتریـن ابزارهـا و نیازمندیهـای توسـعه صـادرات
اسـت و بـه نظـرم بایـد کمیتهای بـا حضور فعـاالن این
بخـش و بـا محوریـت وزارت راه و دسـتگاههای مرتبط
همچـون گمـرک بـرای بازنگـری و تقویـت ایـن بخش
تشـکیل شود.
رئیـس جمهـور بـر اهمیـت بازگشـت ارز صادراتی
بـه کشـور تاکیـد کـرد و گفـت :بازگشـت ارز صادراتی
بایـد بـا دقـت رصـد و مدیریـت شـود و بـا متخلفـان
نیـز بـه نحو مقتضـی برخورد شـود امـا چـه در جایگاه
رئیـس قـوه قضاییـه و چـه در جایـگاه رئیـس جمهـور
اعتقـاد جـدی داشـته و دارم کـه صادرکننـده نبایـد به
سـهولت متهـم تلقی شـود.
رئیسـی همچنیـن بـا تاکید بـر ضـرورت بازنگری
در دسـتورالعملهایی کـه در مسـیر توسـعه صـادرات
مانعتراشـی میکننـد ،گفـت :دولـت عمیقـاً بـه فعاالن
عرصـه تجـارت اعتمـاد دارد و در کنـار آن از تاجـران
و فعـاالن ایـن عرصـه انتظـار دارد در زمینـه صیانت از
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ظرفیتهای بسیار خوبی
برای تولید و صادرات کاال و خدمات
در کشور داریم و بازار خوبی نیز
پیش روی تولیدکنندگان
و صادرکنندگان است

سلامت عرصه تجارت پیشـگام باشـند و اجـازه ندهند
اشـخاص غیرمرتبـط بـا دریافـت و اسـتفاده از کارت
بازرگانـی به اعتبـار بازرگانان و تجار خدشـه وارد کنند.
وی بـا ابـراز خرسـندی از ارتقـای توانمندیهـای
ایـران در سـاخت و صـادرات دارو گفـت :در صـادرات
دارو و البتـه صـادرات دیگـر محصوالت بـه طور طبیعی
تامیـن نیـاز کشـور اولویـت دارد امـا پـس از تامین نیاز
داخلـی نبایـد هیـچ مانعـی بـرای صـادرات دارو و دیگر
محصـوالت وجود داشـته باشـد.
رئیـس جمهـور در واکنـش بـه طـرح موضـوع
ایجـاد وزارت صـادرات بـا بیـان اینکـه به نظرم مشـکل
در کمبـود سـاختار و تشـکیالت اداری نیسـت ،گفـت:
سـاختارهای اداری متعـددی در کشـور وجـود دارد که
بایـد فعـال شـود و از سـوی دیگـر تاکیـد بـه همکارانم
در دولـت ایـن بـوده کـه معطل ساختارسـازی نشـوند
و کارهـا را پیـش ببرنـد و در جریـان پیشـبرد امـور،
ناکارآمدیهـا را اصلاح کننـد.
رئیسـی همچنیـن بـا بیـان اینکـه صنعـت لـوازم
خانگـی کشـور یکـی از حوزههایـی اسـت که بـه خوبی
توانسـته تهدیـد تحریـم را بـه فرصـت تبدیـل کنـد،
گفـت :تولیدکننـدگان لـوازم خانگـی بایـد بـا تولیـد
کاالهـای باکیفیـت و قابـل رقابت با نمونههـای خارجی
و البتـه قیمـت مناسـب ،مانع اجحـاف به مردم شـوند.
وی بـا بیـان اینکه روحیـه امید و اعتمـاد در مردم
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بـاال رفته اسـت ،گفـت :ظرفیتهای بسـیار خوبی برای
تولیـد و صـادرات کاال و خدمات در کشـور داریم و بازار
خوبـی نیز پیـش روی تولیدکننـدگان و صادرکنندگان
اسـت و بـا اسـتفاده از ایـن فرصتهـا میتوانیـم آینده
درخشـانی برای کشـور رقم بزنیم.
در ایـن دیـدار کـه رئیـس دفتـر رئیـس جمهـور،
وزیـر صمـت ،رئیس کل بانـک مرکزی ،رئیس سـازمان
توسـعه تجـارت و معاون اقتصـادی وزارت امـور خارجه
حضور داشـتند ۱۸ ،نفـر از صادرکنندگان در سـخنانی
بـه تشـریح دیدگاههـا و مشـکالت حـوزه صـادرات
پرداختنـد و ابـراز امیـدواری کردنـد تغییر نگرشـی که
بـا روی کار آمـدن دولـت سـیزدهم در عرصـه تولیـد و
صادرات احسـاس میشـود ،منجـر به جهـش صادراتی
شود.
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی حاضر در جلسـه
آغـاز فعالیتهـای انتخاباتـی آیـتاهلل رئیسـی از حضور
در اتـاق بازرگانـی را پیـام مثبـت و باعـث ترمیـم امید
و اعتمـاد جامعـه اقتصـادی کشـور دانسـتند و گفتنـد
امیدوارنـد ایـن نگـرش مثبـت در طـول حیـات دولـت
ادامـه یابـد و تقویت شـود.
توجه به مزیتهای جدید کشـور به ویژه در عرصه
نانـو و بیوفنـاوری ،لـزوم ثبـات در تصمیمگیریهـای
اقتصـادی دولـت ،پرهیـز از بدبینـی بـه صادرکنندگان،
لـزوم توجـه بـه موضوع تجـارت حتـی فراتـر و باالتر از
تولیـد ،کمـک بـه صادرکننـدگان بـرای بالفعـل کردن
ظرفیتهـای صادراتـی به کشـورهای همسـایه ،تقویت
بخـش حمـل و نقل جـادهای ،ریلـی ،دریایـی و هوایی،
تلاش بـرای بالفعـل کـردن ظرفیتهـای سـوآپ،
توجـه بـه صنایـع کوچک و پاییـن دسـتی و حمایت از
صـادرات محصـوالت این بخشها و پشـتیبانی دولت از
فعالیتهـای اقتصـادی و صادراتـی شـرکتهای ایرانـی
در خـارج از کشـور از جملـه موضوعات مطرح شـده در
ایـن نشسـت بود.

شـهرام عارفـی بـر اهمیـت توسـعه صـادرات بـه
ویـژه صـادرات کاالهـای غیرنفتـی بـه عنـوان یکـی از
محوریتریـن برنامههـای وزارت صمـت تاکیـد کـرد.
مدیـر مرکـز توسـعه صـادرات سـازمان صنعـت،
معـدن و تجـارت آذربایجانشـرقی از رصد کشـورهای
هـدف صادراتـی در جلسـات میزهـای تجـاری
آذربایجانشـرقی خبـر داد و اظهار داشـت :بـا توجه به
سیاسـتهای وزارت صمـت و سـازمان توسـعه تجارت
در خصـوص اولویـت توسـعه روابـط اقتصـادی بـا ۱۵
کشـور همسـایه و  ۲کشـور چیـن و هنـد به عنـوان ۲
اقتصـاد بـزرگ دنیـا ،آذربایجانشـرقی نیـز در همیـن
راسـتا فعالیتهـای صادراتـی خـود را به این کشـورها
فعـال کرده اسـت.
عارفـی ،صـادرات غیرنفتـی را مسـتلزم توجـه بـه
تمامیچرخـه صادراتـی دانسـت و گفت :توجـه به تمام
شـاخصها و چرخـه صـادرات از زنجیره تامیـن ،تولید
تـا صادرات در جلسـات متعدد با حضـور فعالین بخش
خصوصـی اسـتان و مسـئولین دسـتگاههای متولـی با
جدیـت پیگیری میشـود.
وی خاطرنشـان کـرد :چالشهـای پیـش روی
تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان احصـا و مشـکالت و
مسـائل پیرامـون ایـن حـوزه در کمیتههـای مختلف و
کارگروه توسـعه صادرات و همچنین میزهای کشـوری
بررسـی و ارزیابـی میشـود.
عارفـی بـا بیـان اینکـه در تجـارت مبحثـی تحت
عنـوان تـراز تجـاری مطـرح اسـت کـه تـوازن میـان
صـادرات و واردات کشـور را بیان میکنـد ،افزود :به هر
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مدیرمرکز توسعه صادرات سازمان صمت آذربایجانشرقی:

آذربایجانشرقی با  ۱۰۴کشور
روابط اقتصادی و تجاری دارد
میـزان ایـن تـوازن بـه نفع صـادرات و تـراز تجـاری یک
کشـور مثبـت باشـد به طـور طبیعـی اوضاع اقتصـادی و
معیشـتی کشـور بهتر خواهد بود و مردم از رفاه بیشـتری
برخـوردار خواهنـد بود.
وی بـا اشـاره بـه فاصلـه گرفتـن جامعـه جهانی در
اسـتفاده از سـوختهای فسـیلی بـه دالیـل مختلف اعم
از گرمایش زمین و معضالت زیسـت محیطـی ،ادامه داد:
در همیـن راسـتا با کاهش مصرف این سـوخت هـا ،بازار
ایـن محصـوالت نیز با کاهش مشـتری روبـرو خواهد بود
بنابرایـن مجامـع اقتصـادی دنیا بیـش از پیش بـه دنبال
جایگزیـن کـردن صـادرات کاالهـای غیرنفتـی بـه جای
کاالهـا و محصوالت نفتی هسـتند.
مدیرمرکـز توسـعه صـادرات سـازمان صمـت
آذربایجانشـرقی ،بـا بیـان اینکـه اسـتان دارای
ظرفیتهـای عمـده صنعتـی ،معدنـی و تجـاری اسـت،
ادامـه داد :مجموعـه وزارت و سـازمان صمـت اسـتان
نیـز در همین راسـتا توسـعه صـادرات غیر نفتـی را جزو
برنامههـای محـوری امسـال قـرار داده اسـت.
عارفـی افزایش صـادرات غیرنفتی را مسـتلزم ایجاد
و گسـترش یـک سـری زیرسـاختها دانسـت و اظهـار
کـرد :امـروزه در موضـوع فـروش کاال  ۲مقولـه قیمـت و

کیفیـت در موضـوع رقابـت مطرح میشـود و بـه منظور
تحقق و پیشـبرد این  ۲مقوله باید ایجاد زیرسـاختهای
جدیـد و همچنیـن گسـترش زیرسـاختهای قبلـی در
رأس برنامههـا قـرار گیرد.
مدیرمرکز توسـعه صـادرات سـازمان صنعت ،معدن
و تجـارت اسـتان بـا بیـان اینکه بـه مقوله اطالعرسـانی،
آگاهـی بخشـی و فرهنـگ سـازی در دهههـای اخیـر به
طـور ویژه توجه شـده اسـت ،گفـت :به همیـن منظور از
طریـق همـکاری و تعامـل بـا سـفارتخانهها و وزارت امور
خارجه کشـور ،بحث معرفـی کاال و خدمات مختلف ملی
و اسـتانی اعـم از صنعتـی ،معدنـی ،تجـاری و فرهنگی با
جدیت دنبال شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کرد :جهت شناسـاندن هر چه بهتر
و گسـترده تر دسـتاوردهای اقتصادی و تولیدات صنعتی،
معدنـی ،تجـاری و فرهنگـی ،سـفرای با دانـش اقتصادی
میتواننـد نقش پررنگی را در توسـعه صـادرات ایفا کنند.
عارفـی بـا اشـاره بـه نامگـذاری سـال  ۱۴۰۰بـه
عنـوان سـال " تولیـد ،پشـتیبانیها و مانـع زداییهـا "،
افـزود :وزارت صمـت و سـازمان صمـت اسـتان در جهت
شناسـایی موانع و تنگناهای موجود و تحقق شـعار سـال
در قالـب کمیتهها و سـتادهای مختلف تمهیـدات الزم را

پیـش بینـی و اجـرا میکند.
وی بـا اعلام اینکـه همـه سـاله مشـوقهای
صادراتـی بـرای صادرکنندگان در نظر گرفته میشـود،
افـزود :تمام مسـائل و مـوارد مرتبط با فرآینـد صادرات
بـا کشـورهای هـدف اعـم از مسـائل گمرکـی ،بانکـی،
اسـتاندارد ،نقـل و انتقـال ارز بـه صورت مسـتمر مورد
بررسـی قـرار میگیـرد و نسـبت بـه رفع ایـن موانع در
اسـتان و در صـورت لزوم از طریـق وزارت خانه اقدامات
الزم در جهـت تسـهیل امـور صـادرات انجام میشـود.
عارفـی بـا بیـان اینکـه سـازمان توسـعه تجـارت
بـه عنـوان متولـی موضـوع تجـارت همـه سـاله نحـوه
حمایتهـای خـود را اعلام میکنـد ،گفـت :حضور در
نمایشـگاههای بیـن المللی مختلـف ،ارائه مشـاورههای
صادراتـی ،تامیـن نقدینگـی مـورد نیـاز بـا هماهنگـی
سیسـتم بانکـی کشـور از جملـه خدماتـی اسـت کـه
صادرکننـدگان از آن بهـره منـد میشـوند.
وی گفـت :به ویـژه در زمینه صـادرات محصوالت
کشـاورزی از توانمندیهـای بسـیار باالیـی برخـوردار
هسـتیم و کشـور مـا بـه عنـوان یـک کشـور صنعتی،
گامهـای بلنـدی در مسـیر صنعتـی شـدن برداشـته
ا ست .
مدیرمرکـز توسـعه صـادرات سـازمان صمـت
آذربایجانشـرقی ،ایـن اسـتان را اسـتانی دارای قابلیت
صـادرات محصـوالت صنعتی برشـمرد و گفت :حرکت
در مسـیر صـادرات محصـوالت فـرآوری شـده و نهایی
دارای ارزش افزوده بیشـتر و جلوگیری از خام فروشـی
مـواد معدنـی از مـوارد مهمیاسـت کـه تمهیـدات آن
در سـالهای اخیـر شـروع شـده و توسـعه ایـن رونـد
پیگیـری میشـود.
وی بـر ضـرورت اصلاح زیرسـاختها بـه منظـور
حضـور قدرتمندتـر در بازارهای صادراتـی تأکید کرد و
افـزود :امـروزه در بازارهـای جهانـی برندسـازی و تولید
محصـوالت در جغرافیـای غیر از کشـور صاحب نشـان
تجـاری انجـام میشـود و مـا نیز بایـد به این سـمت و
سـو حرکت کرده و نسـبت به معرفی کاال و محصوالت
تولیـدی خـود بـا نـام و برنـد شـرکتهای ایرانـی در
عرصـه بیـن الملـل برنامه ریـزی کنیم.

عارفـی اظهـار داشـت :اداره ثبـت شـرکتها در
خصـوص برندسـازی و ثبت نشـانهای تجـاری اقدامات
خوبی را انجام داده اسـت و سـازمان صمت اسـتان نیز در
ایـن مسـیر حمایتهـای الزم را انجـام میدهـد.
وی گفـت :در حـال حاضـر محصوالت شناسـنامه
دار کشـاورزی و محصـوالت ارگانیـک دارای جایـگاه
ویـژه ای در بازارهـای جهانـی هسـتند و از طریـق
تعامل با سـازمان جهادکشـاورزی در جهت برندسـازی
و صـادرات محـوری محصـوالت کشـاورزی برنامههای
الزم پیشبینـی میشـود.
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از تاریخ  ۲۲فروردین  ۹۷تا دهم مهرماه سالجاری؛

از مجموع تعهدات سررسید شده ارزی  ۶۱میلیارد
یورو به کشور بازگشته است
دبیـر کمیتـه اقـدام ارزی بـا بیـان اینکـه  28هـزار
و  804صادرکننـده از تاریـخ  ۲۲فروردیـن  ۹۷تـا دهـم
مهرمـاه سـال جـاری نسـبت بـه صـادرات  ۱۰۰میلیـارد
یورویـی اقـدام کردهانـد ،گفـت :بـا در نظرگرفتـن
مهلتهـای در نظـر گرفتـه شـده و همچنیـن تعدیلات
صـورت گرفته در مجمـوع از  ۷۷.۵میلیارد یـورو تعهدات
سررسـید شـده۷۹ ،درصـد و معـادل ۶۱میلیـارد یـورو به
چرخـه اقتصـادی کشـور بازگشـته اسـت.
احسـان قمـری گفـت :از کل تعهـدات صادراتـی،
حـدود ۱۱میلیـارد یـورو تعهدات سررسـید نشـده مربوط
بـه سـال  ۱۴۰۰بـوده کـه بـا توجه بـه مهلـت چهارماهه
تعییـن شـده و همچنیـن انعطـاف در نظرگرفته شـده در
حـوزه ایفـای تعهـدات ارزی ،ایـن میـزان ارز حاصـل از
صـادرات نیـز به چرخه اقتصادی کشـور بازخواهد گشـت.

مدیـر کل دفتـر توسـعه خدمـات بازرگانی افـزود :بر
اسـاس ،تفکیک انجام شـده ،میزان صادرات مشـمول رفع
تعهدات ارزی در سـالهای  ۹۷لغایـت ۹۹به ترتیب ۳۰.۶
میلیـارد یـورو مربوط به سـال نود و هفـت ۲۸.۸ ،میلیارد
یـورو مربـوط به سـال نود و هشـت و  ۲۴.۵میلیـون یورو
مربـوط به سـال  99بوده اسـت.
وی ادامـه داد :ایـن در حالیسـت که میـزان صادرات
مشـمول ایفـای تعهـدات ارزی در شـش ماهـه نخسـت
سـال  ۱۴۰۰حـدود  ۱۶میلیـارد یورو بوده کـه در صورت
اسـتمرار ایـن رونـد ،پیشبینـی میشـود میزان صـادرات
مشـمول رفع تعهد ارزی در سـال  ۱۴۰۰از رشـد مناسبی
نسـبت به سـالهای قبـل برخوردار باشـد.
دبیـر کمیتـه اقـدام ارزی گفـت :از مجمـوع تعهدات
ارزی صادراتـی ایفـا شـده ۶۰،درصـد از طریق فـروش ارز

در سـامانه نیمـا۲۹ ،درصـد از طریـق واردات در مقابـل
صـادرات خود و واگـذاری ارز پروانههـای صادراتی صورت
گرفتـه کـه با در نظـر گرفتن این نکته کـه صادرکنندگان
محصـوالت پتروشـیمیو فـوالدی موظفنـد ارز حاصـل از
صـادرات خـود را صرفا از طریق سـامانه نیما عرضه کنند،
مقـام اول در روشهـای ایفـای تعهـدات ارزی ،واردات در
مقابـل صـادرات خـود یـا واگـذاری پروانههـای صادراتـی
است.
قمـری در پایـان اعلام کـرد :چهـار هـزار و 351
صادرکننـده بـا ایفـای تعهـدات خـود بـه میـزان ۳۹.۳
میلیـارد یـورو و معـادل  ۶۴درصـد کل تعهـدات ایفـا
شـده ،نسـبت بـه ایفـای کامـل و صـد درصـدی خـود
اقـدام کردهانـد کـه در آینـده نزدیـک از تعـدادی از ایـن
صادرکننـدگان تقدیـر خواهـد شـد.

سخنگوی گمرک خبر داد؛

رشد  ۵۲درصدی تجارت با کشورهای همسایه
سـخنگوی گمـرک گفـت :در نیمـه نخسـت سـال
جـاری بیـش از۴۷میلیـون تـن کاال بـه ارزش۲۲میلیارد و
 ۵۸۸میلیـون دالر بیـن ایـران و ۱۵کشـور همسـایه تبادل
شـد کـه بازگشـت عربسـتان بـه مقاصـد صادراتـی ایـران
ازمـوارد مهـم آن اسـت.
روح اهلل لطیفـی سـخنگوی گمـرک با اعلام این خبر
اظهار داشـت :تجارت کشـورمان در  ۶ماه نخسـت امسـال
 ۷۹میلیـون و  ۱۰۴هـزار و  ۵۷۹تـن کاال بـه ارزش ۴۴
میلیـارد و  ۹۲۶میلیـون و  ۱۶۸هـزار و  ۱۷دالر بـود کـه
 ۱۵کشـور همسـایه بـا  ۴۷میلیون و  ۲۲۲هـزار و  ۷۶۸تن
کاال بـه ارزش  ۲۲میلیـارد و  ۵۸۸میلیـون و  ۱۱هزار و ۵۳
دالر ۶۰ ،درصـد وزن و  ۵۰درصد ارزش کل تجارت  ۶ماهه
کشـورمان را بـه خود اختصـاص دادند.
وی افـزود :ایـن میـزان تجـارت (مجمـوع صـادرات و
واردات) با کشـورهای همسـایه در مقایسـه با نیمه نخست
سـال قبـل  ۳۷درصـد در وزن و  ۵۲درصـد در ارزش
کاالهـای معاملـه شـده افزایش داشـته اسـت.
سـخنگوی گمرک در خصوص صادرات به  ۱۵کشـور
همسـایه گفت :در نیمه نخسـت امسـال  ۳۶میلیون و ۸۷
هـزار و  ۳۷۳تـن کاال به ارزش  ۱۱میلیـارد و  ۲۱۸میلیون
و  ۱۳۸هـزار و  ۱۱۹دالر صـادر شـد کـه نسـبت بـه کل
صـادرات کشـور در این مـدت که  ۵۹میلیـون و  ۹۹۶هزار
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تـن بـه ارزش  ۲۱میلیـارد و  ۸۰۵میلیـون و  ۶۱۱هـزار و
 ۵۶۹دالر بود ،سـهم کشـورهای همسـایه  ۶۰درصد وزن و
 ۵۱.۵درصـد ارزش کل کاالهـای صادراتـی بود.
وی افزود :صادرات کشـورمان به کشـورهای همسـایه
در ایـن مـدت نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل از لحاظ
وزنـی  ۳۳درصـد و از لحـاظ ارزش  ۴۱درصـد افزایـش
داشـته است.
لطیفـی در خصـوص میـزان صـادرات بـه هر یـک از
کشـورهای همسـایه توضیـح داد :عـراق با سـه میلیـارد و
 ۸۴۰میلیـون ،ترکیـه با دو میلیـارد و  ۳۰۸میلیون ،امارات
بـا دو میلیـارد و  ۲۴۳میلیون ،افغانسـتان بـا  ۹۹۹میلیون
و پاکسـتان بـا  ۵۴۴میلیـون دالر ،پنـج مقصـد صـادرات
کاالهـای ایرانـی در بیـن کشـورهای همسـایه بودند.
لطیفـی افـزود :عمـان بـا  ۲۷۷میلیـون ،روسـیه بـا
 ۲۷۰میلیـون ،آذربایجـان بـا  ۲۱۲میلیـون ،ارمنسـتان بـا
 ۱۵۶میلیـون ،ترکمنسـتان بـا  ۱۴۵میلیون ،قزاقسـتان با
 ۸۰میلیـون ،قطـر بـا  ۷۵میلیـون ،کویـت بـا  ۶۵میلیون،
بحریـن با سـه میلیـون و نهایتاً عربسـتان با  ۳۹هـزار دالر
بـه ترتیـب مقاصد صـادرات کاالهـای ایرانی به کشـورهای
همسـایه ایـران بودند.
سـخنگوی گمـرک در خصـوص واردات از  ۱۵کشـور
همسـایه گفت :کل واردات کشـور در نیمه نخسـت امسال،

 ۱۹میلیـون و  ۱۳۸هـزار و  ۸۳تـن بـه ارزش  ۲۳میلیارد و
 ۱۲۰میلیـون و  ۵۵۶هـزار و  ۴۴۸دالر بـود که کشـورهای
همسـایه بـا  ۱۱میلیـون و  ۱۳۵هـزار و  ۳۹۵تـن کاال بـه
ارزش  ۱۱میلیـارد و  ۳۶۹میلیـون و  ۹۷۲هـزار و ۹۳۴
دالر ۵۸ ،درصـد وزن و  ۴۹درصـد ارزش کل واردات کاال
بـه کشـور را بـه عنوان کشـورهای طرف معامله بـا ایران به
خـود اختصـاص دادند.
وی افـزود :امـارات متحـده عربـی بـا هفت میلیـارد و
 ۳۰۵میلیـون ،ترکیـه با دو میلیارد و  ۴۳۵میلیون ،روسـیه
بـا  ۶۳۹میلیـون ،عـراق بـا  ۴۹۹میلیـون و عمـان بـا ۲۷۰
میلیـون دالر ،پنـج کشـور طـرف معاملـه بـا ایـران بـرای
تأمیـن کاالهـای مورد نیـاز بودند و کشـورهای پاکسـتان،
قزاقسـتان ،اذربایجـان ،ترکمنسـتان ،ارمنسـتان ،کویـت،
افغانسـتان ،قطـر و بحریـن در رتبههـای بعدی قـرار دارند
و عربسـتان نیـز بـدون فـروش کاال بـه ایـران در این مدت
بوده اسـت.
لطیفـی در پایان گفـت :میزان معاملـه کاالهای مورد
نیـاز کشـور در  ۶مـاه نخسـت امسـال ،نسـبت بـه مـدت
مشـابه سـال قبـل از لحـاظ وزنـی  ۵۰درصـد و از لحـاظ
ارزشـی  ۶۷درصد رشـد داشـته اسـت.
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تالش گروه صنعتی پارس ساختار برای تکمیل زنجیره فوالد در شمالغرب کشور
صنعـت فـوالد را میتـوان یکـی از بنیانهـای مهـم
اقتصـاد در هـر کشـوری برشـمرد؛ بهگونـهای کـه حتـی
مصرف سـرانه فـوالد بهعنوان شـاخصی بهمنظـور ارزیابی
صنعتـی بودن یک کشـور مطرح اسـت .یکـی از مهمترین
مباحثـی که صنعت فـوالد را اقتصادیتـر میکند ،تکمیل
زنجیـره فـوالد از معـدن تـا تولیـد فـوالد اسـت؛ زیـرا در
زنجیـره فـوالد اسـت کـه ارزشافزوده بـاال و اشـتغالزایی
بسـیار خلق خواهد شـد.
نویـد نـواده ابـاذر ،نایـب رئیـس گـروه صنعتـی
پـارس سـاختار با بیان ایـن مطلب گفـت :از آنجایی که
تکمیـل زنجیره فوالد در بخش معـدن و صنایع معدنی،
یکـی از شـاه بیتهـای اجـرای اقتصـاد مقاومتی اسـت،
گـروه صنعتـی پـارس سـاختار بـا شـروع فعالیتهـای
احـداث کارخانجـات نـورد سـرد فـوالد شـهریار تبریـز،
راه انـدازی یـک شـرکت معدنـی و برنامهریـزی بـرای
احـداث کارخانجـات نورد گرم در کنار تولیدات شـرکت
صنایع فوالد شـهریار تبریز و شـرکت ذوب نورد توانارام
درصـدد تکمیـل زنجیـره فوالد در شـمال غرب کشـور
میباشـد بـه گونهای کـه از سـنگ معدن تـا تولید ورق
سـرد و گالوانیـزه بـه عنـوان محصـول نهایـی ،همـه در
شـرکتهای داخـل ایـن گـروه تولید شـود.
نایـب رئیـس گـروه صنعتـی پـارس سـاختار افـزود:
حرکت در مسـیر تولیـد محصوالت "های تـک"و افزایش
اشـتغال و تولیـدات صنعتـی از جمله دسـتاوردهای گروه
صنعتـی پـارس سـاختار در سـالهای اخیـر بـوده کـه
توانسـته اسـت مانع خروج ارز از کشـور شـود و بخشـی از
قطعـات و تجهیـزات مورد نیاز کشـور را هم بـا بهرهگیری
از ظرفیـت شـرکتهای دانـش بنیان کشـور تامیـن کند.
وی گفـت :شـرکت صنایـع فـوالد شـهریار تبریـز
بـا اجـرای سیاسـتهایی هماننـد بومیسـازی تولیـد

ضخیمتریـن ورق گالوانیـزه و افزایـش سـطح اشـتغال
نیروهـای بومـی بـا اسـتفاده از توانمنـدی متخصصـان
داخلـی ،دسـتیابی بـه تقویـت تولیـد را محقـق کـرده و
هزینههـای کشـور در ایـن بخـش را کاهـش داده اسـت.
نـواده ابـاذر تصریـح کـرد :طـرح توسـعه کارخانجات
شـرکت فـوالد شـهریار تبریـز برای احـداث  7خـط تولید
مـدرن و پیشـرفته بـا بیـش از ده هـزار میلیـارد ریـال
سـرمایهگذاری و ایجـاد اشـتغال  500نفـری با پیشـرفت
مطلـوب در حال انجام اسـت کـه در کنار دیگـر طرحهای
مربـوط به تکمیـل زنجیره تولیـد در گـروه صنعتی پارس
سـاختار بـه عنـوان نماد خود بـاوری صنعت اسـت .تامین
مـواد اولیـه شـرکت فـوالد شـهریار تبریـز بـا راه انـدازی
کارخانجـات نـورد سـرد ایـن شـرکت انجام خواهد شـد و
مـازاد تولید ورق در نورد سـرد نیز بخشـی از بـازار داخلی

و خارجـی را پوشـش خواهـد داد.
نایـب رئیـس گـروه صنعتـی پارس سـاختار بـا بیان
اینکـه تکمیـل زنجیـره تولیـد فـوالد ارزش افـزوده باالیی
در اقتصـاد اسـتان آذربایجـان شـرقی و سـهم بزرگـی در
ایجـاد اشـتغال پایدار منطقـه خواهد داشـت ،تصریح کرد:
گـروه صنعتـی پـارس سـاختار بـا هـدف تکیـه بـر تـوان
داخلی و کاهش وابسـتگی به خارج کشـور ،در کنار سـایر
واحدهـای صنعتی شـمالغرب کشـور بـا هـدف ایجاد یک
زنجیـره کامـل تولیـد از مرحلـه اسـتخراج معـدن ،تولیـد
کنسـانتره ،گندله و آهن اسـفنجی تا تولید ورقهای سـرد
و گالوانیـزه بـرای تامیـن نیـاز صنایـع پائین دسـتی فوالد
تلاش میکنـد کـه رسـیدن به ایـن نقطه تعالی بیشـک
نیازمنـد همدلـی مسـئوالن و مدیـران اسـتانی جهـت
پشـتیبانی و مانـع زداییهـا در ایـن راه اسـت.
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نقش و اهمیت کمیسیونهای
مشورتی اتاق بازرگانی
علی ولی زاده فرد

مسئول کمیسیونهای مشورتی
اتاق بازرگانی تبریز

اتـاق بازرگانـی به عنـوان بزرگترین تشـکل اقتصادی
کشـور ،حوزههـای مختلف فعالیت بخش خصوصی کشـور
را در تعامـل با ارکان اجرایی ،تقنینی و قضایی نمایندگی
میکنـد و دفـاع از منافع مشـروع بخش خصوصی و بسـتر
سـازی و گفتمـان سـازی جهـت نیـل بـه فضای ایـده آل
کارآفرینـی و سـرمایهگذاری را در ماموریتهـا و اهـداف
خـود دنبـال میکنـد .در داخـل سـاختار اتـاق ،بازوهایـی
مشـورتی تحـت عنـوان کمیسـیونهای مشـورتی ایجـاد
شـده اسـت تـا با گـرد هـم آمـدن نخبـگان و پیشـگامان
کسـب و کار اسـتان ،اساتید و کارشناسـان خبره هر حوزه
و متولیان دولتی و رسـمی ،مسـائل کسـب و کار به صورت
جامـع بررسـی و چالشهـا و موانـع محیـط کسـب و کار
در برشهـای اسـتانی و ملـی ،شناسـایی و راه حلهـای
بـرون رفـت آنهـا فـراروی تصمیم گیـران و مسـئوالن امر
قـرار گیرد.
ظرفیتهای مغفول مانده توسعه استان
در کنـار بررسـی مشـکالت محیـط کسـب و کار،
موضـو ِع ظرفیتهـای مغفـول توسـعه اسـتان نیـز یکی از
محورهـای اصلی جلسـات کمیسـیونهای اتـاق بازرگانی
تبریـز را تشـکیل میدهـد .از جملـه سـرمایهگذاری و
صـادرات در صنایـع پاییـن دسـتی مـس بـا هـدف تامین
بازارهـای اتحادیـه اروپـا و کشـورهای همجـوار ،اجـرای
پروژههـای کالن اقتصـادی بخش کشـاورزی و کشـاورزی
قـراردادی در اراضی یکپارچه اسـتان مطابق مصوبه دولت،
تدویـن سـند راهبردی تجارت خارجـی و حمل و نقل بین
المللـی بـرای حضور کشـور و اسـتان در ترتیبـات منطقه
ای کاال و خدمـات و زمینـه سـازی ایجـاد کریدورهـای
تجـاری و اقتصـادی بـر روی کریدورهـای ترانزیتی ،تغییر
الگـوی کشـت با توجه بـه مسـاله آب و ایجـاد محصوالت
کـم آب بـر از جمله ایجـاد توتسـتانهای انبـوه در اطراف
دریاچـه ارومیـه جهـت تامیـن ابریشـم مورد نیـاز صنعت
فـرش دسـتباف و اقدامـات عملیاتـی بـرای حفـظ عنوان
تبریـز شـهر خلاق فرش دسـتباف جهـان ،توجـه ویژه به
رفـع چالشها و توسـعه سـرمایهگذاریها در صنایع دارای
مزیـت اسـتان ( 14گروه صنعتـی) ،توجه ویژه به مسـائل
محیـط زیسـت و آب از جمله مسـاعدت در اجـرای پروژه

امحـای پسـماند شـهری تبریـز از طریـق جـذب سـرمایه
گـذار و انتقـال پیشـرفته تریـن تکنولـوژی اسـتحصال
بـرق از پسـماند شـهری ،توجـه بـه مباحـث کارآفرینی و
اقتصـاد دانـش بنیـان و پیگیـری چالشهای شـرکتهای
فعـال در بخـش گردشـگری در دوران کرونـا ،توسـعه ی
سـاختارهای خدمـات مـدرن تجـاری و حرفـه ای کـردن
بخـش تجارت بین المللی اسـتان ،توسـعه ی آموزشهای
تخصصـی و حرفـه ای در سـطح عالـی بـه منظـور تقویت
بخـش تجـاری ،صنعتـی ،معدنـی و کشـاورزی و خدمات،
هدایـت سـرمایهگذاریهای اسـتان بـه منظـور تکمیـل
زیرسـاختهای اساسـی مورد نیـاز ،ایجاد ارتباط مناسـب
و بـه روز اقتصـادی اسـتان بـا بازارهـای بیـن المللـی در
جهـت شـناخت و ایجـاد بازارهـای بیـن المللی اسـت.

تغییر مکرر و خلق الساعه
سیاستها و مقررات

موجب سلب قدرت برنامه ریزی
از فعاالن اقتصادی می شود

در کنـار پرداختـن به مسـائل کسـب و کار و مباحث
توسـعه ای ،کمیسـیونهای اتـاق از توجـه بـه موضـوع
مسـئولیتهای اجتماعـی نیـز غافـل نبـوده انـد چنانچـه
کمیسـیون کارآفرینـی ،موضـوع « پـی ریـزی طـرح
پشـتیبانی از کـودکان ناتـوان از تحصیـل بـه دلیـل فقـر
مالـی خانـواده هـا» را مطـرح و پـی گیـری میکنـد.
فقدان ضمانت اجرای قوانین حمایتی تولید
بـا نظـری بـه مضامیـن و فحـوای مباحـث جلسـات
کمیسـیونهای مشـورتی اتـاق بازرگانـی تبریـز در دوره
اخیـر ایـن نکتـه مسـتفید میگـردد کـه چالشهـا و
معضلات بخشهـای مختلـف اقتصادی کشـور کـه صورت
پایـدار و کلیشـه ای بـه خـود گرفتـه از جملـه عـدم اجرای
اسـتراتژي توسـعه صنعتي ،كمبـود نقدينگـي و تأمين مالي
واحدهـاي صنعتـي ،چالـش هـاي بيمـه تأميـن اجتماعي و
بيمـه هـاي تجـاري در حـوزه توليـد ،چالـش هـاي مالياتي
حـوزه توليـد ،چالش هاي محيـط كسـب و كار ،تأمين مواد
اوليـه توليد ،متناسـب نبـودن ابزارهاي در اختيـار با وظايف
تعريف شـده براي سـازمان هاي توسـعه اي ،تعـدد قوانين و
مقـررات بخـش صنعـت ،عدم اعتمـاد به توانمنـدي داخل و

لـزوم اسـتفاده حداكثـري از تـوان توليد داخل بـراي تأمين
نيازهـاي كشـور علیرغـم وجـود قوانیـن حمایتی متعـدد از
جملـه قانـون بهبود مسـتمر محیط کسـب و کار ،قانون رفع
موانـع تولیـد ،قانـون رفع موانع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقای
نظـام مالـی کشـور ،قانون حداکثر اسـتفاده از تـوان تولیدی
و خدماتـی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانـی و غیـره ،ایـن
چالشهـا و معضلات اقتصـادی رفع نمیگـردد و باید دلیل
دل خـود
آن را در فقـدان ضمانـت اجـرای ایـن قوانیـن در ِ
قوانیـن جسـتجو کرد که ایـن نکته را ضـروری مینماید که
ایـن قوانیـن بایـد دارای ضمانت اجرای متناسـب و بازدارنده
جهـت اثرگـذاری باشـند تـا نظارت موثـر بر اجـرای آنها نیز
میسـر شود.
تغییر مکرر و خلق الساعه سیاستها و مقررات
موضـوع مهمیکـه فعاالن اقتصـادی بخش خصوصی
در جلسـات کمیسـیونهای مشـورتی اتـاق بـر آن تاکیـد
دارنـد تغييـر مكـرر و خلـق السـاعه سياسـتها و مقررات
اسـت کـه ایـن امر موجـب سـلب قـدرت برنامه ريـزي از
فعاالن اقتصادي مي شـود و آسـيب هاي جبـران ناپذيري
بـه آنهـا وارد مي كنـد .نتايج بررسـيها نشـان ميدهد بي
ثباتـي سياسـت هـا ،قوانين ،مقـررات و رويه هـاي اجرايي
ناظـر بـر كسـب وكار جزو چالـش هاي اصلي حـوزه توليد
بـوده اسـت .علیرغم صراحـت ماده  2قانون بهبود مسـتمر
محیـط کسـب و کار مبنـی بـر موظـف شـدن دولـت بـه
نظرخواهـی از اتـاق بازرگانـی و تشـکلهای کارفرمایـی و
کارگـری در اصلاح و تدویـن مقررات و مـاده  3این قانون
مبنـی بـر تکلیف دسـتگاههای اجرائـی مبنی بر اسـتعالم
و مـورد توجـه قـراردادن نظـرات تشـکلهای اقتصـادی
هنـگام تدویـن یا اصالح مقـررات ،بخشـنامهها و رویههای
اجرائـی و همچنیـن مـاده  24ایـن قانـون که مطابـق آن،
دولـت و دسـتگاه هـاي اجرايي مكلف شـده انـد به منظور
شـفاف سـازي سياسـتها و برنامه هاي اقتصـادي و ايجاد
ثبـات و امنيت اقتصادي و سـرمايه گـذاري ،هرگونه تغيير
سياسـت هـا ،مقـررات و رويـه هـاي اقتصـادي را در زمان
مقتضـي قبـل از اجـرا ،از طريـق رسـانههاي گروهـي بـه
اطلاع عمـوم برسـانند و مطابق تبصـره این مـاده ،هيئت
وزيـران پـس از كسـب نظـر مشـورتي شـوراي گفـت
وگـو ،زمـان موضـوع ايـن مـاده را تعييـن و اعلام كنـد
کـه متاسـفانه مـواد قانونـی مذکـور بـه دالیـل مختلـف
از جملـه فقـدان ضمانـت اجـراء ،بـه نحـو مطلـوب و موثر
اجراء نمیشـوند.
در ایـن شـماره از نشـریه ،مطالبـی از جلسـات
کمیسـیونهای کشـاورزی ،صنایع غذایـی ،آب و محیط
زیسـت ،کمیسـیون گمـرک ،حمـل و نقـل و ترانزیت و
کمیسـیون صنعـت و معـدن به همـراه یادداشـتهایی
بـه قلـم اعضـای ایـن کمیسـیونها ارائـه شـد کـه در
شـمارههای بعـدی نشـریه « اتاق تبریز» شـاهد مطالب
بیشـتری از دیگـر کمیسـیونهای اتـاق خواهیـم بـود.
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شورای گفتگوی آذربایجانشرقی
محفلی برای اتحاد دولت و بخش خصوصی
در راسـتای اجـرای موضـوع مـاده ( )13قانـون
بهبـود مسـتمر محیـط کسـب و کار مصـوب ،1390
شـورای گفـت و گـوی دولـت و بخش خصوصی اسـتان
آذربایجانشـرقی و در کنار آن دبیرخانه شـورای استان،
از خـرداد مـاه سـال  1393در اتـاق بازرگانـی ،صنایـع،
معـادن و کشـاورزی تبریـز تشـکیل و آغاز بـه کار نمود.
از زمـان شـروع بـه کار تاکنـون ،هفتـاد و هفت جلسـه
رسمیتوسـط دبیرخانـه برگـزار شـده اسـت کـه نتایـج
آن اخـذ مصوبات اسـتانی و پیشـنهادات در سـطح ملی
بوده اسـت .خوشـبختانه میزان مشـارکت اعضای بخش
دولتـی ،قـوه قضائیـه و بخش خصوصی در این جلسـات
بسـیار پرنـگ بوده کـه جای تشـکر بسـیار دارد.
شـایان ذکـر اسـت جلسـات شـورای گفتگـوی
اسـتان ،طبق دسـتورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای
اسـتانی گفتوگـوی دولـت و بخش خصوصی تشـکیل
شـده و گزارشـات آن بـه صـورت فصلـی بـه دبیرخانـه
مرکـز در اتاق ایران ارسـال میشـود .همچنین تشـکیل
این جلسـات از سـوی وزارت کشـور نیز به صورت دقیق
پایـش میگـردد.
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در این راسـتا دبیرخانه شـورای گفتگوی اسـتان با
چالشهایـی نیـز روبـرو اسـت .عـدم همـکاری برخی از
دسـتگاهها در اجـرای مصوبات اسـتانی یکـی از مواردی
مهمیبـوده کـه باعـث دلسـردی بخـش خصوصـی در
ارجـاع موضوعات و مشـکالت به دبیرخانه شـده اسـت.
عـدم همـکاری در ارسـال نتایـج مصوبـات اسـتانی از
سـوی برخـی از دسـتگاههای اسـتان نیـز یکـی دیگر از
دغدغههـای دبیرخانـه شـورای اسـتان اسـت کـه باعث
معلـق مانـدن مصوبات در اسـتان میشـود.
رونـد رسـیدگی بـه موضوعـات و مشـکالت بخش
خصوصی در شـورای گفتگـوی دولت و بخش خصوصی
بـه دو شـکل امکانپذیر اسـت .روش اول بـه صورت نامه
نـگاری بـا دبیرخانـه شـورای گفتگـو و طـرح مشـکل و
ارائه مسـتندات و روش دوم نیز تکمیل فرم درخواسـت
در سـایت شـورای گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصی
اسـتان بـه آدرس  https://ppdc.tzccim.irمیباشـد.
چنانچـه موضـوع مربوطـه قابلیـت بررسـی و طـرح در
شـورا را داشـته باشـد با تشـکل مربوطه ،تماس حاصل
خواهد شـد.

نسرین درخشانی

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان

در پایـان آرزومندیـم با همکاری صمیمانه سـه قوه
و بخـش خصوصـی تـا حـدودی مشـکالت کسـب وکار
اسـتان را طـرح و مرتفـع نماییم.
دستاوردهای شورای استان
پیشـنهاد :پیرو مذاکرات و توافقات انجام شـده با
مدیـرکل وصول حق بیمه سـازمان تامیـن اجتماعی در
هفتاد و دومین نشسـت شـورای گفتگوی اسـتان ،مقرر
شـد پیشـنهاد ذیـل توسـط سـتاد کرونـا به سـتاد ملی
کرونا ارسـال شود:
«بهرهمنـدی کارگاههـای آسـیب دیـده ناشـی از
شـیوع ویـروس کرونـا ،موضـوع مصوبـات سـتاد ملـی
کرونـا از بخشـودگی جرائـم کارفرمایـان در اجـرای بند
(ث) تبصـره ( )5قانـون بودجـه سـال  1400بـا رعایـت
سـطح اشـتغال کارکنان به میـزان  50درصد از لیسـت
بهمـن مـاه  98بالمانع اسـت .در خصوص آن دسـته از
کارگاههـای مذکـور که براسـاس تصمیمات سـتاد ملی
کرونـا در دوره اجـرای قانـون بخشـودگی جرائم تعطیل
بـوده و یـا خواهنـد شـد ،رعایت سـطح اشـتغال مالک
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عمـل نخواهـد بود».
نتیجـه :بـا ابلاغ دسـتور اداری تسـهیل در نحوه
اعمـال بخشـودگی جرائم بیمـه  1400معاونت بیمه ای
سـازمان تامیـن اجتماعـی ،مشـاغل و کسـب و کارهای
آسـیب دیـده از کرونـا مطابـق فهرسـت اعالمیکارگروه
مقابلـه بـا پیامدهـای اقتصـادی کرونـا ،ملزم بـه رعایت
شـرط حفـظ سـطح اشـتغال نیـروی انسـانی (بنـد ث
تبصـره  5قانـون بودجـه سـال  )1400نخواهنـد بود.
پیشنهاد :زیرسـاختهای سـامانه ثبـت شرکتها
جهـت تبدیـل شـرکتهای موضـوع مـاده ( )20قانـون
تجـارت از اردیبهشـت مـاه سـال  1400فراهـم شـده
و تبدیـل انـواع شـرکتها بـه یکدیگـر در ایـن سـامانه
صـورت میگیـرد.
دسـتاورد :بـه منظـور اجـرای تصویبنامه شـماره
 3392/16624هیئـت وزیـران و دسـتورالعمل ابالغیـه
معاونـت رئیـس جمهـور زیرسـاختهای سـامانه ثبـت
شـرکتها جهـت تبدیـل شـرکتهای موضـوع مـاده
( )20قانـون تجـارت بـه یکدیگـر در اسـرع وقـت فراهم
شو د .
پیشـنهاد :بـه منظـور اجـرای کامـل مصوبـات

سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا و حمایـت از فعالیـن حوزه
گردشـگری پیشـنهاد میشـود  :بخشـنامه امهـال حـق
بیمـه کارفرمایـی کسـب و کارهای حوزه گردشـگری تا
شـهریور مـاه سـال  1400تمدیـد شـود.
دسـتاورد :امهـال حـق بیمـه اردیبهشـت مـاه
لغایـت خـرداد مـاه سـال 1400سـهم کارفرمـا بـرای
کسـب و کارهـای بـه شـدت آسـیب دیـده (بخشـنامه
۲۵۳۲/۱۴۰۰/۱۰۰۰مـورخ)1400/03/27
پیشـنهاد :سـتاد ملـی مدیریـت کرونا بـه منظور
حمایـت از حـوزه گردشـگری کشـور ،تسـهیالت بانکی
مـورد نظـر را تا شـهریور مـاه سـال  1400تمدید کنند.
نتیجـه :بـر اسـاس جلسـه شـماره  71مـورخ
 1400.03.08سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری کرونـا،
ب و کارهای آسـیب
مهلـت پرداخت تسـهیالت به کسـ 
دیـده از کرونـا تـا شـهریور مـاه تمدیـد شـد.
مصوبه :اداره کل محیط زیسـت اسـتان ،همکاری
الزم را در نحـوه پاسـخ بـه اسـتعالمهای سـازمان نظـام
مهندسـی ،جهـت صـدور مجوزهـای فعالیـت مرغداری
بـا قیـد تعهـدات الزم از سـوی متقاضـی به عمـل آورد.
چنانچـه تعهـدات در بـازه زمانـی تعیین شـده از سـوی

بهـره بـردار اعمـال نشـود ،مجـوز مذکور بـا اعلام اداره
حفاظـت از محیـط زیسـت ،توسـط سـازمان نظـام
مهندسـی کشـاورزی اسـتان تعلیق شـود.
نتیجه :بر اسـاس اعالم سـازمان نظام مهندسـی
کشـاورزی اسـتان ،اداره کل محیـط زیسـت همکاری
الزم را در خصـوص نحـوه پاسـخ بـه اسـتعالمات
صـدور مجوزهـای فعالیـت مرغـداری با سـازمان نظام
مهندسـی کشـاورزی دارد و مشـکالت صـدور مجـوز
ایـن سـازمان رفع شـده اسـت.
مصوبـه :اتحادیـه مشـاورین املاک تبریـز
در راسـتای حفـظ حقـوق واحدهـای مسـتقر در
شـهرکهای صنعتـی و نواحـی اقتصـادی؛ بخشـنامه
شـماره  60/224042مـورخ  99/09/19وزارت صمت با
موضـوع «امـکان دریافت کد رهگیری بـرای قراردادهای
واگـذاری شـهرکهای صنعتـی و نواحی اقتصـادی» به
تمامیاعضـای خـود اطالعرسـانی کننـد.
نتیجـه :بر اسـاس اعلام اتحادیـه اطالعرسـانی
کامـل «امـکان دریافت کد رهگیری بـرای قراردادهای
واگذاری شـهرکهای صنعتـی و نواحـی اقتصادی» از
طریق سـایت انجام شـده اسـت.
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فعالیت «پنجره واحد فیزیکی
شروع کسب و کار» در اتاق بازرگانی تبریز
«پنجـره واحـد فیزیکی شـروع کسـب و کار» با همـکاری وزرات امـور اقتصادی
و دارایـی ،سـازمان ثبـت اسـناد و املاک کشـور ،اتـاق بازرگانـی تبریـز و سـایر
سـازمانهای دولتـی مربوطـه از پنـج مـرداد ماه  99رسـما در اتـاق بازرگانـی تبریز
افتتـاح و راه اندازی شـده اسـت.
تلاش بـرای بهبود فضای کسـب و کار از سـالها قبـل جزء دغدغههـای اصلی
دولـت و بخـش خصوصـی بـوده و در این راسـتا ،قـرار گرفتن فضای کسـب و کار در
مسـیر بهبـود و تسـهیل و روان شـدن شـرایط بـرای فعالیـت سـرمایهگذاران ،مـورد
توجه بوده اسـت.
اگـر چـه اقداماتـی در ایـن زمینـه همچـون تدویـن و تصویـب قانـون بهبـود
مسـتمر فضـای کسـب و کار انجـام گرفته اما نهایتـاً با تالشهای بخـش خصوصی و
دولـت بـه ویـژه وزارت امـور اقتصـادی و دارایی و سـازمانهای ذیربـط ،پنجره واحد
فیزیکـی شـروع کسـب و کار ،آغـاز به کار کرده اسـت.
پنجـره واحـد فیزیکـی شـروع کسـب و کار در مرحلـه اول در اسـتان تهـران و
سـپس در اسـتانهای خراسـان رضـوی ،فـارس ،اصفهان و آذربایجانشـرقی توسـط
فرهـاد دژپسـند ،وزیـر امـور اقتصـادی و دارائـی به صـورت همزمان افتتاح شـد.
در پنجـره واحـد فیزیکـی ،ثبت شـرکت بـا مسـئولیت محدود و سـهامیخاص
انجـام گرفتـه و امـوری چـون تائیـد نام شـرکت ،انجام پروسـه پلمپ دفاتر شـرکت،
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تشـکیل پرونـده مالیاتـی ،هماهنگـی جهت صدور کـد کارگاهی در تامیـن اجتماعی
و آگهـی در روزنامـه رسـمیانجام میپذیـرد.
در ایـن راسـتا ،ادارات ثبـت اسـناد و املاک ،امـور مالیاتـی ،تامیـن اجتماعـی
و پسـت اسـتان بـا معرفـی کارشناسـان خـود بـه اتـاق بازرگانـی تبریـز ،رسـما امور
مربـوط بـه ثبـت شـرکت بـا مسـئولیت محـدود را آغـاز کـرده اند.
پروسـه کاری ثبت شـرکت تا پیش از افتتاح پنجره واحد کسـب و کار ،بیشـتر
از یـک مـاه زمـان میبـرد که ایـن امر با تلاش ارگانهـا و ادارات مربوطـه در عرض
سـه روز امکانپذیر شـده است.
سـه مرحلـه اثرگـذار بـر روی زمـان و فرآینـد شـروع کسـب و کار شـامل امـور
مربـوط بـه ادارات مالیـات ،تأمیـن اجتماعـی و ثبـت شـرکتها بـوده کـه بـا ایجـاد
پنجـره واحـد کسـب و کار ،ایـن زمـان بـه طـور چشـمگیری کاهـش یافته اسـت و
انجـام ثبـت نام برون سـازمانی ثبت شـرکتها و سـایر ارگانهای ذیربـط هم اکنون
توسـط کاربـر اتـاق بازرگانـی انجـام میگیرد.
در ایـن طـرح ،نماینـدگان ادارات به فعـاالن اقتصـادی ،مشـاوره و راهنماییهای
الزم در خصـوص ارائـه مـدارک الزم بـرای ثبـت «شـرکت بـا مسـئولیت محـدود» و
«شـرکت سـهامیخاص » داده و بـه دنبـال آن ،با بسـترهای الزم فراهم شـده توسـط
اتـاق و سـایر ادارات ،ثبـت شـرکت در مدت زمان کمتر از  72سـاعت عملی میشـود.

زمان

تعداد کل شرکتهای
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شرکت با مسئولیت
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72

52

20

49
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دورههای آموزشی
برگزار شده توسط اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی تبریز
مدرس

زمان برگزاری

موضوع

نام دوره
بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان

جعفر سمساری

1400/03/09

تبیین قوانین ومقررات

نحوه تنظیم و ارسال اظهار نامه مالیاتی

حسین احمدپور

1400/03/26

تبیین قوانین و مقررات

قوانین و مقررات ثبت عالئم تجاری

علیرضا وظیفه

1400/04/02

تبیین قوانین و مقررات

آشنایی با اینکوترمز

دکتر کریم رسولی

14001/05/13

تجارت بین الملل

قوانین و مقررات صادرات و واردات

دکتر مظفر ناصری

1400/05/17

تجارت بین الملل

دکتر گرزین

1400/05/20

تجارت بین الملل

دکتر مظفر ناصری

1400/06/03

تجارت بین الملل

دکتر مجتبی موسویان

1400/06/10

بازاریابی بین الملل

دکتر گرزین

1400/06/13

تجارت بین الملل

دکترمهدی نجات نیا

14001/06/17

بازاریابی بین الملل

آشنایی با قوانین مالیات برارزش افزوده

عالیی

1400/06/29

تبیین قوانین و مقررات

آشنایی با آخرین تغییرات قوانین کار()1

دکتر بخشعلی زاده

1400/06/30

تبیین قوانین و مقررات

دکتر غالمرضا اسگندری

1400/06/31

تبیین قوانین ومقررات

دکتر بخشعلی زاده

1400/07/06

تبیین قوانین و مقررات

دکترغالمرضا اسگندری

1400/07/07

تبیین قوانین و مقررات

آموزش اصول و فنون نوین بازاریابی ()1

دکتر کریم اسگندری

1400/07/18

بازار یابی

آموزش اصول و فنون نوین بازاریابی ()2

دکتر کریم اسگندری

1400/07/19

بازاریابی

آموزش وب مارکتینگ()1

دکتر شهاب فرقانی

1400/07/20

بازار یابی الکترونیک

آموزش وب مارکتینگ()2

دکتر شهاب فرقانی

1400/07/12

بازاریابی الکترونیک

آشنایی با نحوه تدوین وتنظیم قراردادهای تجاری()1

دکترخسرو بخشعلی زاده

1400/07/28

قوانین و مقررات (بازاریابی)

آشنایی با نحوه تدوین و تنظیم قراردادهای تجاری()2

دکترخسرو بخشعلی زاده

1400/07/27

قوانین و مقررات (بازاریابی)

محمدباقر عالیی

1400/07/28

امور گمرکی و ترخیص کاال
ثبت سفارش کاال
مزایای تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
پنجره واحد تجارت فرامرزی EPL
فرصتهای تجاری با بازار عراق (کاال و خدمات)

آشنایی با آخرین تغییرات قوانین تامین اجتماعی()1
آشنایی با آخرین تغییرات قوانین کار()2
آشنایی با آخرین قوانین و مقررات تامین اجتماعی()2

آشنایی با قوانین مالیات برارزش افزوده

تبیین قوانین ومقررات
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آمار صدور کارت بازرگانی
و عضویت اتاق تبریز

کارتهای بازرگانی صادره و تمدید شش ماهه نخست سال 1400
حقیقی صدور

حقوقی صدور

حقیقی تمدید

حقوقی تمدید

55

93

102

315

جمع کل565 :

کارتهای عضویت صادره و تمدید شش ماهه نخست سال 1400
حقیقی صدور

حقوقی صدور

حقیقی تمدید

حقوقی تمدید

40

30

44

102

جمع کل216 :

کارنه تیر

آمار شش ماهه صدور کارنه تیر اتاق تبریز
زمان

تعداد صدور و ثبت کارنه تیر

شش ماهه اول سال 1400

 9448جلد

شش ماهه اول سال 1399

 5700جلد

آمار صدور گواهی مبدا اتاق تبریز در شش ماهه نخست سال 1400
تعداد گواهیهای صادر شده
9727
80

جمع ارزش دالری ()$
172.036.954

جمع وزن ناخالص ()kg
312.148.284
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از دریچه دوربین

دیدار با رییس کل دادگستری آذربایجانشرقی

دیدار با دادستان تبریز

دیدار با استاندار آذربایجانشرقی

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان آذربایجانشرقی

دیدار با مدیرکل بازرسی آذربایجانشرقی

دیدار با رایزنان جدید بازرگانی ایران در جمهوری آذربایجان و ارمنستان

جلسه ویدیوکنفرانسی با سفیر جمهوری اسالمی ایران در هند

جلسه ویدیوکنفرانسی با استاندار ترابزون

81
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دیدار با سفیر جمهوری اسالمی ایران در تفلیس

دیدار با مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در آذربایجانشرقی

هفتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی

کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز

82

هفتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی

کمیته کارشناسی امکانسنجی تشکیل کنسرسیومهای صادراتی

جلسه احصای مشکالت تجارت با جمهوری آذربایجان

حضور سفیر جمهوری اسالمی ایران در قزاقستان
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هفتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی

کمیسیون کشاورزی ،صنایع غذایی ،آب و محیط زیست اتاق

تجلیل از جوانان کارآفرین و صنعتگر منتخب آذربایجانشرقی

کمیسیون صنعت و معدن اتاق

امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق تبریز و کنفدراسیون ملی کارآفرینان جمهوری آذربایجان

حضور مسئوالن سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در اتاق تبریز

ارتباط وبیناری با اتاق بازرگانی ماگیلوف

جلسه بررسی مشکالت قطعی برق صنایع آذربایجانشرقی

83
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هفتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی

نشست خبری طرح ایران تک

جلسه کمیسیون کارآفرینی ،گردشگری و اقتصاد دانش بنیان اتاق بازرگانی تبریز

نشست خبری اتاق بازرگانی تبریز به مناسبت روز خبرنگار

84

هفتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی

جلسه بررسی وضعیت صادرات استان

هفتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی

نشست هماندیشی تشکلهای اتاق بازرگانی تبریز

