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سرمقاله

اقتصاد کشور در محاق نقدینگی
ابوالفتح ابراهیمی

بـا افزایـش قیمت جهانی نفت و بازگشـت مجدد درآمدهـای ارزی و موفقیت در مذاکرات
و رفـع تحریمهـا ،دولت سـیزدهم میتواند سیاسـتهای مختلفـی را با توجه بـه نقش کلیدی
ایـن درآمدهـا در اقتصـاد ایران از طریق کنترل حجـم نقدینگی بازتعریف نماید.
تثبیـت شـرایط اقتصـادی کشـور و قابـل پیـش بینـی بـودن آن شـرط نخسـت
سـرمایهگذاری در صنعـت ،تولیـد و تجـارت مـی باشـد .بـه منظـور تامیـن این شـرط یعنی
تثبیـت اوضـاع اقتصادی می بایسـت به کاهـش تورم و ثابت نگاه داشـتن نـرخ آن اقدام نمود
تـا فعالیـن اقتصـادی در یـک بـازه زمانـی ،تکلیف سـرمایه خود را مشـخص نمایند .از سـوی
دیگـر دولـت و وزارتخانههـای وابسـته نیـز برای تعییـن تکلیـف بودجههای جـاری و عمرانی
خـود نیازمنـد تثبیـت نـرخ تـورم مـی باشـند و از طـرف دیگـر تثبیـت نـرخ تـورم بسـتگی
تـام بـه تثبیـت نـرخ ارز داشـته و نوسـانات بـازار ارز ممکـن اسـت تمامـی پیـشبینیهـا و
برنامهریزیهـای فعالیـن اقتصـادی و حتـی بخش دولتـی را دچـار تزلزل و دگرگونـی نماید.
یکـی از علـل مهـم افزایـش نـرخ تـورم میـزان بـاالی حجـم نقدینگی در کشـور می
باشـد .در صـورت تـداوم وضعیـت فعلـی پیـش بینـی میشـود رشـد متوسـط سـاالنه
نقدینگـی کشـور از ابتـدای سـال  ۱۳۹۶و برنامه ششـم اقتصـادی تا سـال  ۱۴۰۰به بیش
از  ۳۰درصـد برسـد .در خوشـبینانه تریـن حالت رشـد ماهانه نقدینگـی  ۲.۳درصد بوده و
چنـان کـه ایـن رونـد تداوم یابـد حجـم نقدینگی در پایـان سـال  ۱۴۰۰به حـدود ۴۵۰۰
هـزار میلیـارد تومـان بـرآورد میشـود کـه بر این اسـاس رشـد سـاالنه نقدینگی در سـال
 ۱۴۰۰حـدود  ۲۹.۴درصـد خواهـد بود.
ولـی بررسـیها گویـای آن مـی باشـد که متوسـط رشـد ماهانـه نقدینگی درشـش
ماهـه منتهـی بـه تیرمـاه امسـال  ۲.۸درصـد بـوده که بـا در نظـر گرفتن این عـدد حجم
نقدینگـی در پایـان امسـال بـه بیـش از  4660هزار میلیـارد تومان خواهد رسـید .بنابراین
درصـد رشـد نقدینگـی میتوانـد در پایـان سـال  ۱۴۰۰بـه  ۳۴درصـد نیز ارتقـاء یابد.
لزوم نظارت بیشتر بر بانکها
بـرای مدیریـت خلـق نقدینگـی در قدم نخسـت می بایسـت محدودیتهـای الزم را
بـه عملکـرد و بـر رشـد ترازنامـه بانکهای کشـور اعمـال نمود .نظارت شـدید بـر بانکها
و شـرکتهای وابسـته بـه آنها بـه منظور جلوگیـری از ورود بـه فعالیتهای سـفته بازانه و
کنتـرل هرچه بیشـتر به نحوه اعطای تسـهیالت توسـط ناظـر بانک مرکزی بسـیار مهم و
ضروری اسـت .در این راسـتا کاهش سـود سـپردههای کوتاه مدت نیز بسـیار موثر خواهد
بـود .فـروش اوراق ودیعـه و داراییهـا توسـط دولـت و سـپرده گـذاری منابـع حاصلـه در
بانکهـا بـا هـدف جمـع آوری نقدینگـی جامعه و عـدم ورود سـریع این پولها بـه اقتصاد
کشـور مـی توانـد نقش موثـری را در کنترل حجـم نقدینگی ایفـا نماید.

4

لزوم انسداد راههای فرار مالیاتی واسطهها
انسـداد راههـای فـرار مالیاتـی واسـطهها که بـه هیچ عنوان خـط و نشـانی از خود در

بـازار برجـای نمـی گذارنـد ولی از علـل اصلی دامن زدن بـه تورم از طریـق تزریق نابهنگام
نقدینگـی بـر پیکـره اقتصادی محسـوب شـده و بازارهای ملتهـب را به وجود مـی آورند از
اولویتهـای ذکر شـده می باشـند.
بازار سهام تقویت شود
دولـت سـیزدهم مـی بایسـت مسـیر بازگردانیدن اعتمـاد به بـازار سـرمایه و حرکت
پـول بـه سـمت و سـوی تولیـد از طریـق رونـق بـورس را در پیش بگیـرد چراکه بـا رونق
مجـدد بـازار سـهام و ایجـاد انگیزههـای سـرمایهگذاری مـدت دار و اسـتقرار نقدینگـی و
حبـس آن در ایـن بـازار تقاضـا بـرای دارایـی نقدینگـی کاسـته و تـورم از کانـال افزایـش
تقاضـای سـهام ،کنتـرل میگـردد .در غیـر این صـورت میزان حجـم نقدینگی قادر اسـت
تمـام بازارهـای مـوازی نظیـر مسـکن ،خـودرو ،ارز و طلا را با شـوک بیشـتری در نوردد،
همـان اتفاقـی کـه در چنـد سـال اخیر شـاهد آن بـوده ایم.
لزوم حمایت واقعی از تولیدکنندگان
بـا امعـان نظر بـه کنترل نقدینگی حاصـل از درآمدهای ارزی حاصـل از فروش نفت،
کسـری بودجـه دولـت مرتفـع و میتـوان مسـیر را بـرای سیاسـتگذاری مسـتقل از پولی
نمـودن بودجـه بـاز کـرد .البتـه ایـن امـر به شـرطی محقق میشـود کـه دالرهـای نفتی
رونـد سـابقه خـود را نپیمایـد و ارز حاصلـه ،صـرف واردات کاالهای غیرضـروری و مصرفی
نگردیـده و پشـتوانه محکمـی بـرای تولیـد و صنعت کشـور باشـد .پـر واضح اسـت تزریق
ارزهـای حاصـل از فـروش نفـت به جامعـه ،تقاضای خریـد کاال و خدمـات را افزایش و اگر
از تولیـد کننـده حمایت کافی صورت نگیـرد ،راه برای ورود کاالهـای خارجی ،چه از روش
قانونـی و یـا از طریـق قاچاق همـوار و مردم به مـرور زمان کاالهای شـاید ارزان تر خارجی
را جایگزیـن کاالهـای ایرانـی نماینـد که پیامد آن کاهـش تولید داخلـی و افزایش بیکاری
اسـت؛ بنابرایـن حجـم نقدینگی در جامعـه باید به درسـتی هدایت گردد و بهترین مسـیر
بـرای ایـن امـر سیاسـتهای تزریـق منابع مالـی مزبور بـه تولیدکننـدگان اسـت و در این
اثنـا حمایـت از مونتـاژ را بـا دفاع از تولیـد واقعی بایـد تمییز داد.
اهمیت استفاده بهینه از منابع ارزی به منظور بقاء تولید و اشتغالزایی
صنایـع بـزرگ تحت مدیریت دولت نیز نمی بایسـت شـرایط تحریمی امـروز را طویل
المـدت فـرض نمایند چراکه بـا ارتقای انتظارات مردم و برداشـتن تحریمهـا ،رقبای جدی
وارد بـازار شـده و میتواننـد جایـگاه آنهـا را متزلـزل نماینـد .صنایـع بـزرگ مزبـور مـی
بایسـت بـه افقهـا و امکاناتـی بنگرنـد کـه در سـالهای آینـده سـازمان تجـارت جهانـی
بـرای مصرفکننـدگان فراهـم خواهـد نمود .پذیـرش ایـران در پیمان اقتصادی شـانگهای
و ورود رقبـا بـه ایـران تلنگـری بـر پایـان نقـش آفرینی برخـی از ایـن صنایـع خواهد بود
فلـذا اسـتفاده بهینـه از منابع ارزی بـرای ارتقاء فنـاوری و تکنولوژی و رقابـت پذیر نمودن
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شـرکتهای بـزرگ یاد شـده به جـای تزریـق نقدینگی بر پیکره بـازار اهمیت بسـزایی در
بقـاء تولیـد و اشـتغال زایی خواهد داشـت.

و بانـک مرکـزی در ابلاغ سیاسـت صحیح بـه بانکها و رصد نمـودن انحرافات و انباشـت
نقدینگـی در بخشهـای خـاص حائز اهمیت می باشـد.

لزوم تعیین تکلیف صنایع بزرگ شبه دولتی
از سـوی دیگـر تعییـن تکلیـف صنایـع بـزرگ دولتـی و یـا صنایعـی کـه تحـت
سیاسـتهای ابالغـی دولـت اداره مـی شـوند از عوامـل تعیینکننـده گـردش نقدینگـی
در بازارهـای کشـور مـی باشـد؛ صنایعـی مثـل خودروسـازان که سـهم بزرگـی در گردش
نقدینگـی و شـاخص سـازی بـورس بـر عهـده دارنـد در ایـن مقولـه جـای میگیرنـد.
اصالحـات اساسـی در ایـن صنایـع و واگـذاری صحیـح آنهـا بـه بخش خصوصـی واقعی
میتوانـد از رشـد انباشـت نقدینگی در بخشهای واسـطهگری بازار جلوگیری کنـد .اقدامی که
علاوه بـر کیفـی سـازی و ارتقاء فن آوری میتواند صنعت قطعه سـازی کشـور را کـه اکنون در
آسـتانه بالتکلیفـی به سـر میبـرد و یکی از ارکان اشـتغال محسـوب میگردد ،متحول سـازد و
نقدینگـی کالن ایـن صنایـع را از طریق این قشـر فعـال به تولید مصروف سـازد.
در ایـن راسـتا اجـرای طـرح پیشـنهادی قطعه سـازان موصـوف به طـرح تامین مالی
زنجیـره ای مـی توانـد از یـک سـو از انباشـت نقدینگـی در بانکهـا جلوگیری و از سـوی
دیگـر بـا تزریـق وجـوه الزم بـه قطعـه سـازان ،معضـل بـزرگ آنـان را در تامیـن سـرمایه
در گـردش و نقدینگـی حـل نمایـد .بدیـن صورت کـه خودروسـازان که گیرنـدگان عمده
تسـهیالت بانکـی می باشـند ،میتواننـد در مقابل دریافـت قطعات و مجموعههـای خودرو
از ایـن تولیدکننـدگان و کارگاههـای کوچـک ،تسـهیالت ماخـوذه را بـه جای گـردش در
سیسـتمهای عریـض و طویـل خـود بـه صـورت مسـتقیم بـه قطعه سـازان منتقـل کنند
و در ایـن حالـت ارتبـاط مسـتقیم منابـع بانکـی بـا تولید کننـدگان قطعـات و مجموعهها
برقـرار و همچنیـن مشـکل تحویـل به موقع خـودرو بـه متقاضیانی که مدتهـای مدیدی
را بـه علت کسـری قطعـات به انتظار مینشـینند ،مرتفع مـی گردد .الزم به توضیح اسـت
هـم اکنـون نزدیـک به  ۸۸۵هـزار نفـر در واحدهای تولیـدی و خدمات صنعت خـودرو در
کشـورمان مشـغول به کار می باشـند.
بـر اسـاس گـزارش مرکـز پژوهشهـای مجلـس شـورای اسلامی ،توزیـع نقدینگـی
جامعه بسـیار نامتوازن بوده و بخش قابل توجهی از سـپردهها در اختیار اشـخاص حقیقی
و حقوقـی محـدودی اسـت و بنابراین تغییر ترکیـب نقدینگی و تاثیرات آن بر تورم کشـور
بـه تصمیمـات افـراد معـدودی بسـتگی دارد .برای فائق آمـدن بر این مشـکل ،نقش دولت

نقش بسزای هدایت نقدینگی به سمت سرمایهگذاری در بخش صنعت و تولید
همانگونـه کـه اشـاره شـد ،بانکهـا بـا انتخـاب گزینـه صحیـح میتواننـد احجـام
نقدینگـی کشـور را بـه سـوی سـرمایهگذاری در صنعـت و تولیـد سـوق دهنـد .حمایـت
از طرحهـای توسـعه صنعتـی بـا در نظرگیـری مشـوقهای الزم راهـی اسـت کـه دیگـر
کشـورهای در حـال توسـعه آن را تجربـه نمـوده انـد .کشـورهایی مثـل تایوان ،سـنگاپور
و هندوسـتان نمونههـای خوبـی بـرای متولیـان و تدوینگـران برنامهریزی توسـعه کشـور
مـی باشـند .کشـورهایی کـه اکنـون به قطـب فناوری آسـیا تبدیل شـده اند بـه حدی که
بـا هدایـت صحیح نقدینگـی و دادن مشـوقهای سـرمایهگذاری بیـش از  ۷۰درصد تولید
رایانههای شـخصی ۵۰ ،درصد نمایشـگرهای ال سـی دی و یک پنجم از گوشـیهای تلفن
همـراه دنیـا در آنهـا تولیـد و معامله میشـود.
همزمـان بـا افزایـش درآمدهـای ارزی و نفتـی میتـوان بـه تقویـت صندوقهـای
ذی اهمیـت کشـور اقـدام نمـود .تقویـت صنـدوق ذخیـره ارزی بـرای اسـتفاده در
سـرمایهگذاریهای آتـی و تامیـن بخشـی از اعتبـارات پروژههـا و طرحهـای تولیـدی و
توسـعه ای و یـا اختصـاص قسـمتی از ایـن ذخایـر بـه صنـدوق ضمانـت صـادرات بـرای
حمایـت از صـادرات و ارز آوری مجـدد توسـط واحدهـای صنعتـی و تجـاری کشـورمان از
جملـه مصـارف بهینـه و معقـول منابـع ارزی مـی باشـند.
بهر ه مندی از ظرفیتهای بخش خصوصی برای تکمیل طرحهای نیمه تمام دولتی
از سـوی دیگـر واگـذاری پروژههای انتفاعی نیمـه تمام دولتی همچون بیمارسـتانها
و مراکـز ورزشـی ،هتلهـا ،راه آهـن و  ...بـه بخش خصوصی بـه همراه مشـوقهای اعطای
وام مـی توانـد بـار گرانی را از دوش دولت برداشـته و منابع مالی را به مسـیر اشـتغال زایی
هدایـت نمایـد .بـا انتقـال مسـئولیت مزبـور و رصـد نمودن پیشـرفت ایـن پروژههـا دولت
نقـش نظارتـی خـود را به نحو احسـن انجـام خواهد داد .الزم به توضیح اسـت بنـا به اعالم
کمیسـیون عمران مجلس شـورای اسلامی ،تکمیـل طرحهای نیمه تمـام دولتی به حدود
 ۷۰۰هـزار میلیـارد تومـان اعتبار نیاز دارد کـه برای تضمین عملیاتی شـدن و اتمام آنها،
ایـن مهـم را میتوان توسـط بخش خصوصی به سـرانجام رسـانید.
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یونس ژائله ،رییس اتاق تبریز:

آنچه برای سال  1401پیش رو داریم
بـا تلاش و همـت اعضـای اتـاق بازرگانـی تبریـز
در سـال  ،1400کارنامـهی مثبتـی از عملکـرد بخـش
خصوصـی اسـتان ارائـه شـد کـه یکـی از اتفاقـات مبارک
در ایـن سـال ،اضافه شـدن  15هـزار نیروی جدیـد کار به
واحدهـای تولیـدی اسـتان بـود و ایـن اتفـاق در حالی رخ
داد کـه در سـایر اسـتانها بهدلیـل شـیوع ویـروس کرونا
و مشـکالت اقتصـادی اکثـر واحدهـای تولیدی بـا کاهش
نیـرو مواجه شـدند.
یکـی دیگـر از وظایـف اصلی اتـاق بازرگانـی ،آموزش
بـرای کارآفرینـان ،صاحبـان صنایـع و مخصوصـاً جوانانی
اسـت کـه به تازگـی وارد عرصـهی کارآفرینی شـدهاند که
در ایـن راسـتا اتـاق بازرگانی تبریز موفق به کسـب رتبهی
نخسـت بحـث آمـوزش در بیـن اتاقهای ایران شـد.
شـورای گفتوگـوی دولـت و بخـش خصوصـی
آذربایجـان شـرقی نیـز در بین تمامـی اتاقهـای بازرگانی
کشـور ،بـا انتخاب وزارت کشـور و براسـاس شـاخصهایی
مانند تعداد جلسـات و مصوبات نشسـتها بهعنـوان واحد
نمونـه و موفق انتخاب شـد که جـا دارد از تمامی کارکنان
اتـاق بازرگانـی تبریـز بابـت زحماتـی کـه بـرای برگزاری
جلسـات شـورای گفتوگو متحمل شـدند ،قدردانی کنیم.
جـا دارد از الطـاف و حمایتهـای حجـت االسلام
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و المسـلمین آل هاشـم نماینـده ولیفقیـه در آذربایجـان
شـرقی و امامجمعـه تبریـز قدردانـی کنیـم کـه بـا
رهنمودهـای خـود باعـث ایجـاد تعاملی نمون ه و سـتودنی
بیـن مسـئولین اسـتان شـد ه و همچنیـن از حمایتهـا و
زحمـات مسـئولین دولتـی نیـز تشـکر میکنیـم.
طبیعتـاً اتـاق بازرگانـی ماننـد سـایر مجموعههـا
در کنـار نقـاط قـوت ،نقـاط ضعفـی نیـز داشتهاسـت کـه
میبایسـت در سـال  1401بـا حمایتهـای دولـت و
همـکاری بخـش خصوصـی ،این مشـکالت و نقـاط ضعف
موجـود را جبـران کنیـم.
یکـی از مشـکالت بخـش خصوصی در سـال ،1401
بحـث تامیـن زیرسـاختهای صنایع یعنی آب ،بـرق و گاز
بـود و بـا توجه به اینکـه آذربایجـان شـرقی در پایان خط
گازی قـرار دارد ،متأسـفانه همـواره بـا مشـکل قطعی گاز
روبرو هسـتیم.
تمامـی ایـن مشـکالت در جلسـات شـورای
گفتوگـوی دولـت و بخـش خصوصی به اطالع مسـئولین
دولتـی رسـید ه و برنامههـای مختلفـی نیز بـرای حل این
مشـکالت در نظـر گرفتهشـده اسـت.
اولیـن برنامـه انتقـال آب ارس بـه تبریـز اسـت کـه
خوشـبختانه بـا پیگیریهـای انجامشـده شـاهد خواهیـم

در بخش سرمایهگذاری نیز با توجه
به اینکه سالهاست سرمایهگذاری ما در
جهت منفی قرار دارد ،باید در سال آینده
از فرصتهای بهوجودآمده در جهت انجام
سرمایهگذاریهای مفید استفاده کنیم
بـود کـه بعـد از چندیـن سـال بـا اختصـاص حقآبـه
آذربایجـان شـرقی ،صنعت اسـتان از مشـکل کمبـود آب
نجـات خواهـد یافـت.
در بحـث تامیـن کمبود بـرق نیز سـرمایهگذاریهای
مناسـبی از سـوی بخـش خصوصـی در شـهرکهای
صنعتـی انجامشـده اسـت کـه امیدواریم با کمک شـرکت
بـرق و تامیـن گاز مناسـب ،ژنراتورهـای موجـود بـه مدار
تولیـد بـرق وارد شـده و بـهزودی بتوانیـم کمبـود بـرق
واحدهـای تولیـدی را جبـران کنیـم.
متاسـفانه در بودجهی سـال  1401مقرر شـده است
درآمدهـای سـه در هـزاری کـه قبلا توسـط واحدهـای
تولیـدی و بخـش خصوصـی کـه عضـو اتـاق بودنـد ،واریز
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میشـد ،اکنـون به حسـاب دولـت واریز و ایـن نهاد بخش
خصوصـی از طریـق دولت اداره شـود .این در حالی اسـت
کـه در تمامـی کشـورهای دنیـا اتاقهـای بازرگانـی یـک
ً
کاملا خصوصـی هسـتند و اصلا وظایـف دولتـی و
نهـاد
حاکمیتـی نداشـته و صرفا نقش مشـورتی و مشـارکت در
بهبـود فضـای کسـبوکار و ایجـاد و تامیـن ثـروت بـرای
مـردم را ایفـا میکننـد.
ایجـاد اشـتغال پایـدار ،تولیـد ثـروت ،صـادرات و
گـزارش مشـکالت و موانـع تولید به مسـئولین جهت حل
ایـن مشـکالت ،وظایـف اتاقهـای بازرگانـی اسـت.
متاسـفانه در صـورت تصویب این قانون جدید ،شـأن
و جایـگاه اتاقهـای بازرگانـی زیـر سـوال مـیرود و بعد از
ایـن قانـون ،عالقهای کـه بخش خصوصی بـرای حضور در
اتـاق بازرگانی داشـت ،کاهـش خواهد یافت.
موضوعـی کـه باید مـورد توجه قـرار گیرد این اسـت
کـه بخـش خصوصـی ایـن توانایـی را دارد کـه بـدون بـر
هـم زدن سـاختار اتـاق بازرگانی هزینههای اتـاق را تامین
کـرده و بـه فعالیـت خـود نیـز ادامه دهـد و مـا امیدواریم
مسـئولین حاکمیتـی تدبیـری بیندیشـند تـا ایـن قانـون
تصویـب و اجرا نشـود.
یکـی دیگـر از موضوعـات مهـم در بودجـهی سـال
 ،1401حـذف ارز چهـار هـزار و  200تومانـی از کاالهـای
اساسـی اسـت و مـا نیـز معتقـد هسـتیم ایـن کار بسـیار
خوبـی اسـت و بایـد سـالهای قبـل انجـام میشـد امـا
شـرایط کنونـی بـرای انجـام ایـن کار مناسـب نیسـت.
متاسـفانه تمامـی دولتهـا بـرای جبـران کمبـود
بودجـه نسـبت بـه افزایش پایهی پولـی اقـدام کردهاند که
اینموضـوع ضربـات زیـادی به اقتصـاد کشـور وارد کرده و
در نتیجـه منجـر بـه کاهـش ارزش پول ملی شـدهاسـت.
در سـال  1391نیـز ارز یـک هـزار تومانی به ارز سـه
هـزار و  700تومانـی تبدیـل شـد و دولـت وقـت معتقـد
بـود کـه ارز هـزار تومانـی منجـر بـه ایجـاد رانـت شـده و
در صـورت افزایـش قیمـت ارز به سـه هـزار و  700تومان،
رونـد یکنواختـی ایجـاد میشـود امـا مشـاهده کردیم که
دولتهـا نتوانسـتند قیمت ارز را در نرخ سـه هـزار و 700
تومـان حفـظ کنند.
بـا توجه بـه تنبلی دولتهـا در تامیـن و تولید ثروت
بـرای کشـور ،راحتتریـن کار ممکـن یعنـی چـاپ پـول
انتخـاب شـد و در حقیقـت بـا ایـن کار ارزش پـول ملـی
کشـور و درآمـد سـرانه نیـز کاهـش یافتـه و بزرگتریـن
ضربـه بـه اقتصاد ایـران وارد شـد.
درحالحاضـر قیمتهـای جهانـی کاالهـای اساسـی
بهشـدت افزایشیافتـه اسـت کـه بهعنـوان مثـال قیمـت
جهانـی روغننباتـی از  700دالر بـه دو هـزار و  400دالر
رسـیده اسـت و علاو ه بـر روغـن ،قیمـت ذرت ،گنـدم و
سـایر کاالهـا نیـز در کنار رشـد قیمت نفـت و گاز افزایش
یافته اسـت و مـا میخواهیـم در کنار افزایـش قیمتهای
جهانـی کاالهای اساسـی با تغییـر نرخ ارز از چهـار و 200

تومـان بـه  23هـزار و  500تومـان ،تورمـی چنـد برابـری
ایجـاد کنیـم و لـذا بـا توجـه بـه تـورم مـواد اولیـه و ایـن
افزایـش قیمت ،در سـال آینـده با بحران اقتصـادی مواجه
خواهیم شـد و طبیعتـاً بخش خصوصی باید خـود را برای
این مشـکل آمـاده کند.
موضـوع دیگـر بحـث افزایـش  57درصـدی حقـوق
کارگـران اسـت که البته بحـث افزایش حقـوق کارگران به
دلیل مشـکالت اقتصـادی موجود و عدم توانایـی کارگران
در تامیـن هزینههـای خانـواده خـود ،امری طبیعی اسـت
امـا ایـن عـدد انتخابشـده بسـیار زیـاد اسـت و بحـران
دیگـری در صنایـع ایجـاد خواهد کرد که ایـن بحران نظم
موجـود را بههـم خواهـد زد .چراکـه واحدهـای تولیـدی
در کنـار افزایـش حقـوق کارگـران ،بـا افزایـش بحثهای
مالیاتـی ،بیمـه و سـایر موضوعـات نیـز مواجـه خواهنـد
شـد و برای سـرپا مانـدن نیازمنـد نقدینگی و سـرمایه در
گـردش هسـتند کـه بانکهـا نیـز بـه دلیـل محدودیـت
منابـع توانایـی الزم برای تامیـن این مقـدار از نقدینگی را
نخواهند داشـت.
نتیجـهی تمامـی مشـکالت مذکـور کاهـش میـزان
مصـرف کاالهـای اساسـی خواهـد شـد؛ همانطـور کـه
اکنون قیمت گوشـت تـا  160هزار تومـان افزایش یافته و
میزان اسـتفاده مصرفکننـدگان نیز بهشـدت پایین آمده
است.
در مقابـل تمامی موارد اشارهشـده کـه همگی تهدید
هسـتند ،فرصتهایـی نیـز وجـود دارد کـه ما بایـد از این
فرصتهـا اسـتفاده کنیـم  .یکـی از این فرصتهـا افزایش
تعامـل بخـش خصوصی بـا دولت اسـت و بخش خصوصی
بایـد بـه دولـت کمک کند تـا از این شـرایط بحرانی خارج
شـود و یکـی از مـواردی که مـا بهعنوان بخـش خصوصی
میتوانیـم بـه دولت کمک کنیـم ،حفظ وضعیت اشـتغال
موجود اسـت.
در بخـش کشـاورزی با توجه بـه افزایش قیمتهای
جهانـی محصـوالت کشـاورزی ،حتما باید به فکـر افزایش
تولیـد داخـل باشـیم و دراینراسـتا از وزارت جهـاد
کشـاورزی میخواهیـم در بحـث کشـتهای قـراردادی،
تامیـن بذر ،کود و سـموم مناسـب همـکاری و کمکهای
الزم را انجـام دهـد تـا بخـش خصوصـی با اسـتفاده از این
ظرفیـت بتوانـد تولیـد محصـوالت کشـاورزی را افزایـش
دهد.
در بخـش صـادرات نیـز از دولـت میخواهیـم
زیرسـاختهای حملونقـل بینالمللـی را تقویـت
و سیاسـتهایی را در بخـش کالن اعمـال کنـد تـا
کامیونهـای یخچـالدار افزایـش یافتـه و نـاوگان
حملونقـل ریلـی از جمله بنـدر ریلی جلفا که سالهاسـت
بلا اسـتفاده مانده ،بـه روند قبلی بازگشـته و فعالیت خود
را مجـددا ً آغـاز کنـد.
مـا میتوانیـم بـا کاهـش هزینههـای حملونقـل
قسـمتی از ایـن تـورم را پوشـش دهیم چراکـه هزینههای

حملونقـل بینالمللـی بهشـدت افزایـش یافتهاسـت و
بـا ایـن افزایـش هزینـه میـزان صـادرات نیـز کاهشیافته
اسـت؛ لـذا راهانـدازی مجـدد حملونقـل ریلی جلفـا جزء
اولویتهـای مهـم و ضـروری اسـت.
بخـش خصوصـی نیـز بایـد اسـتانداردهای مناسـب
بازارهـای مختلـف را رعایـت کنـد .متأسـفانه برخـی
از کاالهـای مـا بهعلـت عـدم رعایـت اسـتانداردهای
بینالمللـی برگشـت میخـورد لـذا بایـد این اسـتانداردها
را رعایـت کـرده و محصـوالت باکیفیتـی تولیـد کنیم که
ایـن موضـوع در بخش کشـاورزی و محصـوالت گلخانهای
ضـرورت ویـژهای دارد.
همچنیـن بایـد از شـکلگیری عواملـی کـه منجر به
کاهـش بهـرهوری تولید میشـود ،جلوگیری کنیـم و باید
بـا دقـت بیشـتر در کاهش ضایعـات و افزایش بهـرهوری و
رفـع موانـع تولید قـدم برداریم.

بخش خصوصی باید به دولت کمک کند

تا از این شرایط بحرانی خارج شود و یکی
از مواردی که ما بهعنوان بخش خصوصی
میتوانیم به دولت کمک کنیم ،حفظ

وضعیت اشتغال موجود است.

در بخـش سـرمایهگذاری نیـز بـا توجـه بـه اینکـه
سالهاسـت سـرمایهگذاری مـا در جهـت منفی قـرار دارد،
بایـد در سـال آینـده از فرصتهـای بهوجودآمـده در
جهـت انجـام سـرمایهگذاریهای مفیـد اسـتفاده کنیـم و
باتوجـه بـه اینکـه ظاهـرا بودجـه و تسـهیالت کالنـی نیز
بـرای سـرمایهگذاری در نظر گرفتهشـده اسـت ،همه باید
تلاش کنیـم تا ایـن منابع و تسـهیالت در اختیار اسـتان
مـا نیـز قـرار گیرد.
در پایـان ضمـن تقدیـر از تمامـی فعـاالن عرصـهی
تولیـد و کارآفرینـان آذربایجـان شـرقی کـه غیرتمندانـه،
شـجاعانه و بـا تلاش شـبانه روزی خـود باعث ایجـاد 15
هـزار شـغل شـده انـد ،تاکید میکنیـم که همه مـا ،مردم
یـک اسـتان هسـتیم و بایـد دسـت در دسـت هـم دهیم
تـا از ایجـاد فقـر جلوگیـری کنیـم کـه ایـن جـزو وظایف
صنعتگـران و کارآفرینـان اسـت و دولت توان ایجاد شـغل
نـدارد و ایجـاد شـغل جـزو وظایف بخش خصوصی اسـت.
خوشـبختانه اتـاق بازرگانـی در سـال  1400وظایف
و مسـئولیتهای اجتماعـی خـود را در قبال مردم و قشـر
آسـیب دیـده جامعـه بهنحـو احسـن انجـام دادهاسـت که
بایـد ایـن مسـئولیت اجتماعـی بیـشاز این تداوم داشـته
باشد.
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تولید و صنعت

از نگاه استاندار آذریایجان شرقی
در زیر چکیدهای از سخنان عابدین خرم،
استاندار و رییس شورای گفتگوی دولت و
بخش خصوصی آذربایجانشرقی در سال
 1400در خصوص بخش تولید ،صنعت و
تجارت را از نظر میگذرانید.

بهمن  /23هشتادویکمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی استان

مسـئوالن و مدیـران کل مرتبـط بـا موضوعـات و مصوبات شـورای گفتوگو،

بایـد پیگیـر جـدی موضوعـات باشـند و اگـر نتیجهای حاصـل نمیشـود علت آن
بایـد ریشـهیابی و رفع شـود.

 21بهمن  /آیین افتتاح پروژههای دهه فجر
صنعتگـران و اهالـی تولیـد ،سـربازان خـط مقدم جنـگ اقتصادی هسـتند و

تحقـق ایـن مهم جـز بـا مجاهدت آنها میسـر نیسـت.

امروز دولت سیزدهم اراده کرده است تا موانع تولید را از سر راه بردارد.
 21بهمن  /جلسه کارگروه تسهیل

مـا بـرای رفـع موانع تولیـد و سـرمایهگذاری مصمم هسـتیم و تنها خواسـته

مـا از بخـش خصوصـی ،ایجاد اشـتغال و افزایش سـرمایه و درآمد سـرانه اسـت.
 13بهمن  /جلسه فوقالعاده
ستاد سرمایهگذاری استان

تأکیـد مـا در سـتاد سـرمایهگذاری ایـن اسـت کـه هـر سـرمایهگذاری وارد

اسـتان میشـود ،همـه مسـئوالن باید بـرای رفـع موانع فعالیـت او تلاش کنند و
سـرمایهگذار در پیچوخـم ادارات گرفتـار نشـود.
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 12بهمن  /دیدار با معاون شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کشور

بالتکیـف مانـدن پروژههـای ملی در اسـتان غیرقابـل قبول اسـت و وزارت راه

و شهرسـازی بایـد بـرای تخصیـص اعتبـار الزم و اتمام ایـن پروژههـا اقدامات الزم

را انجـام دهد.

 9بهمن  /گفتوگوی زنده تلویزیونی
از شبکه استانی سهند

تلاش کردیـم اطمینـان خاطر سـرمایهگذاران را بـه حضور و سـرمایهگذاری

در اسـتان جلب کنیم؛ در این راسـتا با تشـکیل ستاد سـرمایهگذاری و فعالسازی

پنجـره واحـد سـرمایهگذاری ،با بیش از  130نفر از سـرمایهگذاران اسـتان به طور

اختصاصی جلسـاتی برگزار کردیم.

اعتمـاد متقابلـی بین سـرمایهگذاران بخش خصوصی و دسـتگاههای اداری و

دولتـی ایجاد شـده اسـت و امیدواریـم حداکثر تا یک سـال آینده ،جذب سـرمایه

قابـل قبول و مناسـبی در اسـتان اتفاق بیفتد.

 7بهمن  /دیدار با سفیر
بنگالدش در ایران

اتـاق بازرگانی و بخش خصوصی اسـتان جزو فعالتریـن بخشهای اقتصادی

در کشـور هسـتند کـه آمادگـی همـکاری در پروژههای مشـترک سـرمایهگذاری
بهویـژه تولیـد و صادرات محصـوالت مورد نیاز کشـورهای مختلـف را دارند.
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 2بهمن  /آئین تکریم و معارفه

رئیس سازمان صمت آذربایجانشرقی
امـروز مدیـری میخواهیـم که عدالـت را ترجیح بدهـد و با ایجاد شـفافیت و

مبـارزه بـا فسـاد ،برای فراهـم کردن فرصتهـای برابر در عرصه تولیـد تالش کند.
بخـش عمـدهای از اشـتغال مربـوط بـه صنایع و بنگاههـای زودبـازده مربوط

اسـت که بایـد این صنایـع را تقویـت کنیم.

 30دی  /دیدار با سرکنسول ترکیه در تبریز
هرگونـه مانـع در مسـیر توسـعه روابط با ترکیه از میان برداشـته خواهد شـد؛

البتـه موانـع موجود بسـیار کم و قابل حل هسـتند.

اجازه نخواهیم دهیم اندک مشـکالت موجود در فرآیند جذب سـرمایهگذاری

روی هم تلنبار شـده و موجب ناامیدی سـرمایهگذاران شود.

 30دی  /دیدار با سفیر ایران در بالروس
امیدواریـم بـا تلاش و پیگیری اتـاق بازرگانـی و همکاری سـفارت جمهوری

اسلامی ایـران ،در چنـد ماه آینده افـق اجرایی خوبی برای توسـعه روابط و حضور
در بـازار بالروس ترسـیم کنیم.

 28دی  /ارتباط تصویری با سفیر ایران در ایروان
کشـورهای همسـایه شمالغرب کشـور ،دروازه دسترسـی ایران به بازار بزرگ

اوراسـیا هسـتند و با توجه به توانمندی واحدهای تولیدی اسـتان ،امکان صادرات

بـه بازارهـای منطقه از طریق این کشـورها را داریم.

 22دی  /جلسه تبیین الیحه بودجه 1401
بزرگتریـن مشـکل مدیریـت اقتصـادی کشـور ،نبـود ثبات اسـت کـه این امر

فضایـی کاملا امن و جذاب برای سـرمایهگذاری باشـند.

هیـچ کاری بـرای مـا مهمتـر و بااولویتتـر از ایجاد محیط مناسـب برای

جذب سـرمایهگذاری نیست.

موجـب شـده از تولیدکننـده تـا مصرفکننـده همگی ناراضی باشـند.

 18دی  /جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

بـرای حـل ایـن مشـکالت ،نیـاز به جراحـی اقتصـادی داریـم که ایـن امر در

بودجـه  1401مـورد توجه تصمیمگیران و کارشناسـان صاحب سـبک قرار گرفته
است.

آذربایجانشرقی

اتـاق بازرگانـی باید قـرارگاه اقتصادی و مرکز بالندگی و پویایی اقتصاد اسـتان

باشـد و بایـد این موضوع را در عمل نشـان دهیم.
 25دی  /جلسه بررسی موانع موجود

 13دی  /ارتباط تصویری با سفیر

در پایداری تولید و توسعه مس منطقه آذربایجان
مـس سـونگون و شـرکت ملـی مـس ایـران بایسـتی بـه وظایف قانونـی خود

درخصـوص پرداخـت سـهم اقتصـادی اسـتان و عملکرد شـفاف و مسـئولیتهای
اجتماعـی و قانونـی خـود عمـل کنند.

 19دی  /جلسه ستاد جذب و حمایت از
سرمایهگذاری استان

مدیران دسـتگاههای اسـتانی بایـد با ریسـکپذیری ،آمـاده فراهم کردن

جمهوری اسالمی ایران در آنکارا

بـا توجـه به سیاسـت دولت سـیزدهم برای گسـترش ارتباط با کشـورهای

همسـایه ،رویکـرد نمایندگیهـای جمهوری اسلامی این کشـورها باید تحرک
در حوزه دیپلماسـی اقتصادی باشـد.

از ســفرای کشــورمان در کشــورهای همســایه انتظــار داریــم تحــرک در

حــوزه دیپلماســی اقتصــادی را جــزو رویکردهــا و اولویتهــای خــود قــرار

دهنــد.

 9دی  /جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
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خواهــم بــود.
 8آذر  /بازدید از

مجتمع مس سونگون
بـه منظـور جلوگیـری از خامفروشـی و تحقـق مطالبـه مـردم مبنـی بر

بهرهمنـدی اسـتان از ظرفیـت ایـن معـدن ،طرحهـای توسـعه مجتمـع مس

سـونگون ورزقـان در بخشهـای کاتـد و تغلیـظ آغـاز و اجـرای پروژه بسـیار
مهـم تولیـد کاتد توسـط قـرارگاه سـازندگی خاتماالنبیا(ص) در دسـتور کار

است.

 2آذر  /آئین کلنگزنی عملیات اجرایی طرحهای

کارگـروه تسـهیل باید سـر صحنه ،موانـع را رفع کند و شـیرینی مصوبات این

توسعه منطقه آزاد ارس

کارگـروه بایـد در کام تولیدکنندگان احسـاس شـود؛ نقش کارگـروه در رفع موانع،
فراهـم کردن مسـیر تولیـد و افزایش صادرات دارای اهمیت اسـت.
 5دی  /دیدار با سفیر بالروس در ایران

هیـچ مانعـی بـرای توسـعه روابـط اقتصـادی ،تجـاری و فرهنگـی بـا بالروس

نداریم.

اراده جـدی دو کشـور بـرای توسـعه روابـط بایـد بـرای تجار و فعـاالن بخش

خصوصـی ملمـوس و قابـل مشـاهده بـوده و بـه عنـوان الگویـی در سـطح منطقه

پروژههـای توسـعهای در منطقـه آذربایجـان کـه از اعتبارات داخل اسـتان

و منطقـه آزاد تامیـن میشـود و هیـچ بـار مالـی بـه دولـت تحمیـل نمیکند،

بسـیار مهم اسـت.

سـهم توسـعه ،اشـتغال و درآمـد سـرانه اسـتان از رهگـذر همیـن پروژهها

تامیـن میشـود و بایـد ایـن فرآیند را بـه واسـطه ظرفیتهـای درونزا تکمیل

کنیم .

 25ابان  /جلسه ستاد

معرفی شـود.

 1دی  /مراسم گشایش راهگذر ایران -آذربایجان-
گرجستان -دریای سیاه و اروپا

اراده دولـت سـیزدهم ،گسـترش ارتباط با کشـورهای همسـایه بـوده و رئیس

تنظیم بازار استان

مسـئوالن بایـد بـه صـورت فعـال در میـدان عمـل حاضر باشـند و مسـائل و

مشـکالت را از نزدیـک و بـدون واسـطه مشـاهده کننـد.

جمهـور نیـز در این راسـتا نقـش ویژهای بـرای اسـتانهای مرزی قائل اسـت.

 24آبان  /دیدار با اعضای هیأت نمایندگان

ارتبـاط جادهای با کشـورهای همسـایه را به صورت گسـترده دنبـال خواهیم

کـرد و تلاش میکنیـم تـا موانع گمرکـی و زیرسـاختی در این حوزه رفع شـود.
 20آذر  /هفتاد و نهمین جلسه شورای
گفتوگوی آذربایجانشرقی

دولـت در ایـن راه پرچالـش ،همراه و همیـار تولیدکنندگان و بازرگانان اسـت

و بسـترها را بـرای فعالیـت قانونـی آنها تسـهیل خواهد کرد.

اتاق بازرگانی تبریز

تلاش و فعالیـت بخش خصوصـی ،نقطه امید و اتکای مـا در جنگ اقتصادی

اسـت و تمـام ادارات دولتـی وظیفـه دارنـد موانـع فعالیـت بخـش خصوصـی را
برطـرف کنند.

ارتبـاط مـا بـا شـما ارتباطـی معنـادار و هدفمنـد خواهـد بـود تـا بتوانیـم با

پیشـنهادهای تأثیرگـذار شـما ،عوامـل رکـود و عقبماندگـی در بخـش تولیـد را
بـه حداقل برسـانیم.

کارآفرینـان بـرای پیشـرفت و رفع چالشهای اقتصـادی ،چارهای جـز اتکا به

دیـدگاه امیدوارانـه و روحیـه با نشـاط ندارند کـه تکتک مسـئوالن در این زمینه

نقش بسـزایی را عهدهدار هسـتند.

 20آذر  /دیدار با هیأت مدیره
انجمن مدیران صنایع استان

خــود را موظــف بــه پیگیــری و حــل مشــکالت اساســی صنایــع در اســتان

میدانیــم و در صــورت نیــاز از طریــق دســتگاههای ملــی نیــز پیگیــر مســائل
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 21آبان  /بازدید از نهمین نمایشگاه
نوآوری و فناوری ربع رشیدی

نمایشـگاه ربع رشـیدی میتواند به عنوان برند اسـتان آذربایجانشـرقی،هاب

صادرات فناوری در شـمال غرب کشـور باشد.

راهانـدازی کارخانـه نوآوری و سیاسـتگذاری در حوزه فنـاوری و تبدیل ایده

بـه فنـاوری از دیگـر اقداماتی اسـت کـه در جهت تبدیل اسـتان بههـاب صادرات

فنـاوری موثـر خواهد بود.
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در کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تبریز؛

بررسی موانع استانی و فراگیر کسب و کار
امـروزه ،بهبـود محیط کسـب وکار یکـی از مهمترین
راهبردهـای توسـعه اقتصادی هر کشـور به شـمار میرود
و علاوه بـر آن هرچـه محیـط کسـب وکار یـک کشـور
شـرایط بهتری داشـته باشـد ،بهـره بـرداری از فرصتهای
کارآفرینـی بیشـتر و هـر چه بهـره بـرداری از فرصتهای
کارآفرینـی در جامعـه ای بیشـتر باشـد ،عملکـرد اقتصـاد
آن کشـور و خلـق ارزش و ثـروت در آن جامعه نیز بیشـتر
میشـود .بـا این حـال بهبود محیـط کسـب وکار ،نیازمند
برنامهریزی و سیاسـتگذاری مطلوب اسـت که دسـتیابی
بـه ایـن مهـم نیـز نیازمند وجـود فراینـدی مسـتمر برای
پایـش و سـنجش وضعیـت محیط کسـب وکار هر کشـور
است.
در ایـن راسـتا کمیسـیون بهبـود محیـط کسـب
و کار اتـاق تبریـز بـه منظـور بررسـی موانـع اسـتانی و
فراگیـر کسـب و کار تشـکیل جلسـه داد .رییـس اتـاق
تبریـز در ایـن جلسـه گفـت :تشـکلهای زیـادی در
بخـش خصوصـی فعالیـت میکننـد امـا همـه مـا یـک
خانـواده بـه نـام بخـش خصوصی هسـتیم و مـادر همه
این تشـکلها اتـاق بازرگانی تبریز اسـت .این تشـکلها
بایـد در کنـار جریـان سـازیهایی که انجام مـی دهند،
در کنـار یکدیگر باشـند.
یونـس ژائلـه با بیان ایـن که متاسـفانه درآمد مس
سـونگون بـه آذربایجانشـرقی تعلـق نمی گیـرد ،گفت:
این درآمد در اسـتان کرمان هزینه میشـود و از سـوی
دیگر سـرازیر شـدن منابع بانکهای خصوصی به سـایر
اسـتانها از دیگـر دغدغههـای بخـش خصوصی اسـتان
است.
وی اضافـه کـرد :باید تولیـد ملی را افزایـش داده و
در بخشهـای مختلف راهکارهایی بـرای بهبود وضعیت
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تولید داشـته باشـیم .تنهـا راه نجـات اقتصـاد ،صادرات
اسـت و بایـد به فکر تولیدی باشـیم که صـادرات در پی
داشـته باشد بنابراین الزم اسـت به اندازه ای محصوالت
بـا کیفیـت تولید کنیـم کـه بازارهای خارجی مشـتری
آنها شـوند.
رییـس اتاق تبریـز همچنین افزود :در این شـرایط
بحرانـی ،همگـی بـا یکدیگـر بایـد برای توسـعه کشـور
تلاش کنیـم که هـم اکنون پیشـرفت اقتصادی کشـور
به دسـت تولیدکننـدگان و کارآفرینان اسـت.
شناسـایی موانـع کسـب و کار مهـم تریـن
برنامـه کمیسـیون بهبـود محیـط کسـب و کار
جمشـید برزگـر ،رئیـس کمیسـیون بهبـود محیـط
کسـب و کار و صنعـت احـداث اتـاق بازرگانـی تبریـز نیـز
برنامـه کمیسـیون را شناسـایی موانع کسـب وکار ،احصاء
مقـررات مخـل تولیـد و رویههـای نادرسـت اجرایـی از
طریـق ارتبـاط بـا تشـکلها و فعـاالن اقتصادی و بررسـی
تخصصی مسـائل کسـب و کار حوزههای مختلف صنعتی،
تولیـدی و خدماتـی و پیگیـری رفـع آنهـا از طریـق اتـاق
بازرگانـی و شـورای گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصـی
عنـوان کرد.
رییس کمیسـیون احـداث و خدمات فنی مهندسـی
اتـاق ایـران همچنیـن گفـت :بـا پیگیریهای کمیسـیون
خدمـات فنـی و مهندسـی اتاق ایـران ،بخشـنامه جدیدی
بـرای مهندسـان مشـاور صـادر شـده کـه آنها چنـد برابر
ظرفیـت خـود در حوزه نظام مهندسـی مـی توانند نظارت
بـر پروژههـای عمرانـی را انجـام دهند.
لزوم افزایش سقف اختیارات استانی بانکها

وی بـا تاکیـد بـر لـزوم افزایـش اختیـارات مدیـران
اسـتان در جهـت بهبـود محیط کسـب و کار گفـت :تمام
فعالیتهـای اقتصـادی را میتـوان بـر  3گـروه خدمـات با
سـهم  50-51درصـدی ،صنعت با سـهم  32-33درصدی
و کشـاورزی بـا سـهم  17-18درصـدی در اقتصاد کشـور
تقسـیم کـرد .در تامیـن نقدینگی و تسـهیالت بـرای این
فعالیتهـا ،اختیـارات بانکهـای اسـتانی تـا سـقف 100
میلیـارد ریـال اسـت کـه بـا در نظـر گرفتـن کاهـش 30
برابـری قـدرت ریـال در برابـر دالر ( از سـال  91بـه بعد)،
سـقف اختیارات اسـتانی هم باید متناسـب با آن افزایش
یابد.
اهم مشکالت و چالشهای فراگیر حوزه تولید
نائـب رئیـس و دبیـر کمیسـیون کسـب و کار نیـز
بـا اشـاره بـه اهـم مشـکالت و چالشهای فراگیـر حوزه
تولید که توسـط اعضای کمیسـیون اعالم شـده اسـت،
گفت :پیشـنهاد حذف مابه التفاوت ارزی تا سـال ۱۳۹۹
برای تعرفههای تعیین شـده از سـوی وزارت صمت (در
خصـوص مـواد اولیـه و ماشـین آالت و تجهیزات بخش
تولیـد ) ،تمدید مهلت ایفای تعهـد ارزی صادرکنندگان،
تامیـن مـواد اولیه و واسـطه ای بخش تولید با اسـتفاده
از ظرفیـت اجـرای بنـد  ۹مـاده  ۳۸آییـن نامـه مقررات
صـادرات و واردات ،افزایـش سـقف سـرمایه در گـردش
اعطایـی بـه بنگاههـای تولیـدی تـا  ۱۴۰درصـد فروش
سـال قبـل ،تسـهیل گشـایش اعتبـار اسـنادی نـزد
بانکهـا توسـط خریـداران و کارفرمایـان ،از جملـه اهم
دغدغههـا و چالشهـای فراگیـر حـوزه تولید اسـت.
علیرضا پورآقاباالیی ،شـفاف سـازی میزان تسـهیالت
دوره ،میـزان جرائم تعلق یافته به تسـهیالت ،میزان بدهی
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تسـهیالت گیرندگان و یکسـان سـازی روش محاسـبه در
کلیـه بانکهـای عامـل و حـذف سـپرده گـذاری جهـت
تحکیـم وثائـق ،تهیـه دسـتورالعمل آزادسـازی تضامیـن
و وثائـق نقـدی متناسـب بـا میـزان بدهـی ،تهیـه و ابالغ
دسـتورالعمل توسـعه موسسـات تضمیـن و پوشـش بیمه
بـرای تضامین مـورد نیاز ،ضمانتنامـه تعهدات قـراردادی،
بیمـه قراردادهـا و ضمانـت محصوالت تولیـدی در نهضت
سـاخت داخـل و تسـهیل مراحـل ورود بخـش خصوصـی
بـه بـازار سـرمایه بـرای تامیـن مالـی ،افزایـش تعـداد
بنگاههای(متوسـط و بـزرگ) از دیگـر مشـکالت بخـش
تولیـد عنـوان کرد.
احیـاء و ارتقـای صنایع موجـود بایـد اولویت
سـازمان صمت باشـد
صمـد صومـی ،نائـب رئیـس انجمـن تولیدکنندگان
بتن سـبک ایران گفـت :نبود وجود صدای واحد و تشـتت
فکـری در انجمنهـای بخـش خصوصی و تکثر تشـکلها
از جملـه مشـکالت ایـن بخش اسـت کـه ایـن پراکندگی
باعـث شـده که همیشـه مـا به طـرف نماینـدگان مجلس
یـا ارکان اجرایـی برویـم در حالـی کـه اگر تشـکل مقتدر
بخـش خصوصـی داشـتیم آنهـا به دنبـال ما مـی آمدند.
وی همچنین خواسـتار حـذف معیار عمل قرارگرفتن
آمـار کمـی سـازمانها به عنـوان عملکـرد آنهـا از جمله
افزایـش تعـداد جـواز تاسـیس بـه عنـوان معیـار عملکرد
سـازمان صمـت شـد و تاکید کـرد :احیاء و ارتقـای صنایع
موجـود باید اولویت سـازمان صمت باشـد نـه افزایش آمار
واحدهـای ایجادی.
تصمیمـات خلـق السـاعه زمینـه سـاز عـدم
توفیـق در جـذب سـرمایهگذاری
سـلطانی ،رئیـس انجمـن همگـن صنایـع بـرق
و الکترونیـک آذربایجانشـرقی بـا اشـاره بـه ایـن کـه
اسـتعالمهای متعـدد و بـی مـورد موجـب انصـراف
سـرمایهگذار از سـرمایهگذاری خود میشـود ،اظهـار کرد:
مـوارد متعددی گزارش شـده که واحدهـای صنعتی برای
توسـعه واحـد خـود و احداث سـالنهای جدیـد ،بر خالف
فعالیـت چندیـن دهـه ای در محـل کارخانـه ،از حداقل ۵
سـازمان بایـد اسـتعالم بگیرنـد.
وی تصمیمـات خلـق السـاعه را موجب عـدم توفیق
در جـذب سـرمایهگذاری عنـوان و به عنـوان نمونه ،حذف
معافیـت مالیاتی  ۲۰سـاله مناطـق آزاد را مانعی در جذب
سـرمایهگذاران ذکـر کرد.
رئیـس انجمـن صنایـع همگـن بـرق و الکترونیـک
آذربایجانشـرقی عـدم ایفـای تعهـد از سـوی دولـت
در زمینـه تقبـل  ۲۰درصـد حقـوق فـارغ التحصیلان
دانشـگاهی در واحدهـای تولیـدی ،پیرو بنـد (و) ماده ۷۰
قانـون رفـع موانـع تولید را مـورد انتقـاد قـرار داد و اظهار
کـرد :بسـیاری از واحدهایی که به جـذب فارغ التحصیالن

دانشـگاهی بـه امیـد بهـره منـدی از مزایـای پرداخت ۲۰
درصـد حقوق از سـوی دولت اقـدام کرده بودنـد ،در پایان
بعـد از دوسـال بـه بهانـه لینک نشـدن سـامانه وزارت کار
بـا سـامانه سـازمان تامیـن اجتماعی ،بـا جرائـم کالن این
سـازمان وعـدم پرداخـت حـق بیمههـا مواجـه شـدند و
گفتـه شـد کـه دولـت این مبالـغ را مسـتقیماَ بـه واحدها
پرداخـت خواهـد کرد.
اهمیت آموزشهای حرفه ای و ارتقاء استاندارد
محصوالت کشاورزی
مصطفـی قنبـری ،دبیـ ِر خانـه کشـاورز
آذربایجانشـرقی ،کلیـات طـرح پیشـنهادی خانـه
کشـاورز مبنـی بـر اقـدام اتـاق در همراسـتا کـردن
تولیدکننـدگان کشـاورزی بـه عنـوان دسـتیاران تجـار
و صادرکننـدگان را مطـرح و اظهـار کـرد :مطابـق ایـن
طـرح ،اتـاق از طریـق آموزشهـای حرفـه ای و ارتقـاء
اسـتاندارد محصـوالت کشـاورزی ،بسـتر را بـرای تولید
محصـوالت دارای قـدرت رقابت فراهم مـی کند که این
امـر تقویت بخش کشـاورزی را به همراه خواهد داشـت.
وی خواسـتار بررسـی این طـرح در اتـاق بازرگانی تبریز
و عملیاتـی کـردن آن شـد.
ضـرورت اتصـال حلقههـای تولیـد و بازرگانی
در بخش کشـاورزی
وی بـا اشـاره بـه اینکـه حدود  60سـال اسـت که
بـه بافت فرهنگی و اجتماعی روسـتاها نفـوذ و در آنها،
برنامههـای خواسـته دولـت از قبیـل تاسـیس انـواع
شـرکتهای تعاونـی ،کشـت و صنعـت ،تعاونیهـای
تولیـد و غیـره را اجـراء کـرده ایـم امـا در عمـل،
بروکراسـی ،تمرکـز گرایـی و سـردرگمی را در تولیـد
محصوالت کشـاورزی و بافت اجتماعی روسـتاها شـاهد

احیاء و ارتقای صنایع موجود
باید اولویت سازمان صمت باشد
نه افزایش آمار واحدهای ایجادی.
هسـتیم بـه طـوری که بخشـی از این تشـکلها وظایف
خـود را رهـا کـرده و ادامـه کار را به حوادث سـپرده اند.
قنبـری ادامـه داد :علیرغـم اینکـه طـی مقاطـع
مختلف در راسـتای بهبـود برنامههای حمایتی ،بازنگری
و اعمـال سـلیقه کـرده ایم امـا به نتیجه نرسـیدیم .یک
پراکندگـی و عـدم تصمیـم گیـری و تاثیـر در کمیت و
کیفیـت تولیـد در مناطـق تولیـد بخـش کشـاورزی به
وجـود آورده ایـم و بـه فرهنـگ روسـتایی و کشـاورزی
خـود کـم توجهـی کردهایم.
دبیـ ِر خانه کشـاورز آذربایجانشـرقی افـزود :زمانی
کـه افـرادی بـه عنـوان مدیـر روسـتا اداره روسـتا را بـر
عهـده داشـتند ،خیلـی راحـت و سـنتی وار بـا قوانیـن
عرفـی ،سـرمایههای بزرگـی را وارد جریـان تولیـد مـی
کردنـد امـا ایـن اهرمها امـروزه بـرای ما ناآشـنا و کهنه
شـده است .پیشـنهادی برای کمیسـیون داریم با عنوان
بـازار هوشـمند کشـاورزی که مطابـق این پیشـنهاد ،از
اتاق بازرگانی درخواسـت داریم با تاسـیس تشـکلهایی
در زیـر مجموعـه خـود ،حلقههـای تولید کشـاورزی در
مـزارع و باغـات را بـه حلقههـای تجـاری یعنـی تجـار
و صادرکننـدگان عمـده عضـو اتـاق وصـل کنـد تـا در
راسـتای تولیـد کیفـی و همچنیـن پایـداری بازارهـای
صادراتـی اقدام شـود.
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عـدم بهـره منـدی از فرصت بازسـازی منطقه
قـره باغ
تقـی پـور انـوری ،رئیس انجمـن پیمانـکاران عمرانی
آذربایجانشـرقی با اشـاره به اسـتفاده نکـردن پیمانکاران
اسـتان و کشـور از فرصـت بازسـازی منطقـه قـره باغ پس
از اتمـام جنـگ و فرصـت طلبـی همسـایگان از جملـه
کشـور ترکیـه در بهـره منـدی از فرصتهـای کسـب و
کار بازسـازی ایـن منطقـه گفـت :دسـتگاههای اجرایی در
قبـال مطالبـات پیمانـکاران ،اوراق اسـناد خزانـه اسلامی
بـا سررسـید سـه سـاله و حفـظ قـدرت خرید سـاالنه ۱۵
درصـدی داده و پیمانـکاران برای نقد کردن این اسـناد به
فرابـورس مراجعـه میکننـد و مجبـور بـه قبول اسـکونت
 ۵۱درصـدی و تحمـل ضـرر و زیـان جهـت تنزیـل ایـن
اوراق هسـتند.
ضرورت تشکیل کمیته ای برای آسیب شناسی
سرمایهگذاریها
امیـر نراقـی ،رئیـس کانـون انجمنهـای صنفـی،
کارفرمایـی آذربایجانشـرقی بـا تاکیـد بـر اهمیـت جذب
سـرمایهگذاری خارجـی و تاثیـر تحریمهـا در ایـن زمینـه
و لـزوم اتخـاذ تدابیـر الزم از سـوی دولـت و تشـکلهای
بخـش خصوصـی گفـت :کمیتـه سـرمایهگذاری بـرای
آسـیب شناسـی سـرمایهگذاری بایـد فعـال شـود.
محمدرضـا کیهـان ،رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان
مصالـح سـاختمانی آذربایجانشـرقی با اشـاره بـه این که
در جلسـات تشـکلها با مسـئوالن ،بخـش خصوصی تنها
از منظـر خـود ،موضوعـات را مطـرح مـی کنـد و جامـع
نگـری الزم را نـدارد ،گفـت :توفیق در رفع موانع کسـب و
کار مسـتلزم تدوین نقشـه راه اسـت.
پیگیری موضوعات حوزه گردشگری استان
محمد ملکی ،مسـئول کمیته گردشـگری کمیسیون
کارآفرینـی ،اقتصـاد دانـش بنیان و گردشـگری اتاق تبریز
نیـز بـا تشـریح پیگیـری موضوعـات بخـش گردشـگری
از طریـق شـورای گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصـی
آذربایجانشـرقی گفـت :ایجـاد کارگـوی هوایـی در
فـرودگاه تبریـز ،تسـهیالت حـق بیمه صنوف گردشـگری
در دوران کرونـا و پیگیـری حـذف عـوارض زیباسـازی
توسـط شـهرداری از صنوف گردشـگری ،درخواست مجوز
تـردد خودروهـای با پلاک ارس در اسـتان برای اسـتفاده
در خدمـات گردشـگری ،ایجـاد ترمینـال کارگـوی هوایی
توسـط منطقه ویژه اقتصادی سـهالن مطابـق برنامه تدبیر
و توسـعه اسـتان ،ایجـاد زون منفصل منطقـه آزاد ارس در
فـرودگاه تبریـز ،رفتـار سـلیقه ای در اسـتان در دریافـت
مالیـات بـر ارزش افـزوده در مقایسـه بـا تهـران از جملـه
مباحـث مـورد پیگیـری ایـن کمیسـیون می باشـد.
از ایجـاد ارزش افـزوده از طریق فـرآوری مواد
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معدنی غفلت شـده اسـت
حسـن صدیقی ،فعال بخش معادن آذربایجانشـرقی
نیـز با اشـاره به این کـه از  ۶۸نوع مواد معدنـی موجود در
کشـور  ۵۲ ،نوع آن در اسـتان کشـف شده اسـت ،افزود :با
اسـتان برتر
توجـه بـه این که بـه لحاظ تنوع مـواد معدنی
ِ
کشـور هسـتیم چـرا بایـد از ایجـاد ارزش افـزوده از طریق
فرآوری مواد معدنی در اسـتان و کشـور غفلت شـود.
وی ادامـه داد :برخلاف وجـود  ۱۰درصـد ذخایـر
معدنـی دنیـا در کشـور ،مقـدار اسـتفاده مـواد معدنـی در
فعالیتهـای اقتصـادی کشـور زیـر یـک درصـد هسـت.
صدیقـی گفـت :اشـتغالزایی و صـادرات بخش معدن
بـا بخـش صنعـت برابـر بـوده و اسـتان آذربایجانشـرقی
برخلاف ایـن که دارای رتبـه اول ذخائر معدنی در کشـور
هسـت امـا در ایجاد ارزش افـزوده از مواد معدنـی در رتبه
پنجم کشـور قـرار دارد.
وی بـا اشـاره بـه وجـود تبعیـض بین بخـش صنعت
و بخـش معـدن گفـت :بـه نحوی کـه در فعالیـت صنعتی
بـا اسـتقرار یـک واحد صنعتی در شـهرک صنعتـی ،بدون
نیـاز بـه مراجعـه صنعتگـر بـه ادارات متعـدد ،تمـام
زیرسـاختها آمـاده بوده اما بـرای بهره بـرداری از معادن،
دریافـت مجوزهـای فراوان با اسـتعالمهای سـه سـاله نیاز
است.
کارشناسـان سـازمان صمـت در تاییـد تعرفه
کاالهـای وارداتـی مانـع ایجـاد میکنند
مهـرداد ایرانـی  ،عضـو هیئـت مدیـره اتحادیـه
کارگـزاران و مشـاوران گمرکـی اسـتان بـا اشـاره بـه
مشـکالتی کـه در تاییـد تعرفـه برخـی کاالهـای وارداتی
توسـط کارشناسـان سـازمان صمـت اسـتان در ثبـت
سفارشـات واردات وجـود دارد ،گفـت :تنهـا مرجـع ذی
صلاح بـرای تعیین تعرفـه ،دفتر تعیین تعرفه مسـتقر در
سـازمان توسـعه تجارت اسـت و هدف از ثبت سفارشـات
واردات صرفـاَ ثبـت بحثهای آمـاری واردات بوده و در این
خصوص ،کارشناسـان سـازمان صمـت نباید بـرای تجار و
تولیدکنندگانـی کـه دهها سـال کاالی معینـی را با تعرفه
معیـن وارد کـرده انـد ،مانـع ایجـاد بکننـد.
عوارض
عدم اجـرای صحیـح « اخذ 10درصـد
ِ
عدم اسـتفاده از ناوگان ایرانـی در مبادی خارجی»
سـیدمحمد امیرمیـران ،دبیـر اتحادیـه کارگـزاران و
مشـاوران امـور گمرکـی نیز با اشـاره بـه عدم اجـرای ماده
 ۱۵۷قانـون مالیاتهـای مسـتقیم توسـط اداره کل امـور
مالیاتـی اسـتان که مطابـق آن ایـن اداره ۵ ،سـال فرصت
بـرای اخذ مالیـات از مودیـان دارد ،افزود :مـوارد متعددی
گـزارش شـده کـه ایـن اداره کل بـرای عملکرد  ۱۰سـال
قبـل ،از مودیـان مالیـات طلب مـی کند.
وی همچنیـن بـه پیـش نویـس قانـون جدیـد اتـاق
بازرگانـی نسـبت به دولتی شـدن این سـازمان نهـاد مردم

اشـاره کرد و خواسـتار پیگیـری جدی برای عـدم تصویب
آن شد.
سـید محمـد امیـر میـران ،دبیـر اتحادیه کارگـزاران
و مشـاوران امـور گمرکـی اسـتان بـه بخشـنامه شـورای
عالـی ترابـری ایـران (حكـم تبصـــره  2مـاده واحـده
قانـون مقـررات تـردد وســـايل نقليـه خارجي مصـــوب
 ) 1373/04/12اشـاره و اظهـار کـرد :مطابـق ایـن مـاده،
كاالهـاي ايرانـي ،اگـر در صـورت وجـود نـاوگان ايرانـي با
نـاوگان غيـر ايرانـي وارد كشـور شـوند ،مشـمول پرداخت
عوارضـي بـه ميـزان  10درصـد كل كرايـه حمـل كاالي
مـورد حمل از سـوي صاحـب كاال خواهد بود كـه در زمان
صـدور مجوزهـاي حمـل كاال توسـط وزارت راه اخـذ و به
حسـاب خزانـه واريـز مـي شـود و ایـن در حالی اسـت که
در مبـادی خارجـی حمـل کاال  ،اگـر نـاوگان ایرانی وجود
نداشـته باشـد نیز ایـن  10درصد اخذ میشـود کـه مغایر
بـا قانـون مذکـور و موجـب افزایـش قیمـت تمـام شـده
کاالی وارداتـی میشـود.
امیـر میـران ،همچنیـن بـه مسـدودی حسـابهای
بانکـی تعـداد کثیری از حـق العمل کاران گمرکی توسـط
پلیـس امنیـت کـه بـا شـبهه سـوء اسـتفاده از کارتهای
بازرگانـی و مالیـات بـر تراکنشهـای بانکـی حـق العمـل
کاران انجـام شـده اشـاره و گفت :حق العمـلکاران وکالی
صاحبـان کارت بازرگانـی هسـتند و تراکنشهـای بانکـی
آنهـا واریزی صاحـب کارت بازرگانی (صاحب کاال) جهت
پرداخـت هزینههای اداری اسـت و تلقـی درآمد برای حق
العمـل کاران و اخـذ مالیات از آن صحیح نیسـت بلکه این
مبالـغ در حکـم امانـت بـرای پرداخـت هزینههـای اداری
هسـتند و قانـون مالیـات بـر تراکنشهای بانکی از سـال
 95بایـد اجرایـی شـود امـا در اجراء بـه قبل از ایـن تاریخ
نیـز تسـری مییابد.
نقشه راه تجارت خارجی سال آینده تدوین شود
علیرضـا نظیـف ،دبیـر میـز اسـتانی ارمنسـتان نیز با
بیـان ایـن که تجـارت برون مـرزی یکـی از مولفههای ۱۰
گانـه سـهولت انجـام کسـب و کار اسـت ،گفت :نقشـه راه
بـرای تجـارت خارجی اسـتان بـرای سـال  ۱۴۰۱تدوین و
در کنـار انتقادهـا بایـد راه حلهای اجرایی هم ارائه شـود.
سـهم اشـتغال حـوزه انبوهسـازان مسـکن
کمتـر از حـوزه تولیـد نیسـت
ابراهیـم صومـی ،نائـب رئیـس انجمـن مهندسـان
مشـاور اسـتان بـا اشـاره بـه ایـن که سـهم اشـتغال حوزه
پیمانکاری ،مهندسـان مشـاور و انبوهسـازان مسکن کمتر
از حـوزه تولیـد نیسـت ،گفـت :ایـن بخـش بـه عنـوان
پیشـران صنایـع عمل مـی کند و بـا رونق خود مـی تواند
 ۶۰صنعـت مرتبـط را فعـال کنـد.
صومـی از دسـتور جلسـات اتـاق که سـهم زیـادی را
بـه بخـش صنعـت و تولیـد اختصـاص مـی دهد انتقـاد و
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به دلیل عدم توجه به

مولفههای آمایش سرزمینی از جمله
استقرار صنایع آببر و عدم توجه

به کفایت زیرساختها ،در برخی
شهرکها مشکالت زیرساختی

تامین آب و همچنین زیرساخت

مخابراتی وجود دارد.

خواسـتار ورود اتـاق بـه پیگیـری مسـائل سـایر حوزهها و
فعالیتهـای اقتصـادی شـد.
وی بـا اشـاره به این کـه تربیت نیـروی متخصص در
حـوزه مهندسـی و پیمانـکاری زمـان بر اسـت ،نسـبت به
خـروج متخصصان و نخبـگان این حوزه از کشـور به دلیل
رکـود ایـن بخـش هشـدار داد و گفت :ضعف شـرکتهای
پیمانـکاری و مهندسـان مشـاور ،ضعـف صـدور خدمـات
فنـی و مهندسـی را بـه دنبـال خواهد داشـت و بـا تقویت
صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی ،مـی توانیـم تولیدات
خـود را نیـز در پروژههـای خـارج از کشـور مصـرف کنیم.
نائـب رئیس انجمن مهندسـان مشـاور اسـتان اضافه
کـرد :هلدینگهـای بـزرگ کشـور ترکیـه در پروژههـای
خـود کـه در کشـورهای خارجـی اجـراء میکننـد،
تجهیـزات و ماشـین آالت تولیـد داخـل کشورشـان را
اسـتفاده میکننـد.
وی ،قانـون فعلـی نظام مهندسـی را مانعـی بزرگ در
کسـب و کار صنعـت احـداث عنوان کـرده و از اخذ مالیات
ارزش افـزوده بر مبنـای ارزش اسـمی اوراق خزانه علیرغم
وصـول مبالـغ پاییـن تـر از ایـن ارزش در واگـذاری آن در
فرابورس انتقـاد کرد.
لزوم پایش مشـکالت کسـب و کار شهرکهای
صنعتی
تـاری ،مدیرعامـل شـرکت خدماتی شـهرک صنعتی
سـرمایهگذاری خارجـی نیـز بـا اشـاره بـه ایـن کـه معیار
ارزیابـی عملکـرد شـرکت شـهرکهای صنعتـی ،فـروش
زمیـن اسـت ،افـزود :بـه دلیل عـدم توجـه بـه مولفههای
آمایـش سـرزمینی از جمله اسـتقرار صنایـع آب بر و عدم
توجـه بـه کفایـت زیرسـاختها ،در برخـی شـهرکها
مشـکالت زیرسـاختی تامیـن آب ،زیرسـاخت مخابراتی و
غیـره وجـود دارد.

وی پیشـنهاد پایـش مشـکالت کسـب و کار
شـهرکهای صنعتـی توسـط کمیسـیون بهبـود محیـط
کسـب و کار اتـاق تبریـز را مطـرح کـرد.
پیشـنهاد حذف متقابل عوارض جـاده ای بین
ایران و جمهـوری آذربایجان
اکبـر ذاکری شـجاعی  ،عضـو انجمن شـرکتهای
حمـل و نقـل بیـن المللـی اسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه
پرداخـت عـوارض جـاده ای کامیونهـای ایرانـی در
ورود بـه کشـورهای خارجـی ،هزینـه تمـام شـده حمل
و نقـل و همچنیـن هزینـه تمـام شـده کاالی صادراتی
را بـاال بـرده و در افـت قـدرت رقابـت کاالی ایرانی موثر
اسـت ،در خصـوص دریافـت عـوارض جـاده ای توسـط
جمهـوری آذربایجـان از کامیونهای ایرانـی ،گفت :این
کار بـه صـورت متقابـل انجـام میشـود و امـکان حذف
متقابـل آن بـا اقـدام دولت امـکان پذیر اسـت همچنان
کـه دولـت ایران با دولـت ترکیه ،حـذف متقابل عوارض
جـاده ای بـرای کامیونهـا را تصویـب و اجرایـی کـرده
است.
لـزوم اتصـال راه آهن بیله سـوار بـه راه آهن
جمهـوری آذربایجان
عضـو انجمن شـرکتهای حمل و نقـل بین المللی
اسـتان با اشـاره بـه راهانـدازی قطار کانتینری در مسـیر
شـهر سـیان (چیـن) بـه باکـو کـه بـر اسـاس طـرح
حمـل و نقـل یک کمربنـد و یک راه کشـور چین انجام
شـده اسـت ،گفـت :اتصـال راه آهن کشـور بـه راه آهن
جمهـوری آذربایجـان از طریـق شـهر بیله سـوار جهت
بهـره مندی از مسـیر ریلی مذکور و کاهـش هزینههای
زمانـی و مالـی واردات از چیـن کـه در حـال حاضـر بـا

صـرف زمـان چنـد ماهـه از طریـق بندرعبـاس و سـایر
بنـادر جنوبـی انجـام میگیـرد ،حائز اهمیت اسـت.
ذاکری همچنین بخشـنامه جدیـد واردات کامیون
توسـط شـرکتهای حمل و نقل بین المللـی و واگذاری
اقسـاطی کامیونهـای وارداتـی به رانندگان توسـط این
شـرکتها را موجـب ایجـاد مشـکالت مالیاتـی پـس از
 6سـال و در مقطـع انتقـال قطعـی با شـامل شـدن 25
درصـد مالیـات بـر درآمـد و  9درصـد مالیـات نقـل و
انتقـال و همچنین اختالف بین شـرکت حمـل و نقل و
راننـده دانسـت و علـت آن را عدم نظرخواهـی از بخش
خصوصـی قبل از تدویـن و تصویب مقـررات اعالم کرد.
مغایرت شیوه نامههای اجرایی با اصل قانون
برای صنعت احداث چالش برانگیز شده است
سـاعی  ،رئیـس انجمن مهندسـان مشـاور اسـتان از
موضـوع مغایـرت شـیوه نامههـای اجرایـی با اصـل قوانین
انتقـاد و به عنوان نمونه ،شـیوه نامه قانون یکسـان سـازی
نظـام فنـی و اجرایی را نـام برد.
شـورای رقابـت و ایجـاد مانع در کسـب و کار
داروسـازان و داروخانـه داران
یـزدان شـناس ،رئیـس مجمع داروسـازان ایـران و
انجمـن داروسـازان اسـتان از رای دیـوان عدالـت اداری
در تاییـد مصوبات شـورای رقابت مبنی بر حذف سـقف
جمعیتـی و فاصله مکانی تاسـیس داروخانههـا انتقاد و
آئیـن نامه جدیـد تاسـیس و اداره داروخانههـا که بدون
مشـورت خواهی از بخش خصوصی تدوین شـده اسـت
را موجـب ایجـاد مشـکالتی در کسـب و کار ایـن بخش
دانسـت و افزایـش بـی رویـه داروخانههـا را موجب عدم
توجیـه اقتصـادی ایـن صنف بـه دلیل کاهـش فروش و
تقسـیم درآمد بیـن آنها عنـوان کرد.
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نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

فضای کسب و کار با شعار بهبود نمییابد
رتبه سـه رقمی کشـورمان در شـاخصهای فضای کسـب و کار نشـان میدهد ،جایگاه ایران در این خصوص نامناسـب بوده و این فضای سـنگین ،فشـارها و نامالیماتی را
بـر راه سـرمایهگذاری و ادامـه تولیـد تحمیل میکند.
بـرای اطلاع از وضعیـت کسـب و کارها در سـالی که گذشـت ،شـرایط بهبـود فضای کسـب و کار و تاثیر کرونا بـر فعالیت بخش خصوصـی ،گفتگویی با عبـاس کمالی عضو
هیـات نماینـدگان و نائـب رئیـس اتاق بازرگانـی تبریز و مدیرعامل شـرکت تولیدی صنعتی امیرنیا داشـته ایم.

اصلیترین چالش تولید

در ایران فضای نامناسب

کسب و کار است که باعث
فراری دادن سرمایهگذار
و کاهش تولید و

اشتغالزایی نیز میشود.

در این خصوص دولت ابتدا
باید محیط کسب و کار را
در کشور بهبود دهد.

16

جناب آقـای کمالی به عنـوان اولین سـوال ،وضعیت و
فضای کسـب و کار را در اسـتان آذربایجانشـرقی و کشور
چگونه ارزیابـی می کنید؟
فضـای کسـب و کار چه در کشـور و چـه در آذربایجانشـرقی
در شـرایط نامناسـبی قرار دارد ،متاسفانه نامشـخص بودن وضعیت
ارتباطـی ایـران بـا جهـان و زمـان بر شـدن مذاکرات احیـای برجام
نگرانـی فعـاالن اقتصادی و کسـب و کارها را دوچندان کرده اسـت.
فضـای کسـب و کار از قوانیـن حقوقـی و شـرایط اقتصـادی
کشـور و همچنیـن نحـوه تعامـل اقتصاد ایـران با اقتصـاد بینالملل
متأثـر میشـود ،وقتـی قوانیـن دسـت و پـا گیـر در کشـور مانـع
فعالیت بسـیاری از کسـب و کارها و همچنین سـرمایهگذاران است
و مهمتـر از آن نحـوه تعامـل اقتصـاد ایـران بـا اقتصـاد بینالملـل
نامشـخص اسـت پـس نباید انتظـاری بـرای بهبـود اوضاع داشـت.
بـدون شـک جهانـی شـدن اقتصـاد آرزوی فعـاالن اقتصـادی
کشـورمان باشـد چراکـه آنهـا می تواننـد بـا برخـورداری از صنعت
رقابـت پذیـر بـا رقبـای خارجـی رقابـت کننـد .وقتـی ایـن رقابـت
شـکل گیـرد ،بعـد ازآن اشـتغال ایجاد شـده و نرخ بیـکاری کاهش
پیـدا مـی کنـد .در نتیجه آن نیز فضای کسـب و کار بهبـود خواهد
یافت.

در این خصوص چه انتظاراتی از دولت دارید؟
همـان طـوری کـه گفتـم اصلیتریـن چالـش تولیـد در ایران
فضـای نامناسـب کسـب و کار اسـت کـه باعـث فـراری دادن
سـرمایهگذار و کاهـش تولیـد و اشـتغال زایـی نیز میشـود .در این
خصـوص دولـت ابتـدا باید محیـط کسـب و کار را در کشـور بهبود
دهد.
ت وظیفـه مهم ایجـاد فضای مناسـب بـرای کارآفرینی را
دولـ 
برعهـده دارد؛ فضایی که شـرکتهای کوچک و متوسـط بتوانند در
آن رشـد کننـد .دولتمردان سـیزدهم بایـد قوانین و مقررات دسـت
و پاگیـر را حـذف کـرده و ایجـاد کسـب و کار در کشـور را تسـهیل
کنند .
متاسـفانه سـختی ایجاد کسب و کار در کشـور و نبود حمایت
و تسـهیالت بـرای مشـاغل تولیـدی و پویـا باعـث هجـوم سـرمایه
بـه فعالیتهـای غیرتولیـدی و در نتیجـه آن افزایـش کاذب قیمت
برخـی از اقالم شـده اسـت.
همچنیـن از دولتمـردان انتظار داریم به اقتصاد نگاه دسـتوری
نداشـته باشـند و بـه سـرمایهگذاران اعتماد کننـد .بخش خصوصی
حامـی دولـت و نظـام اسـت و بایـد در این راسـتا از قیمـت گذاری
دسـتوری و کنترلهـای شـدید پرهیز کرد.
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قیمتهـا در اقتصـاد با عرضه و تقاضا مشـخص شـده و رقابت
پذیـر میشـود ،کنتـرل و قیمـت گـذاری دسـتوری کاالهـا جـزو
اولویتهـای آخـر یک کشـور در وضعیـت بحرانی اقتصاد اسـت که
امیدواریـم بـا حل برجـام شـاهد رونق اقتصاد کشـورمان باشـیم.
از وضعیـت کسـب و کارهـا در سـالی کـه گذشـت
برایمـان بگوییـد.
سـال بسـیار سـختی را پشـت سـر گذاشـتیم ،عالوه بر شیوع
سـویههای جدیـد ویـروس کرونا که باعـث تحت تاثیر قـرار گرفتن
اصنـاف و کسـب و کارهـا شـد ،نوسـانات نـرخ ارز نیـز در سـال
جـاری بـر مشـکالت مـا اضافـه کـرد .امیدواریم سـال آینده شـاهد
گشـایشهایی در اقتصـاد کشـورمان و بهبـود وضعیت امـرار معاش
مردم باشـیم.
سـال  1400بـا دو دولـت کار کردیـم ،دولـت دوازدهـم آقـای
روحانـی بـه اتمـام رسـید و دولـت جدیـد آقـای رئیسـی آغـاز بـه
کار کـرد .روزهـای خوبـی در دولـت گذشـته سـپری نکردیـم کـه
امیدواریـم در ایـن دولـت جبـران مافـات شـود.
یکـی دیگـر از مشـکالت موجـود این اسـت که صنایع کشـور
نیـاز بـه بازسـازی و نوسـازی دارد چراکـه ماشـین آالت فرسـوده
هزینـه تولیـد را چندیـن برابـر مـی کند.
از دولـت گذشـته سـخن بـه میـان آوردیـد ،در ایـن
خصـوص توضیـح دهیـد کـه آیـا تیـم اقتصـادی دولـت
روحانـی در پاندمـی کرونـا موفـق عمـل کـرد؟
از نظـر اقتصـادی کرونـا ضربـات سـنگینی بـه کشـورها و بـه
خصـوص بـه کشـورما وارد سـاخت .در ابتـدا دولـت وعدههایـی در
خصـوص حمایـت از کسـب و کارهـا و تولیدکننـدگان داد ولـی
بسـیاری از ایـن وعدهها همچـون پرداخت وام عملی نشـد و در حد
شـعار باقـی ماند .برخـی از وامها نیز پرداخت شـد که بـه درد فعال
اقتصـادی نخـورد چـرا که کسـب و کارشـان تعطیـل بـود و امکان
بازپرداخـت وام را نداشـتند .عملکـرد دولـت گذشـته در حمایـت از
فعاالن اقتصادی قابل دفاع نیسـت .آنها بیشـتر از عمل شـعار دادند

درحالیکـه اقتصـاد شـعار پذیـر نیسـت و همیـن عوامل باعث شـد
وضعیـت بهبـود نیافتـه و بدتر نیز شـود.
اگـر مسـائلی همچـون وضعیـت برجـام ،نـرخ ارز ،ریسـک،
نااطمینانـی و عدم قطعیت در اقتصاد کشـور برطرف شـود وضعیت
از گذشـته بهتـر خواهد شـد ،البتـه در کنار این نیـز تدوین مقررات
سـالم و کافـی بـرای کارآفرینـی و رشـد بخـش خصوصـی ضروری
اسـت و بایـد قوانین دسـت و پـا گیر و مانـع تولید نیز حذف شـود.
چشـم انـداز کسـب و کارها در سـال آینـده را چگونه
ارزیابـی میکنید؟
متأسـفانه هـم اکنـون شـرایط فعالیـت بـرای سـرمایهگذاران
و مدیـران بخـش خصوصـی سـختتر شـده اسـت .از طـرف دیگـر
اهمیت سـرمایه در کشـورهای در حال توسـعه بیش از کشـورهای
توسـعه یافتـه اسـت زیـرا کشـورهای در حـال توسـعه بـه منظـور
بهبـود فضـای کسـب و کار و ایجـاد اشـتغال کـه محـرک رشـد
اقتصـادی اسـت ،دچـار کمبـود سـرمایه هسـتند.
در شـرایط فعلـی کشـور تسـهیل فضـای تولیـد ،تجـارت و
سـرمایهگذاری و در کنار آن روان سـازی قوانیـن و مقررات ضروری
بـه نظـر مـی رسـد تـا بتوانیـم بـه مـرور فضـای کسـب و کار را در
کشـور بهبود بخشـیم.
متاسـفانه عملکـرد سـالهای گذشـته نشـان میدهـد کـه
شـرایط بـرای کارآفرینـان سـخت و سـخت تـر شـده اسـت .از یک
سـو بروکراسـی اداری و دیوان سـاالری موانع متعددی را پیش پای
کارآفرینـان ایجـاد کـرده و از سـوی دیگر نتیجه سیاسـت خارجی،
چالشهـای جهانـی و تحریمهـای گسـترده بـوده کـه باعـث شـده
کارآفرینـان در همـه مـوارد بـا مشـکل رو به رو شـوند.
متاسـفانه کارآفرینـان و فعـاالن اقتصـادی بـرای خرید مواد
اولیـه ،ماشـین آالت تولیـد و دیگـر نیازهـای اساسـی با مشـکل
رو بـه رو هسـتند و از سـوی دیگـر بـرای انتقـال ارز بـه خـارج
و بازگردانـدن آن بـه داخـل نیـز چالـش دارنـد .امیدواریـم ایـن
مسـائل در دولـت فعلـی بـا گشـایشهای سیاسـی و اقتصـادی
برطرف شـود.

از یک سو بروکراسی

اداری و دیوانساالری

موانع متعددی را پیش پای

کارآفرینان ایجاد کرده و از
سوی دیگر نتیجه سیاست

خارجی ،چالشهای جهانی
و تحریمهای گسترده بوده
که باعث شده کارآفرینان
در همه موارد با مشکل
رو به رو شوند.
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عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز:

تورم ،وحشتناکترین بخش اقتصاد است

اصول عرضه و تقاضا باید تقویت شود
بهبـود فضـای کسـب و کار تاثیـر بسـیاری در رشـد اقتصـادی دارد بـه طـوری کـه با بهبـود آن ،علاوه بر جـذب سـرمایهگذاران داخلی و
خارجی ،اشـتغالزایی و میزان تولید نیز افزایش مییابد .در این میان بر اسـاس آمارهای اعالم شـده فضای کسـب و کار کشـور در سـطح بین
المللـی در وضعیـت مناسـبی قـرار نـدارد ،این در حالی اسـت که با تغییـر برخی از عوامـل تاثیرگذار ،فضای ایـن حوزه نیز تغییر پیـدا می کند.
بـه منظـور بررسـی وضعیـت کنونـی فضـای کسـب و کار و همچنین ارائـه راهکارهایی بـرای رفع موانع و مشـکالت این فضـا ،گفتگویی با
پرویـز بیـوک ،عضـو هیـات نماینـدگان اتاق تبریـز و مدیرعامل گـروه صنعتی داداش برادر (شـونیز) داشـته ایم کـه در ادامه مـی خوانید.

در حوزه قانونگذاری

قبل از هر چیزی باید در

خصوص اجرای یک قانون
جدید با فعاالن اقتصادی

و بخش خصوصی مشورت
و همفکری شده و نتایج

اجرای این قانون به اطالع
آنان برسد.
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بـا توجـه بـه ایـن کـه تمامـی کارشناسـان و فعـاالن
عرصـه اقتصاد و صنعـت ،وضعیت کنونی حوزه کسـب و کار
کشـور را راضـی کننـده ندانسـته و آن را گرفتـار آفتهایی
مـی داننـد ،جنابعالی مشـکالت موجـود در این فضـا را چه
مـی دانیـد؟ این مشـکالت بیشـتر در حـوزه اجرا اسـت یا
قانونگـذاری؟
در حـال حاضـر نظـرات مختلفـی در حـوزه فضـای کسـب و
کار مطـرح میشـود ولـی بـه اعتقـاد بنـده در هـر دو حـوزهی اجـرا
و قانونگـذاری مشـکالتی وجـود دارد .در اجـرا اصـول این اسـت که
حرکـت از سـطوح پایینی به سـمت سـطوح باالیی کشـور باشـد .در
ابتـدا بایـد سـطوح پایین از تصمیمات آگاه شـده و به ایـن ترتیب راه
بـرای اعتمـاد به مدیـران هموارتر شـود.
در حـوزه قانونگـذاری قبـل از هـر چیـزی بایـد در خصـوص
اجـرای یـک قانـون جدیـد بـا فعـاالن اقتصـادی و بخـش خصوصی
مشـورت و هـم فکری شـده و نتایج اجـرای این قانون بـه اطالع آنان
برسـد بـه طـوری که فعـاالن اقتصادی بتواننـد در این حـوزه صاحب
نظـر شـده و در جریـان امور قـرار گیرند.
ولـی متاسـفانه در حـال حاضـر اعتمـاد مجریهـا نسـبت بـه
قوانیـن کـم بـوده و این هـم به این دلیل اسـت که قوانیـن به صورت
خلقالسـاعه ،عـوض مـی شـوند و در پـی آن شـاهد وجـود قوانینـی
خـام هسـتیم کـه نهادینه شـدن آنها زمانبـر خواهد بـود و البته آن
زمـان هـم قانون جدیدی تصویب میشـود .لـذا ما هـم در اجرا و هم

قانونگـذاری مشـکل داریم.
در کنـار نامطلـوب بـودن شـاخصهای فضای کسـب و
کار کشـور ،آذربایجانشـرقی نیز وضعیت چنـدان خوبی در
ایـن فضا نـدارد .هر چنـد در این میـان برخی کارشناسـان،
تمایـزی بیـن فضای کسـب و کار اسـتان آذربایجانشـرقی
و دیگـر اسـتانهای کشـور قائـل نبـوده و بـه نظر ایشـان،
وضعیـت کسـب و کار تمامی اسـتانها در یک سـطح (حال
بـا تمایزی بسـیار اندک) قـرار دارد .اما از سـوی دیگر بخش
خصوصـی نیـز قائـل بـه وجـود تفاوتـی فاحـش در فضای
کسـب و کار اسـتان با دیگر اسـتانهای کشـور اسـت .نظر
جنابعالـی در این خصوص چیسـت؟
مـن در اسـتانهای مختلف ،مراکـز پخش ،کارکنـان و مدیرانی
دارم .کسـانی کـه می گویند سـرمایهگذاران از این اسـتان فراری می
شـوند ،شـاید بـا فضای سـایر اسـتانها آشـنایی ندارنـد .بـا توجه به
تجربـه ای کـه در طـول این سـالها در  27اسـتان کشـور داشـتهام،
آذربایجانشـرقی بهترین اسـتان برای سـرمایهگذاری اسـت.
تمـام مدیـران ارشـد اسـتان بـا تمـام تـوان از فعـاالن بخـش
خصوصـی و سـرمایهگذاران حمایـت میکننـد .اگـر حمایتـی از
سـوی مسـئوالن وجود نداشـت ،در حـال حاضر آذربایجانشـرقی در
بخشهـای مختلـف صنعتی اعـم از صنایع قطعهسـازی و موادغذایی
مشـکل داشـت .بر این اسـاس با توجه به فرهنگ کاری که در استان
وجـود دارد ،آذربایجانشـرقی بهتریـن گزینه برای سـرمایهگذاری به
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شـمار می رود.
در ایـن میان مشـکالتی که برای فعاالن اقتصـادی و صنعتی در
سـایر اسـتانها ایجاد میشـود ،بسـیار زیاد اسـت و شـاید کم لطفی
باشـد کـه بگوییـم در اسـتان از سـرمایهگذاران حمایـت نمیشـود و
سـرمایهگذاران را فـراری مـی دهنـد .اگـر بخواهیـم به فضـای دیگر
اسـتانها و میـزان پیشـرفت آنهـا توجـه کنیـم ،شـاید بـا توجه به
فرهنـگ یـک منطقـه برخـی از صنایـع بومـی و خـاص آن منطقـه،
پیشـرفت زیـادی داشـته اسـت کـه ایـن موضـوع در واقع مربـوط به
فرهنـگ آن منطقـه می باشـد.
از سـوی دیگـر در طول سـالهای گذشـته ،صنایـع مختلف در
تبریـز نیـز رشـد زیـادی کـرده و در حال حاضـر تعـداد کارخانههای
بـزرگ در آذربایجانشـرقی افزایـش یافتـه اسـت که در نهایـت ،این
کـم لطفیهـا را میتـوان به ضرب المثل "مرغ همسـایه ،غاز اسـت"
تشـبیه کـرد .در حـال حاضـر ،بسـیاری از کارخانجـات ،اسـتخدام و
جذب نیرو دارند و این امر نشـان می دهد اسـتان در حال پیشـرفت
و توسـعه است.
بـه نظـر جنابعالی بـه عنـوان یکـی از پیشکسـوتان و
نـام آوران عرصـه صنعـت و اقتصـاد ،راهـکار نجات کشـور
از مشـکالت موجـود در حـوزه اقتصـاد چیسـت؟ بایـد چه
فضایـی در کشـور شـکل گرفتـه و چـه تلنگری وارد شـود
کـه فعاالن بخـش خصوصـی بتوانند بـه عنـوان پرچمداران
اقتصـاد ،کشـور را به سـمت شـکوفایی اقتصـادی رهنمون
شو ند ؟
در حـال حاضـر بـرای خـروج از این وضعیـت ،اولیـن کاری که
بایـد انجام شـود ،کنتـرل تورم اسـت .تـورم ،وحشـتناکترین بخش
اقتصاد اسـت .متاسـفانه اقدامات انجام شـده ،نشـان از وضع قوانینی
بـرای کنتـرل تـورم ،نـدارد .در حـال حاضـر قوانیـن بـرای کنتـرل
قیمتهـا وضـع میشـود کـه ایـن دو موضـوع ،از هـم جدا هسـتند.
وقتـی قیمتهـا در این شـرایط کنترل میشـود ،منجر بـه عدم ثبات

شـده و در مـواد اولیـه و برخی مـوارد دیگر ،اثر منفی خواهد داشـت.
از سـوی دیگـر اولیـن اقـدام بـرای تسـریع حرکـت بخـش
خصوصـی ،تقویـت اصـول عرضـه و تقاضـا اسـت کـه ایـن عرضـه و
تقاضـا را بایـد طبـق قانون اقتصـاد ،عملیاتی کنیم .تمـام اقتصادهای
شـکوفای دنیـا بـر مبنـی عرضـه و تقاضـا بناگـذاری شـده انـد.
شـاید در حـال حاضـر ،آزادسـازی قیمتهـا تـا مدتها سـبب
ایجـاد بحرانهایـی شـود ولـی بعـد از گذشـت زمـان کوتاهـی ،بازار
تنظیـم خواهـد شـد .در کنترل قیمتها ،به سـمت بازار سـیاه پیش
خواهیـم رفـت ولـی در عرضـه و تقاضـا ،در طـول مدت زمان سـه یا
چهـار مـاه ،همه چیـز متعادل میشـود.
در حـال حاضـر حـوزه تجـارت و صـادرات را میتـوان
بزرگتریـن موتـور محرکـه اقتصـاد و پیشـرفت کشـور
دانسـت .هـر چنـد که ایـن امر نیـز متاثـر از فضای کسـب
و کار خواهـد بـود امـا جنابعالـی ،بزرگتریـن مشـکالت و
چالشهـای موجـود کشـور در حـوزه صادراتـی را چـه
میدانیـد؟
بسـیاری از مشـکالت بخـش خصوصـی از عـدم ثبـات در
قانونگـذاری ،ناشـی شـده و اجـرا نیـز تابعـی از قانونگـذاری اسـت
چـرا کـه اجرا بـه تنهایی نمـی توانـد تاثیرگذار باشـد و اصـل ،قانون
اسـت .متاسـفانه در این شـرایط ،مشـتری خارجی ما نمی تواند ،خود
را بـا تغییـرات ناگهانـی و قوانیـن خلـق السـاعه کشـور ایـران تطابق
دهـد چـون بـه هیچ وجـه متوجـه ایـن تغییرات نیسـت.
بنابرایـن اگـر قوانیـن ثابـت باشـد ،نرخها نیـز ثابت مـی ماند و
سـرمایهگذاران هـم می تواننـد در زمان انعقـاد قراردادها تمام جوانب
کارشـان را در نظـر بگیرنـد .در ایـن میان صادرات نیز وابسـته به این
حوزه اسـت و در صورت رفع این دسـت از مشـکالت ،موانع صادرات
نیـز برطرف خواهد شـد.

اولین اقدام برای

تسریع حرکت بخش

خصوصی ،تقویت اصول

عرضه و تقاضا است که این
عرضه و تقاضا را باید طبق

قانون اقتصاد ،عملیاتی کنیم.
تمام اقتصادهای شکوفای

دنیا بر مبنی عرضه و تقاضا
بناگذاری شدهاند.
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عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی تبریز:

تحریمها
مانع جدی
در بهبود فضای
کسب و کار

جمشید برزگر ،رئيس كانون
سراسرى انبوهسازان مسكن و
ساختمان ايران ،عضو هيات
نمايندگان اتاق بازرگانى ،صنايع،
معادن و كشاورزى تبریز و
رئيس انجمن صنفى انبوهسازان
آذربايجانشرقى است که در
خصوص مسائل و چالشهای روز
بخش خصوصی آذربایجانشرقی و
فضای کسب و کار استان،
مصاحبهای با وی انجام
دادهایم.
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به عنوان سـوال اول ،در خصـوص اهمیت بهبود
فضای کسـب و کار در کشـور و استان بفرمایید.
اهمیـت بهبود فضای کسـب و کار در اقتصاد اسـتان
و کشـور بر همگان مشـخص اسـت .یکی از ارکان اساسـی
توسـعه هر کشـوری بهبـود فضای کسـب و کار اسـت که
در همین راسـتا بایـد تالش کنیم با همـکاری و همافزایی
تمـام نهادها و سـازمانهای بخشهـای خصوصی و دولتی
فضای کسـب و کار اسـتان بهبود یابد.
میبایسـت روابـط تمـام حوزههـای اقتصـادی،
کشـاورزی و معـدن در راسـتای اصلاح و بهبـود ایـن
فضـا بیـش از پیـش گسـترش یابد تـا وضعیت اسـتان در
مولفههـای  ۱۰گانـه بانـک جهانـی در ایـن زمینـه اصالح
گـردد .امیدواریـم بـا همـکاری نهادهـای دولتـی و بخش
خصوصی اسـتان محیط کسـب و کار اسـتان در راسـتای
توسـعه اقتصـادی اسـتان بهبـود یابـد.
در خصـوص موانـع و چالشهای بهبـود فضای
کسـب و کار در اسـتان آذربایجانشـرقی نیـز
توضیحاتـی ارائـه دهید.
شـاخص و معیارهـای مختلفی برای سـنجش فضای
کسـب و کار در سـطح جهانـی و داخلـی وجـود دارد کـه
اسـتان آذربایجانشـرقی در زمینه فضای کسـب و کار در
رتبه  9و  10کشـور قـرار دارد.
در بیشـتر کشـورهای جهـان  33درصـد اشـتغال و
فضـای کسـب و کار مربـوط بـه حـوزه صنعـت و معـدن،
 17تـا  18درصـد مربـوط به کشـاورزی و صنایـع تبدیلی
ایـن حـوزه و همچنین  49تـا  50درصد مربـوط به بخش
خدمـات اسـت کـه نشـان از اهمیـت بخـش خدمـات در

اشـتغال زایـی و بهبـود فضـای کسـب و کار دارد.
متاسـفانه در کشـور مـا از بخـش خدمـات غفلـت
شـده اسـت ،در حالیکه در بسـیاری از کشـورها  50درصد
اشـتغال مـردم مربـوط بـه ایـن حـوزه اسـت .گردشـگری
یکـی از زیرمجموعههـای بخـش خدمـات اسـت کـه بـه
عنـوان مثـال در این دو سـال از زمان شـیوع ویروس کرونا
بخـش گردشـگری تعطیل شـده اسـت و افراد بسـیاری از
کار بیـکار شـده اند.
پتانسـیلهای زیـادی در عرصههـای مختلـف در
کشـور داریم ولی متاسفانه اسـتفاده ای از این توانمندیها
نمیشـود .همیـن عـدم اسـتفاده از پتانسـیلها یکـی
از موانـع بهبـود فضـای کسـب و کار در کشـور و اسـتان
آذربایجانشـرقی اسـت.
عدم تفویض اختیارات به مدیران اسـتانی و اسـتاندار
نیـز یکـی دیگـر از موانـع بهبـود فضـای کسـب و کار در
کشـور اسـت .تا زمانی که مدیران اسـتانی از اختیارات تام
برخوردار نشـوند با مشـکل روبه رو خواهیم شـد .در برخی
از موارد شـاهد هسـتیم برای حل مسـائل عـادی که برای
واحدهـای تولیـدی مشـکل ایجاد مـی کند ،بایـد چندین
مـاه صبـوری کـرد و از وزارتخانـه و تهـران پیگیریهـای
الزم انجـام شـود در حالیکـه اگـر مدیـر اسـتانی اختیارات
داشـته باشـد ،ایـن مشـکل در عـرض چنـد روز حـل
میشـود.
شـما در کمیتـه صنعـت و معـدن کمیسـیون
بهبـود فضـای کسـب و کار نیـز حضور داریـد ،در
خصوص ظرفیتهـای معدنی اسـتان و تاثیر آن در
بهبـود فضـای کسـب و کار بفرمایید.
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چراکـه فـردا دیـر اسـت .یکـی از زیرسـاختهای مهم در
اسـتان گاز و بـرق اسـت بـه طـوری کـه تابسـتان واحـد
تولیـدی بـا کمبـود و قطعـی برق به مشـکل برمـی خورد
و زمسـتان نیـز گاز واحـد تولیـدی قطـع میشـود .همـه
اینهـا بـه تولیـد ملـی ایـن کشـور صدمـه وارد مـی کند.
در فضـای کسـب و کار در کشـور پتانسـیلهای
فراوانـی همچـون بـرق ،آب و گاز ارزان داریـم ولـی آنقـدر
مانـع ایجـاد کـرده ایم کـه واحـد تولیدی همیشـه درگیر
مشـکل اسـت و سـرمایهگذار نیـز بـرای فعالیتهـای
اقتصـادی و تولیـدی راغـب نیسـت.

اقتصاد بدون حضور بخش خصوصی

نه شکوفا میشود و نه توسعه مییابد.
در این خصوص باید بانکها و سایر

نهادهای حمایتی کمک نمایند تا چرخ
واحدهای تولیدی و صنعتی

به صورت مستمر بچرخد.

آذربایجانشـرقی یکـی از اسـتانهای معدنی کشـور
اسـت و معـادن بـزرگ و مهمـی در این اسـتان داریم ولی
اسـتفاده ای از آنهـا نمیشـود و یـا شـاهد خـام فروشـی
هسـتیم .انـواع صنایع تبدیلـی مرتبط با معـدن می توانیم
در اسـتان ایجـاد کنیم.
آنقـدر مانـع ایجـاد کردیـم کـه نفلیـن سـینیت
بالاسـتفاده مانـده اسـت یـا اینکه مس سـونگون اقـدام به
خـام فروشـی می کنـد و بعد از چندین سـال هنوز صنایع
تبدیلـی در مـس سـونگون تکمیـل نشـده اسـت.
اگـر صنایع تبدیلی معادن در اسـتان تکمیل شـود،
شـاهد بهبـود فضـای کسـب و کار و اشـتغال زایـی برای
جوانـان خواهیـم بود.البتـه در کنـار ایـن ،اصلاح قوانین
مربـوط به بهبـود فضای کسـب و کار توسـط نمایندگان
مجلـس نیـز ضروری اسـت .بایـد قوانینی کـه در مجلس
تصویـب میشـود بـه بهبـود فضـای کسـب و کار ختـم
شود.
یکـی دیگـر از مشـکالت موجـود در اسـتان
فرسـوده بـودن تکنولـوژی صنایع و فراهـم نبودن
زیرسـاختها اسـت ،در این خصـوص و رابطه آن با
فضـای کسـب و کار نیز توضیـح دهید.
تکنولـوژی صنایـع در اسـتان فرسـوده بـوده و باعث
پاییـن آمـدن کیفیـت محصـوالت تولیـدی و از دسـت
رفتـن فضای کسـب و کار میشـود .در کنار ایـن موضوع،
متاسـفانه نـاوگان حمـل و نقـل مـا و نـاوگان ریلـی و
زیرسـاختهای موجـود نیز مشـکالت متعـددی دارند که
بـر بهبـود نیافتـن فضـای کسـب و کار تاثیـر می گـذارد.
بایـد از امـروز بـرای رفـع موانـع تولیـد تلاش کنیم

پیشنهاد شما چیست؟
بایـد موانـع رشـد و توسـعه اسـتان آسـیب شناسـی
شـود .همیـن موانـع باعـث برهـم خـوردن فضای کسـب
و کار میشـود .در کنـار ایـن بایـد بازارهـای هـدف در
کشـورهای همسـایه نیـز شناسـایی و مـورد اسـتفاده قرار
گیـرد چراکـه اسـتان مـا پتانسـیلهای فراوانـی دارد.
آذربایجانشـرقی قطـب شـیرینی و شـکالت کشـور
اسـت و امتیـازات زیـادی در این خصوص داریـم ولی باید
ایـن جایـگاه حفـظ و ارتقـا یابـد .بـدون شـک در فضـای

عادالنـه و رقابتـی مـی توانیـم شـاهد پیشـرفت کسـب و
کارهـا باشـیم .برای رسـیدن بـه کسـب و کار مطلوب باید
موانـع و امتیـازات شناسـایی شـده و تفویـض اختیـار بـه
اسـتانها نیـز انجام شـود.
قطعا بخـش خصوصی موتـور محرکـه اقتصاد
کشـور اسـت ،چه نظـری در این خصـوص دارید.
اقتصـاد بـدون حضـور بخـش خصوصـی نـه شـکوفا
میشـود و نـه توسـعه مییابـد .در ایـن خصـوص بایـد
بانکهـا و سـایر نهادهـای حمایتی کمک نماینـد تا چرخ
واحدهـای تولیـدی و صنعتـی بـه صورت مسـتمر بچرخد
تـا بتواننـد مطالبـات خـود را اخـذ کننـد .برخوردهـای
غیرمنطقـی سـبب زیانهـای غیرقابل جبرانـی به صنعت
و توليـد کشـور خواهد شـد.
بانکهـا و قـوه قضاییـه نبایـد مانـع ایجـاد کننـد،

بخـش خصوصی نگران وضع فعلی کشـور هسـتند .بخش
خصوصـی چیـز زیـادی از دولـت نمـی خواهـد و فقـط به
دنبـال کار و تولید اسـت .این مسـتلزم آن اسـت که موانع
تولید برداشـته شـده و بروکراسـیهای اداری حذف شـود.
مذاکـرات ویـن بـرای احیـای برجـام درحال
انجام اسـت ،نظر شـما بـه عنوان یک فعـال بخش
خصوصـی در خصـوص برجام چیسـت؟
بـه خاطـر تحریمهـا انتقـال پـول بـه خوبـی صورت
نمـی گیـرد .امیدواریـم شـاهد گشـایشهای سیاسـی و
اقتصـادی باشـیم .در کنار برجـام امیدواریـم اف.ای.تی.اف
نیـز حـل شـود .تحریمهـا مانـع جـدی در بهبـود فضـای
کسـب و کار اسـت و میتوان با برداشـتن تحریمها شـاهد
رشـد صادرات غیرنفتی در کشـور و رشـد اقتصادی باشیم.
اگـر تحریـم نباشـد ما بـه انـدازه کافـی پتانسـیل داریم و
نیـازی به صـادرات نفـت نخواهیم داشـت.
ناپایـداری قیمتهـا دیگـر مشـکل ما اسـت ،در دالر
 32هـزار تومانـی نیـز یک جنس به همـان قیمت فروخته
میشـود کـه در دالر  25هـزار تومانـی بـه فـروش مـی
رسـید .بایـد نظـارت در این خصـوص افزایـش یابد.

اصلی ترین درخواست شما از دولت سیزدهم
چیست؟
از بیـن بـردن موانع کسـب و کار ،واگـذاری اختیارات
به اسـتانها ،تسـهیل گـری در امور و مهار تـورم و تثبیت
قیمتهـا اصلـی ترین درخواسـتهای بخـش خصوصی از
دولـت اسـت .اقتصاد شـعارپذیر نیسـت و امیدواریم دولت
بـه شـکل عملـی از سـرمایهگذاران و فعـاالن اقتصـادی
حمایـت کنـد .نبایـد مدیـران اجـازه دهنـد کـه تولیـد
کننـده بـا مشـکل روبـه رو شـود .صـدور روزانـه و متعدد
دسـتورالعمل و بخشـنامه باعـث ایجـاد مشـکالت فراوانی
بـرای واحدهـای تولیـدی و صنعتی شـده اسـت.
حـذف یارانه  4200تومانی نیز ضروری اسـت چراکه
ایـن ارز رانـت ایجـاد کـرده و بـه نفـع مـردم نبوده اسـت.
بایـد در کنـار ایـن عوامـل ریسـک سـرمایهگذاری نیز در
اسـتان کاهـش یابد.
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سایه کرونا بر سر کسب و کارهای حوزه گردشگری

گردشگـری
صنعتی مولد و درآمدزا در جهان
اما مغفول مانده در ایران

گردشگری ،واژه ای که در گذشته بیشتر برای
توصیف امور مرتبط با گشت و گذار و سیاحت
کاربرد داشت اما امروزه واژه ای است که برای اشاره
به یکی از سودآورترین و درآمدزاترین صنایع حال
حاضر در جهان به کار می رود ،صنعتی که اگر
به اغراق نگوییم بیشتر از حوزه ساخت و ساز اما
دست کم همسان با این بخش می تواند برای ایجاد
اشتغال بسترسازی کند ،صنعتی که اکنون بسیاری
از کشورها برای منتفع شدن از درآمدهای سرشار
آن برنامهریزی و زیرساختهای الزم برای تحقق
این برنامهها را ایجاد میکنند.
در این بین کشور ما ایران به واسطه اقلیم
چهار فصل از یک سو و برخورداری از غنای فرهنگی
و تاریخی و به تبع آن جاذبههای بیشمار در این
حوزه جزو مستعدترین کشورها برای توسعه صنعت
گردشگری است و آذربایجانشرقی نیز به عنوان
یکی از استانهای مهم کشور از این قاعده مستثنی
نیست اما اینکه آیا صنعت گردشگری آنگونه که
باید و شاید در ایران به طور اعم و در استانی بنام
آذربایجانشرقی به طور اخص توانسته جایگاه و
کارکرد خود را داشته باشد و همچنین کرونا ،این
بیماری منحوس چه تاثیری بر این صنعت داشته،
موضوعی است که برای بررسی آن به سراغ سونیا
اندیش ،عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون
کارآفرینی ،اقتصاد دانش بنیان و گردشگری اتاق
بازرگانی تبریز رفته ایم.
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در ابتـدا ارائـه
تعریفـی کلـی و جامـع
از گردشـگری مـی تواند
بـه تصویر کـردن وضعیت
کلی ایـن صنعت در شـرایط فعلی
کمـک کنـد.
هـر چنـد امـروزه ایـن حـوزه به یکـی از
دغدغههـای مسـئوالن و کارشناسـان اقتصـادی بـه عنوان
منبـع تولیـد ثروت سـهل و پایدار مـورد توجه قـرار گرفته
امـا بایـد بدانیـم کـه مفهـوم گردشـگری از دیربـاز و در
تعاملات شـکل گرفتـه در مسـیرهای تـرددی و تجـاری
چـون جـاده ابریشـم وجـود داشـته و بـا توجه بـه نیازهای
خدماتـی بـرای ارائـه بـه تاجـران و سـیاحانی کـه در ایـن
مسـیرها رفـت و آمـد مـی کـرده انـد ،ارائـه ایـن خدمـات
در اشـکالی از جملـه تأمیـن محـل اسـکان و اسـتراحت و
تهیـه خـورد و خـوراک بـرای مسـافران ،بـه تدریـج به یک
کسـب و کار در حـوزه خدمـات تبدیـل شـد و بـا توجـه به
رشـد روزافزون فعالیتهـای اقتصادی و افزایش آمار سـفر،
ایـن خدمات نیز توسـعه و گسـترش روزافزون داشـته و در
واقـع آنچـه امروز تحـت عنوان خدمـات گردشـگری اعم از
هتلینـگ و مراکـز رفاهی و خدماتی بیـن راهی و نظایر آنها
وجـود دارد ،شـکل تکامـل و توسـعه یافتـه همان کسـب و
کارهاسـت و گردشـگری یک حـوزه خدمات رسـان تعریف
میشـود.
مزیتهـای صنعت گردشـگری به عنـوان یک
بخـش خدمـات رسـان نسـبت بـه سـایر صنایـع
مرسـوم و معمول چیسـت؟
بـا توجـه بـه اینکـه در کشـورهایی ماننـد ایـران بـه
اقتصـاد نفتی و وابسـته بـه تولیدات این بخـش عادت کرده
ایـم ،تنهـا راه کسـب درآمـد را تولیـد یـک کاال و فـروش
آن مـی دانیـم و شـاکلههای اقتصـادی مـا نیـز بـر همیـن
اسـاس شـکل گرفتـه در حالی کـه بخش خدمـات یکی از
حوزههـای درآمدزایـی پر سـود و کـم هزینه اقتصاد اسـت
و علاوه بـر اینکه دارای ارزش افزوده بسـیار باال و بازگشـت

سـرمایه آن در واقـع نقـد و آنـی اسـت چرا که بـرای نمونه
یـک مسـافر بـرای اسـتفاده از خدمـات یـک محـل اقامتی
ابتـدا بایـد هزینـه آن را بـه صـورت نقـد پرداخت کنـد اما
در بخـش تولیـد شـما بایـد ماهها زمـان صرف تأمیـن مواد
اولیـه ،طـی فرآینـد تولید و فـروش کاال کنید و پـس از این
فرآینـد نیـز شـاید مدتهـا زمـان بـرای ورود کاال بـه چرخه
تجـارت و بازگشـت سـرمایه هزینـه شـده بـرای ایـن کار
تولیـدی نیاز باشـد.
علاوه بـر ایـن روانـی و سـهولت فرآیندهای سـودآور
اقتصـادی در حوزههـای خدماتی چون گردشـگری ،حداقل
یکهـزار و  ۵۰۰رشـته کاری از فروشـنده و پزشـک گرفتـه
تـا خلبـان و باربـر و دربـان و بقـال در ایـن صنعـت دخیل
هسـتند و همانگونه که اشـاره شـد بسـیاری از این مشاغل
و صنـوف عمومـا دریافـت نقـدی و تزریق آنی پـول دارند و
نکتـه جالـب تر این اسـت که هزینـه ایجاد بسـیاری از این
مشـاغل کـه درصد باالیـی از آنهـا در واقع مشـاغل موجود
هسـتند ،نیـز بسـیار پاییـن اسـت و در واقـع ایـن مشـاغل
موجـود تقویـت و توسـعه مـی یابنـد و بـه واسـطه همیـن
ویژگیهـای متمایـز اکنـون حـوزه گردشـگری بـه دلیـل
وسـعت دربرگیـری و میـزان باالی اشـتغال در مقابل هزینه
پاییـن اشـتغالزایی و اسـتفاده از مشـاغل موجـود بـه یـک
صنعت گسـترده تبدیل شـده اسـت.
سـؤالی کـه بـا طـرح همـه ایـن مزیتهـا و
مشـخصهها ایجـاد میشـود ،ایـن اسـت کـه آیـا
صنعت گردشـگری توانسـته کارکـرد اقتصادی خود
را در کشـور ما داشـته باشـد؟
در دنیـا مباحث مختلف گردشـگری چـون بومگردی،
طبیعتگـردی ،توریسـم ورزشـی و درمانـی مطرح اسـت و
در ایـن بیـن چهـار فصـل بـودن ایران یـک مزیـت مهم در
حـوزه گردشـگری محسـوب میشـود و بـا وجـود اینکه به
دلیـل ایـن موقعیت خاص جغرافیایی پتانسـیل باالیی برای
توسـعه گردشـگری در کشـور داریـم اما کمتریـن درآمد را
از ایـن بخـش داشـته ایم چـون اقتصـاد و نـگاه درآمدی ما
چـه در بخـش سیاسـت گذاریهـای دولتی و چـه قوانین و
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تسـهیالت مبتنـی بـر اقتصـاد نفت محور اسـت و از سـوی
دیگـر اصـول و آموزشهـای فرهنگـی چـون آمـوزش زبان
و یـا فرهنـگ و قواعـد گردشـگرپذیری بـه عنـوان یکـی از
الزمههـای توسـعه ایـن صنعـت در کشـور مـا مـورد توجه
قـرار نگرفتـه در حالـی که تنهـا بافت سـنتی اماکنی مانند
بـازار سرپوشـیده تبریـز از بهتریـن جاذبه گردشـگری برای
گردشـگران اروپایـی و آمریکایی محسـوب میشـود.
بـرای اینکـه تصویـر دقیق تـری از ضعف عملکـرد در
حوزه گردشـگری کشـور داشـته باشـیم ،بهتر اسـت اشـاره
ای کوتـاه و گـذرا بـه آمار درآمدی این بخش در سـال  ۹۸و
در واقع پیش از همهگیری کرونا داشـته باشـیم ،سـالی که
تخمینهـا از درآمـد صنعـت گردشـگری جهان رقم بسـیار
قابـل توجه یکهـزار و  ۸۰۰میلیارد دالر را نشـان می دهد و
نکتـه جالبتـر ایـن آمار ،این اسـت کـه در حالی کـه ما در
ایـن سـال  ۶۰میلیـارد دالر نفت فروخته ایم ،کشـوری بنام
ترکیـه در همجـواری ما و بدون برخـورداری از ظرفیتهای
گردشـگری کـه در ایـران داریـم ،بـا سـرمایهگذاری در این
حـوزه و توجـه جـدی بـه بحـث زیرسـاختها و مرمـت و
بازسـازی اماکـن ،موفـق بـه جـذب  ۴۵میلیـون گردشـگر
شـده و  ۳۰میلیـارد دالر یعنـی نصـف درآمـد نفتـی ایـران
را از حوزه خدمات گردشـگری کسـب درآمد داشـته اسـت.
علـت مغفـول مانـدن چنیـن حـوزه مولـد و
درآمدزایـی در کشـور مـا چیسـت؟
وزارت گردشـگری بـه تنهایـی قـادر به بسترسـازی و
توسـعه ایـن صنعـت نیسـت و چـون اصوالً نـه تنهـا برنامه
مدونـی در ایـن بخش وجـود نـدارد و این باور کـه میتوان
از گردشـگری درآمـد سـهل و سرشـار داشـت ،نـه در بدنه
جامعـه کـه در بین مسـئوالن اجرایـی و قانونگـذاران ایجاد
نشـده ،عملا نـه تنها در مرمت و بازسـازی اماکن و توسـعه
زیرسـاختهای گردشـگری کاری نکردهایـم بلکه با تخریب
بناهـای سـنتی ،پاسـاژ و مراکـز تجـاری را کـه عملا برای
گردشـگر خارجـی فاقـد جذابیـت اسـت ،بـر روی آوار ایـن
سـرمایههای گردشـگری توسـعه داده ایـم غافـل از اینکـه
گردشـگر بـرای بومگـردی و طبیعتگـردی مـی آیـد و نـه
پاسـاژ و مراکـز تجاری.
اگر حوزه خدمات و زیرسـاختها را توسـعه و اماکن و
ابنیه سـنتی و تاریخی موجود را سـامان دهیـم ،جاذبههای
گردشـگری ایـران بـا توجه بـه هزینههای پاییـن و خدمات
ارزان در کشـور مـا ،از لحـاظ هزینـه ای بـه شـدت بـرای
گردشـگر اروپایـی و آمریکایـی جـذاب و مقـرون بـه صرفه
اسـت و بـه انـدازه قدمـت  ۲۵۰۰سـاله تمدنـی ،صاحـب
اماکـن و جاذبههـای تاریخـی هسـتیم کـه هر کـدام حکم
یـک ظرفیـت جـذب گردشـگر را دارند.
بر همین اسـاس قوانین و تسـهیل ایجاد کسـب و کار
در حـوزه گردشـگری بایـد در برنامههـای دولـت و مجلس
قـرار گیـرد و بـه ایـن بخـش بـه عنوان یـک صنعـت مانند
حـوزه نفت نگاه شـود و نـگاه ملی باید در ایـن زمینه تغییر

کنـد و الزامـات درآمدزایـی از ایـن حـوزه از نحـوه ورود و
پذیـرش گردشـگر تا توسـعه راههـا و مسـیرها و اماکن بین
راهـی و نظایـر آن ایجاد شـود که تحقق این مـوارد نیازمند
انسـجام و برنامهریـزی جمعـی و هدفمنـد از سـوی همـه
دسـتگاهها و وزارتخانههـای دخیـل اسـت و همگرایـی و
هماهنگی بین دسـتگاهی مورد نیاز باید از طریق سیاسـت
گذاریهـای کلـی نظـام ایجاد شـود.
بارهـا تأکیـد کـرده ایـم کـه دورههـای ایران شناسـی
بـرای آشـنایی مسـئوالن و نماینـدگان بـا ظرفیتهـای
گردشـگری مناطـق خـود برگـزار شـود تـا با شـناختی که
نسـبت به تـوان هر منطقـه در بین مسـئوالن و نمایندگان
ایجـاد میشـود ،بـر اسـاس قرارگیـری اسـتانها در ایـن
نقشـه و همـان آمایش سـرزمینی با هـم افزایی ایـن ارکان
اجرایـی و قانـون گـذاری بـه سـمت توسـعه گردشـگری
حرکـت کنیـم امـا متاسـفانه در این حـوزه فرصت سـوزی
کـرده ایـم و همـه امـور ایـن حـوزه را تنهـا وظیفـه یـک
وزارتخانـه بنـام گردشـگری تعریف کـرده ایـم در حالی که
همـه وزارتخانههـا و دسـتگاهها بایـد در ایـن بخـش فعـال
شوند.
در بحـث فرهنـگ گردشـگر پذیـری نیـز بـه شـدت
ضعیـف عمل کردیم ،بـرای نمونه در همیـن تبریز مهمانان
خارجـی و داخلـی را در هتـل پـارس ائـل گلـی اسـکان
میدهیـم و در اطـراف همـان هتـل یـک رویـداد سـاده به
نـام نان و سـیب زمینی پخته به شـدت مـورد توجه و اقبال
مهمانان و مسـافران اسـت اما حتی نتوانسـته ایـم از چنین
ظرفیـت سـاده ای اسـتفاده و با هـدف جذب گردشـگر آنرا
سـاماندهی و یـا حتـی برندسـازی کنیـم و در حالـی که ما
از چنیـن ظرفیتهـای بالقوه ای برخوردار هسـتیم ،کشـور
ترکیـه بـا صـرف هزینههـای کالن و سـرمایهگذاریهای
سـنگین به ششـمین مقصـد گردشـگری دنیا بدل شـده و
در نقطـه مقابـل چون ما در کشـورمان به این باور نرسـیده
ایـم که میتـوان از این بخش درآمدهای سرشـار به دسـت
آورد ،نتیجـه آن شـده تخریـب بناهـای سـنتی و تاریخـی
بـرای سـاختن مراکـز تجـاری و برجها.
با وجـود چنیـن بدیهیاتی چـرا اقـدام جدی و
عملی برای توسـعه صنعت گردشـگری در کشـور و
اسـتان ما صـورت نمـی گیرد؟
الزمـه ایـن امر ورود فکرهـای بدیع و تزریـق ایدههای
جدیـد بـه ایـن حـوزه و تغییـر سیاسـتهای کلـی دولت و
نظـام و توجـه بـه گردشـگری به عنـوان یک صنعت اسـت
چـون وقتـی هزینـه ایجـاد هـر شـغل در حـوزه صنعـت
بـه طـور متوسـط یـک میلیـارد تومـان بـرآورد میشـود،
در صنعـت گردشـگری بـا کمتـر از یـک دهـم ایـن هزینه
میتـوان نفـرات بسـیار بیشـتری را بـه کارهـا و مشـاغل
پایـدار مشـغول کـرد امـا نـگاه مسـئوالن و بودجهریـزان
بـه ایـن موضـوع هزینـه ای اسـت در حالـی کـه توسـعه
زیرسـاختهای گردشـگری یـک سـرمایهگذاری اسـت.

بـرای مثال زمانی که عضو شـورای شـهر تبریـز بودم،
سـال  ۱۴۰۰را بـه عنـوان سـال میـراث فرهنگـی ،تصویب
و نامگـذاری کردیـم امـا بـه دلیل تداخـل وظایـف و برخی
موازیکاریهـا بین دسـتگاهها و نهادهای دخیل و مسـئول
در ایـن حـوزه ماننـد شـهرداری و میراث فرهنگـی اقدامات
چنـدان جـدی در بحـث مرمت ،بازسـازی و تغییـر کاربری
اماکـن تاریخـی انجـام نشـد چـرا کـه یـا مجموعـه میراث
فرهنگـی و گردشـگری بودجـه و اعتبـارات الزم را بـرای
رسـیدگی بـه ایـن امور نداشـت و یـا اینکه شـهرداری فاقد
اختیـار و امـکان قانونـی بـرای ورود بـه این بحـث بود.
در دو سـال گذشـته علاوه بـر همـه موانـع و
مشـکالت موجـود در بخشهـا و صنـوف مختلـف،
همهگیـری کرونا نیـز فعالیت همه حوزههـا را تحت
تأثیـر قـرار داد ،بـه عنـوان جمـع بنـدی و بخـش
پایانـی گفتگـو از تأثیـر پذیری صنعت گردشـگری
از کرونا و البته الزامات توسـعه ایـن بخش در دوران
پـس از کرونـا بگویید.
متأسـفانه هـر چنـد محدودیتهـای کرونایـی حتـی
شـرایط زندگـی عادی را به شـدت تحـت تاثیر قـرار داد اما
بایـد اذعـان کـرد که ایـن همهگیری بـه واسـطه عواملی از
جمله کاهش چشـمگیر مسـافرتها ،تعطیلـی مرکز اقامتی
و هتلهـا و محـدود شـدن فعالیـت بسـیاری از بخشهـای
خدماتی بیشـترین آسـیب را به بخش گردشـگری وارد کرد
بـا ایـن حـال موفـق ترین افـراد در چنین شـرایط کسـانی
هسـتند کـه بـرای دوران پسـاکرونا و شـرایط آن دوره از
فرصتهـای بـه وجـود آمـده در وضعیـت رکـودی فعلـی
اسـتفاده کنند.
بر همین اسـاس مسـئوالن و فعاالن حوزه گردشـگری
بایـد ایجـاد زیرسـاختهای حمـل و نقـل ،توسـعه اماکـن
گردشـگری بـا نـگاه سـنت گرایـی ،اسـتفاده از بومگـردی
و طبیعـت چهارفصـل کشـور ،بالفعـل کـردن ظرفیـت
سـنتهای قدیـم ایرانـی در حوزههایـی ماننـد لبـاس و
پوشـش ،غذاهـای سـنتی محلـی و حتی روسـتا گـردی را
مـورد توجـه جدی قـرار دهنـد که رسـیدن به ایـن اهداف
نیازمنـد برنامهریـزی مـدون و همـه جانبـه اسـت.
بر اسـاس پیـش بینـی اقتصاددانـان و کارشناسـان،
سـرازیر شـدن گردشـگران بـه مقاصـد مسـافرتی پس از
کرونـا امـری حتمـی و غیـر قابـل اجتنـاب اسـت و بهـره
گیـری از ایـن فرصـت نیازمنـد تغییـر نـگاه سـنتی بـه
درآمدزایی از بخش گردشـگری و تلفیق سـنت و مدرنیته
در بازسـازی و مرمـت اماکـن و ابنیـه تاریخـی اسـت کـه
اسـتفاده از بسـتر فضای شبکه جهانی و اینترنت می تواند
کمک بسـیاری به ایـن موضوع کند و بخش شـرکتهای
دانـش بنیـان بـا توجـه بـه ضـرورت ایجـاد شـبکه جامع
ارتباطـات و اطالعـات گردشـگری بـرای تسـهیل جـذب
گردشـگر بـه ویـژه از خـارج کشـور ،میتوانـد قدمهـای
مهمـی در ایـن خصوص بـردارد.
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معاون اقتصادی استاندار آذربایجانشرقی:

اتاق بازرگانی تبریز قرارگاه اقتصادی آذربایجانشرقی است
تالش دولت سیزدهم برای بهبود فضای کسب و کار

نشریه اتاق تبریز برای
پیگیری مهم ترین چالشهای
اقتصادی موثر بر فضای کسب و
کار و راهکارهای مدیریت ارشد
استان برای آن ،گفتگویی با محمد
کالمی ،معاون اقتصادی استاندار
آذربایجانشرقی داشته است که
در ادامه می خوانید.
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آقـای دکتـر کالمـی بـه عنـوان اولیـن سـوال،
در خصـوص اصلـی تریـن چالشهـای اقتصـادی
بفرماییـد.
آذربایجانشـرقی
بحـث «زیرسـاختها» یکـی از اصلـی تریـن چالشهـای
اقتصـاد اسـتان اسـت کـه مانـع توسـعه میشـود ،ما در اسـتان
در بحـث بـرق ،گاز ،راه و آب دچـار مشـکل هسـتیم .گاهـی
سـرمایهگذار مـی آیـد و نیـاز بـه بـرق بـا ولتـاژ بـاال دارد ولی از
تامیـن آن ناتـوان هسـتیم.
معتقـد هسـتم که باید توسـعه اسـتان به سـمت هشـترود
بـرود چراکـه در حوضـه آبریـز دریـای خـزر اسـت و مشـکلی از
نظـر تامیـن آب در آنجـا نداریـم .ولـی مشـکل اصلی این اسـت
کـه کل بـرق شهرسـتان هشـترود زیر  50مـگاوات اسـت و اگر
کارخانههـای بـزرگ را بـه ایـن منطقـه منتقـل کنیـم ،باید این
شهرسـتان بـاالی  200مـگاوات برق داشـته باشـد.
یـا بـه عنـوان نمونـه دیگـر در منطقـه آبـش احمد ،شـاهد
هسـتیم که برای ایجـاد واحدهای گلخانه ای مشـکل گاز داریم.
بـرای همیـن فراهـم نبـودن زیرسـاختها یکـی از اصلـی ترین
مشـکالت بـرای توسـعه اسـتان اسـت کـه بایـد بـا هماهنگـی
معاونـت عمرانـی بـه سـمت تامیـن و تکمیـل زیرسـاختها
حرکـت کنیم.
«عـدم پراکندگـی مناسـب جمعیـت و فعالیتهـای
اقتصادی» دیگر مشـکل ما در اسـتان اسـت .در جنوب و شـمال
اسـتان شـاهد یک پراکندگی جمعیـت و فعالیتهـای اقتصادی
و اسـتقرار صنایـع و واحدهـای تولیـدی هسـتیم.
وقتـی از سـمت تبریز به آذرشـهر و بنـاب حرکت میکنیم،

خیـل عظیمـی از صنایـع و واحدهای تولیدی را مـی بینیم .ولی
در مقابـل وقتـی از تبریـز بـه سـمت اهـر ،کلیبـر و خداآفرین یا
از تبریـز بـه سـمت بسـتان آبـاد و هشـترود حرکـت میکنیـم
تعـداد واحدهـای تولیـدی و اقتصـادی بسـیار کم اسـت که این
موضوعـات باعـث افزایـش آمـار مهاجـرت میشـود .در برخی از
شـهرها مهاجـرت بـه تبریز رشـد کـرده که یکـی از دالیـل آن،
نبـود واحدهـای تولیدی و صنعتـی در آن مناطق اسـت.
در برخـی از شـهرها کمبـود آب داریـم و در برخی شـهرها
مـازاد آب کـه میشـود از ایـن مـازاد آب در زمینـه تولیـد و
صنعـت اسـتفاده کرد.
«فرسـودگی تکنولـوژی صنایـع اسـتان» دیگـر مشـکل و
چالـش مهـم در اسـتان اسـت ،صنایع مـادر ما دچار فرسـودگی
تکنولوژی هسـتند .برخـی از صنایع تکنولـوژی پایینی دارند که
باعـث پاییـن آمدن کیفیت محصوالت و از دسـت دادن بازارهای
داخلـی و خارجی میشـود .فرسـودگی تکنولوژی صنایع اسـتان
باعـث شـده تـا نتوانیم بـا تغییر بـازار ،محصـوالت را بازارپسـند
کنیم .
«سـالمندی جمعیـت اسـتان» دیگـر مشـکل جـدی مـا
اسـت .بـا تداوم ایـن وضعیت با بحـران کارگری بـرای واحدهای
تولیـدی و در چنـد سـال آینـده بـا پیـری جمعیـت ،مواجـه
خواهیـم بـود و نخواهیـم توانسـت نیـروی کار جـوان مـورد نیاز
بـرای واحدهـای تولیـدی را تامیـن کنیـم.
«مهاجـرت از اسـتان» دیگـر مشـکل جـدی اسـت ،طـی
سـالهای اخیـر شـاهد مهاجـرت نخبـگان علمی و اقتصـادی از
اسـتان هسـتیم .بایـد فکـر اساسـی بـرای ایـن منظـور کنیم.
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چالشهـا را فرمودیـد ،چـه برنامهای بـرای رفع این
چالشها و مشـکالت و جـذب سـرمایهگذار دارید.
جـذاب کـردن محیـط اسـتان بـرای سـرمایهگذاری در
اولویـت کاری مـا قرار دارد و باید مهمتریـن برنامه کاری مدیران
باشـد .بـرای جـذاب کـردن اسـتان بایـد زیرسـاختها تکمیـل
شـود ،خوشـبختانه در ایـن خصـوص برنامـه داریـم.
بیشـترین پـروژه راهسـازی و احـداث آزادراه در کشـور
مربـوط بـه اسـتان آذربایجانشـرقی اسـت .در بحـث آب تالش
میکنیـم صنایع به سـمت شـمال اسـتان حرکت کننـد چرا که
در ایـن مناطـق آب مـازاد داریم .البتـه در کنار ایـن موضوعات،
محدودیتهایـی نیـز بـرای صنایـع آببـر داریـم چراکـه حفـظ
محیـط زیسـت باید یـک اولویت باشـد.
روان کـردن امـورات یکی دیگر از راهکارهـای جذاب کردن
اسـتان برای سـرمایهگذاری است .باید سـرمایهگذار در کمترین
زمـان ممکـن امـور اداری را انجـام داده و مجوزهـای الزم بـرای
سـرمایهگذاری را دریافـت کند .بایـد بروکراسـیهای زائد اداری
حذف شـود .برای ایـن منظور بازتعریفـی در فرایندهای خدمتی
در اسـتان انجام داده ایم.
مـا بـرای همیـن بـه دنبـال جـذاب کـردن اسـتان بـرای
سـرمایهگذاری هسـتیم .بایـد صنایـع متناسـب بـا جمعیـت
شهرسـتانها پراکنـده شـوند .صنایـع و خدمـات نیـز ضـروری
اسـت کـه بـه سـمت مناطـق مختلـف از جملـه شـمال اسـتان
حرکـت کننـد.
بـرای همیـن منظـور یـک شـهرک شـیالت و شـهرک
گلخانـهای در هشـترود برنامهریـزی کـرده ایـم ،در ورزقـان نیـز
صنایـع تبدیلـی مـس ایجـاد میشـود.
در مـورد نیـروی انسـانی نیـز بایـد بـه سـمتی برویـم کـه
شـرکتهای دانـش بنیـان رونـق و توسـعه یابنـد 7.8 ،درصـد
در اسـتان بیـکاری داریـم که بخـش عمده آن بیکارانی هسـتند
کـه مـدرک دانشـگاهی دکتـرا و کارشناسـی ارشـد داشـته و
حاضـر نیسـتند در واحدهـای تولیـدی و صنعتـی مشـغول بـه
کار شـوند .بـرای همیـن بایـد به سـمت صنایعهایتـک و دانش
بنیـان حرکـت کنیـم کـه فـارغ التحصیلان دانشـگاهی در این
مجموعههـا مشـغول بـه کار شـوند.
پتانسـیلهای بخـش خصوصـی اسـتان و اتـاق
بازرگانـی تبریـز را چگونـه ارزیابـی مـی کنیـد.
بخـش خصوصـی بازیگـر اصلـی اقتصـاد اسـتان اسـت و
پتانسـیلها و ظرفیتهـای بزرگـی بـرای ایـن منظـور داریم .ما
 4109واحـد تولیـدی در اسـتان داریـم که بـرای  130هزار نفر
شـغل ایجـاد کـرده انـد .بخـش خصوصـی تبریـز خـوش فکر و
فعـال اسـت و بـا کمتریـن داشـتهها بیشـترین ارزش افـزوده را
تولیـد کرده اسـت .مزیت خصوصی بـودن اقتصاد اسـتان را باید
حفـظ کـرده و گسـترش دهیم.
بـرای همیـن منظـور بایـد زنجیـره تولیـد خـودرو ،زنجیره
تولیـد سـرامیک و محصـوالت کشـاورزی تکمیـل شـود.
آمـاده همـکاری بـا بخـش خصوصـی بـرای ارائـه وامهـا و
تسـهیالت و دیگـر تسـهیل امـورات و مشـاوره هسـتیم .بخـش

خصوصـی اسـتان پویا بـوده و اتـاق بازرگانـی تبریز نیز قـرارگاه
اقتصـادی اسـتان اسـت و برنامههـای اصلـی و توسـعه اقتصادی
اسـتان بایـد از اتـاق بازرگانـی بیـرون بیاید.
برنامـه توسـعه هـر بخش اقتصـادی بایـد در اتـاق بازرگانی
تدویـن و ارائه شـود .دولت نیز باید تسـهیل گری کـرده و زمینه
رونـق آن را فراهـم کنـد .انتظار داریـم اتاق به نقش مشـاوره ای
و برنامهریـزی و حتـی مشـوقی و هدایتـی خود بیش از گذشـته
توجـه کنـد .مـا نیـز در کنـار اتـاق بازرگانـی هسـتیم تـا عقـب
ماندگـی اسـتان طـی سـالهای اخیر جبران شـود.
از آخریـن وضعیـت ایجـاد شـرکت مسـتقل بـرای
مـس آذربایجـان بگوییـد.
معـادن از ظرفیتهای اصلی توسـعه اسـتان هسـتند8.7 ،
میلیـارد تـن ،ذخیـره مـواد معدنی شناسـایی شـده در اسـتان
اسـت .مـس سـونگون بـه تنهایـی یـک میلیـارد تـن ذخیـره
مـس دارد کـه شـامل  33درصـد ظرفیـت معـادن مس کشـور
میشـود .ولـی بـا ایـن حـال مـس در اسـتان مـا نتوانسـته آن
طـور که باید و شـاید ثـروت ایجاد کند و ارزش آفرینی داشـته
باشد.
مـس بایـد دو مسـیر را طـی کنـد تـا اسـتان از آن منتفع
شـود ،اول اینکـه صنایـع زیردسـت مـس مثل لولههای مسـی
و مـس کاتـد بایـد در داخـل اسـتان ایجاد شـد .نبایـد مس به
صـورت خـام و کنسـانتره از اسـتان خارج شـود.
دوم اینکـه صنعـت مـس اسـتان نیـز بایـد مسـتقل شـود.
فرمـان صنعـت مـس اسـتان باید در دسـت خود اسـتان باشـد.
بـرای تحقـق این موضـوع باید پیش شـرطهای حقوقـی و مالی
توسـط خبـرگان مالی اسـتان تدوین شـود.
بـه عنـوان آخرین سـوال ،از پیش شـرطهای بهبود
فضـای کسـب و کار و برنامـه دولـت سـیزدهم در ایـن
خصـوص توضیـح دهید.
فضـای کسـب و کار وقتـی بهبـود مییابـد کـه ریسـک
سـرمایهگذاری کاهـش یابـد.
ثبـات مولفههـای سـرمایهگذاری در کنار کاهش ریسـکها
در اولویـت کاری مـا اسـت کـه بایـد در کنـار فراهـم کـردن
زیرسـاختها توجـه ویـژه ای نیـز بـه این موارد داشـته باشـیم.
برآینـد همـه اینهـا میشـود بهبـود فضـای کسـب و کار.
بخشـی از ایـن موضـوع بـه اسـتان باز میگـردد کـه باید با
تسـهیلگری و اخـذ وامهـا و امـور اداری ،تسـهیل گریهـا روان
تـر و در زمـان کمتـری محقق شـود .مدیریت ارشـد اسـتان نیز
در مواجهـه بـا سـرمایهگذاران بایـد بـر وعدههـای خـود عمـل
کند .
یکـی دیگـر از ضروریات ،تکمیل زیرسـاختها اسـت .مردم
اسـتان اقتصـادی هسـتند و اگـر زیرسـاختها فراهـم شـود،
مشـکلی در تامیـن نقدینگی نخواهیم داشـت .امـورات اداری نیز
باید تسـهیل شـود .دولت سـیزدهم برای بهبود فضای کسـب و
کار تلاش زیـادی می کنـد و ما نیز در اسـتان برنامههـای ویژه
ای بـرای این منظـور داریم.

بخش خصوصی تبریز

خوشفکر و فعال است
و با کمترین داشتهها

بیشترین ارزش افزوده را
تولید کرده است.

مزیت خصوصی بودن
اقتصاد استان را

باید حفظ کرده و
گسترش دهیم.
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رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی
آذربایجانشرقی:

استفاده موثر
از سند تدبیر توسعه،
هنر مدیران استان است
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«محمد فرشکاران» از جمله مدیران تازه نفس آذربایجانشرقی است
که ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان را در دولت سیزدهم برعهده گرفته است.
در این راستا نشریه اتاق تبریز ،مصاحبه ای با وی پیرامون فضای کسب و کار
استان آذربایجانشرقی داشته است که در ادامه می خوانید.
آنچه همواره بخش خصوصی و سرمایهگذاران
استان آذربایجانشرقی از آن گلهمند بوده ،فراهم
نبودن شرایط ،مقررات دست و پاگیر و فراری دادن
سرمایهگذار از استان آذربایجانشرقی است .نظر
شما در این خصوص چه بوده و موانع موجود بر سر
راه این سرمایهگذاران را چه چیزهایی می دانید؟
موضوعاتـی مثـل کمبـود زمیـن صنعتـی در
برخـی شـهرکهای صنعتـی اسـتان ،همـکاری ضعیف
دسـتگاههای اجرایـی جهـت ایجـاد زیرسـاختها (آب،
بـرق و گاز) ،آنتندهـی ضعیـف موبایـل در برخـی
شـهرکهای صنعتـی ،کمبـود نقدینگـی واحدهـای
تولیـدی در تکمیـل طرحهـا و یـا تامیـن سـرمایه در
گـردش ،فرآینـد سـخت و طوالنـی دریافت تسـهیالت،
بانـک محـور بـودن اقتصـاد و عـدم توسـعه سـایر
روشهـای تامیـن مالـی ،مشـکالت حـوزه تشـخیص
مالیاتها و بررسـی دفاتر شـرکتها ،تاخیر در برگشـت
مالیـات بـرارزش افـزوده صـادرات ،مشـکالت تامیـن
نیـروی انسـانی ماهر ،مشـکل نقـل و انتقـال ارز حاصل
از صـادرات و یـا واردات ماشـین آالت و مـواد اولیـه،
مشـکالت حـوزه سـاخت و پیمانـکاری در خصـوص
دریافـت مطالبـات از دولـت و نقد کـردن اسـناد خزانه،

مشـکل قوانیـن و مقـررات متغیـر و خلق السـاعه ،عدم
ثبـات اقتصـادی ،تمرکزگرایـی تمـام امـور و امکانات در
مرکـز اسـتان کـه موجـب جـذب سـرمایهگذاران در
مراکز اسـتان شـده و عدم رغبت آنها به سـرمایهگذاری
در شهرسـتانها و تـورم بـاال و  ...از جملـه مسـائلی
هسـتند که موجب دلسـردی سـرمایهگذاران میشـوند.
از طـرف دیگـر ايجاد تزاحم منافع موجب ميشـود
تمـام اقدامـات و تالشها به بنبسـت يـاس و نااميدي و
افزايش شـكاف ميان مردم و مسـئوالن ختم شود و اين
اصلا حق آذربايجان نيسـت .در شـرايط فعلي اقتصادي
الزم اسـت تمـام گروههاي سياسـي به صـورت يد واحد
در جهـت افزايـش رفـاه و بهبود معيشـت مـردم تالش
كننـد .هـر نقطـه آذربايجانشـرقي همچـون نگينـي
سرشـار از ارزش و توانمنـدي اسـت؛ امـا بايـد ايـرادات
و موانـع توسـعه مـورد انتظـار اسـتان را احصا ،بررسـي
و رفـع كنيم.
معتقدم بيشتر از مسائل اقتصادي بايد روي مسائل
فرهنگـي و ارزشـي كار كنيم تـا موانع سـرمايهگذاري و
رونـق اقتصـادي اسـتان رفع شـود .تا زماني كه سـرمايه
در توليـد و اشـتغالزايي ،گردش منطقي نداشـته باشـد،
فعاليتهـاي كاذب داللـي و كسـب و كارهـاي سـهل و
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آسـان جـاي اشـتغال پايـدار را ميگيـرد و بـه تدريـج
ناهنجاريهـا بـه هنجـار و ارزش مبدل ميشـوند.
درد اساسـي اسـتان مشـخص اسـت؛ فرهنـگ
ارجگـذاري به ثـروت و احتـرام به سـرمايهگذار هنوز در
جامعـه مـا نهادينـه نشـده و در ايـن عرصه اگـر انتزاعي
رفتـار كنيـم ،نتيجـه نخواهيـم گرفـت .در هـر صـورت
رويكـرد و تمركـز اصلي ما مقابله با تـورم و بيكاري و در
نتيجـه آن افزايـش سـطح رفاه مـرد م و تاثيرگـذاري در
توليـد ،اشـتغال و سـرانه درآمدي اسـت.

تعـداد نمونـه زیاد و مشـارکت فعـاالن اقتصـادی قابل
توجـه بوده ،به نسـبت رتبه بهتری کسـب شـده اسـت
کـه از جملـه ایرادات وارد بر شـیوه پیمایش میباشـد.
البتـه بـا توجـه بـه نوسـان شـدید جایـگاه همـه
اسـتانها در ارزیابیهـای دورهای ،تجدیـد نظـر در
نحـوه پایـش در کل کشـور ضـروری اسـت .فرهنـگ
سـازی در خصـوص جلـب همـکاری فعـاالن اقتصادی
حوزههـای مختلـف نیـز از اهمیـت بسـزایی برخـوردار
ا ست .

بـا توجه بـه آمارهـای طـرح پایـش محیط
کسـب و کار ،اسـتان آذربایجانشـرقی رتبـه
چنـدان خوبـی در ایـن پایش در سـطح کشـور
نـدارد ،ایـن طـرح پایـش را تا چـه انـدازه قابل
اتـکا دانسـته و مناسـب نبـودن ایـن رتبـه و
راهکارهـای ارتقای آن را چه مـواردی می دانید؟
البتـه نمیتـوان گفت اسـتان آذربایجانشـرقی در
پایـش ملـی محیـط کسـب و کار رتبـه خوبـی نـدارد!
مؤلفههـای محیـط کسـبوکار در پایـش ملـی فضـای
کسـبوکار نشـان میدهـد که شـاخص اسـتانی محیط
کسـبوکار در زمسـتان سـال ( 1399نسـبت بـه فصل
مشـابه سـال  )1398کاهشیافتـه و از  5/86بـه 5/29
رسـیده اسـت لذا اسـتان آذربایجانشـرقی در زمسـتان
سـال  ،1399با قرار گرفتن در جایگاه سـوم کل کشـور،
فضـا و شـرایط مسـاعدتری برای کسـبوکار نسـبت به
زمسـتان سـال  1398داشـته اسـت .بـه عبـارت دیگـر
اقدامـات زیـادی در راسـتای بهبـود فضای کسـب و کار
اسـتان صـورت گرفتـه و زحمـات زیادی کشـیده شـده
اسـت و اقدامـات قابـل توجهی نیـز وجـود دارد که باید
بـه منصـه ظهـور درآید.
در حـال حاضـر مرکـز آمـار و اطالعـات اقتصـادی
اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی ایـران بـا
همـکاری اتاقهـای اصنـاف و تعـاون ایـران اقـدام بـه
برنامهریـزی بـرای جمـعآوری اطالعـات و محاسـبه
شـاخص ملـی محیـط کسـب و کار براسـاس  70مولفه
پیمایشـی و آمـاری میکنند .مولفههـای مذکور از نتایج
اجـرای طـرح مطالعاتـی در همیـن خصـوص حاصـل
شـدهاند.
اطالعـات  28مولفـه پیمایشـی از روش تکمیـل
پرسشـنامه بـا همـکاری فعـاالن اقتصـادی بـه روش
نمونهگیـری بـه دسـت میآیـد و بـرای کسـب اطلاع
در مـورد  42مولفـه آمـاری از منابـع اطالعاتـی و
آمـار رسـمی کشـور اسـتفاده میشـود و در نهایـت
شـاخصهای ملـی پایـش محیـط کسـب و کار ایـران
بـه تفکیـک ملـی ،اسـتانی ،بخشهـای عمده و رشـته
فعالیتهـای اقتصـادی محاسـبه میگردنـد .حـال
مشـکل اساسـی در ایـن طـرح ،روشهـای نمونهگیری
و مشـارکت فعاالن اقتصادی اسـت ،در هر اسـتانی که

بسـیاری از صاحب نظران ،عـدم بهبود رتبه
ایـران در بحـث پایـش محیـط کسـب و کار را
خلـل قانونی و برخـی آن را خلـل اجرایی عنوان
میکننـد .شـما نقـش کـدام یـک را پررنـگ تر
مـی دانید؟
بررسـی وضعیت فضای کسـب و کار ایران و سوابق
کشـورهایی مانند گرجسـتان که گامهای اساسـی برای
بهبـود فضـای کسـب و کار برداشـتهاند حاکـی از نقش
اساسـی عوامل نهـادی (قوانین و مقـررات ،فرهنگ و )...
در ایـن حـوزه اسـت .مطالعات بینالمللـی (نوبل اقتصاد
سـال  )2019نیـز حاکی از نقش اساسـی بهبـود فضای
کسـب و کار در بهبود کیفیت زندگی مردم (بهزیسـتی)
دارد .لـذا سـازمان مدیریـت و برنامهریزی برآن اسـت تا
بـا اصلاح و حذف قوانیـن مخل فضای کسـب و کار در
اسـتان بـه بهبود وضعیت در کشـور نیـز کمک کند.
بومـی سـازی ارزیابی و پایش محیط کسـب
و کار همـواره یکـی از دغدغههای کارشناسـان و
صاحـب نظـران حـوزه کسـب و کار بوده اسـت.
در ایـن زمینـه سـازمان مدیریـت و برنامهریزی
اسـتان چـه برنامه ای پیـش رو خواهد داشـت؟
نهادهـاي بينالمللي با  9شـاخص ،فضاي كسـب و
كار كشـورها را مورد ارزيابي قرار ميدهند كه متاسـفانه
كشـور ما و به تبع آن اسـتان آذربايجانشـرقي وضعيت
چنـدان مطلوبـي در اين شـاخصها ندارنـد .البته بومي
سـازي ارزيابـي فضـاي كسـب و كار در اسـتان ضروري
و سـازمان مديريـت و برنامـه ريـزي بـر آن اسـت تـا بـا
اسـتفاده از ظرفيـت دسـتگاههاي اجرايـي و بخـش
خصوصي نسـبت به كاربـردي نمودن ايـن ارزيابي اقدام
كند .
بـه نظـر میرسـد جمـع آوری اطالعـات فعـاالن
اقتصـادی آذربایجانـی فعـال در خـارج از منطقـه
از فرمانداریهـا ،مرکـز خدمـات سـرمایهگذاری،
انجمنهـای اتـاق بازرگانـی ،خانـه صنعـت ،سـازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،سـازمان جهاد کشـاورزی ،اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشـگری و  ...و
پایـش دالیل انتخـاب مناطق دیگر بـرای فعالیت از این
گـروه ،با همکاری سـازمان مدیریـت و برنامهریزی ،اتاق

سازمان مدیریت و برنامهریزی

برآن است تا با اصالح و حذف

قوانین مخل فضای کسب و کار
در استان به بهبود وضعیت
در کشور نیز کمک کند.

بازرگانی ،اداره کل امور اقتصادی و دارایی ،اسـتانداری و
 ،...میتوانـد عارضهیابـی مناسـبتری از محیـط کسـب
و کار اسـتان نمـوده و بـه احصـای مـدل بومـی پایـش
محیـط کسـب و کار بیانجامـد.
بـا توجـه بـه تدویـن اسـنادی همچـون
سـند آمایش و سـند تدبیر و توسـعه اسـتان در
سـالهای اخیر ،آنچه همـواره به عنـوان یکی از
بزرگتریـن دغدغـه و معضالت این حـوزه مطرح
شـده ،اجرایـی نشـدن و بـر روی کاغـذ مانـدن
این اسـناد اسـت .در ایـن زمینه نـگاه جنابعالی
در دوره مدیریتتـان در ایـن سـازمان چه خواهد
بو د ؟
سـند تدبیر توسـعه به شـکلی کامال علمـی تهیه و
تدویـن شـده امـا در مجموع باید این سـند را بررسـی و
نقـاط قـوت آن را احصـاء کنیـم تا برسـیم بـه جایی که
در برنامـه هفتـم از این ظرفیت اسـتفاده کنیم.
بـه یـاد داشـته باشـیم صرفا اینکـه مجلـدی به نام
سـند تدبیـر توسـعه میتوانـد باعـث پیشـرفت اسـتان
شـود ،دور از واقعیـت و منطـق اسـت .البتـه در اینکـه
این سـند بـر مبنای واقعیتهای اسـتان تهیـه و تدوین
شـده تردیـدی وجـود نـدارد .امـا اسـتفاده موثـر از آن
تـوان هنـر مدیـران اسـتان اسـت و قطعـا در ایـن فضـا
بایـد نظـرات کارشناسـان امـر بررسـی شـود .این سـند
میتوانـد مبنـای برنامـه هفتـم در اسـتان باشـد یـا در
آمایـش در تطبیقهـا مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.
بایـد تلاش کنیـم بـر اسـاس ایـن اسـناد در هـر
شهرسـتان متناسـب بـا ظرفیتهـا و پتانسـیلهای
منطقـه ظرفیتهـای سـرمایهگذاری و توسـعه ایجـاد
شـود .ایـن سـند میتوانـد بـه امور اسـتان انتظـام دهد
و محوریـت فنـی و علمـی اقدامـات اجرایی اسـتان قرار
گیـرد اما اگـر تاثیرگـذاری مـورد انتظار را نداشـت باید
بـرای برنامه هفتم طبق سـند آمایش اسـتان محورهای
اساسـی حرکـت را شناسـایی و در بخشهـای مختلـف
مسـکن ،بهداشـت ،حمـل و نقـل ،ارتباطـات و غیـره به
صـورت دقیـق و پویـا عمـل کنیم.
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توسط دکتر حسین عبده تبریزی مطرح شد؛

نگاهی بر اقتصاد کالن از دریچه چشم مدیران کسب و کارها
دکتـر حسـین عبـده تبریـزی به عنوان مدعو در کمیسـیون صنعت و معدن اتـاق بازرگانی تبریز حضـور یافته و نگاهی
بر اقتصاد کالن از دریچه چشـم مدیران کسـب و کار داشـت .سـخنان وی در این خصوص را در ادامه می خوانید.
در  12مـا ِه پیشرو ،کشـور هم از لحاظ رشـد اقتصادی
و هـم از لحـاظ تورم ،به شـدت متاثـر از توافقات بین المللی
خواهـد بـود و همـه صنعتگـران و اهالی کسـب و کار منتظر
نتیجـه مذاکـرات هسـتند و به رغـم ادعای مسـئوالن مبنی
بـر برنامهریـزی برای شـرايطِ عـدم توافق ،کسـب و کار ایران
منتظـر نتایج این مذاکرات اسـت.
نرخهای رشد اقتصادی در دنیا
در سـال  ۲۰۲۱بعـد از شـرایط کرونـا ،نرخهای رشـد
در دنیـا ،نرخهای رشـد بـاال و قابل مالحظـه ای بود .حاکم
شـدن شـرایط خاص کرونایی در اروپا ،آسـیا و کشـورهای
در حـال توسـعه ،موجـب نرخهـای رشـد پاییـن و رکـود
تمـام فعالیتهـا شـده بود .امـا با شـروع دوبـاره فعالیتها،
ایـن نرخهـا (علـی الخصـوص بـا رقم بـی سـابقه در اروپا )
افزایـش یافت.
پـس از رفـع شـرایط کرونایـی در کشـورهای توسـعه
یافتـه ،متوسـط رشـد  ۴/۶درصد شـد که قب َ
ال نیـم درصد یا
یک درصد رشـد داشـتند و در کشـورهای در حال توسـعه با
متوسـط رشـد  ۹/۵درصد مواجه شـدیم .متوسـط رشد دنیا
در  ،۲۰۲۱حـدود  ۶درصـد شـد کـه بـه خاطـر از سـرگیری
فعالیتهـای متوقف شـده از جمله گردشـگری در جهان بود
امـا ایـن پرشهـا نمی توانـد پایدار باشـد.
قیمت جاری کاالهای اساسی مبنای ارزشیابی
پروژهها قرار نگیرد
ایـن نرخهـای رشـد اقتصـادی ،افزایـش قیمـت
کاالهـای اساسـی همچـون فـوالد ،فلـزات رنگـی ،قلـع،
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روی ،مـس ،آلومینیـوم ،نفت خـام ،اوره و آمونیاک و تمام
کاالهای اساسـی را بـه دنبال داشـت و افزایش قیمت گاز
در کشـور ،تحـت تاثیـر افزایـش قیمـت جهانـی آن بوده
اسـت .بـه دلیل کرونـا ،تمام صنایعـی که دارای رشـد باال
بودنـد ،خلا تولیـد پیـدا کردنـد .ظرفیتهـای تولیـد در
دوران کرونـا اضافـه نشـده و به ظرفیت انـرژی جهان هم
افزوده نشـد.
توصیـه مـن بـرای شـما در برنامـه ای که بـرای کارتان
مـی نویسـید ،این اسـت که در نظر داشـته باشـید با کنترل
دولـت ،قیمـت کاالهـای اساسـی تـا حـدی بـه قیمتهـای
قبلـی نزدیـک خواهـد شـد (به عنـوان نمونه قیمـت اوره که
از قیمـت  ۳۲۰دالر بـه  ۹۲۰دالر افزایـش پیـدا کرده اسـت،
دولـت سـعی در نزدیـک کـردن قیمـت آن به قیمت سـابق
دارد)؛ قیمتهـای جـاری را بـرای ارزشـیابی پروژههـا مالک
قـرار ندهید.
رشـدهای اقتصـادی باعـث سیاسـتهای جدیـدی در
بانکهـای مرکـزی شـده و ایـن بانکهـا ،وضعیـت و قیمت
کاالهـای اساسـی را کنتـرل میکننـد.
مدیران کسب و کارها در انتقال ارز دقت کنند
در مـورد تـورم در دنیـا ،سـالیان طوالنـی بـود کـه در
کشـورهای توسـعه یافتـه شـاهد تورمهـای نزدیـک صفـر
درصـد بودیـم یعنی افزایـش قیمت اتفاق نمی افتـاد و در دو
دهـه اخیـر بـه نظر می رسـد در کشـورهای در حال توسـعه
هـم ،یـاد گرفتـه بودند تـورم را کنتـرل کنند .پس از شـیوع
کرونـا در دنیـا شـاهد تورم بودیم اما در دوره پـس از کرونا در
آمریـکا ،در یـک ماه در مقایسـه با ماه قبل ،تـورم به نزدیک

 ۶درصد رسـید.
مـی توانیم ابهام و تردید داشـته باشـیم که کشـورهای
در حـال توسـعه بـه خوبـی دو دهـه قبـل نتواننـد تـورم را
کنتـرل کننـد کـه ترکیـه نمونـه بـارز آن اسـت کـه کنترل
تورم از دسـت مسـئوالن خارج شـد در حالی که این کشـور
در دو دهـه اخیـر تجربـه پاییـن آوردن تـورم از  ۳رقمـی بـه
تـک رقمـی ( ۶تـا  ۷درصدی) را داشـت.
اگـر شـراکت تجـاری بـا کشـورهای در حـال توسـعه
داریـد ،ایـن احتمـال وجـود دارد کـه ایـن کشـورها نتواننـد
تـورم را بـه خوبـی دو دهه قبل کنتـرل کننـد و در نرخهای
ارزی کـه جابجـا مـی کنیـد ،باید دقـت کنید کـه حتی این
فـرض کنترل
موضـوع در مـورد روسـیه هـم صـادق اسـت.
ِ
دوبـاره نـرخ تـورم در ایـن کشـورها فرض آسـانی نیسـت.
تاثیر رشد و تورم اقتصادی جهان بر نرخ رشد ایران
سـوال مدیران کسـب و کار این اسـت که رشـد و تورم
اقتصـادی در جهـان تاثیـری بر نرخ رشـد و تورم ایـران دارد
یـا نـه؟ بـه نظر می رسـد کـه نرخهای رشـد سـایر اقتصادها
در ایـن خصـوص تاثیری نـدارد اما نـرخ تورم بـه دلیل تاثیر
در افزایـش نـرخ کاالهـای اساسـی (وارداتی) مـی تواند موثر
باشد.
چـون مـا تولیدکننـده کاالهای اساسـی (فـوالد ،مس،
آلومینیـوم و )...هسـتیم ،افزایـش ایـن کاالها در مـواردی به
نفـع ما خواهد بـود .افزایش قیمت کاالهای اساسـی در ایران
دو طرفـه عمـل مـی کنـد اما آنجایی کـه به زیانمـان خواهد
بـود طبعـاَ در کاالهـای وارداتی ما اسـت.
در سـال گذشـته قـرار بـود کـه  ۸میلیـارد دالر کاالی
اساسـی وارد کشـور شـود ۱/۴ .میلیـارد آن دارو و بقیـه هـم
مختـص واردات گنـدم ،نهادههـای دام و دانههـای روغنـی
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بـود .اگـر ایـن کاالهـا را دوبـاره وارد کنیـم بایـد  ۲۰میلیارد
دالر تخصیـص دهیـم و اگر دولـت ،ارز ترجیحی را حذف می
کنـد چـون راه دیگری جز حـذف وجود نـدارد و اقتصاددانان
هـم موافق حـذف ارز ترجیحی هسـتند و تثبیـت قیمت ارز
در قیمتـی مابیـن نرخ نیمایی و بازار آزاد و تک نرخی شـدن
آن مطلـوب اقتصاددانـان اسـت تا از فسـادی که در سیسـتم
چنـد نرخـی ارز هسـت ،بتوانیم رهایـی پیدا کنیـم .از لحاظ
تـورم کاالهـای اساسـی وارداتی کـه با ارز ترجیحـی وارد می
شـدند ،تحـت تاثیر خواهیـم بود.
در نظر گرفتن سناریوهای محتمل برای برنامهریزی
کسب و کارها
وقتـی از اقتصـاد ایـران مـی خواهیـم صحبـت کنیـم،
مجبـور هسـتیم از محتمـل ترین سـناریو ،اسـتفاده و بر این
اسـاس ،برنامهریـزی کنیـم و آن سـناریوی محتمـل ،حذف
تدریجـی تحریمها اسـت.
بـا ایـن فـرض در  ۱۲ماه آینده ،رشـد اقتصـادی ما می
توانـد اندکی بیشـتر از متوسـط رشـد سـالهای قبل باشـد.
رسـیدن از شـرایط محرومیـت از درآمـد نفتـی بـه شـرایط
فـروش حـدودی از نفتمـان در عرض یک سـال امری مهم و
قابـل مالحظه ای اسـت و شـاید هـم به خاطر فـروش نفت،
در سـال آتـی بـه  ۸درصد رشـدی که رئیس جمهـور گفته،
برسیم.
در صـورت رفـع تحریـم و فـروش نفـت و حصـول بـه
نرخ رشـد قابل تکرار نخواهـد بود .در
رشـد  ۸درصـدی ،ایـن ِ
دوره آقای روحانی ،یک سـال ،رشـد  ۱۲/۵درصدی داشـتیم
و تبلیغـات آن هم درسـت نبود ،چون حاصـل جریان فروش
نفـت بود.
رشـد  ۸درصـدی مـی تواند اتفـاق بیفتـد و  ۳/۵درصد
ایـن رشـد از محـل بهـره وری خواهد بـود .البتـه در بهترین
سـالهای گذشـته ،بهـره وری  ۳/۵درصـد نداشـته ایـم و
همـواره ،رشـد منابـع پایه (نفـت و  )..موجب رشـد اقتصادی
بوده اسـت .بهبود بهره وری ،مسـاله ای اسـت که حصول به
آن در بلندمـدت اتفـاق میافتـد.
مـا در پایـان دهه ای هسـتیم که نرخ رشـد هم نوسـان
داشـته و هـم صفـر بوده کـه بخشـی از آن به سیاسـتهای
داخلـی و بخشـی هـم بـه تحریمهـا برمیگـردد و اگـر
سـرمایهگذاری در طـول  ۱۰سـال گذشـته منفـی بـوده ،به
معنـی این اسـت کـه موجـودی سـرمایه کاهش پیـدا کرده
اسـت و از نظـر اسـتهالک هـم نتوانسـته ایـم در  ۱۰سـال
گذشـته موجـودی سـرمایه جدیـد داشـته باشـیم کـه این،
زنـگ خطـری بـرای هـر کشـور مـی تواند باشـد .مـا در این
تالطمـی کـه هم نـرخ رشـد  ۱۲/۵درصـد و هم رشـد -۶/۵
درصـد داشـتیم ،بـه وضعیت نامناسـب رسـیدیم.
کاهش زیاد نرخ تورم تبعات منفی برای اقتصاد دارد
در سـال آینـده نـرخ تـورم گرچه نسـبت به نـرخ فعلی
 ۴۵درصـدی کاهـش خواهـد یافـت اما از متوسـط نـرخ ۴۰

سـال گذشـته فقـط مقـداری باالتـر خواهـد ایسـتاد و نـرخ
تـورم ،نمـی توانـد بـا سـرعت پاییـن بیایـد و صحبتهـای
رئیـس جمهـور در مورد کاهش تـورم بـه  ۱۶/۵درصد ،بعید
بـه نظـر می رسـد و کاهـش زیـاد نرخ تـورم اصال بـه صالح
نیسـت و قطعـا هم صالح نیسـت که نـرخ تـورم از  ۳۵تا ۴۰
درصـد فعلـی یـک دفعـه بـه  ۱۶/۵درصـد تنـزل پیـدا کند
چـون بـرای اقتصـاد تبعـات منفـی دارد ،بنابرایـن میشـود
اقتصـاد را تعطیـل کرد و تـورم را پاییـن آورد.
انقباض تسهیالت ،تعطیلی کسب و کارها را به
دنبال دارد
ایـن سیاسـت بانـک مرکـزی کـه بانکهـا هر مـاه باید
فقـط  ۲درصـد ،رشـد تسـهیالت دهی داشـته باشـند و این
نرخ در طول سـال از  ۲۴درصد بیشـتر نباشـد ،سـبب شـده
کـه حجـم پول پاییـن بیاید و حجم نقدینگی را بـا این روش
کنتـرل میکننـد .پـول را یـا بانـک مرکـزی ایجـاد می کند
کـه ایـن ،پـول پرقدرت اسـت و یـا از طریـق وام بانکی خلق

میشـود کـه بـا دادن وام ،حجم پـول را زیاد و بـا دریافت آن
حجـم پـول را کـم میکننـد ( خلق پـول و محـو پول).
ایـن کـه بـا قبـض پـول و عـدم تسـهیالت دهـی ،نرخ
تـورم را بـه  ۱۰درصـد برسـانیم موجـب تعطیلـی کسـب و
کارهـا میشـود به ویـژه در شـرایطی که سـرمایه در گردش
تولیدیهـا هـم بـا توجـه بـه حـذف ارز ترجیحـی بـاال رفته
اسـت و عدم تسـهیالت دهـی در این مقطع صدمـه به تولید
را بـه همـراه خواهد داشـت و بعید اسـت که دولـت بتواند یا
بخواهـد تـورم را بـه  ۱۶/۵درصد برسـاند.
انقباض تسهیالت و افزایش نرخ بهره ،روشهای
معقولی برای تک رقمی کردن تورم نیستند
نـرخ تـورم بـا در نظـر گرفتـن شـاخصهای قیمـت
محصـول ،قیمـت خریـدار و غیره مهم اسـت کـه در  ۱۲ماه
آینـده بـه کجـا خواهد رسـید .افزایـش حجـم نقدینگی که
حالـت مزمـن بـه خـود گرفتـه را نمیتـوان به صـورت قابل
توجهـی پاییـن آورد .ما بـرای اولین بار در تاریخ ایران شـاهد
تـورم بـاالی  ۳۰درصـد در دو سـه سـال پیاپـی بودهایـم.
در دوره ریاسـت جمهـوری آقایهاشـمی (سـال ،)۷۳
تـورم  ۵۰تـا  ۶۰درصدی داشـته و سـابقه این که سـه چهار
سـال پیاپـی ،نـرخ تورم بـاالی  ۳۰تـا  ۴۰درصد باقـی بماند
را نداشتیم.
ضریـب تکاثـر پولـی مـا یعنـی ضریبـی کـه قـدرت
افزایـش حجـم پـول را براسـاس فعالیـت بانکهـای تجاری
نشـان میدهـد و بـه عبارتـی بانکهـا در مقابـل پولـی کـه
بانـک مرکـزی خلـق می کنـد ،پول خلـق میکننـد ،حدود
 ۸اسـت .مکانیـزم آن چنین اسـت کـه بانک مرکـزی وقتی،
پولـی را خلـق می کنـد مثال بانـک ملـی از آن وام می گیرد
و شـخصی هـم از ایـن بانـک وام گرفتـه و در بانـک دیگـری
سـپرده گـذاری مـی کنـد کـه ایـن ضریـب ،پـس از ذخایـر
قانونـی ،حـدود ( ۸بیـن  ۷/۵تـا  ) ۸اسـت.

در اقتصـاد بایـد مجموع عوامـل را در نظر گرفت .نمونه
آن در دوره آقـای احمـدی نـژاد بـود کـه رئیـس کل بانـک
مرکـزی ،تسـهیالت بانکـی را سـه قفلـه کـرد تـا نـرخ تورم
کاهـش یابـد و نـرخ تورم به زیـر  ۱۰درصد رسـید اما اتفاقی
کـه افتـاد این بـود کـه تولیدکننده را بـه واردکننـده تبدیل
کـرد و تولیدکننـده دید که بـا دالر  ۸۰۰یا  ۹۰۰تومانی نمی
توانـد بـا کاالی وارداتـی رقابت بکند.
در دوره آقـای روحانـی ،بانکهـا و برخـی موسسـات
مالـی و اعتبـاری بـه سـپردهها بـا نـرخ  ۳۷درصد سـود می
دادنـد .هیـچ کـس پولهـا را نمـی چرخانـد و گـردش پول
اتفـاق نمـی افتاد .قبـل از آن هر پولی کـه در ایران خلق می
شـد گـردش آن در طـول سـال  ۱/۷بـود امـا در طـول ایـن
سـالها به زیر یک رسـید و صنعتگر هم پول را در موسسـه
غیرقانونـی سـپرده گذاري می کرد و بیـش از  ۳۰درصد بهره
مـی گرفـت چـون در تولید هـم این قـدر ارزش افـزوده نبود
و چـون بانکهـا به این سـپردهها نمی توانسـتند تسـهیالت
بدهنـد ،ترازنامـه بانکهـا هم خراب شـد.

روشهـای مذکـور (انقبـاض پولـی و سـه قفلـه کـردن
تسـهیالت و افزایـش نرخ بهره) روشهـای معقولی برای تک
رقمی کـردن تورم نیسـتند.

لزوم هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد
ما کشـوری هسـتیم که عوامل بنیادین رشد نقدینگی،
جـدی و فعال هسـتند .سیاسـتهای پولی موقعیتـی ندارند
کـه مـا به سـرعت تـورم را کـم بکنیـم و دولـت ابـزار تغییر
سـریع ندارد .همیشـه تـوان مصـرف کاال و خدمـات بیش از
تـوان تولیـد در داخل کشـور بـوده و سیاسـتگذار هم با خلق
پـول ،مسـائل را پیـش بـرده اسـت و بنابرایـن خیلـی بعیـد
اسـت کـه بتوانیم در کوتـاه مدت ،کاهش نرخ تورم را داشـته
باشیم.
گسسـت واقعـی بیـن بخـش واقعـی اقتصـاد و بخـش
مالـی ما وجـود دارد .بخـش واقعـی اقتصاد ،تولیدات کشـور
بـوده و بخـش مالـی حجـم نقدینگـی و پول اسـت .اگـر این
نقدینگـی موجـود تقسـیم بـر تولیدات شـود یـک نرخی به
دسـت مـی آید.
اگر تولیدات کشـور اضافه شده و نقدینگی اضافه نشود،
قیمـت کاالهـا بـاال خواهد رفـت .بهتر اسـت نظـام بانکی ما
متناسـب بـا تولیـدی که خلق میشـود ،پـول را خلـق کند.
خلـق پـول بدون توجـه به خلق تولید ،مشـکلآفرین اسـت.
بخـش قابـل توجهـی از نقدینگـی ،صـرف گـردش در
بخـش مولـد اقتصـاد نمیشـود و اتاقهـا بایـد بـا تمرکـز
بـر روی ایـن موضـوع بـا دولـت صحبـت کننـد .پـول خلق
میشـود امـا بخـش تولیـد تشـنه نقدینگـی اسـت.
رشـد نقدینگـی ،قیمـت زمین ،سـهام ،طلا و ارز را باال
بـرده در حالـی کـه تولیـد بـه ایـن نقدینگـی نیـاز دارد .اگر
نقدینگـی به بخش مولـد اقتصاد (تولید) بیایـد موجب ایجاد
اشـتغال و کمک به کشـور میشـود .اما متاسـفانه طراحی ما
بـه گونـه ای اسـت کـه منابع بـه بخـش غیرمولد مـی رود و
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موجـب تورم میشـود.
مـا در وضعیتی هسـتیم که اگر مواظب نباشـیم بخش
قابـل توجهـی از مـردم صدمـه جـدی در گـذران زندگـی
خواهنـد خـورد .خط فقر در کشـور  ۴۰میلیون نفر را شـامل
شـده است.
این که تصور شـود نرخ رشـد اقتصادی مـا در دهه ،۹۰
صفـر بـوده بـه معنـی این نیسـت که همـه مـا در جایی که
بودیـم ،مانـده ایـم .این تصور درسـتی نیسـت چـون در این
دهـه بـه میـزان  ۲/۵تـا  ۳برابر ،پول خلق شـده و مناسـبات
را بـه هم زده اسـت .یـک عـده (price makerخلق کننده
قیمت) هسـتند و یک عده هـم  (price takerقبول کننده
قیمـت) هسـتند .یک عـده می توانند قیمـت را خلق کنند و
یـک عده مجبورند قیمـت را بپذیرند بنابرایـن وقتی که پول
توزیـع میشـود ،عامـه مـردم بـه شـدت صدمه مـی بینند و
این امـر فقط در ایران نیسـت.
در آمریـکا از سـال  ۲۰۰۸تـا قبـل از کرونـا ،حجم پول
 ۳/۵برابـر زیـاد شـده امـا تـورم در طـول  ۱۳سـال ،فقط ۲۳
درصد افزایش داشـته و سـود بانکی را هم به رقم بی سـابقه
صفر رسـاندند و اشـتغال هم به  ۳/۵درصد رسـیده بود و اگر
اشـتغال بـه  ۳/۵درصد برسـد ،یعنـی امکان رشـد اقتصادی
وجـود نـدارد اما بـا افزایـش قیمت سـهام ،مانع توقف رشـد
اقتصـادی شـدند و فاصلـه طبقاتی و شـکاف درآمـدي تمام
منابـع بـه قیمت سـهام آمـد .یعنی قیمـت سـهام در بورس
نیویـورک ۳/۵ ،برابر شـده بود و قیمت زمیـن در فلوریدا ۲/۵
برابـر افزایـش یافتـه بـود و مشـکل مسـکن و اجاره نشـینی
بـه وجـود آمـده بود ،مسـائل اقتصـادی مشـابه هسـتند .در
ایـران هـم عـده ای بـه دلیـل افزایـش قیمت زمین و سـهام
ثروتمند شـدند و عده ای بیشـتر هم به شـدت گرفتار تامین
حداقلها شـدند.
در چنیـن شـرایطی ،نقدینگـی لجـام گسـیخته ای که
ایجـاد شـده یک معنـی ویرانگری مـی گیرد .بـرای اینکه در
بخـش تولیـد حرکت نمـی کند و یـک دلیلش هم سـاختار
بنیادپذیـری در اقتصاد ایران اسـت .امـور مالیاتی ،داراییهای
فیزیکـی را مـی بینـد و از آن مالیـات مـی گیـرد ،از بخـش
مولـد اقتصـاد مالیـات مـی گیـرد ولـی از بخـش غیرمولـد
نمـی توانـد مالیـات بگیـرد .به عنـوان نمونه فـردی که ۴۰۰
میلیـارد تومـان در یـک معاملـه زمیـن سـود مـی کند فقط
 ۹۰میلیـون تومـان مالیـات می دهـد ولی مالیـات بر عایدی
سـرمایه ( )capital gains taxبایـد اجـرا شـود تـا تعـادل
ایجـاد شـود چـون اشـخاص در معـرض نظـام مالیاتـی قرار
نمیگیرنـد ،دلیلـی بـرای حضـور در بخـش تولیـدی نمـی
بینند و در بودجه امسـال سـپرده اشـخاص حقوقی مشمول
 ۲۵درصـد مالیات شـده اسـت.
از نظـر اقتصـادی ،ایـن رفتـار عجیـب اسـت که مثال
مـردم وسـیله کاری خود را بفروشـند و دنبال سـهام بروند
یـا فعـال صنفـی در بـازار ،دنبـال تجـارت رمـز ارز بـرود و
ایـن ناشـی از معجزه باوری مردم اسـت که سـاختار فعلی،
بـه وجـود آورده اسـت (بـه عنوان نمونـه ،یـک روزی فالن
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موسسـه غیررسـمی  ۳۷درصـد سـود مـی داد یا در سـال
 ،۹۸سـهام بـورس ،هـر روز  ۴درصـد رشـد داشـت یـا در
سـال  ،۱۴۰۰رمزارزهـا ماهـی  ۱۰درصد رشـد داشـتند) و
ایـن سـاختار باید عوض شـود و بازارهای مبتنی بـر دارایی
مشـمول مالیاتگیری شـود.
راه حلهای پیشنهادی برای دولت جهت تحقق
رشد اقتصادی
اقـدام اولـی کـه دولت مـی تواند بـرای رشـد اقتصادی
انجـام دهـد ،ایـن اسـت کـه منابـع ارزی به کشـور بیـاورد و
ایـن منابـع ،از طریـق انجام مذاکـرات و فـروش نفت حاصل
خواهـد شـد .دولت مذاکـرات را شـروع کـرده و امیدواریم به
نتایج ملموسـی هم برسـد.
اقـدام دوم دولـت در جهـت رشـد اقتصـادی ،ایـن مـی
توانـد باشـد کـه بهـره وری را افزایـش دهد و باال بـردن بهره
وری بـه منابع ارتباط نداشـته باشـد و این ارتقـای بهره وری
مربـوط به اصالحات سـاختاری اسـت و اگر دولـت این مورد
را شـروع کنـد ،حصول بـه آن زمانبر خواهد بـود .تک نرخی
کـردن ارز هـم جزو اصالحات سـاختاری اسـت.
اقـدام سـوم دولـت بـرای رشـد اقتصـادی ،یـک بودجه
ریاضتـی اسـت کـه دولـت بـه ایـن حـوزه وارد شـده اسـت
(افزایـش حداقلـی حقوقهـا) .بـا اجـرای قانـون بودجـه در
سـال آتی ،عمده فشـار به مـردم وارد خواهد شـد .دولت بعد
از چنـد سـال پیاپـی کـه تورمهـای  ۴۴ ،۳۰و  ۴۵درصـدی
داشـت ،افزایـش حقـوق را  ۱۰درصـد در نظـر گرفته اسـت
یعنـی فشـار سـخت روی عامـه مردم.
اقـدام چهـارم دولـت در جهت رشـد اقتصـادی این می
تواند باشـد کـه پول چاپ کند اما خوشـبختانه ایـن را انجام
نخواهـد داد .بعـد از سـالها توزیـع پـول ،خوشـبختانه همه
مقامـات عالـی کشـور نسـبت بـه مسـاله نقدینگی حسـاس
هسـتند و بـه ایـن کـه نقدینگـی بـه شـکل لجام گسـیخته
نبایـد خلـق شـود ،آگاهـی دارنـد .در سـال  ۹۸و  ۹۹علـت
افت شـاخص بـورس ،انتظارات تورمی شـدید ناشـی از چاپ
پـول بـود و مـردم فکـر مـی کردنـد مـا ونزوئالیـی خواهیم
شـد و تورمهـای  ۱۰۰درصـدی را تجربه خواهیـم کرد چون
صـادرات نفـت قطـع شـده بـود و بـه مـردم گفتـه می شـد
کـه پـول خـود را بـه طلا و ارز و سـهام و زمیـن و مسـکن
تبدیـل کنیـد و نقـد نگـه نداریـد چـون پـول ارزشـش را از
دسـت مـی دهد.
در حـال حاضـر مسـاله لـزوم عـدم خلـق نقدینگـی
لجـام گسـیخته را دولتیهـا و سیاسـتمداران مـا درک کرده
انـد و نگرانـی نسـبت بـه تورم و نقدینگی ایجاد شـده اسـت.
نقدینگـی لجام گسـیخته ،نظـم حداقلی مورد نیـاز جامعه را
از بیـن مـی بـرد .در ایـن زمینـه برای مثـال کشـور ترکیه را
میتـوان عنوان کرد کـه تورم  ۳۰-۴۰درصـدی اخیر چگونه
وضـع نگـران کننـده به وجود آورده اسـت .نقدینگـی نه تنها
باعـث میشـود کـه تولیـد ،نظامـش بـه هـم بخـورد حتـی
بازرگانـی هـم ،نظامـش به هـم خواهـد خورد.

عدم امکان کاهش سریع نرخ تورم
نـرخ تـورم نمی توانـد به سـرعت بازگـردد و صالح هم
نیسـت کـه برگردد و اگـر دولت نـرخ ارز را تثبیـت کند نرخ
تـورم نقطـه به نقطـه و ماهانـه ،نزولی خواهد بـود اما کاهش
شـدیدی نخواهد داشت.
تغییـر نـرخ ارز ترجیحـی (دالر ) ۴۲۰۰بـه ارز نیمایـی
و افزایـش قیمـت کاالهـای اساسـی وارداتـی از  ۸میلیارد به
 ۲۰میلیـارد دالر مانـع کاهـش سـریع نـرخ تـورم میشـود.
البتـه حـذف یـا کاهـش ارز ترجیحـی ،شـوک جدیـدی بـه
قیمتهـا مـی دهـد .این شـوک جدید زیـاد جـدی نخواهد
بـود ،چـون در سـالهای گذشـته ،عمدتـا امتیـاز تخصیـص
ارز ترجیحـی شـامل حلقـه اول یعنـی واردکننـده مـی شـد
و بـه حلقههـای مصرف تسـری نمـی یافت .در سـال  ۹۸که
در کمیتـه نقدینگـی بانـک مرکـزی بـودم آمـاری دادند که
قیمـت کاالهایـی کـه بـا نـرخ ارز  ۴۲۰۰تامیـن می شـدند،
 ۱۱۰درصـد بـاال رفتـه بـود .اخیـرا رئیـس سـازمان برنامه و
بودجـه گفتـه کـه این نـرخ ۱۷۰ ،درصـد باالتر رفته اسـت و
دیگـر جایی برای افزایش شـدید نـدارد و آن دلیلی که باعث
بـاال رفتـن آن میشـود ،انتظـار تورمـی اسـت کـه در کوتـاه
مـدت مـی توانـد بـه افزایـش قیمتها منجر شـود.
بانکهـا (بـر اسـاس قانون بودجـه) ،خریـد اوراق قرضه
دولتـی بـا نرخ  ۲۴درصد را به اعطای تسـهیالت به کسـب و
کارهـا با نـرخ  ۱۸درصد ترجیـح خواهند داد.
در سـال آینـده ،نـرخ بهـره هـم بـاال خواهـد رفـت و با
تمـام کنترلهایـی کـه بانـک مرکـزی انجـام می دهـد نرخ
بهـره بیـن بانکـی هـم افزایـش خواهـد یافـت .اوراق قرضـه
دولتـی در بـورس بـا نـرخ  ۲۴درصـد عرضـه خواهـد شـد و
بـا تثبیـت نـرخ ارز در  ۲۳یـا  ۲۴هـزار تومان و عرضـه اوراق
قرضـه دولتـی بـا نـرخ  ۲۴درصـد ،علـی االصـول بانکهـا
منابـع خـود را بـه خریـد ایـن اوراق خواهند داد و متاسـفانه
در ماههـای آینـده تسـهیالت بـه کسـب و کارها کـم خواهد
شـد و نـرخ بهـره افزایـش خواهـد یافت.
مسـاله دیگـر بـرای فعـاالن کسـب و کار در  ۱۲ماهـه
آینـده ،تنگنـای اعتبـاری اسـت بـه ایـن معنـی کـه اکنـون
دولـت بـه بانکهـا گفتـه کـه  ۲۰درصـد بـه بخش مسـکن
تسـهیالت بدهنـد و در ایـن حـوزه هـم عاقالنـه رفتـار مـی
کنـد .چـون تامیـن اعتبار بـرای احـداث یک میلیـون واحد
مسـکونی را صحبـت کـرده انـد و دنبـال فشـار بـر بانکهـا
نیسـتند و رفتـاری مشـابه رفتـار آقـای احمـدی نـژاد که از
ی پـول بگیـرد ،نـدارد و بـه بانکهـا گفتـه انـد
بانـک مرکـز 
کـه فقـط  ۲۰درصـد منابـع خـود را بـه تسـهیالت مسـکن
اختصـاص دهنـد و بانکهـا هم عمدتا تسـهیالت مسـکن را
بـه شـرکتهای تابعه خودشـان می دهند تا مسـکن سـازی
کننـد و چنـد درصـد از منابـع بانکهـا هـم بـه وام ازدواج
تخصیـص و بقیـه را هـم صـرف خریـد اوراق قرضـه دولتـی
خواهنـد کرد.
درسـت اسـت که دولت در بودجه امسـال در مقایسه با
سـال قبـل ۹۰ ،همـت اوراق بدهی مصوب کرده و سـقف آن
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شـرکتها کمـک کند.

را از  ۱۴۰بـه  ۹۰همـت پاییـن آورده ولـی در قانـون بودجه،
 ۳-۲مـاده هـم داریـم کـه در آنهـا نوشـته شـده اگـر دولت
نتواند سـهام بفروشـد ،نسـبت بـه فـروش اوراق قرضـه اقدام
کنـد و سـقف عرضـه اوراق بدهـی را بـاز گذاشـته و بانکها
ترجیـح مـی دهنـد بـه جـای این کـه بـا نـرخ  ۱۸درصد به
کسـب و کارهـا وام بدهنـد ،بـا نـرخ  ۲۴درصد به دولـت ،وام
بدهنـد و از ایـن نظـر پدیـده تنگنـای اعتباری بـرای بخش
خصوصـی در  ۱۲ماهـه آینـده قابـل پیش بینی اسـت.
در مـورد قیمـت داراییهـا هـم بـه دلیـل انتظـارات
تورمـی ،قیمـت داراییهـا (مسـکن و  )...خیلـی رشـد کـرده
اسـت .در سـال  ۱۴۰۰بـا ایـن کـه  ۴۵درصد تورم داشـتیم،
قیمـت سـهام منفـی هم شـده اسـت .وقتی نقدینگی رشـد
مـی کنـد قیمت بعضـی کاالها پاییـن و برخـی کاال هم اوج
مـی گیرنـد .در مـورد وضعیـت بازار سـهام در  ۱۲مـاه آینده
بـا تـداوم تـورم ،بـازار سـهام آرام به سـمت جلـو حرکت می
کنـد بنابرایـن اگر شـما سـهامی داشـته باشـید کـه مبتنی
بـر تحلیـل فاندامنتال با بررسـی عوامل اقتصـادی و وضعیت
کلی اقتصاد باشـد ،قطعا نگه داشـتن آن به صالح شماسـت.
در دو سـال آینـده یکـی از توصیههایی که به کسـب و
کارهـا میشـود ایـن اسـت که اگـر قـرارداد با دولتـی منعقد
مـی کنید و امتیـازی می خواهید بگیرید ،حتمـا اقدام کنید
و با شـدت بیشـتری دنبـال کنید چون دولتهـا در دوره اول
منسـجم تـر هسـتند و دولتهـای دوم معموال ضعیـف تر از
دولتهای اول هسـتند و اگر تسـهیالتی از طـرف دولت داده
میشـود حتمـا آن را دریافت کنید.
توسـعه صـادرات در  ۱۲مـاه آینـده هـم برای کسـب و
کارهـا توصیـه میشـود .در مـورد ایـن کـه قیمـت دالر چه
تغییـری پیـدا خواهـد کرد بایـد در نظـر بگیریم کـه قیمت
دالر بسـتگی به رشـد نقدینگـی دارد و تا پایان سـال ،پایین
آمـدن قیمـت آن متصـور نیسـت و سیاسـتگذار هـم علـی
الخصـوص بـا آزاد شـدن  ۷میلیـارد دالر منابـع ارزی نمـی
خواهـد کـه قیمـت ارز را پاییـن بیـاورد .دالر هـر وقت که به
اوج ارزش خـود برسـد ،مـردم ارزشهـای کاال و خدمات را با
آن تثبیـت میکننـد و اگر نرخ دالر را بـه  ۲۰هزار تومان هم
کاهـش دهیـم ،آثـارش در قیمتهـای مصرف کننـده دیده

نخواهـد شـد .این قیمتهـا ،هزینههـا و فایدههایـی دارد که
بایـد از فایدههـای آن اسـتفاده کنیـم .بسـیاری از کاالهـای
صادراتـی مـا بـا نرخ دالر فعلـی ،توجیـه صـادرات دارد و اگر
قیمـت دالر پایین بیایـد فاقد توجیه برای صادرات میشـود.
چـون مـواد اولیـه آن را بایـد وارد کنیم و به نفـع هم نخواهد
بـود کـه اتـاق از پاییـن آمـدن نـرخ ارز حمایـت کنـد بلکـه
اتـاق بایـد از تـک نرخی شـدن ارز و سـپس ،تثبیت نـرخ ارز
حمایت کند .دالر ،متغی ِر پیشـتاز اسـت و با باال رفتن قیمت
آن ،قیمـت کاال و خدمـات تغییـر مییابد.
اتـاق در زمینههـای مختلفـی بایـد بـا دولـت صحبـت
کنـد .اتـاق و دانشـگاه بایـد در مباحـث (اقتصـادی) همفکر
باشـند .اتاقهـای بازرگانـی در سـالهای گذشـته موافـق
حـذف یارانـه جهـت افزایش قـدرت رقابتـی تولیـد و موافق
ارز ارزان و تسـهیالت ارزان بودنـد ولـی بعـدا َ یـاد گرفتند که
اگـر ارز ارزان باشـد به آنها داده نمیشـود .اتـاق بازرگانی باید
موضعـش فشـار بـر دولـت در تثبیـت نرخ ارز باشـد.
لزوم گفتگـوی اتاقها با اسـتانداران در خصوص
نحوه مصرف بودجه در اختیار اسـتانداران
مطابـق الیحه بودجه سـال  ،۱۴۰۱مبلـغ  ۸۰همت در
اختیار اسـتانداران قرار دارد که اتاقهـای بازرگانی می توانند
بـر روی ایـن بودجـه اسـتانی تمرکـز کنند و بـا هماهنگی با
اسـتانداری و سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی یـک توافقاتی
در حـد اسـتانی انجـام دهنـد و ایـن اعتبـارات را بـه سـمت
اجـرای دو ،سـه پـروژه بـزرگ اقتصـادی بکشـانند .ایـن در
حالـی اسـت که اگـر این اعتبـارات به سـمت پروژههای خرد
و تقسـیم در شهرسـتانها و بخشـداریها و  ...برود ،در رشـد
اسـتانها نمـی توانـد موثر واقع شـود.
تامین سرمایه در گردش تولید از بازار سرمایه
در خصـوص مشـکل سـرمایه در گـردش واحدهـای
تولیـدی ،با توجـه به محدودیـت منابع بانکـی و افزایش نیاز
به سـرمایه در گردش ،بخش خصوصی باید گوشـه چشـمی
به بازار سـرمایه داشـته باشـد .بورس می توانـد صندوقهای
سـرمایه در گردش ایجاد کند و به تامین سـرمایه در گردش

رشدِ کند و بطئی بازار سرمایه در ماههای آینده
بـازار سـرمایه ۴۰ ،درصد تامیـن اعتبـارات را انجام می
دهـد و بخشـی از آمـا ِر تسـهیالت بانکها مربوط بـه تمدید
تسـهیالت قبلی است.
در حـوزه عرضـه اوراق قرضـه ۹۳ ،درصـد آن مربـوط
بـه دولـت و  ۳درصـد هـم مربـوط بـه شـهرداریها اسـت و
بخـش خصوصـی بـه بـازار بدهـی وارد نشـده و نتوانسـته با
اوراق قرضـه ،بدهـی ایجـاد کنـد .بایـد یک فشـار سیاسـتی
بـه بـورس وارد شـود تـا بـرای بخـش خصوصـی هـم امکان
عرضـه اوراق قرضـه فراهـم شـود و اگر دولـت ۱۰۰ ،همت از
اوراق قرضـه اسـتفاده مـی کنـد ،بخش خصوصی هـم بتواند
 ۳۰درصـد اسـتفاده کنـد ۸۷ .درصـد مدیریتهـا در بورس،
دولتـی و خصولتـی و تنهـا  ۱۳درصـد آن خصوصـی اسـت.
اخیـرا َ سـپردههای بانکـی اشـخاص حقوقـی مشـمول
مالیـات شـده اسـت امـا اجـزای آن مشـخص نیسـت .از
بیمههـای عمـر و صندوقهـای بازنشسـتگی نبایـد مالیـات
گرفتـه شـود .در مـورد ایـن کـه موضـع اتاقهـا مخالفـت یا
موافقـت بـا مالیـات بر عایدی سـرمایه باشـد ،ذکـر این نکته
ضـروری اسـت که در کل نبایـد با مالیات بر عایدی سـرمایه
( )capital gains taxمخالفـت کـرد چون دریافت مالیات
از عایـدی سـرمایه باعـث میشـود منابـع بـه سـمت تولیـد
سـوق یابد.
در مـورد ایـن که چـرا قیمت سـهام تثبیت نمیشـود،
میتـوان گفـت که در بازار سـرمایه ،معامله گـران و بازیگران
بـورس ،در پاییـن آوردن شـاخص ،تفاوتی بین شـرکتهایی
کـه قیمـت سهامشـان از تـورم داخلـی رشـد مـی کنـد بـا
شـرکتهایی کـه تولیـد کاالی اساسـی()commodity
دارنـد و سـهام آنهـا دالری اسـت (صـادرات گـرا هسـتند)
قائـل نیسـتند .بـورس در ماههـای آتی رشـد کنـدی خواهد
داشـت .همچنین بـا پایین آمـدن قیمت دالر ،قیمت سـهام
شـرکتهایی کـه کاالی اساسـی ( )commodityتولیـد
میکننـد ،پاییـن مـی آید.
ادامه رکود مسکن در سال آینده

افزایـش قیمـت مسـکن در طـول سـال گذشـته
عجیـب بـود .مـا کاهـش نسـبی قیمـت مسـکن و کاهش
قیمـت اسـمی مسـکن را در ایـران نداریـم .چون مسـکن،
بـه اصطلاح چسـبندگی قیمـت دارد و مثـل طلا و ارز
نیسـت و در شـهرهای بزرگ ،عمدتاَ مصرف کنندهها نمی
توانند مسـکن بخرند و تسـهیالت بانکی هم کافی نیسـت
و معاملات مسـکن عمدتـاَ بیـن کسـانی که مـی خواهند
ارزش پـول خـود را حفـظ کنند ،انجـام خواهـد یافت و به
اصطلاح ،معامالت ،مصرفـی نخواهد بود بلکه سـرمایه ای
خواهـد بـود و مسـکن بـه رکود خـود ادامـه خواهـد داد و
افزایـش قیمـت بـرای  ۱۲ماهـه آینده مسـکن پیش بینی
نمیشـود.
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اقتصاددان و استاد دانشگاه تبریز
در گفتگو با نشریه اتاق تبریز؛

نگاهی موشکافانه بر فضای
کسب و کار آذربایجانشرقی
برای ارتقای
محیط کسب و کار
استان چه کنیم؟
عوامـل مختلفـی در رشـد اقتصـادی موثـر بـوده و یکی از این موارد «محیط مسـاعد کسـب و کار» اسـت .مهمترین
محورهایـی کـه در ارزیابـی محیـط مسـاعد کسـب و کار مورد توجـه قـرار دارد ،تضمین امنیـت سـرمایهگذاری ،مقررات
زدایـی ،افزایـش رقابتپذیـری ،دولـت الکترونیـک ،مبـارزه بـا فسـاد اداری و شـفافیت ،فرآینـد تصویب ،تدویـن و تنقیح
قوانیـن اقتصـادی و شـاخصهای بینالمللـی ارزیابـی کسـب و کار اسـت .در این راسـتا نشـریه اتـاق تبریـز ،گفتگویی با
دکتـر داود بهبـودی ،اقتصـاددان ،عضو هیات علمی دانشـگاه تبریز و رئیس سـابق سـازمان مدیریت و برنامهریزی اسـتان
آذربایجانشـرقی داشـته است.
فضای کسب و کار موضوع پیچیده و چند وجهی
وی بـا بیـان ایـن کـه فضـای کسـب و کار موضـوع
پیچیـده و چنـد وجهـی اسـت کـه در دنیـا ،موسسـات
مختلـف بـا شـاخصهای متعـدد بـه بررسـی و ارزیابی آن
مـی پردازنـد ،مـی گوید :در کشـور مـا نیز همه بـه ظاهر و
در صحبـت بـه دنبـال اصالح فضای کسـب و کار هسـتند
ولـی تاکنـون وضعیتی که مـورد رضایت فعـاالن اقتصادی
باشـد ،حاصل نشـده اسـت.
دکتـر داود بهبـودی می افزاید :بهتریـن رتبه ایران در
جهـان در بحـث شـاخص بهبود محیـط کسـب و کار طی
سـالهای اخیـر ( سـال  )1396حـدود  117بـوده اسـت.
ایـن رتبـه بـه هیچوجه درخور کشـوری که مـی خواهد در
افـق چشـم انـداز ( )1404به قـدرت اول اقتصـادی منطقه
تبدیـل شـود ،نیسـت و بیـن ایـن ذهنیتهـا و واقعیـت
موجـود فاصلـه زیادی وجـود دارد.
رتبه نامناسب ایران در فضای کسب و کار
ایـن اقتصـاددان بـا بیـان ایـن کـه وقتـی فعـاالن
اقتصـادی در داخـل بـه ایـن شـاخصها نـگاه میکننـد
نگـران مـی شـوند ،مـی گویـد :در حال حاضـر احیانـا اگر
یـک سـرمایه گـذار بیـن المللـی بخواهـد در کشـور مـا
فعالیـت کنـد ،وقتـی بـه گزارشهـا مراجعه کنـد و رتبهها
را ببینـد طبیعتـا منصـرف میشـود و یا بـه عبارتی خیلی
بایـد مالحظـات متعـدد را در نظـر بگیـرد تـا ببینـد ،مـی
توانـد در ایـن حـوزه وارد شـود یـا نـه؟
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بهبـودی ادامـه مـی دهد :مجلس شـورای اسلامی و
اتـاق بازرگانـی از سـالهای گذشـته اقداماتـی را آغاز کرده
انـد کـه فضـای کسـب و کار کشـور را به صـورت تطبیقی
در اسـتانها مقایسـه میکننـد .ایـن بررسـی تطبیقـی در
اسـتانها تـا حدی مـی تواند برخـی از واقعیتها را نشـان
دهـد چـرا که این بررسـیها مبتنـی بر نمونه گیری اسـت
و شـاید تعـداد این نمونههـا از لحاظ آماری در سـطح ملی
اپتیمـم باشـد ،ولـی از لحـاظ اسـتانی اپتیمم نیسـت و لذا
نمیتـوان بـا قطعیـت در مـورد خروجیهـای آن داوری
کرد.
وی مـی افزایـد :شـاید تولیـد ایـن گزارشهـا اقـدام
خوبـی باشـد و تـداوم آن نیـز الزم اسـت امـا بایـد در ایـن
زمینـه مالحظاتی نیز داشـته باشـیم که آیا حجـم نمونه و
تعـداد کسـانی کـه به این پرسـش نامـه جواب مـی دهند،
کافـی اسـت؟ چقـدر بـرای ایـن موضـوع اهمیـت قائـل
هسـتند و چقدر برای تکمیل پرسشـنامه زمـان میگذارند
و جـواب منطبـق بـا واقعیـت مـی دهند.
وضعیت سایر استانها بهتر از آذربایجانشرقی
نیست
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا بیـان ایـن کـه انتظـارات و
مالحظات سـرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در اسـتانهای
مختلـف ،متفـاوت اسـت ،مـی گویـد :همـان طـوری کـه
خروجیهـا نشـان مـی دهـد ،در بعضـی از گزارشهـا ،رتبه
اسـتان بهتـر شـده و تغییـر کـرده اسـت کـه در ایـن زمینه

اگـر بـه شـاخصها و اعـداد و ارقـام پرسـش نامههـا توجـه
شـود ،حداقـل ایـن اعـداد و شـاخصها بیانگر این نیسـتند
کـه وضـع مـا از میانگیـن کشـور بدتر اسـت.
وی مـی افزایـد :وضعیت آذربایجانشـرقی از میانگین
کشـوری بهتـر اسـت ،البتـه ایـن وضعیـت رضایـت مـا را
تامیـن نکـرده چـرا که انتظار داشـتیم اسـتان مـا وضعیت
خیلـی بهتـری داشـته باشـد .ولـی ایـن موضـوع بـه ایـن
معنـی نیسـت که در حـال حاضر وضعیت سـایر اسـتانها
از مـا مناسـبتر اسـت.
وقتـی رکود در کشـور حکمفرما شـود ،تمامی
اسـتانها تحت تاثیر هسـتند
ایـن اقتصـاددان اضافـه مـی کنـد :فضـای کسـب و
کار کشـور تحـت تاثیـر قوانیـن ،محدودیتهـا ،تحریمها و
سیاسـتهای مختلـف قـرار دارد کـه در ایـن زمینـه تمام
مـوارد دسـت به دسـت هـم می دهد بـه طوری کـه زمانی
کـه کشـور در شـرایط رکـود قـرار دارد ،تمام اسـتانها در
حالـت رکـود قـرار مـی گیرنـد ،حاال یکـی اندکـی کمتر و
یکـی اندکی بیشـتر.
بهبـودی می گویـد :زمانی که گشـایش و رونق ایجاد
شـده و یـا برجـام و مذاکـرات به نتیجه برسـد ،ایـن موارد
در تمـام اسـتانها تاثیرگذار اسـت .در حـال حاضر این که
انتظـار مـا از وضعیـت آذربایجانشـرقی چیز دیگـری بوده
کـه بـرآورده نشـده اسـت ،لزومـا نمیتـوان این موضـوع را
بـه گردن خود اسـتان بیندازیم .این مسـائل تنهـا در درون
اسـتان اتفـاق نیفتـاده البتـه بخشـی نیز بـه درون اسـتان
برمی گـردد ولـی نه تمامی مـوارد.
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه تبریـز ادامـه مـی دهد:
تمـام مـوارد در فضای کسـب و کار موثر اسـت .اگر در یک
اسـتان بـرای مثـال یک مدیر ریسـک پذیر با ارتبـاط باال و
پـر جنـب و جوش صاحب مسـئولیت شـود ،آن اسـتان در
ایـن دوره شـاید بتواند رتبـه خـود را ارتقا دهد.
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در دوره ای مزیـت حـوزه ترانزیت در اسـتان را
از دست دادیم
بهبـودی مـی گویـد :در بخـش تجـارت اسـتان ،بـه
لحـاظ موقعیـت جغرافیایـی و نیز صبغه و سـابقه اقتصادی
و تجـاری اسـتان ،حـوزه ترانزیت یک مزیت بـود و االن نیز
هسـت ولـی ایـن مزیـت را از یـک مقطعی از دسـت دادیم
نـه بـه خاطـر ایـن کـه تجـار ،نماینـدگان و اتـاق بازرگانی
و اسـتاندار کوتاهـی کردنـد بلکـه درزمانـی که کشـورهای
اروپایـی بـه عنـوان شـرکای تجـاری عمـده کشـور مـا
محسـوب مـی شـدند ،ترانزیت ریلـی و جاده ای از اسـتان
مـا توجیـه داشـت و حمـل و نقـل از مرزهـای بـازرگان و
جلفـا ،گمـرک تبریـز ،سـهالن و جلفـا را فعـال کـرده بود
و تـردد تعـداد زیـادی نـاوگان حمـل و نقـل در جادههـای
این اسـتان موجـب درآمدزایی و گردش اقتصـادی و ایجاد
شـغل می شـد.
وی مـی افزایـد :از وقتی شـرکای عمده تجـاری ما به
دالیـل و بهانههای مختلف به آسـیای شـرقی منتقل شـد،
ایـن مزیـت و فرصـت از دسـت اسـتان رفـت .بـرای مثـال
طبیعـی اسـت ،جنس از کشـور کـره یا چین با کشـتی به
بنـدر عبـاس مـی آیـد و ایـن یعنـی این کـه مـا از کریدور
ترانزیت کشـور حذف شـدیم.
الگوی توسعه کشور به صورت مرکز پیرامونی است
بهبـودی تاکیـد مـی کنـد :در تغییر رتبه یک اسـتان
بایـد به موارد بسـیاری توجه داشـت .این که آیـا در عرصه
بیـن المللـی و یـا در داخل کشـور اتفاقـی افتـاده و یا یک
تصمیـم سیاسـی و یا اقتصادی گرفته شـده اسـت.
وی مـی گویـد :سـهم آذربایجان از لحـاظ جمعیتی و
اقتصـادی افـت کـرده اسـت  .در عین حـال بایـد بپذیریم
کـه هیـچ کـدام از اسـتانهای مـرزی جهـش توسـعه ای
نداشـتند چـرا کـه الگـوی توسـعه کشـور به صـورت مرکز
پیرامونـی اسـت کـه البتـه ایـن الگو غلط اسـت.
مطالباتمان را بدون ایجاد حساسیت دنبال کنیم
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه تبریـز مـی افزایـد:
مالحظـات اقتصـادی و تحـرکات مـا لزومـا نه در خـارج از
اسـتان نهفتـه اسـت کـه همیشـه دیگـران را متهـم کنیم
و درچارچـوب تئـوری توطئـه تحلیـل کنیم و نـه لزوما در
درون خودمـان ،ولـی چاره کار این اسـت که بایـد از درون
اسـتان شـروع کنیـم و مطالباتمـان را نیـز بـدون ایـن که
حساسـیت منفـی ایجـاد کنـد ،دنبـال کنیم.
بهبـودی بـا بیـان ایـن کـه گاهـی اوقـات در طـرح
مطالباتمـان زبـان و دیپلماسـی سـازنده ای نداریـم ،اظهار
مـی کنـد :شـاید کمتـر بشـنوید یـک اسـتان برای سـهم
خواهـی آمـده ولـی در این زمینه ما متهم به سـهم خواهی
هسـتیم هـر چند کـه چیزی نیـز نصیبمان نمیشـود .این
اتهام به دلیل این اسـت که در نحوه طرح مسـئله مشـکل
داریـم بنابرایـن بایـد در نحوه طرح مشـکل ،احتیاط کنیم.

وی مـی گویـد :یکـی از راههـای این کار این اسـت که
بـه جـای ایـن که برویم و بگوییم که سـهم مـا را بدهید و از
پیشـرفت نسـبی برخی اسـتانها گلـه مند باشـیم ،موضوع
را تعریـف کنیـم بـه طـوری کـه بگوییم مـا این پـروژه ،این
سـرمایه گـذاری و یـا این مجـوز و اختیار را مـی خواهیم.
کـم بـودن جـذب سـرمایه گـذار از خـارج از
اسـتان بایـد بررسـی شـود
ایـن اقتصـاددان بـه اهمیـت جذب سـرمایه گـذار در
بهبـود فضـای کسـب و کار اشـاره کـرده و می گویـد :اتاق
بازرگانـی بایـد ایـن موضوع را بررسـی کند که چـرا جذب
سـرمایه گذار غیربومی از خارج از اسـتان در اینجا بسـیار
کـم اسـت .آیا واقعا دلیل این کار این اسـت کـه در جاهای
دیگـر فـرش قرمز پهـن میکنند؟
بهبـودی بـا بیان این که فعاالن اقتصـادی ما کمتر در
جـذب شـریک داخلی و خارجـی توفیق دارند ،مـی افزاید:
سـرمایه گـذاران و نیـروی کار ما به سـایر اسـتانها جذب
مـی شـوند .ایـن موضوع نشـان می دهـد در بسـتر جامعه
مقـداری مشـکل فرهنگـی و اجتماعـی پذیـرش مهمـان
وجود دارد.
عدم همکاری مستمر از آفات رشد استان
ایـن اقتصـاددان ادامـه مـی دهـد :برخـی از فعـاالن
اقتصـادی مـا زمانـی کـه به تنهایـی نمـی تواننـد کاری را
انجـام دهنـد با سـایر سـرمایه گـذاران همـکاری میکنند
ولـی وقتی کمـی قدرتمند شـدند ،از یکدیگـر تفکیک می
شـوند و این سـبب میشـود مقیـاس واحدهـای اقتصادی
مـا کوچـک باشـد کـه خود عـوارض منفـی زیـادی دارد.
بهبـودی بـا بیـان ایـن کـه دولـت بعـد از انقلاب در
آذربایجانشـرقی سـرمایه گـذاری اقتصـادی بزرگـی انجام
نـداده اسـت ،مـی افزایـد :در عرصه اقتصـاد ،دولـت زمانی
کـه ( قبـل از  )1384مجـاز بـود ،در اسـتان مـا فعالیـت
اقتصـادی انجـام نـداده اسـت بنابرایـن سـرمایه گـذاری
دولتـی در اسـتان بـه صورت مناسـبی انجام نشـده اسـت.
وی ادامـه مـی دهـد :فعـاالن قدرتمنـد بخـش
خصوصـی اگر دسـت در دسـت هم دهند ،کارهـای بزرگی
انجـام مـی دهند این در حالی اسـت که بسـیاری از فعاالن
بخـش خصوصـی با هـم همـکاری نمیکنند .این مـوارد از
آفتهایـی اسـت کـه نمـی گذارنـد اسـتان مـا رشـد کند.
ایـن اقتصـاددان با بیان این که ما نقاط قوت بسـیاری
ارزشـمندی داریـم ،مـی گویـد :تجربههـای بسـیار خوب و
سـرمایههای اجتماعـی خوبـی داریـم .الگوهایـی داریم که
تنها در اسـتان ما ایجاد شـده و در هیچ جای دیگر کشـور
نتوانسـته اجرا شـود بـرای مثـال عناوین تبریز شـهر بدون
گـدا و حتـی تبریـز شـهر بـدون معتـاد متجاهـر مـواردی
هسـتند کـه در هیچ جایـی حتی با کمک دولت نتوانسـته
اجرایـی شـوند ولـی در اینجا بـدون کمـک و مداخله موثر
دولـت به صـورت درونزا این افتخارات آفریده شـده اسـت،

بنابرایـن مـا ظرفیتهـای اجتماعـی خوبـی داریـم که می
توانیـم این مـوارد را برجسـته کنیم.
وی می گوید :آذربایجانشـرقی یک اسـتان پیشـرو با
سـابقه تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی اسـت و اسـتانی است
کـه در تمـام تحـوالت اجتماعـی کشـور تعییـن کننـده و
پیشـتار بـوده و بنابراین این وضعیت بـرای ما رضایتبخش
نیسـت و انتظار نداریم شـاهد کالن روندهای منفی باشیم.
وارد فضای چالشی و سهم خواهی نشویم
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه تبریـز مـی افزایـد :اگر
بخواهیـم در آذربایجانشـرقی اتفاقهـای بهتـری بیفتـد،
اسـتان بایـد مسـائل خـودش را ریـز کنـد و بـدون این که
وارد چالش و سـهم خواهی شـود و ایجاد حساسـیت کند،
اقدامـات را پیـش ببـرد .در حـال حاضـر در موضـوع مـس
بـرای نماینـدگان اسـتانهای دیگـر حساسـیت زیـادی
درسـت کـرده ایـم و این در حالی اسـت که می توانسـتیم
چـراغ خامـوش و بـا سیاسـت کارهـا را پیـش ببریم.
ایـن اقتصـاددان تاکیـد مـی کنـد :بایـد عناویـن
را مشـخص کنیـم بـه طـوری کـه بـه منظـور توسـعه
پروژههـای اسـتان اعـم از عمرانـی ،زیربنایـی ،آبـی و در
بخشهـای مختلف انرژی مشـخص شـود که ایـن اقدامات
را میخواهیـم انجـام دهیـم.
تعهـد دولـت در قراردادهـای سـرمایهگذاری
بسـیار مهم اسـت
بهبـودی با بیـان این که تعهـد دولـت در قراردادهای
سـرمایه گـذاری بسـیار مهـم اسـت ،اظهـار می کنـد :اگر
کارگـر بـه کارفرمـا و کارفرمـا بـه دولت و همچنیـن مردم
بـه دولـت اعتماد نداشـته باشـند ،سـنگ روی سـنگ بند
نمیشـود بنابرایـن دولـت بایـد بـه تعهـدات خـود پایبنـد
باشد.
وی فضای کسـب و کار کشـور را متاثر از مسائل دورن
زا و بـرون زا دانسـته و مـی گویـد :بـرای فعـاالن اقتصادی
بسـیار مهـم اسـت که وضعیت تـورم ،ارز و شـفافیت دولت
در حوزههـای مختلـف کسـب و کار مشـخص بـوده و بـه
عبارتـی آینـده قابل پیش بینی باشـد.
باید به سمت بازارهای جهانی برویم
ایـن اقتصـاددان بـا بیـان ایـن کـه بایـد بـه سـمت
بازارهـای جهانی برویم ،مـی افزاید :بـرای ورود به بازارهای
جهانـی وضعیـت اقتصـاد ،کیفیـت محصـوالت ،تولیـد و
تکنولـوژی موضوعهایـی اسـت کـه بایـد بررسـی شـود.
بهبـودی همچنیـن ادامـه می دهد :اگر فضای کسـب
و کار بـه معنـای جهانـی رقابـت پذیـر نشـود ،در داخـل
هـر کاری انجـام دهیـم بـه دردمـان نمـی خـورد .بـا ایـن
وضعیـت میشـود امیـدوار بـود کـه فرایندهـا و مقـررات
بهطـور اصولـی اصلاح خواهد شـد کـه در فضـای تعامل و
رقابتمنـدی و همپیونـدی بیـن المللـی قـرار بگیریـم.
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مزایای مدیریت مالی برای بخش بازاریابی شرکت
امـور مالـی یکـی از مهمتریـن وظایـف یک شـرکت
اسـت چـرا که مسـتقیماً با جنبه سـودآوری شـرکت سـر
ب و کاری برای رسـیدن به سـودآوری
و کار دارد .هر کسـ 
و کسـب موفقیـت نیازمنـد رسـیدن بـه پایـداری مالـی و
کنتـرل هزینههـا اسـت .بخـش مدیریـت مالی شـرکتها
توسـط متخصصانـی اداره میشـود که اکثر آنهـا یا دارای
مـدرک مدیریـت مالـی و یـا دارای مـدرک در حوزههـای
مختلـف مالـی هسـتند و از سـواد مالـی باالیی برخـوردار
میباشـند.
هـر سـازمان بـرای ایجـاد آگاهـی از برنـد خـود ،نیاز
بـه راهانـدازی کمپینهـای بازاریابی و تبلیغاتـی دارد .یک
کمپیـن تبلیغاتـی و بازاریابـی موفـق ممکن اسـت نیاز به
برنامهریزی اسـتراتژیک گسترد ه و درخشـندگی اجرایی و
بودجـه مالـی قابل توجهی داشـته باشـد .تمـام جنبههای
تالشهـای بازاریابـی یـک سـازمان بـه سـرمایهگذاری
سـازمان نیـاز دارد .بازاریابـی مربـوط بـه ارتقـاء محصـول
یـا خدمـات و شناسـایی بـازار هـدف شـرکت بـرای
عرضـه محصـوالت اسـت کـه در نهایـت منجر بـه فروش
محصـوالت و کاالهـای شـرکت میشـود .نحـوه و ابـزار
تبلیغـات با توجه بـه هدف کمپینهـای تبلیغاتی متفاوت
است.
وظیفـه مدیـر مالـی این اسـت کـه اطمینـان حاصل
کند کـه تمـام سـرمایهگذاریهای بازاریابی برای شـرکت
در کوتاهمـدت و بلندمـدت مفیـد خواهـد بـود .بـازده

سـرمایهگذاری در بازاریابـی معیـار مهمـی بـرای تأیید هر
نـوع کمپین بازاریابی اسـت و وظیفه مدیر مالی این اسـت
کـه بـه مزایـای بالقوه هـر فعالیـت بازاریابی توجـه کند.
مدیریـت مالـی ،بودجه الزم را بـرای کمپین بازاریابی
در زمـان مناسـب فراهـم مـی کنـد ،بـه ایـن صـورت که
مدیـران مالـی در سـطح اسـتراتژیک بـا مدیـران ارشـد
فعالیتهـای تیـم بازاریابی را به درسـتی بررسـی میکنند
و هزینههـای مختلـف بازاریابـی را مـورد تجزیـهو تحلیل
قـرار میدهنـد و در نتیجـه وجوه مورد نیاز بـرای بازاریابی
را در اختیـار آنهـا قـرار میدهند .از طرفـی مدیریت مالی
بـه بازاریابان کمـک میکند تا بودجه خـود را حفظ کنند.
مدیـر مالـی نیازهای اسـتراتژیک سـازمان را درک میکند
و بـر ایـن اسـاس میـزان هزینههایـی کـه بـرای بازاریابی
مجـاز اسـت را فراهـم میکنـد .در هـر نقطـه ،هـر زمـان
که سـازمان نیـاز بـه درک اعتبـار هرگونه سـرمایهگذاری
در بازاریابـی داشـته باشـد ،مدیر ارشـد نظر مدیـران مالی
را در ایـن مـورد میپرسـد .بازاریابی و امـور مالی میتوانند
بـا هـم در مـورد نیازهای بازاریابـی و ارتبـاط آن در تحقق
اهـداف سـازمانی به توافق برسـند.
بازاریابـان چـون بیشـتر بـا خالقیـت و درخشـندگی
بازاریابـی درگیـر هسـتند ،معمـوالً جنبههـای مالـی از
دیـدگاه آنهـا نادیـده گرفتـه میشـود کـه ایـن ممکـن
اسـت منجـر به اشـتباه مالی شـود کـه برخـی از آنها نیز
ممکن اسـت برای شـرکت فاجعه بار باشـد .مدیـران مالی
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میتواننـد هزینههـای بازاریابـی را پیشبینـی کـرده و از
قبـل بـرای عناصـر مختلـف بازاریابـی ،برنامهریـزی کنند.
آنهـا همچنیـن بـه تیـم بازاریابـی در رعایـت بهتریـن
شـیوههای حسـابداری نیـز کمـک میکننـد.
بنابرایـن بازاریابـان هنگامـی کـه زمان و انـرژی خود
را صـرف ایجـاد و اجـرای کمپینهـای بازاریابـی موثـر
میکننـد ،منابـع یا مهـارت الزم برای مدیریـت جنبههای
مالـی بازاریابـی را در نظـر نمیگیرنـد .از بودجهبنـدی تـا
پرداختهـا ،مهارتهـای مالـی در حـوزه بازاریابـی در هر
مرحلـه مـورد نیـاز اسـت ،از ایـن-رو بازاریابـان ،نیـاز بـه
یـک متخصـص دارنـد کـه همـه ایـن عناصـر را مدیریت
کنـد تـا بازاریابـان بتواننـد بـر بخـش خلاق بازاریابـی و
تبلیغـات و شناسـایی بـازار تمرکـز کننـد .مدیریـت مالی
عملکـرد بازاریابـی و تبلیغـات را بـا فراهـم کـردن منابـع
مالـی مـورد نیـاز آنهـا ،قادر میسـازد تـا در مسـیر خود
قـرار بگیـرد ،جنبههـای مالـی تجـارت را بـه طـور دقیـق
مدیریـت میکنـد و از اشـتباهات مالـی کـه ممکن اسـت
برای شـرکت هزینه داشـته باشـد جلوگیری میکند .امور
مالی شـریک بازاریابی اسـت و از جنبههـای تحلیلی مالی
بازاریابـی مراقبـت میکنـد.
بنابرایـن وقتـی جنبـه تحلیلـی مالـی بـا جنبـه خالق
بازاریابـی همـکاری میکنـد ،سـازمان از همافزایـی ایجـاد
شـده بین این دو ،سـود میبرد و خطری ،کسـبو کار را از
طـرف بخش بازاریابـی از لحاظ ضرر مالـی ،تهدید نمیکند.
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تحقیقـات بـازار بـرای کسـب و کارهایـی ضـروری
اسـت کـه به دنبـال توسـعه بـازار خـود و دوام بیشـتر در
آن هسـتند .صاحبـان مشـاغل از تحقیقـات بـازار بـرای
تعییـن امکانسـنجی فرصتهـای تجاری جدید اسـتفاده
میکننـد .تحقیقـات بـازار جـزء ضـروری یـک طـرح
کسـبو کار بـرای هـر کسـبو کار اسـت .اگـر خروجـی
تحقیقـات بـازار ،تقاضا بـرای محصول یا خدمات را نشـان
ب و کار پیشـنهادی بـه احتمـال زیـاد قابـل
ندهـد ،کسـ 
دوام نخواهـد بـود .تحقیقـات بـازار بـه فرآیند جمـعآوری
اطالعـات در مـورد شـخصیتهای خریـداران ،مخاطبـان
هـدف و مشـتریان احتمالی توسـط کسـبو کارها اشـاره
میکنـد تا تعیین کننـد که مخاطبان هـدف آنها چگونه
بـه ارزش پیشـنهادی آنها پاسـخ میدهنـد .همچنین به
محقـق میگویـد کـه چـه چیـزی در صنعـت آنهـا در
حـال رویـداد اسـت ،مخاطبان هـدف آنهـا از محصوالت
و خدمـات چـه میخواهنـد و چـه نیازهایـی دارنـد و چـه
عواملـی ممکـن اسـت بـر تصمیمـات خریـد آنهـا تأثیر
بگـذارد .دو نـوع روش گردآوری داده در تحقیقات بازاریابی
وجـود دارد کـه یـک کسـبو کار میتوانـد انجـام دهـد،
دادههـای اولیـه و ثانویـه .دادههـای اولیـه بـر گـردآوری
دادههـای دسـت اولـی متمرکـز اسـت کـه از گروههـای
متمرکز ،نظرسـنجیها یـا مصاحبهها جمعآوری میشـود
و بـرای جمـعآوری بینشهایـی در مـورد چالشهایـی که
مشـتریان بالقوه با آن مواجه هسـتند ،اسـتفاده میشود .از
سـوی دیگر ،داده-های ثانویه شـامل اسـتفاده از دادههای
از قبـل موجـود ماننـد :گزارشهـای رونـد ،آمـار صنعـت،
دادههـای فـروش و  ...اسـت.
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بازاریابـی نیـاز دارد؟
 .1توسـعه محصـول :راز توسـعه محصـول عالـی
تحقیـق و آزمایـش اسـت .انجـام تحقیقـات بـازار در مورد
نحـوه اسـتفاده و درک گروه منتخبـی از مصرف کنندگان
از محصـول شـما (از نحـوه اسـتفاده از آن گرفتـه تـا آنچه
در مـورد آن عالقـه دارنـد یـا ندارند) برای موفقیـت پایدار
ضـروری اسـت .ارزیابـی زودهنـگام نقـاط قـوت و ضعـف
بـه شـما امـکان میدهـد منابـع را بـر روی ایدههایـی بـا
بیشـترین ظرفیـت متمرکـز کنید.

ب و کار،
 .2مطالعـات ردیابی برنـد :برند یک کسـ 
یکـی از مهمتریـن داراییهای آن محسـوب میشـود .اما بر
خلاف معیارهـای دیگـر مانند فـروش محصول ،ایـن معیار
ملمـوس نیسـت که بتـوان بـه سـادگی آن را ردیابـی کرد.
تحقیقـات منظـم بـازار کـه ادراکات مصرفکننـده از برنـد
کسـبو کار را ردیابـی میکنـد ایـن امـکان را میدهـد که
اسـتراتژی برنـد خـود را در زمـان واقعـی نظـارت و بهینـه
کنـد ،سـپس بـه بازخـورد مصرفکننده پاسـخ دهنـد تا به
حفـظ یا سـاختن برند خـود با مخاطبان هـدف کمک کند.
 .3تقسـیمبندی خصوصیـات مشـتریان:
خصوصیـات مشـتریان بـه کسـبوکار کمـک میکنند تا
محصـوالت و ارتباطاتـی را ایجـاد کند که بـرای مخاطبان
مختلـف مناسـب اسـت .بـا درک خریـداران و مشـتریان
بالقـوه ،از جملـه انگیزههـا ،نیازهـا و نقـاط حسـاس آنها،
میتـوان همـه چیـز را از ارتباطـات بازاریابـی گرفتـه تـا
محصـوالت بهینـه کرد تـا مطمئن شـد که افراد مناسـب
پیام مناسـب را در زمان مناسـب و از طریق کانال مناسـب
دریافـت میکنند.
 .4آزمـون تبلیغـات و ارتباطـات :کمپینهـای
تبلیغاتـی میتواننـد گـران باشـند و بـدون پیشآزمـون،

خطـر سـقوط را در بیـن مخاطبان هدف یک کسـبو کار
بـه همـراه داشـته باشـد .بـا آزمایـش کمپینهـا ،میتوان
درک کـرد کـه مشـتریان چگونه به ارتباطات کسـبو کار
قبـل از اجـرای آنها پاسـخ میدهند ،بنابرایـن میتوان در
پاسـخ به بازخـورد مصرفکننـده قبل از پخش مسـتقیم،
تغییراتی ایجـاد کرد.
 .5تحلیـل رقبـا :یکی دیگـر از بخشهـای کلیدی
توسـعه محصـول و ارتباطات مناسـب ،درک رقبـا و درک
مشـتریان از آنهـا اسـت .ممکن اسـت به وبسـایتهای
رقبـا نـگاه کـرد و محصـوالت آنهـا را امتحـان کـرد ،امـا
تـا زمانـی کـه ندانیـم مصرفکننـدگان چگونـه آنهـا را
درک میکننـد ،دیـد دقیقـی از جایـی کـه در مقایسـه با
آنهـا انباشـته میشـود نخواهیـم داشـت .درک موقعیـت
آنهـا در بـازار بـه کسـبو کار ایـن امـکان را میدهد که
نقـاط قوتـی را کـه میتـوان از آنهـا بهرهبـرداری کـرد و
همچنیـن نقـاط ضعفـی را کـه میتـوان بـرای کمـک به
رقابـت بهتـر برطرف کـرد ،شناسـایی کرد.
بـه طـور کلـی تحقیقـات بـازار میتوانـد بـه رشـد
کسـبوکار کمـک کند زیـرا اطالعاتی در مورد اثربخشـی
تالشهـای بازاریابـی آنهـا ارائـه میدهـد .عالوه بـر این،
تحقیقـات بـازار میتوانـد راه را برای فرصتهـای جدیدی
کـه ً
قبلا در دسـترس نبـود ،همـوار کنـد ،تقاضـا بـرای
محصـول و یـا خدمـات را افزایـش داده و فـروش را بـه
طـور سرسـامآوری افزایش دهد .در نهایـت ،تحقیقات بازار
فرصتـی را بـرای کسـبوکارها فراهـم میکنـد تـا ببینند
چـه چیـزی کـم دارنـد و چگونـه میتواننـد بـرای رقابتی
مانـدن در بـازار بهبود یابند .تحقیقات بازاریابی با اسـتفاده
از مطالعـه رفتارهـای گذشـته خریداران ،پی بـه رفتارهای
آتـی خریـداران میبرد.
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چگونه گوشکننده خوبی
در محیط کارمان شویم؟

گـوش دادن یکـی از مهمتریـن مهارتهایـی اسـت کـه
میتوانـد هـر فـردی در محیـط کاری داشـته باشـد .اینکـه
فـردی چقـدر خوب گـوش میدهد تأثیـر عمدهای بر اثربخشـی
شـغلی و کیفیـت روابـط بـا دیگـران دارد .گـوش دادن مهارتـی
اسـت کـه همـه افـراد میتواننـد از بهبـود آن بهرهمند شـوند .با
تبدیـل شـدن بـه یک شـنونده بهتـر ،میتـوان بهـرهوری خود و
همچنیـن توانایـی خـود را بـرای تأثیرگـذاری ،متقاعـد کـردن و
مذاکـره ،بهبـود بخشـید .عالوه بر ایـن ،از درگیری و سـوء تفاهم
جلوگیـری خواهـد شـد .همه اینها بـرای موفقیـت در محل کار
ضروری اسـت.
بهتریـن راه بـرای بهبود مهارتهای شـنیداری ،تمرین
«گـوش دادن فعـال» اسـت .اینجـا اسـت کـه فـرد
تلاش آگاهانـهای میکنـد تـا نـه تنهـا کلماتـی را
کـه شـخص دیگـری میگویـد ،بلکـه مهمتـر از
آن ،پیـام کاملـی را کـه در حـال انتقـال اسـت
بشـنود .بـرای ایـن کـه ایـن کار را بـه خوبـی
انجـام دهیـم ،بایـد بـا دقـت بـه طـرف مقابل
توجـه کنیم.
نشـانههای یـک گوشکننـده خـوب :شـنوندگان
خـوب همیشـه تلاش میکننـد تـا آنچـه را کـه دیگـران
میخواهنـد بـه طـور کامـل بفهمنـد ،بـه ویـژه زمانـی که
بیانیـه فاقـد وضـوح باشـد .گـوش دادن مسـتلزم تلاش
بـرای رمزگشـایی و تفسـیر پیامهـای کالمی و نشـانههای
غیرکالمـی مانند لحن صدا ،حاالت چهـره و وضعیت بدنی
اسـت .شـنوندگان فعـال نیز با پرسـیدن سـؤال کنجکاوی
خـود را نشـان میدهنـد .ایـن کار را انجـام دهیـد ،تأثیـر
بسـیار خوبـی خواهیـد گذاشـت .از طریق زبان بدن و سـایر
نشـانهها ،شـنوندگان خـوب بـه طور نامحسـوس بـه گوینده
میگوینـد کـه در حـال گـوش دادن اسـت .علاوه بـر ایـن،
آنهـا افـکار ،نظرات و احساسـات دیگران را تشـویق میکنند و
از آنهـا اسـتقبال میکننـد .یکـی از راههـای نشـان دادن گوش
دادن فعـال ایـن اسـت که بـه مصاحبه کننـده اجـازه دهید قبل
از پاسـخ دادن ،هـر سـؤال و عبـارت را کامل کند .قطـع نکنید و
مطمئـن باشـید که واقعاً به سـؤال پاسـخ میدهد .به یاد داشـته
باشـید کـه خیلی خوب اسـت کـه چند لحظـه بـرای کادربندی
پاسـخ مناسـب وقـت بگذاریـد .انجام ایـن کار نشـان میدهد که
شـما به طـور کامل کلمات گوینـده را جذب کردهایـد و به اندازه
کافـی بـا مالحظـه هسـتید تا بهتریـن پاسـخ را فرمولـه کنید.
نشـانههای یک شـنونده نـه چندان خوب :صحبت کسـی را
قطـع کـردن نشـاندهنده این اسـت کـه مهارتهای شـنیداری
فـرد توسـعه نیافتـه اسـت .به همیـن ترتیب ،پاسـخ دادن

غالمرضا اسگندری

مدرس ،پژوهشگر و دانشجوی دکتری تخصصی
مدیریت بازاریابی مدرس و پژوهشگر ،دکتری
تخصصی ( )P.HDمدیریت منابع انسانی
دانشگاه تهران

بـه روشـی که در پاسـخ به سـؤال نـاکام باشـد ،تأثیـر ضعیفی بر
مهارتهـای شـنیداری فـرد ،به ویـژه در محیطهای شـغلی دارد.
صحبـت کردن بیش از حد نیز مشکلسـاز اسـت ،زیـرا مکالمات
مناسـب بایـد متعـادل باشـد و طرفیـن زمـان مسـاوی بـرای
صحبـت داشـته باشـند .انحصـار دادن به یک مکالمـه باعث می-
شـود نتوانیـد گـوش کنیـد و طـرف مقابـل نتواند به طـور کامل
آنچـه را کـه میخواهـد بگویـد ،بیان کنـد .در پایـان ،این باعث
میشـود که شـما تأثیـر ضعیفی داشـته باشـید .حـواس پرت به
نظـر رسـیدن نیـز از ویژگیهای یک شـنونده ضعیف اسـت .این
میتوانـد شـامل هـر چیزی باشـد ،از اجتنـاب با تماس چشـمی
گرفتـه تـا چک کـردن تلفن یا سـاعت خود در حالی که شـخص
دیگـری در حـال صحبت کردن اسـت.
بـرای یک شـنونده فعـال ،تمرکـز و اراده زیادی الزم اسـت.
تـرک عادتهـای قدیمی سـخت اسـت امـا پنج تکنیـک کلیدی
وجـود دارد کـه میتـوان بـرای توسـعه مهارتهای گـوش دادن
فعـال از آنهـا اسـتفاده کرد:
 .1توجـه کنیـد :بـه گوینـده توجـه کامـل خـود را معطوف
کنیـد و پیام را تصدیق کنید .توجه داشـته باشـید کـه ارتباطات
غیرکالمـی نیـز میتوانـد بـه خوبی صحبـت کند.
 .2نشـان دهید که در حال گوش دادن هسـتید :از زبان بدن
و حرکات خود اسـتفاده کنید تا نشـان دهید که درگیر هسـتید.
 .3ارائـه بازخـورد :فیلترهـا ،فرضیـات ،قضاوتهـا و باورهای
شـخصی مـا میتواننـد آنچـه را کـه می-شـنویم تحریـف کنند.
بـه عنـوان یـک شـنونده ،نقـش شـما درک آنچه گفته میشـود
اسـت .ایـن ممکن اسـت از شـما بخواهد که در مـورد آنچه گفته
میشـود فکـر کنید و سـؤال بپرسـید.
 .4بـه تعویـق انداختـن قضـاوت :قطـع کـردن اتلاف وقـت
اسـت .گوینـده را ناامیـد میکنـد و درک کامـل پیـام را محـدود
مـی کند .بـه گوینده اجـازه دهید قبـل از طرح سـوال صحبتش
را تمـام کنـد و مطمئـن شـوید کـه با اسـتدالل مخالـف صحبت
را قطـع نکنید.
 .5پاسـخ مناسـب بدهیـد :گـوش دادن فعال برای تشـویق،
احتـرام و درک طراحـی شـده اسـت .شـما در حـال کسـب
اطالعـات و دیـدگاه هسـتید .در پاسـخ خـود صریح ،بـاز و صادق
باشـید و نظـرات خـود را محترمانـه بیـان کنید .همیشـه طوری
بـا طـرف مقابـل رفتـار کنید کـه فکـر میکنیـد دوسـت دارد با
او رفتار شـود.
داشـتن مهارتهای شـنیداری قوی در هر سـطح سـازمانی
ضـروری اسـت .اسـتفاده از تکنیکهـای گـوش دادن فعال منجر
بـه ارتباطـات بهتـر در محیـط کاری میشـود و میـزان بهرهوری
را ارتقـا می-دهد.

37

نشریه اتاق تبریز  /شماره / 11زمستان 1400

چگونه شرکتها
از فناوری برای دادن
استقالل بیشتر به کارمندان
استفاده میکنند؟

شهاب فرقانی

دکترای تخصصی معماری کامپیوتر
دکترای مدیریت کسب و کار
کارشناس رسمی دادگستری در رشته انفورماتیک

در شـرکتهای بـزرگ و موفـق ماننـد گـوگل
سـاعتهای کاری پرسـنل به دو دسـته تقسـیم میشود
کـه بخش اول سـاعات موظفی بـرای انجام امـور روتین
شـرکت بـوده و کارمنـدان بایـد کارهـای محـول شـده
را بـه عنـوان وظیفـه انجـام دهنـد و بخـش دیگـر ایـن
سـاعات اختصـاص بـه ایده پـردازی کارمنـدان دارد .هر
کارمنـد در سـاعات آزاد مربـوط بـه ایـده پـردازی مـی
توانـد فعالیتهـای دلخواه خود را انجـام دهد و همزمان
بـر روی نـوآوری و ایدههـای جدید تمرکز کند .سـاعات
آزاد شـاید در برخـی از زمانهـا خروجی مهمی نداشـته
باشـد ولـی طبـق آمـار تعـداد باالیـی از فـن آوریهای
ارائـه شـده از سـوی شـرکت گـوگل در همین سـاعات
تفکـر و ایـده پردازی پایه ریزی شـده اند که این نشـان

دهنـده اهمیت بسـیار باالی اسـتقالل کارمندان اسـت.
حـال سـوال مهـم این اسـت کـه آیـا میتوان اسـتقالل
مطلـق بـرای کارمنـدان متصور شـد یـا خیر؟
بـه طـور طبیعـی در مدیریـت سـازمانها،
تصمیمـات کالن و تبییـن اسـتراتژیها بـر عهـده
مدیـران ارشـد اسـت و کارمنـدان ،تمامـی تصمیمهای
خـود را در راسـتای ایـن اسـتراتژیها اتخـاذ میکننـد
ولـی در برخـی موارد اسـتفاده از قـدرت خالقیت فردی
مـی توانـد تاثیـرات مثبتـی در موفقیت اهداف سـازمان
داشـته باشـد .در همیـن زمینـه اگـر کنترلـی بـر روی
ایـن خالقیـت اعمال شـود ،امور عملیاتی بیشـتر مطابق
میـل مدیـران خواهـد بـود .بـا ایـن شـرایط اسـتفاده از
فـن آوری و سیسـتمهای کامپیوتـری از یـک سـو نقش

کسب و کار چابک در محیط رقابتی

رضا رستمزاده

گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه
پست دکترای مدیریت صنعتی
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به طور طبیعی در مدیریت
سازمانها،تصمیمات کالن

و تبیین استراتژیها بر عهده

مدیران ارشد است و کارمندان،

تمامی تصمیمهای خود را

در راستای این استراتژیها

اتخاذ میکنند.

ابـزاری در کنتـرل امـور کارمنـدان را ایفـا مـی کند و از
سـوی دیگـر با پاالیـش دادههـای مربوط بـه تراکنشها
و عملیات سـابق یـک بازخورد مفید فراهم می سـازد تا
هـر کارمنـد در تصمیم گیریهای خـود از بازخورد امور
بهـره منـد شـود .علاوه بـر فراهم سـازی بسـتری برای
ثبـت و نگهـداری دادههـا کـه بازیابـی آن را بـا سـرعت
باالتـری انجـام خواهـد داد ،فـن آوریهـای جدیـد بـا
اسـتفاده از هـوش مصنوعـی مـی توانند از بیـن دادهها،
اسـتنباطهای مفیـدی انجـام داده و راه کار مناسـب
شـرایط را ارائـه دهـد .الزم بـه توضیـح اسـت ایـن فـن
آوریهـا بـرای داشـتن کارایـی الزم نیازمنـد تعاریـف
دقیـق و مشـخص اسـت بدیـن صـورت کـه مدیریـت
سـطح بـاال قبـل از بکارگیـری ایـن نـوع از سیسـتمها

یـک فرآینـد تحلیـل و بهینـه سـازی را در تمامـی امور
سـازمان انجـام داده و نقشـه راهـی ترسـیم کننـد.
در دوران پاندمی نیز بسـیاری از کارمندان مجبور
بـه انجـام امـور به صـورت دورکاری شـدند که بـا نبود
زیرسـاختها و فناوریهـای جدیـد امـکان پذیـر نبود
و چـه بسـا کارمندانـی کـه تحـت ایـن شـرایط مجبور
بودنـد در شـرایط بحرانـی از قـدرت حـل مسـاله خود
بهـره گرفتـه و بـه صـورت مسـتقل عمـل کننـد ولـی
در برخـی شـرایط کارمنـدان قـادر بـه اتخـاذ تصمیـم
نبودنـد کـه سیسـتمهای کامپیوتـری ایـن قابلیـت را
داشـتند تـا به صـورت هوشـمند تصمیمـات منطقی را
بـرای کارمنـدان نمایش داده و به آنهـا کمک کنند .در
برخـی مـوارد سیسـتمها بـه گونـه ای عمـل میکنند

جهـان خیلـی سـریع در حـال تکامـل اسـت تـا مزیتهـای رقابتـی بـرای
مـدت زمـان قابـل توجهـی دوام بیـاورد .آیـا تـا بـه حـال فکر کـرده اید کـه چگونه
شـرکتهایی ماننـد گـوگل ،فیـس بـوک ،اپـل و توییتـر در عـرض چنـد سـال بـه
وضعیـت فعلـی خـود رسـیدند؟ چگونـه ایـن شـرکتها موفـق مـی شـوند در خـط
مقـدم رقابـت باقـی بماننـد؟ چـه چیـزی آنهـا را از بقیـه جـدا مـی کنـد؟ و چـرا
آنهـا در میـان عـدم قطعیـت و محیـط خارجـی بـه سـرعت در حـال تغییـر ظاهـر

کـه حتـی کاربـر اگـر بـه عمـد بخواهـد اطالعـات
اشـتباهی وارد سیسـتم کنـد این امکان وجـود نخواهد
داشـت و سیسـتم بـا نمایـش هشـدار مانع از ایـن کار
خواهد شـد.

طبـق مـوارد ذکـر شـده میتـوان بـه ایـن صورت
نتیجـه گیـری کـرد کـه اسـتقالل کارمنـدان مـی تواند
امـری مهـم و کاربـردی در جهـت موفقیـت سـازمان
باشـد ولـی امـور بایـد مطابـق اسـتراتژیهای شـرکت
و بـا نظـارت انجـام شـوند .فناوریهـای نویـن نیـز مـی
تواننـد از جهـات مختلـف مانند کنترل امـور ،جلوگیری
از خطاهـای انسـانی ،یادگیـری از بازخوردهای گذشـته
و تسـهیل امـور بـه کارمنـدان کمـک کـرده و حصـول
اهـداف سـازمان را میسـر کننـد.

بعـد اسـت .سـازمانها بایـد از فـرض دسـتیابی بـه مزیـت رقابتـی پایـدار صرفـاً بـر
اسـاس شایسـتگی مالـی جـدا شـوند .آنها بایـد چابکـی را توسـعه دهنـد و آن را به
بخشـی از عملیـات روزانـه خـود تبدیـل کنند.
چابکـی کسـب و کار بـه توانایـی یـک سـازمان بـرای واکنـش سـریع بـه تغییـرات
بـازار بـه عنـوان یـک امـر معمـول اشـاره دارد .ایـن یـک فرآیند مـداوم و درک و پاسـخ
بـه تغییـرات بیرونـی و داخلـی اسـت .چابکـی در مـورد دسـتیابی بـه سـیالیت اسـت به

مـی شـوند؟ پاسـخ بـه تمـام سـواالت باال این اسـت کـه اینها مشـاغل

طـوری کـه یـک کسـب و کار در هر زمان کـه با بحران روبرو شـد ،بتواند بدون از دسـت

مـی دهنـد .از خـود انعطاف پذیری نشـان مـی دهند .به سـرعت

دادن شـتاب آن را انجـام دهـد و ایـن یعنـی به دسـت آوردن پایـداری .چابکـی چندین
دهـه اسـت کـه وجود داشـته اسـت .قب ً
ال بـه چابکی در توسـعه فنـاوری اطالعات اشـاره

چابـک هسـتند .آنهـا بـه طـور موثـر و سـریع بـه تغییرات پاسـخ
و بدون از دسـت دادن شـتاب ،سـازگار می شـوند .آنهـا از روی
برگردانـدن روشهـای اثبات شـده انجـام کارها تردیـدی ندارند.
سـوای آن ،کاری را انجـام مـی دهنـد کـه یـک موقعیـت از آنها
مـی خواهـد .زمانـی بـود کـه صالحیـت مالی یـک سـازمان برای
کسـب مزیـت رقابتـی کافـی بـود .در واقـع ،همـه ویژگیهـای
سـازمانی دیگـر را در برگرفـت و تنهـا مهمتریـن منبـع بـرای
بقـا ،حفـظ و رشـد در نظـر گرفتـه شـد .با ایـن حـال ،این یک
دهـه پیش بـود .کسـبوکارهای عصـر جدید ثابـت کردند که
تغییـرات طوالنـی مـدت بـوده و صالحیت مالـی تنها یک

شـد .امـا در طـول سـالها ،بـه یـک مفهـوم کامـل تبدیل شـد که بـه معنای دسـتیابی
بـه چابکـی و انعطـاف پذیـری در تمـام فرآیندهـا و عملکردهـای تجـاری به عنـوان یک
امـر روزمـره اسـت .یک کسـب و کار چابـک ویژگیهـای زیر را نشـان می دهـد :انطباق
پذیـری ،کشـش زیرسـاخت ،پاسـخگویی به بـازار ،نـوآوری و جریـان آزاد ارتباطات.
بـا توجـه بـه عوامـل بیشـماری کـه بـه چابـک شـدن سـازمانها کمـک
میکنـد ،میتـوان گفـت کـه ذهنیت چابـک بیـش از هر ویژگـی دیگری مـورد نیاز
اسـت .سـازمانها بایـد آن را بـه صـورت اسـتراتژیک پیـاده سـازی کننـد و در تمام
فرآیندهـای تجـاری خـود چابکـی را نشـان دهنـد .آنهـا نـه تنهـا نیـاز بـه مدیریت
تغییـر دارنـد ،بلکـه بایـد بـر مدیریـت تغییـر تسـلط پیـدا کنند.
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مدیریت استعداد
در محیط کسب و کار
کریم اسگندری

عضو هیئت علمی دانشگاه ،دکترای تخصصی
( )Ph.Dمدیریت منابع انسانی

مدیریت اسـتعداد فرآیندی اسـت که در دهه  0991پدیدار شـد و کماکان مسـیر
تحـول را مـی پیمایـد .در سـال  7991واژه «جنـگ اسـتعداد »1برای اولین بار توسـط
شـرکت مشـاورهای مکنـزی ارایـه شـد .در بررسـی شـرکت مکنزی مشـاهده شـد که
سـازمانهایی کـه در «جـذب»« ،توسـعه» و «نگهـداری» مدیـران با اسـتعداد موفقتر
هسـتند ،میـزان سـوددهی بیشـتری دارنـد .همین امر سـبب شـد نگـرش به افـراد با
اسـتعداد بـرای سـازمانها عـوض شـده و بـه آنهـا بـه دیـد یـک منبـع ایجـاد مزیـت
رقابتـی نگریسـته شـود .در دهههـای  0691تا  0791مدیریت اسـتعداد بـه عنوان یک
مسـئولیت جنبـی به دپارتمان پرسـنلی محول شـده بود ،در حالی که امـروزه مدیریت
اسـتعداد یـک وظیفـه بـرای هـر کسـب و کاری بـوده و مسـئولیت آن بـر عهـده تمام
دپارتمانهـا اسـت و بنابرایـن بسـیار جدیتر از گذشـته مـورد توجه قرار گرفته اسـت.
در ایـن میـان بـا آگاه شـدن رهبران سـازمانها از ایـن حقیقت که اسـتعدادها و
تواناییهـای کارکنـان آنـان اسـت کـه کسـب و کار آنهـا را به سـمت موفقیـت هدایت
میکند ،کسـب و کارها بر آن شـدهاند تا در زمینه مدیریت اسـتعداد وارد عمل شـوند
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نام نسل

متولدین

و بـرای حفـظ کارکنان با پتانسـیل بـاالی خود تلاش کنند.
در چنیـن شـرایطی مفهـوم اسـتخدام دائمی در یک سـازمان به سـرعت در حال
کمرنگ شـدن اسـت و شـناخت ویژگی نسـلهای مختلف دیدی کالن میدهد و قرار
نیسـت از ویژگیهـای کلـی نسـلهای مختلف همـان انتظاری کـه از «پرسـونا» داریم
را داشتهباشـیم ،امـا وقتـی قـرار اسـت بهطـور کلـی کسـبوکارمان را ارزیابـی کنیم یا
دربـاره اسـتراتژی محتـوای یک کسـبوکار برنامهریـزی کنیم ،یا وقتـی میخواهیم به
ی نسـلهای مختلف
سـراغ اسـتراتژی پیام یک کمپین تبلیغاتی برویم ،شـناخت ویژگ 
کمـک میکنـد تـا دیدی کلـی از مخاطبـان در سـنین متفاوت داشـته باشـیم ،با این
شـناخت بدانیـم کـه بهتر اسـت از تجربهای لوکـس صحبت کنیم یـا تجربهای منحصر
بهفـرد ،بهتـر اسـت در روزنامـه از طریـق فعالیتهـای روابطعمومی با مخاطـب ارتباط
برقـرار کنیـم یـا از طریـق شـبکههای اجتماعـی هـم میتوانیـم اعتمادسـازی کنیـم.
هـر کسـب و کاری بـرای اسـتفاده بهتـر از اسـتعدادها بایـد ویژگی نسـلهای کاری را
بشناسـد و سـپس متناسـب با آن ویژگی اقـدام کند:
ویژگیهای نسل

نسل B
()Baby Boomer

بین سال 1342-1324

 سختکوش منظم متمرکز -آرمانگرا

 انقالبی جمعگرا -سبک مدیریت دستوری

نسل X

بین سال 1357-1343

 کارآفرین کار و زندگی در کنارهم مستقل -مادیگرا

 اهل رقابت لوکس باز -سبک مدیریت هماهنگی

نسل Y

بین سال 1372-1358

 مسلط به تکنولوژی اعتماد بهنفس باال کار و زندگی در کنار هم -پرسشگر

 جهانی اندیشیدن خود محور اهل تجربه -سبک مدیریت همراهانه

نسل Z

بین سال 1387-1373

 مستقل کارآفرین -پذیرای تفکرات دیگران

 اهل کار داوطلبانه طرفدار یکتایی هویت خود -سبک مدیریت آزادانه

نسل آلفا

بین سال 1410-1388

 چهارچوبها را میشکنند کارآفرینترین نسل هوشــمندترین نســل از نظــر اســتفاده  -بهصورت فردی یاد میگیرند تنوع را دوست دارنداز فناوریهــای جدیــد
 حریــم خصوصــی بــرای آنهــا معنایــی ارتباطات انسانی کمترینــدارد
 -حس تنهایی بیشتر

1 Talent War
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کسب و کارهای پرتالطم امروزی
نیاز به مدیر دارند یا رهبر...؟
در حـدود سـالهای  ۰۵۸۱ – ۰۶۸۱میلادی و همزمان بـا ابتدای انقالب صنعتی
بـود کـه اولین جرقههای مفهوم «مدیریت» 1در ذهن بشـر زده شـد ،در همان سـالها
و تـا اواخـر دهـه  ۰۸۹۱میلادی انـواع و اقسـام نقطهنظـرات و تئوریهـا در خصـوص
مدیریـت ارائـه شـد .در آن زمـان ،مدیریـت بـر پایـه قـدرت ،شایسـتگی ،صالحیـت و
توانایـی افـراد بنـا شـده بـود .در همـان سـالها بـود که اولیـن انتقادهـا به سـاختارها
و رویههـای سـازمانی وارد شـد و مدیریـت سـنتی در رأس سـازمان هـدف انتقـاد قرار
گرفـت و مفهومـی در سـازمان متولـد شـد بـه نـام «رهبـری» !2بـه طـوری کـه یـک
«رهبـر» دیگـر بـه اعمـال قـدرت و کنتـرل افـراد فکـر نمیکنـد بلکـه سـعی دارد بـا
الهامبخشـی ،آمـوزش ،و برانگیختـن شـوق و اشـتیاق انسـانی ،افـراد را بـه پیشـرفت و
حرکـت رو بـه جلـو در سـازمان تشـویق کند.
بـه طـور کلـی تصـور میشـود که رهبـری و مدیریـت اغلـب دارای همپوشـانی
هسـتند .گرچـه این میتواند درسـت باشـد ولـی ایـن دو اصطالح معنیهـای متفاوتی
دارنـد و نبایـد بـه جای یکدیگر اسـتفاده شـوند .هر دو حـاوی مجموعـهای منحصر به
فـرد از توابـع ،ویژگیهـا و مهارتهـا هسـتند کـه شـباهتهایی نیـز دارنـد« .مدیـر»
معمـوالً کسـی اسـت کـه در درون سـازمان انتخـاب یـا منصـوب میشـود .در بیشـتر
مـوارد ،مدیـر بـر اسـاس مهارتهـای فنـی ،دانـش و تخصـص انتخـاب میشـود .امـا
بزرگتریـن مهـارت «رهبـر» نفـوذ در دل افـراد و تأثیرگـذاری و الهـام بخشـیدن بـه
کارکنـان و اعضـای کسـب و کار اسـت .بـه عبارتی مدیـران ضوابط و رویهها را دوسـت
دارنـد ،بـه دنبـال ثبـات و کنتـرل شـرایط هسـتند و سـعی دارنـد مشـکالت را خیلی
سـریع حـل کننـد (حتی گاهی اوقـات بدون اینکه جزئیات مشـکل را بداننـد) .رهبران
برخلاف مدیـران ،بحـران و نبـود سـاختار را تحمـل میکننـد ،صبـور هسـتند و در
تصمیمگیـری هیـچ عجلـهای ندارنـد ،چـون دوسـت دارند تمـام جوانب مشـکل را در
نظـر داشـته باشـند و پـس از آن تصمیـم بگیرند.
بـا توجـه بـه مطالـب بیـان شـده و همچنیـن نتایـج تحقیقـات در حـوزه مدیریـت،
بیانگـر ایـن واقعیت اسـت کـه در محیـط پرتالطم کسـب و کارهای امروزی «تیمسـازی»
و «شبکهسـازی» یکی از زمینهسـازهای موفقیت برای هر کسـب و کاری به شـمار میآید
چرا که در بحث تیمسـازی .1 ،کشـف اسـتعداد و  .2بکارگیری اسـتعداد در مسـیر درست
1. Management
2. Leadership

فرهاد نژاد ایرانی

دکترای تخصصی ( )PhDمدیریت دولتی ،عضو
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
رئیس اسبق دانشگاه پیام نور بناب
و دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

رهبران برخالف مدیران ،بحران و نبود ساختار را
تحمل میکنند ،صبور هستند و در تصمیمگیری هیچ
عجلهای ندارند ،چون دوست دارند تمام جوانب مشکل را در
نظر داشته باشند و پس از آن تصمیم بگیرند.

به عنوان ورودی موفقیت در تیمسـازی محسـوب میشـود و از طرفی اگر تعریف سـادهای
از «رهبـری» داشـته باشـیم .یعنـی نفـوذ در دل افراد و سـوق دادن افراد به سـمت اهداف
سـازمانی .همچنین بر اسـاس نظـر آقای راس پِـروت ( )1202بنیانگذار سیسـتم دادههای
الکترونیکـی و سیسـتمهای پروت3؛ «رهبر» سـه وظیفـه اصلی در مقابل کارکنـان دارد.1 :
گـوش کـردن .2 ،4گـوش کـردن .3 ،گـوش کـردن .بنابراین برای تشـکیل یـک تیم بهینه
در هـر کسـب و کاری نیـاز به گوش کـردن به «صدای کارکنـان» 5وجـود دارد که این امر
هـم فقط در سـایه رهبـری محیط کسـب و کار محقق خواهد شـد.
3. Ross Perot: Founder of Electronic Data System and Perot Systems
4.Listening
5. Staff›s Voice
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چگونه  مشتریان جدیدی

به کسب و کارمان جذب کنیم؟

المیرا شاکری

دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشگاه عالمه
طباطبائی ،تهران ،ایران

اهمیت جذب مشـتری در بسـیاری از مشـاغل امری غیر قابل انکار بوده و جلب مشـتری جدید ،بخشـی مهم و دشـوار
در بیشـتر رشـتههای شـغلی اسـت .اگر در جلب مشـتری جدید توانمند نباشـید ،تجارت شـما پایدار نخواهد ماند .امروزه
فروشـندگی یـک علـم اسـت که به سـرعت بـا تکنیکهـای جدید به روز میشـود .بـه دلیل رقبـای قدیمـی و جدیدی که
هـر روز بـر تعـداد آنهـا افـزوده میشـود ،آشـنایی بـا روشهـای افزایش فـروش و جـذب مشـتری از ملزومـات موفقیت در
بوکار اسـت .آشـنایی با راههای جذب مشـتری جدید به شـما کمک خواهد کرد تا برای جذب مشـتری جدید بهتر
کسـ 
آمـاده شـوید .در ادامـه بـه ارائـه راهکارهای مناسـب برای جذب مشـتریان جدید مـی پردازیم:
 .1مشـتریان خود را بشناسـید و نیازهای مشـتری را به او بفروشـید :اولین و حیاتی ترین قدم در راه جذب مشـتریان
جدید این اسـت که درک درسـتی از مشـخصات و ویژگیهای مشـتریان تان داشـته باشـید .این امر به شـما کمک خواهد
کـرد تـا راههـای جذب مشـتری جدی را سـادهتر طی کنید و به راحتی در مسـیر کسـب رضایت مشـتری قـدم بردارید.
 .2رضایـت و اعتمـاد مشـتریان را جلـب کنیـد :اعتمادسـازی در فـروش حـرف اصلـی را میزند و وفاداری مشـتری و
جلـب رضایـت او عامـل حیات و بقای کسـب و کار شـما اسـت.
 .3بـا مشـتریان در یـک تیم باشـید :قبـل از فروش با آنهـا ارتباط خوبی برقرار کنید تا احسـاس کنند هدف شـما تنها
فروش نیسـت و بیشـتر در نقش یک مشـاور باشـید تا به شـما اعتماد کنند.
 .4رقبای خود را بشناسـید :تجزیه و تحلیل رقابتی به یک بخش اساسـی در هر تجارتی تبدیل شـده اسـت .شـناخت
رقبـای شـما بـه معنـای شـناخت نقـاط ضعـف و قـوت آنها اسـت .این کار به شـما کمـک می کند تـا در عملکـرد خود با
اعتمـاد به نفس عمـل کنید.
 .5بـه دنبـال کانالهـای مناسـب بـرای جلـب مشـتریهای جدیـد باشـید و در شـبکههای اجتماعـی فعالیـت کنید:
شـبکههای اجتماعـی فرصتـی بـا ارزش بـرای جـذب مشـتریان بالقوه اسـت.
 .6برخـی از محصـوالت خـود را بـه صـورت رایـگان و یـا با تخفیـف ارائه دهیـد :تخفیف ،چیزی شـبیه جادو اسـت و
همیشـه توجههـا را بـه خـود جلـب میکند ،چـون همـگان آن را یـک فرصـت میدانند.
 .7بـا دیگـران بـرای جذب مشـتری مشـارکت کنید :سـایر مشـاغل مرتبط بـا حرفه خود را شناسـایی کـرده و با آنها
درصـدد ایجـاد همـکاری برآییـد .بـه ایـن ترتیـب شـما مـیتوانید مشـتریان خـود را با یکدیگـر به اشـتراک گذاشـته و از
مشـتریهای جدیـد و قابـل اعتمـادی بهره مند شـوید.
 .8برنامـه ای ارجاعـی ایجـاد کنید :مشـتریان شـما بهترین طرفداران شـما هسـتند .برنامههـای ارجاعی ایـن امکان را
فراهـم مـیکننـد تـا مشـتریان فعلیتـان ،تنهـا با انجام چنـد کلیک و یا اشـتراک گذاری به طور مسـتقیم شـغل شـما را با
دوسـتان خود به اشـتراک بگذارند.
 .9تبلیغات هدفمند داشـته باشـید :تبلیغ درسـت در تجارت بسـیار مهم اسـت .در تبلیغات درباره اینکه شـما چقدر
خـوب هسـتید ،صحبـت نکنیـد بلکـه تنها بـر روی یک چیـز تمرکز کنیـد :چـه ارزش افزودهای بـه زندگی مشـتری اضافه
میکنید .
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مدیریت بحران
در کسب و کار با تأکید بر
تحوالت محیطی
(کووید )19

رسول رنجبریان

استادیار گروه مدیریت دولتی،
دانشگاه آزاد اسالمی شاهیندژ

امـروزه ویـروس کرونـا در جهان ،بحرانی بـزرگ برای
کسـب و کارهـای مختلـف بـه وجـود آورده اسـت که این
مسـئله مدیـران را برای حل مشـکالت پیـشرو به چالش
کشـیده اسـت .دلیـل اصلـی ایـن بحـران نیـز بـه خاطـر
تلفـات انسـانی و میـزان ابتلای باال بـه بیمـاری کووید –
 19اسـت .در ایـن میـان از آنجایی که سـویههای مختلف
ایـن بیمـاری قابل پیـش بینی نیسـت بنابراین مشـکالت
عدیـدهای بـرای مدیـران کسـب و کارها و رهبـران دنیا به
وجود آورده اسـت.
بـر این اسـاس بـدون تردیـد بـرای مدیران کسـب و
کارهـا در ایـن برهـه زمانـی چگونگـی سـپری کـردن این
ن دنیا
دوره بسـیار مهـم اسـت .بـرای تمـام مدیـران بحـرا 
تنهـا نسـخه اصلـی ،پرداختـن بـه برنامـه مـدون و عملی
مطـرح اسـت که در ایـن زمینه هـر بحرانی نیاز بـه برنامه
عملیاتـی دارد .مدیـران کسـب و کارهـا بایـد بـا تفکـر
اسـتراتژیک و نـگاه رو بـه جلـو و آینـده نگـری بـر بحران
کوویـد –  19فائق آیند .در حـال حاضر یکی از امتیازهای
مدیـران بـرای حـل بحران کسـب و کارهـا در دوره کووید
– 19این اسـت کـه از تجربههای تلخ گذشـته ،بتوانند راه
حلهـای خوبـی را ارایـه دهند.
بیمـاری کوویـد –  19بر اقتصاد جهانـی تأثیر زیادی
گذاشـته اسـت کـه ایـن وضعیـت در کشـورهای توسـعه
یافته با کم کاری و ورشکسـتگی کسـب و کارها ،سیسـتم
مالـی آنهـا را تحـت تأثیر قـرار داده اسـت .کشـور ما نیز
متاثـر از این بیماری به ویژه با رشـد سـریع ابتال به سـویه
جدیـد اُمیکـرون بـا یـک چالـش و مسـئله اساسـی روبرو
شـده اسـت .ایـن موضـوع علاوه بـر تأثیر بسـیار زیـاد بر

روی اقتصـاد ملـی و وضعیـت مالـی شـرکتها و کسـب و
کارهـای تولیـدی و تجـاری باعـث افزایـش نـرخ بیـکاری
خواهد داشـت.
دولـت بـرای مدیریت بحران کسـب و کارهـا در دوره
کرونـا میتوانـد با کنترل تـورم ،افزایش صـادرات تولیدات
داخلـی و کنتـرل واردات محصـوالت مشـابه تولید داخلی
و بـه طـور کلـی تصمیمگیـری در شـرایط عـدم قطعیـت
کـه یکـی از ویژگیهـای رهبران کسـب و کارها محسـوب
میشـود ،بایـد شـرایط محیطی کسـب و کارهـا را ارزیابی
و پیشبینـی کننـد .ایـن در حالـی اسـت کـه زمانـی کـه
مدیران کسـب و کارهـا در موقعیتهای بحرانـی ،نیازهای
ی مختلـف تخصصـی
اطالعاتـی خـود را از طریـق تیمهـا 
تأمیـن کننـد ،در آن صـورت تصمیمـات نتیجـه بخش در
محیطهـای پرتنش و شـرایط بحرانی اتخـاذ خواهند کرد.
مدیـران کسـب و کارهـا باید شـرایط ایمنی روانشـناختی
در کارکنـان خـود ایجـاد کنند تـا آنها به راحتـی بتوانند
آزادانـه در مـورد بحـران پیش رو اظهارنظر کننـد و ایدهها
و نظـرات جدیـد خـود را بدون تـرس برای حـل بحران به
مدیران ارائـه دهند.
بـر ایـن اسـاس مدیـران در شـرایط بحرانی کسـب و
کارهـا بـا وجـود بیمـاری کوویـد –  ،19بایـد از کارکنـان
خـود حمایـت کـرده و زنجیـره تأمیـن را تثبیـت کننـد و
رضایتمندی مشـتریان را در سـرلوحه اقدامـات خود قرار
دهنـد .در نهایـت مدیـران کسـب و کارها باید اسـترس و
فشـارهای مالی را در این شـرایط سـخت و بحرانی بیماری
کوویـد  19-تـا جایـی کـه امکان داشـته باشـد مدیریت و
کنتـرل کنند.
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حل اختالفات تجاری با داوری
و نقش آن در

رونق کسب و کار
یکـی از اصلیتریـن عناصـر بـرای ترغیـب
سـرمایهگذاری و ایجـاد زمینه فعالیـت اقتصادی وجود
ایمنـی سـرمایهگذاری اسـت و ایـن مهم بعد از شـروع
فعالیـت اقتصـادی خود را با حفظ سـرمایه و بازگشـت
مطمئـن سـرمایه نشـان میدهـد .یکـی از دغدغههای
بنگاههـای تجـاری ایـن اسـت کـه بتواننـد جنـس
خـود را بـا شـرایط مسـاعدتر و سـهلتری در اختیـار
خریـداران قـرار دهنـد و ایـن نـوع فـروش خواسـته یا
ناخواسـته موجب عهدشکنی از سـوی برخی خریداران
ً
عملا شـاهد عـدم وصـول ثمـن از حاصـل
میشـود و
فـروش ،تفسـیر ناصواب از قـرارداد ،تخـدی از تعهدات
قـراردادی را بـه همـراه دارد کـه صاحبان کسـب و کار
را ناگزیـر در مراجعـه بـه دسـتگاه قضایـی میکنـد و
ً
عملا تبعـات و آسـیب جـدی در بازگشـت
ایـن امـر
سـرمایه و حفـظ ارزش آن را بـا توجـه بـه طوالنـی
بـودن رونـد دادرسـی قضایـی و تفـاوت تـورم واقعی با
خسـارت تأخیـر تادیه مقـرر قانونـی را به همـراه دارد،
در کنـار دقـت در تنظیـم قراردادهای تجـاری و تحریر
فاکتورهـای فـروش و تعریـف تضمینهـای قـراردادی؛
ً
عملا
پیشبینـی داور و بهرهمنـدی از نهـاد داوری
میتوانـد تأمیـن بهتری نسـبت بـه مطلوب و خواسـته
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بنگاههـای تجـاری ایفـا کنـد کـه از مهم-تریـن موارد
بیـان ضـرورت اقتصادی و اهمیت بهرهمنـدی از داوری
میتـوان بـه:
ً
عملا در مراجعه
 .1تسـریع در روند دادرسـی:
بـه دادگاه بـا توجـه بـه تراکـم کار محاکـم و ضـرورت
رعایـت آییـن دادرسـی مدتـی به عنـوان قانـون آمره و
امـکان اعتـراض و تجدیدنظرهـای متعـدد رسـیدگی به
طـول مـی انجامد.
 .2اسـتفاده از اشـخاص یا نهادهای متخصص
در موضـوع اختالف :معموالً وقتی شـخص رسـیدگی
کننـده در موضـوع مورد قضـاوت خود متخصص باشـد
بهتـر میتوانـد موضـوع را حل کنـد و این امر علاوه بر
دقـت بـاالی رسـیدگی ،هزینه کمتـری را بـه مراجعین
بـا توجـه به عدم ضـرورت مراجعـه به کارشناسـان را به
همراه دارد.
 .3کـم هزینه بـودن مراجعـه بـه داور :عم ً
ال
وقتـی داور متخصـص اسـت هزینـه کارشناسـی وجـود
نـدارد ،و موضـوع هزینـه دادرسـی کمتـری را متقبـل
ا ست .

خسرو بخشعلیزاده

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

 .4حفـظ بهتـر اعتبـار اقتصـادی بنگاههای
تجـاری :وقتی پرونـده کمتری بـرای بنگاه تجـاری در
دادگاه تجـاری باشـد بدیهـی اسـت عملا موجب حفظ
بهتـر شـان و اعتبـار اقتصـادی کسـب و کار خواهد بود.
 .5انتقـال بهتـر مشـکل و مـوارد اختلاف از
سـوی اطـراف دعوی بـا توجه بـه شـناخت قبلی
داور یـا داوران :وجـود شـناخت قبلی همیشـه موجبات
انتقـال بهتـر مطلـب بـا آرامـش بیشـتری را موجب شـده
اسـت و داور شـناخته شـده نیز از این قاعده استثنا نیست.
 .6امـکان حل مشـکل قبل از صـدور رأی از
سـوی داور یـا داوران :در اغلـب مـوارد چنیـن امری
ممکـن اسـت و ایـن نـه تنهـا اسـتحکام رابطـه قبلی با
مشـتریان را مسـبب اسـت بلکه در تسـریع امـر و حس
رضایتمنـدی نقش مثبتـی دارد.
و همچنیـن مـوارد بسـیار دیگـر که پیـش بینی و
مراجعـه بـه داور را بـه عنـوان رافع مشـکالت بنگاههای
اقتصـادی ضـروری میکنـدو بدیهی اسـت هـر قدر که
ایـن موانع با سـرعت ،دقت و هزینه کمتری انجام شـود
رونق کسـب و کار بیشـتری را به دنبال خواهد داشـت.
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    چگونه فرد مناسبی را
در کسب و کار خود
استخدام کنیم؟
بـرای اینکـه فـرد مناسـبی را اسـتخدام کنیـم در درجـه اول باید تعییـن کنیم
کـه فـرد مناسـب بـرای اسـتخدام در سـازمان ما بایـد از چـه ویژگیهایـی برخوردار
باشـد ،ایـن ویژگیها در سـه بخش «دانـش»« ،مهـارت» و «تواناییهای» مـورد نیاز
قـرار میگیرد.
«دانـش» شـامل اطالعـات مـورد نیـاز بـرای انجـام صحیـح وظایـف مرتبـط با
شـغل اسـت ،مهـارت شـامل مجموعـهای از تجربیـات برای اجـرای درسـت و اصولی
وظایـف شـغل مورد نظـر بوده و همچنیـن توانایی قابلیت اسـتفاده مناسـب از دانش
و مهـارت در شـرایط گوناگون اسـت.
بعـد از تعییـن مـوارد مذکـور (دانـش ،مهـارت و توانایـی) ،در ابتـدا بـه داخـل

سـازمان خـود توجـه میکنیم ،اگر فردی را در داخل سـازمان یافتیـم که ویژگیهای
مـورد نظرمـان را داشـت ،آن فـرد را به جایگاه مـورد نظر ارتقا میدهیـم ،در غیر این
صـورت اگـر فـرد یـا افـرادی را یافتیـم کـه نزدیک بـه ویژگیهای مـورد نظـر بودند
در صورتیکـه زمـان اجـازه دهـد ،فرد یا افـراد را آمـوزش داده و بعد از آمـوزش مورد
سـنجش قـرار مـی دهیم کـه آیا بعـد از آموزش به سـطح مـورد نظرمان رسـیده اند
یـا خیـر ،اگـر هیـچ کـدام از مـوارد باال صادق نباشـد بـرای اسـتخدام فرد مـورد نظر
بایـد از خارج از سـازمان اقـدام کنیم.
بـرای اسـتخدام از خـارج از سـازمان بـا توجـه بـه ویژگیهـای مـورد نظـر ،از
کانالهـا و روشهـای جذبـی اسـتفاده میکنیـم کـه بتوانیـم در سـریعترین زمـان
ممکـن تعـداد باالیـی از افـراد بالقـوه را در آنجـا پیـدا کنیـم بـه طـور مثـال اگـر به
دنبـال فـردی بـا دانـش و مهـارت برنامـه نویسـی باشـیم ،بایـد در فضاهـای مرتبط

احمد بیآزار

دکترای مدیریت منابع انسانی ،مربی و مشاور
کسب و کارها در زمینه منابع انسانی

برای اینکه فرد مناسبی را استخدام کنیم

در درجه اول باید تعیین کنیم که فرد مناسب

برای استخدام در سازمان ما باید از چه ویژگیهایی
برخوردار باشد.

ماننـد شـبکه اجتماعـی لینکدین ،دانشـکدههای کامپیوتـر ،آگهی جذب در رسـانهها
و سـایتهای مرتبـط بـا برنامهنویسـی و بـه طـور کلـی در فضاهایی کـه محل تجمع
و تعامـل (فیزیکـی و مجـازی) ایـن افـراد اسـت ،اسـتفاده کنیم.
بعـد از یافتـن تعـداد نفـرات مناسـب و نزدیـک بـه ویژگیهـای مـورد نظرمان بر
اسـاس ادعـای افـراد ،بـا اسـتفاده از مجموعـهای از تسـتها و مصاحبههـای عمومی و
تخصصـی دامنه افراد واجد شـرایط را کاهـش میدهیم ،در بین افـراد باقیمانده نفراتی
که به فرهنگ و اهداف سـازمان نزدیک تر هسـتند و همچنین سـطح انرژی و اشـتیاق
باالتـری دارنـد را انتخـاب کرده و در نهایت انتخاب نهایی بین  2تـا  3نفر برگزیده را به
مدیـر و یـا سرپرسـت مسـتقیم آن فرد که قرار اسـت بـا او همکاری کند ،می سـپاریم
و مـدت زمـان آزمایشـی بیـن  1تـا  3مـاه را بـرای آغاز همـکاری در نظر گرفتـه و فرد
جدیـد را برای اسـتخدام بلنـد مدت مـورد ارزیابی قـرار می دهیم.
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مدیریت تعارض
داود همتزاده

در محیط کسب و کار

در فرهنـگ لغـات فارسـی ،تعارض بـه معنای
متعـرض و مزاحـم یکدیگـر شـدن ،بـا هـم خلاف
کـردن و اختلاف داشـتن معنـی شـده اسـت.
ایجـاد موانـع بـرای رسـیدن بـه اهـداف
سـازمانی را تعارضـات سـازمانی مـی
گوینـد .متضـاد تعـارض برابـر بـا
تعامـل یـا همـکاری در رسـیدن بـه
اهـداف فـردی یـا گروهی اسـت .در
واقـع تعـارض پدیدهای اسـت که آثار مثبـت و منفی روی
عملکرد افراد و سـازمانها دارد .اسـتفاده صحیح و مؤثر از
تعـارض موجب بهبـود عملکرد و ارتقای سـطح سلامتی
سـازمان میشـود و اسـتفاده غیـر مؤثـر از آن موجـب
کاهـش عملکـرد و ایجاد کشـمکش و تشـنج در سـازمان
میشـود.
اسـتفاده مؤثـر از تعارض ،مسـتلزم شـناخت و درک
کامـل ماهیـت آن و همچنیـن علل خلق کننده و کسـب
مهـارت در اداره و کنتـرل آن اسـت کـه البتـه امـروزه بـه
عنـوان یکـی از مهمتریـن مهارتهـای مدیریت به شـمار
میآیـد .توانایـی برخورد با تعـارض و اداره آن ،در موفقیت
مدیـران سـازمانها نقـش ارزنـدهای دارد .اگـر تعارضهـا
سـازنده باشـند ،موجـب بـروز افکار نـو و خالق میشـوند
و زمینـه تغییـر و نـوآوری و تحول سـازنده را در سـازمان
فراهـم میسـازند و در نهایت به مدیریـت کمک میکنند
تـا بـه اهـداف سـازمانی خویـش نائـل آیـد .در کسـب
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رئیس مرکز آموزش و پژوهش
زندانهای شمالغرب کشور

و کارهـای پرمتالطـم
امـروزی به منظـور مدیریت
تعـارض در محیـط کسـب و کار
بایـد اقدامـات زیـر انجام شـود:
 .1فرهنگ سازمانی را تغییر
دهید :اولین گام در انگیزش تعارض
(یا ایجاد تعارض سازنده) ،انتقال این پیام به زیردستان
است که «تعارض در سازمان جایگاه قانونی دارد و مورد
حمایت قرار میگیرد» .اگر این فرهنگ ایجاد شود که
افراد میتوانند عقاید و نظرات مخالف وضع را بدون ترس
و وحشت ابراز کنند مدیریت سازمان میتواند ،افکار جدید
را شناسایی و در تصمیمگیریهای خود به کار ببرد .چنین
فرهنگی باعث بروز افکار جدید و خالقیتها و در نتیجه
نوآوری میشود .این فرهنگ را میتوان از طریق ترفیعات،
افزایش حقوق ،پاداشها و دیگر مکانیزمهای مثبت ،تقویت
و توسعه داد.
 .2از افـراد بیـرون از سـازمان اسـتفاده کنید:
یکی دیگر از راهکارهای ایجاد تعارض سـازنده در سـازمان
یا قسـمتی از آن ،اسـتفاده از افراد بیرون از سـازمان است
کـه سـوابق ،تجـارب ،ارزشهـا و رفتارهایشـان و یـا روش
مدیریتیشـان بـا افـراد داخـل سـازمان فـرق دارد .ولیکن
خیلی از شـرکتها و سـازمانها از این روش بیشـتر برای
پـر کـردن پسـتهای خالی مدیریـت اسـتفاده میکنند.

اگر تعارضها سازنده باشند،

موجب بروز افکار نو و خالق میشوند

و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را
در سازمان فراهم میسازند و در نهایت

به مدیریت کمک میکنند تا

به اهداف سازمانی خویش نائل آید.
 .3سـاختار سـازمانی را مـورد تجدیـد نظـر
قـرار دهیـد :متغیرهـای سـاختاری ماننـد اهـداف،
قوانیـن ،روشهـا ،رویههـا و بخشـنامهها و غیـره یکـی از
منابـع تعـارض به شـمار میرونـد .بنابراین منطقی اسـت
کـه مدیـران ،سـاختار را به عنـوان ابـزاری بـرای انگیزش
تعـارض مـورد توجـه دقیقتـر قـرار دهند .تصمیـم گیری
متمرکز ،تعیین گروههای شـغلی ،افزایش رسـمی سـازی،
افزایـش تعـداد قسـمتهای بیـن واحدهـا و از ایـن قبیل،
تمامی ابزارهای سـاختاری هسـتند که غالبـاً وضع موجود
را آشـفته و سـطوح تعـارض را افزایـش میدهـد.
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حضور در بازارهای مالی؛
روش مناسب جهت

تامین مالی در کسب و کار

ﺑﺨـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ

از ﻣﻘﺘﻀــﯿﺎت رﺷــﺪ
اﻗﺘﺼــﺎدی ﻫــﺮ

ﮐﺸــﻮر در گرو محیط
کسب و کار مناسب و

حضور در بازاهای مالی
نوپا اﺳــﺖ

کسـب و کارهـای نوآورانـه همـواره از مهمتریـن عوامـل مؤثـر
در رشـد اقتصـادی یـک کشـور اسـت .پیـش نیـاز اثربخشـی ایـن
عامـل مهـم ،ایجـاد راههایـی اسـت کـه اتصـال سـرمایه بـا ایدههای
نوآورانه را میسـر کند .بهبود ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺴﺘﺮ
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳـﺎزی ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻬﺒـﻮد آن زﻣﯿﻨـﻪ
رﻗـﺎﺑﺘﯽ ﻋﻤـﻞ ﮐـﺮدن ﻧﯿـﺰ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ ﺷــﻮد .بازار سـرمایه در واقع
تسـهیل کننـده فرآیند خرید و فـروش ابزارهای مالی (اسـناد خزانه،
اوراق تجـاری و گواهـی سـپرده) اسـت .شـاخصترین ابـزار مالـی
ایـن بـازار اوراق مالکیـت کـه اکثـرا بـا نام سـهام شـناخته میشـود
و اوراق قرضـه یـا مشـارکت اسـت کـه بـا حضـور در ایـن بازارهـای
مالـی میتـوان تامیـن مالـی مناسـبی در جهـت حرکـت به سـمت
و سـوی موفقیـت در کسـب و کار باشـد .ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪهای ﮐﻤﺘﺮی در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻧﻔـﺮادی ،انجام دﻫﻨﺪ .از اﻟﺰاﻣــﺎت
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫـﺎ و
ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑـﺮای ﺗﺎﺳـﯿﺲ و رﺷـﺪ آنهـا اسـت.
ﯾﮑـﯽ از راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑـﺮای ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﮔﺴـﺘﺮش
ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐـﺮدن اﻣﮑﺎﻧـﺎت و
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑـﺮای اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﺑﻬـﺎدار ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ

علیرضا احمدی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی،
دانشگاه پیام نور

ﻣـﺎﻟﯽ ﻃـﺮح ﻫـﺎ اﺳـﺖ .ﺗﻮﺳـــﻌﻪ اﺑﺰارﻫـــﺎی سـرمایه گذاری ،ایجاد
نهادهـای الزم بـرای تسـهیل فعالیتهـا و عملیـات بـازار و نیز ایجاد
بازارهـای فعـال و پیشـرفته بـرای انتشـار و معاملات اوراق بهـادار
مختلـف از دیگـر راهکارهـای اساسـی بـازار سـرمایه بـرای کمک به
بهبـود محیـط کسـب و کار در کشـور به حسـاب می آیـد .همچنین
در ﺑـﯿﻦ ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺷﺎﺧﺺ زﻣـﺎن
و ﺗﺴـﻬﯿﻼت آﻏـﺎز ﯾـﮏ ﮐﺴـﺐ وﮐـﺎر و ﻧﯿـﺰ ﺷـﺎﺧﺺ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬار ،در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺮار
دارد .بهبـود محیـط کسـب و کار در واﻗــﻊ یعنـی ﺑﻬﺒــﻮد ﻋﻤﻠﮑــﺮد
ﺑﻨﮕــﺎهﻫـــﺎ و ﺑـــﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل
دارد .ﺑـﻪ عبارتـی ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از
ﻣﻘﺘﻀـــﯿﺎت رﺷـــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﻫــﺮ ﮐﺸــﻮر در گرو محیط کسـب
و کار مناسـب و حضـور در بازاهـای مالـی نوپـا اﺳــﺖ کـه با حضور
در بازارهـای مالی میتـوان بـه ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی از ﻗﺒﯿـﻞ
رﺷـﺪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در ﺑﺨـﺶهـای واﻗﻌـﯽ و ﻣـﺎﻟﯽ
اﻗﺘﺼـﺎد ،اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی رسـید .در نهایـت کار اصلـی بـازار سـرمایه و
حضـور در بازارهـای مالـی در فضای کسـب و کار ایجـاد پل ارتباطی
بیـن تامیـن کننـده سـرمایههای خـرد و کالن ،چـه حقیقـی و چـه
حقوقی اسـت.
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دبیر میز استانی روسیه:

فرصت سوزی با خود تحریمی
و حذف کاالهای ایرانی از بازار روسیه
روابـط سیاسـی دنیـای امـروز هـر چنـد شـاخصهای مرکـب از مؤلفههـای
متعـدد اسـت امـا بـه اذعـان کارشناسـان این حـوزه عوامـل و منافـع اقتصادی
یکـی از تعییـن کنندهتریـن عناصـر در حـوزه روابـط سیاسـی اسـت و در ایـن
بیـن اقتصـاد کشـوری ماننـد جمهوری اسلامی ایران به واسـطه شـرایط خاص
سیاسـی خـود در سـطح منطقـه و جهـان بـه شـدت از ایـن حـوزه متأثـر و بـه
ارتباطـات دیپلماتیک و سیاسـی وابسـته اسـت ،موضوعی که در حـوزه روابط با
کشـورهایی چـون آذربایجـان و روسـیه کام ً
ال مشـهود اسـت.
ایـن موضـوع که آیا جمهوری اسلامی ایران در سـالهای اخیـر از نزدیکی
روابـط خـود با کشـوری چون روسـیه به واسـطه همسـویی مواضع سیاسـی در
حوزههایـی ماننـد تقابـل با آمریـکا و یا مبارزه با داعش توانسـته بـه نفع مواضع
اقتصـادی و در واقـع بهـره بـرداری اقتصـادی از روابـط سیاسـی بـا یکـی از مهمترین شـرکای دیپلماتیـک خود اسـتفاده کند یا نـه ،نیاز
به بررسـی از ابعـاد گوناگونی دارد.
بـرای دسـتیابی بـه تصویـری کلـی در این خصوص جدا از اظهار نظرها و سـخنان مسـئوالن سیاسـی ،نشسـتن پـای صحبت فعاالن
ایرانـی کـه در حـوزه اقتصـادی روسـیه فعـال هسـتند ،بسـیار مفید خواهـد بود ،افرادی چون سـید یوسـف حسـینی ،رییس کمیسـیون
صـادرات و مدیریـت واردات اتـاق تبریـز و دبیـر میـز تجـاری روسـیه در آذربایجانشـرقی .آنچـه از نظر می گـذرد ،گفت و گویی اسـت با
ایـن فعـال اقتصـادی اسـتان در خصـوص شـرایط ملی حاکم بـر روابط اقتصـادی ایران و روسـیه بـا محوریت آذربایجانشـرقی.
آقای حسینی تصویر کلی که از کشور روسیه در ذهن
عمومی جامعه ما وجود دارد ،مربوط به روابط سیاسی و
مراودات نظامی محدود ما با این کشور به ویژه در موضوع
مبارزه با داعش در سوریه است ،در حوزه اقتصادی چه تصویر
کلی میتوان از جمهوری فدرال روسیه ارائه کرد؟
در دنیـای امـروز اقتصـاد مولفـه تعییـن کننـده در بسـیاری از
حوزههـا بـه ویـژه عرصه سیاسـت اسـت و با توجـه به نقـش پررنگ
روسـیه در عرصـه سیاسـت جهانـی ،بـازار ایـن کشـور نیـز یکـی از
بزرگتریـن بازارهـای دنیاسـت و علاوه بـر بـازار داخلـی این کشـور،
قرارگیـری روسـیه در حـوزه اوراسـیا آن را بـه بـازاری اسـتثنایی و
فرصتـی مهـم بـرای فعالیتهـای تجـاری و اقتصـادی تبدیـل کرده
ا ست .
بـه همـه ایـن شـرایط اگـر موضـوع تحریمهـای آمریـکا و اروپا
ضـد روسـیه را اضافه کنیم ،بیش از پیش متوجه ارزشـمندتر شـدن
فرصـت حضـور در بـازار روسـیه خواهیـم شـد ،موضوعی کـه رقبای
مـا ماننـد چیـن بـه خوبـی آن را درک کرده انـد و به شـدت در این
بـازار بسـیار فعال هسـتند به گونـه ای که در حال حاضر این کشـور
بزرگتریـن تامین کننده بازار روسـیه اسـت.
کمیت و کیفیت حضور ما در این بازار و استفاده از فرصت
اقتصادی به وجود آمده به واسطه روابط سیاسی با روسیه
چگونه است؟

بـا وجـود همـه هزینههـای کـه در حـوزه روابـط سیاسـی بـا
روسـیه کـرده ایـم ،بـا کمـال تأسـف بایـد اذعـان کـرد کـه اجناس
ایرانـی بـه تدریج در حال حذف شـدن از قفسـه فروشـگاهها در بازار
روسـیه هستند.
به نظر میرسد تعجب از چنین اظهار نظری با وجود روابط
نزدیک سیاسی ایران و روسیه کامال بجا باشد ،چرایی این
وضعیت را توضیح میدهید؟
البتـه چنـدان تعجبـی نـدارد کـه وقتی مـا در موضـوع حمل و
نقل و رسـاندن مسـتمر و پیوسـته کاال و اجناس به روسـیه مشـکل
داریـم و بخـش لجسـتیک مـا مریض اسـت ،بـه تدریج و بـه صورت
طبیعـی از چنیـن بازاری کنار گذاشـته شـویم چرا که تـداوم تأمین
کاال از مؤلفههـای اصلـی و اولیـه بـرای بقـا در یـک بـازار رقابتـی
ماننـد بـازار روسـیه با حضـور رقبـای قدرتمندی چون چین اسـت و
ایـن در شـرایطی اسـت کـه برای مثـال در بندر آسـتاراخان روسـیه
کانتینرهـای مـا حتـی در خیابانهـا نیـز دپو شـدهاند امـا در اینجا و
در آذربایجانشـرقی و تبریـز کانتیتـر بـرای ارسـال جنـس نداریم و
اگـر بـا کلـی مشـکل و دشـواری بتوانیـم کانتینـری هم پیـدا کنیم،
هزینـه آن یکهـزار و  ۳۰۰دالر خواهـد بـود در حالـی کـه همـان
کانتیتـر از بنـدر عبـاس بـا  ۲۰۰دالر بـرای چیـن و دبـی بارگیـری
و حمـل میشـود.
البتـه هـر چند نبایـد از تحریمهـا و همهگیری کرونـا هم غافل
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وقتی ما در موضوع

حمل و نقل و رساندن
مستمر و پیوسته کاال
و اجناس به روسیه

مشکل داریم و بخش
لجستیک ما مریض
است ،به تدریج

و به صورت طبیعی

از چنین بازاری کنار
گذاشته شویم
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شـد کـه در کنار ضعف سیسـتم حمـل و نقل مـا از مهمترین عوامل
این شـرایط هسـتند اما عـدم حمایتهـای دولتی و تسـهیل روندها
بـرای فعالیـت اقتصـادی نیـز باعث شـده جنـس ایرانی که بـه دلیل
ارزانـی مـواد اولیـه و هزینـه پایین نیروی انسـانی نازلتریـن و رقابتی
تریـن قیمـت را دارد ،بـه دلیـل سرشـکن شـدن هزینههایـی تحـت
عنـوان هزینههـای متفرقـه بـر سـر قیمـت نهایـی قابلیـت رقابـت
پذیـری خـود را در بازارهـای بـه شـدت رقابتـی ماننـد روسـیه از
دسـت بدهـد ،هزینههـای متفرقه ای کـه خارج از فرآینـد تولید و به
بهانههـای مختلـف بـه فعـال اقتصـادی تحمیل می شـوند.
سـهم فعـاالن اقتصادی و بـه طور کلی بخـش خصوصی
حاضـر در بازارهـای خارجـی از چنیـن فرصت سـوزیهایی
چیست ؟
متأسـفانه در ایـن بخـش نیـز بـه دلیـل عـدم آمـوزش تجـار و
گزینـش نادرسـت افرادی کـه فاقد صالحیت و دانش تجـاری و توان
مالـی برای صادرات به روسـیه هسـتند ،با آسـیبهای جـدی روبرو
هسـتیم و ایـن ضعـف در کنار عدم تداوم چرخـه تامین کاال و قیمت
غیررقابتـی منجـر بـه کمرنـگ شـدن حضـور ایـران در بـازار بالقـوه
و تشـنه روسـیه شـده اسـت در حالـی کـه کشـوری ماننـد ترکیـه
کـه شـاید حتـی در برهههایـی وارد تنـش سیاسـی بـا روسـیه نیـز
شـده بـود ،بـر اسـاس اصـل اولویت منافـع ملی بـه شـدت از بخش
خصوصـی خود بـرای حضـور در بازار اقتصـادی روسـیه حمایت می
کنـد امـا در کشـور مـا بخـش خصوصـی بـه زبـان سـاده رها شـده
اسـت و حمایـت الزم از آن صـورت نمـی گیرد.
به موضوع تحریمها و تأثیر آن بر فعالیتهای اقتصادی
کشورمان اشاره کردید اما با توجه به اینکه روسیه نیز در

وضعیتی مشابه ما قرار
دارد و تحریمهای آمریکا و
اروپا به نوعی یکی از وجوه
اشتراک روابط فعلی ایران و
روسیه است ،آیا میتوان این
موضوع را یکی از دالیل عدم تحرک کافی ما
در بازار شریک سیاسی این روزهای خود بدانیم؟
در ایـن خصـوص بایـد گفـت بـا اینکـه بخـش
خصوصـی توانسـته بـا موضـوع تحریمهـا انطبـاق یابـد و راه
حلهـای الزم بـرای بـی اثـر کـردن ایـن تحریمهـا را آموختـه امـا
متأسـفانه خودتحریمیهـای داخلـی و عـدم حمایـت از فعالیـت
بخـش خصوصـی بیشـتر از تحریمهـای خارجی به این بخش فشـار
و آسـیب وارد کـرده اسـت هر چند بـا تغییر دولـت و روی کار آمدن
حجـت االسلام رئیسـی ،وعدههـای خوبی بـرای رونـق فعالیتهای
اقتصـادی و نقـش آفرینی بخش خصوصی داده شـده اما باید منتظر
باشـیم تا ببینیم آیا با پایان انتصابات و تغییرات مدیریتی در کشـور
و اسـتان ،مباحث مطرح شـده در حوزه دیپلماسـی اقتصادی محقق
میشـود و آیـا عـزم الزم برای اسـتفاده از بـازار آماده و شـرایط مهیا
بـرای فعالیتهـای تجـاری و اقتصـادی در روسـیه وجـود دارد یا نه،
چـرا کـه فع ً
ال مشـغلههای سیاسـی مانع از رسـیدگی بـه چالشهای
اقتصـادی شـده و در نتیجـه چنیـن غفلتهایـی ،موضوعاتـی چـون
بازگشـت ارز بـه شـدت فعـاالن اقتصـادی را در تنگنـا قـرار داده و
فعالیتهـای آنـان را محـدود کرده اسـت.
با فرض حل شدن این موانع در سیاستهای کالن ملی،
آیا در خود آذربایجانشرقی ظرفیتها و بسترهای الزم برای
استفاده از فرصت حضور در بازار روسیه ایجاد شده است؟
متأسـفانه در ایـن حـوزه نیـز بـا مشـکالت عدیـده ای مواجـه
هسـتیم ،مشـکالتی کـه نتیجـه آن ،ایـن شـده اسـت که بیشـترین
صـادرات فـرش ایران به روسـیه توسـط قـم انجام میشـود در حالی
کـه آذربایجانشـرقی بـه مهـد فـرش و آجیـل مشـهور اسـت و در
مقابـل بیشـترین صـادرات خرمـا بـه روسـیه را دارد و جالـب اسـت
کـه بدانیـم یـک درخت نخل نیـز در آذربایجانشـرقی وجـود ندارد.
البتـه آسـیب شناسـی تمام این مـوارد و موانع را انجـام دادهایم
و بارهـا و بارهـا چـه بـه صورت شـفاهی و چـه مکتوب به مسـئوالن
کوچـک و بـزرگ در اسـتان ارائـه کـرده ایـم امـا چـون همـکاری و
عـزم الزم بـرای حل این مشـکالت وجود نـدارد ،فعالیـت چهرههای
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تجاری و اقتصادی به شـدت دشـوار شـده اسـت.
اگـر موضـوع تفویـض اختیارات به اسـتانداری آذربایجانشـرقی
در حـوزه دیپلماسـی اقتصـادی بـه صـورت عملـی محقـق شـود،
شـخصاً قـول و تعهـد مـی دهـم کـه بتوانیـم صـادرات اسـتان را در
کوتاهتریـن مـدت حداقـل دو برابـر کنیـم کـه البتـه بایـد موضـوع
کنتـرل و نظارتهـای الزم از سـوی ارگانهـای دولتـی در کنـار
تقویـت و حمایـت بخـش خصوصـی مـورد توجـه جـدی باشـد و در
همیـن خصـوص بایـد آمـوزش و مشـاورههای الزم بـه فعـاالن و
عالقمنـدان بـه کار اقتصـادی در روسـیه داده شـود چـرا کـه ضعف
شـناختی و عـدم برخـورداری از نـگاه واقـع بینانـه نسـبت بـه کار
اقتصـادی و تجـاری در چنیـن بازارهایـی بیـن فعاالن این حـوزه به
شـدت مشـهود است.
غیر از این موانع کلی که عموم ًا در حوزه سیاستگذاریهای
ملی و استانی تعریف می شوند ،آیا در بخش فنی و الزامات و
استانداردهای صادرات کاال ،شاهد شرایط الزم برای حضور در
بازارهایی نظیر بازار روسیه هستیم؟
بحـث برندینـگ یا همـان نام و نشـان تجاری انحصـاری و البته
مارکتینـگ و بازاریابـی از مهمتریـن الزامـات ایـن بحـث اسـت کـه
در آن بسـیار ضعیـف عمـل کـرده ایـم تـا جایـی کـه به دلیـل نبود
برندهـای معتبـر و بنـام ایرانـی ،بـه جای ارائـه مسـتقیم کاالهایمان
بـه مصـرف کننـده روس ،عمومـاً آنها را بـا نام و برند تاجیکسـتانی و
آذربایجانـی ارائـه میکنیم و موضوع اسـتانداردهای قابـل قبول بازار
روسـیه نیـز مورد دیگری اسـت که بـی توجهی به آن را در حواشـی
اخیـر مربـوط به مرجوع شـدن برخـی کاالهـای صادراتی اسـتان به
روسـیه شـاهد بودیـم در حالی که از سـالها پیـش در این خصوص
بـه مسـئوالن و ارگانهـای مربوطـه هشـدار داده بودیـم امـا جوابـی
جـز بیاعتنایـی نگرفتیـم و علاوه بر این حتـی در درج سـاده ترین
مشـخصات محصـول بـر روی بسـته بندیهـا نیز مشـکل داریم.
کارتهـای بازرگانـی یکبـار مصـرف و اجـاره ای و ورود افـراد
سـودجو و کارنابلـد با سواسـتفاده از این کارتها نیـز ضربه جدی به
بحـث صـادرات زده کـه با وجود درخواسـتهای مکرر بـرای برخورد
بـا ایـن موضـوع ،بـه دلیـل بخشنامههـا و تصمیمـات خلقالسـاعه
در ایـن بخـش شـاهد ورود افـراد غیرمتخصـص و سـودجو هسـتیم
و دلیـل ایـن ادعـا نیـز تعلیـق حداقـل  ۳۵۵کارت بازرگانی تـا امروز
اسـت و بحـث ارز  ۴۲۰۰توماتـی را نیـز بایـد بـه همـه ایـن مـوارد
افـزود کـه ضربـه جدی به تجـار واقعی زده اسـت چرا که ایـن ارز به
افـرادی خـاص و نورچشـمی داده شـد و اکنون صادر کننـده و تاجر
واقعـی بایـد تبعـات این تصمیـم غلـط را بپذیرد.
به عنوان جمع بندی با توجه به آسیب شناسیها و موانعی
که اشاره کردید ،راهکار ایجاد تحرک در روابط اقتصادی با
روسیه را در چه مواردی می بینید؟
ابـزار و سـازوکار الزم را بـرای تولیـد صادراتمحـور داریـم امـا
بـه دلیـل خودتحریمـی کـه پیـش تر اشـاره شـد ،آمـار صـادرات ما
بـا وجـود بـازار فـوق العـاده مسـتعد بـرای محصوالتی چـون فرش،
کفـش ،سـرامیک و مـواد معدنـی در روسـیه بسـیار پاییـن اسـت و
اگـر اختیـارات الزم واقعـا بـه اسـتانداری تفویـض شـود ،آمـاده ایـم

بـا تشـکیل یـک تیم کارشـناس و کاربلـد در حوزه تولیـد و صادرات
ظرفیتهـای بالقـوه اسـتان را در ایـن حـوزه بالفعـل کنیـم.
داشـتن قـدرت و اختیـار و جـرأت تصمیمگیـری در میـان
مسـئوالن و دسـت انـدرکاران حـوزه تولیـد و تسـهیل امـور و
فرآیندهـای قانونـی در دسـتگاهها و سـازمانهایی چـون اسـتاندارد،
گمـرک و صمـت از دیگـر الزمههـای توسـعه فعالیتهـای اقتصادی
اسـتان در بازارهـای فرامـرزی اسـت چرا کـه فعال بخـش خصوصی
درگیـرودار بروکراسـیهای اداری آن چنـان خسـته و بـی رمـق
میشـود کـه دیگـر توانـی بـرای اندیشـیدن بـه بازارهـای خارجـی
نـدارد و نمونـه آن عملـی نشـدن بسـیاری از وعدههـا مانند ترخیص
کاال از گمـرک اسـتان در عـرض چنـد سـاعت اسـت در حالـی بایـد
شـخصا در گمـرک حاضـر شـویم تـا ایـن کار روتیـن و معمولـی از
سـوی گمـرک اتفاق بیافتد ،مشـکلی کـه حتی در دیگر اسـتانهای
کشـور نیـز وجود نـدارد.

تاخیـر در حمـل کاال از آذربایجـان بـه سـمت روسـیه پـس از
تنشهـای اخیـر در روابـط سیاسـی بـر سـر موضـوع قـره بـاغ نیـز
مـوردی اسـت کـه قـرار بـود از طریـق ایجـاد مسـیر آبی بیـن بندر
انزلـی و آسـتاراخان روسـیه حـل شـود اما ایـن موضوع نیـز تاکنون
ابتـر مانـده و اقـدام خاصی در ایـن خصوص صورت نگرفتـه در حالی
کـه ایجـاد چنین مسـیری هـم کاهش هزینـه و هم کم شـدن زمان
صـادرات کاال از ایـران بـه روسـیه را بـه دنبـال خواهد داشـت.
فـارغ از تمـام صحبتهایـی که شـد بایـد بگوییم که متاسـفانه
فریـاد مـا بـه عنـوان ذینفـع و ذیربطـان بحث صـادرات به روسـیه
شـنیده نمیشـود و بـه شـخصه حاضـرم ضایعـات اسـتان را بـه من
بدهنـد و بجـای آن از مـن ارز تحویل بگیرند چرا کـه به دلیل ضعف
در مسـائلی چـون بحـث تنظیـم بـازار ،ظرفیتهـای صادراتـی ما به
هـدر مـی رود و در حالـی کـه مـا سـیب اهـر را در کنار جـاده با نام
پـای درختـی و بـه مفت می فروشـیم ،همان سـیب به صـورت دانه
ای در روسـیه خریـد و فـروش میشـود و اگر واقعاً بـه دنبال تحرک
در حـوزه صـادرات و حضـور در بازارهـای خارجـی هسـتیم باید تیم
اقتصـادی وزارت امـور خارجه در کنار سـایر وزارتخانههای مسـئول،
حمایـت و پشـتیبانی جـدی و میدان دادن به بخـش خصوصی را در
اولویـت برنامههـای خـود قـرار دهنـد ،البتـه بـا اعمـال نظارتهـا و
کنتـرل دقیـق برای جلوگیـری از ورود افراد غیرمتخصص و سـودجو
به ایـن حـوزهی به شـدت تخصصی.

ابزار و سازوکار

الزم را برای تولید

صادراتمحور داریم اما

به دلیل خودتحریمی،
آمار صادرات ما

با وجود بازار فوق

العاده مستعد برای
محصوالتی چون

فرش ،کفش ،سرامیک

و مواد معدنی در

روسیه بسیار پایین

است.
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دبیر استانی میز جمهوری آذربایجان:

سهم کمتر از  ۳درصد ایران
از بازار جمهوری آذربایجان

جمهـوری آذربایجـان بـه عنـوان یکی از همسـایگان
جمهـوری اسلامی ایـران در مرزهای شـمال غربی کشـور
مـا از اهمیـت ویژه ای برخوردار اسـت ،کشـوری که از یک
سـو به واسـطه هـم مرزی در سـرحدات شـمالی و شـمال
غربـی کشـور و از سـوی دیگر به عنـوان پلی بـرای ارتباط
و اتصـال ایـران به کشـورهای اوراسـیا و قفقاز و نیـز دروازه
ورود بـه اروپـا ،جایگاهی اسـتراتژیک و راهبـردی دارد و در
ایـن بیـن آذربایجانشـرقی و تبریز بـه عنـوان نقطه وصل
دو کشـور محسـوب میشود.
بـرای بررسـی آخرین وضعیت تبـادالت و تعامالت دو
کشـور بـه ویـژه در حـوزه اقتصـادی با محمد علـی نجاری
کهنموئـی هـم صحبـت شـده ایم ،فعـال اقتصـادی بخش
خصوصـی که از هفت سـال پیـش که پیشـنهاد ایجاد میز
تجـاری آذربایجـان مطـرح و تأیید شـد ،دبیری ایـن میز را
عهـده دار بـوده و همچنیـن چند ماهی اسـت که ریاسـت
مرکـز تجـارت ایـران در جمهـوری آذربایجان را بـه عنوان
تنهـا نماینده وزارت صمت در این خصوص پذیرفته اسـت.
آنچـه در ادامـه مـی خوانیـد گـپ و گفتـی اسـت بـا ایـن
چهـره اقتصـادی در حوزه روابـط تجاری و اقتصـادی ایران
و آذربایجان.
اگر موافق باشید به عنوان مقدمه تصویری کلی
از میزان و نحوه تعامالت تجاری و اقتصادی کشورمان
با جمهوری آذربایجان به مخاطبان ارائه کنید.
جمهـوری آذربایجـان به واسـطه اشـتراکاتی از جمله
قرابتهـای مذهبـی و فرهنگـی و به ویژه اصـل همجواری
و هـم مـرزی و البتـه موقعیت خـاص این کشـور در اتصال
بـه کشـورهای اروپایـی یکـی از همسـایگان اسـتراتژیک
جمهوری اسلامی ایران محسـوب میشـود و بـازار داخلی
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ایـن کشـور نیـز ظرفیـت بالقـوه ای بـرای حضـور تجـار و
تولیدکننـدگان ایرانـی اسـت امـا متاسـفانه با یک بررسـی
اجمالـی متوجـه خواهیـد شـد کـه بـا وجـود سـهم ۱۷
درصـدی روسـیه و  ۱۵درصدی ترکیـه از واردات جمهوری
آذربایجـان بـه عنـوان اولیـن و دومیـن رتبـه بیـن صـادر
کننـدگان به این کشـور ،سـهم جمهوری اسلامی ایران از
ایـن بـازار حتی کمتر از سـه درصد اسـت کـه از این حیث
جایـگاه دوازدهـم را داریـم و علاوه بـر ایـن در  ۳۰سـال
گذشـته کمتـر از  ۱۵درصـد از محصوالت متنـوع تولیدی
کشـور مـا امـکان ورود بـه بـازار آذربایجـان را یافتـه انـد و
کاالهـای راه یافتـه بـه این بـازار نیز به لحـاظ ارزش پایین
صادراتـی ارزآوری چندانـی نداشـته اند.
علـت اصلی ایـن ضعـف در ارتباطـات تجاری
و اقتصـادی بـا چنین همسـایه راهبردی چیسـت؟
در ایـن خصـوص بایـد وزارتخانههـای امـور خارجـه،
اقتصـاد و صمـت و البتـه مجموعه اتاق بازرگانـی باید فعال
تـر عمـل کـرده و تسـهیل گـر رونـد تعاملات و مـراودات
اقتصـادی و تجـاری بـا آذربایجـان باشـند و همیـن آمـار
بـه خوبـی نشـان دهنـده ضعـف هـم بخـش دولتـی و هم
بخـش خصوصـی در اسـتفاده از ایـن فرصـت همجـواری
و همسـایگی بـا کشـوری بـه اسـم آذربایجـان اسـت کـه
البتـه در مـورد بخـش خصوصـی بـه طـور کلـی بـه دلیل
تـورم روزافـزون و وجـود بـازار  ۸۵میلیونـی داخلی رغبت
چندانـی بـه صـادرات وجـود نـدارد و تولیـدات مـا بجـای
صـادرات محـور بـودن بیشـتر با هـدف تأمین نیـاز داخلی
صـورت مـی گیرد و متاسـفانه به نوعـی در مـورد صادرات
تنبـل عمـل کـرده ایـم و از سـوی دیگـر بـه دلیـل اتخـاذ

سیاسـت خـام فروشـی ،منابـع و مـواد اولیه خـود را بدون
ارزآوری در اختیـار کشـورهایی ماننـد آذربایجـان و عـراق
قـرار داده ایـم بـه گونـه ای کـه اکنـون تولیـدات بخـش
سـنگهای سـاختمانی و سـرامیک مـا بـا کمتریـن میزان
درآمـد و ارزآوری بـه صـورت تمـام و کمـال در اختیـار
آذربایجانیهاسـت.
چنیـن فرصت سـوزی اسـتراتژیکی را چگونه
آسـیب شناسـی می کنید؟
بـه طـور کلـی در مـورد آذربایجـان دو اشـتباه مهـم
داشـته ایـم ،اولی اینکه جدا از سیاسـتهای کلـی نظام در
نحـوه و دلیـل تعامالت بیـن المللی ،باید حضور و سـرمایه
گـذاری مـا در هر کشـوری ،آورده ای چنـد برابری در قبال
هزینههـای مصروفه نیز داشـته باشـد و جایـگاه مولفههای
اقتصـادی در سیاسـت گذاریهـای کلی به عنـوان مطالبه
ای عمومی مشـخص شـود چون در حالی که در عرف بین
المللـی این اصـول اقتصادی اسـت که قواعـد و چهارچوب
سیاسـی و دیپلماتیـک را تعییـن مـی کنـد ،در کشـور مـا
حتـی تیمهای اقتصـادی جایگاهی در مـراودات و تعامالت
سیاسـی ندارنـد و بـه همیـن دلیـل سـرمایه گذاریهـای
سیاسـی در کشـورهایی چون آذربایجان منجر به بازگشت
اقتصـادی در قالـب ارز و تاثیـر بـر معیشـت مردم نشـده و
متأسـفانه ایـن اشـتباه اسـتراتژیک در موارد متعـدد تکرار
شـده و در تنشهـای اخیر بین آذربایجان و ارمنسـتان نیز
نمود بیشـتری داشت.
خطـای تاکتیکـی دیگر مـا در مـورد آذربایجـان عدم
توجـه جـدی بـه اصل تقویـت روابط حسـنه با کشـورهای
همسـایه بـوده هر چند کـه این رویکرد در دولت سـیزدهم
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سرمایهگذاریهای سیاسی
باید آورده اقتصادی داشته باشند
هر چند اکنون به دنبال

تقویت روابط تجاری از طریق گفتمان

تقویت روابط با کشورهای همسایه
هستیم اما باید این استراتژی از

گفتمان به عرصه عمل نیز منتقل شود.

تغییـر کرده و دولت آقای رئیسـی به همسـایگان پیرامونی
توجـه جـدی دارد و بایـد ایـن واقعیـت را بپذیریـم که هر
چنـد جمهـوری آذربایجان جزیـی از خاک ایـران بوده و به
هـر دلیـل و بـه هـر شـکلی از مـا گرفته شـده امـا باید در
شـرایط فعلـی از بعـد دیپلماتیـک و روابـط متقابـل به این
کشـور نزدیک شـویم و این مهم مسـتلزم تقویـت روابط از
طریـق منطقـه آذربایجان ایـران و به ویژه تبریز اسـت چرا
کـه نـگاه کـج دار و مریـز به موضـوع جمهـوری آذربایجان
منتـج به حضور تهدیدی بنام اسـراییل در مرزهای شـمال
غربـی ما شـده و البتـه تبعات چنیـن خطاهایی به شـدت
دامـان فعـاالن اقتصـادی و تجـاری را نیـز گرفتـه و بایـد
اعتـراف کنیـم کـه بـا وجـود تمـام قرابتهـای مذهبـی،
قومیتـی و حتی اصـول ژئوپلیتیک در این زمینه به شـدت
فرصت سـوزی کـرده ایم.
در صحبتهایتـان بـه تغییـر رویکـرد دولـت
جدیـد در ارتبـاط بـا جمهـوری آذربایجان اشـاره
کردیـد ،ایـن تغییـر نـگاه را تـا چـه حد امیـدوار
کننـده ارزیابـی مـی کنید؟
در ایـن زمینـه بایـد تأکیـد کنیـم کـه تدبیـر مقـام
معظـم رهبری مبنی بـر اتخاذ مواضع درسـت در خصوص
مناقشـه اخیر قره باغ بسـیار تحسـین برانگیز ،درست و بجا
بـود و البتـه بایـد در همیـن زمینه به سـفر سـال  ۹۵الهام
علیـف رییـس جمهـور آذربایجان به کشـورمان و دیـدار با
رهبـر معظـم انقلاب نیـز اشـاره کنیـم کـه ایشـان در آن
دیـدار نیـز بـر لـزوم افزایـش حداقـل  ۱۰برابری مـراودات
و تعاملات بیـن دو کشـور تأکیـد کردنـد ،هـر چنـد امروز
ایـن روابـط نه تنها نسـبت به سـال  ۹۵تقویت و گسـترش

نیافته بلکه با کمال تأسـف در سـالهای اخیر پسـرفت نیز
کـرده ،البته خوشـبختانه در دولت سـیزدهم نیز به تبعیت
از رهبـری رویکـرد سـنجیده ای بـرای گـذر از ایـن بحران
اتخـاذ و از بـازی در نقشـه ترکیـه و اسـراییل بـرای ایجـاد
تنـش بیـن جمهوری اسلامی ایـران و آذربایجـان اجتناب
شـد که نتیجه آن را در اسـتقبال رییس جمهور آذربایجان
از حضـور شـرکتهای ایرانی در بازسـازی مناطق اشـغالی
این کشـور دیدیم که متاسـفانه بـا وجود اعلام آمادگی ما
بـه عنـوان بخـش خصوصـی بـرای حضـور در ایـن عرصه،
عـزم و تحـرک الزم از سـوی بخش دولتی دیده نمیشـود
و متاسـفانه ایـن فرصـت در حال از دسـت رفتن اسـت.
هـر چنـد اکنـون بـه دنبـال تقویـت روابـط تجـاری از
طریـق گفتمـان تقویـت روابـط بـا کشـورهای همسـایه
هسـتیم امـا باید ایـن اسـتراتژی از گفتمان بـه عرصه عمل
نیـز منتقل شـود و علاوه بر ایـن باید منافـع دو طرفه مورد
توجـه جـدی باشـد چـرا که بـرای نمونـه حذف یـک طرفه
روادیـد و ویـزا بین ایـران و آذربایجان از سـوی مـا در حالی
کـه از زمـان کرونـا آذربایجان به بـه ما ویزا نمـی دهد ،تمام
فعالیتهـای بخـش خصوصـی را ابتر می کنـد و حل چنین
مشـکالتی نیازمند تحرک بیشـتر دسـتگاه دیپلماسی است
و بایـد توجـه داشـت که نـگاه سیاسـی صرف بـه آذربایجان
یـک اشـتباه فاحش اسـتراتژیک اسـت و باید روابـط متقابل
بـا چنین کشـورهایی در خدمـت انتفاع ملی و مردم کشـور
تعریـف شـود و بجـای برخـورد دفعـی باید به سـمت تعامل
برویـم چـرا کـه چنیـن اشـتباهاتی در کنـار فتنـه افـروزی
کشـورهایی مانند ترکیـه و البته رژیم صهیونیسـتی موجب
تزلـزل جایـگاه منطقه ای کشـورمان میشـود.
بـا توجـه بـه مجمـوع ایـن شـرایط و البتـه
موقعیـت ویـژه آذربایجانشـرقی بـه لحـاظ
جغرافیایـی و همجـواری بـا جمهـوری آذربایجان،
این اسـتان چـه جایگاهی در روابط دو کشـور دارد؟
بـا توجـه بـه اینکـه وزیـر راه و شهرسـازی بـه عنوان
رییـس کمیسـیون مشـترک ایـران و آذربایجـان انتخـاب
شـده و علاوه بـر ایـن فرصتـی کـه بـه واسـطه انتخـاب
آذربایجانشـرقی بـه عنوان اسـتان معین در زمینـه روابط
اقتصـادی بـا آذربایجـان به وجـود آمده ،اسـتفاده از چنین

فرصتهایـی نیازمنـد عملکرد قـوی و به هنگام مسـئوالن
اسـتانی اسـت چـرا کـه مـا در جایـگاه بخـش خصوصـی
مشـاورهها و برنامـه ریزیهـای الزم را بـه صـورت مسـتند
و مکتـوب هـم بـه وزیـر راه و شهرسـازی و اسـتانداری
آذربایجانشـرقی ارائـه داده ایـم و هـم حتـی بـا دیگـر
اتاقهـای بازرگانی کشـور نیز بـرای جذب سـرمایه گذاران
عالقمنـد به فعالیـت در جمهوری آذربایجـان ارتباط برقرار
کـرده ایـم بـه گونـه ای که شـرکتهای توانمند کشـور در
 ۱۷حـوزه کاری را پایـش و اطالعات مربوط به زمینه کاری
هـر کـدام را بـدون اینکـه منتظر بودجـه و بخشـنامههای
خاصـی باشـیم ،اسـتخراج کـرده ایم کـه انجام هـر یک از
ایـن امور در شـرایط عادی توسـط چندین نهاد و سـازمان
و بـا صـرف هزینههـای زمانـی و مـادی قابل توجـه صورت
مـی گیـرد امـا ایـن را بـه عنـوان وظیفـه یـک سـرباز در
عرصـه اقتصادی انجام داده ایم و تنها خواسـته ما اسـتفاده
مسـئوالن و دسـتگاههای مربوطـه بـرای تسـهیل حضـور
بخـش خصوصـی در بـازار کشـورهایی چـون جمهـوری
آذربایجـان هسـتیم و بایـد توجه داشـت که با وجود سـعه
صـدر و صبر اسـتراتژیکی که دسـتگاه سیاسـی کشـور در
خصـوص مسـأله آذربایجـان از خـود نشـان داده ،امـا بایـد
از اسـتقبال آذربایجـان از حضـور شـرکتهای ایرانـی در
بازسـازی مناطـق جنگ زده اسـتفاده کنیم و بـرای تحقق
ایـن هـدف ،علاوه بـر رویکرد حسـن همجـواری و تقویت
روابـط با همسـایگان ،باید در کنار همـه مقامات عالی رتبه
در سـفر بـه چنیـن کشـورهایی ،از رؤسـای قـوا گرفتـه تا
وزرا و هیـأت نماینـدگان و سـایر مسـئوالن ،تیمها و نفرات
متعـدد از بخـش خصوصـی و فعـاالن تجـاری و اقتصـادی
حضور داشـته باشـند.
کالم و جمع بندی پایانی.
اقتصـاد بایـد محـور فعالیتهای سیاسـی باشـد و در
مـورد جمهـوری آذربایجـان تأکیـد مقـام معظـم رهبـری
مبنـی بـر لـزوم افزایـش و تقویـت تعاملات با این کشـور
در سـال  ۹۵و در دیـدار بـا الهـام علیـف بـه نوعـی فصـل
الخطـاب سیاسـت گذاریهـا در ایـن زمینـه محسـوب
میشـود و نقشـه راه مسـئوالن و فعـاالن بخـش خصوصی
بایـد بـر همین اسـاس ترسـیم شـود و عالوه بـر این ضمن
تقویـت صـادر کنندگان کشـور بایـد با برخورد با مفسـدان
اقتصـادی زمینـه و انگیـزه الزم را بـرای تولیـد کنندگان و
تجـار واقعـی نیـز فراهـم کـرده و در حـوزه اجـرا از افـراد
مجـرب و کارآزمـوده اسـتفاده کنیـم چـرا کـه اسـتفاده از
فرصتـی که به واسـطه انتخـاب آذربایجانشـرقی به عنوان
اسـتان معیـن در روابـط اقتصـادی بـا آذربایجان بـه وجود
آمـده ،تنهـا با اسـتفاده از افراد دارای تجربـه و توان اجرایی
قابـل بهـره بـرداری اسـت و پیـش از هر چیز بایـد موضوع
زمانبنـدی بـرای اجـرای برنامههـای در نظـر گرفته شـده
را در اولویـت قـرار دهیـم و بـه اجـرای ایـن برنامههـای
زمانبنـدی شـده مقید باشـیم.
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عليرضا نظيف ،کارشناس ارشد مطالعات منطقهای قفقاز

آذربايجانشرقی دروازه ورود ايران
به ارمنستان و اتحاديه اوراسیا
اسـتان آذربایجانشـرقی بـا مـرز  42کیلومتری خود بـا جمهوری ارمنسـتان ،تنها راه
ورود ایـران بـه کشـور ارمنسـتان و در واقـع تنهـا دروازه زمینـی ورودی ایـران بـه اتحادیه
اوراسـیا و یکـی از مسـیرهای ترانزیتـی کریـدور خلیـج فارس به دریای سـیاه و روسـیه از
طریـق ارمنسـتان اسـت .جایـگاه ایـن کشـور کوچـک در چهـارراه محور شـمال – جنوب
و شـرق – غـرب و یکـی از محلهـای تقاطـع آسـیا و اروپـا ،مـورد توجـه ویژه کشـورهای
بـزرگ منطقـهای و فرامنطقه ای اسـت .آذربایجانشـرقی و منطقه آزاد تجـاری – صنعتی
ارس دارای موقعیـت ویـژه ای اسـت کـه مـی توانـد کانـون مرکزی توسـعه روابـط ایران با
ارمنسـتان و اتحادیه اقتصادی اوراسـیا باشـد.
بـه دنبـال پایـان جنـگ  44روزه قرهبـاغ کوهسـتانی در آبان سـال گذشـته که منتج
بـه عقـد قـرارداد توافقنامـه آتشبـس بیـن دو کشـور جمهـوری ارمنسـتان و جمهـوری
آذربایجـان شـد ،روسـای این دو کشـور و معاونان نخسـت وزیـر با میانجیگری روسـیه در
زمینـه حـل مشـکالت و اختالفـات عدیده موجـود از جملـه « حل و فصل نهایی مناقشـه
 30سـاله قرهبـاغ کوهسـتانی ،تعیین حدود و نشـانهگذاری مرزی ،تضمین ایجـاد ثبات در
منطقـه ،رفـع انسـداد راههـای مواصالتی و برقـراری روابط تجاری و اقتصـادی» چندین بار
مالقـات و رایزنـی کـرده و گام بـه گام به پیـش میروند.
از سـوی دیگـر شـاهد تحـوالت جدیـدی در زمینـه توسـعه همکاریهـای منطقهای
هسـتیم کـه بارزتریـن نمونـه آن برگـزاری اولین نشسـت همکاریهای منطقهای موسـوم
بـه فرمـت  3 + 3متشـکل از سـه کشـور قفقاز جنوبـی (جمهـوری آذربایجان ،ارمنسـتان
و گرجسـتان) و سـه کشـور همسـایه بـا این منطقه (روسـیه ،ترکیـه و ایـران) و همچنین
اخبـار روزهـای اخیر منتشـره در خصوص تلاش ایروان و آنـکارا برای عادیسـازی روابط،
احتمـال بازگشـایی مـرز ارمنسـتان با ترکیه ،لغـو قانون ممنوعیـت واردات و فـروش اقالم
ترکـی در ارمنسـتان ،گشـایش پروازهـای ایـروان – اسـتانبول ،خریـد ملک از سـوی اتباع
ترکیـه در ارمنسـتان و غیـره اسـت که همگی حاکـی از تحوالتی در منطقـه قفقاز جنوبی
بـرای همگرایـی بیشـتر کشـورها اسـت کـه در ایـن رونـد لـزوم توجه کشـورمان بـه ویژه
اسـتان آذربایجانشـرقی به دروازه نوردوز (مرز کشـورمان با ارمنسـتان) و توسـعه صادارت
بـا کشـور ارمنسـتان بهمـوازات دیگر کشـورهای قفقـاز جنوبی بیـش از هر زمان احسـاس
میشـود.
کشـور جمهوری ارمنسـتان با مسـاحتی حـدود  30هزار کیلومتر مربـع و جمعیتی 3
میلیـون نفـری از طریق گذرگاه مرزی  42کیلومتری نوردوز شهرسـتان جلفا با کشـورمان
ارتبـاط زمینـی دارد و ایـران بعـد از روسـیه و چیـن در رتبـه سـوم (بـا سـهم حـدود 8
درصـدی) بزرگتریـن صادرکننـدگان کاال بـه ارمنسـتان قـرار دارد (میـزان صـادرات ایران
بـه ارمنسـتان در سـال گذشـته  315میلیـون دالر و در آخریـن آمار  9ماهه امسـال 204
میلیـون دالر) بـوده اسـت .آمار اسـتانی نیز حاکی از آن اسـت که ارمنسـتان پـس از عراق
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و ترکیـه در جایـگاه سـوم کشـورهای صادراتـی محصـوالت و تولیـدات آذربایجانشـرقی
قرار دارد.
بزرگترین صادرکنندگان کاال به ارمنستان و درصد سهم هرکدام

درصد آماری از اقالم صادراتی ایران به ارمنستان

نشریه اتاق تبریز  /شماره / 11زمستان 1400
میزان تجارت ارمنستان با ایران در شش سال اخیر( :طبق آمار گمرک ایران)
سال

1400
1399 1398 1397 1396 1395
( 9ماهه)

میزان صادرات ایران
(میلیون دالر)

179

202

159

369

304

204

میزان واردات ایران
(میلیون دالر)

21

26

22

40

17

16

حجم کل تجارت
(میلیون دالر)

200

228

181

409

321

220

فرصتهای موجود در جمهوری ارمنستان و نقش آذربایجانشرقی در اثرگذاری:
فرصتهـای پسـاجنگ قرهبـاغ کوهسـتانی در جمهـوری ارمنسـتان کـه آذربایجانشـرقی
میتوانـد نقـش کلیـدی در تمامـی ایـن مـوارد را عهدهدار باشـد:
• جمهوری ارمنستان :دروازه ورود ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا
• ارمنسـتان :یکـی از مسـیرهای کریـدور ترانزیتی جنوب – شـمال (کريـدور خليج فارس
– روسـیه /دريای سـياه)
• ازار ارمنسـتان :فرصت مناسـب زمانی برای حضور پررنگتر به دنبال ممنوعیت یک سـاله
ورود و فـروش کاالهـای ترکیـه در سـال گذشـته و عـدم تمایـل افـکار عمومی جامعـه ارمنی به
اسـتفاده از کاالهای ترکی
• منطقـه آزاد جنـوب ارمنسـتان (مغـری) :منطقـه مشـترک آزاد تجـاری ایران بـا اتحادیه
اقتصادی اوراسـیا
ظرفیتها و توانمندیهای آذربایجانشرقی:
• در عرصـه خدمـات فنـی و مهندسـی ،آذربایجانشـرقی دارای ظرفیتهـای باالیی اسـت
کـه مـی توانـد در پروژههـای مختلـف از جمله بازسـازی و ترمیم جادههـا ،کانالهای آبرسـانی و
غیـره مورد بهـره برداری قـرار گیرد.
• منطقـه آزاد ارس بـه عنـوان بزرگتریـن و با کیفیتتریـن منطقه آزاد کشـور دارای چنان
ظرفیتهایـی اسـت کـه هم می توانـد تجارب و پتانسـیلهای خـود را در راهانـدازی منطقه آزاد
جنـوب ارمنسـتان (مغـری) عرضـه کند و هم بـه عنوان پـل ارتباطـی و دروازه ورود بـه اتحادیه
اقتصـادی اوراسـیا از یـک سـو و همچنیـن موضوع "پـروژه تولیدات مشـترک" که مـورد تاکید
ارمنسـتان نیز اسـت ،نقش آفرینی موثر داشـته باشـد.
• ظرفیتهـای تولیـدی ،کشـاورزی ،تجـاری و اقتصـادی آذربایجانشـرقی در جایگزینی با
اقلام ترکیـهای (امکان تامیـن اکثر ردیف کاالهای مورد نیاز ارمنسـتان از ایـران به جای ترکیه)
• ظرفیـت آذربایجانشـرقی در کریـدور خلیـج فـارس – روسـیه  /دریـای سـیاه از طریـق
ارمنستان
• توانمندی آذربایجانشـرقی در ایفای نقش "بندر خشـک" برای کشـور ارمنسـتان (عدم
دسترسـی ارمنسـتان به آبهای آزاد و اسـتفاده از بندرعباس برای ترانزیت کاال)
• ظرفیتهای قابل توجه کشـاورزی اسـتان (کشت فراسـرزمینی ،دامداری و کشتارگاههای
صنعتی ،آبزیان ،دامپروری)... ،
• بخـش فناوریهـای دیجیتـال و شـرکتهای دانش بنیـان در حال تبدیل شـدن به یکی
از بخشهـای عمـده اقتصاد ارمنسـتان اسـت و آذربایجانشـرقی با توجه بـه ظرفیتهای موجود
در ایـن زمینـه می تواند نقش مهمی در توسـعه روابط در این عرصه داشـته باشـد( .فعال شـدن
پـارک علـم و فناوری اسـتان در فـاز اول راهاندازی منطقه آزاد مغری در جنوب ارمنسـتان)
پیشنهادات:
• تعامـل سـازنده و ارتبـاط مسـتقیم بـا سـاختارهای ذیربـط دولتـی و بخـش خصوصـی
ارمنستان

• توسـعه و تجهیـز گمـرک و پایانـه مـرزی نوردوز بـه گونه ای کـه بتوانـد جوابگوی حجم
روبـه افزایـش تـردد مسـافری و کامیونی این مرز بـه عنوان تنهـا دروازه زمینـی ورود به اتحادیه
اوراسـیا باشـد .بـا توجـه بـه این کـه از آبـان سـال  1401نیـز توافقنامـه تجـارت ترجیحی بین
ایـران و اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا به قـراداد تجـارت آزاد تبدیل میشـود که در صـورت توافق
نهایـی تعـداد کاالهـای مشـمول تعرفـه صفر حداقـل به  8هـزار قلـم کاال افزایـش خواهد یافت
کـه مـی تواند تاثیر بسـیار شـایان توجهی بـرای افزایش حجم مبـادالت اقتصـادی و تجاری بین
ایـران و اتحادیـه اوراسـیا ایفا کند.
• اطلاع رسـانی بـه موقـع (برگـزاری نمایشـگاهها ،کنفرانسهـای محلـی و بیـن المللـی،
مناقصـات و مزایدههـای فنـی و مهندسـی و )...
• ایجـاد سـامانه اطلاع رسـانی از تجـار و اطالعـات اقتصـادی و تجـاری و امـکان ارتبـاط
نزدیـک تجـار و دسـتاندکاران تجـاری دو کشـور
• اعلام آمادگـی و اراده آذربایجانشـرقی بـرای تعامـل سـازنده بـا ارمنسـتان بـه طـرف
ارمنسـتانی (اعـزام /پذیـرش هیاتهـای رسـمی دولتـی ،اعـزام  /پذیـرش هیاتهـای اقتصـادی
و تجـاری ،برگـزاری نمایشـگاه اختصاصـی آذربایجانشـرقی در ارمنسـتان ،برگـزاری نمایشـگاه
اختصاصـی ارس و سـمینار ارس شناسـی در ارمنسـتان ،راهانـدازی فروشـگاههای دائمی کیف و
کفـش و چـرم ،پوشـاک و محصوالت کشـاورزی)
• اعالم آمادگی منطقه آزاد ارس برای مشارکت فعال در راهاندازی منطقه آزاد مغری
بـه طـور کلـی آنگونـه کـه مشـخص اسـت بر خلاف تمـام موانـع ،مشـکالت و فشـارهای
اقتصـادی ،تحریمهـای ظالمانـه آمریـکا علیه دولت و ملت ایران و فعال شـدن سـایر کشـورهای
منطقـه ای و فرامنطقـه ای در ارمنسـتان ،دروازه اقتصادی آذربایجانشـرقی – ارمنسـتان دارای
فرصتهـا و ظرفیتهای ناشـناخته ای اسـت که در مرحلـه اول نیازمند شـناخت متقابل ،برنامه
ریـزی و اجـرای پروژههـای و طرحهـای مشـترک اسـت کـه از آن جملـه میتـوان بـه مـوارد
عملیاتـی ذیل اشـاره کرد:
• برگـزاری سـمینار "شـناخت فرصتهـای اقتصـادی اتحادیه اقتصـادی اوراسـیا در تبریز
و منطقـه آزاد ارس"
• اعزام و پذیرش هیات اقتصادی – تجاری از استان به کشور ارمنستان
• برگـزاری نمایشـگاههای اختصاصـی دائمـی و فـروش کاال و خدمات آذربایجانشـرقی در
ارمنستان
• دعوت از مسئوالن منطقه آزاد جنوب ارمنستان برای بازدید از استان و منطقه آزاد ارس
• برگـزاری سـمینار نقـش آذربایجانشـرقی در کریـدور خلیـج فـارس – دریـای سـیاه از
مسـیر ارمنستان
• تداوم پرواز مستقیم تبریز – ایروان – تبریز
• اسـتفاده بیشـتر از ظرفیتهـای منطقـه آزاد تجـاری – صنعتی ارس در تعامل بیشـتر با
مراکـز اقتصـادی و صنعتی ارمنسـتان بـه ویژه جنوب این کشـور
• بررسـی امتیـازات و فرصتهـای کشـت فراسـرزمینی در ارمنسـتان از سـوی متخصصان
کشـاورزی آذربایجانشـرقی و عملـی کـردن آن در این کشـور
• شـرکت در مناقصـات بخـش کشـاورزی ارمنسـتان و حضـور خدمـات فنـی و مهندسـی
آذربایجانشـرقی در ارمنسـتان
• تعمیـر و بازسـازی و یـا احـداث کشـتارگاه صنعتـی آذربایجانشـرقی بـرای تنظیـم بازار
اسـتان و تامیـن گوشـت گوسـفندی اسـتان و اسـتانهای همجوار
• احـداث گلخانـه بـزرگ صنعتـی اسـتان آذربایجانشـرقی برای پـرورش و صـادارت انواع
سـبزیجات و صیفیجـات بـه بـازار اتحادیه اوراسـیا
• ایجـاد صنایـع تبدیلی و تکمیلی کشـاورزی و صنایع روسـتایی از طرف بخش کشـاورزی
آذربایجانشـرقی در ارمنستان
• توسـعه پـرورش شـاه میگـو در مراکـز مربوطه اسـتان آذربایجانشـرقی و صـادارت آن و
سـایر انـواع آبزیـان به ارمنسـتان و بـازار اتحادیه یوروآسـیا
• افزایـش صـادرات فرآوردههای پاالیشـگاهی و محصوالت پتروشـیمی اسـتان با رفع موانع
و مشکالت موجود
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دبیر میز استانی سوریه عنوان کرد؛

ضرورت تمرکز روی صادرات خدمات و فناوری به کشور سوریه
تشریح چالشهای اصلی میز استانی سوریه

میزهـای کاالیـی -کشـوری بـا هـدف اسـتفاده بهینه از ظرفیتهـا و پتانسـیلها ،تشـکیل یافتـه و در برنامهریزی
صـورت گرفتـه تمرکـز زدایـی و اسـتفاده از ظرفیتهای اسـتانها به منظـور حضور در بازارهای کشـورهای همسـایه و
همچنیـن اوراسـیا مـورد توجه قرار گرفته اسـت.
«میز کشـوری سـوریه اسـتان آذربایجانشـرقی» نیز به منظور بررسـی ظرفیتها ،زمینهها و راهکارهای صادرات
محصـوالت و کاالهـا و خدمـات بـا هدف تلاش بـرای افزایش صـادرات محصوالت مختلف اسـتان آذربایجانشـرقی به
بازار این کشـور بر اسـاس «دسـتورالعمل نحوه تشـکیل و اداره میزهای کاالئی کشـوری سـازمان توسـعه تجارت ایران»
توسـط سـازمان صمت اسـتان تشـکیل یافته و در حال فعالیت است.
ریاسـت ایـن میـز در اسـتان بر عهده اسـتاندار بـوده و دبیری این میز کشـوری -کاالیی نیز برعهـده ناصر انزلیچی
از فعـاالن بخـش خصوصـی اسـتان اسـت .نشـریه اتـاق تبریز بـرای اطلاع از مهمتریـن رویکردهـا و فعالیتهـای میز
اسـتانی سـوریه و چالشهای سـر راه صادرات و مراودات تجاری بین اسـتان و کشـور سـوریه گفتگویی با ناصر انزلیچی
داشـته است.
به عنوان اولین سوال ،ماهیت و چرایی تشکیل
میزهای کشوری -کاالیی را توضیح دهید.
میزهای کشـوری کاالیی یکی از تشـکیالتی است که
سـازمان توسـعه تجارت ایـران با هـدف افزایش مـراودات
اقتصـادی و تجـاری و توسـعه روابـط بازرگانـی راهانـدازی
کـرده اسـت .ایـن میزهـا در تمامـی کشـورهای جهـان از
اهمیـت فراوانـی برخـوردار هسـتند و سـازمان توسـعه
تجـارت ایـران نیـز بر همیـن اسـاس همچون کشـورهای
ژاپـن و کـره اقدام بـه راهانـدازی میزهای کشـوری کاالیی
کرده اسـت.
مـا قبـل از تشـکیل ایـن میزهـا در اسـتان
آذربایجانشـرقی «میـز آذربایجـان» را داشـتیم که پس از
ابالغ دسـتورالعمل میزها توسـط سـازمان توسـعه تجارت،
سـازمان صمت تشـکیل میز دیگر کشـورها را نیز کلید زد.
در حالیکـه مسـئوالن وقت در ابتدا به دنبال دولتی شـدن
میزهـا بودنـد ولـی بـا تلاش بخـش خصوصـی و تعامـل
سـازنده بخـش دولتی ،برای بـار اول در ایـران ،دبیری این
میزهـا از بخـش دولتـی بـه بخـش خصوصی منتقل شـد.
رییـس میزهـا اسـتاندار بـوده و دبیری میزها نیـز بر عهده
بخـش خصوصی اسـتان اسـت.
از مهمتریـن فعالیتهـای میزهـای کشـوری
کاالیـی برایمـان بگویید.
وقتـی اتـاق مشـترک بیـن دو کشـور وجـود نـدارد
نیـاز بـه راهاندازی میزهای کشـوری کاالیی نیـز دوچندان
میشـود .از دیـد بخـش خصوصـی مـا در میـز کشـوری
کاالیـی فضـای تجـاری بین دو کشـور را پایـش میکنیم.
مـا گروههـای مهـم کاالیـی ،خدماتـی و تجـاری بیـن
طرفیـن را اطلاع رسـانی میکنیـم.
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همچنیـن مـا روابـط دو کشـور را حفـظ کـرده و در
جهـت تسـهیل اعـزام گروههـای اقتصـادی و تجـاری
تلاش میکنیـم .اگـر فـردی بخواهـد بـا کشـور مقابـل
تجارتـی انجـام دهـد از بابـت معرفـی راهنماییهـای الزم
را انجـام مـی دهیـم .البتـه مـا فقـط در حد معرفـی اقدام
بـه راهنمایـی میکنیـم و اعتبارسـنجی جـزو فعالیتها و
وظایـف ما نیسـت.
در خصـوص میـز سـوریه در اسـتان و نـوع
فعالیـت ایـن میـز توضیـح دهیـد.
قبـل از تشـکیل میـز سـوریه در اسـتان ،این کشـور
مقصـد صادراتی سـی ام در آذربایجانشـرقی نیز نبود ولی
بـا تشـکیل میـز و تالشهایـی که صـورت گرفت سـوریه
بـه مقصـد صادراتـی یازدهم اسـتان تبدیل شـد .البته بعد
از آن با چالشهایی که در کشـور ترکیه و شـمال سـوریه
اتفـاق افتـاد و بـا شـیوع کرونا ،میـزان صادرات به سـوریه
کاهـش یافت.
مـا بـه دنبـال معرفـی زمینههـا ،فرصتهـا و
راهکارهـای صادرات به کشـور سـوریه هسـتیم .جلسـات
متعـدد و کمیتههای کارشناسـی در خصـوص ارزیابی بازار
صادراتـی کشـور سـوریه نیـز به همـت میز این کشـور در
اسـتان برگـزار میشـود.
در ایـن خصـوص تلاش میکنیـم بـرای افزایـش
سـهم صـادرات به کشـور سـوریه از فروش سـنتی مبتنی
بـر ارتباط شـخص به شـخص به سـمت فـروش مبتنی بر
سیسـتم و فنـاوری حرکـت کنیم.
میز تجاری سـوریه در آذربایجانشـرقی نیز مجموعه
ای متشـکل از شـرکتهای توانمنـد و عالقمنـد به حضور
در بـازار سـوریه اسـت و در حـال حاضر نیـز روابط تجاری

تالش میکنیم برای افزایش سهم صادرات
به کشور سوریه از فروش سنتی مبتنی بر

ارتباط شخص به شخص به سمت فروش
مبتنی بر سیستم و فناوری حرکت کنیم.

با کشـور سـوریه در حال توسـعه بوده و واحدهای تجاری
و اقتصـادی اسـتان نیـز در ایـن توسـعه نقـش آفرینـی
میکنند .
چالشهـای سـر راه فعالیـت میـز سـوریه در
اسـتان را توضیـح دهید.
اتاقهای مشـترک کشـورها شـخصیت حقوقی قائم به
ذات هسـتند کـه در اتاقهای بازرگانی به عنوان تشـکیالت
صنفـی ثبت شـده انـد و مثل یک شـرکت فعالیت میکنند
و غیرانتفاعـی هسـتند .ولی اصلـی ترین چالـش میزها این
اسـت کـه شـخصیت حقوقـی ندارنـد و بـرای یـک مکاتبه
کوچک باید با اسـتانداری و سـازمان صمـت مکاتبه کنیم و
آنهـا بـا تهران ارتبـاط بگیرند و بعـداز آن نتیجـه مکاتبه به
مـا اعالم میشـود کـه زمان بر اسـت.
اما در خصوص چالش میز سـوریه؛ از نظر جغرافیایی
آذربایجانشـرقی نسـبت به سـوریه در بن بسـت اسـت .از
نظـر حمـل و نقـل زمینـی مـا یـا بایـد از ترکیـه کاالهای
خـود را به سـوریه بفرسـتیم که شـاهد فعالیـت یک البی
قـوی ترکیـه -سـوریه در آن کشـور هسـتیم کـه اجـازه
صـادرات کاالی ایرانـی به سـوریه را نمـی دهد.
مـرز بوکمـال بین عـراق و سـوریه نیز دومین مسـیر
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حمـل و نقـل بـرای مـا محسـوب مـی شـد کـه آن هم به
دلیـل حضـور نیروهـای داعـش در منطقه بوکمـال امکان
فعالیـت در این مسـیر وجـود ندارد.
بـرای همیـن مـا مجبـور هسـتیم محمولههـای
صادراتـی بـه سـوریه را ابتـدا بـه بندرعبـاس منتقل کنیم
و از آنجـا بـا کشـتیرانی بـه بنـدر الزقیـه انتقـال یابـد که
هزینههـای حمل و نقل در این خصوص بسـیار باال اسـت.
بـا ایـن شـرایط تمرکـز روی صـادرات کاال به
سـوریه چندان موفـق آمیز نخواهد بود ،پیشـنهاد
شـما چیست.
بلـه دقیقـا ،اگـر روی صـادرات کاال به سـوریه تمرکز
کنیـم چنـدان موفقیتـی بدسـت نمـی آوریـم .پـس باید
صـادرات روی کاال ،خدمـات ،فنـاوری و دانـش مهندسـی
متمرکـز شـود .سـوریها عالقهمند بـه انتقـال دانش فنی
و خدمـات فنی مهندسـی وهایتک هسـتند .بـه طوری که
اگـر در صـادرات خدمـات فنـی مهندسـی موفـق شـویم،
صـادرات کاالیـی نیـز بـه دنبـال آن رونق خواهـد گرفت.
در چه زمینههایی آذربایجانشرقی می تواند
دانش فنی و خدمات مهندسی به سوریه صادر کند؟
همـان طـوری کـه میدانیـد بحـران آب آشـامیدنی
مهمتریـن چالـش سـوریه اسـت ،اگـر بتوانیـم
سیسـتمهای شیرینسـازی آب را در سـوریه راهانـدازی
کنیـم ،موفقیتهـای دوچندانـی را بدسـت میآوریـم،
ناگفتـه نمانـد کـه شـرکتهای مهـم و بزرگـی نیـز در
اسـتان در خصـوص شـیرین سـازی آب فعال هسـتند.
تجهیـزات نفـت و پاالیشـگاه دومیـن زمینـه بـرای
افزایـش همـکاری اسـتان بـا کشـور سـوریه اسـت ،پـره

توربینهای پاالیشـگاهی قابل صادرات به سـوریه هستند.
شـرکتهای مهندسـی اسـتان بـا توجـه بـه تحریمهـای
اقتصـادی موفـق بـه سـاخت پرههـای توربیـن بـا روش
مهندسـی معکوس شـده انـد .پاالیشـگاه بانیانس سـوریه
چندین سـال اسـت که مشـکل پرههای توربیـن دارد و ما
مـی توانیـم توربینهای این پاالیشـگاه را راهانـدازی کنیم.
اگـر پـای خدمـات بـه سـوریه بـاز شـود راه ورود کاالهای
اسـتان بـه ایـن کشـور نیز بـاز خواهد شـد.
چه پیشـنهادهایی برای تسـهیل صـادرات به
کشور سـوریه دارید.
با توجه به نکاتی که در خصوص مسـیرهای مسـدود
حمـل و نقل بین اسـتان آذربایجانشـرقی و سـوریه گفته
شـد پس نیاز اسـت دولت مشـوقهای صادراتـی به خاطر
حمـل و نقـل و فاصلـه ایـن اسـتان تا سـوریه اعمـال کند
کـه البتـه ایـن نیز خـود در حـد مسـکن موضعی بـوده و
کارسـاز نیسـت .در ایـن خصـوص بایـد از تـوان مقامـات
عالی اسـتانی اسـتفاده کرد کـه با توجه به شـرایط بودجه
ای دولـت سـخت اسـت به نتیجه برسـد.
بـه عنوان دومیـن راهکار نیز باید ارتبـاط بانکی یکی
از بانکهـای کشـورمان بـا سـوریه فعـال شـود .همچنین
بایـد صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران ،کشـور سـوریه را
مـورد ارزیابی قرار داده و مخاطب خارجی را اعتبارسـنجی
کـرده و ریسـک اعتباری آن را تعیین کنـد .در این صورت
بازگشـت اعتبـار تضمیـن میشـود و تامیـن مالـی نیـز
تسـهیل خواهد شـد و زمینه حضـور فعاالن اقتصـادی در
سـوریه بیـش از پیـش گسـترش مییابـد .متاسـفانه هـم
اکنـون صنـدوق ضمانـت ایـران کشـور سـوریه را تحـت
پوشـش قـرار نمـی دهد.

سوریها عالقهمند به انتقال دانش فنی و خدمات

فنی مهندسی وهایتک هستند .به طوری که اگر

در صادرات خدمات فنی مهندسی موفق شویم،

صادرات کاالیی نیز به دنبال آن رونق خواهد گرفت.

برگـزاری نمایشـگاهها و اعـزام هیاتهـای تجـاری
موثـر اسـت ولـی مهـم تـر از آنهـا تسـهیل انتقال پـول و
اعتبارسـنجی دو طـرف اسـت.
یـک مـورد دیگـر نیـز اینکـه متاسـفانه برخـی از
سـازمانها بـه وظایـف خـود عمـل نمیکننـد و سـر راه
سـرمایهگذار و فعـال اقتصـادی موانعـی ایجـاد میکننـد.
بـه عنـوان مثـال اخیـرا در کشـور سـوریه یـک مناقصـه
تامیـن دارو برگـزار شـد و مـا نیز بـا توجه به توانـی که در
اسـتان بـود بـرای تامین ایـن داروهـا ،در مناقصه شـرکت
کردیـم و حـدود  4600دالر هزینه صـرف نمودیم ولی در
نهایـت بـه یـک قانـون دسـت و پاگیـر (مجموعـه قوانین
و مقـرزات ارزی بانـک مرکـزی )1386برخوردیـم .طبـق
یکـی از مفـاد این مجموعـه« ،برای ضمانتنامه شـرکت در
مناقصـه دارو ،وزارت بهداشـت بایـد گواهـی مخصوصی را
بـه بانـک مرکزی صـادر کند» .طـول فرآیندهـای اداری و
عدم آشـنائی برخی کارشناسـان به این دسـتورالعملهای
نسـبتاً قدیمـی (متعلـق به  15سـال قبل) موجـب گردید
کـه مـا نتوانیم در زمان محدود مناقصـه ( 45روز) این نامه
را از وزارت بهداشـت بگیریـم .ایـن یعنـی خـود تحریمی.
متاسـفانه برخـی قوانیـن دسـت و پا گیر هسـتند و نیازی
بـه ایـن کاغذبازیها نیسـت.
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تجارت با عراق با نگرشی ویژه
به وجه صادرات و الزامات آن           
علی شاهد بهروز
دبیر میز استانی عراق
از چندین منظر میتوان به تجارت با عراق نگریست.
 -1آمارهـای سـازمان توسـعه تجـارت و گمـرک  -2فعالیـن اقتصـادی اسـتان -3
مسـئولین محتـرم اسـتان  -4تجربـه و علـم اسـتان
آنچـه در ایـن مقالـه در پـی آن هسـتم ،توجـه بـه تجربـه چندیـن سـاله بـه عنـوان
مسـئول میـز تجـارت و ارائه انـدک راهنمایی برای فعالیـن محترم اقتصادی اسـت که در
طـول ایـن چند سـال از تعامل با عزیزان داشـته و مطالبی که از مطالعـه مباحث اقتصادی
و تجـاری اندوخته ام.
یـک توصیـه ای کـه از صاحبـان دانـش اقتصـادی و تجربـه تجـاری داشـته ام ،توجه
بـه مدیریـت سـرمایه و مدیریـت ریسـک در هـر کار اقتصـادی اسـت .هر فعـال اقتصادی
اگـر نخواهـد بـدون تامـل در این دو موضوع و نداشـتن نقشـه راه و تنها با گفته و تشـویق
دیگـری و دوسـتان کار را شـروع کنـد ،در پایـان کار نبایـد کسـی جـز خـود را مذمـت و
مالمـت کنـد و مـن در ایـن مقاله ادعـای ارائه طریـق تجارت با عـراق را نداشـته و مطالب
تنهـا کمـک به شـکل گیـری یک نقشـه راه اسـت.
اولین راهنمایی و گام برای تجارت با عراق:
 -1توجـه بـه توانمنـدی و مزیتهـای نسـبی کسـب و کاری اسـت کـه در آن فعـال
هستیم .
 -2توجه به نیازسنجی کسب و کار به صورت میدانی در عراق.
 -3شکلدهی نیروی انسانی با پشتکار جهت حضور مدتدار در عراق.
 -4آشنایی با استانداردها و نحوه تجارت در کشور عراق.
دومین راهنمایی و گام
 -1همراهـی بـا انجمنهای شـکل گرفته کسـب و کار مربوط و بهره گیـری از تجربه
صادراتـی و تجاری آنها.
 -2بازدیـد از نمایشـگاهها و بـازار عـراق قبل از شـرکت فعال در نمایشـگاهها و حضور
درازمدت.
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 -3داشـتن یـک آگاهـی اولیـه از تجـارت سـایر کشـورها در عراق که رقیب کسـب و
کار شـما هستند.
 -4داشـتن پـل ارتباطـی خوب با گمرک ،مسـئولین ،کنسـولگریها ،سـفارت و بهره
مندی از داشـتن آنها.
سومین راهنمایی و گام
 -1بکارگیـری اشـخاصی کـه آشـنایی کافـی با زبـان عربی یا کـردی و انگلیسـی در
تعامالت تجاری داشـته باشـند.
 -2ثبت شرکت در عراق و رسمیت بخشی به فعالیت خویش در عراق.
 -3توجـه بـه تولیـد مشـترک در عـراق و بهرهمنـدی از تسـهیالت کشـور عـراق در
سـرمایهگذاری مشـترک.
 -4دعوت از شـریک عراقی برای سـهیم شـدن در تولید داخل ایران و توسـعه کمی
و کیفی کسـب و کار خود.
مطالـب فـوق بـه صورت سـه راهنمایـی  4بنـدی در این مقاله ارائه شـد .تمـام آنچه
کـه نیـاز یـک صادرکننـده یـا واردکننـده اسـت را بیـان نمـی کنـد ولی مـی توانـد نکات
مغفـول مانـده ای را تـا حـدودی یادآور شـود و امید اسـت عزیزان نیز در تکمیـل آن ،خود
راهنمایـی دیگـری را ارائه کنند.
بـرای مزیـد آشـنایی با تجـارت با عراق پیشـنهاد مـن بـرای دوسـتان مطالعه منظم
مطالب سـایتها و نشـریاتی اسـت که در زیر آورده میشـود و باشـد که در مقاالت بعدی
بـه جزئیـات بیشـتری از تجارت بـا عراق پرداخته شـود.
 -1نشریه ماهانه آینده نگر ،صاحب امتیاز اتاق بازرگانی تهران
 -2روزنامه دنیای اقتصاد
 -3سایت مرکز توسعه تجارت
Iraq-businessnews.com -4
 -5کالبهاوس تجارت با عراق

صبغه تاریخی آذربایجانشرقی
برای توسعه دیپلماسی اقتصادی
پیمان پاکزاد ،خبرنگار
آذربایجانشـرقی بـه ویژه تبریز به عنـوان مرکز آن و
قلـب تپنده منطقه شـمال غـرب ،صبغه تاریخـی طوالنی
در توسـعه مـراودات و مبـادالت تجـاری بـا کشـورهای
منطقـه به عنـوان نمود دیپلماسـی اقتصادی مـورد تاکید
دولت سـیزدهم دارد.
از قرنهـا پیـش نقـش تبریـز در توسـعه اقتصـادی
و ورود فنآوریهـای جدیـد بـه ایـران مثـال زدنـی بـوده،
مجـاورت بـا جـاده ابریشـم و دارا بـودن بزرگتریـن بـازار
سـنتی جهـان ،ایـن کهـن شـهر را در تجـارت جهانـی در
تاریـخ کشـور بـی بدیل کـرده که بـا رویکرد جدیـد دولت
سـیزدهم و ابتـکار عمـل اسـتاندار آذربایجانشـرقی ،ایـن
نقـش بـرای ادای دِین این کالنشـهر برای توسـعه کشـور،
دروازه طالیـی جدیـدی را گشـوده ،ضمـن اینکـه نقـش
جدیـدی را بـازی مـی کنـد و نقـش تاریخی تبریـز نیز به
نوعـی احیا میشـود.
سیاسـت دولـت سـیزدهم و تأکیـد رئیـس جمهـور
ت اسـتانهای مـرزی
بـر اسـتفاده از مزیـت و ظرفیـ 
بـرای گسـترش همکاریهـا بـا کشـورهای همسـایه ،بـا
سـفرهای منطقـه ای اخیـر اسـتاندار آذربایجانشـرقی،
نویدبخـش رونـق اقتصادی اسـت کـه می تواند بـا معرفی
ظرفیتهـای مغفول اسـتان به سـایر کشـورها به خصوص
کشـورهای همسـایه بـاب جدیـدی را در تاریـخ اقتصـاد
کهـن منطقـه بـاز کند.
مزایـا و ظرفیتهـای آذربایجانشـرقی بـرای دروازه
صادراتـی شـدن کشـور فـراوان اسـت کـه برخـورداری از
ظرفیتهای مناسـب حمل و نقل هوایی ،داشـتن گمرکات
کافی با زیرسـاختهای مناسـب دارای اسـتانداردهای بین
المللـی ،وجـود منطقـه آزاد ارس ،کارخانههـای صنعتـی
و واحدهـای صنعتـی ،ظرفیتهـای معدنـی ،صنعتـی،
خودروسـازی ،صنایـع غذایـی از جمله آنهاسـت.
ظرفیـت پزشـکی بـرای گردشـگری سلامت ،ایـن
منطقـه را مبـدل بـه دروازه جهـش اقتصـادی ایـران
قـرار داده کـه بـا آغـاز سـفرهای منطقـه ای اسـتاندار
آذربایجانشـرقی بـه کشـورهای همسـایه مـی توانـد
گشـایش جدیـدی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشـور
و مقابلـه بـا تحریمهـا ایجـاد کنـد.
همسایگی با ترکیه ،ارمنسـتان ،جمهوری آذربایجان،
نخجـوان و نزدیکـی بـه کشـورهای «سـی.آی.اس» و اروپا
و درک ایـن مختصـات از طـرف دولـت سـیزدهم موجـب
تحرکاتـی در ارتباطـات بیـن الملـل و سـفرهای خارجـی
بـه کشـورهای جمهوری آذربایجان و ارمنسـتان شـده که

توسـعه ایـن روابـط از طریـق آذربایجانشـرقی مـی تواند
توسـعه صـادرات غیرنفتی در کشـور را منجر شـود.
اسـتفاده از ظرفیـت اوراسـیا ،فعال شـدن گمرکات و
اقبـال صنعتگران روسـیه برای تجارت و همـکاری با ایران
که در سـفر رییس جمهوری به این کشـور نمایان شـد ،از
دیگـر ظرفیتهایـی اسـت که آذربایجانشـرقی مـی تواند
در بهره گیری از آنها پیشـتاز باشـد.
تقویـت راهآهـن کنونـی رازی -وان برای پاسـخگویی
بـه نیازهـای حملونقـل ریلـی  ۲کشـور ایـران و ترکیـه
و توسـعه ایـن خـط بـه ویـژه پـروژه خطآهـن جلفـا-
چشـمهثریا ،از مطالبات صادرکننـدگان و فعاالن اقتصادی
اسـت کـه سـفیر ایـران در باکو هـم بـه آن تاکیـد دارد تا
اتصـال راه آهـن ایـران بـه راه آهـن بیـن المللـی ،از طرف
آذربایجانشـرقی تکمیـل شـود.
فعالتـر کـردن دیپلماسـی مـرزی بـا کشـورهای
آذربایجـان ،ارمنسـتان و ترکیـه و ارتباط با گرجسـتان به
عنـوان پـل تجـارت و همـکاری فـرا سـرزمینی مـی تواند
ظرفیتهـای آذربایجانشـرقی را افزایش دهد کـه البته با
راهانـدازی راه گذر گرجسـتان بخشـی از این هدف محقق
شـده است.
تاکیـد مقـام معظـم رهبـری بـه توسـعه صـادرات
غیرنفتـی و متکـی نبـودن بـه نفـت نیـز راهبـردی بـرای
توسـعه کشـور اسـت که می تواند بخشـی از آن از طریق
ظرفیتهـای آذربایجانشـرقی محقـق شـود.
بـه گفتـه اسـتاندار آذربایجانشـرقی و فعـاالن
اقتصـادی تاکنـون از ظرفیتهای مرزی آذربایجانشـرقی
بـه خوبی اسـتفاده نشـده اسـت ،اما اکنـون رئیس جمهور
در آغـاز به کار دولت سـیزدهم به اسـتانداران اسـتانهای
مـرزی تأکیـد کرده کـه باید از ایـن ظرفیت برای توسـعه
دیپلماسـی اقتصـادی اسـتفاده کننـد؛ در این بیـن همان
طـور که گفته شـد جایگاه ویـژه تبریز و آذربایجانشـرقی
در حـوزه روابـط خارجـی و ارتباط با کشـورهای همسـایه
نقـش آفرین اسـت.
بر این اسـاس در سـه ماه گذشـته جلسـات متعددی
با سـفرای کشـورمان در کشورهای همسـایه برگزار شده و
ظرفیتهـای اسـتان در دوره جدیـد به بازرگانـان و فعاالن
اقتصادی معرفی شـد.
بایـد ظرفیتهـای اسـتان به سـرعت در کشـورهای
همسـایه ،معرفـی شـود و تبـادل هیأتهـای اقتصـادی با
ایـن کشـورها در دسـتور کار قـرار گیـرد؛ البتـه صنعـت،
معـدن و تجـارت آذربایجانشـرقی بایـد پیشـاهنگ

دیپلماسـی مـرزی بـا کشـورهای همسـایه باشـد.

امـکان مشـارکت در بازسـازی مناطق آزاد شـده قره
بـاغ بـه عنوان اقـدام منطقـه ای و فرصت سـرمایه گذاری
در سـوریه و افغانسـتان بـه عنـوان مزیـت فرامنطقـه ای،
از جملـه فرصتهـای تحقـق دیپلماسـی مرزی اسـت که
سـرمایه گـذاران ،فعـاالن اقتصـادی و بخـش خصوصـی
آذربایجانشـرقی مـی تواننـد ورود پیـدا کننـد.
اسـتاندار آذربایجانشـرقی نیـز در دیدارهـای اخیـر
خـود بـا مقامهـای جمهـوری آذربایجـان بـه موضـوع
بازسـازی قـره باغ توجـه کرده و مقرر شـده پیمانـکاران و
شـرکتهای فنی مهندسی کشـورمان در بازسازی مناطق
آزادشـده قرهبـاغ مشـارکت فعال داشـته باشـند ،در ادامه
ایـن مسـیر بایـد از سـایر زمینههـای سـرمایه گـذاری و
اقتصـادی در کنـار بهـره منـدی از ظرفیتهـای مبادالت
بـا کشـورهای همسـایه بهـره مند شـد.
البتـه حضـور اخیـر سـفرای کشـورهای بلاروس،
بنـگالدش ،ترکیه ،جمهـوری آذربایجان و ارمنسـتان برای
مذاکـره بـا اسـتاندار آذربایجانشـرقی شـروع خوبـی برای
گشـایش اقتصـادی و توسـعه اقتصـاد کشـور در جهـت
بهبـود معیشـت مردم اسـت.
موافقـت نامـه تجـارت ترجیحـی بـا جمهـوری
آذربایجـان نیـز در حـال نهایـی شـدن اسـت کـه در ایـن
صـورت موضـوع صـادرات ایـران بـه ایـن کشـور تسـهیل
میشـود ،ایـن موضـوع نیـز از دیگر دسـتاوردهایی اسـت
کـه در نتیجـه تالشهـای اسـتاندار آذربایجانشـرقی در
راسـتای عمل به دیپلماسـی مرزی برای توسـعه اقتصادی
و روابـط بیـن الملـل اسـت.
البتـه ناگفتـه پیداسـت که تمـام ایـن اقدامـات آغاز
راه طوالنـی بـرای توفیق در صادرات ،تولیـد ،بازاریابی بین
المللـی و اسـتفاده از ظرفیتهـای راکـد آذربایجانشـرقی
بـرای رونـق اقتصاد و ثمردهـی آن در سـالیان آینده برای
توسـعه اقتصادی است.

59

نشریه اتاق تبریز  /شماره / 11زمستان 1400

60

نشریه اتاق تبریز  /شماره / 11زمستان 1400

مروری بر عمده مشکالت بخش معدن استان آذربایجانشرقی
ذیل کمیسـیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز تشـکیل
کمیته تخصصی معدن در ِ
یافتـه اسـت و بـه صورت تخصصی ،مسـائل و چالشهای این بخش را بررسـی میکند.
بنابـر اعلام مسـعود بنابیـان ،رئیس کمیسـیون صنعت و معـدن ،برنامه ایـن کمیته،
آمـاده کـردن گـزارش پتانسـیلهای معـادن اسـتان و چالشها و مشـکالت ایـن بخش به
همـراه راهحلهـای پیشـنهادی جهـت ارائه به مدیریت ارشـد اسـتان اسـت.
نصیرنـوری ،مسـئول کمیتـه معـدن ایـن کمیسـیون نیز بـا اعلام اینکه در سـنوات
گذشـته ،پژوهشهـای خوبـی در زمینـه معـادن در اسـتانداری ،معاونـت امـور معـادن و

صنایـع معدنـی سـازمان صمـت ،دانشـکده معدن دانشـگاه صنعتی سـهند ،خانـه معدن و
نظام مهندسـی معدن اسـتان انجام شـده اسـت ،از تشـکیل کمیتهای کارشناسی با حضور
نماینـدهای از هـر کـدام از دسـتگاههای مذکـور خبـرداد و گفـت :ایـن کمیتـه در جهـت
بروزرسـانی ایـن گزارشهـا و ارائـه بـه مدیران ارشـد اسـتان اقـدام خواهـد کرد.
در ادامـه ،مشـکالتِ عمـده بخـش معدن اسـتان که در کمیتـه معدن اتـاق بازرگانی
تبریـز طـرح شـده اسـت به همـراه راهکارهـای پیشـنهادی در قالب جدول ،بـه مخاطبین
گرامـی ارائه میشـود .

عمده مشکالت بخش معادن استان
ردیف

عنوان مشکل یا چالش

راهکارهای پیشنهادی

دستگاه/نهاد
مرتبط با حل موضوع

1

عدم اعتبارات بانکی -کمی اعتبارات و عدم قبول پروانه به عنوان وثیقه
( تبصره  1ماده  9قانون معادن)

تخصیص اعتبار توسط نهادهای مالی و اعتباری با
مصوبات الزم -قبول پروانه به عنوان وثیقه

بانکها -استانداری و
سازمان صمت

2

تعامل ضعیف ادارات خاصه اداره منابع طبیعی ،محیط زیست
و غیره و عدم توجه به رشد پایدار توسط آنها

تشکیل منظم جلسات تعامل به دبیری
تشکلهای معدن استان و ریاست استانداری

منابع طبیعی-محیط زیست-
میراث فرهنگی -انرژی اتمی -آب
منطقهای -استانداری -صمت

3

مشکل معارضین محلی بیش از حد در معادن استان ناشی
از عدم اجرای ماده  19و تبصرههای ذیل آن
ف اشخاص حقیقی و حقوقی در محدودههای
طبق این ماده قانونی ،هرگونه تصر 
دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم قضایی تحت عنوان تصرف عدوانی
محسوب میشود و این تصرف و مزاحمت جرم مشهود است و دستگاههای مربوطه
باید بالفاصله به رفع این تصرف اقدام کنند.

طرح موضوع در شورای گفتگو و درخواست از
رییس دادگستری برای ابالغ موضوع به نیروی
انتظامی

دادگستری-
نیروی انتظامی -فرمانداری-
استانداری -صمت

4

عدم وجود دادگاه ویژه مشکالت معدنی و عدم آشنایی قضات محترم
به قوانین معدن و تضییع حقوق معدنکاران

تشکیل دادگاه ویژه در دادگستری استان

صمت-استانداری -دادگستری

5

دیدگاه غلط تعدادی از مسئولین در خصوص داللی
در کارهای معدنی

طرح موضوع با استاندار و ابالغ ایشان
به مسئولین برای اصالح دیدگاه
در جلسات شورای اداری استان

استانداری  -صمت
و مدیر کل ادارات استان

6

عدم اجرای کامل قانون معادن:
الف) ماده  5و تبصرههای آن :ایجاد زیرساخت توسط دولت
ب) تبصره  1ماده  9قانون معادن :مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلف
پیگیری و اجرای قانون توسط صمت
هستند ،معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء
که متولی معادن است
و بازپرداخت تسهیالت مالی بپذیرند.
اصالح دیدگاه و ساختار مدیریتی در صمت
ج) تبصره  4ماده  65 :14درصد حقوق دولتی جهت توسعه بخش معدن و
صنایع معدنی 15 ،درصد حقوق دولتی به ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه و در کالن قضیه ،تشکیل وزارت معادن مستقل
شهرهای معدنی منظور شود.
د) ماده  15 :25درصد تبصره  3ماده  6و  12درصد حقوق دولتی
ماده  14جهت احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی منظور شود.

سازمان صمت – تشکلهای
معدن  -نظام مهندسی معدن
استان و وزارت صمت
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7

ضرورت برون سپاری یکسری از فعالیتهای سازمان صمت طبق ماده
 117آیین نامه اجرایی قانون معادن جهت ایجاد فرصت برای کارهای
برنامهریزی ،مدیریتی و اعمال حاکمیت توسط سازمان

سازمان صمت استان در این خصوص باید اقدام
کرده و این مورد باید اصالح شود.

صمت – تشکلهای
معدن و استانداری

8

عدم آشنایی معدنکاران به قوانین و آیین نامههای اجرایی
و ضرورت آموزش آنها

آموزش توسط صمت و تشکلهای معدن با الزامات
و راهکارهای ممکن

صمت و تشکلهای
معدن استان

9

عدم توجه مسئولین اجرایی استان به معدن به عنوان پیشران صنعت و
تجارت.

10

ضرورت تدوین کتابچه پتانسیلهای معدنی استان
(اکتشاف – استخراج – فرآوری و غیره)

11

تشکیل کمیته علمی و فنی برای خدمات مهندسی مورد نیاز

12

استانداری -مدیران کل
توجه جدی به برنامههای استراتژیک توسعه استان،
استانی دادگستری و نیروی
شهرستانها و بازخواست از همه مسئولین مرتبط
انتظامی
تخصیص بودجه و آمایش معادن استان

صمت ،نظام مهندسی معدن
تشکیل کمیته ای مرکب از صمت  -نظام
استان تشکلهای معدن
مهندسی معدن استان -تشکلهای معدن
استان  -سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان ،سازمان زمین شناسی و
اکتشافات معدنی شمالغرب
شمالغرب

ضرورت بازنگری در نحوه صدور مجوز تاسیس
با توجه به اشباع بازار مصرف مواد معدنی و بیشتر شدن عرضه آنها نسبت
واحدهای صنایع معدنی و پروانه بهره برداری معدن
به تقاضای آن ،صدور مجوز تأسیس کارخانه و پروانه بهره برداری معدن
با عنایت به نیاز استان و مناطق همجوار و یا صادرات
مدیریت و برنامه ریزی شود.
و مشخص شدن حوزه فروش هر یک از آنها

13

در محاسبه حقوق دولتی ،تناژ واقعی که توسط مسئولین فنی معادن هر
ماه به سازمان صمت گزارش میشود ،مد نظر قرار گیرد.

14

تناژ واقعی استخراج معادن به اداره مالیات گزارش شود ،نه تناژ اسمی.

سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان-سازمان صمت –
تشکلهای معدن  -استانداری

قبول تناژ مسئول فنی از طرف صمت

صمت -استانداری و
تشکلهای معدن
صمت -نظام مهندسی معدن-
تشکلهای معدن

قبول تناژ مسئول فنی از طرف صمت و ابالغ آن صمت -نظام مهندسی معدن-
تشکلهای معدن و اداره دارایی
به اداره دارایی

15

مشکل جریمه برای تاخیر در پرداخت حقوق دولتی برای بهره برداران
مالیات مربوط به درآمد حاصله ،به صورت چک
معادن که حتی درآمد کافی برای تسویه اصل مبلغ حقوق دولتی را ندارند.
دریافت شده و جریمه دیرکرد برای آن
با توجه به آنکه اکثریت دریافتی حاصل از فروش مواد معدنی ،به صورت
احتساب نشود.
چکهای بلند مدت است.
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صمت -نظام مهندسی معدن-
تشکلهای معدن

اجرای دقیق ماده  26قانون معادن  -مشکل مهم و اساسی دیگر اخذ
مجوزهای تکراری سالیانه یا تمدید ساالنه و درخواست سینه کار از ادارات
منابع طبیعی است .در صورتیکه یکبار در زمان صدور پروانه مجوزهای
الزم بایستی از ادارات مختلف گرفته شود و فعاالن این بخش با نظارت
سازمان صنعت ،معدن و تجارت به فعالیت خود بپردازند.

اقدام طبق قانون معادن و اعالم نظر ادارات
به کل محدوده اکتشافی

منابع طبیعی  -صمت
محیط زیست
تشکلهای معدن

17

محدود شدن افزایش حقوق دولتی در وضعیت موجود اقتصادی

طبق قانون حداقل هر سه سال یک بار

صمت – تشکلهای معدن -
نظام مهندسی معدن
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مشکل پرداخت حقوق دولتی توسط بهره برداران معادن در طول فصل
سرما و زمستان و عدم برداشت از معادن

تعطیلی معدن در ماههای بارندگی طبق اعالم
مسئول فنی و عدم پرداخت حقوق دولتی و ...

صمت – تشکلهای معدن -
نظام مهندسی معدن
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هزینه تبصره دو و سه ماده  6که در زمان پروانه اکتشاف و قبل از گواهی
کشف و قبل از تعیین ذخیره ماده معدنی اخذ میشود .در صورت عدم
وجود ذخیره معدنی مقرون به صرفه نبوده و معدن کار متضرر میشود.

بعد از گواهی کشف و تعیین مقدار ذخیره ماده
معدنی ،هزینه تبصره  3وصول شود.

صمت – تشکلهای معدن -
نظام مهندسی معدن

الزام ادارات به پاسخگویی استعالمات صرفاً از طریق سامانه پنجره واحد در بازه اجرای دستورالعمل ارسال و دریافت هرگونه
زمانی قانونی و سلب هرگونه ادعای بعدی مطابق قانون برنامه توسعه کشور .استعالم از ادارات از طریق سامانه پنجره واحد.

صمت – محیط زیست -منابع
طبیعی و آبخیزداری
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خودداری از ترویج و اشاعه حقوق تعریف نشده تحت عنوان مسئولیت
اجتماعی که متاسفانه بهدلیل نبود میزان و معیار آن ،امکان تحقق آن
غیرممکن شده است.

لزوم تعریف خدمات معادن در قالب مسئولیت
اجتماعی.

سازمان صمت در قالب
پیشنهاد برای وضع مقرره

آذربایجان شرقی بهشت منابع معدنی
لزوم جذب سرمایه و تعامل
سازنده با سرمایهگذاران
ایـران کشـوری اسـت غنی از منابع طبیعی و ذخایر سرشـار زمینی و زیرزمینـی ،از نفت و گاز گرفته
تـا کانیهـای معدنـی و محصـوالت متنوع کشـاورزی و این ظرفیـت را میتـوان یکـی از مهمترین عوامل
تـابآوری کشـور در برابـر تحریمهـا و فشـارهای چندیـن و چندسـاله بینالمللـی برشـمرد .مزیتـی کـه
جمهـوری اسلامی ایـران را قادر سـاخته تـا عالوه بر درآمـد حاصل از فـروش این منابع ،بخـش مهمی از
نیازهـای خـود بـه مـواد اولیـه در بخشهای مختلـف را نیز از همیـن منابع خـدادادی تولیـد و تأمین کند.
در ایـن بیـن منابـع معدنـی از جملـه بخشهایـی هسـتند که از یک سـو با توجـه به نیـاز و تقاضای
جهانـی بـه ایـن مـواد و از سـوی دیگـر وابسـتگی بسـیاری از صنایـع و تولیـدات داخلـی بـه مـواد اولیـه
اسـتخراجی از دل معادن مدفون در خاک زرافشـان کشـور از اهمیتی باال برخوردارند و آذربایجانشـرقی
یکـی از مهمترین اسـتانهای کشـور در این زمینه محسـوب میشـود که تخمیـن و برآوردها در خصوص
ذخایـر معدنـی آن به ویـژه مس متفاوت اسـت.
طبـق اعلام سـازمان زمینشناسـی و اکتشـافات معدنـی ،آذربایجانشـرقی  ۴۰درصـد ذخایـر مس
کشـور را در خـود جـای داده و بـه گفته معاون سـابق هماهنگی امور اقتصادی اسـتاندار آذربایجانشـرقی
نیـز ایـن اسـتان بیـش از یک میلیارد تن ذخایـر مس معادل  ۳۰درصـد از ذخایر مس کشـور را در اختیار
دارد و رئیـس سـابق سـازمان صمـت اسـتان نیـز معادنی چـون مسسـونگون را یک ظرفیت بـزرگ برای
اسـتان و کشـور دانسـته چـرا کـه  ۲۰درصـد ذخایر مس کشـور و یـک درصـد ذخایر مس جهـان در این
معدن قـرار دارد.
آنچـه ذکـر شـد به خوبـی نشـانگر ظرفیتهای معدنـی بالقوه آذربایجانشـرقی اسـت که بـه راحتی
مـی توانـد نـه تنهـا زمینـه توسـعه همـه جانبـه ایـن اسـتان بلکـه منطقـه شـمالغرب و حتی کشـور را
میسـر سـازد و رسـیدن بـه ایـن مهم از طریـق برنامه ریزیهـای مدون مسـئوالن و البته همسـویی و هم
افزایـی حلقههـای متعـدد صنعـت معدنی اسـتان از فعاالن و سـرمایه گـذاران این بخش گرفتـه تا نهادها
و انجمنهـای ایـن عرصـه ممکـن خواهـد بـود .انجمنهایـی ماننـد انجمن کانـی غیرفلزی که نخسـتین
انجمـن ایـن حـوزه در سـطح کشـور اسـت و ریاسـت هیـات مدیـره آن را میرابوالفضل حسـنی از فعاالن
صنعـت معدنـی کشـور و آذربایجانشـرقی بر عهـده دارد ،فردی که امضـای وی به همراه هفـت نفر دیگر
بر پای اساسـنامه نخسـتین خانه صنعت و معدن کشـور زده شـده اسـت .آنچه در ادامه می خوانید گفت
و گویـی اسـت بـا این فعال باسـابقه حوزه معدنی اسـتان و کشـور کـه در عرصه بین المللی نیز دسـتی بر
آتـش سـرمایهگذاری و فعالیت اقتصـادی دارد.

توگـو ،تصویـری
بـه عنـوان مطلـع گف 
کلـی از حـوزه فعالیـت و عملکرد انجمـن کانی
غیرفلـزی ارائـه بفرماییـد.
سیاسـت انجمـن در حـوزه کانـی غیرفلـزی بـر
اصـل فـرآوری و جلوگیـری از خـام فروشـی منابـع
معدنـی متمرکـز اسـت و در همیـن راسـتا  ۸۰۰پروانه
بهرهبـرداری در سـطح آذربایجانشـرقی داریـم کـه از
ایـن تعـداد  ۴۰۰مـورد فعال هسـتند و برخـی از آنها
علاوه بـر فعالیتهـای معدنـی ،کارخانههـای عمومـاً
مرتبـط بـا بحث فـرآوری مـواد اسـتخراجی نیـز دارند
و برخـی تنهـا در بخـش اسـتخراج معـادن فعالیـت
میکننـد.
ماموریـت دوم ،اصلاح مـوارد قانونـی و ارایـه
مشـاوره بـه دولـت در حـوزه فعالیتهـای معدنـی در
کنـار تزریـق دانـش فنـی بـه فعـاالن بخـش معـدن
اسـت و بـر همیـن اسـاس در تمـام حوزههـای مربوط
بـه اسـتخراج و بهـره برداری و فـرآوری ،تعامـل الزم را
بـا همـه دسـتگاهها و نهادهـا داریـم چـرا کـه در ایـن
بخـش بـا تعـدد دسـتگاههای ناظـر و صاحـب نظـر
روبـرو هسـتیم و تعامـل با ایـن بخشها برای تسـهیل
فعالیتهـای معدنـی ضـروری اسـت.
با توجه به ظرفیتهای سرشار معدنی
آذربایجانشرقی ،وضعیت فعلی استان در
بهرهگیری از این ظرفیتها را چگونه ارزیابی
میکنید؟
در توصیـف ایـن ظرفیتها کافی اسـت بدانیم که
خـاک زرخیـز آذربایجانشـرقی مدفـن و معـدن هفت
میلیـارد تـن ذخایـر معدنی اسـت که طیف وسـیعی از
مـواد را شـامل میشـود .با این حـال به واسـطه برخی
واگذاریهـای اشـتباه در سـایه نقـص قوانیـن ،ایـن
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معـادن بـه افـراد فاقـد صالحیـت مالـی و تـوان علمی
و فنـی ،سـپرده شـده و البتـه بایـد اذعـان کـرد که در
غالـب معـادن کشـور کار اسـتخراج بـدون حضـور یک
مجموعـه اسـتخراج متخصـص صـورت می گیـرد .باید
ایـن اجمـاع بـه وجود آیـد کـه از این منابع به درسـتی
بهـره بـرداری کنیم چـرا که ایـن معادن ،ثـروت ملی و
متعلـق بـه همـه مـردم اسـت و نباید بـه واسـطه بهره
برداریهـای نادرسـت ایـن ثـروت را ضایـع کنیـم و از
بیـن ببریم.
اسـتان مـا نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و
بـرای نمونـه نفلیـن سـینیت سـراب سالهاسـت کـه
زمین آن محصور شـده و حتی طرح شـهرک سـرامیک
نیـز بـرای اسـتفاده از ظرفیتهـای ایـن معـدن ارائـه
شـده امـا همچنـان خـاک مـی خـورد .در حالـی کـه

قابلیتها و زیرساختهای فرآوری
مواد معدنی در استان ما

به هیچوجه قابل مقایسه با
بسیاری از استانها نیست

در اسـتانی ماننـد کرمـان تنهـا یـک بانـک ،بـرای یک
مجموعـه عظیـم  ۱۰میلیون تنی فوالد سـرمایه گذاری
کرده ،در آذربایجانشـرقی از این حیـث اقدام درخوری
نشـده و نیـاز بـه اجمـاع بین مسـئوالن و نماینـدگان و
البتـه فعـاالن بخـش معدنـی بـرای تحـرک و فعالیـت
بیشـتر از حیـث جـذب سـرمایه گـذار و توسـعه حوزه
معدنـی داریـم .در این بخـش باید با تأسـف بگوییم که
بعضـی از سـرمایه گذاران و پیشـروان صنعـت معدن به
علـت همیـن برخوردها و رویکردهای اشـتباه از اسـتان
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خـارج شـدهاند و در سـایر اسـتانها و حتـی خـارج از
کشـور به فعالیت مشـغول هسـتند.
وقتی سخن از معدن و فعالیتهای معدنی به
میان میآوریم ،مس سونگون به عنوان نماد استان
و البته نمونه ای از انفعال در بهره برداری حداکثری
از ظرفیتهای معدنی آذربایجانشرقی به ذهن هر
مخاطبی متبادر میشود .نظر شما در این خصوص
به عنوان کسی که سالها سابقه حضور در عرصه
معدنی را دارید ،چیست؟
در حـوزه مـس نیـز منابـع سرشـاری داریـم کـه
در کنـار ذخایـر دیگـر ماننـد نفلیـن سـینیت میتوانـد
زمینهسـاز تحـول و توسـعه همـه جانبـه نـه تنهـا
آذربایجانشـرقی بلکـه کل منطقه و حتی کشـور شـود
و اگـر تنها طبق قانون سـه درصد درآمدهـای حاصل از
معـدن مس سـونگون برای توسـعه خود منطقـه هزینه
شـود ،مـی توانـد تحولـی بـزرگ در همـه عرصههـا بـه
ویژه از حیث اشـتغال و درآمدزایی باشـد و عالوه بر این
بـه واسـطه درآمدهای حاصـل از امور مالیاتی با توسـعه
فعالیتهـای معدنـی شـاهد گسـترش فعالیتهـای
اقتصـادی و صنعتـی خواهیم بود که نتیجـه آن افزایش
درآمدهـای مالیاتـی خواهـد بـود کـه طبـق قانـون 80
درصـد آن بایـد در خـود اسـتان هزینه شـوند.
الزمـه ایـن امـر اسـتفاده از نیروهـای مجـرب و
کارآزموده اسـت و بر همین اسـاس بایـد از کوچ فعاالن

صنعتـی بـه ویژه در حـوزه معدن جلوگیـری کنیم چرا
کـه برخی از فعـاالن معدنـی آذربایجانشـرقی در حال
حاضـر نـه تنها در سـایر اسـتانها بلکه خارج از کشـور
فعالیـت میکننـد .بـه ایـن دلیـل کـه در اسـتان بـه
بهانههـای مختلـف ،فعـال و سـرمایهگذار و کارآفریـن
را کـه بزرگتریـن سـرمایه اقتصادی و صنعتی هسـتند،
فـراری میدهیـم در حالـی کـه ایـن افـراد شـب و روز،
همـه تـوان و سـرمایه خـود را بـر سـر ایـن کار مـی
گذارنـد .بایـد در کنـار تغییر نگاه مسـئوالن و تسـهیل

فرآیندهـای مربـوط بـه فعالیتهـای معدنـی ،فرهنـگ
کار و تولیـد نیـز در بیـن فعـاالن ایـن عرصـه نهادینـه
شود.
برای بالفعل کردن این ظرفیتهای بالقوه که
مورد اذعان همه است ،چه الزاماتی نیاز است؟
در بسـیاری از اندیسهـای معدنـی ،ظرفیتهـای
چشـمگیری داریـم و تنها در حـوزه کانیهای غیرفلزی
اسـتان واحدهـای متعـددی فعالیت میکننـد که بهره
گیـری از تـوان و ظرفیـت آنها نیازمنـد تقویت چنین
واحدهایـی اسـت و در ایـن بیـن بـا توجـه بـه اینکـه
جـذب بودجـه بـه طـور طبیعـی و ماننـد همـه جـای
دنیـا در کشـور ما نیـز مبتنی بـر البیگـری و چانهزنی
اسـت ،بایـد قدرت خـود را در این حـوزه افزایش داده و
حساسـیت عمومـی را بـرای مطالبهگـری در این بخش
بـاال ببریـم و علاوه بـر این بایـد بپذیریم کـه قابلیتها
و زیرسـاختهای فـرآوری مـواد معدنی در اسـتان ما به
هیچ وجه قابل مقایسـه با بسـیاری از اسـتانها نیسـت
و اسـتفاده از ایـن ظرفیتهـا نیازمنـد مطالبهگـری
عمومـی و البته پیگیـری جدی مسـئوالن و نمایندگان
اسـتانی اسـت تا زمینه جذب سـرمایه و اعتبارات مورد
نیـاز بـرای توسـعه این بخـش نیز فراهم شـود.
از طـرف دیگـر بایـد توجـه داشـت کـه بـه دلیـل
میـزان بـاالی نیـاز سـرمایهگذاری در حـوزه معدنـی،
بایـد از یـک سـو طـرح و برنامـه مـدون بـرای توسـعه
ایـن صنعـت از سـوی مسـئوالن و فعـاالن ایـن حـوزه
ارائـه شـود و از سـوی دیگـر ذهنیت درسـت در فعاالن
صنعتـی بـرای اسـتفاده از ظرفیتهای سـرمایهگذاران
بـه ویـژه در بخـش معـدن ایجـاد شـود و اگـر قـادر به
جـذب سـرمایهگذار خارجی نیسـتیم ،حداقل سـرمایه
گـذاران داخلـی را ولـو از خـارج از اسـتان جـذب کنیم
چـرا که سـرمایه گـذار ،با خـود تکنولوژی و فنـاوری به
همـراه می آورد که الزمه توسـعه در هر بخشـی اسـت.
اگـر چنیـن نـگاه و بینشـی در بیـن مسـئوالن و
فعـاالن صنعتی اسـتان نهادینه شـود ،با جذب سـرمایه
و ورود تکنولـوژی تنهـا در دو حـوزه مـس و نفلیـن
سـینیت ،مقیاس بهره برداری معدنی آذربایجانشـرقی
از کامیـون و تـن بـه کشـتی و مگاتـن تبدیل میشـود
و رسـیدن بـه ایـن ظرفیـت نیازمنـد اقدامـات جدی و
متناسـب بـا چنیـن هـدف گـذاری اسـت و بـر همیـن
اسـاس بایـد بـا تغییـر رویکـرد بـه دنبـال جـذب
سـرمایهگذار بیشـتر باشـیم.
بـا توجـه بـه مجمـوع ایـن مباحـث آیـا
هدفـی مانند تأسـیس شـرکت مـس آذربایجان
را ممکـن مـی دانیـد و بـه نظر شـما آیـا وجود
چنین شـرکتی می تواند مسـیر توسـعه معدنی
آذربایجانشـرقی را تسـهیل کنـد؟
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بـدون شـک اسـتانی شـدن شـرکت مـس ،امـری
ضـروری اسـت کـه البتـه بایـد از مسـیر تعامـل و بـه
رسمیت شـناختن منافع سـرمایهگذاران در این زمینه،
عملـی شـود .هر سـرمایهگذار چه اسـتانی و چـه خارج
از اسـتان بـر حسـب قانـون و میـزان سـرمایه گـذاری
کـه انجـام مـی دهـد ،از درآمدهـای حاصله نیـز منتفع
میشـود کـه بایـد در مقابـل درآمدهـای مالیاتـی و
منابعـی کـه از طریـق فعالیتهـا و مشـاغل مرتبـط بـا
حـوزه معدنی حاصل میشـود ،در اسـتان هزینه شـود.
البتـه بایـد مجـدد تأکیـد کنیـم کـه موضـوع
اسـتقالل مـس آذربایجـان تنهـا بـا تعامـل ممکـن
اسـت و بایـد بـرای ورود حداکثـر سـرمایه و تکنولوژی
از تمـام مسـیرهای ممکـن تلاش کنیـم چـرا کـه
آذربایجانشـرقی داراییهـای بسـیاری در ایـن حـوزه
دارد کـه بایـد بـا اجماع و همدلی همه افـراد و نهادهای
دخیـل ،زمینـه را بـرای اسـتفاده بهینـه از ظرفیتهای
معدنـی بـا رعایـت ضوابط فنـی و بهرهبـرداری علمی و
فنـی بـا رویکرد حفـظ منابع و ایجـاد بیشـترین ارزش
افـزوده ،فراهـم کنیـم.
در پایـان به عنوان فردی با سـالها سـابقه
فعالیـت در عرصـه معدنـی ،راهـکار شـکوفایی
ایـن حـوزه در اسـتان را چه مـی دانید؟
در بحـث زیرسـاختهای اسـتفاده از معـادن،
نیـاز بـه کارهـای جـدی داریـم و بـا توجـه بـه اینکـه
هزینـه دسـتگاهها ،ماشـین آالت و ایجـاد راههـای
دسترسـی در حـوزه معـادن بسـیار باالسـت ،به شـدت
نیازمنـد همـکاری مسـئوالن اسـتانی و تأمین بخشـی
از ایـن هزینههـا در قالـب بودجههایـی ماننـد راههـای
روسـتایی و نظایـر آن هسـتیم تـا از ایـن طریـق زمینه
فعالیتهـای معدنـی بـرای سـرمایهگذاران ایـن عرصه
تسـهیل شـود و البتـه بایـد توجـه داشـت که اسـتفاده
از بودجـه سـنواتی عمرانـی بـرای توسـعه فعالیتهـای
معدنـی بـه دلیـل ظرفیـت درآمدی بـاالی ایـن بخش
در کمتریـن زمـان بـه اسـتان بازمیگـردد و در واقـع با
ایـن عمل علاوه بر توسـعه عمرانـی مناطـق پیرامونی
معـادن ،امـکان بهرهبـرداری حداکثـری از ایـن ظرفیت
بـرای افزایـش درآمدهـای اسـتانی نیـز فراهم میشـود
و علاوه بـر لـزوم توجه جـدی بـه بحث زیرسـاختها،
بایـد هلدینگها و شـرکتهای بـزرگ را برای سـرمایه
گـذاری و حضـور در عرصه معدنی اسـتان جـذب کرده
و بـه جـای برخوردهـای احساسـی و مقطعـی بـا ایـن
موضـوع ،تعامـل بـا سـرمایهگذاران و شـرکتهای غیـر
اسـتانی را در دسـتور کار قـرار داده و از ظرفیـت آنهـا
بـرای توسـعه زیرسـاختهای معدنـی و درآمدزایـی از
ایـن منابـع سرشـار خـدادادی در آذربایجانشـرقی
اسـتفاده کنیم.

فرآوری ،حلقه گمشده
مواد معدنی در آذربایجانشرقی
طاهر خیری ،خبرنگار
سـهم اقتصـادی آذربایجانشـرقی از منابع طبیعی و
معدنـی خـدادادی چقدر اسـت؟ بهراسـتی مردم اسـتان
از ایـن ثـروت الهـی چقـدر توانسـتهاند بهرهمند شـوند و
یـا اینکـه با داشـتن منابع بیشـمار بـه رفاه برسـند .این
خطـه از ایـران از نظـر تنوع معـادن فلـزی رنگین کمانی
از معـادن اسـت بـه گونهای کـه در معادن ایـن خطه 52
مـاده معدنـی شـامل طلا ،مـس ،منگنـز و آهـن کشـف
شـده است.
واقعیـت ایـن اسـت کـه در آذربایجانشـرقی
هشـت میلیـارد تـن ذخایـر معدنی وجـود دارد کـه پنج
میلیـارد تـن آن بـه نفلیـن سـینیت و سـه میلیـارد هـم
بـه سـایر معـادن ماننـد آهک ،گـچ و سـنگهای تزئینی
اختصـاص یافتـه اسـت 30 .درصد مس کشـور متعلق به
آذربایجانشـرقی بـوده و این اسـتان رتبه نخسـت ذخایر
معدنـی را نیـز در کشـور دارا اسـت امـا بـا وجـود ایـن
همـه ثـروت خـدادادی و ظرفیتهـای کم نظیـر معدنی،
آنچنـان کـه بایـد بـه تغییری ملمـوس در سـطح زندگی
مـردم و توسـعه اقتصادی آذربایجانشـرقی منجر نشـده
است.
چـه اگـر در ایـن سـالها به توسـعه بخـش معدن و
فـرآوری محصـوالت معدنـی از سـوی مسـئوالن اجرایی
اسـتان اهمیـت داده میشـد ،اکنـون شـاهد بیـکاری
جوانـان تحصیـل کـرده و مهاجـرت آنـان به اسـتانهای
دیگـر نبودیم.
آذربایجـان شـرقی بـر روی کمربنـد جهانـی ذخایر
مـس قـرار دارد و یـک درصـد ذخایـر مـس دنیـا را در
خـود جـای داده اسـت .مجتمع مس سـونگون بـه عنوان
قلـب تپنـده صنایـع مـس آذربایجـان و دومیـن معـدن
مـس کشـورمان بیـش از یـک میلیـارد تن ذخیـره مس

شناسـایی شده دارد .سـاالنه  300هزار تن کنسانتره مس
در سـونگون تولیـد میشـود امـا ایـن فـرآورده یـا راهـی
هرمـزگان بـرای صـادرات میشـود و یـا میهمـان کرمـان
اسـت ،بـرای تبدیـل شـدن به مـس کاتد.
مـس سـونگون ماننـد نفـت بـرای توسـعه اسـتان
اهمیـت باالیـی دارد .متاسـفانه طـی ایـن سـالها
خامفروشـی صـورت گرفتـه و مسـئوالن نیـز مانـع از
خامفروشـی نشـدهاند .حتـی حسـابهای بانکـی ایـن
مجتمـع بـه بانکهـای اسـتان منتقـل نشـده اسـت .این
مطالبـه قانونـی و حق مردم آذربایجانشـرقی اسـت که از
بـرکات ایـن ذخایـر ارزشـمند بهـره ببرنـد.
در کنـار مجتمـع معدنـی مس سـونگون ،تنها معدن
نفلیـن سـینیت کشـور بـا ظرفیـت  30میلیارد تـن برای
تولیـد پـودر آلومینیـا بـه عنـوان مـاده اصلـی تولیـد فلـز
راهبردی آلومینیم در شهرسـتان سـراب واقع است .پروژه
ای مهـم و اسـتراتژیک برای اسـتان که کلنـگ اجرای آن
 25سـال پیـش بـه زمین زده شـد امـا به دالیلی تا سـال
 97اجرایـی نشـد .آرزویـی دیرینه که به نظر می رسـد در
مسـیر برآورده شـدن قرار گرفته اسـت.
فـرآوری و ایجـاد ارزش افزوده باال بـرای مواد معدنی
و تبدیـل آن بـه صنایـع فلـزی در اسـتان بایـد بـا جدیت
پیگیری شـود .در اسـتان فنـاوری برای فـرآوری انواع مواد
معدنی به شـکل امـروزی تقریبا وجـود ندارد.کارخانههای
موجـود قدیمـی هـم رفتـه رفتـه تعطیل شـده انـد چون
تقریبـا تمامـی آنهـا متعلـق به بخـش خصوصی اسـت و
آنهـا تـوان ادامه کار با سـرمایه محـدود را ندارند .واقعیتی
تلـخ کـه مـواد معدنـی ،ایـن سـرمایههای ملی بـه قیمت
ارزان از کشـور خـارج و بعـد از فـرآوری بـه دههـا برابـر
قیمـت به کشـور وارد میشـود.
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                                                                                      پای سخنان دارنده مدال افتخار صادراتی 1400

استان آذربایجانشرقی
همواره مفتخر به حضور بزرگمردانی
بوده که در عرصه صنعت و تولید ،جانانه
کوشیده و برای استان
و کشور افتخارآفرین بودهاند .در
این بین نشستن پای سخنان صنعتگر
باتجربهای که توانسته مدال افتخار
صادراتی در سال جاری را به دست آورد،
حالوتی خاص دارد.
گفتگوی نشریه اتاق تبریز با
حاج علي سالك نجات،
مديرعامل گروه صنعتي نجاتي آناتا
را در ادامه می خوانید.
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ابتـدا از چگونگي شـكل گيري آناتا و آغـاز راه برايمان
بفرمایيـد .هر چنـد اين موارد طـی گفتگوهـای مختلف از
زبان شـما شـنيده شـده ،اما بازهم شـنيدني است.
داسـتان آناتا قدمتي  85سـاله دارد .از كارگاه كوچك قندريزي
و توليـد دسـتي آبنبات پدر در " خيابان كهنه " تبريـز كه از دوران
كودكـي ام عالقـه وافر به فعاليـت در اين حرفه داشـتم تا زماني كه
پس اتمام درس و مدرسـه با جديت وارد كار شـدم .عشـق و عالقه
بـه كار و توليـد بهحـدي بـود كـه خسـتگي بـراي مـن بـي معنـي
شـده بـود و توانسـتم در انـدك زمانـي ،كار را توسـعه داده و بنـاي
كارخانـه را در ابتـداي جـاده ائـل گلي بهصـورت مكانيـزه و با توليد
بيسـكويت و آبنبـات ،بنـا کنم .گذر ايـام و تالشهاي توام با عشـق
و نيـز همراهـي فرزندانم موجب شـد تـا آناتا امـروز با اشـتغالزایي
بـراي بيـش از  3400نفـر از هموطنانم عالوه بر بازارهـاي داخلي با
صـادرات بـه اكثـر كشـورهاي جهـان" مـدال افتخار صادرات سـال
 " 1400را بـا افتخار كسـب کند.
شـايد آنچـه اكنـون از جنابعالـي ديـده مـي شـود،
نشـانهاي مختلـف صادراتـي ،عناويـن برتـر و مدالهاي
برگزيـده در حـوزه صنعـت و صـادرات اسـت امـا آنچه در
ايـن بيـن بـه آن توجـه نميشـود ،سـختيها و تالشهاي
موجـود در ايـن راه اسـت .از سـختيهاي رسـيدن به اين
جايـگاه بفرمایيد.
مـا در ابتـدا "يـا علي گفته ايم و عشـق آغاز شـده اسـت" .من
در طـول عمـرم كمتر بيـاد دارم كه براي صرف ناهار و يا اسـتراحت
در منـزل باشـم مگـر بهواسـطه كسـالت .عاشـق كارم هسـتم و تـا
وقتـي در جمـع خانـواده آناتا باشـم ،انـرژي به مراتـب مضاعف توام
با شـور وشـوق دارم.
هميشـه در توصيـه بـه فرزندانم و همـه همكارانـم در كارخانه
و تيمهـاي فـروش تاكيـد داشـته ام که رمـز پيـروزي و موفقيت در
كار فقـط و فقـط تلاش هدفمنـد و تـوام بـا عالقه و بدون حاشـيه
پـردازي اسـت .بديهـي اسـت در اينصورت مشـكل و سـختي براي

ادامـه راه و رسـيدن بـه مقصود و ماندن در اوج هيچ معني و ترسـي
نخواهد داشـت.
تاكنـون موفق به كسـب چندين رتبه برتـر صادراتي و
يـا مدالهـاي افتخار در حـوزه صادرات و تولید شـدهايد؟
دريافـت بيـش از  160لـوح وتنديـس دولتي و جشـنوارههاي
مختلـف داخلـي و خارجـي كه اهـم و شـمهاي ازآنهـا عبارتند از:
• واحـد صـادر كننـده نمونه ملي كشـور در سـالهاي ،1377
 1393 ،1390،1392 ،1389 ،1388 ،1385،1386 ،1381و
 1394و 1397و دريافـت مـدال افتخـار صـادرات سـال  1400از
روسـاي محتـرم جمهـوري اسلامي ايران
• واحـد نمونـه اسـتاندارد ملـي كشـور در سـالهاي ،1373
 1398 ،1385 ،1384 ،1383 ،1379 ،1374و 1399
• واحـد نمونـه صنعتـي ملـي كشـور در سـالهاي  1381و
1384
• پیشکسوت منتخب صنعت کشور در سال 1390
•پیشکسـوت منتخب صنعت اسـتان آذربایجانشرقی در سال
1396
• واحـد نمونـه صادرات اسـتان آذربايجانشـرقي طي سـاليان
متمادي
• واحد نمونه اسـتاندارد اسـتان آذربايجانشـرقي طي سـاليان
متمادي
• كارآفرين نمونه استان آذربايجانشرقي در سال 1385
• برگزيـده همايـش تجليل از زنده نامان شـهر تبريز در سـال
1389
• واحد منتخب جشنواره دكتر هدايت ( صنايع غذائي )
• دريافت گواهي نامههاي بين المللي كيفيت اروپا
• دريافـت لـوح تقديـر از چندين نمايشـگاه داخلـي و خارجي
با حضوري چشـمگير
• دريافـت مـدال اميـن الضـرب سـال  1398از اتـاق بازرگاني
ايران
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خیـر مدرسـه سـاز ( سـاخت مدرسـه در منطقـه مـرزداران
• ّ
تبریز)
• خيـر سلامت (حمايـت مالـي راه انـدازي بخـش سـرطاني
بيمارسـتان شـهيد مدنـي تبريـز و پایـگاه اورژانـس بیـن جـادهای
قر هچمـن)
هـم اكنـون آناتـا بـه چنـد كشـور خارجي ،صـادرات
دارد و آيا توانسـته مشـتريهاي ثابت خـود را در بازارهاي
جهانـي پيـدا كنـد؟ كـدام محصـوالت در داخل كشـور پر
مشـتري اسـت و كدام يـك در خارج از كشـور؟
آناتـا بـا تنـوع بيـش از يكصـد نـوع محصـول شـامل انـواع
شـكالت ،بيسـكویت ،ويفـر ،كيك ،آدامـس ،تافي ،آبنبات و اسـنك
و غلات حجيـم شـده و متجاوز از  1000نوع بسـته بنـدي تاكنون
توانسـته بـه بيـش از  60كشـور جهان صـادرات کرده و هـم اكنون
نيز مشـتريان ثابتي در كشـورهاي اروپایي ،آفريقایي ،همسـايگان و
كشـورهاي حـوزه خليـج فـارس دارد .مهمتريـن هـدف مـا حفظ و
ارتقـای كيفيـت محصـول و رضايتمنـدي مشـتري اسـت و تالش
در هميـن راسـتا موجـب عالقمنـدي مصرفكننـدگان بـه اكثـر
محصـوالت آناتـا در داخـل و خارج از كشـور اسـت.
راز موفقيـت كارخانجاتـي مثل آناتا در حوزه شـیرینی
و شـکالت را چه مـی دانید؟ ايـن موفقيت در چـه صورتي
ماندني اسـت؟
اينجانـب هميشـه معتقـد و عالقهمنـد بـه فعاليـت و رقابـت
سـالم بـودهام و هيـچ گاه موفقيت خود را در شكسـت ديگـران آرزو
نكـردهام و همـواره از خـدا خواسـتهام بـه كسـب وكار همـه بركـت
محـرك و عامـل پيشـرفت علاوه بـر تالش،
و رونـق عطـا فرمايـد.
ّ
رقابـت سـالم با سـاير همـكاران توليـد كننـده در اين حرفه اسـت.
رقابـت سـالم موجـب انگيـزه تنوع توليـد و ايجـاد بازارهـاي جديد
خواهـد شـد .عالقـه ،ارادهّ ،نيـت خيـر بـراي كسـب روزي حلال،
تلاش ،خيرخواهـي و مهمتـر از همـه تـوكل و يـاري جسـتن از

خداونـد بـزرگ و مهربـان ،عوامـل موفقيـت و پيشـرفت بـراي هـر
شـخص و در هـر جايگاهـي اسـت.
از فعاليتهـاي خيـر خواهانـه خودتـان كـه در
حوزههـاي مختلـف داشـته ايـد نيـز بفرماييـد.
عملـي كـه بـراي رضـاي خـدا باشـد ،اگر بـر زبـان بيايـد ،ريا
و تزويـر خواهـد بـود .مـن از آنچـه خداونـد از ثـروت دنيـوي برايم
ارزانـي داشـته در خدمـت به همنوعـان و هموطنـان عزيزم مضايقه
اي نكـرده و نخواهـم کـرد .البتـه بيشـتر عالقهمند هسـتم در كنار
توسـعه فعاليـت براي اشـتغالزایي بيشـتر در امور مدرسـه سـازي و
خدمـات سلامت جامعه مشـاركت و همكاري کنـم .لطف و رحمت
و بركـت خداونـد امانتـي اسـت تـا حـد توانـم و بهشـيوه صحيح به
ملـت شـريف و بزرگـوار ايـران عزيزم خدمـت کنم.
از مفهـوم " انصـاف " كـه بازاريـان و افـراد باسـابقه
حـوزه توليـد و صنعـت بـرآن اعتقـاد داشـتهاند ،برايمان
بفرماييـد .آيـا ايـن كلمـه از آغـاز تاكنـون براي شـما هم
جايـگاه خاصي داشـته و ايـن مفاهيم را چقدر در پيشـبرد
كارتـان موثـر ميدانيد؟
بـه نكتـه بسـيار مهمـي اشـاره کردید .جالـب اسـت بگويم در
زمـان كودكـي و دوره ابتدایـي معلم عزيزي داشـتيم كـه در كالس
آمـوزش قـرآن تاكيـد خاصي بر كلمـه " ويل للمطففين " داشـتند
يعنـي لعـن و نفريـن بـر كـم فروشـان .ايـن كلمـه از آن روز چنان
تاثيـري بـر من داشـته كـه پس از گذشـت چنديـن دهه هنـوز در
ذهـن و گوشـم طنينانـداز اسـت .رعايـت انصـاف و كسـب روزي
حلال نـه تنهـا موجـب رضـاي خـدا و رونـق و افزايـش روزي مي
شـود بلكـه موجب رضايت و خشـنودي خلـق خدا نيـز خواهد بود.
تلاش و حركـت از مـا و بركـت و روزي از خـدا .درسـتكار هميشـه
رسـتگار و روسـفيد خواهـد بود.
خدايا چنان كن سرانجام كار
تو خشنود باشي و ما رستگار

هیچگاه موفقیت خود را در

شکست دیگران آرزو نکردهام
و همواره از خدا خواستهام به

کسبوکار همه برکت و رونق

عطا فرماید.
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صادرکننده نمونه کشور:

صادرکنندگان سربازان جبهه اقتصادی هستند
شیرینی و شکالت تبریز شهرت جهانی دارد
رسـول بیـوک ،صادرکننـده نمونـه ملی ،مدیرعامل شـرکت داداش بـرادر (آیدیـن) ،خزانه دار اتـاق بازرگانی تبریـز و از فعاالن بزرگ
اقتصـادی در کشـور اسـت .بـرای اطلاع از چالشهـای صـادرات در کشـور و نحوه حمایـت دولتمـردان از صادرکننـدگان و ظرفیتهای
صنعـت شـیرینی و شـکالت تبریز گفتگویی بـا حاج رسـول بیوک انجـام دادهایم.

تدوین استراتژی صادرات،
یک نقشه راه مشخص
و تعیین متولی

برای این بخش،
اولین خواسته

صادرکنندگان است.

جناب آقای بیوک ،شما یکی از صادرکنندههای مطرح
کشور هستید که رزومه و سوابق شما گویای این موفقیت
بزرگ است ،از رموز موفقیتهای خود بگویید.
همـواره کار و تلاش اولویـت مـا بـوده و از روز اول کـه کار
خـود را شـروع کـرده ایم بـه دنبال کیفیـت محصول بودیـم ،وقتی
کیفیـت محصـول بـاال باشـد ،مشـتری داخلـی و خارجی بـه دنبال
محصـول مـی آیند.

مشـکالت در لجسـتیک کشـور ،عـدم برنامهریـزی بـرای کاهـش
هزینههـای انتقـال پـول در جریـان تجـارت ،حمایـت نشـدن از
صادرکننـدگان بـرای حضـور در نمایشـگاههای بینالمللـی و
هزینههایـی کـه صـرف برندینگ میشـود و عـدم برقـراری ارتباط
مسـتمر و مسـتقیم بیـن سـفارتخانهها و تشـکلهای اقتصـادی
زیرمجموعـه اتاقهـای بازرگانـی از چالشهـای مهـم پیـش روی
صـادرات در کشـور اسـت.

صـادرات چـه اهمیتـی در وضعیـت فعلـی اقتصـاد
کشـورمان دارد؟
امـروز اسـتمرار چـرخ تولیـد بـرای کشـور بسـیار پراهمیـت
بـوده و یکـی از اصلیتریـن نیازهـای اسـتمرار تولیـد این اسـت که
صـادرات غیرنفتـی به شـکلی مناسـب انجام شـود تا ارز مـورد نیاز
واردات مـواد اولیـه تولیـد فراهـم شـود و واحدهای تولیـدی بتوانند
ادامـه حیـات دهند.
امـروز صادرکننـدگان کشـور بـه عنـوان سـربازان خـط مقدم
جنـگ اقتصـادی هسـتند چراکـه صادرکننـدگان در ایـن مقطـع
بیشـترین خدمـت را بـرای تأمیـن ارز مـورد نیـاز کشـور انجـام
میدهنـد .در شـرایط فعلـی بـه دلیل تحریمهـای ظالمانـه آمریکا،
محدودیتهایـی در فـروش نفـت و درآمدهـای ارزی کشـور ایجـاد
شـده و صادرکنندگان غیرنفتی بخش وسـیعی از بار تأمین ارز را بر
عهـده گرفتـه اند که قطعاً ایـن اقدام آنها در تاریـخ ماندگار خواهد
شـد .ارز حاصـل از صـادرات غیرنفتـی به چرخـه اقتصاد کشـور باز
میگـردد.

چـه انتظاراتـی از دولتمـردان داریـد تـا شـاهد رونق
بیـش از پیش صـادرات در کشـور باشـیم؟
تدوین اسـتراتژی صادرات ،یک نقشـه راه مشـخص و تعیین
متولـی بـرای این بخـش ،اولیـن خواسـته صادرکنندگان اسـت.
توجـه بیـش از پیش به توسـعه صادرات غیرنفتـی و جهتگیری
سیاسـتهای تولیـدی بـه سـمت ایجـاد زیرسـاختها و
قابلیتهـای صادراتـی واحدهـای تولیـدی ضـروری اسـت.
بـدون تردیـد توانمندسـازی تولیـد با قابلیت کمـی و کیفی
بـرای صـادرات یکـی از مشـخصههای مهـم اسـت .صـادرات
غیرنفتـی بـه عنوان پیشـران جهـش تولید هـم از منظـر فروش
محصـوالت بـا قـدرت رقابتپذیـری باالتـر و هم از منظـر تامین
ارز بـرای خریـد مـواد اولیـه و فنـاوری روز دنیـا ،جایـگاه موثـر و
راهبـردی در اقتصـاد کشـور پیـدا مـی کند.
تهای تخصصـی بـرای بررسـی چالشهای
برگـزاری نشسـ 
صادراتـی هـر گـروه کاالیـی و تعییـن سـهمیه صادراتـی در هـر
گـروه کاالیـی بـرای جلوگیـری از ممنوعیتهـای یکبـاره و
غیرکارشناسـی ،دیگـر خواسـتههای مـا صادرکننـدگان از دولت
اسـت .بایسـتی از فعاالن اقتصـادی و کارآفرینانی که در شـرایط
جنـگ اقتصادی با صـادرات و ارزآوری ،بخش مهمـی از ارز مورد

در خصوص چالشهای پیش روی صادرات در کشور بفرمایید.
تحریمهـای اقتصـادی ،سـختی در انتقـال پـول و ورود آن،
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نیـاز کشـور را تامیـن میکننـد ،حمایت شـود.
شـما سـالیان سـال اسـت که در صنعت شـیرینی و
شـکالت فعال هسـتید ،در خصـوص جایـگاه این صنعت
نیـز توضیحاتی ارائـه فرمایید.
آذربایجـان شـرقی و شـهر تبریـز قطـب صنعـت شـیرینی
و شـکالت کشـور اسـت .بیشـتر تولیدات شـرکتهای شـیرینی
و شـکالت تبریـز بـه کشـورهای مختلـف جهـان صادر میشـود
کـه نشـان از کیفیـت بـاالی محصـوالت مـا دارد .وقتـی کیفیت
محصول باال اسـت ،مشـتری نیز بـه دنبال محصـول خواهد آمد.
بـا اینکه سـختیهای زیـادی در امر صـادرات داشـتیم ولی
هرگـز پا پس نکشـیدیم و تلاش کردیم و بازهم تلاش خواهیم
کـرد .شـکالت و شـیرینی ما توانسـته اسـت جایـگاه خـود را در
بازارهـای جهانـی پیـدا کنـد و مشـتریهای خـود را دارد کـه با
بهتریـن برندهـا رقابـت میکنیم.
در مورد شرکت داداش برادر نیز بفرمایید.
شـرکت داداش بـرادر در سـال  1341در شـهر تبریـز
تاسـیس شـده و فعالیـت خـود را بـا تولید انـواع آبنبـات و تافی
آغـاز میکنـد .در همـان ابتدای فعالیـت ،به علـت کیفیت باالی
محصـوالت تولیـدی ،سـهم عمـدهای از بـازار منطقه را پوشـش
داد بـه طوریکـه بـا ادامـه رونـق فعالیـت ،مدیریـت شـرکت
توانسـت بـا اعتقـاد بـه توسـعه پایـدار و بـا اسـتفاده بهینـه از
منابـع ،کسـب رضایـت مشـتریان ،بهبود مـداوم فرایندهـا و اتکا
بـه توانمنـدی سـرمایههای انسـانی کارآمد و سـالم ،بـا عنایت به
سـرمایهگذاریهای جدیـد و راهانـدازی خطـوط تولید پیشـرفته
و مـدرن در سـالهای اخیـر ،شـرکت را بـه آن مرتبـه از توسـعه
برسـانند کـه در حـال حاضـر ،شـرکت داداش بـرادر آیدیـن بـا
بهکارگیـری بیـش از  3500نفر پرسـنل ،در مسـاحتی بـه متراژ
 150000متـر مربـع و زیربنای  110000مترمربع  ،توسـعه پیدا
کـرده و توانسـته سـبد کاالی خـود را بـا تولید انـواع محصوالت

شـکالت ،فرآوردههای کاکائویی ،پاسـتیل ،نوقا بارشـکالتی ،تافی
سـاده و مغـزدار ،تافـی مغـزدار بـا طعـم میـوه ،کارامـل ،آبنبـات
سـاده و مغـزدار ،کیـک ،بیسـکویت ،ویفر ،شـیرینی ،کـرم کاکائو
،پشـمک ،دراژه ،پـودر دسـر و پـودر ژلـه با برند آیدین گسـترش
دهد.
شـرکت داداش بـرادر چـه موفقیتهایـی در زمینه
صادرات داشـته اسـت؟
شـرکت داداش بـرادر علاوه بـر تامیـن نیـاز بخـش داخلی
کشـور ،اقداماتی اساسـی در زمینه صادرات نیز انجام داده اسـت
کـه نتیجـه این اقدامـات ،صادرات به کشـورهای همسـایه ،حوزه
خلیـج فـارس ،آسـیای شـرقی و اروپا اسـت که 40درصـد از کل
فـروش محصـوالت شـرکت داداش برادر را شـامل میشـود .این
شـرکت در راسـتای اهـداف صادراتی خـود در سـالهای اخیر به
عنـوان صـادر کننـده نمونه ملی و اسـتانی انتخاب شـد ه اسـت.
مـا در حـال حاضـر مصمـم تـر از همیشـه و بـا تکیـه بـر
تجربیـات گرانبهـای سـالهای طوالنـی گذشـته ،مشـارکت
فعالـی در رونـق بخشـیدن بـه اقتصـادی ملی ایـران داشـته و با
تجربـه ای بیش از  58سـال حضـور در بازارهای داخلی و جهانی،
همچنـان در تلاش هسـتیم تا محصوالتـی باکیفیت و سلامت
محـور بـه مشـتریان خـود ارائـه نمـوده و به صـورت مسـتمر در
جهـت پیشـبرد هـدف عالـی و مهمترین رمـز موفقیـت خود که
همانـا تاکیـد بـر مشـتری مـداری اسـت ،گام برداریم.

بیشتر تولیدات

شرکتهای شیرینی و شکالت
تبریز به کشورهای مختلف
جهان صادر می شود که
نشان از کیفیت باالی
محصوالت ما دارد.

هم اکنون به چه کشورهایی صادرات دارید؟
افغانسـتان  -پاکسـتان  -عـراق  -آذربایجـان  -روسـیه -
عمـان  -بحریـن و امـارات متحـده عربـی
امیدواریـم که بیشـتر از گذشـته در جهـت اعتالی
اقتصـاد تبریـز عزیزمـان بکوشـید و موفقتر باشـید .با
تشـکر از وقتـی کـه در اختیـار ما قـرار دادید.
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لغو و اصالح  ۸۵بخشنامه یک طرفه بیمهای
توسط هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
دسـتور مدیـر کل تأمیـن اجتماعـی اسـتان ایـن موضـوع
منوط به بررسـی دفاتر و نه ارسـال نامه از سـوی بیمه در
ایـن زمینه شـده اسـت.
متأسـفانه بایـد تأکیـد کـرد کـه تأمیـن اجتماعی با
چنیـن رویکردهایـی بـه دنبـال روزنههایـی بـرای هزینـه

اختالفات و پروندههای مربوط به امور بیمهای،
یکی از رایج ترین موضوعات حوزه کارفرمایی و
کارگری است که وقتی خود مجموعه تأمین اجتماعی
نیز در دایره این اختالفات قرار می گیرد ،بازکردن
کالف سردرگم چنین اختالفاتی نیاز به مجموعهای
واسط دارد که عالوه بر آشنایی با اصول ،ضوابط
و قوانین بیمهای ،به مسائل و مشکالت حوزه کارگری
و کارفرمایی نیز اشراف داشته باشد،
ویژگیهایی که در هیاتهای تشخیص مطالبات
سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و این هیاتها
در دو قالب بدوی و تجدید نظر سعی بر حل
اختالفات بیمه ای و اعاده حق به صاحبان آن
در چنین پروندههایی دارند ،برای آشنایی بیشتر با
اقدامات و عملکرد این هیأتها با آقایان
محمدعلی سلطانی و داود نیکبختان از نمایندگان
اتاق بازرگانی تبریز در هیأتهای بدوی و
تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین
اجتماعی و پورسلطانی مسئول امور تشکلهای اتاق
بازرگانی تبریز هم صحبت شده ایم.
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در ابتـدای بحث ارائه تصویـری کلی از ماهیت
و عملکـرد هیأتهـای تشـخیص مطالبـات تأمین
اجتماعـی و البتـه دالیل بـروز اختالفـات بیمه ای
در حجـم فعلی خالـی از لطف نخواهـد بود.
محمدعلـی سـلطانی ( رئیـس انجمـن صنایع همگن
بـرق و الکترونیـک آذربایجانشـرقی و نماینـده اتـاق
بازرگانـی در هیـأت شـعبه شـماره سـه تبریـز) :کمیتـه
همیـاری اتـاق بازرگانـی از سـال  ۶۴تشـکیل شـده و
فعالیتهـای ایـن کمیتهها از آن زمان که جمعا دو شـعبه
یـک و دو در اسـتان داشـتیم ،تاکنـون کـه شـش شـعبه
در تبریـز و  ۱۲شـعبه در شهرسـتانهای اسـتان داریـم،
ادامـه داشـته و نتیجـه آن لغـو یـا اصلاح  ۸۵بخشـنامه
تأمیـن اجتماعی بوده که تداوم پوشـش بیمـه ای فرزندان
مونـث بیمهشـدگان پس از طلاق و عدم بازرسـی از دفاتر
کارگاههـا تـا  1۰سـال قبـل و تنهـا بازرسـی از دفاتـر یک
سـال قبـل از جملـه ایـن اقدامات بـوده که البتـه در مورد
دوم شـعب بیمـه صـرف ارسـال نامه مبنـی بر ارائـه دفاتر
بـرای بازرسـی و بدون انجـام فرآیندهای بررسـی مربوطه،
بعـد از چند سـال بـرای کارفرما پرونده تشـکیل می دادند
کـه بـا پیگیریهـای صـورت گرفتـه توسـط اتـاق تبریز و

تراشـی و خلـق درآمـد اضافـی بـرای خـود اسـت و هـر
چنـد حتـی تا شـورای نگهبـان نیز بـرای اصالح مـاده ۳۸
رفتیـم و تصویـب شـد که بیمـه حـق بازرسـی از دفاتر را
ندارنـد امـا جلوی آنـرا گرفتند چون منبـع عظیم درآمدی
بـرای تأمیـن اجتماعـی اسـت و از سـوی دیگر متاسـفانه
دولـت بـه خاطـر بدهـی خـود به بیمـه در بیشـتر مـوارد
از تأمیـن اجتماعـی حمایـت می کنـد و مـورد دیگر عدم
دخالت سـهامداران و ذینفعـان تأمین اجتماعی در تصمیم
گیریهـای ایـن مجموعـه متناسـب بـا سهمشـان اسـت
چـون در شـرایطی کـه  ۷۰درصـد سـهم را کارفرمـا۲۱ ،
درصـد را جامعـه کارگـری و  ۹درصـد را دولـت پرداخـت
میکننـد ،بهجـای اینکـه کارفرماهـا بـه واسـطه سـهم
پرداختـی بیشـتر در تصمیمـات نظـر اصلـی را داشـته
باشـند ،ایـن دولت اسـت کـه با وجـود پرداخـت کمترین
سـهم بیمه ای بیشـترین اعمـال نظـر را دارد در حالی که
بایـد تنهـا به عنـوان ناظر ،تسـهیل گـر روابـط کارگری و
کارفرمایی باشـد.
دالیـل اصلـی بـروز ایـن اختالفـات در امـور
بیمـهای چیسـت؟
نیکبختـان (نماینـده اتـاق بازرگانـی تبریـز در هیات
تجدیـد نظر تشـخیص مطالبات تأمین اجتماعی) :فلسـفه
و ماهیـت وجـودی مجموعـهای تحـت عنـوان سـازمان
تأمیـن اجتماعـی مبتنـی بـر حـل مشـکالت کارفرمـا و
کارگـر و واسـطه ای بـرای دریافـت حق بیمه طبـق قانون
از کارفرمـا و پرداخـت ایـن مبالـغ در زمانهـای مقتضـی
چـون بازنشسـتگی ،پرداخـت هزینـه خدمـات درمانـی و
نظایـر آن بـه کارگـر اسـت و بـر همین اسـاس سـه حلقه
کارگـر ،کارفرمـا و تأمیـن اجتماعـی ذینفعـان اصلـی این
زنجیـره هسـتند و در ایـن میـان تأمیـن اجتماعـی در
حقیقـت یـک امانتدار اسـت اما متأسـفانه ایـن امانتدار
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همـه بخشـنامههای مرتبـط بـا این حـوزه را بـه نفع خود
ابلاغ مـی کنـد و ایـن تغییـر جایـگاه عمـده تریـن دلیل
مشـکالت بیمه ای اسـت و شـاهد سـاده و عینی این ادعا
نیـز وضعیـت امـروز بازنشسـتگان اسـت کـه با مشـکالت
عدیـده در پرداخـت مقرریهـای خـود روبـرو هسـتند و
بیمـه تکمیلـی نیـز نمونه دیگـری از تغییر جایـگاه تأمین
اجتماعـی از امانـتدار و واسـط بـه تصمیـم گیرنـده برای
دو قشـر اصلـی و صاحب حـق یعنی کارگر و کارفرماسـت
بـه گونـه ای کـه بـا وجـود پرداخـت کامل حـق بیمه ۳۳
درصـدی توسـط کارگـر ،بـرای دریافـت خدمـات کامـل
درمانـی بایـد هزینـهای نیـز بابـت بیمـه تکمیلی بپـردازد
و تـازه بـرای دریافـت هزینههـا از بیمـه تکمیلی نیـز باید
کلـی هزینـه زمانـی صـرف کند.
بازرسـی از دفاتـر قانونـی کـه بـه اشـتباه بـا عنـوان
حسابرسـی مطـرح میشـود ،مهمتریـن مشـکل بیمـهای
کارفرمایـان اسـت و بیـش از  ۹۰درصـد پروندههـای
ارجاعـی بـه هیاتهـای بـدوی و تجدیـد نظـر تشـخیص
مطالبـات سـازمان تامیـن اجتماعی بـه این حـوزه مربوط
میشـود و  ۹۵درصـد از همیـن پروندههای دارای مشـکل
حسابرسـی نیـز ذیـل مـاده  ۳۸قانـون تأمیـن اجتماعـی
اسـت ،مـاده ای که حداکثـر  ۱۰درصد از مشـموالن بیمه
را شـامل میشـود و یکی از مشـکالت عمده ما این اسـت
کـه متأسـفانه در مجموعـه تأمین اجتماعی همه مـوارد را
بـه همیـن  ۱۰درصـد مرتبـط میکننـد.
جزئیـات این مـاده  ۳۸قانون تأمیـن اجتماعی
را تشریح کنید.
نیکبختـان :ماده  ۳۶قانـون تامین اجتماعی وظایف و
تکالیـف کارفرما در قبال کارگر را مشـخص کرده و مربوط
بـه کارگاههایـی بـا مـکان و کارگر مشـخص دائمی اسـت
کـه لیسـت آنهـا هـر مـاه بـه بیمـه اعلام میشـود و هـر
مجموعـه کاری کـه در چهارچـوب ایـن ماده قـرار نگیرد،
مشـمول مـاده  ۳۸و مـواردی را شـامل میشـود کـه کار
بهصـورت مقاطعـه ای و مـوردی بـه اشـخاص حقیقـی و
حقوقـی واگـذار میشـود که در ایـن نوع کارهـای پیمانی
حـق بیمـه بهصـورت درصـدی مشـخص از قراردادهـای
پیمانـی اخـذ میشـود چـون بازرسـی از ایـن کارگاهها به
دلیـل برنامه و وضعیت نامشـخص کارگر ممکن نیسـت و
پس از پایان پیمان و مشـخص شـدن هزینههای بیمه ای
نسـبت بـه تسـویه اقدام میشـود.
طبـق قانـون تـا اینجـا مـورد خاصی وجـود نـدارد اما
مشـکالت زمانـی پیش مـی آید کـه تأمیـن اجتماعی همه
قراردادهـای کاری را ذیـل مـاده  ۳۸و پیمانـی قـرار مـی
دهـد چـون همانگونـه که گفته شـد طبـق مـاده  ۳۶قانون
تأمیـن اجتماعی تکلیف حدود  ۹۵درصـد فعاالن اقتصادی
حقیقـی و حقوقـی مشـمول پرداخـت حـق بیمـه کارگران
مشـخص شـده و عده اندکی از کارفرمایان چون پیمانکاران
سـاختمانی ،تأسیسـاتی و جـاده سـازی نیز که حـدود پنج

گاه تامین اجتماعی

همه بخشنامههای مرتبط

با این حوزه را به نفع خود
ابالغ میکند.

دولت تنها

به عنوان ناظر،
باید تسهیلگر
روابط کارگری

و کارفرمایی باشد.

درصـد از جامعـه فعـاالن اقتصادی بـوده و کارگاه ،پرسـنل
و نـوع فعالیـت مشـخصی ندارنـد و در واقـع مقاطعـه کاری
میکننـد ،طبـق مـاده  ۳۸همیـن قانـون بایـد پنـج درصد
بهـای کل کار مقاطعـه موکولـه را بـه ارائـه مفاصـا حسـاب
از طـرف سـازمان اختصـاص دهنـد اما متأسـفانه سـازمان
تأمیـن اجتماعـی با وجـود صراحـت بندهای قانونـی ،همه
کارگاههـای تولیـدی و خدماتـی را که تکلیف آنهـا در ماده
 ۳۶شـفاف بیـان شـده اسـت ،بـه ناحق مشـمول مـاده ۳۸
کـرده و موجـب مشـکالت و اختالفـات و عـدم اعتماد بین
خـود و کارفرمایان شـده اسـت.

در مـوارد جزئـی تر حتـی خریدهای کارگاههـا را نیز
مشـمول این مـاده میکنند یعنی من تولیـد کننده وقتی
قطعـه ای را از یـک فروشـنده یا تولید کننـده دیگری می
خـرم ،بیمـه کـد کارگاه آنهـا را نیـز از من مـی خواهد در
حالـی کـه چنین چیـزی در هیچ بند و مـاده قانونی وجود
نـدارد و علاوه بـر اینهـا شـما اگـر بـه هـر دلیلی لیسـت
بیمـه خـود را بهصـورت تکـراری پرداخت کنید ،سیسـتم
پرداخـت حـق بیمه تأمین اجتماعی ایـن پرداخت تکراری
بـا یک شناسـه را قبول مـی کند و اگر پیگیـر دریافت این
پرداختـی بیمه شـوید ،شـاید پـس از چند مـاه دوندگی و

پیگیریهـای مکـرر به پول خود برسـید در حالـی که اگر
همـان کارفرمـا یـک مـاه لیسـت بیمـه را رد کنـد امـا به
هـر دلیلـی نتواند حـق بیمـه را پرداخت کنـد ،در ماههای
بعـدی به شـرطی امـکان پرداخـت خواهد داشـت که اول
بدهـی مـاه قبلی را به همـراه دو درصد جریمه به حسـاب
بیمـه پرداخـت کنـد کـه ایـن موضـوع یعنـی یـا کارفرما
بایـد تـا آخـر عمـر به دلیـل آن یک ماه لیسـت خـود را با
یـک ماه تأخیـر و در نتیجـه جریمههای ماهانه بپـردازد و
یـا اینکـه یک ماه پرداختی دو لیسـت را بـه همراه جریمه
یکجـا پرداخـت کنـد در حالـی که طبـق مـاده  ۳۶عدم و
یـا تأخیـر در پرداخـت حق بیمه ،دلیلـی و مانعی بـر ارائه
خدمات بیمه ای نیسـت.
متأسـفانه بـه نظـر مـی رسـد که ایـن مشـکالت در
سیسـتم و نـرم افزارهـای پرداختـی بیمه نه تنهـا به دلیل
تفاسـیر و سلایق شـخصی از بخشـنامههای مجموعـه
تأمیـن اجتماعـی وجـود دارد بلکـه از این بخشـنامهها به
عنـوان اهرمی برای تأمین منافع بیمه اسـتفاده میشـود و
البتـه به نظر می رسـد در بیـش از  ۸۰درصـد پروندههای
ناشـی از بازرسـی از دفاتـر نیـز مطالبـات و بدهیهـا بـه
صـورت تعمـدی غیرواقعی و بیش از میـزان قانونی منظور
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میشـود چون بیشـتر کارفرمایان حوصلـه و زمان پیگیری
ایـن تخلفـات را ندارنـد و اگـر کسـی هـم پیگیـری کنـد،
ایـن مطالبـات پس از کسـرهای  ۵۰و  ۶۰درصـدی از آنها
گرفتـه و بـه همیـن دلیـل کارفرما نیـز اقناع میشـود و از
پیگیـری صحـت این بازرسـی از دفاتر خـودداری می کند
کـه در هـر دو صـورت بـاز به نفـع تأمین اجتماعی اسـت.

مـی گیرنـد ،در چند حوزه ورود کرده و جلسـات مسـتمر
آموزشـی برگـزار کرده بـه گونه ای کـه ماهانه با اسـتفاده
از کارشناسـان زبـده تأمیـن اجتماعی در سـطح مدیر کل
و یـا مدیـران درآمـد جلسـات مشـترک و عمومـی تبیین
قوانیـن و مقـررات را داریـم و سـه شـنبههای آخـر هر ماه
نیز طبق رسـمی که از سـال  ۶۴وجود دارد ،نشسـتهای

علاوه بـر ایـن سـه نـوع بیمـه اجبـاری ،اختیـاری و
خویـش فرمـا داریـم و طبـق تعریـف قانون هرکـس با هر
سـمتی برای یک شـرکت حقوقی کار کند ،مشـمول بیمه
میشـود در حالـی کـه در این بین طبق بخشـنامه ابالغی
از سـوی تامیـن اجتماعـی تنهـا یک نفـر از هیـات مدیره
پیمانکاران مشـمول بیمه میشـود ،آن هـم در صورتی که
کارفرمـا ایـن موضـوع را تأییـد کند کـه با اصـل قانون در
تناقـض اسـت و ایـن نیـز یکـی از مشـکالتی اسـت که در
ارتبـاط بـا ماده  ۳۸قانـون تأمین اجتماعی با آن دسـت به
گریبـان هسـتیم و مشـکل دیگری نیز که بـا پیگیریهای
هیأتهـای تشـخیص مطالبات سـازمان تامیـن اجتماعی
تـا حـدودی حـل شـده ،این اسـت کـه در این بازرسـیها
از دفاتـر ،پروندههـای چندیـن سـال قبـل و گاهـی تا ۱۰
سـال قبـل را هم بررسـی مـی کردنـد در حالی کـه قانون
چنیـن اجـازه ای بـه هیـچ کس نداده اسـت و بایـد تأکید
کنیـم کـه تا زمانی کـه ذینفعان اصلی یعنی قشـر کارفرما
و کارگـر در فرآیندهـای تصمیـم گیـری تأمیـن اجتماعی
دخیـل نباشـند ،همـه این مشـکالت نیز همچنـان وجود
خواهند داشـت.

عمومـی بـا حضور نفرات اتـاق در هیاتهای بـدوی برگزار
میکنیـم و حتـی گروههای واتسـاپی و بخشهـای مربوط
بـه هیأتهـای تأمیـن اجتماعـی نیـز در سـایت اتـاق
بازرگانـی تبریز گنجانده شـده اسـت.
اخیـرا ً نیـز ماهانـه بـرای نماینـدگان اتـاق در
هیأتهـای تجدیـد نظـر و بـدوی جلسـات بازآمـوزی
قوانیـن و مقـررات برگـزار میشـود کـه رویکـرد کلـی
تمـام ایـن نشسـتها و جلسـات و برنامههـا جنبـه گفت
و شـنود و بازآمـوزی و بروزرسـانی اطالعـات و رفـع ابهام
بـا اسـتفاده از اطالعـات و دانـش اعضـا اسـت و هـر سـه
مـاه نشسـتی بـا مدیـران اسـتانی شـعب بیمههـا در
جهـت تعامـل رودرو بـا مدیـران بیمـه اسـتان داریـم که
در ایـن نشسـتها خواسـتههای اعضـا بصـورت مکتـوب
از مجـاری قانونـی از مجموعه تأمیـن اجتماعی مطالبه و
پیگیـری میشـود و اصالح و لغو بسـیاری از بخشـنامهها
نیـز از همیـن مسـیر محقق شـده و علاوه بـر این حتی
از طریـق شـورای گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصـی و
اتـاق بازرگانـی ایـران نیـز بـرای رسـیدن به مطالبـات به
حـق اعضـا اسـتفاده میکننـد و بایـد ایـن نکتـه را نیـز
متذکـر شـویم کـه هیاتها جـای درد و دل نیسـت بلکه
محـل ارائـه و دفاع از مسـتندات اسـت و کارفرمایان باید
مسـتندات مسـتدل و محکم ارائه و از نظـرات نمایندگان
اتـاق بـرای بررسـی پروندههـای بیمـه ای اسـتفاده کنند
البتـه ایـن نماینـدگان در هیأتهـا وکیل مدافـع کارفرما
و کارگـر نیسـتند بلکـه به عنـوان ناظـر برای اعـاده حق
بـا رعایـت عدالت در جلسـات بررسـی حضور دارنـد و در
بسـیاری موارد بـا رأی اقلیت پروندههـا را پیش می برند.
بـا وجـود همه ایـن اقدامـات و فرصتهای آموزشـی
متأسـفانه بایـد اذعـان کنیـم کـه بهـای الزم به ایـن امور
آموزشـی داده نمیشـود و در مـوارد بسـیاری شـاهد

به نظر میرسد عدم اشراف و اطالع بخش
کارفرمایی از قوانین و ضوابط بیمه ای یکی از دالیل
اصلی پروندههای تشکیل شده در این حوزه است،
اتاق بازرگانی برای این ضعف اطالعاتی و عدم آگاهی
چه اقداماتی کرده است؟
پورسـلطانی :بـا توجـه به اینکـه عدم توجه و اشـراف
کارفرمایـان بـه قوانیـن و مقـررات یکـی از دالیـل اصلـی
مشـکالت بیمـه ای اسـت ،اتـاق بازرگانی و واحـد آموزش
آن در سـال  ۱۴۰۰بـرای ارتقا سـطح کارفرمایان که بیش
از  ۹۰درصـد صاحبـان صنایـع و مشـاغل اسـتان را در بـر
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هسـتیم کـه کارفرمایـان و نیروهـای مالـی آنهـا در مـورد
سـاده تریـن اصـول و امـور بیمـه ای اطلاع الزم را ندارند.
با توجه به وجود چنین ظرفیتهایی در مجموعه
اتاق بازرگانی ،چه توصیهای به کارفرمایان برای
استفاده از این توان تخصصی و کارشناسی دارید؟
سـلطانی :اتـاق بازرگانی در هر یک از  ۱۸کمیسـیون
بـدوی و یـک کمیسـیون تجدید نظـر اسـتان دو نماینده،
یکـی عضـو اصلی و دیگـری علی البـدل دارد کـه در کنار
یـک نماینـده از مجموعـه وزارت کار ،یـک نماینده تأمین
اجتماعـی و یـک نماینـده از جامعـه کارگـری به بررسـی
پروندههـا مبـادرت میکنند و در جلسـات ماهانـه اتاق نیز
موضوعـات متعـدد بررسـی و مـوارد الزم بـرای پیگیری از
طریق اتاق مشـخص میشـود اما متأسـفانه بخش کثیری
از کارفرمایـان از ظرفیـت حضـور افـراد مسـلط و خبره در
ایـن خصوص در اتـاق بازرگانی اسـتفاده الزم را نمیکنند
و در بیـش از  ۹۰درصـد پروندهها شـاهد مشـکالتی چون

عـدم اطلاع بخـش کارفرمایـی از قوانین و اصول بازرسـی
از دفاتـر ،عـدم ارائه مسـتندات و مـدارک مـورد نظر برای
طـرح در کمیسـیونها و البتـه عـدم اسـتفاده از افـراد
متخصـص اتـاق برای بررسـی این پروندهها ملموس اسـت
در حالـی که بیـش از  ۹۸درصـد آرا در حـوزه پروندههای
مربـوط بـه بیمه توسـط همین کارشناسـان اتاق شکسـته
میشـود.
وقتـی جلسـه ماهانـه و بـدون محدودیـت در اتـاق
داریـم و آموزشهـای مجـزای سـاالنه برگـزار میشـود،
انتظـار مـی رود کارفرمایـان و اعضا از مشـاورههای رایگان
نماینـدگان اتـاق در خصـوص پروندههـا و تنظیم درسـت
دفاعیههـا اسـتفاده و بـه تهیـه مسـتندات کامـل بـرای
ارائـه بـه همـراه الیحههـای دفاعیـه در جلسـات بررسـی
توجـه کنند و در جلسـات بررسـی پروندههـا ضمن حفظ
آرامـش خـود از تشـنج و تنـدی پرهیـز کننـد و در ایـن
بیـن تأکیـد میکنیـم کـه از ظرفیـت کارشناسـی باالیی
کـه در نماینـدگان اتـاق ،آن هم بـه صورت رایـگان وجود
دارد ،اسـتفاده کننـد چـرا کـه کارشناسـان اتـاق بازرگانی
تبریـز بهدلیل اطالعات و تسـلط باال به قوانیـن و مقررات،
از قـدرت دفاعـی باالیـی نیـز در جلسـات برخوردارنـد و
نظـرات کارشناسـی آنهـا حتی در جلسـات کنفدراسـیون
اتـاق بازرگانـی نیز مـورد توجه قرار می گیـرد و نتیجه آن
لغـو  ۸۵بخشـنامه تأمیـن اجتماعی بـا اسـتفاده از همین
تـوان تخصصـی و کارشناسـی بـوده و البتـه حمایت همه
جانبـه اتـاق از نماینـدگان خـود در کمیسـیونهای بدوی
و تجدیـد نظـر نیـز عامـل مهمـی در جایـگاه واالی تبریز
در بیـن اتاقهـای بازرگانـی کشـور از حیـث پروندههـای
مطالبـات تأمیـن اجتماعـی اسـت کـه در این زمینـه باید
بـه تعامـل بـاالی آقـای سمسـاری مدیـرکل بیمه اسـتان
نیـز اشـاره کرد کـه در مقابل دفاعیات مسـتدل و مسـتند
جانـب حـق را مـی گیرد.
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نتایج انتخابات برخی از تشکلهای اتاق تبریز
اعضای هیئت رییسه انجمن کارگزاران گمرکی آذربایجانشرقی انتخاب شدند
مجمـع عمومـی انجمن کارگـزاران گمرکی اسـتان
آذربایجـان شـرقی بـا حضـور اعضـای انجمـن در محـل
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشـاورزی تبریز تشـکیل
یافت .در این جلسـه ،رضا کامی ،سـید محمد امیرمیران،
مهـرداد ایرانـی اصـل ،علیرضـا فردوسـی خسروشـاهی و
علیرضـا وطندوسـت علمـداری به عنـوان اعضـای اصلی
هیئـت مدیـره و سـیدرضا حسـینی علمـداری و رحمان
انعامـی بـه عنـوان اعضـای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سـه سـال انتخاب شـدند.
همچنین حسـین شـبانی شـجاعی به عنوان بـازرس اصلی و داود وارسـته فـرد به عنوان
بـازرس علـی البـدل بهمدت یکسـال انتخاب شـدند.
در اولیـن جلسـه هیئـت مدیـره نیـز رضـا کامـی به عنـوان رئیـس هیئـت مدیره و
سـید محمـد امیرمیـران بـه عنوان نائـب رئیـس و مهـرداد ایرانی اصـل به عنـوان خزانه
دار انتخاب شـدند.

انتخاب اعضای هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم آذربایجان شرقی
مجمـع عمومـی اتحادیـه تولیدکنندگان و صادرکننـدگان چرم اسـتان در محل دفتر
شـهرک صنعتـی چـرم شـهر آذربایجـان شـرقی تشـکیل یافـت .در این جلسـه ،مسـعود
بنابیان ،مهدی امینی ،خلیل شـریفی ،محمود رهنمای سـپهر ،موسـی باستانیان شاهگلی،
فریـدون محمدتقـی زاده آذری و امیـر کفشـدوز بهعنـوان اعضـای اصلـی هیئتمدیـره و
یونـس جعفریـان امیرخیـزی و سـعید محمـدی بهعنوان اعضـای علیالبـدل هیئتمدیره
بـرای مدت سـه سـال انتخاب شـدند .همچنین اصغر کیانـی مایان بهعنوان بـازرس اصلی
و پویـا کفشـدوز بـهعنـوان بـازرس علیالبدل بـه مدت یک سـال انتخاب شـدند.
در اولیـن جلسـه هیئتمدیـره نیـز مسـعود بنابیـان بهعنـوان رئیـس هیئتمدیـره،
مهـدی امینـی بهعنـوان نائـب رئیـس اول ،خلیـل شـریفی بـه سـمت نایبرئیـس دوم،
موسـی باسـتانیان شـاهگلی بهعنوان خزانهدار و فریدون محمدتقی زاده آذری به سـمت
منشـی هیئتمدیـره انتخاب شـدند.

برگزاری انتخابات انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون آذربایجان شرقی
مجمـع عمومـی انجمـن آزمایشـگاههای همـکار آزمـون و کالیبراسـیون اسـتان
آذربایجـان شـرقی در محـل اتـاق بازرگانی تبریز تشـکیل یافـت .در این جلسـه ،مجتبی
مسـعود ،مجیـد آقاپـور ،امیـر عباسـعلیزاده ،محمـد روحـی اللـه ،امیـن بلیلا بهعنـوان
اعضـای اصلـی هیئتمدیـره و یعقـوب یعقوب دوسـت و علی شـهبازی خرمآبـاد بهعنوان
اعضـای علیالبـدل هیئتمدیره برای مدت سـه سـال انتخاب شـدند .همچنیـن احد قلی
نـژاد بهعنـوان بـازرس اصلـی و سـیدیعقوب علـوی فـر بهعنـوان بـازرس علیالبـدل بـه
مـدت یک سـال انتخاب شـدند.
در اولیـن جلسـه هیئتمدیـره نیـز مجتبـی مسـعود بـه عنـوان رئیـس ،امیـر
عباسـعلیزاده نائـب رئیـس ،مجید آقاپـور خزانـهدار و محمد روحی الله به عنوان منشـی
هیئتمدیـره انتخـاب شـدند.
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نگاهی به سرفصلها و اهم اقدامات

کمیسیونهای مشورتی اتاق تبریز در سال 1400

غایـت ،هـدف و ایـدهآل کمیسـیونهای مشـورتی
اتاقهـای بازرگانـی« ،تاثیرگـذاری بـر نظام تصمیمسـازی
کشـور» در جهـت بهبـود و ارتقـای بیـش از پیـش
فضـای کارآفرینـی و سـرمایه گـذاری اسـت کـه در ایـن
زمینـه در اتاقهـای بازرگانـی ،فعالیـت کمیسـیونها بـر
مبنـای «ایجاد بسـترهای مناسـب بـرای توسـعه تعامالت
کمیسـیونها بـا نهادهـا و سـازمانهای متناظـر و ایجـاد
سـاز و کار شناسـایی مسـائل و عارضهیابی فضای کسب و
کار» انجـام میشـود.
در ایـن نوشـته بـه صـورت خالصـه بـه برخـی از
عناوین اهم موضوعاتی که در ماههای گذشـته در دسـتور
کار کمیسـیونهای اتـاق تبریز قرار گرفته اسـت ،پرداخته
میشـود.
کمیسـیون بهبـود محیـط کسـب و کار و
صنعت احـداث:
ایـن کمیسـیون موضوعهـای موثـر بر بهبـود فضای
کلـی کسـب و کار و همچنیـن موضوعهـای مربـوط
بـه صنعـت احـداث مشـتمل بـر حوزههـای پیمانـکاری،
انبوهسـازی مسـکن و سـاختمان ،مهندسـان مشـاور،
طراحـان ،ناظـران و خدمـات فنـی و مهندسـی را پیگیری
مـی کند.
ایـن کمیسـیون در جلسـات اخیـر خـود ،بحثهـای
متنوعـی را در دسـتور کار داشـته اسـت کـه بررسـی
آمایـش سـرزمینی وزارت صمـت و تعریـف پروژههـای
سـرمایهگذاری متناسـب با این آمایش ،مشـکالت مالیاتی
انبـوه سـازان مسـکن ،چالشهـای اسـناد خزانه اسلامی،
بررسـی نتایـج پایشهـای اسـتانی و ملی محیط کسـب و
کار و بررسـی محیط کسـب و کار اقتصاد سالمت از جمله
ایـن موضوعهـا بوده اسـت.
کمیسـیون بهبـود محیـط کسـب و کار ،در موضـوع
آمایـش سـرزمینی وزارت صمـت ،پیشـنهاد هدایـت

سـرمایهها بـه سـمت سـرمایه گذاریهایـی کـه متضمـن
ورود تکنولوژیهـای نسـل چهـارم و موثر بر افزایش رشـد
اقتصـادی کشـور باشـد را دارد .طبق ماده  6سـند آمایش
ملـی سـرزمین ،بایـد کمیتـهای در سـازمان مدیریـت و
برنامه ریزی تشـکیل شـود که تمام دسـتگاههای اجرایی،
نهادهـای غیردولتـی و بخـش خصوصـی موظف هسـتند
ضمـن تکمیـل اطالعات و دادههای مکانی مسـتند و مورد
نیـاز سـامانه ،طرحهـا و پروژههـای عمرانـی ،توسـعهی،
سـرمایهگذاری ،تولیـدی و مشـارکتی خـود را قبـل از
مراحـل تصویـب و اجـرا در سـامانه مذکـور ثبـت کـرده و
دبیرخانـه شـورای عالـی آمایش سـرزمین انطبـاق آن را با
اسـناد آمایش سـرزمین در سـطح ملی و اسـتانی بررسـی
کنـد کـه اجرای ایـن طرحها منـوط به نتیجه اسـتعالم از
سـامانه است.
همچنیـن کمیتهای در سـازمان صمـت مطابق ماده
 13سـند بـرای تعییـن اولویتهـای صنعتـی ،معدنـی و
بازرگانـی اسـتان بایـد تشـکیل شـود .بـا توجه بـه این که
تسـهیالت و حمایتهـای دولتـی منطبـق بـا اولویتهای
اعالمـی ایـن کمیتـه بـرای هـر شهرسـتان خواهـد بـود،
بنابرایـن اتـاق بازرگانی به عنـوان نماینده بخش خصوصی
وظیفـه ای سـنگین در پیگیـری لحـاظ شـدن اولویتهـا
جهـت عـدم ایجـاد محدودیتهـای سـرمایه گـذاری
بـرای آینـده اسـتان دارد و موضـع اتـاق در بحـث تعییـن
اولویتهـای صنعتـی ،معدنـی و بازرگانـی محـدود نکردن
فعالیتهـا و رشـتههای صنعتـی ،معدنـی و بازرگانـی بـه
چنـد اولویت در شهرسـتانها و اعمال انعطـاف موجود در
سـند اسـتانی آمایـش اسـت که بـر این اسـاس بـرای هر
شهرسـتان ،یـک یا چند عملکـرد غالب تعریف شـده و در
نهایـت بـرای اسـتقرار سـایر فعالیتها منعی ایجاد نشـود.
بررسـی محیـط کسـب و کار اقتصـاد سلامت نیـز از
محورهـای اصلـی برنامههـای اصلـی ایـن کمیسـیون بـود.
بررسـی آییـن نامـه جدیـد تاسـیس ،ارائـه خدمـات و اداره

علی ولیزاده فرد

مسئول دبیرخانه کمیسیونهای
مشورتی اتاق تبریز

داروخانههـا که به زعم انجمن تخصصی داروسـازان ،توسـعه
عرضه و فروش دارو را موجب خواهد شـد و تبعاتی از جمله
تبلیـغ دارو و به خطر افتادن سلامت جامعـه ،تهدید حیات
کسـب و کار داروسـازان و صاحبـان داروخانههـای فعلـی به
دلیل حاکمیت سـرمایه سـاالری در اخذ مجوزها و در سـایه
مانـدن تجارب سـنوات خدماتی و سـوابق علمی داروسـازان
و ایجـاد رقابـت ناسـالم دولـت با بخـش خصوصـی از طریق
امـکان ایجـاد داروخانههای زنجیره ای توسـط دسـتگاههای
دولتـی را موجب خواهد شـد.

این کمیسـیون در ماههای اخیر ،در بررسـی مسـائل
حـوزه صنعت احـداث بـه موضوعـات مالیاتی انبوهسـازان
مسـکن و سـاختمان ،چالشهای اسـناد خزانه اسالمی نیز
پرداخته اسـت.
مشـکالت ناشـی از اجرای تبصره  10مـاده  53قانون
مالیاتهـای مسـتقیم که مطابـق این تبصره ،کارشناسـان
امـور مالیاتی از شـرکتهای سـازنده مسـکن بـرای فاصله
زمانـی از موعـد تحویـل واحـد مسـکونی بـه خریـداران تا
زمـان اخـذ سـند مالکیـت و نقـل و انتقـال قطعـی آن،
مالیـات بـر اجـاره اخـذ میکننـد و در حقیقـت در ایـن
مقطـع ،شـرکت سـازنده مسـکن را موجـر و خریـدار را
مسـتاجر تلقـی میکننـد که این امـر ،غیرمنطقـی بوده و
بـار مالی زیـادی را به این شـرکتها تحمیـل می کند که
در ایـن خصـوص متن اصالحی از طریق شـورای گفتگوی
دولـت و بخـش خصوصی ارسـال شـده اسـت.
بررسـی چالشهـای اسـناد خزانـه اسلامی کـه این
اسـناد از سـال  1392در قوانیـن بودجـه سـالیانه مـورد
توجـه قرار گرفته و در راسـتای هموارسـازی مخارج دولت
بـه كار گرفتـه میشـود .دولـت از ایـن اسـناد در راسـتای
تسـویه مطالبـات پیمانـكاران بـا مالحظـه حفـظ قـدرت
خریـد اسـتفاده كـرده و پیمانـكاران قـادر هسـتند اسـناد
دریافـت شـده را در بـازار ثانویه تنزیل کنند امـا در تنزیل
آن بـا چالشهـای جـدی مواجـه هسـتند.
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نشریه اتاق تبریز  /شماره / 11زمستان 1400
کمیسیون صنعت و معدن:
ایـن کمیسـیون در ماههـای گذشـته موضوعهـای
متنوعـی از جملـه بحـث رمزارزهـا ،ایجـاد قطـب خـودرو
یـا قطعـه سـازی خـودرو در اسـتان ،مدیریت انـرژی (گاز
و بـرق) و موضوعـات مرتبـط بـا بخش معدن اسـتان را در
دسـتور کار جلسـات خـود قـرار داده اسـت.
در خصـوص مسـائل مربـوط بـه رمز ارزهـا ،اجرای
ارز دیجیتـال ملـی ،لـزوم اهتمـام اتـاق بـه آگاه سـازی
اعضـاء در خصـوص ماینینـگ سـبز از طریـق آمـوزش،
ضـرورت تلاش اتاق برای اسـتفاده از رمزارزها در تفاهم
نامـه با هیئتهـای تجـاری و  ...مورد تاکید کمیسـیون
بود.
در خصـوص مسـائل مربـوط بـه انـرژی ،کمیسـیون
با مشـارکت در جلسـات متعـدد کمیته راهبـری مدیریت
انـرژی اسـتان و همچنین تشـکیل جلسـات در محل اتاق
با دسـتور کار نحوه گذر از مقاطـع دارای محدودیت انرژی
و مدیریـت ایـن مقاطع و همچنین موضـوع افزایش قیمت
خریـد گاز طبیعـی برای صنایـع قطعه سـازی و متالورژی
اقدام کرده اسـت.
مطابـق بنـد (ط) تبصـره یک قانـون بودجـه ،1400
نرخ سـوخت واحدهای پاالیشـگاهی ،پتروشـیمی ،فوالدی
و سـایر واحدهـای تولید فلزات و کانیهـای فلزی برابر 30
درصـد و سـایر صنایع (به غیـر از نیروگاه) برابـر 10درصد
نـرخ متوسـط خـوراک گاز تحویلـی بـه شـرکتهای
پتروشـیمی اسـت ،تفسـیر نادرسـت از عبـارت سـایر
واحدهـای تولیـد فلـزات و کانیهـای فلـزی موجـب شـد
شـرکت گاز ،تعرفه  30درصدی مذکـور را به صنایع پایین
دسـت فلزات ماننـد متالورژی(ریختهگری) و قطعهسـازی
خـودرو تسـری دهـد و ایـن شـرکتها در سـال  1400با
افزایـش  700تـا  800درصـدی هزینه قبـوض گاز مواجه
شـدند .از طرفـی ،چـون نـرخ گاز خـوراک پتروشـیمی بـا
نرخ تسـعیر ارز سـامانه نیما تعیین و حالت شـناور داشـت
صنایـع مذکـور امـکان محاسـبه قیمت تمـام شـده را نیز
نداشـتند و از ایـن محـل متحمل ضررهای هنگفتی شـده
انـد .ولـی بـا مصوبـه کمیسـیون جهـش و رونـق تولیـد
مجلـس شـورای اسلامی و مطابـق اعلام وزارت صمـت،
 144گـروه صنعتـی مشـمول نـرخ  30درصد شـدند و در
آذربایجانشـرقی نیـز  43واحد مشـمول این نرخ هسـتند
و عـودت اضافـه دریافتیها به عنوان طلـب این واحدها در
قبـوض ماههـای آتی این شـرکتها محاسـبه خواهد شـد
و موضـوع شـناور بـودن قیمـت گاز طبیعی نیز بـا مصوبه
شـورای هماهنگی اقتصادی از طریق تعیین سـقف قیمت
پنجـاه هـزار ریالـی برای گاز خوراک پتروشـیمی در سـال
 1401و تعییـن سـقف بـرای قیمت خریـد گاز با نرخهای
 10درصـد و  40درصـد نـرخ خـوراک پتروشـیمی بـرای
انـواع مصـارف صنعتی حل شـده اسـت و در این خصوص
پیگیریهـا و مکاتبـات اسـتانداری در رفع ایـن معضل نیز
قابـل توجه اسـت.
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در بحـث ایجـاد قطـب خودروسـازی یا قطعه سـازی
در اسـتان ،این کمیسـیون پروپـوزال پژوهشـی مربوطه را
آمـاده کـرده تا ایـن پژوهش را به مراکز علمی و پژوهشـی
بسـپارد و همچنین پژوهش در سـایر صنایـع دارای مزیت
اسـتان را نیـز در دسـتور کار خـود دارد و بنـا بـه اعلام
رئیـس کمیسـیون صنعت و معدن ،هدف اتـاق از پژوهش،
تنهـا تحقیق جهت احراز پتانسـیل تبدیل شـدن به قطب
تولیـد خودرو و تدوین اسـتراتژی برای انتخـاب یکی از دو
مسـیر قطعه سـازی یا خودروسـازی برای اسـتان اسـت و
کار اتـاق اجـراء یا احداث واحد خودروسـازی نیسـت بلکه
فعـاالن ایـن بخش ایـن کار را انجـام خواهند داد.
معـدن کمیسـیون صنعـت و معـدن نیـز در
کمیتـه
ِ
ماههـای اخیـر محل طرح موضوعات و بررسـی چالشهای
بخـش معـدن اسـتان بـود .گرچه خواسـته فعـاالن معدن
تشـکیل کمیسـیونی مسـتقل در اتاق بازرگانی تبریز برای
بخـش معدن اسـت ولی تشـکیل آن بنا بـه دالیلی مقدور
نشـده امـا حضـور خبـرگان و فعاالن عمده ایـن بخش در
کمیتـه معـدن اتاق تبریـز قابل توجه اسـت.
بررسـی تعرفـه حقـوق دولتـی معـادن و همچنیـن
بازگشـت بخشـی از آن بـه اسـتان جهـت مصـارف قانونی
و احیـاء و بازسـازی محـل عملیـات معدنی ،ایجـاد صنایع
فـرآوری پاییـن دسـتی و تکمیـل زنجیـره ارزش معـدن،
کمـی اعتبـارات بانکـی در بخـش معـدن و عـدم قبـول
پروانـه بـه عنـوان وثیقـه ،مشـکل معارضین محلـی بیش
از حـد در معـادن اسـتان ناشـی از عـدم اجـرای مـاده 19
و تبصرههـای ذیـل آن ،عـدم وجود دادگاه ویژه مشـکالت
معدنـی ،ضـرورت بـرون سـپاری یکسـری از فعالیتهـای
سـازمان صمـت طبق مـاده  117آیین نامـه اجرایی قانون
معـادن جهـت ایجاد فرصـت بـرای کارهای برنامـه ریزی،
مدیریتـی و در کل عـدم اجـرای کامـل قانـون معـادن از
دغدغههـای کمیتـه معـدن و اولویتهـای پیگیـری ایـن
کمیته اسـت .همچنیـن این کمیته ،بروزرسـانی گزارشها
و پژوهشهـای مرتبط بـا وضعیت ،ظرفیتها و مشـکالت
بخـش معـدن را برای ارائه به مسـئوالن ارشـد در دسـتور
کار دارد.
کمیسـیون کارآفرینی ،اقتصاد دانشبنیان
و گردشگری:
در ماههـای اخیـر ،موضوعـات متنوعـی از جملـه
«ایجاد مرکز شـتابدهی صادرات» و «بررسـی طرح ارتقای
جایگاه تحقیق ،توسـعه و نوآوری در صنعت کشـور» را در
دسـتور کار قرار داده و کمیته گردشـگری این کمیسـیون
«پیگیـری رفـع چالشهای روز صنوف گردشـگری را در 9
محـور اصلـی» دنبال مـی کند.
در بحـث ایجـاد مرکـز شـتابدهی صـادرات ،ذکر این
نکتـه ضـروری اسـت کـه تنهـا اقتصـادی کـه در آینـده
میتواند راهگشـای مشـکالت موجود کشور شـود ،اقتصاد
دانشبنیـان اسـت کـه در حـال حاضـر ذیـل برنامههـای

دولـت و مجلـس به اقتصاد دانشبنیان توجه شـده اسـت.
هـدف اصلی مرکز شـتابدهی صـادرات ،هدایت محصوالت
دانشبنیـان به سـمت صـادرات خواهد بود و ایـن مرکز با
اسـتفاده از ابزارهـای قـوی ،ایدههـا ،تیمهـا و شـرکتهای
خلاق و نوآور ،برای توسـعه بازارهـای صادراتی محصوالت
دانشبنیـان اقـدام خواهـد کرد.
در خصـوص طـرح ارتقـای جایـگاه تحقیـق ،توسـعه
و نـوآوری در صنعـت کشـور کـه در کمیسـیون صنعت و
معـدن مجلـس شـورای اسلامی در جریان اسـت ،دغدغه
کمیسـیون کارآفرینـی ،اقتصـاد دانشبنیان و گردشـگری
اتـاق تبریـز ،اثرگـذاری ایـن طرح بـرای همه صنایـع و در
تمـام ابعـاد کوچک ،متوسـط و بـزرگ و همچنین مغفول
مانـدن رویکردهـای تقویـت تحقیـق و توسـعه و ارتبـاط
ایـن طـرح بـا طـرح جهـش تولیـد دانشبنیـان و لـزوم
تقویـت ارتبـاط تحقیـق و توسـعه صنایـع با شـرکتهای
دانشبنیـان اسـت کـه بـر ایـن اسـاس ،کمیسـیون
کارآفرینـی ،بررسـی جامـع االطـراف این طـرح و پیگیری
پیشـنهادها از طریق کمیسـیون صنایع و معادن مجلس را
در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت.
در بحـث پیگیـری رفـع مسـائل گردشـگری ،ایـن
کمیسـیون نسـبت به طرح و پیگیری موضـوع احیای روز
تبریـز ،حذف مالیـات ارزش افزوده و عوارض زیباسـازی از
صنـوف مربوطـه ،ایجـاد زون منفصـل منطقـه آزاد ارس و
ترمینـال کارگـوی هوایی در فـرودگاه تبریـز و  ...از طریق
شـورای گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصـی ،شـورای
اسلامی کالنشـهر تبریز و سـایر مراجع اقدام کرده اسـت.
کمیسـیون کشـاورزی ،صنایع غذایی ،آب
و محیط زیسـت:
در ماههـای گذشـته موضوعـات متنوعـی را در
چارچـوب قلمـرو فعالیتـی خـود پیگیـری کرده اسـت که
در ایـن زمینـه بررسـی سـرمایهگذاری بـرای کشـتهای
جایگزیـن و ایجـاد کمربند سـبز در اطـراف دریاچه ارومیه
کـه بـا ارائـه برنامـه توسـط کمیسـیون و با حمایت سـتاد
احیـای دریاچـه ارومیـه در قالـب برنامـه عمران سـازمان
ملـل متحـد ( )UNDPپیگیـری خواهـد شـد.
تدویـن پروپـوزال بـرای اجـرای پروژههـای کالن
کشـاورزی و اسـتفاده از ظرفیـت اراضـی یکپارچه اسـتان
و توسـعه کشـاورزی قـراردادی ،همـکاری بـا برنامههـای
مدیریـت توسـعه بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی
مرتبـط بـا توسـعه صـادرات مـازاد تولیـدات کشـاورزی
اسـتان ،پیگیـری مسـائل و مشـکالت صنـدوق حمایت از
بخش کشـاورزی اسـتان از شـورای گفتگو و سـایر مراجع
در خصـوص ایجـاد خـط اعتبـاری بـرای واردات نهادهها و
همچنیـن واریـز تسـهیالت با نـرخ ترجیحـی جهت خرید
محصـوالت مـازاد کشـاورزان اسـتان بـا در نظـر گرفتـن
ایـن کـه عـدم انجـام حمایتهای مذکـور و تامین نشـدن
نهادههـا تاثیـر منفـی در کمیـت تولیـدات کشـاورزی در
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سـال آتـی و رونـد نزولـی تولیـدات دام ،طیـور ،زراعـت و
باغبانـی را در پـی خواهـد داشـت.
پرداختـن بـه موضـوع امنیـت غذایـی و مشـارکت
در برنامههـا و سـمینار امنیـت غذایـی معاونـت علمـی
و فنـاوری سـپاه اسـتان ،ارائـه برنامههـا و پیشـنهادها
بـرای مقطـع احتمالـی حـذف ارز ترجیحـی و اثـرات
آن بـر صنایـع لبنـی و تبدیلـی و هماهنگـی بـا معاونـت
بازرگانـی و صنایـع کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی
در ایـن خصـوص ،پیگیـری حـذف بروکراسـیهای زایـد
اداری سـازمانهای اسـتاندارد ،غـذا و دارو و دامپزشـکی
در آزمایشهـای مربـوط بـه صـادرات محصـوالت صنایـع
تبدیلی کشـاورزی و غذایی ،درخواسـت از اتاق تبریز برای
فعـال کـردن دیپلماسـی اقتصـادی با کشـورهای اوراسـیا
از طریـق بسترسـازی بـرای بازدید تیمهای کارشناسـی و
ممیـزی اتحادیـه اقتصادی اوراسـیا از کارخانجـات لبنی و
صنایـع تبدیلی اسـتان جهت توسـعه صادرات بـا توجه به
اسـتانداردها و اشِ ـل کاری این اتحادیـه از دیگر موضوعات
مـورد پیگیـری کمیسـیون کشـاورزی اتـاق تبریز اسـت.
کمیسیون صادرات و مدیریت واردات:
در ماههـای گذشـته ،چالشهـای روز صـادرات و
واردات از جمله پیشـنهاد اصالح بسـته سیاسـتی بازگشت
ارز حاصـل از صـادرات ،مشـکالت و موانـع ایفـای تعهدات
ارزی صادرکننـدگان ،آمـوزش نحـوه اسـتفاده از بسـتر
قانونـی رفـع تعهـد ارزی بـا رمـز ارزهـا ،بررسـی الزامـات
قانونـی سـازمان امـور مالیاتی در اسـترداد بیقید و شـرط
مالیـات بـر ارزش افـزوده صـادرات ،بررسـی تبعـات تغییر
مبنـای ارزی محاسـبات گمـرک از نـرخ مرجـع بـه نـرخ
سـامانه نیمـا ،پیگیـری لحاظ شـدن اسـتثنائاتی در نرخ و
شـرایط بازگشـت ارز در صـادرات محصوالت کشـاورزی و
کاالهایـی کـه نهادههـا و مـواد اولیـه آنهـا وارداتی نیسـت
و تامیـن آنهـا بـا نـرخ آزاد امـا بازگشـت ارز آن بـا نـرخ
نیمایـی انجـام میشـود ،بررسـی تـراز تجـاری ایـران بـا
کشـورهای عضـو اتحادیه اقتصـادی اوراسـیا و راهکارهای
حفـظ و ارتقـای صـادرات بـه ایـن کشـورها و پیشـنهاد
اصالح در سـامانه جامـع تجارت برای فراهـم کردن امکان
معاملـه مسـتقیم ارز صادراتـی صادرکننـده بـا واردکننده
بـدون دخالـت صرافیهـا جهـت عـدم تحمیـل هزینـه
بـرای صادرکننـده و بررسـی آخریـن رویههـای اجرایـی
و بخشـنامههای مرتبـط بـا صـادرات و واردات در سـامانه
جامـع تجـارت را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت.

تجـارت خارجـی و حمـل و نقل و لجسـتیک برای اسـتان
را در دسـتور کار خـود دارد .به زعم این کمیسـیون ،توجه
به اهمیت توسـعه فعالیتهای حمل و نقلی و لجسـتیکی
اسـتان و کشـور که در محل اتصال  5کریـدور بین المللی
کـه از شـش کریـدور جهانی قـرار گرفته و در طـول تاریخ
بـه عنـوان پـل شـرق – غـرب و شـمال – جنـوب مطرح
بـوده ،موقعیت ممتاز اسـتان در عرصه ترتیبات منطقه ای
کاال و خدمات و وجود مناطق ویژه سـهالن و آزاد ارس که
تـوان شـکل دهـی بـه فعالیتهای لجسـتیک و صـادرات
مجـدد را برای اسـتان میسـر کـرده ،تدوین ایـن پروپوزال
را ضـروری نموده اسـت.
در حـوزه امـور گمرکـی ،مسـائلی مانند تلاش برای
رفـع مسـدودی حسـابهای بانکـی کارگـزاران گمرکـی
کـه مطابـق تفاهـم نامـه سـازمان امـور مالیاتی بـا پلیس
امنیـت اقتصـادی در نیمـه دوم امسـال در اجـرای برنامـه
مقابلـه با فرار مالیاتی ،شناسـایی سـوء اسـتفاده کنندگان
از کارتهـای بازرگانـی اجـارهای و اخـذ تراکنشهـای
بانکـی مشـکوک انجـام یافتـه بـود ،پیگیری شـده اسـت.
حسـابهای بانکی شـماری از کارگزاران گمرکی خوشـنام
و متعهـد نیز به عنـوان اظهارکنندگان کاال جهت بررسـی
بیشـتر اسـناد ،مسـدود شـده بـود و ایـن امـر ،موجـب
ایجـاد سـوء تفاهـم و اختلاف موکلیـن و صاحبـان کاال با
کارگـزاران گمـرک شـده بـود که بـا پیگیری کمیسـیون
گمـرک اتاق تبریز و با عنایت به ُحسـن سـابقه ایـن افراد،
رفـع مسـدودی حسـابهای بانکی انجام و مشـکل مذکور
مرتفع شـد.
از دیگـر موضوعـات گمرکـی طـرح و پیگیری شـده
در ایـن کمیسـیون میتـوان بـه تعلـق جرائـم پـس از
ترخیـص کاال ،متروکـه شـدن کاال در انبارهـای خصوصی
و بروکراسـی زائـد اداری ترخیـص کاال در منطقـه آزاد
ارس ،مشـکالت مربـوط بـه سـامانه جامـع تجـارت ،ثبت
سفارشـات واردات ،عدم امکان تهاتر کاال در سیسـتم ثبت
سـفارش و مشـکالت تایید تعرفـه کاالهای وارداتی اشـاره
کرد.
در حـوزه حمـل و نقـل بیـن المللـی ،نحـوه اجـرای

معافیتهـای مالیاتـی شـرکتهای حمـل و نقـل
بینالمللـی ،مشـکالت اجـرای قانـون مرتبـط بـا واردات
کامیون با عمر تا 3سـال ،مشـکالت حادث شـده در محور
مواصالتـی ایران به ارمنسـتان و مشـکل صفهـای طویل
کامیـون در مـرز بـازرگان نیز طرح و بررسـی شـده اسـت.
توجـه بـه جایگاه شـغلی کارگـزاران و مشـاوران امور
گمرکـی و بررسـی مسـائل ایـن صنـف و بحـث ورود افراد
متفرقـه فاقـد پروانـه کارگـزاری بـه ایـن صنـف و قانـون
گریـزی ایـن افـراد و خدشـهدار کـردن وجهـه اعضـای
رسـمی کـه همـواره در چارچـوب قانـون خدمـات تجاری
ارائـه داده انـد نیز از دیگر مباحث مطرح شـده کمیسـیون
بوده اسـت.
بررسـی امـکان ایجـاد ایرالیـن کارگـوی هوایـی در
اسـتان بـا توجـه بـه پتانسـیل تجـاری و صادراتی اسـتان
و خلاء اسـتان در ایـن زمینه ،در دسـتور کار کمیسـیون
بـوده و جلسـات و مذاکرات متعـددی در این ارتباط انجام
شـده است.
در شـرایط فعلـی ،بـرای راهاندازی ایرالیـن کارگو ،دو
راهـکار پیشـنهاد شـده اسـت کـه در حالـت اول میتوان
ضمـن مذاکـره بـا یکـی از ایرالینهـای موجـود ،پـرواز
کارگـو را راهانـدازی کرد .سـرعت عمـل در راهانـدازی این
نـوع پـرواز ،یکـی از مزیتهـای اصلی این راهکار اسـت اما
این نوع پرواز ،تابعی از شـرایط و تصمیمات کالن شـرکت
ارائـه دهنده خدمات اسـت که طبیعتا ایـن احتمال وجود
دارد کـه تداخـل منافـع و هم راسـتا نبودن سیاسـتهای
شـرکت هواپیمایـی بـا صاحبـان کاال در منطقـه ،باعـث
توقـف مجـدد فعالیـت عملیـات کارگـوی هوایـی شـود.
در راهـکار دوم ،میتـوان یـک ایرالیـن کارگـوی هوایـی
اختصاصـی بـا بیس تبریـز راهاندازی کرد .بـا توجه به نبود
منـع قانونـی بـرای این موضـوع و از طرفی وجـود ظرفیت
و نیـاز بسـیار باال در اسـتان ،تشـکیل ایرالیـن اختصاصی
کارگـو ،نیـاز اساسـی برای توسـعه تجـارت و صـادرات در
منطقـه اسـت که ایـن موضـوع از دسـتور کارهـای اصلی
کمیسـیون گمرک ،حمـل و نقل و ترانزیت اتـاق بازرگانی
تبریز اسـت.

کمیسیون گمرک ،حمل و نقل و ترانزیت:
در ماههـای گذشـته بررسـی مسـائل روز در حـوزه
امـور گمرکـی ،تجـارت خارجی و حمل و نقـل بین المللی
و جایگاه شـغلی مشـاوران و کارگزاران امـور گمرکی را در
دسـتور کار خود داشـته است.
ایـن کمیسـیون ،تدویـن پروپـوزال سـند راهبـردی
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رتبه اول کشوری شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی
در راسـتای اجـرای موضـوع مـاده ( )13قانـون بهبـود مسـتمر
محیـط کسـب و کار مصـوب  ،1390شـورای گفـت و گـوی دولـت و
بخـش خصوصـی اسـتان آذربایجـان شـرقی و در کنـار آن دبیرخانـه
شـورای اسـتان ،از خـرداد ماه سـال  1393در اتـاق بازرگانـی ،صنایع،
معـادن و کشـاورزی تبریز تشـکیل و آغـاز به کار نمود .از زمان شـروع
بـه کار تاکنون ،هفتاد و هفت جلسـه رسـمی توسـط دبیرخانـه برگزار
شـده اسـت که نتایج آن اخذ مصوبات اسـتانی و پیشـنهادات در سطح
ملـی بـوده اسـت .خوشـبختانه میزان مشـارکت اعضای بخـش دولتی،
قـوه قضائیـه و بخـش خصوصی در این جلسـات بسـیار پرنـگ بوده که
جای تشـکر بسـیار دارد.
شـایان ذکـر اسـت جلسـات شـورای گفتگـوی اسـتان ،طبـق
دسـتورالعمل نحوه اداره جلسـات شـوراهای اسـتانی گفتوگوی دولت
و بخـش خصوصـی تشـکیل شـده و گزارشـات آن به صـورت فصلی به
دبیرخانـه مرکـز در اتاق ایران ارسـال می شـود .همچنین تشـکیل این
جلسـات از سـوی وزارت کشـور نیز به صـورت دقیق پایـش می گردد.
در ایـن راسـتا دبیرخانه شـورای گفتگوی اسـتان بـا چالش هایی
نیـز روبـرو اسـت .عـدم همـکاری برخـی از دسـتگاه هـا در اجـرای
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نسرین درخشانی

سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی استان

مصوبـات اسـتانی یکـی از مـواردی مهمـی بـوده کـه باعـث دلسـردی
بخـش خصوصـی در ارجـاع موضوعـات و مشـکالت به دبیرخانه شـده
اسـت .عدم همکاری در ارسـال نتایج مصوبات اسـتانی از سـوی برخی
از دسـتگاه هـای اسـتان نیـز یکـی دیگـر از دغدغـه هـای دبیرخانـه
شـورای اسـتان اسـت کـه باعث معلـق مانـدن مصوبات در اسـتان می
شو د .
رونـد رسـیدگی بـه موضوعـات و مشـکالت بخـش خصوصـی در
شـورای گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصـی بـه دو شـکل امکانپذیـر
اسـت .روش اول بـه صـورت نامـه نگاری بـا دبیرخانه شـورای گفتگو و
طرح مشـکل و ارائه مسـتندات و روش دوم نیز تکمیل فرم درخواسـت
در سـایت شـورای گفتگوی دولـت و بخش خصوصی اسـتان به آدرس
 https://ppdc.tzccim.irمـی باشـد .چنانچـه موضـوع مربوطـه
قابلیـت بررسـی و طـرح در شـورا را داشـته باشـد بـا تشـکل مربوطه،
تمـاس حاصـل خواهد شـد.
در پایـان آرزومندیـم بـا همـکاری صمیمانـه سـه قـوه و بخـش
خصوصـی تـا حدودی مشـکالت کسـب وکار اسـتان را طـرح و مرتفع
نما ییم .
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37ﺟﻠسهکارگروه

11ﺟﻠسهاﺻﻠﯽ

66دستورﺟﻠسه

81مصوبهاستانﯽ

60ﭘﯿشنهادمﻠﯽ

16دستاوردهامﻠﯽ
واستانﯽ

21مصوبهاﺟرا
شده

60مصوبهدرحال
ﭘﯿگﯿرياستانﯽ

دستاوردهای شورای استان
بـا ابلاغ دسـتور اداری تسـهیل در نحوه اعمال بخشـودگی
جرائـم بیمـه  1400معاونـت بیمـه ای سـازمان تامیـن اجتماعـی،
مشـاغل و کسـب و کارهـای آسـیب دیـده از کرونا مطابق فهرسـت
اعالمـی کارگـروه مقابلـه بـا پیامدهـای اقتصـادی کرونـا ،ملـزم بـه
رعایـت شـرط حفظ سـطح اشـتغال نیروی انسـانی (بنـد ث تبصره
 5قانـون بودجـه سـال  )1400نخواهنـد بود.
بـه منظور اجـرای تصویبنامه شـماره  3392/16624هیئت
وزیـران و دسـتورالعمل ابالغیـه معاونـت رئیـس جمهور زیرسـاخت
هـای سـامانه ثبـت شـرکتها جهـت تبدیـل شـرکت هـای موضوع
مـاده ( )20قانـون تجـارت بـه یکدیگـر در اسـرع وقت فراهم شـود.

پتروشـیمی صرفا بـرای واحدهای معرفی شـده از سـوی معاونت امور
معـادن و صنایـع معدنـی وزارت صمت
نظریـه معاونـت حقوقـی ریاسـت جمهـوری طی نامه شـماره
 119926در مـورخ  1400/01/05بـه سـازمان امـور مالیاتـی وکمیته
حمایـت از کسـب و کار بـه شـرح ذیل ابالغ شـد :پ»پـاداش افزایش
تولیـد و سـود سـاالنه  ،موضوع تبصـره ( )3مـاده ( )36قانـون کار که
طبـق مـاده ( )47همـان قانـون ،به منظـور ایجـاد انگیزه بـرای تولید
بیشـتر و کیفیـت بهتـرو تقلیـل ضایعـات و افزایـش عالقمنـده و باال
بـردن سـطح درامـد کارگـران ،مطابق آیین نامـه مصوب وزیـر تعاون،
کار و رفـاه اجتماعـی پرداخـت می گردد ،از شـمول مالیـات بر درآمد
حقـوق خارج اسـت.

امهـال حـق بیمـه اردیبهشـت مـاه لغایـت خـرداد مـاه
سـال 1400سـهم کارفرمـا بـرای کسـب و کارهای به شـدت آسـیب
دیـده (بخشـنامه  ۲۵۳۲/۱۴۰۰/۱۰۰۰مـورخ )1400/03/27

اسـتعالم سوءپیشـینه در فراینـد تمدیـد کارت بازرگانـی بـه
صـورت سیسـتمی و از سـامانه عدالیـران انجـام میگـردد و نیازی به
مراجعـه حضـوری متقاضیـان تمدیـد کارت بازرگانی باشـد.

بـر اسـاس جلسـه شـماره  71مـورخ  1400/03/08سـتاد
بو
ملـی مدیریـت بیمـاری کرونـا ،مهلت پرداخت تسـهیالت به کسـ 
کارهـای آسـیب دیـده از کرونـا تـا شـهریور مـاه تمدید شـد.

بر اسـاس مصوبه شـورای گفتگوی اسـتان و همـت معاونت
هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری مشـکالت تامیـن مـواد اولیه
(گنـدم) صنایـع غذایـی اسـتان به صـورت مقطعی مرتفـع گردید.

بـر اسـاس اعالم سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی اسـتان،
اداره کل محیـط زیسـت همـکاری الزم را در خصـوص نحـوه پاسـخ
بـه اسـتعالمات صـدور مجوزهـای فعالیت مرغـداری با سـازمان نظام
مهندسـی کشـاورزی دارد و مشـکالت صدور مجوز این سـازمان رفع
شـده است.

بـر اسـاس بنـد (ج) نامـه شـماره  11-34262مـورخ
 1400/10/05شـرکت شـهرک هـای صنعتـی اسـتان اقدامـات الزم
جهـت بهـره برداری چاه یاد شـده بـا  80درصد پیشـرفت فیزیکی در
شـهرک هاشـمی رفسـنجانی صـورت گرفتـه اسـت.

بـر اسـاس اعالم اتحادیه اطالع رسـانی کامـل «امکان دریافت
کـد رهگیـری بـرای قراردادهـای واگـذاری شـهرکهای صنعتـی و
نواحـی اقتصـادی» از طریق سـایت انجام شـده اسـت.
رفـع ابهـام در خصـوص تعرفـه  30درصـدی نـرخ متوسـط
خوراک پتروشـیمی صنایع وابسـته و پایین دسـتی مانند ریختهگری،
نـورد ،بازیافـت و تاکیـد پرداخـت تعرفـه  30درصـدی نـرخ خـوراک

بـر اسـاس اعلام مدیـرکل فرآورده هـای غذایی و آشـامیدنی
سـازمان غذا و داروی کشـور ،گواهی بهداشـت صادره از سـوی کشـور
ذینفـع یـا تولیدکننـده بـا تایید اتـاق بازرگانی ایـران و اتاق اسـتانها
بالمانع میباشـد.
بـر اسـاس مصوبـه شـورای گفتگـوی اسـتان مشـکل تامیـن
سـوخت (مـازوت) شـرکت سـیمان مرتفـع گردیـد.
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سهند شهبازی

سرپرست امور بینالملل اتاق تبریز

یکـی از واحدهـای تخصصـی و فعـال اتـاق تبریـز ،واحـد امـور بینالملـل اسـت .این
واحـد علاوه بـر تهیـه گزارشهـای کارشناسـی و نشـر آن از طریـق وبسـایت اتـاق بـرای
اسـتفاده اعضـا ،در تالش اسـت تـا ارتباطات بینالمللـی اتاق را پیگیری کند .اطالعرسـانی
و ارائـه مشـاوره بـه اعضـا و تشـکلهای تابعـه نیـز در این واحـد انجام میگیـرد .همچنین
سـعی میشـود تـا آخریـن اخبار مرتبـط نیز بـه اسـتحضار اعضای محترم رسـانده شـود.
امـور بینالملـل اتـاق تبریـز ضمـن ارتبـاط مسـتمر بـا معاونـت بینالملـل اتـاق ایـران و
همچنیـن اتاقهای مشـترک بازرگانی ،تالش نموده تا پاسـخگوی سـواالت اعضای محترم
در ایـن زمینههـا نیز باشـد.
امـا مهمتریـن و شـاید علنیتریـن وظیفـه واحـد امـور بینالملـل ،پذیـرش و اعـزام
هیاتهـای تجـاری و دیپلماتیـک اسـت .متاسـفانه پاندمی کرونا و مشـکالت ناشـی از آن
در  2سـال اخیـر باعـث شـده تـا ایـن اعزامهـا و پذیرشهـا کمرنـگ شـده و امـکان اعزام
و پذیـرش هیاتهـای بـزرگ بـرای اتـاق میسـر نباشـد .اما بـا این وجود سـعی شـده تا با
پذیـرش هیاتهـای کمتعدادتر و همچنین بهرهگیری از بسـترهای اینترنتـی ،کماکان این
بحـث ،روند خـود را طـی کند.
ایـن اتـاق در  11ماهـه نخسـت سـال  ،1400میزبان سـفرای جمهوری اسلامی
ایران در گرجسـتان ،قزاقسـتان ،بالروس ،سرکنسول کشـورمان در ارزروم ترکیه ،رایزن
بازرگانـی ایـران در آذربایجـان و رایـزن بازرگانی ایران در ارمنسـتان به شـکل حضوری
بـوده اسـت .همچنیـن اتـاق تبریـز میزبانی سـفیر جمهوری بلاروس در ایران ،سـفیر
جمهـوری خلق بنـگالدش در ایران ،سـفیر جمهـوری آذربایجان در ایران ،سرکنسـول
جمهـوری ترکیـه در تبریز ،رایزن بازرگانی سـفارت جمهوری خلق بنـگالدش در ایران
و رایـزن بازرگانـی سرکنسـولگری جمهـوری ترکیـه در تبریز را نیز به شـکل حضوری
برعهده داشـته است.
در ایـن سـال و بـا همکاریهـای انجـام یافتـه میـان اتاق تبریز و سـفارت کشـورمان
در بلاروس وبینـار مشـترکی مابیـن اتاق تبریز با اتـاق بازرگانی و صنایـع ماگیلف بالروس
برگـزار شـد کـه با توجه بـه نتایج آن ،ادامه این وبینارها در دسـتور کار قـرار خواهد گرفت.
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همچنیـن اتـاق تبریـز بـا همـکاری سـفارت کشـورمان در اوکرایـن (کـه آکردیتـه
مولـداوی نیـز محسـوب میشـود) ،وبینـار مشـترکی با اتـاق بازرگانـی و صنایـع مولداوی
برگـزار کرد.
جلسـه وبینـاری مشـترک بـا همـکاری سرکنسـولگری کشـورمان در باتومـی میـان
اتـاق بازرگانـی آجـارا گرجسـتان و اتاقهـای بازرگانی تبریـز ،ارومیه ،اصفهان و یـزد نیز از
نشسـتهای مهـم برگـزار شـده در سـال جـاری بوده اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه اتـاق تبریـز بـا همـکاری امـور بینالملـل اتـاق ایـران در
نشسـتهای وبیناری مشـترک با سـفیر کشـورمان در برزیل و همچنین سـفیر کشـورمان
در کرواسـی نیـز حضـور فعال داشـته اسـت.
حضـور در جلسـه وبینـاری میـان اتاقهـای بازرگانی ایـران و اتاق بازرگانـی و صنایع
الجزایـر نیـز کـه بـا همـکاری امـور بینالملل اتـاق ایـران و سـفارت کشـورمان در الجزایر
برگـزار شـد ،یکـی دیگـر از اقدامات صورت گرفتـه در زمینه توسـعه ارتباطات بوده اسـت.
برگزاری نشسـت وبیناری با سـفارت کشـورمان در آفریقای جنوبی با حضور تعدادی
دیگـر از اتاقهـای کشـورمان بـرای بررسـی راههای گسـترش مناسـبات با این کشـور نیز
در همین راسـتا انجام یافته اسـت.
همچنیـن تفاهمنامـه همـکاری مهمـی میـان اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و
کشـاورزی تبریـز با کنفدراسـیون ملـی سـازمانهای کارآفرینـان (کارفرمایـان) جمهوری
آذربایجـان کـه پیـش زمینـه آن بـه فعالیتهـای سـال گذشـته مربوط اسـت ،بـه امضای
طرفین رسـید.
بـا توجـه بـه توضیحـات ارائـه شـده و بـا در نظر گرفتـن شـرایط پاندمی کرونـا ،امور
بینالملـل اتـاق تبریـز هـم در زمینـه میزبانـی از هیاتهـای دیپلماتیـک و هـم در زمینه
گسـترش مناسـبات با اتاقهای بازرگانی سـایر کشـورها ،سـالی شـلوغ و پررونق را سـپری
کرده اسـت.
امیـد اسـت در سـال آینـده و با رفع مشـکالت مرتبط بـا کرونا ،این فعالیتها بیشـتر
و گسـتردهتر از سـال جـاری انجام گیرد.
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فعالیت «پنجره واحد فیزیکی
شروع کسب و کار» در اتاق بازرگانی تبریز
« پنجـره واحـد فیزیکی شـروع کسـب و کار» با همکاری وزرات امـور اقتصادی و
دارایی ،سـازمان ثبت اسـناد و امالک کشـور ،اتاق بازرگانی تبریز و سـایر سـازمانهای
دولتـی مربوطـه از پنـج مرداد ماه  99رسـما در اتاق بازرگانی تبریز افتتـاح و راهاندازی
شده است.
تلاش بـرای بهبـود فضـای کسـب و کار از سـالها قبل جـزء دغدغههـای اصلی
دولـت و بخـش خصوصـی بـوده و در ایـن راسـتا ،قرار گرفتـن فضای کسـب و کار در
مسـیر بهبـود و تسـهیل و روان شـدن شـرایط بـرای فعالیـت سـرمایه گـذاران ،مورد
توجـه بوده اسـت.
اگـر چـه اقداماتـی در ایـن زمینه همچون تدویـن و تصویب قانون بهبود مسـتمر
فضـای کسـب و کار انجـام گرفتـه امـا نهایتـا بـا تالشهای بخـش خصوصـی و دولت
بـه ویـژه وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی و سـازمانهای ذیربط ،پنجـره واحد فیزیکی
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 ،اصفهـان و آذربایجانشـرقی توسـط
فرهـاد دژپسـند ،وزیـر امـور اقتصـادی و دارائـی بـه صـورت همزمـان افتتاح شـد.
در پنجـره واحـد فیزیکـی ،ثبـت شـرکت با مسـئولیت محـدود و سـهامی خاص
انجـام گرفتـه و امـوری چـون تائیـد نام شـرکت ،انجـام پروسـه پلمب دفاتر شـرکت،

تشـکیل پرونـده مالیاتـی ،هماهنگی جهت صدور کـد کارگاهی در تامیـن اجتماعی و
آگهـی در روزنامـه رسـمی انجام مـی پذیرد.
در ایـن راسـتا ،ادارات ثبـت اسـناد و املاک ،امـور مالیاتـی ،تامیـن اجتماعـی و
پسـت اسـتان بـا معرفی کارشناسـان خود به اتـاق بازرگانی تبریز ،رسـما امـور مربوط
بـه ثبت شـرکت بـا مسـئولیت محـدود را آغاز کـرده اند.
پروسـه کاری ثبـت شـرکت تـا پیـش از افتتاح پنجره واحد کسـب و کار ،بیشـتر
از یـک مـاه زمـان مـی برد کـه این امر بـا تلاش ارگانهـا و ادارات مربوطـه در عرض
سـه روز امکان پذیر شـده اسـت.
سـه مرحلـه اثرگـذار بـر روی زمـان و فرآینـد شـروع کسـب و کار شـامل امـور
مربـوط بـه ادارات مالیـات ،تأمیـن اجتماعی و ثبت شـرکتها بوده که بـا ایجاد پنجره
واحـد کسـب و کار ،ایـن زمـان بـه طور چشـمگیری کاهـش یافته اسـت و انجام ثبت
نـام برون سـازمانی ثبت شـرکتها و سـایر ارگانهـای ذیربط هم اکنون توسـط کاربر
اتـاق بازرگانـی انجام مـی گیرد.
در ایـن طـرح ،نماینـدگان ادارات به فعـاالن اقتصـادی ،مشـاوره و راهنماییهای
الزم در خصـوص ارائـه مـدارک الزم بـرای ثبـت «شـرکت با مسـئولیت محـدود» و «
شـرکت سـهامی خـاص » 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
ثبت شده

شرکت با مسئولیت
محدود

شرکت
سهامیخاص

تعداد
پلمپ دفاتر

سال 99

53

47

6

53

یازده ماهه نخست سال 1400

145

109

36

85
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دورههای آموزشی اتاق تبریز در  6ماهه دوم سال 1400
آشنایی با آخرین تغییرات قوانین کار()2

دکتر بخشعلی زاده

1400/07/06

آشنایی با آخرین قوانین و مقررات تامین اجتماعی()2

دکترغالمرضا اسگندری

1400/07/07

آموزش اصول و فنون نوین بازاریابی ()1

دکتر کریم اسگندری

1400/07/18

آموزش اصول و فنون نوین بازاریابی ()2

دکتر کریم اسگندری

1400/07/19

آموزش وب مارکتینگ()1

دکتر شهاب فرقانی

1400/07/20

آموزش وب مارکتینگ()2

دکتر شهاب فرقانی

1400/07/21

آشنایی با نحوه تدوین وتنظیم قراردادهای تجاری()1

دکترخسرو بخشعلی زاده

1400/07/28

آشنایی با نحوه تدوین و تنظیم قراردادهای تجاری()2

دکترخسرو بخشعلی زاده

1400/07/27

آشنایی با قوانین مالیات برارزش افزوده

محمدباقر عالیی

1400/07/28

آشنایی با روشهای رفع تعهد ارزی

دکتر مظفر ناصری

1400/07/29

تکنیکهای رشد اقتصادی در صنایع کوچک()1

دکتر یداله دیوان ساالر

1400/08/04

دیجیال مارکتینگ ()1

دکتر نورمحمدی

1400/08/05

دیجیال مارکتینگ ()2

دکتر نورمحمدی

1400/08/06

مدیریت اجرایی و سازماندهی در تشکلها

دکتر سیاسی راد

1400/08/10

تکنیکهای رشد اقتصادی در صنایع کوچک()2

دکتر یداله دیوان ساالر

1400/08/11

نحوه تنظیم قراردادهای بین المللی

دکتر سهیل مهرآمیز

1400/08/12

دوره توسعه عضویت(جذب،رشد،حفظ)در تشکلها

دکترسیاسی راد

1400/08/17

نحوه وصول چک برگشتی در کمتر  01روز()1

دکتر بخشعلی زاده

1400/08/18

نحوه وصول چک برگشتی در کمتر  01روز()2

دکتر بخشعلی زاده

1400/08/19

توانمد سازی منابع انسانی و ارتقا بهره وری

دکتر عزتی

1400/08/20

روشهای نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه

دکتر فالح نژاد

1400/08/23

تعامل و چانه زنی در تشکلها

دکترهادی حدادی

1400/08/24

آشنایی با ارزهای دیجیتال()1

دکتر سهیل نیکزاد

1400/08/26

آشنایی با ارزهای دیجیتال()2

دکتر سهیل نیکزاد

1400/08/27

دکتر رحمانی

1400/08/30

دکترهادی حدادی

1400/09/01

نحوه برخورد حقوقی در قبال زیاده خواهی تسهیالت بانکی در صنایع()1
برنامه ریزی استراتژیک در تشکلها
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دورههای آموزشی اتاق تبریز در  6ماهه دوم سال 1400
نحوه برخورد حقوقی در قبال زیاده خواهی تسهیالت بانکی در صنایع()1

دکتر رحمانی

1400/09/03

طراحی خدمات متمایز در تشکلها

دکترهادی حدادی

1400/09/08

جعل و استفاده از اسناد مجعول در قرار دادهای تجاری()1

حسن ولی زاده

1400/09/90

جعل و استفاده از اسناد مجعول در قرار دادهای تجاری()2

حسن ولی زاده

1400/09/10

دوره آموزشی مستند سازی و گزارش نویسی

دکتر موسوی

1400/09/15

چگونگی ابطال بازپس گیری اموال صنایع و شرکتهای تجاری از بانک

دکتر محمود وحدت

1400/09/15

چگونگی ابطال بازپس گیری اموال صنایع و شرکتهای تجاری از بانک

دکتر محمود وحدت

1400/09/16

تبیین قوانین و مقررات تامین اجتماعی(موضوع بخشنامه  41تامین اجتماعی)

الهام دوست

1400/09/30

دکتر حسین عماری

1400/10/02

اصول وفنون مذاکره تجاری()1

دکتر حسین عماری

1400/10/21

اصول وفنون مذاکره تجاری()2

دکتر حسین عماری

1400/10/22

تکنیکهای نوین بازاریابی در صنایع()1

دکتر کریم اسگندری

1400/10/27

تکنیکهای نوین بازاریابی در صنایع()2

دکتر کریم اسگندری

1400/10/28

تبیین قوانین و مقررات تامین اجتماعی

الهام دوست

1400/10/28

روشهای نوین تبلیغات تجاری()1

دکتر محمد فاریابی

1400/10/29

روشهای نوین تبلیغات تجاری()2

دکتر محمد فاریابی

1400/10/30

تحقیقات بازاریابی

دکتر محمد فاریابی

1400/11/07

تکنیکهای نوین جذب مشتری ()1

دکتر جمشیدی

1400/11/11

تکنیکهای نوین جذب مشتری ()2

دکتر جمشیدی

1400/11/12

حل و فصل اختالفات تجاری به شیوه داوری

دکتر ناصر امامی فرد

1400/11/14

آئین دادرسی اختالفات گمرکی

دکتر ناصر امامی فرد

1400/11/21

تکنیکهای تقویت مهارت فروش حرفه ای ()1

دکتر صمد خباز

1400/11/24

تکنیکهای تقویت مهارت فروش حرفه ای ()2

دکتر صمد خباز

1400/11/25

آموزش بازاریابی محصوالت کشاورزی (شهرستان بناب)

روشهای ارتقا و بهره وری نیروی کار()1

دکتر جمشیدی

1400/12/02

روشهای ارتقا و بهره وری نیروی کار()2

دکتر جمشیدی

1400/12/03

خبرنویسی اقتصادی

ابراهیم علیزاده

1400/12/08

همچنیـن در ایـن مـدت ،امـور آموزشـی اتـاق تبریز ،دوره آموزشـی حمل کاالهـای خطرنـاک ( )CPC , ADRویژه رانندگان شـرکتهای حمل ونقل بیـن المللی برای
 100نفـر در مدت  60سـاعت آموزشـی بـا ارایه مدرک بیـن المللی برگزار کرده اسـت.
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آمار صدور کارت بازرگانی
و عضویت اتاق تبریز

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

حقوقی صدور

حقیقی تمدید

حقوقی تمدید

99

245

183

583

جمع کل1110 :

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

حقوقی صدور

حقیقی تمدید

حقوقی تمدید

210

76

96

73

جمع کل455 :

کارنه تیر

آمار یازده ماهه صدور کارنه تیر اتاق تبریز
زمان

تعداد صدور و ثبت کارنه تیر

یازده ماهه اول سال 1400

 17763جلد

یازده ماهه اول سال 1399

 14336جلد

آمار صدور گواهی مبدا اتاق تبریز در یازده ماهه نخست سال 1400
تعداد گواهیهای صادر شده
19436
84

جمع ارزش دالری ()$
424.187.408

جمع وزن ناخالص ()kg
782.372.623
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از دریچه دوربین

نشست هم اندیشی تشکلهای اتاق بازرگانی تبریز

کمیسیون گمرک ،حمل و نقل و ترانزیت اتاق تبریز

دیدار با مدیران اتحادیه صادرکنندگان فرش دستبافت آذربایجانشرقی

دیدار با هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری آذربایجانشرقی

جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تبریز

هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی

دیدار با رایزن بازرگانی سرکنسولگری ترکیه در تبریز

جلسه اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم آذربایجانشرقی
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آیین افتتاح دفتر بناب اتاق تبریز

هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

دیدار با سرکنسول ترکیه در تبریز

هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی

86

جلسه ویدیوکنفرانسی مابین اتاق بازرگانی تبریز و اتاق بازرگانی مولداوی

دیدار با رایزن بازرگانی سفارت بنگالدش در تهران

دیدار با سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در ارزروم ترکیه

جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز
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بررسی مسائل و مشکالت اعضای هیاتهای حل اختالف مالیاتی

دیدار با سفیر بالروس در تهران

اولین جلسه مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تبریز

هشتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی

جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث

جلسه بررسی مشکالت صنعت فرش آذربایجانشرقی

نشست مجازی رئیس اتاق ایران با اعضای هیات نمایندگان اتاق تبریز

جلسه بررسی مگاپروژههای آذربایجانشرقی

87

نشریه اتاق تبریز  /شماره / 11زمستان 1400

اولین جلسه «توسعه اقتصاد فن آور و نوآور»

جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز

دومین جلسه مرکز پژوهشهای اتاق تبریز

دیدار با سفیر بنگالدش در تهران

جلسه کمیسیون کارآفرینی ،اقتصاد دانشبنیان و گردشگری

دیدار با سفیر جمهوری آذربایجان در تهران
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هشتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی آذربایجانشرقی

مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده آذربایجانشرقی در سال 1400

