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»باید مسئله اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان را واقعًا 
جدی بگیریم«؛ این گزیده ای از اظهارات رهبر معظم انقالب اسالمی 

در سوم شهریورماه 1395 و در دیدار با اعضای دولت وقت است.
اقتصاد دانش بنیان موضوعی بود که طی سال های اخیر و با توجه 
به تاکیدات مقام معظم رهبری بر سر زبان ها افتاد و با نامگذاری سال 
جاری به عنوان سال »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« توجه ویژه ای 

به آن شکل گرفت.
موضوع اقتصاد و معیشت طی یک دهه ی اخیر به دغدغه ی اصلی 
مشکالت  این  از  عبور  برای  زیادی  تالش های  و  شده  تبدیل  جامعه 
انجام شده است. استفاده از عناوینی چون »اقتصاد مقاومتی« و »جنگ 
اقتصادی« در این سال ها و تکرار چندین باره ی عنوان »اقتصاد« در 

شعار سال های اخیر از اهمیت این موضوع حکایت دارد.
با توجه به تحریم های فلج کننده و مشکالت ناشی از تحریم ها که 
منجر به ایجاد تورم، کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی و ... شده، 
»اقتصاد دانش بنیان« موضوعی است که شاید شاهراه اصلی توسعه ی 
اقتصادی کشور به حساب بیاید. در این میان، کسب و کارهای جدید و 
نوپا که در ادبیات امروزی با عنوان »استارتاپ« از آنها یاد می شود، مسیر 

اصلی این شاهراه به نظر می رسند.
گلوگاه این شاهراه اما، در همین جا قرار دارد؛ در شمال غرب کشور و 
در خطه ی آذربایجان؛ منطقه ای که دارای مرز مشترک با جمهوری های 
آذربایجان، نخجوان و ارمنستان بوده و به دلیل واقع شدن در مسیر 
جاده ی ابریشم و داشتن موقعیت ویژه ی جغرافیایی به عنوان چهارراه 

ارتباطی ایران و اروپا و دروازه ی مشرق زمین خوانده می شود.
اقتصاد  شکوفایی  در  آذربایجان  منطقه ی  نقش  به  که  موضوعی 
کشور اهمیت ویژه ای می دهد، حضور گسترده و پرشور بخش خصوصی 
خصوصی  بخش  آذربایجان شرقی،  استان  در  است.  منطقه  این  در 

حرف های زیادی برای گفتن دارد و نزدیک به 9۰ درصد اقتصاد در این 
منطقه در اختیار فعاالن بخش خصوصی قرار گرفته است؛ لذا توجه به 
بخش خصوصی و اقتصاد دانش بنیان در این منطقه می تواند ظرفیت 

استان را بیش از پیش نمایان کند.
از طرفی دیگر، منطقه آزاد ارس که صنعتی ترین منطقه آزاد کشور 
به حساب می آید در آذربایجان شرقی قرار گرفته که از جهت ترانزیت 
توانمندی های  است.  اروپا  به  ایران  ارتباطی  راه  اصلی ترین  ریلی 
گردشگری؛  و  کشاورزی  معدن،  صنعت،  بخش  در  آذربایجان شرقی 
توجه ویژه ای می طلبد و ضروری است که در سال »تولید، دانش بنیان 

و اشتغال آفرین« بیش از پیش به آن پرداخته شود.
بهره مندی از ظرفیت های استانی که بخش عمده ای از اقتصادش در 
اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و فعاالن پرتعدادی در صنایع مختلف 
کاشی، سرامیک،  پتروشیمی،  فرش،  غذایی،  مانند شکالت، صنایع 
خودروسازی،  قطعه سازی،  شیشه،  پالستیک،  الستیک،  فوالد، 
لوازم خانگی، معدن، چرم، کفش، نساجی و ... دارد، می تواند یکی از 

اصلی ترین بخش ها در تحقق بخشی به شعار سال باشد.
نامالیمتی ها،  تمامی  وجوِد  با  آذربایجان  در  خصوصی  بخش 
این راستا،  پا مانده و نفس می کشد؛ در  این منطقه سِر  همچنان در 
و  صنعتی  فعاالن  کارآفرینان،  به  ویژه ای  توجه  که  است  ضروری 
صاحبان کسب و کارهای نوپا صورت پذیرد تا شاهد فرار سرمایه ها از 

کشور نباشیم.
دستوری  قیمت گذاری  حذف  سرمایه گذاری،  امنیت  کردن  فراهم 
مهم ترین  از  بخشی  خلق الساعه؛  مصوبات  و  تصمیمات  از  پرهیز  و 
انتظارات و دغدغه های بخش خصوصی است که شاید عمل کردن 
تبعات  آنها  به  نکردن  عمل  اما  نباشد،  سختی  چندان  کار  آنها  به 

جبران ناپذیری را متوجه اقتصاد استان و حتی کشور خواهد کرد.
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بهبود شاخصه های توسعه یافتگی و افزایش درآمد ساالنه در استان مبتنی بر 
استفاده از ظرفیت های نسبی است که از پتانسیل های بالقوه ی استانی و فرصت های 
موجود نشئت می گیرد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، کشاورزی را به عنوان بخش 
زیربنایی توسعه ی اقتصادی محسوب کرده و بقیه ی صنایع نیز با بهره گیری از مزیت 

این محصوالت رشد و نمو می یابند. 
غیره  و  نیشکر  گندم، سیب زمینی،  کامودیتی همچون  و  اولیه  کاالهای  تولید 
همواره رشد صنایع غذایی، بسته بندی و حمل و نقل و زیرساخت های دیگر توسعه ی 
اقتصادی را به همراه دارد. کارآفرینی سریع و زودبازده بخش کشاورزی نسبت به 
سایر اشتغال ها و نقش آن در تامین امنیت غذایی جامعه، مستلزم امعان نظر بیشتر 

مسئوالن دولتی و بخش خصوصی به این حّصه ی حیاتی است. 
استان آذربایجان شرقی با دارا بودن اراضی کشاورزی به وسعت یک میلیون و 
دویست هزار هکتار در تولید کاالهای اولیه ی کشاورزی در رتبه ی ممتاز کشوری قرار 
داشته و محصوالت کشاورزی در اغلب موارد، مازاد بر نیاز استان تولید می شوند و 
مسیرهای صادراتی و برون استانی را دنبال می کنند. جهت ارتقای هر چه بیشتر این 
بخش حیاتی که یکی از زیرساخت های اصلی توسعه ی استانی است، راهکارهای 

ذیل حائز اهمیت است.
1- افزایش بهره وری منابع آبی

8۰ تا 9۰ درصد آب شیرین کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود و از آنجایی 
که ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان واقع است و دخل و تصرف کشورهای 
همسایه در منابع آبی و مسدودسازی مسیر آن ها هر روز قوت بیشتری به خود می گیرد 
فلذا برای جبران این نقیصه و ارتقای کاالها و تولیدات اولیه ی کشاورزی در وهله ی 
اول می بایست به تغییر الگوی کشت به منظور کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری 

اقدام کرد. 
2- افزایش وسعت کشت های گلخانه ای

این روش ضمن کاهش مصرف آب، تولید را تا 2۰ برابر افزایش می دهد. لیکن 
کشاورزان به علت سرمایه بر بودن این نوع کشت تمایل چندانی به ورود به این نوع 
تکنولوژی ندارند. در این مورد می بایست، بانک های متولی استان خصوصًا بانک 
کشاورزی با دسترسی کشاورزان به وام های کم بهره، رغبت آنان را بدین امر حیاتی 

جلب نماید.
3- بهره برداری از منابع موجود بدون افزایش سطح زیرکشت

یکی از راه های نیل به هدف فوق الذکر، به کارگیری بذرهای اصالح شده است که 
خوشبختانه بنا به گزارش ارائه شده از سوی مسئوالن جهاد کشاورزی استان، این 
اقدام در حال توسعه است به نحوی که اصالح بذر منجر به تقاضای سی هزار تنی 

کشاورزان در تهّیه و تامین این نوع بذرها شده است.
به کم آبی استان در حالی صورت  استناد مسئوالن دولتی و بخش خصوصی 
می گیرد که وضعیت ذخایر آبی اغلب استان ها بحرانی تر بوده و استان آذربایجان شرقی 
در موقعیت بهتری قرار دارد به نحوی که با برنامه ریزی دقیق و تعیین الگوهای 

صحیح می توان به اهداف پیش بینی شده در بخش کشاورزی استان دست یافت. 
4- انتخاب نوع محصول

با توجه به اوضاع کنونی معلوم می شود که منابع تهیه ی 87 درصد دانه های روغنی 
در جهان )از جمله آفتابگردان( درگیر جنگ اوکراین شده و همچنین کاهش عرضه ی 
گندم نیز به میزان 29 درصد و ذّرت به میزان 19 درصد در جهان مسیر نزولی داشته 

است. لذا می توان به اهمیت استفاده ی حداکثری از ذخایر آبی و خاکی استان پی برد 
و عالوه بر رفع تهدیدها اقدام به کشت و عرضه ی این محصوالت استراتژیک کرد 
که بالطبع توسعه در زیرسخت های استانی و صنایع مرتبط را به دنبال خواهد داشت. 

5- کشت محصوالت به روش ارگانیک و سالم
راهبرد جدید کشورهای توسعه یافته در استفاده از محصوالت سالم و ارگانیک 
نشان دهنده ی سمت و سوی آینده ی کشاورزی با اهداف تامین سالمتی هر چه بیشتر 
و توام با درآمدزایی بیشتر است که در برنامه ی صادراتی صادرکنندگان استانی نیز 
می بایست لحاظ شود. نهضت عاری سازی کشتزارها از کودهای شیمیایی هم اکنون 
در برخی کشورهای مانند سریالنکا به قوانین سخت گیرانه ای تبدیل شده که مورد 

توجه سایر کشورها نیز قرار گرفته است. 
6- استفاده از تحقیقات کشاورزی شرکت های دانش بنیان

طبق آمار گمرکات کشور در سال 14۰۰ بیش از 28 میلیون تن انواع محصوالت 
کشاورزی به ارزش 13.6 میلیارد دالر وارد کشور شده است که نشان دهنده ی افزایش 
واردات گندم و جو دامی و انواع روغن خوراکی و کنجاله سویا به میزان 54، 44، 36 

و 34 درصدی نسبت به سال قبل بوده است. 
شرکت های  توسعه ی  و  تحقیقات  به  رقم  این  از  اندکی  درصد  اختصاص  با 
دانش بنیان و تقویت مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و دانشکده های کشاورزی و بخش 
فعال خصوصی دانش بنیان می توان در توانمندسازی بخش کشاورزی، اقدام های 
صادرات  ارزش  از  باالیی  درصد  آمریکا  مثل  کشوری  در  آورد.  عمل  به  را  موثری 
به تحقیقات  باورنکردنی 3 میلیارد دالر می رسد  به مبلغ  محصوالت کشاورزی که 

کشاورزی و ارائه ی ابتکارات در این بخش اختصاص داده می شود. 
7- بازاریابی و صادرات محصوالت کشاورزی

وزارت کشاورزی آمریکا ساالنه بیش از 1.2 میلیارد دالر صرف تبلیغات و بازاریابی 
برای فروش و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می نماید و بدیهی است در این 
حالت هیچگونه محصولی بر روی دست کشاورزان نمانده و به بازارهای خارجی صادر 

می شود. 
استفاده از این شیوه ی ضروری و متداول در دنیای مدرن کنونی یعنی »تبلیغات 
موفق«، حمایت از بخش کشاورزی را در کشور و استان می طلبد. به کارگیری افراد 
زبده و آشنا به تجارت جهانی خصوصًا در مواردی که تحریم ها بازدارنده است از عوامل 

موفقیت در بازاریابی و صادرات محصوالت کشاورزی خواهد بود. 
8- تداوم حمایت مسئولین استانی از صنعت کشاورزی استان

بیمه نمودن محصوالت کشاورزی،  با کاهش ریسک کشاورزی و  این حمایت 
پوشش ریسک قیمتی محصول )PLC( و خرید تضمینی محصوالت تولید شده با 
قیمت مناسب در استان امکان پذیر خواهد بود. چنانچه قیمت گذاری محصوالت 
کشاورزی به صورت عادالنه صورت نگیرد موجب خروج محصوالت از استان و حتی 
از کشور می شود. چنانچه در خصوص گندم با توجه به باال بودن قیمت در کشورهای 

همسایه، خروج این محصول با توجه به قیمت پایین آن بسیار محتمل است. 
 12۰ جذب  نشان دهنده ی  استان  کشاورزی  متولیان  فعالیت  کارنامه ی  البته 
درصدی منابع طی چند سال متوالی است. ارتقای ضریب مکانیزاسیون به سطوح 
باالتر نسبت به سایر استان ها، نشان دهنده ی مساعی جدید و تالش خوب آنان 
است که امیدواریم این رویه همراه با تحقق دیگر خواسته های بخش خصوصی فعال 

کشاورزی استان تداوم یابد.

کامودیتی کشاورزی 
به مثابه نیروی محرکه توسعه استان

ابوالفتح ابراهیمی 
نائب رییس اتاق تبریز

“سرمقاله“
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رشد و توسعه ی اقتصاد پدیده ای است که در زمره ی آرزوها 
این واقعیت  از کشورها قراردارد. تحقق  آرمان های بسیاری  و 
انکارناپذیر و ضروری عصر حاضر به ابزارهای مناسبی نیاز دارد. 
یکی از ابزارهای الزم و ضروری که نقش عمده ای در تحقق 
و دستیابی به رشد اقتصادی ایفاد می نماید، حمل و نقل پویا 

است.
این بخش زیربنایی نه تنها به خودی خود اشتغال زا بوده و 
تولید خدمت می کند بلکه بر توسعه سایر بخش های اقتصادی 
همانند کشاورزی، صنعت و خدمات نیز تاثیرگذار است. بنابراین 
چنانچه این بخش کلیدی همراه و همسو با سایر بخش های 
اقتصادی کشور توسعه نیابد، می تواند یکی از مهمترین عوامل 

بازدارنده ی رشد و توسعه ی اقتصادی کشور بشمار آید.
طرفه  دو  نقل  و  حمل  با  توسعه  بین  رابطه ی  ترتیب  بدین 
است. غفلت از حمل و نقل می تواند اهداف توسعه را تضعیف 
کند. به عبارت دیگر هیچ خط فاصلی بین توسعه و حمل و نقل 
وجود ندارد. به طوریکه بشر می تواند به قیمت نابودی حیات 
اینکه حمل و  نادیده بگیرد. ضمن  را  اقتصادی، حمل و نقل 
نقل از جمله مشاغل وابسته است که در صورت رشد و توسعه ی 
شاهد  فرهنگی  و  اجتماعی   - اقتصادی  بخش های  سایر 
شکوفایی آن خواهیم بود. افزایش تولید و تقسیم کار، افزایش 
جمعیت و پراکندگی آن از عمده مسائلی هستند که در تقاضای 

حمل و نقل نقش مؤثری دارند.
رشد  تسریع  موجب  مناسب  نقل  و  حمل  دیگر  سوی  از 
اقتصادی نیز خواهد شد. زیرا حمل و نقل، سرمایه ی بکار گرفته 
شده و در گردش یک منطقه را آزاد ساخته و استفاده از آن را در 
منطقه ی دیگر فراهم می آورد. البته این نوع خدمت هیچ نوع 
تغییر و تبدیل مادی در کاال پدید نمی آورد بلکه موجب تغییر 

محل عرضه کاال می شود.
بنابراین برخورداری از شبکه ی حمل و نقل پویا، هماهنگ 
میزان  سنجش  اصلی  معیارهای  از  یکی  یافته  سازمان  و 
توسعه یافتگی جوامع در جهان امروز محسوب می شود. بر این 
مبنا جامعه ای که از شبکه ی حمل و نقل کارآمدتری برخوردار 
اهمیت  بود.  خواهد  فراگیرتر  توسعه ی  شرایط  واجد  باشد 
شبکه ی حمل و نقل در ساختار اجتماعی، اقتصادی و حتی 
سیاسی جوامع امروزی به اندازه ای است که کارشناسان آن را 

زیربنای توسعه ی پایدار هر جامعه می دانند.
حمل و نقل بین المللی )ترانزیت(

حمل ونقل بین المللی گسترده ترین دانش ها و فنون بشری 
را در جهان به طور مستقیم و غیرمستقیم در بر گرفته است 
کشورها  بین  تجاری  و  اقتصادی  روابط  توسعه ی  بسترساز  و 

ترانزیت  بین المللی،  حمل ونقل  شیوه های  بین  در  می باشد. 
یکی از موضوعات اثرگذار اقتصادی و از شفاف ترین روش های 
ارائه ی خدمات در سیستم حمل ونقل محسوب می شود و از 

ارزش افزوده باالیی برخوردار است.
در بسیاری از کشورها درآمدهای حاصل از ترانزیت همان 
ایفا  ایران  برای  نفتی  درآمدهای  که  دارند  عهده  بر  را  نقشی 
می کند و این خصوصیت باعث شده است که بتوان از ترانزیت 

به عنوان یك فعالیت با ارزش و با چشم انداز بلندمدت یاد کرد.
به طور قطع توسعه ی ترانزیت و تحقق اهداف آن نیازمند 
مقدماتی است که در دو گروه مشخص قابل تقسیم بندی است. 
انتظار داشت که کلیه ی  یك گروه عواملی است که نمی توان 
کشور  سوی  از  مشخص  برنامه های  قالب  در  آن  پارامترهای 
ترسیم شود نظیر رخدادهای منطقه ای، شبکه های منطقه ای و 
اقتصادی کشورهای همجوار، جغرافیای سیاسی و از این قبیل 
فعالیت ها. گروه دوم عواملی است که به طور منطقی می توان 
در مورد آنها برنامه ریزی کرد. مانند قوانین و مقررات، تجهیزات، 
توسعه ی شبکه ی راه های داخل کشور، تقویت نیروی انسانی 

و....
دارا  علت  به  ترانزیت  حوزه ی  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
معدنی  ذخایر  انرژی،  منابع  انسانی،  منابع  مزیت های  بودن 
خاورمیانه  مرکز  در  گرفتن  قرار  و  ممتاز جغرافیایی  موقعیت  و 
مابین آسیای شرقی، شبه قاره هند و اروپا و همسایگی با 15 
کشور و دسترسی به آب های آزاد، نقش بسیار پراهمیتی را ایفا 
کرده است و به عنوان یکی از کشورهای دارای پتانسیل باال در 

حمل ونقل بین المللی شناخته می شود.
 غفلت از درآمدهای ترانزیتی

درآمدهای حاصل از ترانزیت، اقتصاد بسیاری از کشورها را 
که برخی از آنها در همسایگی ما قرار دارند، متحول کرده است، 
حال آنکه موقعیت استراتژیکی آنها به هیچ عنوان قابل مقایسه 
با مزیت های جغرافیای ایران نیست. در واقع، مشکالتی مانند 
مهیا  و  ترانزیت  با  مرتبط  رویه های  و  قوانین  روان سازی  عدم 
نبودن زیرساخت های مناسب در کشور، فرصتی طالیی برای 
رقیب های ما ایجاد کرده است تا در این خأل، صاحبان کاال را 
برای عبور از مسیرهای ترانزیتی تازه تعریف  شده متقاعد کنند. 
بررسی آمار و ارقام ترانزیت حاکی از روند صعودی این رویه در 
سالیان اخیر است، اما این روند با ظرفیت های موجود کشور 
ظرفیت ها  این  از  مناسب  بهره گیری  با  زیرا  ندارد؛  همخوانی 
به راحتی می توان درآمد حاصل از ترانزیت را جایگزین درآمدهای 
نفتی کرد. با وجود موقعیت ویژه و خاص ایران برای حمل ونقل 
بین المللی، هنوز جایگاه مناسب اقتصادی و استراتژیک ایران 

حمل و نقل 
زیربنای رشد و توسعه اقتصادی

رضا کامی 
دبیر هیئت رئیسه  اتاق تبریز

“یادداشت سردبیر“
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به  تا  زیادی  نسبتا  فاصله ی  و  است  نشده  حاصل  منطقه  در 
دست آوردن جایگاه مناسب در بازار حمل ونقل بین المللی وجود 
موقعیت  ایران  دسترس،  در  اطالعات  و  آمار  اساس  بر  دارد. 
جغرافیایی بسیار مناسبی برای عبور محموله های تجاری دارد و 
در حال حاضر ساالنه دست کم 2۰۰ میلیون تن کاال به موازات 
در  کشور  سهم  اما  می شود،  جابه جا  ایران  از  کریدور گذاری 

سال های اخیر فراتر از 12 میلیون تن نرفته است.
نقش حمل و نقل در توسعه کشور

کشورها،  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه ی  فرآیند  در 
و  نقل  و  حمل  گسترش  میان  مثبتی  و  مستقیم  همبستگی 
به عبارت  دارد،  بیشتر وجود  اقتصادی  نرخ رشد  به  دستیابی 
ارزش  میزان  داخلی،  ناخالص  تولید  افزایش  با  همراه  دیگر 
افزوده بخش حمل ونقل نیز افزایش می یابد و به همین دلیل 
است که توسعه و رشد اقتصادی بسته به توسعه ی بخش حمل 
و نقل نیز افزایش می یابد و فعالیت هـای حمل و نقل از جمله 
فعالیت های اساسی و زیربنایی برای رشد و اقتصادی تحول 
از خدمات حمل ونقل  امروزه در جهان  اگر  به حساب می آید. 
تحت عنوان صنعت یاد می شود نشانه ی گستردگی و اهمیت 
این خدمات به عنوان حلقه ی اتصال صنایع با یکدیگر و عامل 
ارتباط میان بازارهای مصرف و بازارهای تولید است بر همین 
اساس است که همبستگی و پیوند میان نظام حمل و نقل و 
فرایند توسعه ی اقتصادی و اجتماعی جوامع آنچنان حساس و 
پیچیده است که کارشناسان اقتصادی صنعت حمل و نقل را به 
عنوان نیروی محرکه ی توسعه می دانند و کارآمدی و توانمندی 

آن را زمینه ساز توسعه ی پایدار تلقی می کنند.
گسترش حمل و نقل و ضرورت حضور در بازارهای جهانی 
بروز استعداد  را در  نقل، موقعیت های جدیدی  و  بهبود حمل 
بالقوه مناطق از نقطه نظر دسترسی و ایجاد ارتباط بین مکان ها 
و پدیده ها بوجود خواهد آورد. ضمن اینکه هرگونه گرایش حاکم 
بر اقتصاد )درون زا و برون زا( تأثیر عمیقی بر این بخش خواهد 

گذاشت. به این مفهوم که هر فعالیتی از جمله حمل و نقل اگر 
به بازارهای داخلی متکی باشد، پس از مدتی هرچند طوالنی 
کارایی خود را از دست می دهد و در دستیابی به اهداف خود با 
مشکالت جدی مواجه خواهد شد. بنابراین بایستی فعالیت های 
حمل و نقل کشور در جهت استفاده از فرصت های موجود در 
منطقه سوق داده شود تا حمل و نقل به شبکه ی حمل و نقل 
جهانی بپیوندد. عالوه براین حمل و نقل به عنوان موتور محرك 
مبادالت بازرگانی، نقش مؤثری در گسترش رکود فعالیت های 
تازه  کشورهای  اقتصادی  رشد  مثال  عنوان  به  دارد.  تجاری 
کره،  جمهوری  تایوان،  مانند  شرقی  جنوب  آسیایی  صنعتی 
سنگاپور، مالزی و هنگ کنگ که از طریق گسترش صادرات 
در  سرمایه گذاری  مدیون  زیادی  حدود  تا  شده  امکان پذیر 
زیرساخت ها و تجهیزات حمل و نقل و توسعه ی مهارت های 

مدیریت حمل و نقل بوده است.
لزوم  امروز جهان صنعتی  انکارناپذیر  واقعیت های  از  یکی 
است  کارخانجات  و  صنایع  و  اقتصادی  بنگاه های  سودآوری 
که در سایه ی آن رونق و شکوفایی اقتصادی حاصل می شود. 
ضروری است که برای ایجاد، حفظ و تداوم وضعیت سودآوری، 
و  گیرد  قرار  دسترس  در  کافی  اندازه ی  به  جدید  بازارهای 
ابزارهای این هدف است. بدین  حمل و نقل یکی از مهمترین 
ترتیب حمل و نقل پویا از ضرورت ها و اساس مبادالت بازرگانی، 
داد و ستد و آمد و شد انسان ها است. نارسائی در حمل و نقل، 

فعالیت های اقتصادی را در حد خود مصرفی محدود می کند.
و  کوچک اند  بسیار  داخلی  بازارهای  که  است  این  واقعیت 
اگر صنایع به مرحله ای از رشد برسند که بازار داخلی را اشباع 
بازار  جهانی  بازار  لیکن  شد.  خواهد  متوقف  آنها  رشد  نمایند، 
نامحدود است به تعبیری علمی، از عمر بیشتری نسبت به بازار 
داخلی برخوردار می باشد. بنابراین برای توسعه در داخل اتکا به 
خارج از مرزها نیاز است و با اتکا به بازارهای جهانی می توان از 

رشد مستمری برخوردار شد.

حمل و نقل به 
عنوان موتور 

محرك مبادالت 
بازرگانی، نقش 

مؤثری در گسترش 
رکود فعالیت های 

تجاری دارد. به 
عنوان مثال رشد 

اقتصادی کشورهای 
تازه صنعتی آسیایی 
جنوب شرقی مانند 

تایوان، جمهوری 
کره، سنگاپور، مالزی 

و هنگ کنگ که 
از طریق گسترش 

صادرات امکان پذیر 
شده تا حدود 
زیادی مدیون 

سرمایه گذاری در 
زیرساخت ها و 

تجهیزات حمل و 
نقل و توسعه ی 

مهارت های مدیریت 
حمل و نقل بوده 

است.

...
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حـدود یـک سـده از تشـکیل دولت به مفهـوم مـدرِن آن در ایران 
می گـذرد. دولـت مـدرن بـه تعبیـری کـه کریسـتوفر پیرســـون در 
کتـاب دولـت مـدرن برمی شـمرد اصـواًل دولتـی اسـت کـه کنتـرل 
انحصـاری خشـونت، قلمـرو جغرافیایـی، حاکمیـت، مشـروطیت، 
قدرت غیرشخصی، دیوان ساالری، گذار از مفهوم رعیـــت، اتبـــاع 
و ســـپس به ســـمت شـــهروندی، اخذ مالیات و عدم اتکا به منابع 
طبیعـی از ویژگی هـای آن اسـت. اینکـه دولت هـا در ایـران چقدر به 

ایـن ویژگی هـا نزدیـک یـا دور بـوده، موضـوع ایـن مقال نیسـت.
به مـرور مفهـوم  آن،  بـه مفهـوم مـدرن  بـا شـکل گیری دولـت 
برنامه ریـزی و توسـعه نیـز در ایـن کشـور شـکل گرفتـه بطوریکـه 
تشـکیل کمیسـیون اقتصادیات در سـال 13۰3 شمسی در مجلس 
شـورای ملـی را می تـوان اولیـن اقـدام رسـمی در زمینـه ی پیدایـش 
تفکـر برنامه ریـزی و توجه به توسـعه ی اجتماعی و اقتصادی کشـور 
دانسـت. این کمیسـیون به ریاسـت سـید حسـن تقی زاده و عضویت 
بـرای هماهنگـی در  پنجـم مجلـس  نماینـدگان دوره ی  از  تـن   7
اجـرای برنامه هـای عمرانی و اقتصادی تشـکیل شـده بـود. به مرور 
تـا پایـان پهلـوی دوم و بعدهـا پـس از انقـالب اسـالمی در ایـران بـا 
تأسـیس سـازمان برنامه وبودجـه، برنامه هـای توسـعه ی متعـددی 
در ایـران تدویـن شـد. شـش برنامـه ی عمرانـی پیـش از انقـالب و 
شـش برنامـه ی توسـعه پـس از انقـالب تاکنون تدوین شـده اسـت. 
برنامه هایـی پنج سـاله کـه مقـرر بود نقشـه راه میان مدت پیشـرفت و 

زیربنایـی بـرای پیشـبرد اهـداف اساسـی و کلیدی کشـور باشـد.
برنامه هـای  اجـرای  تغییـر دولت هـا طـی سـال های  بـه دلیـل 
توسـعه، بـا یک خط کـش ثابت نمی تـوان ارزیابـی درسـتی از اجرای 
آن هـا و سیاسـت های منتـج را داشـت، امـا اگـر نـگاه مبتنـی بـر 
منحنـی توزیـع نرمـال را از علـم آمـار بـه یـاری فراخوانـد، میانگیـن 
خروجـی برنامه هـای توسـعه و عمـران در کشـور بـه توسـعه یافتگی 
و عمـران الزم بـرای خـروج از توسـعه نیافتگی منجـر نشـده اسـت.

اینکـه چـرا کشـور ما رشـد یافـت اما توسـعه نـه، دالیـل متعددی 
داشـته و دارد. از وابسـتگی درآمـد دولت هـا بـه منابـع طبیعـی طـی 
سـده ی گذشـته گرفته تا عدم پاسـخگو بودن، دولتی شـدن اقتصاد 
درصـد   8۰ می دهـد  نشـان  همچنـان  آمارهـا  -بطوریکـه  ایـران 
اقتصـاد ایران وابسـته به دولت هاسـت-، عـدم بهره وری سـازمانی، 
تـورم طوالنی مـدت حاکم بر کشـور در دوره های متعدد، افت شـدید 
سـرمایه ی اجتماعـی به مـرور در کشـور، مدیریـت و حکمرانـی غلط 
اقتصـادی، تحریم هـای ظالمانـه در بیسـت سـال اخیـر به صـورت 
مـداوم و در چهاردهـه به شـکل متنـاوب، هدف گذاری هـای آرمانی 
در رشـد اقتصـادی و عـدم وجود دیپلماسـی اقتصادی متـوازن طی 
این سـال ها به مرور از کشـور ما کشـوری صرفًا سینوسـی در رشـد و 

افـت در حـوزه ی اقتصاد سـاخته اسـت.

تجربـه ی تدویـن برنامـه  توسـط دولت هـا هرچـه بـوده بـه شـکل 
میانگیـن، خروجـی مشـخصی داشـته اسـت. کافـی اسـت بـه ِپرت 
تولیـد انـرژی گاز در پارس جنوبی به شـکل آماری توجه کنیم، کافی 
اسـت بـه صنعـت خـودرو در کشـور نگاهـی بهـره ور داشـته باشـیم، 
کافی اسـت به صنعت مسـکن و سـاختمان به عنـوان موتور محرک 
اقتصـادی طـی چنـد دهه ارزیابـی هزینه و فایده ای داشـته باشـیم. 
کافـی اسـت بـه بیماری مزمن تـورم و پنهـان کاری تورمی در کشـور 
توجهـی ویـژه داشـته باشـیم. کافـی اسـت بـه تضـاد تصمیم سـازی 
و قوانیـن متناقـض در حـوزه ی تولیـد و صـادرات توجـه ویـژه کنیم. 
به طـور مثـال چنـدی پیـش بررسـی ها نشـان داد طـی شـش سـال 
ناعدالتـی  داشـته ایم.  کشـور  در  گمرکـی  بخشـنامه   1758 اخیـر 
مالیاتـی در کشـور را طـی سـال های اخیـر بررسـی کنیـم و ببینیـم 
علیرغـم افزایش عـددی مالیات سـتانی در برنامه ی بودجه سـالیانه 
چقـدر مـؤدی مالیاتـی جدیـد شناسـایی شـده و چقـدر بـه حـوزه ی 
صنعـت و تولیـد، فشـار بیشـتر سـالیانه آمـده اسـت، فـرار مالیاتـی 
در کشـور چقـدر کاهـش یافتـه اسـت و خروجـی این مالیات سـتانی 

چقـدر در سـبد معیشـتی مـردم خـود را نشـان می دهـد؟
و  تصمیم سـازی ها  در  سیسـتمی  نگـرش  وجـود  عـدم 
برنامه ریزی هـا باعـث شـده ایرادهـا در طـول یـک سـده از جایـی 
متفـاوت بیـرون بزند که ما توجهی به آن نداشـتیم. شـاید مهم ترین 
نکتـه در ایـن اسـت کـه دولـت نـه تاجر خوبـی بـوده و نـه برنامه ریز، 
امـا دولـت حتمـًا می توانـد نقـش نظارتـی خوبـی داشـته باشـد. ایـن 
آن  بـر  اخیـر،  سـال های  طـی  را  خصوصـی  بخـش  تجربـه   نـوع 
داشـته پیشـنهاد تدویـن برنامه هـای توسـعه و همچنیـن برنامـه ی 
رشـد اقتصـادی سـالیانه را ارائـه نمایـد و اتـاق بازرگانـی تبریـز نیز در 
ایـن امـر پیشـگام بـوده اسـت. اینکـه بخـش خصوصی تاجـر خوبی 
اسـت و هزینـه و فایـده یـک برنامـه ی توسـعه را بهتـر متصور اسـت 
امـری اثبات شـده اسـت. ایـن پیشـنهاد توسـط سـازمان مدیریـت 
و برنامه ریـزی اسـتان نیـز بـا اسـتقبال مواجـه شـد بطوریکـه اتـاق 
بازرگانـی بـه دلیـل جایـگاه قانونـی خـود به عنـوان مشـاور سـه قـوه 
بتوانـد نقـش خـود را بـرای اولیـن بـار در بودجـه ی سـال 14۰2 بـه 
شـکل پایلـوت نشـان دهـد. در همیـن راسـتا تیـم مشـترکی از اتـاق 
بازرگانـی تبریـز و سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان طـی دو 
مـاه اخیـر بـرای کارشناسـی امـر شـکل گرفـت تـا بتوانـد نقشـی هر 
چنـد کوچـک در برنامه ریزی رشـد اقتصادی اسـتان ایفا نمـوده و با 
کمـک نقش نظارتی دولت اسـتانی بـرای اولین بار بـه یک برنامه ی 
خصولتی برسـد، هرچنـد در خود بنـگاه داری، خصولتی ها تجربه ی 
ناموفقـی بودند شـاید این بـار برنامه ریزی خصولتی بـا اجرای بخش 

خصوصـی، خروجـی موفق تـری داشـته باشـد.

برنامه ریزی خصولتی یا بنگاه داری خصولتی
مسئله این است

جعفر محرم پور 
دبیر اتاق تبریز



9

یز
تبر
ی
ورز

شا
وک

ن
اد
مع
ع،

نای
ص
ی،

گان
ازر
قب

اتا
ه
شری

ن
14
01
ن
ستا

تاب
و
ار
به

لزوم تدوین نقشه راه 
صنعت استان توسط 

بخش خصوصی

پرونده



10

پرونده لزوم تدوین نقشه راه صنعت استان توسط بخش خصوصی

یز
تبر 

ی 
ورز

شا
و ک

ن 
اد

مع
ع، 

نای
ص

ی، 
گان

ازر 
ق ب

اتا
ه 

شری
ن

14
01

ن 
ستا

تاب
و 

ار 
به

ما برای توسعه ی منطقه و اشتغال جوانان نیازمند برنامه ی 
مدون و جامع و نقشه ی راه هستیم. این نقشه  باید براساس 
نقشه ی توسعه و آمایش صحیح سرزمین طرح ریزی شود و ما 

باید تالش کنیم تمام استان به طور یکدست توسعه یابد.
و  نفر  میلیون   5 بر  بالغ  جمعیتی  با  آذربایجان شرقی 
از جمله  اکثر عرصه ها  در  بزرگ  از ظرفیت های  برخورداری 
زمینه های  در  بسیاری  فرصت های  کشاورزی  زمین های 
معدن، صنایع، تجارت و بازرگانی دارد. متاسفانه به دلیل نبود 
برنامه ی مدون جامع و مشخصی نتوانسته ایم از این ظرفیت ها 
هستیم  بزرگ  برنامه ریزی  یک  نیازمند  لذا  کنیم.  استفاده 
و  کنیم  شناسایی  را  شهرستان ها  ظرفیت های  تمام  باید  و 
برنامه ی توسعه ی هر شهرستان را متناسب با ظرفیت های هر 
شهرستان طرح ریزی کنیم؛ با این تفاوت که این بار به جاری 
خصوصی  بخش  نماینده ی  عنوان  به  بازرگانی  اتاق  دولت، 
را  سرمایه گذاران  تا  بگیرد  برعهده  را  برنامه ریزی  وظیفه ی 
جذب کند و بتواند مسیر راه را به آنها نشان دهد که در کجاها 

سرمایه گذاری کنند.
توسعه ی  دولت،  توسط  تدوین شده  برنامه های  نتیجه ی 
ناهمگون استان است. امروز شاهد رشد یکسویه ی تبریز و 
و هشترود  و پسرفت شهرستان هایی چون چاراویماق  نزول 
که  دارد  وجود  استان  در  ظرفیت  این  هستیم.  ورزقان  و 
سرمایه گذاران و افرادی که عرق رشد و آبادانی آذربایجان را 
دارند قدم پیش بگذارند تا شاهد نبود بیکار جوان در استان 
باشیم. می توانیم با کمک هم همانطور که تبریز به شهر بدون 
گدا شهره است، استان را هم با سرمایه گذاری کالن و درست 

به چنین جایگاهی برسانیم.
در  باالیی  ظرفیت  که  سراب  چون  شهرستانی  در  مثال 
حوزه ی کشاورزی دارد هیچگونه صنایع تبدیلی نداریم. یا در 

کارخانه ها  برای  ظرفیتی  هیچ  چاراویماق  چون  شهرستانی 
ایجاد نشده لذا طبیعی است که جوانان این منطقه دست به 
مهاجرت های داخلی و خارجی بزنند. باید برای تمام مناطق 
استان اشتغال ایجاد کرده و ظرفیت های کار را با راه اندازی 
فرصت  از  پر  استان  این  کنیم.  فراهم  مدرن  کارخانه های 
است و باید آذربایجان شرقی را با هلند مقایسه کرد نه اینکه با 

استان های کوچکتر از خود مقایسه کنیم.
بخش  توسط  صنعت  راه  نقشه ی  تدوین  با  بنده  نظر  به 
خصوصی و نظارت دولت، شاهد توسعه ی همه جانبه ی استان 
خواهیم بود و بازرگانان و تولیدکنندگان و صنعتگران می توانند با 
آرامش و اعتماد بیشتری به سرمایه گذاری و توسعه ی واحدها 
و بنگاه های خود دست زنند و این امر شکوفایی هر چه بیشتر 

استان را در تمام ابعاد در پی خواهد داشت.
این زمانی اتفاق می افتد که بخش خصوصی را به بازی 
بگیریم. دولت با بدنه ی سنگین و کند خود امکان انجام این 
کارها را ندارد. زمانی که از بخش خصوصی حمایت کرده و 
همین  سرمایه گذاری  افزایش  با  کنیم  ایجاد  انگیزه  برایش 
توسعه ی استان را شاهد خواهیم بود. باید به دنبال کار علمی و 
مهندسی و کارشناسی باشیم تا توسعه را بدرستی تعریف کنیم.

اخیر  دهه های  طی  زمینه  این  در  زیادی  کتاب های  ما 
مشاهده کرده ایم که توسط دولت نوشته شده است. اکنون 
نتیجه ی این برنامه ها را مشاهده می کنیم. االن از بسیاری 
لحاظ  خیلی  از  که  حالی  در  مانده ایم  عقب  دیگر  جاهای 
ظرفیت های بسیار بزرگی در استان و کشور داریم. در این راستا 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گام هایی را در 
تعامل با مسئوالن عالی رتبه ی دولت برداشته تا بتوانیم در مسیر 

توسعه ی همه جانبه استان قدم برداریم.
دولت با همراهی، همکاری و ایجاد فضایی مناسب باید در 

یونس ژائله - رییس اتاق تبریز

توسعه همه جانبه استان با تدوین 
نقشه راه صنعت توسط بخش خصوصی

دولت با همراهی، 
همکاری و ایجاد 
فضایی مناسب 

باید در کنار فعاالن 
اقتصادی بخش 

خصوصی باشد چرا 
که دولت با وجود 

بدنه ی ضعیف و 
سنگین، امکان 
انجام بسیاری 
از فعالیت های 

اقتصادی را ندارد 
بنابراین با اتخاذ 

برخی مشوق ها، باید 
از سرمایه گذاران 
بخش خصوصی 

حمایت شود تا به 
دنبال آن نیز شاهد 

توسعه ی همه جانبه 
باشیم. 

...
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کنار فعاالن اقتصادی بخش خصوصی باشد چرا که دولت 
از  انجام بسیاری  با وجود بدنه ی ضعیف و سنگین، امکان 
فعالیت های اقتصادی را ندارد بنابراین با اتخاذ برخی مشوق ها، 
باید از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت شود تا به دنبال 
آن نیز شاهد توسعه ی همه جانبه باشیم. در این میان باید برای 
توسعه ی استان یک کار مهندسی، علمی و کارشناسی انجام 

شود.
مدیران قبلی در طی دولت های گذشته، دستورات زیادی 
صادر کرده اند اما بسیاری از آن ها عملیاتی نشده و بدین ترتیب 
شاخص ها  برخی  در  آذربایجان شرقی  عقب افتادگی  شاهد 
هستیم و این در حالی است که در بسیاری از موارد می توانیم 
تغییرات جدی را در استان داشته باشیم که البته این تغییرات 
جدی برای ایجاد همدلی در بخش های مختلف اقتصادی 

الزم و ضروری است. 
اتاق تبریز، جلساتی را به منظور ارائه ی راهکارهای توسعه به 
صورت مستمر برگزار می کند. ایده هایی که برای توسعه، مفید و 
راهگشا است باید در برنامه های توسعه ی استان گنجانده شود 
که البته با اجرای پروژه های کوچک نمی توان انتظار توسعه 
بخش های  در  مگاپروژه هایی  به  نیاز  زمینه  این  در  داشت. 
مختلف خودروسازی، صنایع کشاورزی، تبدیلی و در مجموع 
بخش های ارزآور داریم. ما بزرگترین معادن مس دنیا را داریم 
ولی استان از مواهب آن هیچ بهره ای نمی برد و صنایع تبدیلی 
این معادن در استان وجود ندارد و ظرفیت های این معادن 
سرمایه گذاران  توسط  سرمایه گذاری  نیازمند  و  مانده  خالی 

استان هستیم.
در حال حاضر دو هزار و 500 طرح در حال اجرا در استان 
وجود دارد که سرمایه گذاران با عشق و عالقه در حال کار کردن 
و سرمایه گذاری بر روی این طرح های توسعه هستند. مثال 

به هنگام نیاز به ساخت بیمارستان خیران و سرمایه گذاران 
بسیاری پا پیش می گذارند و به خاطر عشقی که به شهر و دیار 
خود دارند برای سرمایه گذاری داوطلب می شوند. ما همگی 
ناامید شویم. فعالیت  نباید  باید دست به دست هم دهیم و 
مختلف در بخش های اقتصادی باید با همراهی و هم افزایی 
انجام شود اما متاسفانه افرادی هستند که با شیطنت، سعی در 
ناامید کردن فعاالن بخش خصوصی دارند که باید جلوی این 

افراد گرفته شود.
باید تعارف های معمول کنار گذاشته شود تا به دنبال آن 
شاهد حل مشکالت باشیم. اتاق بازرگانی به دنبال افزایش 
شفافیت در بخش های مختلف است تا مسائل و مشکالت 
بخش خصوصی را مطرح کند. در این میان، انتقادات فعاالن 
بخش خصوصی نیز به منظور پیشرفت استان و کشور مطرح 
می شود تا با مطرح کردن آن ها، راهکارهای درست شناسایی 

شوند. تا پیشرفت کنیم
باید به اهدافی که برای توسعه ی استان تعیین و تعریف 
شده است، برسیم اما دستیابی به این اهداف، صرفًا با شعار 
دادن، امکان پذیر نخواهد بود بلکه باید با برنامه ریزی دقیق و 
اجرای مناسب آن و همچنین جذب سرمایه گذاران، این مسیر 
را هموارتر کنیم و به نتیجه دست یابیم. این کار مشخصا به نفع 
دولت هم خواهد بود و می تواند از ارزش افزوده و افزایش درآمد 
و کاهش بیکاری بهر ه مند شود و به جای خروج سرمایه ها از 
استان، در همین منطقه دوباره سرمایه گذاری شود. باید فرصت 
نقشه راه  و  کنیم  ایجاد  سرمایه گذاری  عالقه مندان  برای  را 
تعریف کرده و نشان دهیم تا خیر و برکت آن به استان بازگردد.

با تدوین نقشه راه  این است که  نیز هدفش  بازرگانی  اتاق 
استراتژیک صنعت استان موجب شکوفایی اقتصاد و رشد و 

توسعه ی آبادانی استان باشیم.

با تدوین نقشه ی 
راه صنعت توسط 
بخش خصوصی 
و نظارت دولت، 
شاهد توسعه ی 

همه جانبه ی 
استان خواهیم 
بود و بازرگانان 

و تولیدکنندگان 
و صنعتگران 

می توانند با آرامش 
و اعتماد بیشتری 

به سرمایه گذاری و 
توسعه ی واحدها و 

بنگاه های خود دست 
زنند.

...



12

پرونده لزوم تدوین نقشه راه صنعت استان توسط بخش خصوصی

یز
تبر 

ی 
ورز

شا
و ک

ن 
اد

مع
ع، 

نای
ص

ی، 
گان

ازر 
ق ب

اتا
ه 

شری
ن

14
01

ن 
ستا

تاب
و 

ار 
به

اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـا تاکید بر حمایـت دولت 
از بخـش خصوصـی و سـرمایه گذاران خارجـی، گفـت: 
دیـوار بی اعتمـادی بیـن دولـت و بخـش خصوصـی فعلی 
ریختـه امـا نـگاه دولـت، حمایـت از بخـش خصوصـی و 

سـرمایه گذاری خصوصـی و داخلـی اسـت.
عابدیـن خرم، در گفتگو با نشـریه اتـاق تبریز به تمجید 
از برگـزاری جلسـات شـورای گفت وگـوی دولـت و بخـش 
خصوصـی پرداخـت و اظهار داشـت: گفت وگو بین بخش 
خصوصـی و دولتی به صورت شـفاف و بـدون مالحظه به 

بهبـود فضای کسـب و کار اسـتان کمک می کند.
ایجـاد  خوبـی  فضـای  جلسـات  ایـن  در  افـزود:  وی 
می شـود تا هم مشـکالت بخش خصوصی شـنیده شـود 
و هـم مسـؤالن دولتـی پاسـخگو باشـند. ایـن جلسـات 
سـبب می شـود هـر دو بخـش بـرای ارتقای خـود وظایف 
و تکالیف شـان را دنبال کنند. همچنین جلسـات شـورای 
گفت وگـو ارتقـای کسـب و کار، تولید، اقتصاد و توسـعه ی 
اسـتان را در پـی خواهـد داشـت و بـه طـور کلـی، اتفـاق 

بسـیار مبارکـی بـه حسـاب می آیـد.
اسـتاندار آذربایجان شـرقی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
کـه »شـورای گفت وگـو چـه انـدازه بـه از بیـن رفتـن دیـوار 
و بخـش خصوصـی کمـک  بیـن دولـت  اعتمـادی  بـی 
می کنـد؟« عنـوان کـرد: دیـوار بی اعتمـادی بیـن دولـت 
و بخـش خصوصـی فعلـی ریختـه و نـگاه دولـت، حمایت 
از بخـش خصوصی و سـرمایه گذاری خصوصـی و داخلی 

است.
وی ادامـه داد: مـا در کشـورمان بـا تـورم و قوانیـن یـا 
برخی بخشـنامه های خلق السـاعه مواجه هسـتیم که کار 
را بـرای بخـش خصوصـی دشـوار می کنـد. بـرای از بیـن 

بـردن ایـن مـوارد انقـالب سـاختاری بایـد اتفـاق بیفتد.
خـرم با اشـاره به اقدامـات دولت برای بازگشـت اعتماد 
بـه سـرمایه گذاران، خاطرنشـان کـرد: ما تـالش می کنیم 
هـر عاملـی که بـه عنـوان تحریـم داخلـی، موجـب ایجاد 
موانـع و مشـکالت برای بخـش خصوصی شـده را از بین 
ببریـم. در ایـن راسـتا، با همـکاری کارگروه تسـهیل و رفع 
موانع اسـتان توانسـته ایم بیش از 1۰۰ واحـد تولیدی راکد 

را در آذربایجان شـرقی فعـال کنیم.
اسـتاندار آذربایجان شـرقی، تعلـل و تاخیـر مدیـران در 
رسـیدگی به درخواسـت ها را نابخشودنی دانسـته و عنوان 
کـرد: متاسـفانه برخـی مدیـران درخواسـت ها را بـه تأخیـر 
می اندازنـد کـه طوالنـی کـردن ایـن رونـد و تعلـل در آن، 

خـط قرمز ماسـت.
بـه  بـرای کمـک  اسـتانداری  اقدامـات  بیـان  بـه  وی 
بخـش خصوصـی پرداخـت و گفـت: در اسـتان فضـای 
هـر  کـه  کردیـم  ایجـاد  بخـش خصوصـی  بـرای  جـدی 
زمان طرح و پیشـنهاداتی برای توسـعه ی اسـتان داشـته 
باشـند، مـا هـم آمـاده کمـک بـه آنهـا هسـتیم. همچنین 
بـرای پنجـره ی واحـد بخـش سـرمایه گذاری اسـتان در 
شهرسـتان های مختلـف، مسـئول انتخـاب کردیـم کـه 
بخـش  سـرمایه گذاری  دربـاره ی  هفتگـی  صـورت  بـه 

گـزارش می گیریـم. آنهـا  از  در شهرسـتان   خصوصـی 
خـرم افـزود: مسـؤالن اسـتان بـرای حـل مشـکالت 
بخـش خصوصـی بـه طـور جـدی بـه وظایـف خـود عمل 
تغییـر  در  شـود،  ایجـاد  کار  در  خللـی  اگـر  و  می کننـد 
مسـئول خاطی شـکی و تردیدی نخواهیم داشـت. بخش 
خصوصـی تـا زمانـی با مـا همـکاری خواهد کرد کـه بداند 

دولـت در حـل مشـکالت اهتمـام ویـژه دارد.

استاندار آذربایجان شرقی:

نگاه دولت حمایت از بخش خصوصی و 
سرمایه گذار خارجی است

در استان فضای 
جدی برای بخش 
خصوصی ایجاد 

کردیم که هر 
زمان طرح و 

پیشنهاداتی برای 
توسعه ی استان 

داشته باشند، ما 
هم آماده کمک 
به آنها هستیم. 

همچنین برای 
پنجره ی واحد بخش 
سرمایه گذاری استان 

در شهرستان های 
مختلف، مسئول 

انتخاب کردیم 
که به صورت 

هفتگی درباره ی 
سرمایه گذاری 

بخش خصوصی در 
شهرستان  از آنها 
گزارش می گیریم.

...
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گفت وگو بین 
بخش خصوصی و 

دولتی به صورت 
شفاف و بدون 

مالحظه به بهبود 
فضای کسب و 

کار استان کمک 
می کند.

از  اعـالم رضایتمنـدی  بـا  آذربایجان شـرقی  اسـتاندار 
بخـش خصوصـی اسـتان، عنـوان کـرد: مشـکالت را در 
جلسـات مطـرح می کنیم، چراکـه در برخـی مواقع بخش 
از  مـا  همچنیـن  دارد .  مـازاد  خواسـته های  خصوصـی 
بخـش خصوصی اسـتان حمایت بیشـتری خواهیـم کرد.

وی تاکیـد کـرد: بخـش دولتـی اسـتان بایـد چابک تـر 
و چاالک تـر کار کنـد تـا موانـع و چالش هـای موجـود رفع 
شـود و همدلـی و همـکاری خوبـی بین بخـش خصوصی 

و دولتـی اسـتان اتفـاق بیفتد.
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـا تأکیـد بـر رفـع موانـع 
رشـد  بـه  دسـت یابی  بـرای  خصوصـی  بخـش  فعالیـت 
جـذب  اسـتان،  در  هدف گذاری شـده  اقتصـادی 
سـرمایه گذاری این بخـش در حوزه های مزیت دار اسـتان 
را ضـروری دانسـت و بـر اهتمـام سـرمایه گذاران بخـش 
خصوصـی بـرای رونق صنعت گردشـگری، صنعت فرش 

و صنعـت سـاختمان تأکیـد کـرد.
عابدیـن خـرم بـا شـاره به کسـب رتبـه ی برتر کشـوری 
خصوصـی،  بخـش  و  دولـت  گفتگـوی  شـورای  توسـط 
گفـت: بـرای حفـظ ایـن رتبـه کـه مهم تـر از کسـب آن 
اسـت، باید مسـائل و موضوعات مطرح شـده در جلسـات 
و  مسـئول  دسـتگاه های  توسـط  جـدی  صـورت  بـه  آن 

پیگیـری شـود. تشـکل های بخـش خصوصـی 
وی، فعـال شـدن مرکـز پژوهش هـای اتـاق بازرگانـی 
اتـاق  اتفاقـی ارزشـمند توصیـف کـرد و گفـت:  تبریـز را 
بازرگانـی بایـد قـرارگاه اقتصـادی و مرکز بالندگـی و پویایی 
اقتصاد اسـتان باشـد و باید این موضوع را در عمل نشـان 

دهیم.

خـّرم با اشـاره به هدف گذاری رشـد اقتصـادی 8 درصد 
بـا اهتمـام فعـاالن بخـش  در کشـور و اسـتان، گفـت: 
خصوصـی و رفـع موانـع از سـوی دسـتگاه های اجرایـی، 

دسـتیابی بـه ایـن هـدف دور از دسـترس نیسـت.
صنعـت  ادامـه  در  آذربایجان شـرقی  اسـتاندار 
گردشـگری را یکـی از ظرفیت  هـای مهم اسـتان دانسـت 
و گفـت: ایـن بخش می توانـد یکی از فرصت های اسـتان 
برای جذب سـرمایه باشـد و الزم اسـت برای رونق گرفتن 
آن، برنامـه ی عملیاتی از سـوی فعـاالن بخش خصوصی 

شـود. تهیه 
وی افـزود: حـوزه ی گردشـگری یکـی از بخش هـای 
کـردن  فعـال  و  اسـت  پسـاکرونا  دوران  بـرای  مهـم 
دنبـال  جـدی  صـورت  بـه  را  بخـش  ایـن  ظرفیت هـای 

کـرد. خواهیـم 
خـّرم، صنعـت فـرش را هـم از فرصت هـای کم نظیـر 
اسـتان بـرای رشـد اقتصـادی عنـوان کرد و گفـت: فرش 
یکـی از نمادهای فرهنگی و هنری ماسـت کـه جایگاه آن 

در تولیـد و اشـتغال، در حـد انتظار نیسـت.
وی تأکیـد کـرد: بایـد فعالیت هـای ایـن صنعـت را در 
اسـتان احیـا کنیـم و برای ایـن منظور مشـکالت صنعت 
فـرش بـه صـورت ویـژه در کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع 

تولیـد اسـتان بررسـی می شـود.
سیاسـت های  همچنیـن  آذربایجان شـرقی  اسـتاندار 
دولـت در بخـش مسـکن را یک فرصت طالیی برای رشـد 
اقتصادی دانسـت و گفت: سـرمایه گذاران خوبی از بخش 
خصوصـی پـای کار آمده انـد و دولت هم عزم جـدی دارد تا 

مسـکن را از کاالهای سـرمایه ای خـارج کند.

...
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نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر درباره ی برخی فعالیت های 
مجلس در راستای بهبود مشکالت بخش خصوصی گفت: برای 
حل مشکل بخش خصوصی، قانون جدید جهش تولید دانش 
بنیان را ارائه کردیم که بوسیله ی آن سیاست گذاری اقتصادی 
حوزه ی  در  می شود،  تقویت  خصوصی  بخش  در  پایه،  دانش 
را حل  مالیات، مجلس می تواند دغدغه های بخش خصوصی 
کند. در حوزه ی رفع تعهدات ارزی با تولیدکننده، با اتاق ارتباط 

داریم.
درباره  تبریز،  اتاق  نشریه  با  گفتگو  در  آزاد  متفکر  روح الله 
مشکالت بخش خصوصی اظهار داشت: خوشبختانه مشکالتی 
بخش خصوصی و بانک ها طی رویدادی، در اتاق مورد بررسی 
قرار گرفت. یکی از بخش های حوزه ی مردم ساالری دینی، تمرکز 
بر ارتباطات بخش خصوصی است و اتاق بازرگانی توانایی ایفای 
نقش، در راستای بهبود ارتباطات و مفاهمه متقابل بین نظام، 
مسائل  و  اقتصادی  حوزه ی  در  خصوصی  بخش  و  حاکمیت 

پیرامون را دارد.
وی افزود: طبق آمار در دوران تحریم به علت اینکه بخش 
خصوصی استان آذربایجان شرقی قدرتمند و فعال است میزان 

تاب آوری اقتصاد استان از سایر استان های کشور بیشتر است.
متفکر آزاد با بیان اینکه بخش خصوصی با مشکالت جدی 
روبه رو است، عنوان کرد: بر اساس سیاست گذاری های اقتصادی 
و تالطم های مالی، بخش خصوصی دچار مشکل شده است و 
ما بایستی در حوزه ی نظارت از سیاست گذاری های خود بازخورد 
تا  باشیم  تعامل  در  خصوصی  بخش  با  باید  همچنین  بگیریم. 
با سیاست های باالدستی و مصلحت ملی  را  آنها  خواسته های 
انطباق دهیم تا از این طریق رونق بخش خصوصی موضوعیت 

داشته باشد.
وی با اشاره به نقش پررنگ اتاق بازرگانی در حمایت از بخش 
خصوصی، ادامه داد: اتاق می تواند پارلمان بخش خصوصی در 
حوزه ی اقتصادی تلقی شود و با مجلس شورای اسالمی و دولت 
باشد. همچنین  نزدیک  ارتباط  در  وزارت خانه ها(  و  )استانداری 
خصوصی  بخش  و  اتاق  حوزه  و  مجلس  نمایندگان  بین  روابط 

سازنده و مستمر است.
این نماینده مجلس درباره ی رفع مشکالت بخش خصوصی، 
سیاست گذاری های  در  باید  مشکالت  از  برخی  کرد:  عنوان 
در  مجلس  همچنین  شود.  حل  باالدستی  قوانین  و  اقتصادی 
دانش  حوزه ی  و  مجوزها  صدور  تسهیل  کار،  و  کسب  حوزه ی 

بنیان، ورود کرده است.
بهبود  راستای  در  مجلس  فعالیت های  برخی  درباره ی  وی 
بخش  مشکل  حل  برای  افزود:  خصوصی  بخش  مشکالت 
خصوصی، قانون جدید جهش تولید دانش بنیان را ارائه کردیم 
که بوسیله ی آن سیاست گذاری اقتصادی دانش پایه، در بخش 
خصوصی تقویت می شود، در حوزه ی مالیات، مجلس می تواند 
اگر  مثال  به عنوان  کند؛  را حل  دغدغه های بخش خصوصی 
برقرار  ارتباط  ما  با  شوند  مواجه  مشکل  با  ما  تولیدکننده های 
می کنند. در حوزه ی رفع تعهدات ارزی با تولیدکننده، با اتاق ارتباط 
داریم. هر قانونی که در مجلس بررسی می شود، اتاق و نظرات 

بخش خصوصی یکی از بال های مشورتی نماینده ها است.
در  از بخش خصوصی  درباره ی حمایت  آزاد  متفکر  روح الله 
بودجه، عنوان کرد: بودجه ریزی برای تکمیل توسعه ی زیرساخت 
است، توسط بودجه نمی توان توسعه ایجاد کرد بلکه پیشرفت و 
توسعه استان در نتیجه ی سرمایه گذاری اتفاق می افتد. بودجه 

برای اداره ی امور جاری و سرمایه گذاری زیربنایی است.
کرد:  عنوان  استان  به  جمهوری  ریاست  سفر  درباره ی  وی 
تمرکز بیشتر ما روی حوزه ی تولید برق بود چون یکی از مشکالت 

بخش خصوصی استان، کمبود برق است .
نماینده ی استان آذربایجان شرقی در مجلس با اشاره به کمبود 
ورود  برای  جدید  سرمایه گذار  کرد:  خاطرنشان  استان،  در  برق 
به استان اولین شرط خود را تأمین برق شهرک صنعتی اعالم 

می کند و تمرکز ما در بودجه روی این نوع زیرساخت است.
وی افزود: امسال خوشبختانه دو اتفاق در کشور خواهد افتاد، 
پنج ساله هفتم مصوب خواهد شد. دوم،  برنامه ی  اینکه  یکی 
بودجه ی، سال 14۰2 کار خواهد شد تا با تعامل نزدیک بخش 
خصوصی افق مناسبی برای توسعه و پیشرفت استان طراحی 

کنیم.
متفکر آزاد درباره ی رابطه ی بین اتاق و مجلس اظهار داشت: 
رابطه ی بین اتاق و مجلس در استان ما عالی و درک متقابل و 

مناسبی وجود دارد.
پایان گفت: امیدواریم استان خود را که یک  آزاد در  متفکر 
استان صنعتی، اقتصادی و قابلیت نیروی انسانی ارزشمند دارد 
در جایگاهی باالتر ببینیم و اقتصاد ما شکوفاتر شود. همچنین 
اقتصاد بخش خصوصی می تواند اشتغال در استان ایجاد کند و 
امیدوارم دولت وظیفه ی زیرساختی خود را به نحو احسن انجام 

دهد.

بودجه ریزی برای 
تکمیل توسعه ی 
زیرساخت است، 

توسط بودجه 
نمی توان توسعه 

ایجاد کرد بلکه 
پیشرفت و توسعه 
استان در نتیجه ی 

سرمایه گذاری 
اتفاق می افتد. 

روح اهلل متفکر آزاد:

اتاق و نظرات بخش 
خصوصی یکی از 

بال های مشورتی 
نماینده ها است

...
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و  برنامه ریزی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  آباد  بستان  مردم  نماینده 
قانون گذاری در حوزه های تولید و صنایع با حضور و نظر بخش خصوصی باید صورت 

بگیرد.
دکتر غالمرضا نوری، در مصاحبه با نشریه اتاق تبریز در خصوص قوانین مربوط 
به حوزه ی صنایع و تولیدکنندگان با اشاره به حضور اتاق بازرگانی به عنوان مشاور در 
قانون بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: قانون گذار به درستی در قوانین ذیل اصل 
44 برای حمایت از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی را به عنوان مشاور سه قوه تعریف 
کرده است و از هنگام وضع این قانون و مشارکت اتاق در وضع قوانین باعث شده که 

این روند رو به بهبود و پیشرفت بروند.
وی افزود: بدیهی است که جهت دستیابی به روند مطلوب در راستای قانون گذاری 
و تصمیم گیری حتمًا باید ذینفعان و محورهای اصلی جبهه ی عملیاتی در چگونگی 
وضع قوانین مربوط به حوزه تخصصی خود مشارکت کنند و نظرات خود را نسبت به 
قانون و برنامه ای که طرح ریزی می شود ارائه بدهند تا قانون و برنامه به نتیجه برسد.

این عضو شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت همچنین تأکید کرد: ما در 
مجلس، چه در صحن و چه در کمیسیون های تخصصی مختلف، به این نقطه نظرات 
توجه ویژه داریم و در بررسی لوایح و وضع قوانین تک تک آن ها را مد نظر قرار می دهیم.

نماینده مردم شهرستان بستان آباد با بیان این که در آذربایجان شرقی ظرفیت  
بزرگی در حوزه ی صنایع وجود دارد، گفت: استان ما بیشتر مصرف کننده است و این 
که در بحث صنایع غذایی در مصرف شکر، روغن و آرد ما یک مصرف کننده ی ویژه 
هستیم در بخش صنف و صنعت نیز الزم است تا تدبیری در آمار صورت گرفته و نیازها 
احصا شود و با پشتیبانی استانداری، موارد مورد نیاز از تهران درخواست شود چرا که 

اگر خللی در بازار ایجاد شود مصرف کننده ی خانوار نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
نوری در خصوص مشکالت بیمه  قالیبافان نیز بیان کرد: در تاریخ بیمه فرش 
هیچ گاه پیشنهادی از سوی دولت در ارتباط با بیمه  قالیبافان مطرح نشده  و این 
نمایندگان مجلس بوده اند که مسائل را حل و این موضوع را وارد بودجه کرده اند. البته 
در الیحه ی امسال هم چیزی خاصی برای این موضوع در نظر گرفته نشده ولی ما 
برای تقویت این موضوع در مجلس حتما پیشنهاد می کنیم تا این موارد تقویت شود و 

سعی ما در مجلس حمایت از بخش خصوصی است.
رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان با بیان اینکه حمایت از بخش 
از  برخی  تواند گره  برای سرمایه گذار می  آرامش خاطر  ایجاد  و  واقعی  خصوصی 
مشکالت اساسی در حوزه صنعت و تولید را باز کند، بر لزوم پویایی دیپلماسی اقتصادی 
تاکید کرد و گفت: به هر میزان که بتوان در حوزه ی گردشگری و مراودات مردم با 
مردم این سیاست را پیش ببریم، پشتوانه ی سایر ارتباطات با دیگر کشورها خواهد 
شد. البته همانطور که اشاره شد عالوه بر حوزه ی اقتصاد و گردشگری در زمینه های 
فرهنگی نیز نباید از برنامه هایی که در این باره وجود دارد غافل شد و باید با ارتباطات 

پویاتر بتوانیم سطح مراودات تجاری را با کشورهای منطقه و همجوار افزایش دهیم.

دانش بنیان ها به خودکفایی در محصوالت کشاورزی ورود کنند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: شرکت های دانش 
بنیان با اصالح نباتات و اصالح روش های تولید محصوالت کشاورزی می توانند گامی 

مهم برای خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی بردارند.
غالمرضا نوری قزلجه در خصوص راهکارهای خودکفایی در تولید محصوالت 
باید  امری ضروری است  تولید کاالهای اساسی  در  استراتژیک گفت: خودکفایی 
بتوانیم مایحتاج غذایی کشور را تولید کنیم، اما در تولید برخی از این محصوالت از نظر 

اقلیم و منابع آب دارای محدودیت هایی هستیم.
وی با تاکید بر لزوم تولید روغن مورد نیاز کشور گفت: میزان تولید داخلی روغن در 
شرایط فعلی قابل قبول نیست، سیاستگذاری ها در این زمینه باید به گونه ای باشد که 

سطح زیر کشت دانه های روغنی افزایش یابد.
نوری عدم خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیک را ناشی از سوءمدیریت، 
محدودیت های اقلیمی و منابع دانست و افزود: این عوامل موجب شده عمده واردات 
کشور در بخش کشاورزی مربوط به روغن و شکر باشد و در تامین نهاده های دامی 
و دانه های روغنی هم باید برنامه ریزی الزم صورت گیرد تا بخشی از این کمبودها از 

طریق کشت ذرت و سویا در کشور تامین شود.
وی با بیان اینکه برای دستیابی به خودکفایی در تولید محصوالت مهم و اساسی 
نمی توان محدودیت های اقلیمی را تغییر داد، اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان 
با اصالح نباتات و اصالح روش های تولید محصوالت کشاورزی می توانند گامی مهم 

برای خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی بردارند.
نایب رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: بر اساس الیحه ی 
بودجه ی سال 14۰1، برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از 
صادرات کاالها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز 

حاصل از صادرات به چرخه ی اقتصادی کشور است.
غالمرضا نوری با اشاره به بررسی بندهای تبصره های 5، 6 و 7 الیحه بودجه سال 
14۰1 در نشست کمیسیون متبوع خود اظهار کرد: ما تامین مالی داخلی از محل 

اوراق اسالمی مورد بررسی قرار دادیم.
همچنین  کرد:  اضافه  اسالمی  شورای  مجلس  در  بستان آباد  مردم  نماینده 
از  برخورداری  14۰1؛  سال  بودجه  الیحه   6 تبصره  بند)ق(   )5( جزء  اساس  بر 
معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاالها و خدمات و هرگونه 
جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ی 

اقتصادی کشور است.
موضوع  این  برای  که  شد  پیشنهاد  کمیسیون  نشست  در  یادآورشد:  نوری 
آئین نامه ای تدوین شود زیرا زمان مورد نیاز برای برگشت ارز در فعالیت هایی مانند 

صادرات فرش، خدمات فنی مهندسی و کشاورزی با یکدیگر متفاوت است.

غالمرضا نوری:

برنامه ریزی برای تولید 
و صنعت با حضور 

بخش خصوصی
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عباس کمالی
نائب رییس اتاق تبریز

نظرات افراد آشنا به الفبای اقتصاد 
و تجارت باید مورد توجه قرار گیرد

یکی از مهم ترین اصول برای فعالیت بخش خصوصی، این است که با آرامش 
خاطر بتوانند به کسب و کار خود پرداخته، تولید ثروت کنند و ثروت را در خدمت 
توسعه ی سرمایه گذاری و اشتغال کشور قرار دهند اما حال شاهد هستیم که با 
یکسری از تصمیم گیری های عجوالنه، بخشنامه های خلق الساعه و در مجموع 

شرایط غیرقابل پیش بینی آینده، آرامش از فعاالن کسب و کارها سلب شده است.
با وجود اینکه بخش عظیمی از اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی بوده 
و این بخش، سهم قابل توجهی در اشتغال زایی، تولید ثروت و صادرات دارد اما 
فعاالن این حوزه، جایگاه مناسبی در تصمیم گیری ها نداشته و تنها وظیفه ی اجرای 

تصمیمات اتخاذ شده را بر عهده دارند.
خودشان  که  می شود  اخذ  کسانی  توسط  تصمیمات،  این  اغلب  متاسفانه 
تجربه ای در بخش تولید یا صادرات و تجارت نداشته و با قواعد این حوزه آشنایی 
ندارند. اتخاذ تصمیمات به دست افراد ناآشنا با قواعد این بخش نیز سبب صدور 

بخشنامه های خلق الساعه و بدون ضمانت اجرایی و کار کارشناسی می شود.
در این میان، کاهش فاصله دولت و بخش خصوصی، به کارگیری نخبگان 
سیستم  از  استفاده  موازی کاری ها،  از  جلوگیری  تصمیم گیری ها،  در  اقتصادی 
کاری  اولویت های  از  باید  اقتصادی  تشکل های  در  انگیزه  ایجاد  و  مشارکتی 
وزارتخانه های اقتصادی دولت و استانداری ها باشد تا شاهد باال رفتن سهم بخش 

خصوصی در تصمیم گیری های مهم اقتصادی کشور باشیم. 

رسول بیوک
 عضو هیئت رئیسه و خزانه دار اتاق تبریز

جای خالی فعاالن بخش خصوصی 
در تصمیمات مهم اقتصادی

مهمترین اصل برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور را می توان 
توجه به بخش تولید دانست. برای داشتن یک اقتصاد پویا، بخش تولید باید بدون 
هیچ کم و کاستی به مسیر خود ادامه دهد چرا که تداوم تولید باعث اشتغال پایدار، 

رفع نیازهای داخلی، درآمدزایی و تولید ثروت می شود. 
در این میان فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، مشکالت این حوزه را با تمام 
توان به دوش می کشند تا از گردنه های سخت اقتصادی با موفقیت عبور کنند و به 

نوعی، این افراد را می توان پاسداران حوزه ی اقتصادی به شمار آورد.
اکنون سال هاست که فعاالن اقتصادی با مشکالت عدیده ای در حوزه ی تولید 
دست به گریبان هستند که نوسان قیمت، کمبود ناگهانی مواد اولیه، نقدینگی، 
را  و عوارض گمرکی  تامین سرمایه در گردش، فرسودگی ماشین آالت صنعتی 
می توان بخشی از مشکالت این حوزه دانست. مبنای محاسبه ارزش گمرکی از 
42۰۰ به ETS تغییر یافته و واحدهای تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی دست 
و پنجه نرم می کنند. از سوی دیگر، تغییر ناگهانی قوانین در این حوزه، فعاالن 
اقتصادی را کالفه کرده است. با توجه به این که تصمیمات اتخاذ شده از سوی 
قانون گذاران در قالب مصوبات و بخشنامه های مختلف به وسیله فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی اجرایی می شود، این سوال مطرح است که بخش خصوصی در 
این میان چه نقشی در روند تصمیم گیری های کالن اقتصادی دارد؟ مصوبات ابالغ 

شده در حوزه ی اقتصادی مانند یک موج به سرعت بر بخش تولید اثر می گذارد.
در نهایت باید اشاره داشت که قانون گذاران باید برای داشتن اقتصادی پویا و 
بخش  فعاالن  همکاری  با  را  تولید  حوزه ی  مشکالت  و  مسایل  تمام  قدرتمند، 
را  این بخش  با هم افزایی دستگاه های متولی موانع  و   خصوصی احصاء کرده 
برطرف کنند چرا که آرامش بخش تولید به صورت مستقیم به جامعه تسّری می یابد.
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قاسم قویدل
عضو هیئت نمایندگان و رییس کمیسیون صنایع 

غذایی، کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق تبریز

دولت موفق؛ با حضور بخش خصوصی 
در اقتصاد

همه ما می دانیم که عمر، توان و امکانات بشر و دولت ها به اندازه ای نیست که 
بتوانند همه چیز را خود تجربه کرده و از نو بسازند بلکه کشور و مردمی موفق هستند 
که بتوانند از تجربیات گذشتگان استفاده کرده و بر عقاید و افکار خود بیفزایند و با 

کسب نتیجه ای خوب، بهترین بهره را از عمر داشته باشند.
تجربه نشان داده که دولتی موفق است که بتواند بخش خصوصی را در اقتصاد 
تجربیات  و  نیست  اقتصاددان خوبی  به عبارت دیگر دولت،  کشور دخالت دهد؛ 
کشورهای پیشرفته به ما نشان می دهد که دولت نمی تواند تاجر و صنعتگر خوبی 

باشد.
کشورهای پیشرفته ای مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی، مالزی و ترکیه که از 
کمترین امکانات به باالترین سطح اقتصاد رسیده اند، به ما می گویند دولتی موفق 
است که اقتصاد را به بخش خصوصی سپرده و خودش نقش ناظر و هدایتگر را 

داشته باشد.
اکنون یکی از علل موفقیت کشورهای پیشرفته وجود شرکت های خصوصی 
می رود،  خارجی  سرمایه های  جذب  سمت  به  دنیا  درحالی که  و  است  آن ها  در 
سرمایه های کشور ما مهاجرت می کنند. باید ریشه یابی کنیم که چرا با این مقدار 
ظرفیت باال و نیروی انسانی توانمند و باهوش، سرمایه های ما به کشورهای دیگر 

مهاجرت می کنند.
نزوالت  کاهش  موضوع  عالوه بر  ارومیه  دریاچه ی  بحث  در  مثال  به عنوان 
آسمانی اگر احیای این دریاچه را به بخش خصوصی واگذار می کردیم و دولت 
به جای مجری، ناظر و هدایتگر بود، قطعًا نتیجه ی بهتری می گرفتیم؛ چراکه 
هرگز  دولتی  بخش  اما  باشد  دولتی  بخش  پاسخ گوی  باید  خصوصی  بخش 
پاسخ گوی خود نخواهد بود. یا در بحث احداث جاده ی دریاچه ی ارومیه سال ها 
هزاران تن سنگ و مصالح به دریاچه ریخته شد که اکنون منجر به خشک شدن 
دریاچه شده است. درحالی که اگر این کار به بخش خصوصی واگذار می شد، بخش 
خصوصی می توانست با استفاده از امکانات، تجربیات دیگران و دانش خود به جای 
احداث جاده خاکی به آسانی پل هوایی بر روی دریاچه را احداث کند و این مقدار 
خسارت به دریاچه و اکوسیستم منطقه وارد نشود. درحالی که زندگی 13 میلیون نفر 

در شعاع 5۰۰ کیلومتری دریاچه ارومیه وابسته به احیای این دریاچه است.

مسعود بنابیان 
عضو هیئت نمایندگان و رییس کمیسیون صنعت 

و معدن اتاق تبریز

دولت باید به فعاالن اقتصادی 
شناسنامه دار اعتماد کند

با مشکالتی  و خرد  اقتصادی کالن  در سیاست گذاری حوزه های  متاسفانه 
مواجه هستیم و از تجارب و عقاید فعاالن اقتصادی بخش خصوصی نیز در این 
سیاستگذاری ها استفاده نمی شود و فقط زمانی به بخش خصوصی مراجعه می شود 

که بحرانی اتفاق افتاده باشد.
فعاالن بخش خصوصی در زمان اتخاذ تصمیمات اقتصادی یا حق رای نداشته 
و یا تنها در برخی جلسات و کمیسیون های کوچک، یک رای دارند که این موارد، 

مشکالتی را در بخش اقتصادی ایجاد می کند. 
و  نامناسب  اقتصادی  شرایط  وجود  با  سال   40 طول  در  اقتصادی  فعاالن 
شدیدترین تحریم ها، هنوز در کشور به فعالیت خود ادامه می دهند. این افراد، قطعا 

تجربه ی الزم برای ارائه ی نظرات در مهم ترین امور اقتصادی را دارند. 
از سوی دیگر متاسفانه با تغییر دولت، برنامه های اقتصادی کشور نیز دستخوش 

تغییر می شود که این روند درست نیست. 
ثبات قوانین و امنیت روانی فعاالن بخش خصوصی در حوزه ی اقتصادی، 
اهمیت ویژه ای دارد بنابراین برای تغییر نیافتن مکرر سیاست ها باید یک سیاست 
کلی تعریف شده و در چارچوب این سیاست کلی، هر دولت و وزیری که می آید 
برنامه های اجرایی خود را برای رسیدن به اهداف اعالم کند نه اینکه دوباره برنامه، 

سیاست و هدف تعیین کند.
همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که متاسفانه نرخ سرمایه گذاری در 
کشور از میزان نرخ استهالک پایین تر است به عبارتی به میزانی که صنایع در کشور 
مستهلک می شود، سرمایه گذاری الزم انجام نمی شود در نتیجه کاالیی که اکنون 

صادرکننده ی آن هستیم، شاید در آینده به واردکننده ی آن تبدیل شویم.
بخش  فعاالن  به  اقتصادی  تصمیم گیری های  در  مشارکت  اجازه ی  باید 
خصوصی داده شود. دغدغه ی امنیت برای فعاالن اقتصادی بیشتر از سایر افراد 

است و اگر امنیت مخدوش شود، اولین ضربه به بخش اقتصاد وارد خواهد شد. 
توسعه،  کور  گره های  شدن  باز  و  اقتصادی  بن بست های  از  خروج  راه  تنها 
خصوصی سازی واقعی اقتصاد و خروج دولت و شبه دولتی ها از چرخه ی اقتصاد 
است و این امر مگر با بها دادن به بخش خصوصی در همه ی حوزه های اقتصاد 

امکان پذیر نخواهد بود.

سید یوسف حسینی 
عضو هیئت نمایندگان و رییس کمیسیون صادرات 

و مدیریت واردات اتاق تبریز

آنطور که باید به بخش خصوصی 
میدان داده نشده است

عرصه  و  نشده  داده  میدان  خصوصی  بخش  به  باید  که  آنطور  متاسفانه 
برای فعالیت بخش خصوصی تنگ شده است و مسئولین بدون اینکه نظرات 
کارشناسان و فعاالن بخش خصوصی را اخذ کنند، یک سری کارها و فعالیت ها 
را انجام می دهند و مدتی بعد خودشان نیز متوجه می شوند که این مسیر اشتباه 
است و بعد از پی بردن به اشتباه، تازه به سراغ بخش خصوصی می روند. اما در 
این فاصله ی زمانی ضربات سنگینی به کشور و بخش خصوصی وارد می شود که 
این موضوع بارها و بارها در جلسات مختلف از سوی فعاالن بخش خصوصی و 
رئیس اتاق تبریز مطرح شده اما ترتیب اثر داده نشده است و اگر از ابتدای آغاز یک 

طرح، نظرات بخش خصوصی اخذ شود، کشورمان متضرر نمی شود.
علی رغم اینکه تمامی مسئوالن دولتی و استانی افرادی متشخص هستند، 
اما متاسفانه همواره در استان ما یک نوع تنگ نظری وجود داشته درحالیکه هیچ 
اشکالی ندارد در بعضی موارد اندکی قانون را منعطف کرده و کمی با اغماض 
برخورد کنیم اما همواره در استان ما نیمه خالی لیوان دیده می شود که این امر 
سبب فرار سرمایه گذار و فعاالن اقتصادی از استان شده و متاسفانه برخی از این 
فعاالن اقتصادی به عنوان نماینده ی دیگر کشورها در نمایشگاه های بین المللی 

حاضر می شوند.
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صمد حسن زاده 
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز

درغیبت بخش خصوصی، برنامه 
مناسبی برای اقتصاد کشور تدوین 

نشده است

 

تمام کشـورها برای توسـعه، محکوم به پیشـرفت اقتصادی و افزایش تولید 
هسـتند. اقتصـاد ایـران نیز مسـیر توسـعه و تعالی خـود را پیدا کـرده و به پیش 
مـی رود. بعـد از انقـالب، فراز و نشـیب های زیادی در مسـیر اقتصاد، توسـعه، 
کارآفرینـی و سـرمایه گذاری بـا عناوین بازدارنـده، کج فرهنگی ها و کم لطفی  ها 
دیـده شـد امـا بـا وجود ملـت بزرگ و مسـئوالن دلسـوز ایران، مسـیر پیشـرفت 
کشـور بـرای تولیـد، سـرمایه گذاری و کارآفرینی بـا در پیش گرفتـن برنامه های 

سـازنده و بـا لحـاظ داشـتن غیرت و تعصب مّلی، طی شـده اسـت.
نیـاکان مـا از دیربـاز در ایـن سـرزمین، نـام خـود را بـه عنـوان طالیـه داران 
تجـارت، صنعـت و اقتصاد نگاشـته و شـهر تبریـز به دلیل قرارگرفتن در مسـیر 
جـاده ی ابریشـم از دیربـاز بـه عنـوان پـل تجـارت و اقتصـاد بیـن کشـورهای 

آسـیایی- اروپایـی مطـرح بوده اسـت.
صنعـت، تجـارت و اقتصـاد تبریـز همـواره در طـول تاریـخ بـا عظمـت و 
گسـتردگی همـراه بـوده و بزرگ مردانی در میـان طوفان حوادث، دشـواری ها، 
یورش هـای بـد اندیشـان و در مقابل بی مهری هـای فراوان توانسـته اند جایگاه 
تجـاری و اقتصـادی ایـن قطـب بـزرگ صنعـت منطقـه و کشـور را بـه سـوی 

قله هـای رفیـع رهنمـون کنند. 
تّجار و بازرگانان خوشـنام و خیراندیش این اسـتان توانسـته اند ضمن ایجاد 
اشـتغال، تولیـد ثـروت، ایجاد رفـاه و آرامش برای جامعه، به تأسـی از سـیره ی 
انبیـاء و اولیـاء الهی در مسـائل نیکـوکاری، امـور خیریه، احداث بیمارسـتان و 

مدرسـه نیـز پیشـقدم بوده و آثـار بزرگی از خـود به یـادگار بگذارند.
متاسـفانه در سـال های اخیـر بـه دلیـل شـرایط خـاص اقتصـادی کشـور و 
عدم اسـتفاده از نیروهای متخصـص و توانمند در مراکز تصمیم گیری همانند 
سـایر نقاط کشـور بـا بحران هـا و نابسـامانی های زیادی روبـرو بوده ایـم. وجود 
قوانیـن دسـت و پاگیـر و زائـد، عـدم توانمنـدی بـرای جـذب سـرمایه گذاری و 
توسـعه ی زیرسـاخت ها، نبـود قوانیـن شـفاف برای نظـام پولی و بانکی، فسـاد 
قاچـاق، موجـب سـلب  پدیـده ی شـوم  و  بـزرگ  اسـتفاده های  اداری، سـوء 

اعتمـاد ملـی بـه سیاسـت های دولت شـده اسـت.
چندیـن سـال اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری از عناویـن اقتصـادی بـرای 
شـعارهای سـال اسـتفاده کرده انـد امـا متاسـفانه ایـن شـعارها همگـی فقـط 
بـه برگـزاری جلسـات و یـا درج در سـربرگ ادارات محـدود شـده و هیـچ آثـار 

مطلوبـی بـه دنبـال نداشـته اسـت. 
امـروز 7۰ درصـد اقتصـاد کشـور در اختیـار دولـت بـوده و عـدم اجـرای 

اسـت. ایـن حـوزه  از مشـکالت  اساسـی  قانـون  اصـل 44  به موقـع 
نوسـانات افسارگسـیخته ی نـرخ ارز، بهره هـای بانکـی، تـورم، مشـکالت 
بـرای  اقتصـادی  توسـعه ی  تحریم هـای جهانـی، مسـیر  و  بیمـه  و  مالیـات 
کارآفرینـان و بنـگاه اقتصـادی را بسـیار سـخت و طاقت فرسـا کـرده اسـت. 
بخـش خصوصـی همـواره توسـط رسـانه ها، تشـکالت اقتصـادی، اتـاق 
بازرگانـی، خانـه صمـت و انجمـن مدیـران بـه صـورت علمـی و کارشناسـی 
شـده، نظراتـی بـرای اصـالح مـوارد مطـرح کـرده اسـت کـه متاسـفانه از ایـن 
پیشـنهادات و راه حل هـا اسـتقبال نشـده و بـه نظـر می رسـد اراده ای از طـرف 

مسـئولین کشـور وجـود نـدارد.

مـا اعتقـاد داریـم کـه بخـش خصوصـی توانمنـد می توانـد بـا اسـتراتژی 
مشـخص در جهـت نوسـازی تکنولـوژی صنایـع، تولیـد بـا کیفیـت و مطابق با 
اسـتانداردهای جهانـی و قیمت هـای رقابتـی همـراه با اجرای صحیـح قوانین 
و حمایت هـای منطقـی دولت، بهتریـن موفقیت ها را برای اقتصاد کشـورمان 

به ارمغـان آورد. 
ملـت مـا بـه تاریـخ و گذشـتگان خـود افتخـار می کنـد و در طـول زمـان بـا 
اقتـدار، صالبـت و سـربلندی از کیـان ملی خود محافظت کرده و پرچم کشـور 
خـود را در تمامـی زمینه هـای اقتصـادی، فرهنگی، علمی و ورزشـی در جهان 

بـه اهتزاز در آورده اسـت. 
در سـال های دهـه ی 4۰ بـا اینکـه کشـور با مشـکالت بسـیار بزرگـی روبرو 
بـوده و منطقـه، حوادث بسـیار تلخـی را تجربه می کـرد، تعداد بسـیار اندکی از 
مدیـران و سـرمایه گذارانی همچـون الجوردی ها، خسروشـاهی، عالی نسـب، 
نیازمنـد، ارجمنـدی، توکلـی، ایروانی، خویـی، صدقیانی، گرامـی و غیره با یک 
برنامه ی پنج سـاله توانسـتند در کوتاه ترین زمان با همکاری و مسـاعدت های 

منطقـی، رشـد اقتصادی کشـور را بـه باالی 15 درصد برسـانند.
آن روزهـا کـه در کشـور مـا هـر بشـکه نفـت ایـران بـه کمتـر از 7 ریـال 
اسـاس  بـر  کشـور  اقتصـادی  توسـعه  و  تولیـد  زیربنـای  می شـد،  فروختـه 
توانمندی هـای منطقـه بـه صـورت علمـی و اقتصادی فراهـم شـد. آن روزها، 
صنایـع و کارخانجـات منطقـه صنعتـی قراملـک، صنایع ذوب آهـن اصفهان، 
ماشین سـازی اراک، پاالیشـگاه آبـادان و صدهـا پـروژه ی دیگر کشـور ایران را 
بـه یـک قـدرت اقتصـادی جهانـی رسـانده بـود و حـاال هـم ایـن پروژه هـا جزو 

سـرمایه های بـزرگ ملـی محسـوب می شـوند.
همه ی اینها نشـانگر لیاقت، توانمندی و شایسـتگی کارآفرینان کشـورمان 
اسـت. مـن اعتقـاد دارم بـه خاطر برخـی بی توجهی و کم لطفی هـا و همچنین 
عـدم تدویـن یـک اسـتراتژی کارشناسـی شـده، برنامـه ی خوبی بـرای اقتصاد 

کشـور تدوین نشـده است. 
بخـش خصوصـی می توانـد در تمامی زمینه ها بـه عنوان مشـاورین صّدیق 
جامعه، نظرات و پیشنهادات خود را به صورت علمی و کارشناسی شده توسط 
تشـکل های اقتصـادی و صنعتـی و بـرای اصـالح قوانیـن و رفـع مشـکالت 
اقتصـادی اعـالم کند. مسـئولین نظـام نیز باید بـرای ارتقای اقتصادی کشـور 
و رفع نارسـایی و کمبودها، همیشـه از نظرات سـازنده و منطقی استفاده کنند.
از سـوی دیگـر اسـتراتژی صنعـت کشـور بایـد به صـورت شـفاف بـا دیـد 
جهان بینـی و تولیـد محـوری، تدویـن و مسـیر برنامه هـای اقتصـادی کشـور 

مشـخص شـود.
وزارت صمـت، جهـاد کشـاورزی، بانـک مرکـزی، محیط زیسـت، شـورای 
و  تعامـل  بـا  بایـد  سـازمان ها  سـایر  و  بودجـه  برنامـه  سـازمان  برنامه ریـزی، 
همسـویی با اقتصاد ایران، اسـتراتژی اقتصاد و صنعت کشـور را با به کارگیری 
و بهره منـدی از نظـرات تشـکل های صنعتـی و اقتصـادی تعییـن و اجرایـی 

 . کنند
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سونیا اندیش
عضو هیئت نمایندگان و رییس کمیسیون کارآفرینی، 

گردشگری و اقتصاد دانش بنیان اتاق تبریز

بخش خصوصی، تصمیم سازان اصلی 
بخش اقتصاد باشند

از  جـدا  کشـور  در  تصمیم سـازی  و  تصمیم گیـری  حوزه هـای  عمومـًا 
کـه  می شـود  مشـاهده  گاه  هسـتند.  سـرمایه گذاری  و  عملیاتـی  حوزه هـای 
بخشـنامه های خلق السـاعه در حـوزه ی صنعـت و تولیـد، پشـت درهای بسـته 
وضـع و صـادر می شـوند کـه ایـن امـر، واحدهـای سـرمایه گذاری را با مشـکل 

مواجـه کـرده اسـت. 
وجـود ایـن نـوع اسـتراتژی ها، مسـیر هدایـت سـرمایه گذاری را بـا مشـکل 
مواجـه کـرده و بـه دنبـال آن نیز سـرعت رشـد و توسـعه کمتر شـده و موجبات 

فـرار سـرمایه گذار فراهـم می شـود.
عملیاتـی  موضوعـات  بـه  تصمیم گیری هـا  و  تصمیم سـازی  در  متاسـفانه 
توجـه چندانـی نمی شـود که نمونـه ی آن را می تـوان در موضوع پیمان سـپاری 
تولیـدی در  بازارسـازی واحدهـای  ارزی، واردات ماشـین آالت و دسـتگاه ها، 

کشـورهای خارجـی و ایجـاد بازارهـای صادراتـی دانسـت. 
گاه مشـاهده می شـود کـه بخشـنامه ای صـادر شـده و بـه فاصلـه ی چنـد 
روز نقـض می شـود و در نتیجـه ی آن، صادرکننـده بـازار خـود را در کشـورهای 
دیگـر از دسـت داده و حیثیـت و آبـروی او نیـز مـورد تهدیـد قـرار می گیـرد. 
تعـّدد بخشـنامه هایی کـه پشـت سـر هـم صـادر می شـود، موجـب بالتکلیفـی 
صادرکننـده شـده و تالشـی کـه صادرکننـده در خـارج از کشـور بـرای دریافت 

سـهمی از بـازار صادراتـی انجـام داده را بـه مـرور زمـان کم رنـگ می کنـد.
از تمامـی تصمیم سـازان و مسـئوالن دولتـی انتظـار داریـم کـه از نظـرات 
گروه هـای مشـورتی به خصـوص پارلمان بخش خصوصی بهره بـرده و نظرات 
آنـان را مسـتقیمًا در تصمیم گیری هـا لحاظ کنند. نباید تنها به شـنیدن نظرات 
بخـش خصوصـی اکتفـا شـود بلکـه بایـد از نظـرات و راهکارهـای ارائـه شـده 

توسـط بخـش خصوصـی در وضـع مقـررات و بخشـنامه ها اسـتفاده نمایند.
دولـت تنهـا می توانـد ناظـر بـر بخش اقتصـاد بـوده و تصمیم سـازان اصلی، 
سـرمایه گذاران و فعـاالن بخـش خصوصـی هسـتند چرا کـه این سـرمایه گذار 
اسـت کـه می دانـد کجـا سـرمایه گذاری کـرده و کجـا هزینـه کنـد تـا ارزش 

افـزوده بیشـتری ایجاد شـود. 

علی سالک نجات 
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز

نقش بخش خصوصی و ضرورت 
خصوصی سازی در اقتصاد کشور

بـا توجـه بـه تاکیداتی که در سـال های اخیر به حضور بیشـتر و موثرتر بخش 
خصوصـی در اقتصـاد کشـور شـده و همچنیـن با توجـه به ابالغ سیاسـت های 
کلـی اصـل 44 و قوانیـن مرتبـط بـا آن کـه متمرکز بـر پررنگ کـردن حضور این 
بخـش اسـت، مشـارکت بخـش خصوصـی در نظـام تصمیم گیـری اقتصـادی 

می توانـد بـه افزایـش نقـش این بخـش در اقتصاد کشـور منجر شـود. 
تجربـه نشـان داده هرچـه فعالیت بخش خصوصـی در بخش های تولیدی و 
اقتصاد کشـور بیشـتر و پررنگ تر باشـد، بازدهی قابل توجه و پیشـرفت سـریعی 
در پـی خواهـد داشـت. سـرمایه گذار بخـش خصوصـی بـا برنامه ریـزی دقیـق 
و هدفمنـد بـا حداقـل هزینـه و حداکثـر بازدهـی و انجـام رقابـت موجـب رونـق 

اقتصـادی و سـوددهی بـرای جامعـه به صـورت درازمدت می شـود.
ایـن درحالـی اسـت که تصـّدی دولـت بـا سـالیق مدیـران در ادوار مختلف، 
متغّیـر بـوده و حتـی در برخـی مـوارد، مدیـر جدیـد نه تنهـا رویه ی قبلـی را ادامه 
نمی دهـد بلکـه رویـه ای جدیـد و کامـاًل مغایـر با قبـل در پیش گرفتـه و با صرف 
هزینـه ای گـزاف و هدررفـت هزینه هـای قبلـی، مدیریـت می کنـد و ایـن بـه 

معنـی سـوخت و هدررفـت سـرمایه ی ملـی و بودجه ی کشـور اسـت. 
دولـت بایـد در زمینـه ی همـکاری دوسـویه بـا بخـش خصوصـی و سـپردن 
امـور اقتصـادی بـه آن هـا جّدی باشـد. البّتـه این همـکاری همچـون یک عقد 
اسـت کـه بایـد دو طرفـه بـوده و همان طـور کـه دولت بـه توانمندسـازی بخش 

خصوصـی هّمـت می کنـد، بخـش خصوصـی نیـز باید ریسـک پذیر باشـد.
منطـق فعالیـت بخش خصوصی این اسـت کـه کار زیان ده انجـام نمی دهد 
در حالـی کـه انجام یـا ادامه ی  کار زیان ده در اقتصاد دولتی مشـاهده می شـود.

تـا جایـی کـه بنـده به عنوان عضـوی از اتـاق بازرگانـی اطـالع دارم، اقدامات 
خـوب و تاثیرگـذاری از سـوی بخـش خصوصـی و نخبـگان اقتصـادی اسـتان 
آذربایجان شـرقی بـرای حـل مشـکالت اقتصـادی کشـور انجـام شـده و ایـن 
بخـش  و  سیاسـت گذار  بیـن  همگرایـی  صـورت  در  کـه  اسـت  ایـن  نشـانگر 
خصوصـی بـرای گـذر از شـرایط بحرانـی امـروز می تـوان مشـکالت را بـا نـگاه 

همگـرا و تـوام بـا اعتمـاد متقابـل حـل کـرد.

ناصر امجد
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز

لزوم وجود یک دیدگاه فراگیر توسعه گرا

در نبـود یـک دیـدگاه فراگیـر توسـعه گرا عمـاًل هرگونـه بحـث در مـورد تدوین 
»نقشـه راه صنعـت توسـط بخش خصوصی« چنـدان موثر به نظر نمی رسـد ولی 
چنانچـه الزامـات توسـعه ی اقتصـادی بـه صـورت عملـی و نـه اعالمـی پذیرفته 
شـود و اقتصـاد و صنعـت و تجـارت مسـتظهر بـه یک پشـتیبانی بـا مبانی بـاور و 
اعتقـاد توسـعه گرا باشـد، با توجه به سـابقه ی روابـط اقتصادی تبریـز و منطقه ی 

آذربایجـان، چنیـن راهـی بـا فلش هایـی بـه طـرف کشـورهای شـمالی منتهـی 
خواهد شـد.

تبریـز از دیربـاز و در گذشـته های تاریخـی خـود همـواره جـزو تامین کننـدگان 
اصلـی کاالهـای بازارهـای قفقاز و مـاوراء قفقاز بوده اسـت و تحت شـرایط فعلی 

اولویـت اصلـی تولیـدات اسـتان همانا قلمـروی اتحادیه اوراسـیا خواهـد بود. 
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جمشید برزگر
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز

اقتصاد بدون رانت با میدان دادن به 
بخش خصوصی

یکی از ارکان اساسـی توسـعه ی هر کشـوری بهبود فضای کسـب و کار و توجه 
بـه بخـش خصوصـی اسـت. بایـد تـالش کنیـم بـا همـکاری و هم افزایـی بخش  
خصوصـی و نهادهـا و سـازمان های دولتـی این فضـا را بهبود دهیم. در شـرایطی 
که 97 درصد اقتصاد اسـتان و کشـور در دسـت بخش خصوصی اسـت، بهترین 
راه بهبـود وضعیـت اقتصـادی و افزایش تولید و رشـد صادرات بـدون تردید میدان 
دادن بـه فعـاالن اقتصـادی بـه شـکل واقعی اسـت. دولـت باید وظیفـه ی نظارت 
و سیاسـتگذاری را برعهـده بگیـرد و مجلـس نیـز وظیفـه ی قانونگـذاری و نظارت 
را. بخـش خصوصـی بهتریـن مرجـع بـرای تدویـن نقشـه راه و برنامه ریـزی اسـت 
چـرا کـه بـه طـور فعـال در میـدان کار اسـت و بـا کمـی و کاسـتی ها و فرصت ها و 

تهدیدهـا از نزدیک آشناسـت.
مـی بایسـت روابـط تمـام حوزه های اقتصـادی، کشـاورزی و معدن در راسـتای 
اصـالح و بهبـود ایـن فضـا بیـش از پیـش گسـترش یابـد، تـا وضعیـت اسـتان در 
مولفه هـای 1۰ گانـه ای بانـک جهانـی در ایـن زمینـه اصـالح گـردد. امیدواریم با 
همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی اسـتان محیط کسـب و کار اسـتان 

در راسـتای توسـعه ی اقتصادی اسـتان بهبـود یابد.

اقتصـاد بـدون حضـور بخـش خصوصـی نـه شـکوفا می شـود و نـه توسـعه 
می یابـد. در ایـن خصـوص باید بانک ها و سـایر نهادهای حمایتـی کمک نمایند تا 
چـرخ واحدهـای تولیـدی و صنعتی به صورت مسـتمر بچرخد تـا بتوانند مطالبات 
خـود را اخـذ نماینـد. برخوردهـای غیر منطقی سـبب زیان های غیر قابـل جبرانی 

بـه صنعـت و تولید کشـور خواهد شـد.
بانک هـا و قـوه قضاییـه نبایـد مانع ایجاد کننـد، بخش خصوصی نگـران وضع 
فعلـی کشـور هسـتند. بخش خصوصـی چیز زیـادی از دولـت نمی خواهـد و فقط 
به دنبال کار و تولید اسـت. این مسـتلزم آن اسـت که موانع تولید برداشـته شـده و 

بروکراسـی های اداری حذف شـود.
اقتصاد شـعارپذیر نیسـت و امیدواریم دولت به شـکل عملی از سـرمایه گذاران 
و فعـاالن اقتصـادی حمایـت کند. متاسـفانه در سـال های گذشـته همـواره دولت 
وعده هایـی بـه بخـش خصوصی داده اسـت ولـی هیچکدام تحقق نیافته اسـت و 
بایـد بـا میـدان دادن بـه بخش خصوصی از اقتصاد رانتی خارج شـویم و به سـوی 

اقتصادی شـفاف و پویـا حرکت کنیم.

محمود ابراهیمی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز

عدم توجه به نظرات بخش خصوصی، 
تبعات سخت اقتصادی را به دنبال دارد

بخـش خصوصـی تامین کننـده ی شـغل و درآمـِد بخـش عظیمـی از جمعیـت 
شـاغل در کشـور اسـت. همچنیـن ایـن بخـش، یکـی از ارکان مهـم در چرخـه ی 
کشـاورزی، صنعـت و خدمـات کشـور بـوده کـه همـواره در زمینـه ی تجـارت داخلی 
و صـادرات، نقـش اصلـی و اساسـی را ایفـا می کنـد و با نگاهـی عمیق تر بـه جایگاه 
ایـن قشـر در رونـق تجـارت، اشـتغال،  بـه اهمیـت  بخـش خصوصـی، می تـوان 

گسـترش صـادرات و روابـط بین المللـی پـی بـرد.
موفقیـت بخـش خصوصـی از بخش عمومـی و نهادهایی که از اعتبـارات دولتی 
اسـتفاده می کننـد، برای دسترسـی بـه ارزش افـزوده ی باالتر و قیمت تمام شـده ی 
پایین تـر، اسـتفاده از نوآوری هـای علمـی و ارتقـای دانـش فنـی، افزایـش راندمـان 
تولیـد، مصـرف بهینـه ی نهاده هـا، توسـعه ی پایـدار، بهبـود کیفیـت محصـوالت و 

کاهـش ضایعـات به مراتب بیشـتر اسـت.
بخـش خصوصـی بـه لحاظ ایجـاد زمینـه ی فعالیـت تخصصی برای شـاغالن، 
همـواره مهمتریـن اهـرم توسـعه بـوده و همچنیـن در کشـورهای در حـال توسـعه، 
موتـور اصلـی رشـد و توسـعه ی اقتصـادی محسـوب می شـود کـه عـدم توجـه بـه 
خواسـته های فعاالن این بخش، تبعات سـختی را برای اقتصـاد و امنیت اجتماعی 

جوامـع در پـی خواهد داشـت. 
بـا توجـه بـه مقدمـات ذکـر شـده، الزم اسـت در برنامه ریزی هـای کالن، تدویـن 
سیاسـت های مالـی و اعتبـاری، صـدور بخش نامه هـا و دسـتورالعمل های فنـی و 
اجرایـی برای زیربخش های اقتصادی کشـور از مشـارکت تشـکل های مـردم نهاد، 
انجمن هـای صنفـی و تخصصـی و همچنین از پیشـگامان صنعـت مربوطه به طور 
گسـترده بهره برداری شـده و از سـرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های کالن 
اقتصـادی در راسـتای انتقـال دانـش و فنـاوری، ایجاد اشـتغال، ارتقای بهـره وری، 
تامیـن و توسـعه ی تولیـد نهاده هـای مـورد نیـاز فعالیت هـای اقتصـادی، توجـه بـه 

مسـائل محیـط زیسـت و اشـتغال پایـدار، حمایـت جدی به عمـل آید.
متاسـفانه گاه در سـطح کالن کشور، بخشنامه ها و دسـتورالعمل های نسنجیده 
و غیرتخصصـی صـادر شـده و از سـویی بـه طـور مکرر مـورد تجدید نظـر و تغییر نیز 
قـرار گرفتـه و بدیـن وسـیله، مجریـان و صاحبـان صنایـع را دچـار چالـش می کنـد. 
به طـور مشـخص تاکیـد می شـود کـه بایـد بـرای تدویـن برنامه هـای اقتصـادی، 
دسـتورالعمل های اجرایی و بخشـنامه های مالی و اعتباری از مشـارکت تشکل های 

اقتصـادی، اسـتفاده الزم به عمـل آید.
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بـر  تاکیـد  تبریـز ضمـن  اتـاق  نشـریه  بـا  گفتگـو  در  پرنیـان 
مختلـف  حوزه هـای  در  آذربایجان شـرقی  فـراوان  قابلیت هـای 
نفـع  بـه  بـه نحـو مطلـوب  تمـام فرصت هـا  از  بایـد  مـا  گفـت: 
اسـتان اسـتفاده کـرده و تبریـز را بـه عنـوان قطـب اقتصـادی 
کشـور، قطـب کسـب و کار، شـهر تولید ثـروت و صادرات، شـهر 
جشـنواره ها و سـرمایه گذاری ها تبدیـل کنیـم، چـرا کـه بـه نظـر 
مـن اگـر مسـئوالن همـت کنند، ایـن توانایـی، انگیـزه، عالقه و 
کاربلـدی در بخـش خصوصـی و سـرمایه گذاران دولتـی اسـتان 
وجـود دارد کـه آذربایجان شـرقی را بـه قطـب اقتصاد، اشـتغال و 
صـادرات کشـور تبدیـل کنیـم، و ایـن امـر محقق نمی شـود مگر 
بـا همت بخـش خصوصی و پشـتیبانی قاطع و شـجاعانه بخش 

دولتی.
وی در رابطـه بـا بایدها و نبایدهـای مدیریت اقتصادی گفت: 
اوال دِر اتـاق تمـام مسـئوالن باید باز باشـد و ما پشـت میزنشـینی 
را تـرک کنیـم، چـرا کـه اگر من مسـئول پشـت میز بنشـینم و در 
را ببنـدم، نمی توانـم متوجـه مشـکالت موجود در فضای کسـب 

و کار شوم.
پرنیـان رسـانه ها را یکـی از ابزارهـای مهم در راسـتای معرفی 
رسـانه های  داد:  ادامـه  و  دانسـت  صنعتـی  توانمندی هـای 

تخصصـی می تواننـد بـا شـکل دهی بـه افـکار عمومـی و افـکار 
سـرمایه گذاران، تاثیـر مهمی در جـذب سـرمایه گذاران و تکمیل 
زنجیره هـای تولیـد داشـته باشـند، در همین راسـتا اقـدام مثبت 
راه انـدازی اسـتودیوی کسـب و کار در اتـاق بازرگانـی، می توانـد 
پاسـخگوی مطالبات اسـتان و پیشـبرد مسـائل اقتصادی کسب 
و کار و فرایندهـای سـرمایه گذاری موثـر باشـد. ایـن یـک حرکت 
جدید اسـت، گرچه جا داشـت بسـیاری قبل از اینها آغاز می شـد. 
امـا بـه اصطـالح »ماهی را هـر وقـت از آب بگیری تازه اسـت«.
وی در تشـریح جزئیـات کار ایـن رسـانه ی تخصصـی گفـت: 
مـوارد مختلفـی را از جملـه مزیت های اقتصادی سـرمایه گذاری 
در اسـتان را می تـوان توسـط ایـن تریبـون بازنشـر کـرده و بـه 
عمومـی  مطالبـه ی  بـه  و  رسـاند  مختلـف  مسـئوالن  گـوش 
بـارز  نمونـه ی  آذربایجـان  تشـکیل شـرکت مـس  کـرد.  تبدیـل 
مطالبـه ی افـکار عمومـی مـردم اسـت. مـا امیدواریـم در آینـده 
کارهـای فاخـر رسـانه ای در حـوزه ی اقتصـاد داشـته باشـیم و 
بـا اسـتفاده از مزیت هـای کم نظیـر اسـتان بـرای تولیـد ثـروت، 
توسـعه ی سـرمایه گذاری، تولید کاالهـای فاخـر و دارای قابلیت 
سـرمایه گذاری، در نهایـت شـاهد بهبـود وضـع معیشـتی مـردم 

. باشیم

رئیس سازمان صمت استان:

بخش خصوصی پرچم دار صنعت استان است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان شرقی تاکید کرد: 

آذربایجان شرقی استانی سراسر فرصت است.

اتاق بازرگانی تبریز 
باید نقاط ضعف 

و قدرت، بایدها و 
نبایدها، داشته ها، 

چشم اندازها، 
فرصت ها و ظرفیت ها 

را یکجا دیده و پس 
از دسته بندی در 

قالب یک موضوع 
اقتصادی مطالعه 
شده، به مراجع و 

دستگاه های اجرایی 
دخیل در حوزه ی 

اقتصاد استان 
تحویل دهد.

...
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وی اضافـه کـرد: در جلسـات مختلـف ایده هـای خوبـی برای 
توسـعه ی اقتصـادی مطـرح مـی شـود، منتهـا تمام ایـن مطالب 
بعـد از مطـرح شـدن در جلسـات عقیـم می ماننـد. مـا بـه عنـوان 
رسـانه ی کامـاًل تخصصـی کسـب و کار و اقتصـاد اگـر بتوانیـم 
جریان سـازی کـرده و بـا هم افزایـی، مزیت هـای نسـبی اسـتان 
و توانمندی هـای صنعتـی و اقتصـادی آن را بشناسـانیم، قطعـا 

می توانیـم در اسـتان تولیـد ثـروت کنیـم.
پرنیـان ادامـه داد: اتـاق بازرگانـی تبریـز بایـد نقـاط ضعـف و 
نبایدهـا، داشـته ها، چشـم اندازها، فرصت هـا  بایدهـا و  قـدرت، 
و ظرفیت هـا را یکجـا دیـده و پـس از دسـته بندی در قالـب یـک 
بـه مراجـع و دسـتگاه های  موضـوع اقتصـادی مطالعـه شـده، 

اجرایـی دخیـل در حـوزه ی اقتصـاد اسـتان تحویـل دهـد.
اسـتان  در  مـا  گفـت:  اسـتان  صمـت  سـازمان  رئیـس 
بخـش  هـم  و  اجرایـی  دسـتگاه های  بـا  هـم  میثاق نامـه ای 
خصوصـی بسـته ایم تـا بـر مبنـای آن بتوانیـم فضـای کسـب و 
کنیـم.  مسـاعد  سـرمایه گذاری  بـرای  و  بخشـیده  بهبـود  را  کار 
در ایـن راسـتا بـرای همـه ی سـرمایه گذاران چـه فـردی کـه در 
یـک روسـتا دنبـال راه انـدازی کسـب و کار خانگـی اسـت و چـه 
سـرمایه گذاری کـه قصـد راه انـدازی مـگا پـروژه را دارد بـه یـک 
انـدازه اهمیـت می دهیـم؛ چـرا کـه ایـن وظیفـه ی مـا اسـت کـه 
آنهـا را رفـع  بـرای سـرمایه گذاران وقـت بگذاریـم و مشـکالت 

کنیـم.
صابـر پرنیان افـزود: در حـوزه ی فوالد، آذربایجان شـرقی بعد 
از دو اسـتان اصفهـان و خوزسـتان کـه بیشـترین سـرمایه گذاری 
دولتـی در ایـن اسـتان ها انجـام شـده اسـت، در رتبـه ی سـوم 
کشـوری و از لحـاظ میـزان سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در 

رتبه ی نخسـت قـرار دارد.
و  آذربایجان شـرقی  بیـن  ارتبـاط  ایجـاد  داد:  ادامـه  پرنیـان 
دیپلماسـی  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  و  همجـوار  کشـورهای 
اقتصـادی بـدون تردیـد تاثیـر خوبـی بـر حـوزه ی فـوالد اسـتان 

داشـت. خواهـد 
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت آذربایجان شـرقی 
گفـت: بـا بیان این که متاسـفانه حوزه ی برق در 1۰ سـال گذشـته 
مـورد غفلـت واقـع شـده اسـت، گفـت: حـوزه ی سـرمایه گذاری 
مـورد  به شـدت  آذربایجان شـرقی  در  به ویـژه  بـرق  پسـت های  و 
بی مهـری قـرار گرفتـه بـه طـوری کـه در شـهرک های صنعتـی 
اسـتان های همتـراز تـا 1۰4 درصـد بـرق مـورد نیـاز واحدهـای 
صنعتی تامین شـده ولی این میزان در اسـتان ما 46 درصد اسـت.

مشـکالت واحدهـا در تمامـی زمینه هـا تـا حـل کامل 
مسـئله بـا جدیـت دنبال می شـود

رئیـس سـازمان صمـت آذربایجان شـرقی، رفـع موانـع پیـش 
روی صنایـع دانـش بنیـان را در جهـت اشـتغال و ثروت آفرینـی 
کـرد:  تاکیـد  و  دانسـت  حیاتـی  بسـیار  اسـتان  و  کشـور  بـرای 
مشـکالت واحدهـا در تمامـی زمینه ها اعـم از تامین مـواد اولیه، 
تامیـن مالی و تسـهیالت، مسـائل ارزی، مجوزهـا و تامین انرژی 
سـتاد  کارگـروه  و  آذربایجان شـرقی  صمـت  سـازمان  طریـق  از 

تسـهیل و رفـع موانـع تولید اسـتان تا حـل کامل مسـئله با جدیت 
دنبـال می شـود.

در  اسـتان  بـاالی  بـه ظرفیت هـای  اشـاره  بـا  پرنیـان  صابـر 
صنعـت خودروسـازی، بیـان کـرد: رشـد صنعـت خودروسـازی و 
قطعه سـازی بـا تکیه بـر توان داخلـی از اهمیـت باالیـی برخوردار 
اسـت؛ بـر ایـن اسـاس آذربایجان شـرقی بـا وجـود 45 شـرکت 
دانـش بنیـان در حـوزه ی خودروسـازی، ظرفیـت زیـادی بـرای 
تولیـد قطعـات باکیفیـت، قطعـات الکترونیکـی، قطعـات بدنـه و 

دارد. مجموعه سـازی 
وی افـزود: بـا توجـه بـه اقدامـات انجـام شـده بـرای تکمیـل 
خـط بدنـه و رنـگ خـودرو در اسـتان امیدواریـم بـه زودی شـاهد 
اتفاقـات خوبـی باشـیم، ضمـن این کـه در ایـن زمینـه پیگیر اخذ 

مجـوز ایجـاد خودروسـاز سـوم هسـتیم.
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت آذربایجـان شـرقی 
ادامـه داد: عمـده سـرمایه گذاری اسـتان از سـوی فعاالن بخش 
خصوصـی انجـام می شـود و بخـش خصوصـی پرچـم دار صنعت 

اسـتان است.
گفـت:  آذربایجان شـرقی  صمـت  سـازمان  رئیـس  پرنیـان، 
آذربایجان شـرقی 255۰ پـروژه صنعتی در حال اجـرا دارد و از این 

حیـث رتبـه ی اول کشـوری متعلـق بـه این اسـتان اسـت.
صابـر پرنیـان با بیان این که با اسـتقرار دولت سـیزدهم عمدتا 
جهت گیـری اسـتان بـه سـمت حمایـت از سـرمایه گذاری بـوده 
اسـت، اظهـار کـرد: بـا ایجـاد فضـای فکـری و روانـی مطلوب و 
حمایـت از سـرمایه گذاران، فضـای اقتصـادی اسـتان در مسـیر 

مثبتـی قـرار خواهـد گرفت.

آذربایجان شـرقی جـزو سـه اسـتان برتـر در بهبـود 
فضـای کسـب و کار

وی افـزود: بـر اسـاس گـزارش مرکز پایـش اتاق ایران در سـه 
مـاه نخسـت امسـال، آذربایجان شـرقی جـزو سـه اسـتان برتر در 
بهبـود فضـای کسـب و کار معرفـی شـده اسـت که ایـن موضوع 
نشـان می دهـد رفـع موانـع تولید و بسترسـازی بـرای اسـتقبال از 

سـرمایه گذاری نتایـج مطلوبی داشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت امنیـت سـرمایه گذاری در حـوزه ی 
اقتصادی تاکید کرد: احسـاس امنیت در حوزه ی سـرمایه گذاری 
و فعالیـت صاحبان کسـب و کار در آذربایجان شـرقی تاثیر زیادی 
نسـبت بـه سـایر اسـتان ها دارد چـرا کـه فعالیت صاحبـان صنایع 
و فعـاالن اقتصـادی آذربایجان شـرقی عمدتـا بـر پایـه ی تولیـد، 
فضاهـای صنعتـی، اقتصـادی و صادراتـی شـکل گرفتـه اسـت 
بنـا بـر ایـن تسـهیل امـور، مقـررات و رفـع موانـع بـرای ایجـاد 
سـرمایه گذاری و اخـذ مجوزها باید از سـوی دسـتگاه های متولی 

بـه نحـو احسـن انجام شـود.
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت آذربایجان شـرقی 
بـا اشـاره بـه عـزم سـازمان صمـت بـرای حمایـت از تولیـد گفت: 
رشـد  و  تولیـد  رونـق  بـر  عـالوه  صنعتـی،  واحـد  هـر  فعالیـت 
اقتصـادی موجب اشـتغال پایدار در اسـتان می شـود بنا بـر این با 
تمـام تـوان از احیـای واحدهـای راکـد صنعتی حمایـت می کنیم.

مشکالت واحدها 
در تمامی زمینه ها 
اعم از تامین مواد 

اولیه، تامین مالی و 
تسهیالت، مسائل 

ارزی، مجوزها و 
تامین انرژی از 

طریق سازمان صمت 
آذربایجان شرقی و 

کارگروه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید 

استان تا حل کامل 
مسئله با جدیت 

دنبال می شود.

...
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دانـش  و  خصوصـی  شـرکت های  کلـی  وضـع 
بنیـان در حـوز ه ی صنعت اسـتان را چگونه ارزیابی 

می کنیـد؟

در  قدرتـی  پـر  شـرکت های  دارای  آذربایجان شـرقی 
زمینه هـای مختلـف از جملـه لـوازم خانگـی، مـواد غذایـی، 
شـیرینی و شـکالت اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه کشـورهای 
مسـلمان همسـایه بـه حـالل بـودن مـواد غذایـی حسـاس 
هسـتند، در ایـن رابطـه نیـز می تـوان سـرمایه گذاری کـرد. 

بـه عنـوان مثـال بـرای کشـورهای عربی حـالل بـودن چرم 
بـه کار رفتـه در کفش هـا حائـز اهمیـت اسـت، و اسـتان مـا 
دارد.  و  داشـته  بـرای گفتـن  زمینـه حـرف  ایـن  در  همـواره 
امیدواریـم بـا راه انـدازی شـهرک کیـف و کفـش کـه چندیـن 
سـال بـدون نتیجـه مانـده بـود و االن دو سـه سـال اسـت 
پیشـرفت چشـمگیری داشـته بتوانیم از این بازار سهم ببریم. 
تـا جایـی کـه مـن اطـالع دارم حـدود 50 هـزار نفـر تنهـا در 
صنعـت کفـش مـا مشـغول بـه کار هسـتند و اگـر بتوانیـم 
برنامه ریـزی خوبی انجـام دهیم، می توانیـم بازارهای منطقه 

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی؛

دولت کار را برای تولیدکنندگان سخت کرده است

محمـد حسـین باقـری؛ رئیـس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شـرقی معتقد اسـت: اصلی ترین مشـکل صنعت ما فرهنگـی کاری حاکم 
در اداره هـا اسـت، چـرا کـه بعضـی کارمندها خودشـان را صاحب اداره ها می دانند. البته مشـکل ما فقط ادارات نیسـتند بلکه سیسـتم کلی دولت 
بـه گونـه ای اسـت کـه کار را بـرای تولیدکننـدگان سـخت کرده اسـت. در زیر نشـریه اتـاق تبریز به پای صحبت با ایشـان نشسـته تـا در مورد نقش 

بخش خصوصی در تدوین نقشـه راه صنعت اسـتان نظراتشـان را بیان کنند.

من قول می دهم 
یک سری کارها را اگر 

به بخش خصوصی 
واگذار کنیم، کاری که 

انجام دادنش یک 
ماه زمان می برد، در 

عرض یک روز حل 
می شود. 

...
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را در دسـت بگیریـم. در حـال حاضـر نیـز تصمیم  های خوبی 
چـه در زمینـه ی صـادرات و چـه بـازار داخلـی انجـام شـده 

. ست ا
البتـه بایـد در کنـار آن فرهنگ سـازی نیـز شـود. در ایـن 
ترکیـه ای  مصرف کننـدگان  فرهنـگ  بـه  می تـوان  مـورد 
کاالهـای  بـه  را  اولویـت  خریـد،  زمـان  در  کـه  کـرد  اشـاره 
تـرک می دهنـد، ایـن در حالـی اسـت کـه در ایـران مـا خریـد 

می دهیـم. ترجیـح  داخلـی  بـه  را  خارجـی  کاالهـای 

رابطـه ی بیـن بخـش خصوصی و بخـش دولتی 
را چگونـه  تجـارت  و  معـدن  در حـوزه ی صنعـت، 

می کنیـد؟ ارزیابـی 
نمی تـوان گفـت مشـکالت بیـداد می کنـد امـا شـرایط بـه 
گونـه ای اسـت کـه بایـد گفـت هـر کـس کـه هنـوز فعالیـت 
تولیـدی انجـام می دهـد، بـه خاطـر عشـق بـه مـردم و حفـظ 
اشـتغال آنهـا دوام آورده اسـت. بـه همیـن دلیـل متاسـفانه 
امـروز تعـداد زیـادی از سـرمایه گذاران بومـی اسـتان مـا در 
سـایر شـهرها و کشـورها سـرمایه گذاری می کننـد و همیـن 

امـر در آینـده اقتصـاد ایـران را ویـران خواهـد کـرد.

مهم تریـن مانـع پیشـرفت توسـعه ی صنعتی در 
اسـتان از دید شـما چیسـت؟

اصلی تریـن مشـکل ما ادارات هسـتند. در اینجا سیاسـت 
بـا کار قاطی شـده اسـت، مادامی کـه به بهانه هـای مختلف 
ادارات و شـرکت ها تعطیـل می شـوند، یـا یـک کارمنـد بدون 
اینکـه فـرد دیگـری را بـه جـای خـود جایگزین کنـد، چندین 
تعویـق می افتـد،  بـه  و کار مراجعـان  روز مرخصـی مـی رود 

نمی تـوان منتظـر نتیجـه ی مناسـب از سیسـتم بود. 
اداره هـای مـا متاسـفانه روز بـه روز عقـب می رونـد و مـن 
احسـاس می کنـم عـده ای از کارمنـدان از اذیت کـردن مردم 
اسـتانی  ارشـد  مدیـران  بیـن  ایـن  در  البتـه  می برنـد.  لـذت 
مشـکلی ندارنـد و کارشناسـان مشـکل آفرینی می کننـد، امـا 
مدیـران هیـچ قدرتـی در برابـر ایـن افـراد ندارنـد. االن کار به 
جایـی رسـیده اسـت که مدیـران حاضرند به یک عـده بگویند 
تـو در خانـه بمـان، مـا حقوقـت را می دهیـم. چـرا کـه در این 

حالـت کارهـا سـریعتر پیش مـی رود.
بعضـی کارمندهـا خودشـان را صاحـب اداره هـا می دانند. 
قبـال دسـت مدیـران در تصمیم گیـری بازتـر بـود امـا االن از 
تـرس اینکـه موقعیـت خودشـان بـه خطـر بیفتـد، دو دسـتی 
میز ریاسـت را چسـبیده اند و برایشـان مهم نیسـت کسی کار 

را انجـام می دهـد یـا نه!

شـما  نظـر  بـه  شـد،  ادارات  از  صحبـت  حـاال 
بـرای  را  راه  اینکـه  جـای  بـه  دولتـی  ادارات  چـرا 
فعـال  صنعـت  حـوزه  فعـاالن  و  سـرمایه گذاران 

می کننـد؟ مانع تراشـی  بیشـتر  کننـد، 
ببینیـد سیسـتم دولتی مـا در حالی به سـمت الکترونیکی 
شـدن حرکـت کـرد که هنـوز زیرسـاخت های آن فراهـم نبود 

و در ادارات جـا نیفتـاده بـود. از سـوی دیگـر حقـوق کارمنـد 
کفـاف زندگـی اش را نمی دهد و هزینه ی اجـاره ی منزل را به 
زور تهیـه می کننـد. از طرفـی هـم همـه چیـز نسـبت بـه قبل 

چندین برابر شـده اسـت.
مـورد دیگـر اینکه بیشـتر کارشناسـان ما تخصـص ندارند 
نمی کننـد،  کار  کـه  افـرادی  مـا  اداره هـای  در  متاسـفانه  و 

شناسـایی و توبیـخ نمی شـوند.
البتـه مشـکل ما فقـط ادارات نیسـتند بلکه سیسـتم کلی 
دولـت به گونه ای اسـت که کار را برای تولیدکنندگان سـخت 
کـرده اسـت. از یـک طرف جلـوی نقدینگـی در کشـور گرفته 
شـده اسـت، از طرف دیگر روی برخی از اجناس اسـم قاچاق 
تبـع آن جریمه هـای سـنگین  بـه  کاال گذاشـته می شـود و 
وضـع می کننـد، از یک سـو امـور طوری پیش رفته اسـت که 
دکتر، پرسـتار، سـرمایه دار و مغزهای اقتصادی را کشورهای 
خارجـی بـا برنامه ریـزی سـمت خـود می ِکشـند و می برنـد. از 
سـوی دیگـر هـر بانـک بـرای خـودش تبدیـل بـه یـک بنگاه 
اقتصادی شـده اسـت، بانک های ما االن خودشـان چندین 
شـرکت دارند و به جای تزریق پول و سـرمایه به شـرکت های 
سـرمایه گذار دیگـر، ترجیـح می دهنـد ایـن هزینـه را بـرای 
حـل مشـکالت شـرکت های خـود نگـه دارنـد. بـه نظـر مـن 
بـا ایـن شـرایط بهتـر اسـت دولت بـرای تـک تـک کارخانه ها 
و واحدهـای تولیـدی مجـوز احـداث بانـک بدهـد، تـا دیگـر 

محتـاج بانک ها نباشـیم.
دالر در زمـان احمدی نـژاد سـه هـزار و 500 تومـان بـود، 
امـا االن 9 برابـر شـده اسـت. در ایـن شـرایط کارخانـه ای که 
بـا صـرف 10 تـا 20 میلیـارد تومـان راه انـدازی می شـد، بایـد 
حداقل 200 میلیارد تومان نقدینگی داشـته باشـد. برای این 
کار بایـد دسـت بـه دامـن بانک هـا شـود، امـا بانک هایـی که 
قبـال بـه واحدهـای تولیدی با سـود پنج، شـش درصـدی وام 
می دادند، االن سـود وام تسـهیالت یکسـاله را تـا 40 درصد 

افزایـش داده اند. 

بـا توجـه بـه مـواردی کـه مطـرح کردیـد بـه نظر 
شـما اگـر تعـدادی از امـور بـه بخـش خصوصـی 
واگذار شـود، شـاهد شـرایط بهتـری خواهیم بود؟

مـن قـول می دهـم یـک سـری کارهـا را اگـر بـه بخـش 
خصوصـی واگـذار کنیـم، کاری کـه انجـام دادنـش یـک ماه 

زمـان می بـرد، در عـرض یـک روز حـل می شـود. 
اتـاق بازرگانـی، خانـه صنعـت، انجمـن مدیـران و انجمن 
کارفرمایـان آمده انـد تـا کار همـکاران را راه بیندازنـد. خودتان 
ببینیـد در بخـش خصوصـی کارهـا خـوب جلـو مـی رود یا در 

دولتی؟!  بخـش 
اگـر کار بـه دسـت افـراد متخصـص واگـذار شـود، قطعـا 
نتیجـه بهتـری رقـم خواهـد خـورد. عیـن اینکـه اگـر دکتری 
تخصـص داشـته باشـد با چنـد قلم دارو مشـکل بیمـار را رفع 
می کنـد امـا اگـر سـواد کافـی نداشـته باشـد، صـد نـوع دارو 
تجویـز می کنـد تـا اگـر یکـی جـواب نـداد، دیگـری کارسـاز 

. بیفتد

البته مشکل ما فقط 
ادارات نیستند 

بلکه سیستم کلی 
دولت به گونه ای 

است که کار را 
برای تولیدکنندگان 
سخت کرده است. 
از یک طرف جلوی 
نقدینگی در کشور 
گرفته شده است، 
از طرف دیگر روی 

برخی از اجناس اسم 
قاچاق کاال گذاشته 

می شود و به تبع آن 
جریمه های سنگین 

وضع می کنند.

...
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بخـش خصوصـی مجـری باشـد، دولت بسـتر و زمینه 
را فراهـم کند

در ایـن نشسـت مشـترک، یونـس ژائله، رئیـس اتـاق بازرگانی، 
صنایـع، معـادن و کشـاورزی تبریـز بـا اشـاره بـه کـوچ سـرمایه و 
بـه برخـی موانـع در زمینـه ی  انتقـاد  از اسـتان و  سـرمایه داران 
سـرمایه گذاری می گویـد: »در طـول 4۰ سـال گذشـته توسـعه و 
قوانین مربوط به آن توسـط دولت ها نوشـته شـده و متأسـفانه در 
کتاب هـا باقـی مانـده و در عمـل اجـرا نشـده و فقـط از دولتـی به 
دولـت دیگـر منتقـل شـده و در عمل اتفـاق نیفتاده اند. دسـتیابی 

بـه اهـداف توسـعۀ اسـتان بـا تعامـل سـازندۀ بخـش خصوصی با 
پایه گـذاری اتـاق بازرگانی به عنوان نماینده و پارلمان و مسـئوالن 
عالی رتبـۀ اسـتان اتفـاق خواهد افتاد و تجربۀ کشـورهای توسـعه 
یافته نیز نشـان داده که هر گاه بخش خصوصی و دولتی دسـت 

در دسـت یکدیگـر داده اند توسـعه اتفـاق افتاده اسـت.«
خصوصـی  »بخـش  می کنـد:  تأکیـد  بازرگانـی  اتـاق  رئیـس 
بـه برنامه هـای خـود و بـه چشـم انداز آن هـا اعتقـاد کامـل دارد 
و می توانـد در ایـن زمینـه، برنامه هـای مـدون ارائـه دهـد تـا در 
برنامه هـای دولـت قـرار بگیرنـد و در چهـار سـال آینـده بـه اجـرا 

در میزگرد تخصصی اتاق بازرگانی تبریز با موضوع
 »لزوم تدوین نقشه راه صنعت استان توسط بخش خصوصی« مطرح شد:

ژائله: ایجاد یک تیم مشترک بین دولت و بخش 
خصوصی برای تدوین نقشه راه صنعت 1402 استان
کالمی: راه رسیدن به اهداف و تدوین استراتژی، 

باید بر عهدۀ بخش خصوصی باشد
فرشکاران: جهش های بزرگ اقتصادی در سایه 

حضور فعال بخش خصوصی

امروزه موضوع لزوم حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کشور بر همگان روشن است اما این که تاکنون این مهم تا چه حد محقق 
شده و بخش خصوصی تا چه میزان توانسته ظرفیت های خود را در رونق اقتصادی آذربایجان شرقی به کار گیرد مسئله ای ست که نیاز به بررسی، 
تعامل و بسترسازی دارد. در این راستا نشست مشترکی میان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار آذربایجان شرقی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در استودیوی کسب وکار اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد و نمایندگان 

بخش خصوصی و دولتی نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص بهبود فضای کار و توسعه اقتصادی استان بیان کردند.

یک تیم تلفیقی از 
دولت، بخش خصوصی 

و مجلس شورای 
اسالمی تشکیل شود 

تا زیرساخت های الزم از 
لحاظ زمینۀ قانونگذاری، 
بسترسازی، تأمین منابع 

و ... فراهم شود تا در 
ماه های آینده شاهد 

حرکات منسجم در این 
زمینه باشیم.

...
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دربیاینـد؛ در واقـع بخـش خصوصـی مجـری باشـد امـا دولـت 
بسـتر و زمینـه را فراهـم کنـد. مـا بـه عنـوان کسـانی کـه ارتبـاط 
مسـتقیمی بـا موضـوع داریـم در بخـش عملیاتـی بـا مشـکالتی 
مواجـه هسـتیم امـا مـن مطمئنم تعامـل میان بخـش خصوصی 
و دولتـی و مانع زدایی هـا می توانـد فضـای کسـب و کار اسـتان را 

رونـق ببخشـد.«

اگـر دسـت بخـش خصوصـی را بـاز بگذاریـم، شـاهد 
جهـش هـای بزرگـی در اقتصـاد اسـتان خواهیـم بـود

بـر اسـاس ایـن گـزارش محمـد فرشـکاران، رئیـس سـازمان 
برخـی  تأییـد  ضمـن  نیـز  اسـتان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت 
مشـکالت موجـود در فضـای اقتصادی اسـتان اظهـار می کند: 
»هـدف اصلـی مـا در سـازمان مدیریـت، توسـعۀ اسـتان اسـت و 
هدف گـذاری در ایـن حـوزه معطوف به بخش کشـاورزی، صنعت 
و خدمـات اسـت. اصـواًل برنامه های توسـعه ای با توجـه به تعیین 
مقادیـر کمـی و کیفـی در راسـتای تغییـر مـواد قانونـی، تبییـن 
اعـداد و ارقامـی هسـتند کـه اسـتان یـا کشـور بایـد بـه آن برسـد 
و مـا در مـدار توسـعه ی اسـتان رشـد 8 درصـدی تولیـد ناخالـص 
داخلـی را معیـار قـرار داده ایـم. اما مهم تـر از تعیین ایـن 8 درصد، 
فرایندهـا و جـذب سـرمایه های ثابـت در ایـن حـوزه اسـت چـرا 
کـه اگـر سـرمایه گذاری مـا معطـوف بـه دولـت باشـد بـا توجـه به 
محدودیت هـای بودجـه قطعـًا تـوان ایجـاد ایـن فراینـد دشـوار 
خواهـد شـد امـا در مقابـل مشـخصًا حضـور بخـش خصوصـی 
در مدیریـت توسـعه و اقتصـاد اسـتان، در تعییـن تکنولوژی هـای 
جدیـد، تبییـن مدل هـای تولیـدی نـو در بخش هـای مختلـف در 

رشـد اقتصـادی تأثیـر چشـمگیری خواهـد داشـت.«
ایـن  »در  می گویـد:  همچنیـن  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
برنامه هـای  و  باالدسـتی  قوانیـن  بـه  توجـه  بـا  دولـت  راسـتا، 
توسـعه ای خـود، زمینـۀ الزم بـرای فعالیـت بخـش خصوصـی 
در فرایندهـای اقتصـادی اسـتان فراهـم خواهـد کـرد و اصاًل در 
اصـل 44 قانـون اساسـی نیـز حضور بخـش خصوصی بـه منزلۀ 
اقتصـادی اسـت و قـدر مسـلم  حضـور مـردم در فعالیت هـای 

اگـر ابعـاد فعالیت هـای اقتصـادی اسـتان را در اختیـار صاحبـان 
سـرمایه قـرار دهیـم، بـا تعییـن جایـگاه درسـت سـرمایه گذاران و 
سـرمایه داران در ایـن حیطـه آن هـا می تواننـد بـا تکنولوژی هـای 
جدیـد، اسـتراتژی های جدیـد و تبدیل مدل عدم توازن توسـعه ی 
اسـتان بـه مـدل متـوازن، با توجه بـه ارزش افـزودۀ تولیـدی خود 
و پیگیـری دامنۀ سـود خـود، تأثیـرات مشـخصی را در حوزه های 

مختلـف اقتصـادی اسـتان داشـته  باشـند.«
فرشـکاران خاطرنشـان می کند: »در بررسـی آمایش سرزمین 
عـدم تعـادل توسـعۀ اسـتان و ایـن موضـوع نیـاز بـه ایـن دارد که 
بخـش خصوصـی بـا برنامه ریـزی حـوزۀ دولـت نسـبت بـه ایجاد 
تکانه هـای مثبـت در راسـتای تولید، اسـتفاده از منابع مشـخص 
آب، انـرژی و معـادن و ... وارد صحنـه اقتصاد شـده و سـکان دار 
ایـن اقتصـاد شـود. ما امیـدوار هسـتیم کـه بتوانیم بـا تعیین یک 
بسـتر معین و هماهنگ شـده میان دولـت و بخش خصوصی به 
اسـتراتژی های عملیاتی توسـعۀ اقتصادی اسـتان دسـت یابیم و 
در ایـن راسـتا آیتم زمان و همچنین سـرمایه ثابـت برای عملیاتی 
کـردن اهـداف توسـعه اسـتان بسـیار مهـم هسـتند و دولـت و 
سـازمان مدیریـت بـرای دسـتیابی بـه این امـر مهـم برنامه محور 
از  دور  بـه  معیـن،  خروجی هـای  بـا  طرح هایـی  و  بـود  خواهـد 
آرمان گرایـی و احساسـات و قطعـًا بلندمـدت را تبییـن خواهد کرد 

کـه عملیاتـی و اجرایی باشـند.«

راه رسـیدن بـه اهـداف و تدویـن اسـتراتژی، بایـد بـر 
عهـدۀ بخـش خصوصـی باشـد

ایـن گـزارش حاکی اسـت؛ محمد کالمی، معـاون هماهنگی 
امـور اقتصـادی اسـتاندار نیـز در ایـن خصـوص اذعـان می کند: 
»در مـورد برنامـه توسـعۀ اسـتان یـا کشـور اعتقـاد دارم کـه دولت 
بـه عنـوان دسـتگاه حاکمیتـی بایـد کلیـت اهـداف اقتصـادی را 
مشـخص کنـد و در ایـن ارزیابـی اقتصـادی منافـع عامـه جامعـه 
را مـد نظـر بگیـرد و اتمسـفر مـورد نظرش توسـعۀ پایدار باشـد اما 
راه رسـیدن بـه ایـن اهـداف و تدویـن اسـتراتژی آن بایـد بر عهدۀ 
بخـش خصوصـی باشـد کـه در فضـای اقتصـادی معطـوف بـه 

در طول 40 سال 
گذشته توسعه و 
قوانین مربوط به 

آن توسط دولت ها 
نوشته شده و 

متأسفانه در کتاب ها 
باقی مانده و در 

عمل اجرا نشده و 
فقط از دولتی به 

دولت دیگر منتقل 
شده و در عمل 

اتفاق نیفتاده اند. 
دستیابی به اهداف 

توسعۀ استان 
با تعامل سازندۀ 
بخش خصوصی 

با پایه گذاری اتاق 
بازرگانی به عنوان 

نماینده و پارلمان و 
مسئوالن عالی رتبۀ 

استان اتفاق خواهد 
افتاد و تجربۀ 

کشورهای توسعه 
یافته نیز نشان داده 

که هر گاه بخش 
خصوصی و دولتی 

دست در دست 
یکدیگر داده اند 

توسعه اتفاق افتاده 
است.«

...
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عقالنیـت می توانـد تعیین کننـده عمـل کنـد. بخـش خصوصـی 
ایـن ویژگـی را دارد کـه هـم معقـول و هـم محتاط عمـل می کند 
و بـا ورود بـه چرخـۀ اقتصـاد، عقالنـی تصمیـم می گیـرد و تمـام 
جوانـب کار را می سـنجد، عـالوه بـر ایـن داشـته ها و نداشـته ها 
را بهتـر می فهمـد و از همـه مهم تـر بـرای تعییـن سـودآوری خود 
نیـز پیش شـرط های الزم را تدبیـر می کنـد، در نتیجـه دولـت باید 
کلیـت و اهـداف را مشـخص کند تا در فضای رقابتـی صرفًا برای 
سـود، صنایـع مخـل در توسـعۀ پایـدار ایجـاد نشـود و در مقابـل 
بخـش خصوصـی راهکارهـای الزم بـرای رسـیدن بـه آن اهداف 

همـراه بـا توسـعه را طرح ریـزی کند.«
وی ادامـه می دهـد: »بـه نظـر مـن بخـش خصوصـی بایـد 
برنامه ریـز و مجـری و بخش دولتـی باید تسـهیل گر، هموارکننده 
و مانـع زدا باشـد چراکـه اگـر بخش دولتـی در برنامه ریـزی دخیل 
شـود، وظیفۀ نظارتی و تسـهیل گری اش تحت تأثیر قرار می گیرد 
همان طـور کـه در گذشـته ایـن چنیـن بـوده و برنامه ریزی هـای 
خوبـی صـورت گرفتـه امـا از آن جایـی کـه واقعیت هـای کـف 
میدان در آن ها لحاظ نشـده به مرحلۀ عملیاتی شـدن نرسـیده اند 
و در واقـع می تـوان گفـت بخش خصوصـی در آن هـا نقش فعال 
نداشـته اسـت. پارلمان هـا بـه عنـوان قرارگاه های اقتصـادی باید 
تولیـد فکـر و ایـده کـرده و بخـش دولتـی را مـورد چالش هـای 
اساسـی قـرار دهنـد و هدف گـذاری اسـتان نیـز در همیـن راسـتا 
می باشـد چنـان چـه نتیجـه تعامـل میـان بخـش خصوصـی و 
دولتـی مشـهود اسـت و در ارزیابی هـای اتـاق ایـران کـه کامـاًل 
دولتـی اسـت آذربایجان شـرقی با بیشـترین میـزان رشـد، جزو 3 

اسـتان برتـر در فضـای کسـب و کار و امنیـت سـرمایه اسـت.«

ژائلـه: ایجـاد یـک تیـم مشـترک بیـن دولـت و بخـش 
خصوصی برای تدوین نقشـه راه صنعت 1402 اسـتان

»اقتصـاد  می کنـد:  تأکیـد  ژائلـه  میزگـرد،  ایـن  ادامـه ی  در 
کـه  ایـن  اسـت،  رقـم  و  عـدد  موضـوع  سـرمایه گذاری  و 
آذربایجان شـرقی جـزو اسـتان های برتـر اسـت در حـرف و شـعار 
فایده ای ندارد و باید در عمل شـاهد این برتری باشـیم. متأسـفانه 

نامبارکـی  اتفاقـات  آذربایجان شـرقی،  در سـال های گذشـته در 
افتـاده و میـزان زیـادی از سـرمایه های مـادی و سـرمایه گذاران 

مـا کـوچ کرده انـد.«
وی می افزایـد: »اتـاق بازرگانـی برنامه هـای خـود را در حضور 
سـازمان مدیریـت روی کاغـذ بیـاورد و یـک تیم تلفیقـی از دولت، 
بخـش خصوصـی و مجلـس شـورای اسـالمی تشـکیل شـود تـا 
زیرسـاخت های الزم از لحـاظ زمینـۀ قانونگـذاری، بسترسـازی، 
تأمیـن منابـع و ... فراهم شـود تـا در ماه های آینده شـاهد حرکات 

منسـجم در ایـن زمینه باشـیم.«

باید فرهنگ اقتصادی جامعه اصالح شود
محمـد فرشـکاران نیـز در تأییـد معضل کـوچ سـرمایه داران از 
اسـتان می گویـد: »در اقتصـاد کالن اسـتان چنـد متغیـر بسـیار 
فرهنـگ  آیتم هـا  مهم تریـن  از  یکـی  کـه  مؤثـر هسـتند  مهـم، 
اقتصـاد یـا همـان پذیرش سـرمایه اسـت و بـه عقیدۀ مـن در این 
زمینـه بایـد واگرایی هـا بـه همگرایـی فرهنگـی تبدیـل شـود و در 
ایـن راسـتا بایـد از حالـت جزیـره ای بـه سـمت ایجـاد هارمونـی 
مشـخص حرکـت کنیـم چـرا کـه بخشـی نگری های خـاص در 
اسـتان ممکن اسـت اتفاقاتـی را رقم بزند که هزینـۀ فرصت های 
اقتصـادی را بـرای اسـتان بـاال ببـرد. بـه نظـر می رسـد در تمـام 
ایـن سـال ها سـرمایه گذاری در اسـتان بـا همیـن مشـکل دسـت 

و پنجـه نـرم کرده اسـت.«

خـروج سـرمایه هـای مادی و معنوی اسـتان، بـه رفتار 
و تدبیـر مـا ربط دارد

ایـن گفته هـا می گویـد: »ایـن کـه در  تأییـد  نیـز در  کالمـی 
گذشـته سـرمایه های مـادی و معنـوی از اسـتان خـارج شـده اند 
بـه رفتـار و تدبیـر مـا مربـوط اسـت و در حالـی کـه در بخـش 
سـرمایه گذاری نیـاز بـه زیرسـاخت داشـتیم در ایـن زمینـه هیـچ 
کاری انجـام نشـده اسـت و عـالوه بـر ایـن رفتـار مـا در فرایندها، 
قانون مدارتـر از مناطـق دیگـر بـوده امـا تـالش خواهیـم کـرد بـا 

انتصـاب مدیـران قـوی فرایندهـا و رفتارهـا تسـهیل شـود.«

در مورد برنامه 
توسعۀ استان یا 

کشور اعتقاد دارم 
که دولت به عنوان 
دستگاه حاکمیتی 
باید کلیت اهداف 

اقتصادی را مشخص 
کند و در این ارزیابی 

اقتصادی منافع عامه 
جامعه را مد نظر 

بگیرد و اتمسفر مورد 
نظرش توسعۀ پایدار 
باشد اما راه رسیدن 

به این اهداف و 
تدوین استراتژی آن 
باید بر عهدۀ بخش 
خصوصی باشد که 
در فضای اقتصادی 

معطوف به عقالنیت 
می تواند تعیین کننده 

عمل کند.

...
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برنامه اول: پس از پایان جنگ، برنامه ی اول توسـعه در سـال 
1368 بـرای اجـرا در مدت 5 سـال )72- 1368( تهیه و به تصویب 
مجلـس شـورای اسـالمی رسـید. برنامـه ی اول توسـعه توانسـت به 
رشـد متوسـط سـاالنه 7/52 درصـد در سـال دسـت یابـد. بـا پایـان 
برنامـه ی اول توسـعه در سـال 1372 بـا توجـه بـه ایجاد مشـکالت 
در اجـرای برنامـه ی اول، تا سـال 1374 تصویب و اجـرای برنامه ی 
دوم توسـعه بـه تأخیـر افتـاد و عمال کشـور یکـی دو سـال برنامه ای 
در دسـت اجـرا نداشـت. اهـداف کالن برنامـه ی اول؛ ایجـاد رشـد 
اقتصـادی، تاکید بر خودکفایی محصوالت اسـتراتژیک کشـاورزی، 
مهـار تـورم، کاهـش نـرخ رشـد جمعیـت و افزایـش نرخ باسـوادی، 

بازسـازی و نوسـازی بنیـه ی دفاعـی و... بود.

و  اقتصادی-اجتماعـی  توسـعه  دوم  برنامـه ی  دوم:  برنامـه 
فرهنگـی جمهـوری اسـالمی بـرای اجـرا در مـدت 5 سـال )78-

جامـع  برنامه ریـزی  دوم،  برنامـه ی  الگـوی  شـد.  تهیـه   )1374
اقتصـادی و اسـتراتژی برنامـه، رشـد و توسـعه ی پایـدار، حمایـت از 
صنایـع داخلـی و کاهـش وابسـتگی بـه درآمـد نفـت بـا هـدف رشـد 
کـه  بـود  شـده  پیش بینـی  برنامـه  طـول  در  درصـد   5/1 سـاالنه 
توانسـت به رشـد متوسـط سـاالنه3/26 درصد دسـت یابـد. اهداف 
کالن برنامـه دوم؛ تحقق عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون، رشـد 
و توسـعه ی پایـدار بـا محوریت بخش کشـاورزی، کاهش وابسـتگی 
بـه درآمد هـای نفتـی و توسـعه ی بیـش از پیـش صـادرات غیرنفتی 

و... بـود.

برنامـه سـوم: برنامـه ی سـوم توسـعه  اقتصادی-اجتماعـی و 
فرهنگـی جمهـوری اسـالمی بـرای اجـرا در مـدت 5 سـال )83-

رشـد  بـه  توانسـت  توسـعه  سـوم  برنامـه ی  شـد.  تصویـب   )1379
متوسـط سـاالنه 6/1 درصـد در سـال دسـت یابـد و اهـداف کالن 

مروری تحلیلی بر برنامه های توسعه اول تا ششم و بررسی علل عدم تحقق آنها

برنامه های توسعه 
بدون حضور جامعه مدنی 

و بخش خصوصی 
بی معنی است

بودجه ی ساالنه 
باید متناسب با 

برنامه ی پنج  ساله 
نوشته شود ولی 

هیچ وقت این اتفاق 
نمی افتد. چون در 

ایران اوضاع و شرایط 
اقتصادی بسیار 

متالطم است و این 
تغییرات و تالطم ها 

باعث می شود که 
بودجه ریزی در 

وضعیت اضطراری 
صورت گیرد و انجام 

شود. 

...

برنامه های توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران بعد از وقوع انقالب اسالمی در شش مرحله با عناوین؛ برنامه ی پنج ساله اول )برنامه 
سازندگی( از سال های 1368 تا 1372، برنامه ی پنج ساله دوم )برنامه ثبات اقتصادی( از سال های 1374 تا 1378، برنامه ی پنج ساله سوم )برنامه 
اصالح ساختاری( از سال های 1379 تا 1383، برنامه ی پنج ساله چهارم )برنامه توسعه پایدار با رویکرد جهانی( از سال های 1384 تا 1388، برنامه ی 
پنج ساله پنجم )برنامه اجرای سیاست های کلی اصل 44( از سال های 139۰ تا 1394، برنامه ی پنج ساله ششم )برنامه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی( 

از سال های 1396 تا 14۰۰ اجرا شده اند.
در این یادداشت ابتدا به شرحی تفصیلی از برنامه های توسعه اول تا ششم خواهیم پرداخت، سپس دالیل عدم موفقیت و تحقق نیافتن این برنامه های 

توسعه در ایران را بررسی خواهیم کرد.

علیرضا مردی               جعفر ساعی نیا
دانشجوی کارشناسی ارشد

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
دانشگاه علم و صنعت

دانشجوی کارشناسی اقتصاد
دانشگاه پیام نور تبریز
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برنامه سـوم؛ توسـعه ی اقتصـاد رقابتی، آغـاز آزادسـازی اقتصادی، 
کاهـش تصدی گری دولت، فراهم سـازی الزامات تحقق توسـعه ی 
پایـدار، رفـع مشـکالت سـاختاری برنامه هـای اول و دوم و... بـود.

برنامـه چهـارم: برنامـه ی چهارم توسـعه برای اجـرا در دوره ی 
پنج سـاله )88-1384( تهیـه و تدویـن شـد. هـدف، رشـد سـاالنه  8 
درصد در طول برنامه تعیین شـد؛ که به رشـد متوسط ساالنه 5/82 
درصـد دسـت یافت. اهـداف کالن برنامـه چهارم در چارچوب سـند 
چشـم انداز 2۰ سـاله: رشـد سـریع اقتصادی، تعامل فعال با اقتصاد 
جهانـی، رقابت پذیری اقتصادی، توسـعه ی مبتنی بـر دانایی، حفظ 
محیـط زیسـت و امنیت ملـی و... بود. برخی ارزیابی هـا حاکی از آن 

اسـت که بیشـتر اهداف آن برنامـه تحقق نیافت.

اقتصـادی،  توسـعه  پنجـم  برنامهـی  قانـون  پنجـم:  برنامـه 
اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران، در سـال 139۰ 
اهـداف  آغـاز شـد .  پنج سـاله )139۰-95(  اجـرا در دوره ی  بـرای 
کالن برنامـه شـامل رشـد اقتصـادی مسـتمر 8 درصـدی، کاهـش 
نـرخ بیـکاری، حذف نفـت از بودجـه دولت، افزایـش بودجه تحقیق 
و توسـعه، ایجـاد اشـتغال پایـدار و تامیـن درآمـد مکفـی بـرای آحـاد 
جامعـه و... بـود. در این برنامه نیز مقادیر متوسـط تحقق یافته رشـد 

اقتصـادی کمتـر از مقادیـر برنامه ریـزی شـده بـود.

برنامـه ششـم: در راسـتای تحقـق اهـداف سـند چشـم انداز 
بیسـت سـاله و اجـرای سیاسـت های کلـی، الیحـه برنامه ی ششـم 
 ،)1399-1395( سـال های  بـرای  مقاومتـی،  اقتصـاد  و  توسـعه 
بـه منظـور دسـتیابی بـه رشـد اقتصـادی متوسـط سـالیانه 8 درصد 
و ضریـب جینـی 34 درصـد در سـال پایانـی برنامـه، ضمـن اینکـه 
و طرح هـای مصـوب  برنامه هـا  بـا  مرتبـط  پروژه هـای  و  طرح هـا 
سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی در بودجه ریـزی سـاالنه و نیـز 
صرفه جویـی در هزینه هـای عمومـی، اصـالح نظام درآمـدی دولت 
پایانـی برنامـه ی  و همچنیـن قطـع وابسـتگی در بودجـه ی سـال 
ششـم از اولویـت برخـوردار خواهنـد بـود، بـا اولویت هـا و مسـائل 

محـوری زیـر ارائه شـد:
1- موضوعـات خـاص راهبـردی شـامل آب و محیـط زیسـت؛ 
2- موضوعـات خـاص مکان محور شـامل توسـعه سـواحل مکران 
و حاشـیه ی شـهرها؛ 3- موضوعات خاص بخش پیشـروی اقتصاد 
شـامل معـدن و صنایـع معدنی، گردشـگری، ترانزیـت و حمل ونقل 

ریلـی، فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و انرژی. 
اهـداف کالن برنامه نیز، محورهای سـه گانـه اقتصاد مقاومتی، 
فرهنگـی،  مقاوم سـازی  و  تعالـی  و  فنـاوری  و  علـم  در  پیشـتازی 
موضوعـات راهبـردی در حیطـه ی آب و محیـط زیسـت، بهبـود 
محیـط کسـب و کار و... بـود. در برنامه ی ششـم توسـعه نیز، مقادیر 

نیافـت. تحقـق  برنامه ریزی شـده 

آسیب شناسی برنامه های توسعه
برنامـه ی اول توسـعه بـا اصـول آزادی اقتصادی شـروع شـد، اما 
رویارویـی بعدی با دشـواری های اقتصادی، تنگناهـای ارزی و تورم، 
سـبب شـد تـا دولـت از ادامـه ی سیاسـت تعدیـل منصرف شـود. در 
برنامـه ی اول انحرافـات جـدی و تعیین کننـده ای در عمـل به وجود 
آمـد و بخشـی از برنامـه به کنار گذاشـته شـد. با این کـه در برنامه ی 
اول تحقـق درآمدهـای دولت بیـش از صددرصد بود، ولـی در اجرا، 

دسـت یابی بـه اهـداف برنامـه حاصل نشـد. بخش صنعـت و معدن 
بـه نتایـج پیش بینـی شـده نرسـید، ولـی صـادرات بخش کشـاورزی 
تعدیـل  برنامـه  پایـه ی  بـر  شـد.  بیشـتر  پیش بینی شـده  میـزان  از 
اقتصـادی کـه از اهـداف برنامـه اسـتنباط می شـد، انتظـار می رفت 
کـه دولـت کارآمدتر و کوچک تر شـود، امـا نه تنها این اتفـاق نیفتاد، 

بلکـه دولـت روزبـه روز فربه تـر و ناکارآمدتـر و پرهزینه تر شـد.
برنامه ی دوم توسـعه از نظر سـاختار و ماهیت چندان با برنامه ی 
اول تفـاوت نداشـت. ایـن برنامـه هـم مبتنی بـر آزادی اقتصـادی و 
خصوصی سـازی بـود. رشـد اقتصـادی یـا اصلی تریـن هـدف برنامه 
5.1 درصـد پیش بینـی شـده بـود کـه در عمل بـه 3.2 درصد رسـید. 
در مجمـوع و به رغم کوشـش های بـه عمل آمده، برنامـه ی دوم به 
علـل مختلـف از جملـه ناکارآمـدی دولت، در دسـت یابی بـه اهداف 

برنامه موفق نشـد.
برنامـه ی سـوم توسـعه علی رغـم خوش بینـی اصولـی و منطقـی 
کـه در مفروضـات نظری و آرمانـی گزارش نظـام برنامه ریزی برنامه 
سـوم مصوب 29 شـهریور 1377 هیأت وزیران بود، نتوانسـت مانند 

دو برنامـه ی پیشـین بـه اهداف برنامه نائل شـود.
توسـعه  بـرای  درازمـدت  )سـندی  توسـعه،  چهـارم  برنامـه ی 
ایـران( در شـرایطی تهیـه شـد کـه کشـور درگیـر چالش هـای ژرف 
درونـی و بیرونـی فراوانـی بـود. ژرفـای دشـواری های اقتصـادی و 
اجتماعـی بـه گونـه ای بـود کـه نـه فقـط مخالفـان برنامه ریـزی بـه 
هـواداران برنامه ریـزی توسـعه پیوسـتند، بلکه جملگی بر آن شـدند 
کـه فقـط برنامه ریـزی میـان مـدت پنـج سـاله کافـی نیسـت و در 
پـی برنامه ریـزی بلندمـدت بیسـت سـاله و طرح ریـزی اسـتراتژی 
از:  عبارت انـد  برنامـه  ایـن  غالـب  دیدگاه هـای  برآمدنـد.  توسـعه 
اجتماعـی، رشـد سـریع  دانایـی، سـرمایه ی  بـر  توسـعه ی مبتنـی 
اقتصـادی و جهانـی شـدن، برنامه ریـزی از پاییـن بـه بـاال، تبعیـت 
از سـند چشـم انداز، اقتصـاد غیرنفتـی و فاقـد یارانـه و متکـی بـه 
بخـش خصوصـی، تأکیـد بـر خصوصی سـازی، تقویـت سـرمایه ی 

قیمت هـا. درمانـی  اجتماعـی، شـوک 
عنوان برنامه ی پنجم توسـعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهـوری اسـالمی ایـران پیشـرفت و عدالت، توجه بـه دین باوری و 
خودبـاوری و ترسـیم الگوی بومی و نقشـه ی اسـالمی بـود و دیدگاه 
غالـب بـر آن عبـارت بـود از: پیشـرفت همـراه بـا عدالـت، اسـتقرار 

الگوی توسـعه ی اسـالمی- ایرانـی، اصالح نظـام اداری.
برنامـه ی ششـم توسـعه نـگاه بـه عملیـات دولـت بـدون اتـکا به 
منابـع نفتی و رفتن به سـمت کاهش سـهم نفـت در بودجه عمومی 
کشـور تدوین شـد. دولت در غالب برنامه ی ششـم مکلف شد که در 
یـک مسـیر مشـخصی که مجلس تعیین کـرده حرکت کنـد. اما بعد 
از بررسـی های اولیه برنامه ی پنج سـاله توسـعه ی ششـم، مشخص 
شـد کـه این الیحه ی فاقد شـرایط مذکـور در قانون برنامـه و بودجه 
اسـت و بـه لحـاظ حقوقـی مصـداق برنامـه ی پنج سـاله نیسـت. بر 
پژوهش هـای مجلـس، مهم تریـن دالیـل  مرکـز  گـزارش  اسـاس 
تحقـق نیافتـن احکام برنامه ی ششـم توسـعه بـه ترتیـب عبارتند از: 
»تخصیـص ناکافـی اعتبـارات پیش بینی شـده )کسـری بودجـه(، 
همـکاری نکردن دسـتگاه های مرتبط )ناهماهنگی بین بخشـی(، 
ایـرادات ناشـی از قانون گـذاری )اشـکال در قانون گذاری( و شـرایط 

بین المللـی و موانـع خارجـی )تحریم ها(.
تجربیـات  از  توسـعه  برنامه هـای  تدویـن  در  می شـود  توصیـه 
آسـیای جنـوب شـرقی  در  به ویـژه  و عملکـرد کشـورهای مشـابه 
ایـران  بـا مقتضیـات خـاص  برنامـه  الگوبـرداری و حتمـا سـاختار 

ایجاد ثبات 
اقتصادی و  سیاسی، 

سامان دهی 
جامع الگوهای 

سیاست گذاری با 
تئوری های علمی 

اقتصاد، مدیریت 
درآمدهای مالیاتی 

و سامان دهی 
معافیت ها، کاهش 

سهم درآمدهای 
نفتی و افزایش 
پایداری بودجه 

برنامه های توسعه ای 
و همچنین مدیریت 

کسری بودجه 
و تبعات ناشی 
از آن، می تواند 

بسیار اثربخش تر از 
تنظیم دورنماهای 
بیست ساله عمل 

کند.

...
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منطبق شـود. از تدوین هرگونه برنامه ی جامـع، کالن، بلندپروازانه، 
رویایـی و بلندمـدت پرهیز شـود. متناسـب با چرخه ی عمر سیاسـی 
و مقتضیـات موجـود، برنامه ریزی در بسـتر کوتاه مدت و متناسـب با 
شـرایط مالـی و بودجه هـای در دسـترس تنظیـم شـود. ایجـاد ثبات 
اقتصادی و  سیاسـی، سـامان دهی جامع الگوهای سیاسـت گذاری 
و  مالیاتـی  درآمدهـای  مدیریـت  اقتصـاد،  علمـی  تئوری هـای  بـا 
سـامان دهی معافیت هـا، کاهش سـهم درآمدهای نفتـی و افزایش 
پایـداری بودجـه برنامه های توسـعه ای و همچنین مدیریت کسـری 
بودجـه و تبعـات ناشـی از آن، می توانـد بسـیار اثربخش تـر از تنظیم 

دورنماهـای بیست سـاله عمـل کنـد.
همیشـه به روند برنامه نویسـی و بودجه ریزی در ایران انتقادهایی 
تکـراری و جـدی وارد اسـت. موسـی غنی نـژاد، اقتصـاددان دربـاره 
برنامه ریـزی خیلـی  بـا  بودجه ریـزی  نقدهـا می گویـد:  ایـن  منشـا 
تفـاوت دارد؛ بودجـه بـه معنـی پیش بینـی هزینه هـا و درآمدهـای 
برنامه ریـزی  و  بودجه ریـزی  اداره ی جامعـه  بـرای  و  اسـت  دولـت 
الزامـی اسـت. البتـه برنامـه ی پنج سـاله توسـعه مثل بودجه نویسـی 
یک سـاله نیست. برنامه نویسـی توسـعه یعنی اینکه برای کل جامعه 
ایرانـی و اداره ایـن جامعـه در پنـج سـال آینـده هدف گـذاری شـود، 
اینکـه دولـت می خواهد چـه کارهایـی را، چگونه و بـا چه تخصیص 
منابعـی و بـه چه شـیوه ای انجام دهد. بـرای تامین منابـع مالی این 
برنامـه چـه پیش بینی هایـی انجـام شـده اسـت و چگونـه؟ غنی نژاد 
می افزایـد: بودجـه ی سـاالنه بایـد متناسـب بـا برنامـه ی پنج  سـاله 
نوشـته شـود ولـی هیچ وقـت ایـن اتفـاق نمی افتـد. چـون در ایـران 
اوضـاع و شـرایط اقتصـادی بسـیار متالطم اسـت و ایـن تغییرات و 
تالطم هـا باعـث می شـود کـه بودجه ریـزی در وضعیـت اضطـراری 
صـورت گیـرد و انجـام شـود. غنی نژاد معتقـد اسـت: در 1۰ الی 15 
سـال گذشـته مسـئله ی تحریم ها شروع شده و شـدت گرفته است. 
در ایـن شـرایط نمی توانیـد پیش بینـی کنیـد کـه درآمدهـای نفتـی و 
سـایر درآمدهـای ایـران چگونـه خواهـد بـود. اگـر بـرآورد دقیقـی از 
منابـع مالـی در اختیـار نداشـته باشـید، بـرای هزینه هـا و تخصیص 
منابـع هـم نمی تـوان به صـورت واقع بینانـه کاری کـرد. او می گوید: 
البتـه مرتبـط کـردن برنامـه ی توسـعه و بودجه سـاالنه بـه همدیگر 

کاری اشـتباه اسـت؛ برنامـه و بودجـه هـر کـدام ماهیـت متفاوتـی 
دارنـد. بودجـه بـرای دولـت امـری ضروری اسـت و غیـر از آن کاری 
نمی شـود کـرد. غنی نـژاد دربـاره ی برنامه ریـزی توسـعه بـرای پنـج 
سـال کشـور تصریح می کند: به غیر از مسـائل و مشـکالت نظری 
در واقعیـت روز اقتصـاد ایـران و وضعیـت امـروز دنیـا، برنامه ریـزی 
پنج سـاله کاری بیهـوده و غیرضـروری اسـت. وقتـی برای شـش ماه 
چگونـه  دهیـد،  انجـام  درسـتی  پیش بینـی  نمی توانیـد  آینـده 
ادامـه  او  کنیـد.  برنامه ریـزی  آینـده  پنـج سـاله  بـرای  می خواهیـد 
می دهـد: بودجه ریـزی ماهیـت متفاوتـی دارد؛ سـازمان برنامـه و 
بودجـه متولـی برنامه ریـزی برای بودجـه عمومی دولت اسـت و باید 
بتوانـد پیش بینـی کنـد که دولـت در یک سـال آینده چـه درآمد و چه 
هزینه هایـی بـرای اداره کشـور خواهـد داشـت. اگـر درآمـد و هزینه 
باهـم سـازگار نباشـند، دولـت بـا کسـری بودجـه مواجه خواهد شـد. 
غنی نـژاد می گویـد: کسـری بودجـه منشـا حـوادث تلخ بعـدی مثل 
تـورم خواهـد بـود. باید بودجه ریزی درسـت و واقع بینانه انجام شـود. 

امـا برنامه ریـزی بـرای ایـران امـروز مـا موضوعیت نـدارد.
فردریـش فـون هایک، اقتصـاددان و فیلسـوف سیاسـی معاصر 
در خصـوص برنامه ریـزی مرکـزی می نویسـد؛ برنامه ریـزی مرکزی 
بدیـن معناسـت که مسـئله ی  اقتصـادی باید، بـه جای فرد، توسـط 
اجتمـاع حل شـود. اما این مسـتلزم آن اسـت که اجتمـاع یا نماینده  
آن، بایـد کسـی باشـد کـه دربـاره اهمیـت نسـبی نیازهـای مختلف 
تصمیـم بگیـرد. و کسـی که صرفـا کنترل ابزارهـا را در اختیـار دارد، 
همچنیـن بایـد تعییـن کنـد کـه ایـن ابزارهـا به کـدام اهداف بـه کار 
گرفتـه شـوند، کـدام ارزش هـا مقام واالتـر و کدام یک مقـام پایین تر 
دارد. بـه طـور خالصـه، انسـان ها چه باورهایی باید داشـته باشـند و 

بـرای چـه اهدافی تـالش کنند.
توسـعه،  برنامه هـای  عملکـرد  علمـی  نقـد  و  تطبیقـی  ارزیابـی 
می توانـد تصویـری شـفاف از کاسـتی های توسـعه را نشـان دهـد. 
بخشـی از موانـع توسـعه یافتگی ایـران بـه بی اطالعـی از مفاهیـم 
توسـعه و بخـش دیگر آن به سـاختار اجتماعی، فرهنگـی و تاریخی 
جامعـه مربـوط می شـود. توسـعه یافتگی محصـول خـرد جمعـی، 
کار گروهـی، همگرایـی و تفاهـم میـان دولـت پاسـخگو، مـردم، 
نهادهـای مدنـی و بخـش خصوصـی اسـت. درنتیجـه تـا هنگامـی 
کـه هماهنگـی فکـری و مدنـی میـان کارشناسـان، اندیشـمندان و 
نخبـگان جامعـه بـه وجـود نیایـد، توسـعه مطلـوب و جامعـه آرمانی 
پدیـد نخواهـد آمـد و مخترعـان، نظریه پـردازان و نخبـگان رشـد 
نخواهنـد کـرد. زیرا توسـعه محصول تفکـر منظوم، سیسـتماتیک، 
انضبـاط جمعی و قاعده مند بودن جامعه اسـت. سـاختار اجتماعی، 
فرهنگـی و اقتصـادی بـرای تحقـق توسـعه مطلوب باید سـاختاری 
باشـد کـه در آن نظـم، قواعـد اجتماعـی و قانـون حاکـم و عناصـر 
مسـئول پاسـخگو باشـند. مـادام کـه ذهن مردم بـا مفاهیـم و اثرات 
ملمـوس توسـعه آشـنا نشـود و تـا هنگامی کـه نهادهـای مردمـی، 
و  صاحب نظـران  نخبـگان،  تخصصـی،  و  صنفـی  انجمن هـای 
دانشـگاهیان در برنامه ریزی توسـعه مشـارکت داده نشوند، پیدایش 
توسـعه ی مطلـوب در ایـران دور از انتظـار اسـت. اکنون نیـز، بعد از 
ایـن همـه تجربه ی ناکام برنامه های توسـعه وقت آن رسـیده اسـت 
کـه بـه  جـای تبدیـل برنامـه توسـعه بـه فهرسـت آرزوهـای ناشـدنی 
در همـه ی زمینه هـا، برنامـه را بـه تصریـح دو مسـئله ی بنیـادی و 
نـگارش برنامـه ی معطـوف بـه حل وفصـل آنهـا اختصـاص دهیـم. 
حـذف   _2 خصوصـی  حریـم  1_حفـظ  بنیادیـن:  مسـئله ی  دو 

قیمت گـذاری دسـتوری و آزادی تجـارت.

برنامه ریزی مرکزی 
بدین معناست که 
مسئله ی  اقتصادی 
باید، به جای فرد، 

توسط اجتماع 
حل شود. اما این 

مستلزم آن است که 
اجتماع یا نماینده  

آن، باید کسی باشد 
که درباره اهمیت 

نسبی نیازهای 
مختلف تصمیم 

بگیرد. و کسی که 
صرفا کنترل ابزارها 
را در اختیار دارد، 

همچنین باید تعیین 
کند که این ابزارها به 

کدام اهداف به کار 
گرفته شوند، کدام 

ارزش ها مقام واالتر 
و کدام یک مقام 

پایین تر دارد. 

...
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در  اقتصادی  فعالیت  مورد  در  بروکینگز  برنامه ی  که  هنگامی 
سیستم  سه  ایده ی  با  تقریبا  جهان  اقتصاد  شد،  آغاز  سال 1970 
اقتصادی متمایز تطابق داشت: جهان اوِل سرمایه داری، جهان دوم 
سوسیالیستی و جهان سوم در حال توسعه که هدف آن برقراری ارتباط 

میان دو جهان اول بود.
ناخالص داخلی  تولید  پایین سرانه ی  با سطوح  تنها  جهان سوم 
مشخص نمی شود، بلکه سیستم اقتصادی و اینکه این سیستم چه 
میزان نقشی برای دولت در صنعتی سازی اختصاص داده، این تمایز را 
ایجاد می کند. اگرچه مقصود از نقش دولت در اینجا، همانند سیستم 

سوسیالیستی نیست.
سال های بین 1970 تا 1995، به ویژه دهه ی آخر، چشمگیرترین 
تاریخ جهان  در  بین کشورها  اقتصادی  ادغام  و  نهادی  هماهنگی 

مشاهده شد.
حال  در   1980 و   1970 سال های  سراسر  در  اقتصادی  ادغام 

افزایش بود ولی با فروپاشی شوروی در 1989، بیش از پیش مورد 
توجه قرار گرفت.

از سال 1995 یک نظام اقتصادی با تسلط جهانی در حال ظهور 
است. مجموعه ی مشترک موسسات توسط سازمان تجارت جهانی 
که با توافق میان بیش از 120 اقتصاد ایجاد شد، مثال زده شده است. 
بخشی از توافقنامه ی تجاری جدید شامل کدگذاری اصول اساسی 
حاکم بر تجارت کاال و خدمات است. به طور مشابه صندوق بین المللی 

پول هم اکنون دارای عضویت تقریبا جهان شمول است.
در حال حاضر اکثر برنامه های اصالحات اقتصادی در کشورهای 
در حال توسعه اجرا می شوند و اهداف استراتژیک خود را در ارتباط 
با ادغام اقتصاد ملی خود با تجارت جهانی در جهان پساکمونیسم 
پیگیری می کنند. ادغام تنها به معنای افزایش تجارت مبتنی بر بازار 
و جریان های مالی نیست، بلکه به معنای هماهنگی نهادی با توجه 
به سیاست تجاری، سیستم های مالیاتی، الگوهای مالکیت، و سایر 

اصالح اقتصادی و 
پروسه ی ادغام جهانی

سیاست های تجاری، آیینه ی اقتصاد و فرهنگ و سیاست هر کشور

هدف این مقاله مستندسازی فرآیند ادغام جهانی و ارزیابی اثرات آن بر رشد اقتصادی در 
کشورهای در حال اصالح و توسعه است.

سینا فدائی حقی
دانشجوی کارشناسی اقتصاد 

دانشگاه تبریز
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ترتیبات نظارتی است. در هر یک از این حوزه ها، هنجارهای بین المللی 
نقش مهمی را در تعیین مفاد سیاست اصالحی ایفا می کنند. هدف 
بر  آن  اثرات  ارزیابی  و  جهانی  ادغام  فرآیند  مستندسازی  مقاله  این 
با  ما  و توسعه است.  اقتصادی در کشورهای در حال اصالح  رشد 
استفاده از شاخص های بین کشوری، باز بودن تجارت به عنوان معیار 
جهت گیری هر کشور نسبت به اقتصاد جهانی، زمان بندی آزادسازی 
تجارت و پیامدهای آزادسازی برای رشد بعدی و برای شروع یا اجتناب 
از بحران اقتصادی را بررسی می کنیم. البته آزادسازی تجارت معموال 
تنها بخشی از طرح کلی اصالحات برای ادغام اقتصاد با نظام جهانی 
در یک دولت است. سایر جنبه های چنین برنامه ای تقریبًا همیشه 
شامل آزادسازی قیمت ها، تجدید ساختار بودجه، خصوصی سازی، 

مقررات زدایی و نصب یک شبکه ی ایمنی اجتماعی می شود. 
آزادسازی تجارت نه تنها پیوندهای مستقیم قدرتمندی بین اقتصاد 
و نظام جهانی برقرار می کند، بلکه به طور مؤثر دولت را مجبور می کند 
تحت فشار رقابت بین المللی، در سایر بخش های برنامه ی اصالحات 
نیز اقداماتی انجام دهد. با این دالیل به طور کلی آزادسازی تجاری در 
یک کشور، معیار نسبتا دقیق و مناسبی برای سنجش پیشرفت کلی 

برنامه ی اصالحات اقتصادی آن است.
تجزیه و تحلیل ما در راستای کمک به پاسخ دهی به چندین بحث 
در مورد الگوهای رشد کشورهای مختلف است. مهم تر از همه ما به 
حل و فصل مواردی مانند معمای همگرایی در جهان اقتصاد که به 
طور گسترده مورد بحث قرار گرفت، کمک می کنیم. قضاوت های 
طوالنی مدت در مسئله ی فرآیند توسعه، همچون مدل های رسمی 
با سرعت  باید  فقیرتر  که کشورهای  می دهد  نشان  اقتصادی  رشد 
بنابراین شکاف  و  ثروتمند رشد کنند  به کشورهای  بیشتری نسبت 
انتظار  برای  اصلی  دلیل  دهند.  کاهش  زمان  طول  در  را  درآمدی 
همگرایی اقتصادی این است که فقیرترین کشورها می توانند سرمایه 
و فناوری های مدرن را از کشورهای ثروتمند وارد کنند و از مزایای 
عقب ماندگی بهره مند شوند. در دهه های اخیر، هنوز هیچ گرایشی 
برای کشورهای فقیرتر برای همگرایی اقتصادی یا تالش برای پر 
نشان  ما  است.  نداشته  وجود  ثروتمند  کشورهای  با  شکاف  کردن 
می دهیم که این مشکل به راحتی توسط سیستم تجاری توضیح داده 
می شود: اقتصادهای باز تمایل به همگرایی دارند، اما اقتصادهای 
بسته اینگونه نیستند. این عدم همگرایی در کشورهای فقیر ناشی از 
این است که دِر این کشورها به روی جهان بسته شده است. این امر 
اکنون با گسترش برنامه های آزادسازی تجاری در حال تغییر است، به 
طوری که احتمااًل تمایالت به سمت همگرایی به طور قابل توجهی 
تقویت خواهد شد. قدرت تجارت برای ارتقای همگرایی اقتصادی شاید 
باارزش ترین اصل اقتصاد کالسیک و نئوکالسیک باشد که به آدام 
اسمیت برمی گردد. همانطور که پیروان اسمیت برای نسل ها تاکید 
کرده اند، تجارت از طریق کانال های بی شماری باعث رشد می شود: 
افزایش تخصص، تخصیص کارآمد منابع با توجه به مزیت نسبی، 
انتشار دانش بین المللی از طریق تجارت، و تشدید رقابت داخلی در 

نتیجه رقابت بین المللی.

آزادسازی و ادغام جهانی قبل از 1970 
یک و نیم قرن پیش، دو ناظر از نزدیک انقالب سرمایه داری در 
اروپای غربی، پیش بینی صریحی درباره ی روند تغییرات اقتصادی 
بهره ورِی  بی سابقه ای  طور  به  انگلس  و  مارکس  کردند.  جهانی 
حس  به درستی  را  بود  کرده  ظهور  که  صنعتی ای  سرمایه داری 
کردند. آنها پیش بینی کردند که در نتیجه ی کارایی اقتصادی برتر، 

سرمایه داری در نهایت تمام دنیا را دربرمی گیرد و دیگر جوامع را وادار 
می کند تا در امتداد خط اروپای غربی بازسازی شوند. آنها در لفاظی تند 

مانیفست کمونیست چنین فرض کردند:

توسط  تولید،  ابزارهای  بهبود سریع همه ی  با  بورژوازی، 
وسایل ارتباطی بسیار تسهیل شده، همه، و یا بیشتر بربرها را به 
خود جلب می کند. قیمت ارزان کاالهایش توپخانه ی سنگینی 
است که با آن تمام دیوارها را می کوبد و با آن بربرها را مجبور 
به تسلیم کردن در مقابل خارجی ها می کند. همه  ملت ها را 
وادار می کند که شیوه تولید بورژوایی را اتخاذ کنند. آنها را وادار 
می کند تا آنچه را که تمدن می نامد به میان خود وارد کنند، یعنی 
خود، بورژوا شوند. در یک کالم، دنیایی را بر اساس تصویر 

خود خلق می کند.

مارکس و انگلس در پیش بینی های خود به طرز فاجعه  باری اشتباه 
کردند اما آنها به درستی پیامدهای جهانی تعیین کننده ی سرمایه داری 
را احساس کردند. همانطور که آنها پیش بینی کرده بودند، سرمایه داری 
در نهایت تقریبًا به کل جهان گسترش پیدا کرد. در یک فرآیند پیچیده 
زندگی  استانداردهای  چشمگیری  طور  به  که  خشونت آمیز  گاه  و 
در سراسر جهان را افزایش داد، در عین حال باعث ایجاد خیزش 

اجتماعی و جنگ های فراوان شد. 
امروزه اغلب فراموش می شود که در دوران فروپاشی کمونیسم پس 
از 1989، سرمایه داری جهانی دو بار، در پایان قرن نوزدهم و همچنین 
سرمایه داری  نظام  قبل تر  است.  کرده  ظهور  بیستم،  قرن  پایان  در 
جهانی در حدود سال 1910 به اوج خود رسید اما در نیمه ی اول قرن 
بیستم، بین دو جنگ جهانی متعاقبا ازهم پاشید. ظهور مجدد بازار 
جهانی و سرمایه داری از سال 1950، و به ویژه از اواسط دهه 1980، 
به معنایی، اقتصاد بازار جهانی را که صد سال قبل وجود داشته است، 
جهانی،  سرمایه داری  از  قسمت  اولین  البته  می کند.  برقرار  دوباره 
همان قدر که از اصالحات اقتصادی و توسعه نهادهای بین المللی 
حاصل شد، نتیجهِ ی استفاده از ابزار تسخیر خشونت آمیز و حکومت 
استعماری بود. از حدود سال 1840 قدرت های اروپایی، برتری صنعتی 
و در نتیجه قدرت نظامی خود را برای به چالش کشیدن جوامع سنتی 
سراسر دنیا به کار گرفتند. فرانسه در دهه ی 1830 شروع به استعمار 
شمال آفریقا کرد و در دهه ی 1840، بریتانیا طی جنگ های تریاک به 
زور وارد چین شد. بریتانیا و فرانسه، روسیه را در جنگ کریمه شکست 
را در 1857 تکمیل کرد. در میان جوامع  بریتانیا فتح هند  و  دادند 
پرجمعیت آسیا، فقط ژاپن توانست بسیج نهادهای اجتماعی و سیاسی 
- بازسازی میجی، 1868- را برای حمایت از اصالحات بازار ایجاد 
کند. در دهه ی 1870 یک بازار جهانی شروع به شکل گیری مناطق 
اقتصادی زیر کرده است. اروپای غربی و ایاالت متحده قدرت های 
صنعتی اصلی را تشکیل می دادند. پس از اتحاد آلمان، فشار عمده ای 
به سوی صنعتی شدن، به ویژه در اروپای شرقی-مرکزی ایجاد شد. 
روسیه یک دوره ی صنعتی شدن سریع را آغاز کرد که تا حدی از طریق 
ساخت راه آهن های خارجی در سراسر اوراسیا بود. ژاپن نیز با پذیرش 
به  را  آزاد، گشایش چشمگیر خود  و تجارت  نهادهای سرمایه داری 
اقتصاد جهانی آغاز کرده بود. )توجه داشته باشید که صنعتی شدن 
اولیه ی ژاپن کاماًل تحت تجارت آزاد صورت گرفت، زیرا قدرت های 
غربی به ژاپن سطح پایین تعرفه را از طریق »معاهدات نابرابر« که تا 
پایان قرن ادامه داشت، تحمیل کردند(. آمریکای التین پس از نیم 
با  رشد  به  دهه ی 1870  در  سرانجام  استقالل،  بعِد  تحوالت  قرن 

در یک مطالعه ی 
گسترده از رشد 

بلندمدت در چهل 
و یک کشور در 

حال توسعه، لوید 
رینولدز به طور 

مشابه دریافت که 
اقتصاد باز بین المللی 
18۵0-1914 در ترویج 

شروع رشد سریع 
اقتصادی در بسیاری 
از کشورهای در حال 
توسعه خارج از اروپا 

و آمریکای شمالی 
بسیار مهم بود. 

رینولدز خاطرنشان 
می کند که جدای 

از سیاست، عامل 
اصلی تعیین کننده 

زمان  بندی نقاط 
عطف، توانایی یک 
کشور برای مشارکت 
مؤثر در فرصت های 

تجاری بازشده با 
گسترش اقتصاد 

جهانی بوده است. 

...
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صادرات مبتنی بر بازار و بر اساس صادرات مواد خام و واردات سرمایه 
)عمدتًا برای ساخت و ساز راه آهن( دست یافت. آفریقا که بسیار عقب 
مانده بود، توسط قدرت های اروپای غربی برای رقابت امپریالیستی که 
بین سال های 1880 و 1910 به اوج خود رسید، بلعیده شد. موانع 
تجاری برای چندین دهه، از دهه ی 1860 تا 1914، در میان این 

اقتصادها کم بود.
همانطور که در اواخر قرن بیستم، ظهور اولین سیستم جهانی 
نقل و  و  بود، حمل  اقتصادی  نهادهای  و  فناوری  تعامل  بر  مبتنی 
ارتباطات راه دور پیشرفت هایی بزرگ به دست آوردند. کانال سوئز و 
کانال پاناما که به ترتیب در سال های 1869 و 1914 تکمیل شدند، 
به طور چشمگیری زمان حمل و نقل بین المللی را کاهش دادند؛ 
همانطور که توسعه ی تدریجی کشتی های بخار سریعتر و بزرگتر از 
راه آهن های جدید در هند، روسیه،  انجام می شدند.  دههی 1840 
ایاالت متحده و آمریکای التین که اغلب با منابع مالی خارجی ساخته 
می شدند، سرزمین های وسیع و حاصلخیز را برای شهرک  سازی و 
توسعه ی اقتصادی باز کردند. گسترش خطوط تلگراف و کابل های 
ماوراء اقیانوسی از دهه ی 1850 جهان را با سرعت به هم مرتبط کرد. 
نوآوری های نظامی، همراه با تولید انبوه که با صنعتی شدن امکان پذیر 
شد، به طور قاطع مزیت نظامی را به اروپا منتقل کرد. پیشرفت های 
پزشکی، به ویژه استفاده از کینین به عنوان پیشگیری کننده در برابر 
و  تسلط  اروپایی،  شهرک های  گسترش  در  اساسی  نقش  ماالریا، 
سرمایه گذاری به ویژه در آفریقا ایفا کرد. بدون شک، این پیشرفت های 
تکنولوژیک به همان اندازه در زیربنای سیستم جهانی در حال ظهور 

انقالبی بود، در عصر خودمان نیز انقالبی است. 
مشابه  طور  به  کلیدی  نهادهای  مختلف،  اقتصادی  سطوح  در 
در مقیاس جهانی گسترش یافته اند. استانداردهای بین المللی طال 
و نقره پس از دهه ی 1870 تقریبًا جهانی شد و در نهایت آمریکای 
شمالی و جنوبی، اروپا، روسیه، ژاپن، چین و همچنین سایر مستعمرات 
اروپایی و کشورهای مستقل را در بر گرفت. تا سال 1908 تقریبًا 89 
درصد از جمعیت جهان در کشورهایی با ارزهای قابل تبدیل تحت 
اساسی،  نهادهای حقوقی  می کردند.  زندگی  نقره  یا  استاندارد طال 
مانند کدهای تجاری و تجاری، به طور گسترده ای پذیرفته شدند. 
مؤسسات چندجانبه ی جدیدی مانند اتحادیه ی جهانی پست در سال 
1878 تأسیس شد. این سیستم مانند حال حاضر بسیار یکپارچه بود. 
شبکه ای از معاهدات تجاری دوجانبه، حمایت گرایی را در اکثر کشورها 
کنترل می کرد )ایاالت متحده و روسیه که در آنها نرخ تعرفه نسبتًا باال 
بود، استثنا بودند(. کشورهای مختلف مانند آرژانتین و روسیه برای 
تعدیل سیاست های اقتصادی و به  ویژه سیاست های مالی خود برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی بخصوص برای ساخت راه آهن تالش 
کردند. اتخاذ یک ارز باثبات مرتبط با طال به عنوان یک گام کلیدی 
در استراتژی یکپارچگی بین المللی تلقی می شد. در روسیه، کنت ویته 
به یاد می آورد که چگونه بر دربار محافظه کار تزاری غلبه کرد و در 
پایان قرن نوزدهم استاندارد طال را معرفی کرد. در آمریکای التین، 
رژیم های بازار لیبرال تحت رژیم های سیاسی دموکراتیک )آرژانتین و 
شیلی( و استبدادی )برزیل و مکزیک( حکمرانی شدند. در هر چهار 
مورد، رشد کلی تولید ناخالص داخلی و صادرات بسیار سریع و در 
واقع از نظر تاریخی بی سابقه بود. هند نیز به طور مشابه از رشد سریع 
صادرات بین سال های 1870 تا 1914 تحت سلطه بریتانیا برخوردار 
بود. جفری ویلیامسون و همکارانش در مجموعه ای از مقاالت مهم 
نشان دادند که نظام بین المللی باز در پایان قرن نوزدهم عصر همگرایی 
و ادغام اقتصادی را به وجود آورد. کشورهای پیرامونی اروپا، مانند ایرلند 

و کشورهای اسکاندیناوی، رشد سریعی را تجربه کردند که شکاف 
دستمزدهای واقعی را با کشورهای پیشرفته تر، بریتانیا، فرانسه و آلمان 
کاهش داد. مستعمرات اروپایی سابق در آمریکای التین و اقیانوس 
آرام جنوبی )استرالیا و نیوزیلند( به طور مشابه به نرخ رشد همگرا بر 
اساس رشد در صادرات دست یافتند. در یک مطالعه ی گسترده از رشد 
بلندمدت در چهل و یک کشور در حال توسعه، لوید رینولدز به طور 
مشابه دریافت که اقتصاد باز بین المللی 1850-1914 در ترویج شروع 
رشد سریع اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه خارج از 
اروپا و آمریکای شمالی بسیار مهم بود. رینولدز خاطرنشان می کند که 
جدای از سیاست، عامل اصلی تعیین کننده زمان  بندی نقاط عطف، 
توانایی یک کشور برای مشارکت مؤثر در فرصت های تجاری بازشده 
با گسترش اقتصاد جهانی بوده است. او سپس به طیف وسیعی از 
کشورهایی اشاره کرد که واقعًا توانستند از فرصت های تجاری رو به 
رشد استفاده کنند، از جمله تقریبًا تمام آمریکای التین )به استثنای 
ژاپن،  تایلند،  ماالیا،  برمه،  از جمله سیالن،  آسیا،  بیشتر  ونزوئال(. 
تایوان و فیلیپین، اما نه محدود به آن. و بخش هایی از آفریقا، از جمله 
تانزانیا. مطمئنًا  و  اوگاندا  نیجریه، غنا، ساحل عاج، کنیا،  الجزایر، 
مشهورترین یادآوری این محیط بین المللی قابل توجه توسط کینز در 

صفحات آغازین پیامدهای اقتصادی صلح بیان شده است: 

انسان در  اقتصادی  چه مرحله فوق العاده ای در پیشرفت 
آن عصر بود که در اوت 1914 به پایان رسید! . . . شخص 
ساکن لندن، چای صبحگاهی اش را در رختخواب می نوشد، 
صالح  که  مقداری  به  را  زمین  کل  مختلف  محصوالت 
می داند، از طریق تلفن سفارش می دهد و به طور منطقی انتظار 
تحویل زودهنگام آنها را در آستانه خانه اش دارد. او می توانست 
در همان لحظه و با همان ابزار، ثروت خود را در منابع طبیعی 
و  کند  سرمایه گذاری  جهان  ربع  هر  جدید  شرکت های  و 
بدون تالش یا حتی دردسر در ثمرات و مزایای احتمالی آنها 
سهیم باشد. یا می تواند تصمیم بگیرد که امنیت ثروت خود 
را با حسن نیت مردم شهر در هر شهرداری مهم در هر قاره ای 
، در 

ً
که اطالعاتی ارائه می کند، همراه کند. او می توانست فورا

صورت تمایل، وسیله ای ارزان و راحت برای ترانزیت به هر 
کشور و اقلیم، بدون گذرنامه یا رسمی تضمین کند، می تواند 

اقتصادهای 
باز تمایل به 

همگرایی دارند، اما 
اقتصادهای بسته 

اینگونه نیستند. این 
عدم همگرایی در 

کشورهای فقیر ناشی 
از این است که دِر 

این کشورها به روی 
جهان بسته شده 

است. 

...
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خدمتکار خود را برای تأمین فلزات گرانبها که به نظر راحت 
می رسد به دفتر یک بانک همسایه بفرستد. و سپس می توانست 
بدون اطالع از مذهب، زبان یا آداب و رسوم آنها در خارج از 
کشور به محله های خارجی برود و دارایی های ساخته شده را 
برای شخص خود حمل کند، و خود را به شدت آزرده خاطر 
می شد اگر مداخله ای صورت می گرفت و از کمترین میزان 

مداخله بسیار شگفت زده می شد.

بازارهای جهانی  اذعان کرد که  به درستی در سال 1919  کینز 
و مؤسسات مشترک، در صلح سختی که پس از جنگ جهانی اول 
به وجود آمد به زودی دوباره گرد هم نخواهد آمد. در واقع، جنگ و 
پیامدهای آن برای بیش از نیم قرن، نظام نوظهور سرمایه داری جهانی 
را ویران کرد. زیربنای مالی نظم لیبراِل اواخر قرن نوزدهم دوباره برقرار 
نشد. سلطه ی بریتانیا در سیستم مالی بین المللی با جنگ بزرگ پایان 
یافت و رهبری ایاالت متحده و همکاری بین المللی جای آن را گرفتند. 
بی ثباتی مالی و شکست استاندارد طال دهه ی 1920 را تکان داد و 
تولیدکنندگان  به رکود بزرگ دهه ی 1930 دامن زد. رشد صادراتی 
اصلی در آمریکای التین و جاهای دیگر توسط قیمت های پایین و 
بی ثبات کاالها در دهه ی 1920 تضعیف شد و سپس توسط رکود 
در  شدید  حمایت گرایی  و  تجارت  شرایط  کامل  فروپاشی  که  بزرگ 
اروپا و ایاالت متحده و پایان ورود سرمایه را به همراه داشت، ویران 
شد.  همراه  نظامی  و  اقتصادی  تحوالت  با  سیاسی  تحوالت  شد. 
مهمترین آن ها انقالب بلشویکی در روسیه در سال 1917 و ظهور 
دولت های فاشیستی در ایتالیا و آلمان به ترتیب در دهه های 1920 
و 1930 بود. در آمریکای التین، قدرت سیاسی سنتی زمین داران 
شد.  تضعیف  تجارت  شرایط  فروپاشی  دلیل  به  معادن  صاحبان  و 
رژیم های تجارت آزاد در اواخر قرن نوزدهم با یک رژیم انقالبی در 
مکزیک و رژیم های استبدادی در آرژانتین، برزیل و شیلی که به شدت 
تحت تأثیر برنامه ریزی دولتی رژیم های کمونیستی و فاشیستی در 
اتحاد جماهیر شوروی و اروپا بودند، جایگزین شد. در سرتاسر جهان، 
برنامه ریزی دولتی، اقتدارگرایی و نظامی گری با اقتصادهای محدود 
دولتی و مبتنی بر بازار رقابت می کردند. چه نظریه ی اقتصادی بینش 

و پیش بینی هایی دربارهی این استراتژی های جایگزین ارائه دهد یا نه، 
رهبران سیاسی احساس می کردند که مجبور بودند برای آزمایش های 

جدید و رادیکال فشار بیاورند. 
در پایان جنگ جهانی دوم، نظام اقتصادی بین الملل در رکود بود. 
بازارهای بین المللی برای تجارت کاالها، خدمات و دارایی های مالی 
اساسًا وجود نداشتند. تجارت بین الملل به دلیل تبدیل ناپذیری ارز و 
شبکه ای از اقدامات حمایتی ناشی از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم 
نابود شده بود. هنگامی که صندوق بین المللی پول اولین بررسی جامع 
خود را از ترتیبات نرخ ارز در سال 1950 منتشر کرد، تنها پنج کشور 
ارزهای قابل تبدیل آزادانه را تحت استاندارد ماده هشتم مواد توافق نامه 

صندوق بین المللی پول ایجاد کرده بودند:
دالر،  به  وابسته  التین  آمریکای  کشور  چهار  و  متحده  ایاالت 
السالوادور، گواتماال، مکزیک و پاناما. سوئیس، یکی از اعضای شمالی 
صندوق  داشت.  نیز  تبدیل  قابل  ارز  یک  پول،  بین المللی  صندوق 
بین المللی پول چهار کشور دیگر را دارای ارزهای قابل تبدیل موثر 
توصیف کرد، حتی اگر آنها هنوز به طور رسمی تعهدات ماده هشتم 
را نپذیرفته بودند: کوبا، جمهوری دومینیکن، هندوراس و ونزوئال. در 
اواخر سال 1957، تنها دو کشور دیگر قابلیت تبدیل را که موضوع 
ماده هشتم ایجاد کرده بودند: کانادا و هائیتی. اعضای جامعه ی اروپا 
قابلیت تبدیل را در سال 1958 ایجاد کردند. اکثر کشورهای در حال 
توسعه و کشورهای سوسیالیست این حرکت را برای چندین دهه به 
تعویق انداختند. در حالی که ارتباطات اقتصادی مبتنی بر بازار به طور 
روشمند در میان کشورهای پیشرو در طول دهه ی 1950 بازسازی 
شد، بیشتر جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کردند که اساسًا 
استراتژی های اقتصادی غیربازاری را برای توسعه انتخاب می کردند. 
تقریبًا یک سوم جمعیت جهان در کشورهای سوسیالیستی زندگی 
شد(.  اندازه گیری   1986 سال  برای  کورنای  توسط  )که  می کردند 
دولت ها  که  زندگی می کردند  در کشورهایی  دیگر  حدود 50 درصد 
نوعی »راه سوم« را بین سرمایه داری و سوسیالیسم اتخاذ می کردند، 
صنعتی سازی دولتی. اقتصاد جهان اساسًا پس از جنگ جهانی دوم 
بسته بود و تنها حدود 20 درصد از جمعیت جهان تا سال 1960 در 
اقتصادهای باز زندگی می کردند. تا سال 1993، بیش از 60 درصد 
تولید ناخالص داخلی جهان و بیش از 50 درصد جمعیت جهان در 
اقتصادهای باز قرار داشت. تا سال 1994 کشورهای روسیه و چین نیز 
به کشورهای با اقتصاد باز پیوستند. اگر هر دوی این کشورها اقتصاد 
کامال آزاد داشته باشند، نسبت باز بودن بر اساس جمعیت 30 درصد 
دیگر افزایش می یابد و به حدود 87 درصد از جمعیت جهان می رسد و 
نسبت باز بودن تولید ناخالص داخلی 15 درصد دیگر افزایش می یابد 
و به حدود 83 درصد تولید ناخالص داخلی جهان می رسد. دولت های 
تقریبًا همه ی کشورهای در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم 
سیاست های سوسیالیستی را اتخاذ کردند. البته در مورد اروپای شرقی 
و کشورهای بالتیک، این سیاست ها بیش از آنکه ناشی از تصمیمات 
سیاسی بومی باشد، به زور اتحاد جماهیر شوروی تحمیل شد. به طور 
کلی، سیاست های تجاری طیف گسترده ای از نیروهای اقتصادی، 
باورهای فکری، اقتصاد سیاسی داخلی، مالحظات سیاست خارجی 
هیچ  که  حالی  در  می کند.  منعکس  را  اقتصادی  نیروهای  سایر  و 
خالصه ای نمی تواند عدالت را در مورد نیروهای پیچیده و بی شمار 
در حال بازی توضیح دهد، همچنان مهم است که آنها را مرور کنیم. 
در  به عنوان »تجربه   بایستی که سیاست های سوسیالیستی عمدتًا 
حوزه سیاست گذاری« شناخته شوند، هرچند تجاربی بسیار اشتباه و 

پرهزینه.

به طور کلی، 
سیاست های تجاری 
طیف گسترده ای از 
نیروهای اقتصادی، 

باورهای فکری، 
اقتصاد سیاسی 

داخلی، مالحظات 
سیاست خارجی 
و سایر نیروهای 

اقتصادی را منعکس 
می کند. در حالی 

که هیچ خالصه ای 
نمی تواند عدالت 

را در مورد نیروهای 
پیچیده و بی شمار 

در حال بازی توضیح 
دهد، همچنان مهم 

است که آنها را 
مرور کنیم. بایستی 

که سیاست های 
سوسیالیستی 

عمدتاً به عنوان 
»تجربه  در حوزه 
سیاست گذاری« 
شناخته شوند، 

هرچند تجاربی بسیار 
اشتباه و پرهزینه.

...
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برای بیش از صد سال، جهان اقتصاد درگیر مناظره ای فکری بوده 
است. در یک سوی این مناظره فالسفه و اقتصاددانانی بوده اند که به 
دفاع از نظامی اقتصادی پرداخته اند مبتنی بر مالکیت خصوصی و بازار 
آزاد—یا به بیان دیگر آن چه آزادی اقتصادی  اش می نامیم. عناصر 
انتخاب شخصی، دادوستد داوطلبانه،  اقتصادی  آزادی  کلیدی در 
آزادی رقابت در بازار و محافظت از جان و مال افراد است. آن نهاد ها و 
سیاست هایی هم سوی آزادی اقتصادی هستند که دادوستد داوطلبانه 
و حفاظت از جان و مال افراد را برقرار می دارند. دولت ها می توانند به 
وسیله ی مقرر داشتن نظام اجرای قوانینی که از حق مالکیت مالکان 
دفاع می کند و قرارداد ها را به طرق بی طرفانه به اجرا می گذارد، آزادی 
اقتصادی مستلزم آن  آزادی  این وجود  با  ترویج کنند.  را  اقتصادی 
است که عالوه بر این دولت  ها از ستاندن مایملک مردم پرهیز کنند 
و در انتخاب شخصی، دادوستد دواطلبانه و آزادی شان برای ورود به 
بازار کار و کاال مداخله نکنند. وقتی دولت ها مالیات  ها، مخارج دولتی 
و مقررات پردازی را به جای انتخاب شخصی، دادوستد داوطلبانه و 
هماهنگی در بازار می نشانند، آزادی اقتصادی را محدود می کنند. 
اعمال  تجاری  فعالیت های  و  مشاغل  به  ورود  بر  که  قیدوبندهایی 

می شوند هم آزادی اقتصادی را محدود می کنند.
آدام اسمیت یکی از نخستین اقتصاددانانی بود که به مباحثه ی 
بر سر نسخه ای از آزادی اقتصادی همت گماشت و جای پای او را 
صفی از اندیشمندان ممتاز چون جان استوارت میل، لودویگ فون 
کرده اند.  دنبال  فریدمن  میلتون  و  هایک  فون  فردریش  میزس، 
سوی دیگر این مناظره  را افرادی تشکیل می دهند که معاند آزادی 

اقتصادی اند و در عوض بحث شان بر سر نظام اقتصادی ای است که 
مشخصه هایش برنامه ریزی های مرکزگرای اقتصادی و مهار دولت 
بر ابزار تولید است. در میان مدافعان مداخله گری گسترده ی دولت 
از مدافعان  و  مارکس،  کارل  ژاک روسو،  ژان  افرادی هستند چون 
قرن بیستمی این دیدگاه می توان از آبا لرنر، جان کنت گلبریث، مایکل 
هرینگتن و رابرت هایلبرونر نام برد. این اندیشمندان استدالل کرده اند 
که بازار آزاد به پیدایش انحصار، بحران های مزمن اقتصادی، نابرابری 
درآمدی و فروسایی بیش  از پیش فقرا می انجامد، و معتقد بوده اند که 
مهار سیاسی مرکزگرا بر حیات اقتصادی مردم از این قبیل معضالت 
جلوگیری خواهد کرد. ایشان حیات اقتصادی را مهم تر از آن می دانند 
که به تصمیمات مرکززادیی شده ی افراد وانهاده شود. در سال های 
و  کمونیستم  گسترش  همپای  دولتی  مهار  بیستم  قرن  نخستین 
قابل  به شکل  دیل  نیو  ایاالت متحده،  در  یافت.  افزایس  فاشیسم 
توجه نقش دولت در حیات اقتصادی مردم را پررنگ تر کرد. در اواخر 
دهه ی 197۰ و سال های نخستین دهه ی 198۰، آزادی اقتصادی 
با مقررات زدایی، خصوصی سازی و کاهش مالیات، بار دیگر به صحنه 
بازگشت. البته که افزایش عمده در آزادی اقتصادی با سقوط اتحاد 
جماهیر شوروی بود که از راه رسید. امروزه مدافعان آزادی مناظره ی 
مذکور را در سیطره ی خود دارند. در واقع این یکی از سوسیالیست های 
برجسته—رابرت هایالبرونِر فقید—بود که باور داشت مدافعان آزادی 
کمک  مباحثه  شدن  روشن تر  به  معتبر  شواهد  برده اند.  را  مناظره 
کرده اند. به راستی که تفاوت های ژرف میان معیار های زندگی مردمی 
که در نظام های اقتصاد آزاد زیسته اند با آنان که تحت نظام هایی با 

اقتصاد دستوری و متمرکز دولتی در ایران

تعلیق بخش خصوصی و
ناتوانی در تولید کاالی رقابت پذیر جهانی

 جعفر ساعی نیا 
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آزادی اقتصادی کم تر زندگی کرده اند بیش از پیش آشکار شده است: 
در  آلمان شرقی  کره   جنوبی،  با  مقایسه  در  کره   شمالی  مثال  برای 
مقایسه با آلمان غربی، استونی در مقایسه با فنالند، کوبایی هایی که در 
میامی زندگی می کنند در مقایسه با کوبایی هایی که در کوبا ساکن اند. 
در همه ی این موارد مردمی که در اقتصاد های آزادتر زیسته اند، به هر 
معنایی نسبت به همتایان شان در اقتصاد های کم تر آزاد زندگی بهتری 

داشته اند.
اقتصاد ایران، تاریخی غریب دارد. از زمانی که رضاخان جرقه های 
اولیه ی دولت مدرن را در ایران برافروخت، نقش دولت در اقتصاد، 
برنامه ریزی  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  است.  بوده  پررنگ  همواره 
قرار گرفت. سرمایه گذاری دولتی  کار دولت ها  اقتصادی در دستور 
شدن  همراه  و  لغزید  دولتی  بنگاه داری  سمت  به  زیرساخت ها  در 
درآمدهای نفتی و انحصار آن در دست دولت، به ویژه در دهه ی 5۰ 
خورشیدی، اقتصاد خصوصی نوپای ایران را زمین گیر کرد. با وقوع 
انقالب اسالمی اصول قانون اساسی به گونه ای تصویب شد که عماًل 
اقتصاد ایران به یکی از دولتی ترین و بسته ترین اقتصادهای عصر 
خود بدل شد. بخش دولتی شامل کلیه ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، 
بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و 
شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، 
هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت 

مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
از  دولتی  اقتصاد  را یک  ایران  اقتصاد  اصلی  ماهیت  اصل 44، 
تولید تا توزیع و بازرگانی خارجی می داند که دو بخش دیگر خصوصی 
و تعاونی صرفًا در حوزه هایی حق فعالیت دارند که مزاحمتی برای 
تصدی گری تام و تمام دولت ایجاد نکند کمااینکه، مالکیت را هم در 
همان حدود یادشده به رسمیت می شناسد که به مفهوم ایجاد یک حق 
مستقیم و بالواسطه برای دولت است که هر زمان تشخیص دهد، 

قادر است آن را سلب کند.
عدیده ی  مشکالت  سازندگی،  دوره ی  آغاز  و  جنگ  پایان  با 
نماند که در  پنهان  نیز  ایران  از چشم دولتمردان  بنگاه داری دولتی 
خصوصی  بخش  به  دولتی  شرکت های  واگذاری  درصدد  نتیجه، 
برآمدند. شرکت هایی که یا از همان بدو تاسیس، دولتی بودند، یا طی 
به  آنها  مدیریت  بنگاه های خصوصی،  و  موج مصادره ی شرکت ها 
دولت یا نهادهای انقالبی واگذار شد. اما در عمل، در ایران به شیوه ای 
خصوصی سازی شد که نه تنها بار مدیریتی این بنگاه ها از دوش دولت 
برداشته نشد، بلکه به شکل حاد و گسترده ای، هم موجبات استفاده 
ناکارا از منابع فراهم آمد و هم به دلیل روابط گسترده مدیران این گونه 
بنگاه ها با سازمان های دولتی و حاکمیتی، رانت اطالعاتی به شدت 
وسیعی پیش روی آنان قرار گرفت بدون آنکه مانند سایر شرکت های 
فعال بخش خصوصی، به شفافیت، پاسخگویی به مشتریان، کیفیت 
و بسیاری نیز، مالیات دهی اهمیت دهند. بدتر از آن اینکه، خصولتی ها 
قدرت،  نهادهای  به  آشکارشان  و  پنهان  وابستگی های  دلیل  به 
می توانند قدرت های فراقانونی داشته باشند و با استفاده از منابع مالی 
خود با رانت، بر شرکت های دولتی که برای خصوصی سازی به فروش 

گذاشته می شوند، مسلط شوند.
نشان  خصوصی سازی  برنامه  قالب  در  واگذاری ها  ارقام  و  آمار 
اما  نام خصوصی سازی  به  واگذاری های صورت گرفته  می دهد کل 
در  خصوصی سازی  تعبیر،  یک  به  است.  بوده  خصولتی ها،  کام  به 
اقتصادی، کاهش  کارایی  افزایش  اهداف  به  نتوانسته  نه تنها  ایران 
فساد و افزایش رقابت پذیری منتهی شود، که متاثر از همان اندیشه 
حاکم بر تدوین اصل 44 که اقتصاد دولتی را بر فعالیت های بخش 
خصوصی مقدم می شمارد، خود عماًل به تسلط گروه های ذی نفوذ 
در میز قدرت دامن زده که در مغایرت کامل با روح خصوصی سازی 
قرار دارد. خصوصی سازی در ایران محملی شده است تا دست فراخ 
نهادهای حکومتی در دخالت در اقتصاد و کنترل و جهت دهی آن به 
سمت و سویی که می پسندند، به یک پشتوانه ی حقوقی دست یابد تا 
هر جا این نهادها با انتقاد از عملکرد خود مواجه شوند، ارجاع قانونی 
کافی برای آن به وجود آورند. انحراف خصوصی سازی در ایران از روح 
و فلسفه وجودی خصوصی سازی به حدی است که می توان آن را در 
قالب سهم خواهی با محمل قانونی به تصویر کشید تا بهبود کارایی 
و افزایش رشد و توسعه اقتصادی و کاهش فساد که اصل این گونه 
به  بزرگ ترین فسادهاست. چگونه می توان  منشأ  واگذاری ها، خود 
اصل خصوصی سازی باور داشت و به نیات گروه های دخیل در آن 
شک نداشت وقتی دولت حاضر نیست نخستین اصل پایه ای نظم 
بازار یعنی نظام قیمت ها را بپذیرد .این تناقض آنقدر آشکار است که 
ایرانی در نهایت به ایجاد یک طبقه و یک واژه ی  خصوصی سازی 
خود  نوع  در  که  می شود  منتهی  خصولتی  نام  به  اقتصاد  در  جدید 
اقتصادی  مدیریت  و  است.  آفریده  اقتصاد  در  را  جدیدی  ادبیات 
دولتی! و شترگاوپلنگ، به مفهوم واقعی را  باید در هیبت این شرکت ها 
جست وجو کرد. خصوصی سازی ایرانی را باید به نوعی به سخره گرفتن 
نظریات و تجاربی دانست که دولت را از دخالت در اقتصاد منع می کرد. 
تجاربی که سایرین از آن عبرت گرفتند اما ما خود به احتمال زیاد، 

عبرت دیگران باشیم.
شاخص رقابت پذیری اقتصاد از سال 2۰۰5 از سوی مجمع جهانی 
اقتصاد به رتبه بندی کشورها پرداخته است. این شاخص مجموعه ای 
از نهادها، سیاست ها و عواملی تعریف می شود که سطح بهره وری 
یک اقتصاد را تعیین می کند. این شاخص حدود 114 زیرشاخص 
را ترکیب می کند تا مفاهیمی را که برای بهره وری و رفاه بلندمدت 

در عمل، در 
ایران به شیوه ای 

خصوصی سازی 
شد که نه تنها 

بار مدیریتی این 
بنگاه ها از دوش 

دولت برداشته 
نشد، بلکه به شکل 

حاد و گسترده ای، 
هم موجبات 

استفاده ناکارا از 
منابع فراهم آمد و 
هم به دلیل روابط 

گسترده مدیران 
این گونه بنگاه ها با 
سازمان های دولتی 
و حاکمیتی، رانت 

اطالعاتی به شدت 
وسیعی پیش روی 

آنان قرار گرفت بدون 
آنکه مانند سایر 

شرکت های فعال 
بخش خصوصی، 

به شفافیت، 
پاسخگویی به 

مشتریان، کیفیت 
و بسیاری نیز، 

مالیات دهی اهمیت 
دهند. 

...
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مهم هستند را در بر گیرد. این شاخص ها تا سال 2۰18 در 12 رکن 
گروه بندی می شدند که به شرح زیر بود: نهادها، زیرساخت ها، فضای 
اقتصاد کالن، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی، کارایی بازار 
بازار،  اندازه ی  فناورانه،  آمادگی  بازارهای مالی،  توسعه یافتگی  کاال، 
پیچیدگی کسب وکار و نوآوری. اما از سال 2۰18 به ارکان زیر تغییر 
کرد: نهادها، زیرساخت ها، سازگاری با فناوری اطالعات، ثبات اقتصاد 
کالن، سالمت، مهارت ها، بازار محصول، بازار نیروی کار، سیستم 
مالی، اندازه ی بازار، پویایی کسب وکار و ظرفیت نوآوری. پیش از سال 
2۰18، کشورها بر مبنای سرانه ی تولیدناخالص داخلی به قیمت بازار 
و سهم صادرات کاالهای معدنی در کل صادرات)کاال و خدمات( در 
سه گروه عامل محور، کارایی محور و نوآوری محور تقسیم می شدند. 
اما این تقسیم بندی به منظور وزن دهی به هر کدام از شاخص ها انجام 
می شد. به این معنی که با توجه به وضعیت کشور، تأثیر شاخص ها 
متفاوت بود. اما پس از سال 2۰18 جمع بندی بر آن شد که با ادامه ی 
روند انقالب صنعتی چهارم همه ی عوامل رقابت پذیری تأثیر مشابهی 
بر رقابت پذیری کشورها، صرف نظر از سطح درآمد آنها، خواهند داشت. 
به همین منظور هر 12 رکن وزن برابری در محاسبه ی شاخص کل 

دارند.
گزارش  وارد  را  ایران   2۰1۰ سال  از  اقتصاد  جهانی  مجمع 
رقابت پذیری جهانی خود کرده است. ایران در طی این 12 سال همواره 

روندی نزولی را تجربه کرده است.
همچنین، جدیدترین گزارش شاخص آزادی اقتصادی موسسه 
بین المللی »فریز« نشان می دهد ایران در رتبه 159 در میان 165 کشور 
بررسی  شده است و در انتهای جدول قرار دارد. نمره ی شاخص آزادی 
ایران همچنان از جمله کشورهایی با بسته ترین اقتصادهای جهان و 
هم ردیف با کشورهایی چون لیبی و کنگو است. شاخص منتشر شده 
سیاست ها  حمایت  میزان  فریزر،  موسسه  توسط  اقتصادی  آزادی 
در  می کند.  اندازه گیری  را  اقتصادی  آزادی  از  کشورها  نهادهای  و 
آخرین رتبه بندی این موسسه بین المللی نمره ایران در شاخص آزادی 
اقتصادی از حداکثر 1۰ امتیاز، 4/96 اعالم شده است. رتبه ی ایران 
در رتبه بندی این موسسه در سال 2۰19، 158 بوده که در سال 2۰2۰ 
از میان 165 کشور به رتبه ی 159 رسیده و هم اکنون نیز در همین 
رتبه ی نامطلوب و نگران کننده قرار دارد. داده های موسسه »فریزر« 
بیانگر آن است که امتیاز ایران در زیر شاخص »اندازه دولت« بهبود 
نسبی داشته، در زیر شاخص »سیستم حقوقی و حقوق مالکیت« 
کاهش داشته و در امتیاز »پول قوی« افزایش عملکرد داشته است. 
یافته و  توجهی  قابل  بین المللی« کاهش  امتیاز »آزادی تجارت  اما 
همچنین امتیاز زیر شاخص »مقررات« هم بدون تغییر باقی مانده 
است. بر اساس این رتبه بندی ایران در دسته 1۰ کشور انتهانشین 
مشکالت  از  نشان  که  است  گرفته  قرار  اقتصادی  آزادی  شاخص 
ساختاری در اقتصاد کشور دارد. در این رتبه بندی هنگ کنگ همچنان 
در جایگاه اول باقی مانده است. سنگاپور بار دیگر در رتبه ی دوم قرار 
گرفت. کشورهای سوئیس، نیوزلند، دانمارک، استرالیا، ایاالت متحده 
آمریکا، استونی، موریس و ایرلند هم در رده های سوم تا دهم قرار 
دارند. جمهوری دمکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، ایران، 
لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئال در انتهای لیست 
آزادی  آمده که سنگ بنای  در گزارش موسسه »فریزر«  دارند.  قرار 
اقتصادی شامل انتخاب شخصی، مبادله ی داوطلبانه، آزادی ورود به 
بازارها و رقابت و امنیت شخص و دارایی خصوصی است. چهل و دو 
نقطه داده برای ایجاد یک شاخص خالصه، همراه با تعدیل حقوق 
قانونی جنسیتی برای اندازه گیری میزان برابری آزادی اقتصادی زنان 

در مقایسه با مردان استفاده می شود. بر این اساس درجه ی آزادی 
اقتصادی در پنج حوزه ی وسیع سنجیده می شود:

و  مالیات،  دولت،  مخارج  افزایش  با  دولت:  اندازه  1؛  حوزه 
شرکت های تحت کنترل دولت، تصمیم گیری دولتی جایگزین انتخاب 

فردی می شود و آزادی اقتصادی کاهش می یابد.
حوزه 2؛ نظام حقوقی و حقوق مالکیت: حمایت از اشخاص و 
دارایی آنها که از مسیر صحیح به دست آمده یکی از عناصر مرکزی 
آزادی اقتصادی و جامعه مدنی و درواقع مهمترین کارکرد دولت است.
و  دستمزد  ارزش  رفتن  بین  از  سبب  تورم  سالم:  پول  3؛  حوزه 
پس اندازهایی می شود که از راه سالم به دست آمده. بنابراین پول سالم 
برای حمایت از حقوق مالکیت ضروریست. وقتی تورم نه تنها باال بلکه 
متغیر نیز هست، برنامه ریزی برای آینده و در نتیجه استفاده مؤثر از 

آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می شود.
معنای  در  مبادله-  آزادی  بین المللی:  تجارت  آزادی  4؛  حوزه 
وسیع آن، خرید، فروش، بستن قرارداد و…- برای آزادی اقتصادی 
ضروریست و زمانی که آزادی مبادله شامل مشاغل و افراد در ملل 

دیگر نمی شود، کاهش می یابد.
ابزار برای محدود  از تعدادی  حوزه 5؛ مقررات: دولت ها نه تنها 
کردن حق مبادله در سطح بین المللی استفاده می کنند، همچنین 
ممکن است مقررات سختی را تحمیل کنند که حق مبادله، دریافت 
اعتبار، استخدام یا کارکردن آزادانه برای هر کسی و یا اداره ی آزادانه ی 

کسب و کار را محدود کنند.
هم اکنون، اقتصاد ایران 6 ماهه نخست سال 14۰1 را پشت سر 
گذاشته است. در این سال اقتصاد ایران حال و روز خوبی نداشت. 
اغلب شاخص های اقتصاد کالن در این سال از اوضاع بحرانی و 
نگران کننده حکایت داشتند. تورم ساالنه بیش از 5۰ درصدی، قدرت 
خرید ایرانیان را به شدت پایین آورد و موجب گسترش فقر در میان 
گروه های با درآمد ثابت شد که عمدتا عایدی کم یا متوسطی داشتند. 
تالطم شدید نرخ ارز در هفته ها و ماه های متوالی، باعث نااطمینانی 
و ریسک باال در فضای کسب وکارها شد. مداخالت وسیع دولت در 
همه ی بازارها هم مزید بر علت ناامنی برای سرمایه گذاری بخش 
عامل  نیز  هسته ای  مذاکرات  ندادن  نتیجه  شد.  واقعی  خصوصی 
دیگری برای افزایش نااطمینانی ها بود. درآمدهای دولت برای پوشش 
هزینه هایش کافی نبود؛ بنابراین تأمین کسری بودجه با روش های 
نامناسب به افزایش پایه ی پولی و نقدینگی دامن زد که خود موجد 

خطر تورمی بالقوه در آینده است.
به طور کلی می توان گفت، سیاست گذاری اقتصادی دولت، تکرار 
ایجاد  و  تورم  کنترل  خصوص  در  گذشته  آزموده شده ی  اشتباهات 
ناترازی های  رشد  خصوص  در  نگران کننده  داده های  بود.  اشتغال 
مالی و پولی و نیز سیاست گذاری های نادرست را می توان نقطه ضعف 
اقتصاد ایران در سال جاری دانست. در پایان باید گفت، اگر دولت در 
سیاست گذاری های خود به جای طرح شعار، راهکارهای اثبات شده 
علمی را مالک قرار دهد و بپذیرد که وضع نامساعد و نگران کننده 
علم  شناخته شده  کاماًل  دستاوردهای  از  شدن  دور  از  ناشی  امروز، 
تجربه ی  از  درستی  درس  که  بود  امیدوار  می توان  است،  اقتصاد 
سال های گذشته گرفته است. دولت باید بپذیرد که ابتدا باید آزادسازی 
بعد خصوصی سازی شود. فضای کسب و کار در ایران مناسب فعالیت 
بخش خصوصی نیست و در نتیجه بخش خصوصی توان تولید کاالی 
رقابت پذیر جهانی را ندارد. اقتصاد کشور دولتی است و دولت در تمام 
جنبه های همه ی بازارها از جمله کاال، خدمات، کار و پول دخالت 

می کند.

دولت باید بپذیرد که 
ابتدا باید آزادسازی 
بعد خصوصی سازی 
شود. فضای کسب 

و کار در ایران 
مناسب فعالیت 
بخش خصوصی 

نیست و در نتیجه 
بخش خصوصی 

توان تولید کاالی 
رقابت پذیر جهانی را 
ندارد. اقتصاد کشور 
دولتی است و دولت 

در تمام جنبه های 
همه ی بازارها از 

جمله کاال، خدمات، 
کار و پول دخالت 

می کند.
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مقدمه
با شیوع ویروس کرونا در چین در اواخر ژانویه و سرایت و شیوع آن در 
کشورهای اروپایی و خاورمیانه، اقتصاد در سراسر جهان وارد شوک شد. 
 )19 )کووید  کرونا  ویروس  ریسک  بودند،  معتقد  اقتصادی  کارشناسان 
به حدی بود که آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی می دانستند. 
البته میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصادهای مختلف یکسان 
نبود و شیوع این ویروس بر اقتصادهای متکی بر درآمد ناشی از گردشگری 
تأثیر قابل مالحظه ای داشت. از جمله اثرات جهانی شیوع ویروس کرونا 
عبارت بودند از افزایش بیکاری در جهان، تحمیل شوک های سنگین به 
اقتصاد دنیا، لطمه ی سنگین به تجارت خارجی کشورهای درگیر کرونا، بسته 
شدن درهای دنیا به روی تجارت خارجی و... به طوری که برخی دولت ها 
در این شرایط به سیاست کاهش واردات و ساخت آن ها در داخل از طریق 
سیاست های تضعیف پول ها و در نتیجه افزایش رشد داخلی و صدور بیکاری 

به کشورهای مختلف روی آورند.
مسئله ی مهمی که در ارزیابی آثار اقتصادی شیوع این ویروس بسیار حائز 
اهمیت است، کاهش رشد اقتصاد در طرف عرضه و تقاضا ، اقتصاد را با فشار 
کاهشی روبرو می کرد. با مختل شدن تجارت بین الملل و حتی حمل و نقل 
داخلی، زنجیره ی ارزِش طیف وسیعی از محصوالت دچار اختالل شد و 
ظرفیت تولید واحدها به دلیل عدم دسترسی به نهاده ها کاهش یافت. بدون 
کرونا، اقتصاد ایران در سال 1399 رشد مثبت غیرنفتی )هر چند اندک( 
را توانست ثبت کند ولی با شیوع این بیماری، وضعیت رکود و بی ثباتی در 
اقتصاد ایران تشدید شد، کاهش تقاضا برای صادرات محصوالت ایران و 
به طورکلی کاهش تجارت جهانی تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متأثر 
ساخت. در بخش داخلی نیز تقاضا به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش 
برخی کاالها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می شوند )مانند 
حمل ونقل، رستوران و هتل داری، پوشاک و غیره( تحت تأثیر قرار می دهد. 
از طرف دیگر عرضه ی کل اقتصاد نیز به دلیل اختالل در شبکه ی تأمین 

مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی با شوک عرضه 
مواجه شد.

در این یادداشت به پیامدهای جهانی و پیامدهای داخلی اقتصاد ایران 
خواهیم پرداخت.

پیامدهای جهانی اقتصاد کالن ناشی از کووید-1۹
اثرات  اقتصادی،  در بخش های مختلف  کووید-19  ویروس  شیوع 
متفاوتی داشته است که به اثرات هر بخش به تفکیک پرداخته می شود؛

رستوران ها،  و  هتل ها  برای  تقاضا  در  جهانی  سقوط  کشاورزی: 
در  کشورها  داد.  کاهش  درصد   2۰ تا  را  کشاورزی  کاالهای  قیمت 
گسترش  مهار  برای  بهداشتی  پروتکل های  اعمال  به  جهان  سراسر 
بیماری متحمل شدند، از جمله؛ رعایت فاصله ی اجتماعی، اجتناب از 

مسافرت های غیرضروری و ممنوعیت از اجتماع و تجمع.
صنعت ساخت و تولید: بیشتر از 8۰ درصد از مشاغل تولیدی در 
انگلستان اعالم کردند که در دو ماهه بعد از همه گیری ویروس، دچار 
کاهش شدید در گردش مالی خود شده  بودند و 98 درصد از تأثیر منفی 
این بیماری در فعالیت های تجاری ابراز نگرانی کرده  بودند. مسائل مربوط 
به واردات و کمبودهای تجهیزات پرسنلی به عنوان اصلی ترین نگرانی 
برای مشاغل ناشی از اختالل در زنجیره های تأمین و سیاست های انزوا 
در نظر گرفته  شده  بود. در واقع، برای بسیاری از نقش های موجود در 

یک شرکت تولیدی، »کار در خانه« گزینه ی مناسبی بود.
آموزش: کووید-19بر روی همه ی سطوح سیستم آموزشی از پیش 
دبستانی تا آموزش عالی تأثیر گذاشت. کشورهای مختلف سیاست های 
مختلفی اتخاذ نمودند؛ از جمله؛ بسته شدن کامل موسسات آموزشی در 
آلمان و ایتالیا تا تعطیلی هدفمند در انگلستان برای همه ی اقشار جامعه 
به استثنای فرزندان کارگران در صنایع کلیدی. عالوه براین، بیش  از 1۰۰ 
کشور جهان تعطیلی امکانات آموزشی را در سراسر کشور وضع نمودند. 
یونسکو برآورد کرده  بود که نزدیک به 9۰۰ میلیون یادگیرنده تحت تأثیر 

تحوالت اقتصادی در دوران کرونا و پساکرونا 
در ایران و جهان

پاندمی کرونا در اواخر سال 2۰19 میالدی مصادف با 1398 
هجری شمسی شروع شد. این پاندمی اقتصاد جهان و زندگی 
یادداشت،  این  تأثیر خود قرارداد. در  را تحت  اجتماعی مردم 
به شرحی تفصیلی از تأثیر پاندمی کرونا در زندگی و معیشت 
مردم، فرایند  های اقتصادی و مکانیسم های حمایت اجتماعی، 
گروه های آسیب پذیر در جامعه و... خواهیم پرداخت. همچنین 
نقش دولت های خارجی و دولت ایران در مواجهه با این پاندمی 
را بررسی خواهیم کرد. در نهایت فرصت های پیش روی اقتصاد 

ایران و جهان را معرفی خواهیم کرد.

 علیرضا مردی -جعفر ساعی نیا 
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تعطیلی موسسات آموزشی قرار گرفته اند. در حالی که هدف از این 
و  موسسات  در  ویروس  و  بیماری  شیوع  از  جلوگیری  تعطیلی ها، 
جلوگیری از انتقال آن  به افراد آسیب پذیر بود. این تعطیلی ها دارای 
پیامدهای گسترده ی اقتصادی- اجتماعی بوده  است. به گونه ای 
که  بر تحرک اجتماعی تأثیر گذاشته و به موجب آن مدارس دیگر 
قادر به تهیه ی وعده های غذایی رایگان برای کودکان خانواده های 
کم درآمد، نشدند. عالوه بر این، کووید-19 باعث شد تمام تحقیقات 
روی  بر  متمرکز  همگی  و  شده  متوقف   غیرکوویدی  و  دانشگاهی 
به  دیگر  از سوی  ویروس شوند.  این  بلندمدت  و  کوتاه مدت  اثرات 
تعویق افتادن کنفرانس ها و همایش های علمی- پژوهشی فرصت 
اگر چه بسیاری  بود.  را کاهش داده    انتقال اطالعات  و  همکاری 
اندازه ی  به  ولی  می شد  برگزار  مجازی  صورت  به  کنفرانس ها  از 

ارتباطات حضوری مثمربه ثمر نبود.
در  را  و سازمان ها  کووید-19 جوامع، مشاغل  صنعت مالی: 
و  بازارهای مالی  بر  تأثیر قرار داد و همچنین  سطح جهانی تحت 
تأثیر گذاشت. پاسخ های دولت و موانعی که برای  اقتصاد جهانی 
مهار این بیماری ایجاد شد، منجر به اختالل در زنجیره ی عرضه 
را  کاالها  تولید  توجهی  قابل  طور  به  محدودیت ها  چین،  در  شد. 
کاهش داد، در حالی که سیاست های قرنطینه و خودانزوایی باعث 
کاهش مصرف، تقاضا و استفاده از محصوالت و خدمات شد. عالوه 
تأثیر  تحت  نیز  بازار سهام  زنجیره ی عرضه، بخش  در  اختالل  بر 
قرارگرفته بود، در آمریکا حدود 5۰۰ شرکت بزرگ در سهام آمریکا، 
میانگین صنعتی داوجونز به طرز چشمگیری کاهش یافتند. کاهش 
سطح  در  بی ثبات  فضای  ایجاد  باعث  جهانی  سهام  بازارهای  در 
نقدینگی شد، و بانک های مرکزی برای مقابله با این اثرات، اقدام 
به حفظ نقدینگی کردند و تالش  بر این بود که شوک اقتصادی را 

کاهش دهند.
بهداشت و درمان: بیماری همه گیر کووید-19 باعث ایجاد 
شد.  درمان  و  بهداشت  سیستم های  برای  بی سابقه  چالش  یک 
حفاظتی  تجهیزات  کمبود  بهداشتی،  باالی مراقبت   هزینه های 
و  آی سی یو  تخت خواب های  کم  تعداد  صورت،  ماسک  جمله  از 
دستگاه های تهویه، نقاط ضعفی در ارائه ی مراقبت های بهداشتی از 
بیماران بود. در آمریکا نگرانی در مورد افراد بیمه نشده وجود داشت 
که در مشاغل مستعد به عفونت ویروسی کار می کردند و منجر به 

پیامدهای قابل توجهی در صورت بیماری می شد.
سفر،  تقاضای  و  عرضه  بر  کووید-19  اثرات  گردشگری: 
توانست بر بخش توریسم و گردشگری تأثیر بسزایی بگذارد. شورای 
جهانگردی و مسافرت جهانی هشدار داده  بود که 5۰ میلیون شغل 
فوری  اقدام  به  نیاز  و  در خطر است  در بخش گردشگری جهانی 
دارد. می توان از طریق کمک های موقتی ایاالت برای بخش سفر 
و گردشگری از دولت های ملی و نیز دسترسی سریع و آسان برای 
نقدینگی  کمبودهای  بر  غلبه  جهت  مدت  میان  و  کوتاه  وام های 
بر  محدودیت هایی  با  جهان  کشورهای  اکثر  کند.  اتخاذ  اقداماتی 
از  کردند  تالش  ویزا،  خدمات  تعلیق  غیرضروری،  سفرهای  روی 

شیوع گسترده و انتقال ویروس کرونا به کشورشان جلوگیری کنند.
بخش امالک و مستغالت: این صنعت با شیوع کووید-19 
برای  اقدامات احتیاطی  با بال تکلیفی روبرو شد، در سطح فردی، 
عنوان  به  منازل  از  بازدید  کاهش  باعث  اجتماعی،  فاصله  رعایت 
برای  و هم  برای خریداران  و هم  فرایند فروش شد  بخش اصلی 
شد.  معامالتی شان  برنامه های  در  تجدیدنظر  موجب  فروشندگان 
برخی از کارگزاران، تورهای بازدید از خانه را به صورت اسکایپ و 
فیس تایم برای به حداقل رساندن عفونت و انتشار بیماری درنظر 

پرداخت  توانایی  جمله  از  مالی  مشکالت  دیگر،  سوی  از  گرفتند. 
یا  کار  از  تعلیق  یا  بیماری  دلیل  به  مخارج  سایر  و  وام ها  اجاره، 
بازار دامن زد. به گونه ای که  حتی اخراج کارگران به تشویش این 
تعویق  همچون  اقداماتی  از  کردند  تالش  انگلستان  بانک های 
بازپرداخت وام ها، ایجاد سپرده های جدیدی برای  وام جهت کاهش 

فشار در این بخش استفاده کنند.
بخش غذایی: بخش غذایی شامل توزیع و خرده فروشی به 
دلیل خرید وحشت )خرید سراسیمه( و انبار کردن مواد غذایی تحت 
نگرانی هایی در مورد  افزایش  باعث  امر  این  بود.  قرار گرفته   فشار 
کمبود محصوالت غذایی همچون شیر با طول عمر باال، ماکارونی، 
برنج و سبزیجات مقوی شده  بود. خرید وحشت منجر به افزایش 

یک میلیارد یورویی مواد غذایی در خانه های انگلستان شد.
تأثیرات اجتماعی: اقدامات فاصله اجتماعی برای جلوگیری 
از شیوع کووید-19 ترس از خشونت خانگی، سوءاستفاده جسمی، 
عاطفی و جنسی را افزایش داده  بود. مشکالت در خانه ماندن و 
به  بود،  شده   خانوادگی  مشکالت  ایجاد  باعث  اجتماعی  انزوای 

گونه ای که در همین دوران نرخ طالق افزایش یافت.

پیامدهای داخلی اقتصاد کالن ناشی از کووید-1۹
شیوع ویروس کرونا به متأثر شدن تقاضا و عرضه در اقتصاد ایران 

منجر شد. کاهش تقاضا ناشی از موارد زیر بود:
1- کاهش تقاضای مصرفی خانوار ها ناشی از عدم تمایل خرید 

)عمدتا برای بخش های خدماتی( به دلیل مالحظات بهداشتی.
درآمد  کاهش  از  ناشی  خانوارها  مصرفی  تقاضای  کاهش   -2

)برای خانوارهایی که شغل آن ها در این شرایط آسیب دیده(.
3- کاهش تقاضای مصرفی خانوارها به خصوص برای کاالی 

بادوام و افزایش پس انداز احتیاطی به دلیل نااطمینانی از آینده.
کشورهای  بهداشتی  مالحظات  دلیل  به  صادرات  کاهش   -4

طرف تجاری.
در کنار شوک تقاضا، اقتصاد با شوک عرضه نیز مواجه شد که در 

موارد زیر تجلی می یابد:
جمله  از  خدمات  از  عمده ای  بخش  اجباری  تعطیلی   -1
اجرای  جهت   ... و  تفریحی  و  ورزشی  گردشگری،  فعالیت های 

سیاست فاصله  گذاری اجتماعی.
2- افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه.

3- آسیب دیدن زنجیره ی تولید کاالها به دلیل موارد فوق الذکر .
در حوزه ی بازرگانی و توزیع کاالها و خدمات نیز رخداد ها و شرایط 

زیر صورت گرفت:
1- هراس مصرف کنندگان کاالهای ایرانی در کشورهای عراق، 
و کاهش  زمینی  مرزهای  بسته شدن  دلیل  به  ترکیه  و  افغانستان 

صادرات.
2- موفق نبودن در تنظیم بازار اقالم و داروهای بهداشتی برای 

درمان و پیشگیری از جمله ماسک و مواد ضد عفونی کننده و ...
لوازم  و  اساسی  کاالهای  برخی  قاچاق  افزایش  احتمال   -3
کشورهای  ذخیره ساز  افزایش  سیاست  دلیل،  دو  به  بهداشتی 

همسایه و سیاست های ارزی.
حوزه ی ارزی

ویروس کرونا از 4 راه زیر بر بازار ارز اثر گذاشت:
1- اکثر اقتصادهای بزرگ جهانی در حالی با شیوع بیماری کرونا 
بورس های  و کم سابقه ی شاخص  که کاهش شدید  مواجه شدند 
بین المللی و کاهش حدود 3۰ درصدی قیمت نفت مواجه بودند. در 

نتیجه محدودیت های ارزی کشور بیش از قبل بود.
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عمدهی  بخش  که  اولیه  مواد  و  خام  محصوالت  صادرات   -2
صادرات غیر نفتی ما را تشکیل می داد، با توجه به کاهش شاخص 

بورس های جهانی و قیمت نفت، کاهش یافت.
)به ویژه  ایران  همسایه  کشورهای  کرونا،  ویروس  شیوع   -3
ایران  صادرات  خطر،  احساس  بخاطر  ترکیه(  و  افغانستان  عراق، 
به کشورشان را محدود کردند. در نتیجه ایجاد منابع ارزی از کانال 

صادرات غیرنفتی، با مشکالتی مواجه شد.
بیماری  به علت  در مسافرت های خارجی  ایجاد محدودیت   -4

کرونا، منجر به کاهش تقاضای ارز شد.
اثر کرونا بر کسری بودجه و تورم در ایران

تا قبل از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها 
مواجه شده بود و این در حالی بود که هزینه ها نمی توانست متناسب 
با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه 
پایدار، یکی از مهمترین معضالت اقتصاد ایران طی سال های آتی 
باشد. در این میان شیوع بیماری کرونا و هزینه هایی که در پی داشت 
مشکل کسری بودجه سال 1399 را تشدید کرد که مهمترین عوامل 

به صورت زیر بود:
افزایش هزینه ها:

الف:)افزایش هزینه های بخش سالمت و درمان(
ب:)هزینه های حمایتی برای دوران فاصله گذاری اجتماعی(

کاهش درآمدها:
الف:)کاهش قیمت نفت(

ب:)کاهش درآمدهای مالیاتی(

تأثیرات بر فقر و توزیع درآمد
شیوع ویروس کرونا باعث رکود اقتصادی در کل جهان و از جمله 
ایران شد و بنابراین بیشتر گروه ها کاهش در درآمد حقیقی را داشتند 
اما دهک های پایین درآمدی بیشتر صدمه دیدند. تأثیر شوک ناشی از 

کرونا به دالیل زیر برای گروه های پایین درآمدی بیشتر بود:
1- درآمد ناشی از شغل:

شغل،  از  ناشی  درآمد  آسیب پذیر،  گروه های  و  فقرا  میان  در 
اصلی ترین و یا حتی تنهاترین منبع درآمدی محسوب میشد، بنابراین 
از دست دادن شغل و یا حتی کاهش درآمد بر وضعیت معیشت بسیار 

تاثیرگذار بود.
2- اشتغال در بخش غیردولتی:

در دوره ی شیوع کرونا و تعطیلی های ناشی از آن، کارمندان بخش 
دولتی کمترین آسیب و شاغالن در بخش خصوصی و یا به عبارتی 

)کارکنان مستقل( بیشترین آسیب را متحمل شدند.
3- استخدام در مشاغل فصلی و پاره وقت:

در مشاغلی مشغول  درآمدی  پایین  گروه های  از  بسیاری  بخش 
به کار هستند که در 6 ماهه اول سال دارای درآمد هستند و به طور 
معمول تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند که به راحتی شغل 

خود را از دست  داده و از مزایای بیمه بیکاری نیز بی بهره شدند.
4- درصد پایین پوشش بیمه تأمین اجتماعی )بیمه بازنشستگی( 

در دهک های پایین:
نگاهی به وضعیت اشتغال در دهک های مختلف درآمدی در سال 
1397 نشان می دهد که در حدود 77 درصد از خانواده های ایرانی 
حداقل دارای یک نفر شاغل در این سال بوده اند. از طرف دیگر بررسی 
داده های هزینه و درآمد خانوار در سال 1397 نشان می دهد که به 
طور متوسط 31 درصد از خانواده های ایرانی در سال 1397 حق بیمه 
تأمین  اجتماعی غیردرمانی پرداخت کرده اند. حمایت از شاغالنی که 
تحت پوشش بیمه بودند )حمایت به صورت بیمه بیکاری یا حمایت 

از بنگاه ها در راستای حفظ اشتغال( درصد بسیار پایینی از خانوارهای 
دهک های پایین را تحت پوشش قرار داده بود.

فرصت های ایجاد شده در زمان پاندمی کرونا و پس از آن
قبل از پاندمی کرونا، مسائل مربوط به اقتصاد دیجیتالی )اقتصاد 
دیجیتالی به یک اقتصاد مبتنی بر فناوری های محاسبات دیجیتال 
اشاره دارد. همچنین این مفهوم به عنوان »انجام دادن فعالیت های 
اقتصادی از طریق بازارهایی مبتنی بر اینترنت و شبکٔه گستردٔه جهانی« 
در نظر گرفته شده است. اقتصاد دیجیتال نیز گاهی اوقات به نام اینترنت 
اقتصاد، اقتصاد جدید یا اقتصاد وب شناخته می شود.( به دلیل عدم نیاز 
بازار، توجه زیادی به رشد و گسترش آن نمی شد و حتی در برخی موارد 
مسکوت مانده بود. اما بعد از شیوع پاندمی کرونا، به دلیل ترس مردم 
از همه گیری و قرنطینه ی عمومی، بازار به اقتصاد دیجیتال نیاز پیدا 
کرد و به همین سبب موجب رشد و گسترش آن شد . فروش و بازاریابی 
کاالها و خدماتی که قبال به صورت فیزیکی صورت می گرفت و میلی 
به دیجیتالی شدن، از جانب طرف عرضه و طرف تقاضا نبود، دیجیتالی 
شد. برنامه نویسی، توسعه ی وب و اپلیکیشن، خدمات حوزه ی فناوری 
رشدی 54  مارکتینگ  دیجیتال  و  بازار  تحقیقات  ارتباطات، شبکه، 
درصدی داشته است. به بیان دیگر نه تنها چنین بحرانی بر بازار شغلی 
این حوزه تأثیر منفی نگذاشته، بلکه میزان فرصت های شغلی این حوزه، 

از میانگین فرصت های شغلی صنایع مختلف پیشی گرفت.
روند رشد استخدام نیروی انسانی در حوزه ی فناوری استارتاپی به 
 استخدام گسترده ی نیرو روی آوردند تا تقاضاهای افزوده شده در دوره ی 
کرونا را پاسخ دهند. آمارها نشان می دهند در دوران کرونا، فرصت های 
شغلی حوزه ی فناوری )اعم از تمامی حوزه های آموزشی، پژوهشی، 
فناورانه و سایر( افزایشی بود. همچنین برخی از اصالحات اقتصادی 
حاصل از پاندمی  انجام اصالحات بانکی، گمرکی و مالیاتی، افزایش 
روحیه ی کارآفرینی متناسب با نیاز اقتصاد روز، سرمایه گذاری در کسب 

وکارهای مبتنی بر تکنولوژی های نوین بود.

نتیجه گیری
امروز اقتصاد بسیاری از کشورها به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. بخش های مختلف 
اقتصادی مثل گردشگری، صنعت هواپیمایی، خودروسازی، صادرات 
و واردات و بسیاری از بخش های موثر اقتصاد تحت تاثیر کرونا قرار 
گرفته اند. شیوع کرونا ویروس جدید از انتهای سال 1398 و تداوم آن 
تا سال 14۰1، اقتصاد را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی 
قرار داد. کاهش تقاضا برای صادرات محصوالت ایران )و به طورکلی 
کاهش تجارت جهانی(، تقاضا را از طرف تجارت خارجی متأثر کرد. در 
بخش داخلی نیز تقاضا، هم به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش 
تقاضای برخی کاالها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر شد 
)مانند حمل و نقل، رستوران و هتل داری، پوشاک و ...( تحت تأثیر 
قرار داد. از طرف دیگر عرضه ی اقتصاد نیز با یک شوک منفی مواجه 
شد. اختالل در شبکه ی تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از 
واحدهای صنفی، اقتصاد را با شوک عرضه مواجه کرد. تجربه ی اخیر 
کشور در مواجهه با شیوع ویروس کرونا نشان از ناکارایی نظام حمایتی 
کشور در مواجهه با بحران ها دارد. به نظر می رسد تجربه ی فعلی یک 
تلنگر جدی برای لزوم داشتن نظام مالیاتی شفاف با تأکید بر مالیات بر 
مجموع درآمد افراد و درعین حال نظام حمایتی کامال مرتبط با آن است. 
اگرچه نمی توان میزان تلفات وخیم و فاجعه بار ناشی از بیماری های 
همه گیر را بر اقتصاد، سالمت، سبک زندگی، ارزیابی کرد، در این میان 
یک نقطه ی امید وجود دارد و آن تجربه ی اندوختهی گسترده ای است 

که بشر در رویارویی با بحران های بعدی به دست می آورد.
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ساسان نیک رفتار خیابانی

پـس از تـالش مـردم ایـران بـرای ایجـاد عدالتخانـه و محـدود 
کـردن قدرت شـاه و دربار، سـرانجام، مظفرالدین شـاه قاجار فرمان 
مشـروطه را امضـا کـرد و ایران پس از سـال ها حکومت اسـتبدادی 
و شاهنشـاهی صاحب مجلس شـورای ملی و پارلمان شـد. دوره ی 
نخسـت مجلـس شـورای ملـی ایـران از )14 مهـر 1285 /7 اکتبـر 
ژوئـن  تیـر 1287/ 23   2( در  بسـته شـدنش  تـوپ  بـه  تـا   )19۰6
19۰8( دایـر شـد. مجلـس شـورای ملـی ایـران به عنـوان یکـی از 

نخسـتین پارلمان  هـای غیراروپایـی در جهـان آغـاز بـه کار کـرد.
مجالـس کشـورهای مهمـی در جهـان پـس از مجلـس شـورای 
ملـی تشـکیل شـدند؛ ازجملـه تشـکیل مجلس پاکسـتان 5۰ سـال 
پـس از ایـران در سـال 1956، مجلـس ژاپـن پـس از 41 سـال در 
از 14 سـال در سـال 192۰،  سـال 1947، مجلـس ترکیـه پـس 
مجلـس هنـد پـس از 13 سـال در سـال 1919 و مجلـس روسـیه 

تـزاری چنـد مـاه بعـد در سـال19۰6.

سهمیه بندی مجلس اول شورای ملی براساس جایگاه 
اجتماعی و طبقاتی

قانـون اساسـی مشـروطه در روزگار خـود از مترقی  تریـن قوانیـن 
مصـوب در میـان کشـورها محسـوب می  شـد. طبـق نظامنامـه ی 
انتخابـات دوره ی نخسـت مجلـس شـورای ملـی، انتخابـات نـه بـه 
صـورت تقسـیم بندی کشـور به حوزه هـای انتخابی، بلکه بر اسـاس 
جایگاه هـای اجتماعـی و بـه صورت طبقاتـی انجام می شـد. در این 
میـان شـش گـروه دارای »حـق انتخـاب شـدن« عبـارت بودنـد از: 
1- شـاهزادگان و درباریـان، 2- روحانیـان و طلبه هـا، 3- اشـراف 
و اعیـان، 4- تاجرانـی کـه مـکان مشـخصی بـرای کسـب داشـته 
باشـند، 5- مالکینی که زمین هایشـان حداقل 1۰۰۰ تومان ارزش 
داشـته باشـد، و 6- اسـتادکاران دارای مغـازه )اصنـاف(. عـالوه بـر 
آن، داوطلبان نمایندگی مجلس، باید: »زبان فارسـی بدانند، سـواد 
فارسـی داشته باشـند، رعیت داخله باشـند، معروفیت محلی داشته 

حضور تجار و اصناف در 
مجلس شورای ملی اول ایران

نقش فعال تاجران و اصناف در قانون گذاری دوران مشروطه
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باشـند، داخـل در خدمـت دولتـی نباشـند، سـن آنهـا کمتـر از سـی 
نباشـد و اضافـه از هفتـاد سـال نباشـد، در امـور مملکتـی بصیرتـی 

داشـته باشند«.
همچنیـن همه ی مردم هـم حق رأی دادن نداشـتند. گروه های 
دارای »حـق انتخـاب کـردن« عبـارت بودنـد از: 1- شـاهزادگان 
اشـراف، 4-  و  اعیـان  و طلبه هـا، 3-  درباریـان، 2- روحانیـان  و 
تاجـران، 5- مالـکان و فالحـان و 6- اصنـاف. زنـان، کارگـران، 
شـاگردان اصنـاف و دهقان هـای روسـتایی حـق انتخـاب کـردن 

.)47 سـعیدی؛ 1381:  و  نداشـتند)محمودی 
همچنیـن انتخابـات یکمیـن مجلـس شـورای ملـی بـه صـورت 
حزبـی نبـود و در ایـن زمان هنـوز در عرصه ی سیاسـت ایران حزبی 

شـکل نگرفتـه بود.
بدیـن ترتیـب ترکیـب اجتماعـی و گرایـش سیاسـی نماینـدگان 
نخسـتین مجلس شـورای مّلی از بین گروه هـای مختلف اجتماعی 
و بـه صـورت طبقاتـی و صنفـی شـکل گرفـت و نمایندگانـی از بیـن 
شـاهزادگان و قاجاریـه، علما و طـالب، بازرگانان، اعیان و اشـراف، 
زمینـداران و کشـاورزان و پیشـه وران بـه صـورت جداگانـه برگزیـده 
شـدند. شـمار وکالی تهـران 6۰ نفـر )کـه 32 نفـر آنهـا نماینـده ی 
پیشـه  وران بودنـد( و تعـداد نمایندگان سـایر نقاط کشـور 96 نفر بود.
26 درصـد نماینـدگان دوره ی مجلـس اول را بزرگان اصناف، 2۰ 
درصـد را روحانیـان و 15 درصد را تجار تشـکیل می دادند. در نتیجه 
تجـار و اصنـاف 41 درصـد نماینـدگان مجلـس اول یعنـی اکثریـت 

مجلس را تشـکیل دادند.
ترکیـب سیاسـی هیأت نماینـدگان را بطور کلـی چهارگروه متمایز 
عناصـر  و  ترقی خواهـان  میانـه روان؛  سـنت خواهان؛  می سـاخت: 

رادیـکال؛ تنـدروان یـا انقالبیان)آبراهامیـان؛ 1377: 112(.
سـنت خواهان؛ سیاسـت مشـروطه طلبی را تعـرض بـه معتقدات 
گذشـته می دانسـتند و معمواًل در کسـوت روحانی و در اقلیت مطلق 

بودند.
میانـه روان؛ ایـن گـروه مشـروطه خواه را بطـور کلـی مجتهـدان، 
بازرگانـان و اصنـاف تشـکیل می دادند و اغلب مـوارد با ترقی خواهان 

هـم رأی بودند.
ترقی خواهـان و عناصـر رادیـکال؛ بخـش اعظـم ایـن گـروه را 
روشـنفکران دربرمی گرفتنـد. بـه جماعـت ترقی خواه بایـد چندتن از 
اهـل حکمـت و روحانیون روشـن بین و سـرمایه دارانی که به اقتصاد 

صنعتـی جدیـد توجـه داشـتند و از صنـف تجار سـابق متمایـز بودند 
افزود. را 

یـا انقالبیـان؛ ایـن گـروه عمومـًا نماینـده ی طبقـه ی  تنـدروان 
روشـنفکر به شـمار می آمدند. آنان به رهبری سـید حسـن تقی زاده، 
پشـتیبان اصالحـات گسـترده ی اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی 

بودند.

از طرفـی جناح هـای سیاسـی حاضـر در مجلـس اول عبـارت 
بودنـد از مسـتبدین، معتدلیـن و آزادیخواهـان. مسـتبدین، کم تعداد 
بودند و در مذاکرات مجلس مشـارکت چندانی نداشـتند. نمایندگان 
ایـن جنـاح اغلب شـاهزاده، زمیـن دار یا اعیـان بودنـد. آزادیخواهان 
نماینـده ی طیـف روشـنفکر بودند و به رهبری سـید حسـن تقی زاده 
اجتماعـی،  از اصالحـات گسـترده ی  اسـکندری،  و یحیـی میـرزا 
سیاسـی و اقتصـادی حمایـت می کردنـد. آنهـا در مجلـس اقلیـت 
بودنـد، امـا شـخصیت های تاثیرگـذاری در آن عضویـت داشـتند که 
بسـیاری از آنـان اعضـای کمیتـه ی انقالبـی، مجمع آدمیـت و گنج 
فنـون بودنـد. اکثریـت مجلـس بـا معتدلیـن بـا رهبـری محمدعلی 
شـالفروش و امین الضرب بودند که از سـوی سـید محمد طباطبایی 

و سـید عبداللـه بهبهانی پشـتیبانی می شـدند.

تصویب قانون انجمن های تجارتی در مجلس اول
تاریـخ ایـران در عصـر جدیـد بـا نظـام پارلمانـی عجیـن اسـت، 
نظامـی پارلمانی کـه تمامی روابط اجتماعـی و اقتصادی و فرهنگی 
جامعـه را زیـررو کـرد و ایـران را یکسـره از دنیـای کهـن بـه جهـان 
جدیـد پرتـاب کـرد. تحـوالت مجلـس اول شـورای مّلـی تجـدد و نو 
شـدن بـود، امـری که کشـور ما بـا همـه ی تالش ها وکوشـش های 

12۰ سـال گذشـته همچنـان در کشـاکش آن اسـت.
مسـائل بسـیار عمـده ای در مجلـس اول شـورای ملـی ازقبیـل 
مسـئولیت وزرا در پیشـگاه پارلمـان و انحصـار عـدد آنهـا در هشـت 
نفـر و تعییـن حـدود و مواجـب پادشـاه و آزادی مجامـع و مطبوعات 
و اصـالح بودجـه ی مالیـه و اتمام و تکمیـل قانون اساسـی و امثال 
اینگونه مسـائل اساسـیه مطرح شـد. فکر دموکراسـی ایرانی نه تنها 
در ایـن دوران پـرورش یافـت بلکـه حاکمیت قانون، برابـری و آزادی 
انسـان ها در عرصـه ی عمـل پیگیری شـد و به تدویـن نظام حقوقی 

بـر پایه ی حاکمیـت قانـون پرداختند.

۲۶ درصد نمایندگان 
دوره ی مجلس اول 

را بزرگان اصناف، ۲0 
درصد را روحانیان 
و 1۵ درصد را تجار 

تشکیل می دادند. در 
نتیجه تجار و اصناف 
41 درصد نمایندگان 

مجلس اول یعنی 
اكثریت مجلس را 

تشكیل دادند.

...

حاج میرزا ابراهیم آقا شهید تبریزی )نماینده ی طبقه ی اصناف(
سید حسن تقی زاده )نماینده ی طبقه ی تجار و اصناف(

میرزا ابراهیم خان شرف الدوله کالنتر )نماینده ی طبقه ی اعیان(
میرزا حسن خان احسن الدوله )نماینده ی طبقه ی فالحین(
میرزا صادق خان مستشارالدوله )نماینده ی طبقه ی اعیان(

حاج میرزا فضل علی آقا )نماینده ی انتخابی علما(

میرهاشم تبریزی )نماینده ی انتخابی علما(
حاج محمد آقا حریری)نماینده ی طبقه ی تجار(

میرزا آقا فرشی)نماینده ی طبقه ی تجار(
بدایت الله میرزا

میرزا آقا اصفهانی اعتمادالملک )نماینده ی طبقه ی تجار(
حاج میرزا یحیی امام جمعه خویی )نماینده ی انتخابی علما(

نمایندگان مردم تبریز و آذربایجان در مجلس اول
تبریـز و آذربایجـان نیـز بـه دلیل اهمیت این شـهر در معادالت سیاسـی، اجتماعی، اقتصـادی و فرهنگی آن دوران ایـران پس از تهران 

بـا 12 نفـر بیشـتر نماینـده را در مجلس اول داشـت. نمایندگان تبریـز در مجلس اول شـورای ملی را افراد زیر تشـکیل می دادند.
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معـرف  کامـل  صراحـت  بـا  آن  متمـم  و  اساسـی  قانـون  متـن 
سـنت ها، عقایـد و تمایـالت طبقـات مختلف افـراد جامعـه و نیروها 
و قدرت هـای آشـکار و پنهـان مسـلط بـر اوضـاع اسـت و در بررسـی 
از مـواد و اصـول آن بخوبـی درمی یابیـم کـه چگونگی هر یـك از آنها 
نماینـده ی انعـکاس علـل فـوق و تأثیـر قـدرت و نفـوذ عامل سـازنده 

اسـت. انقالب 
مصوبـات مجلـس قانون گـذاری در مـدت زمـان کوتـاه فعالیـت 

خـود از قـرار زیـر بـود:
 25( مـاده   9۰ در  ایـران  دارالشـورای  داخلـی  نظام نامـه ی   .1

)1285 مهرمـاه 
2. نظام نامه ی اساسی مشتمل بر 51 ماده )28 آذرماه 1285(

3. متمم قانون اساسی در 1۰7 ماده )14 مهرماه 1286(
4. قانـون انجمن هـای ایالتـی و والیتـی در 122 مـاده )خردادماه 

)1286
5. قانون بلدیه در 1۰8 ماده )11 خردادماه 1286(

6.  قانون مطبوعات در 52 ماده )18 بهمن ماه 1286(
7. قانـون تشـکیل ایـاالت و والیـات و دسـتورالعمل حـکام که به 
قوانیـن وزارت داخلـه معـروف اسـت. شـامل 432 مـاده و 26 مـاده 

ضمیمـه )17 آذرمـاه 1286(
8. قانون وظایف یا مسـتمریات شـامل 1۰ ماده )1 اردیبهشت ماه 

)1287
9. قانون ممیزی علمی و اجرای آن )1286(

1۰. قانون انجمن های تجارتی )1287(
11. قانون رشوه و مجازات آن

12. قانون تعیین مقرری دربار سلطنتی
13. قانون عدلیه که ناتمام ماند

14. ترتیب بودجه و تعیین مخارج ادارات

ی
ّ
اصالحات اقتصادی دیگر مجلس اول شورای مل

برطبـق اصـل پانزدهـم متمـم قانون اساسـی مـورخ 29 شـعبان 
1325 / 17 اکتبـر19۰7 کـه بیـان داشـته »هیچ ملکـی را از تصرف 
صاحـب ملـك نمی تـوان بیـرون کـرد مگر بـا مجـوز شـرعی و آن نیز 
پس از تعیین تأدیه قیمت عادله اسـت. و نیز اصل شـانزدهم، ضبط 
امـالك و امـوال مـردم بـه عنـوان مجـازات و سیاسـت ممنوع اسـت 

مگـر بـه حکم قانـون.« مالکیت فرد محترم شـناخته شـده اسـت.
یکـی ازکارهـای بـزرگ مجلـس اّول متعـادل کـردن بودجـه ی 
کشـور بـود. بـرای ایـن منظـور کمیسـیونی بـه نـام کمیسـیون مالی 

تشـکیل و مأمـور تهیـه و تنظیـم بودجـه شـد.

نقش فعال بخش خصوصی در مجلس اول شورای ملی
نخسـتین دوره ی مجلس شـورای ملی ایران در کنار ویژگی هایی 
چـون پیشـرو بـودن و تقـدم زمانی نسـبت به بسـیاری از کشـورهای 
جهـان، از یـک قانـون اسـاس مترقـی و پیشـرفته برخـوردار بـود. از 
سـویی بـا رویکرد انتخـاب نماینـدگان براسـاس طبقـات مختلف به 
نوعـی چنـد صدایـی و ایـن ویژگـی را کـه مجلـس نماینده ی اقشـار 
گوناگـون مـردم اسـت، دارا بود )گرچـه بخش هـای مختلف جامعه 
همچـون کارگـران و زنـان غایب بودند و البته ایـن را هم باید در نظر 
گرفـت کـه ایـن طیف هـا در آن دوران از سـواد بی بهـره بودنـد و این 

دلیـل عمـده ی غیبـت این افـراد بود(.
از سـویی دیگـر حضور تجار و اصناف و سـهم قابـل اعتنای آنان 
در ایـن مجلـس نشـان از توجـه زیـاد بـه حضـور بخـش خصوصـی 
در تدویـن قوانیـن بـود. امـری کـه متاسـفانه در ادوار مختلـف تاریخ 

مجلـس ایـران جـای خالی آن احسـاس می شـود.
متاسـفانه بـا به توپ بسـته شـدن مجلـس و آغاز دوران اسـتبداد 
صغیـر و سـپس ایثـار و مقاومـت مـردم تبریز بـاری دیگـر مجلس با 
دو سـال وقفـه بـه کار خـود ادامـه داد امـا برخـی تغییرات عمـده در 
سـازوکار انتخـاب نماینـدگان بوجـود آمـد. از جملـه  ی ایـن تغییرات 

حـذف انتخابـات صنفـی بود.

حذف انتخابات صنفی در مجلس دوم
برابـر  ق   1327 سـال  جمادی الثانـی   27 جمعـه ی  روز  صبـح 
28 تیرمـاه 1288 ش، پـس از فتـح تهـران پانصـد نماینـده از میـان 
نماینـدگان مجلـس اول، نیروهـای مجاهدیـن و بختیـاری، بـازار و 
آزادیخواهـان گـرد آمـده، دومیـن مجلـس عالـی را تشـکیل دادنـد. 
تعـداد ایـن جمـع در حـدود سـیصد نفـر بـود و چون شـرکت همه ی 
ایـن افـراد در تدویـن لوایـح ضـروری و بسـیار فـوری میسـر نبـود از 
میـان خـود چنـد تن انتخـاب کردنـد تا بـا دقـت پیشـنهادها و لوایح 
ضـروری را تنظیـم و بـرای تصویـب بـه مجلـس عالـی تقدیـم کنند.
مجلـس عالـی همچنیـن قانـون جدید انتخـاب را تصویـب کرد. 
ایـن قانـون شـرط مقـدار ثـروت را بـرای مالـکان بـه 25۰ تومـان 
کاهـش داد، نمایندگـی بـر مبنـای طبقـه و شـغل را لغو کـرد، تعداد 
کرسـی های نمایندگی تهران را از 6۰ به 15 تقلیل داد، کرسـی های 
نماینـدگان ایـاالت را بـه 1۰1 کرسـی افزایـش داد و چهـار کرسـی 

بـرای اقلیت هـای مذهبـی در نظـر گرفتـه شـد.
بدیـن ترتیـب در تجربـه ی 126 سـال پارلمـان ایـران، تنهـا در 
دوره ی اول بـه طـور مسـتقیم شـاهد حضـور طبقـات مختلـف از 

جملـه تجـار و اصنـاف در صحـن مجلـس هسـتیم.

متن قانون اساسی و 
متمم آن با صراحت 

كامل معرف سنت ها، 
عقاید و تمایالت 

طبقات مختلف افراد 
جامعه و نیروها و 
قدرت های آشكار 
و پنهان مسلط بر 
اوضاع است و در 
بررسی از مواد و 
اصول آن بخوبی 

درمی یابیم كه 
چگونگی هر یك 
از آنها نماینده ی 

انعكاس علل فوق و 
تأثیر قدرت و نفوذ 

عامل سازنده انقالب 
است.

...

سید حسن تقی زاده حاج محمد آقا حریری حاج میرزا ابراهیم آقا تبریزیحاج میرزا فضل علی آقا
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فرصت ها و تهدیدهای 
جنگ اوکراین
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   در ابتدا بفرمایید به نظر شما جنگ روسیه و اوکراین، به

چه تهدیدها و فرصت هایی برای تجار کشور به ویژه 
بازرگانان آذربایجان شرقی به همراه دارد؟

تّجار  ایرانی و  بازرگانان  از آغاز جنگ اوکراین و روسیه،  قبل 
کل دنیا با این دو کشور مشغول تجارت بودند اما با شروع جنگ، 
بسیاری از آن ها از روسیه و به ویژه اوکراین خارج شدند. از سوی 
به دلیل وقوع جنگ، تحریم هایی علیه  اکنون  دیگر متاسفانه 

این  می توان  میان  این  در  است.  اعمال شده  اوکراین  و  روسیه 
تهدیدهای موجود را به فرصت های تجاری تبدیل کرد چرا که 
روسیه به دلیل داشتن جمعیت زیاد که اکثرا نیز مصرف کننده 

هستند، بازار خوبی دارد. 
متاسفانه زمانی که باید به روسیه فوالد صادر می کردیم شاهد 
باید  که  زمانی  یعنی  بودیم.  فوالد  برای صادرات  عوارض  وضع 
بیشترین صادرات فوالد به کشور روسیه انجام می شد، جلوی آن 

دبیر میز استانی روسیه:

آذربایجان شرقی باید مرکز ثقل 
تجارت با اوراسیا باشد

دفتر مرکزی اوراسیا باید در تبریز باشد

تجار و بازرگانان همواره به دنبال یافتن بازارهایی جدید با منافع باال برای صادرات محصوالت خود هستند. اکنون با شرایط ویژه ای که در منطقه به دلیل وقوع 
جنگ بین روسیه و اوکراین شکل گرفته، جدول محاسبات تّجار نیز به نوعی تغییر کرده و توجه کشورها به سمت بازار اوراسیا جلب شده است. البته بازار بزرگ 

اوراسیا نیز بازاری نیست که تجار و بازرگانان به راحتی از مزایای آن چشم پوشی کنند. 
آذربایجان شرقی از گذشته تاکنون یکی از استان  های مطرح در حوزه ی تجارت بوده و اکنون نیز به دلیل موقعیت استراتژیک و به عنوان یکی از استان های 
مرزی و نزدیک به اوراسیا در اولویت مراودات تجاری قرار گرفته است. در این زمینه به منظور آشنایی بیشتر با مسائل و مشکالت تّجار و یافتن راهکاری برای 

افزایش صادرات به اوراسیا، گفتگویی با سیدیوسف حسینی، عضو هیئت نمایندگان و دبیر میز استانی روسیه داشته ایم که در ادامه می خوانید.
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گرفته شد که به دنبال آن، کشورهایی مانند ترکیه در این زمینه از 
ما سبقت گرفتند.

باید به این موضوع توجه کنیم که در کشور ما فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی، بسیار قوی هستند اما برخی سنگ اندازی ها از 
سوی مسئوالن استانی و کشوری بر سر راه این بخش صورت 

گرفته است. 
در  مجازی  آب  صادرات  برای  عوارض  نیم درصدی  تعیین 
بخش محصوالت کشاورزی یکی دیگر از مسائلی است که توان 
رقابت تّجار را با بازرگانان کشورهای خارجی کاهش داده است. 
چرا باید امروز برای یک ماشین محصول پسته، 18 تا 20 میلیون 
تومان عوارض دهیم؟ این دالیل باعث می شود که ما قدرت رقابت 

خود را از دست بدهیم.

  امروز، تّجار و بازرگانان بخش خصوصی بعد از فراز 
و نشیب های بسیار، ذائقه ی مشتریان را شناخته اند. 
واقعیت این است که ورود به بازار روسیه بسیار سخت 
است و تّجار کشور برای ورود به این بازار، هزینه های 
این  از  نباید  چرا  بنابراین  کرده اند  پرداخت  را  زیادی 

فرصت بهره مند شوند؟ 
استان آذربایجان شرقی باید مرکز ثقل ارتباط تجاری با اوراسیا 
این  و گیالن، مدعی  مانند خراسان رضوی  استان هایی  باشد. 
موضوع هستند. باید این موضوع را هم در نظر گرفت که اگر 
امروز صادرکنندگان استان برای صادرات محصوالت خود به سایر 
استان ها مراجعه می کنند به این دلیل است که ما نتوانسته ایم 
نظر صادرکنندگان را جلب کنیم. با وجود این که در استان یک 
درخت نخل نداریم ولی بخش عمده ی خشکبار و خرما به وسیله 
آذربایجان صادر می شود که ظرفیت  از گمرکات  آذربایجانی ها 

بزرگی است. 
وجود مشکالت و بروکراسی های اداری، صادرکنندگان بزرگ 
را به شهرهای دیگر کوچ می دهد، در حالی که قوانین سایر شهرها 
را  موضوع  این  همه  است.  یکسان  آذربایجان شرقی  قوانین  با 
می دانند که هیچ کشوری آباد نمی شود مگر این که حجم قابل 

توجهی از صادرات و واردات داشته باشد. 
در حال حاضر، واردات ما مشکل دارد. در دنیا، معامله ی یک 
هواپیما در عرض چند ثانیه انجام می شود اما در ایران، دریافت 
یک کد آی آر سی حدود 20 روز زمان نیاز دارد. این مشکالت باید 
از سوی مسئوالن تسهیل شده تا مسیر مراودات تجاری هموارتر 
شود. به جرات می توان گفت که تحریم ها خاصیت خود را از دست 
را  صادرکنندگان  داخلی  تحریم های  وجود،  این  با  ولی  داده اند 

خیلی خسته کرده است. 

   فرصت های ایجاد شده در فضای جدید با روسیه در 
حوزه ی صادرات و واردات را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

فضای جدید بهترین بستر برای افزایش صادرات و واردات 
روسیه  شده،  اعمال  تحریم های  به  توجه  با  مثال  برای  است. 
نمی تواند نهاده های دامی را صادر کند ولی ما به راحتی می توانیم با 

واردات، این نهاده ها را در استان استفاده کنیم.
در این زمینه اعالم آمادگی می کنیم که نهاده های دامی را تحت 
هر شرایطی حتی به استان های همجوار مانند آذربایجان غربی، 
زنجان و اردبیل نیز ارسال کنیم. برخی از تّجار در زمینهی نحوه 
بازگرداندن ارز مشکل دارند که اگر این موارد حل شود، بهترین 

بازار برای صادرات محصوالت ایجاد خواهد شد. 
استان  از  تجاری  هیئت  یک  قالب  در  که  سفری  در 
به خوبی  این موضوع  انجام شد،  ارمنستان  به  آذربایجان شرقی 
مشهود بود که برخی تّجار این کشور به دلیل نبود ثبات در بازار 
ارمنستان  که  حالی  در  ندارند  ما  با  تجارت  برای  تمایلی  ایران 
دروازه ی ورود به بازار 300 میلیون نفری اوراسیا است و برای ما 
اهمیت زیادی دارد. با هم افزایی و اتحاد فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی و مسئوالن دولتی، می توانیم جایگاه ایران را در بازار 

اوراسیا تثبیت کنیم. 

  با توجه به افزایش اهمیت کریدور شمال به جنوب 
به دلیل وقوع جنگ و تحوالت ایجاد شده، چه نقشی 

می توانیم در این زمینه ایفا کنیم؟
کریدور شمال - جنوب بهترین موقعیت برای تسهیل مراودات 
تجاری است. هم اکنون در بخش حمل و نقل مشکالت زیادی 
داریم که اگر تنها 30 درصد این پروژه محقق شود، مزایای زیادی 
برای تّجار خواهد داشت. اگر بخواهیم در بازارهای جهانی حضور 
داشته باشیم باید ذائقه ی مشتریان را شناسایی کنیم و محصوالت 
با کیفیت و قیمت مناسب به بازار عرضه کنیم و در غیر این صورت 
نمی توان کاری در این زمینه انجام داد. کریدور شمال - جنوب باید 
یکی از دغدغه های اصلی ما باشد چرا که می تواند نقش ویژه ای 

در رونق تجارت استان داشته باشد. 

   به مشکالت حمل و نقل و تاثیر آن در حوزه تجارت 
اشاره کردید؛ پیشنهاد شما برای حل مشکل ترانزیت 

چیست؟
کار را باید به کاردان سپرد اما متاسفانه این اتفاق رخ نمی دهد. 
حوزه ی  در  ارس  آزاد  منطقه  در  شرکت  یک  اگر  مثال  برای 
جابجایی کاالها فعالیت می کرد، استان در وضعیت بسیار خوبی 

قرار می گرفت. 
همچنین اختیارات منطقه آزاد ارس بسیار محدود شده است؛ 
برای مثال در منطقه ی آزاد اروند، خودروهای سواری می توانند به 
کل استان تردد کنند و این در حالی است که منطقه آزاد ارس در 
این خصوص محدود شده است. متاسفانه در موضوع حمل و نقل 
کاال دچار مشکل شده ایم و کار به دست دالالن افتاده است و با 

حضور دالالن در این حوزه، نتیجه ای بهتر از این، نخواهیم دید.

روسیه  و  ایران  اتاق  حاضر  حال  در  شما  نظر  به    
نزدیکی  به  توجه  با  و  دارد  قرار  جایگاهی  چه  در 
آذربایجان شرقی به روسیه و کشورهای قفقاز باید چه 

جایگاهی در این زمینه داشته باشیم؟
خیلی از استان ها مدعی شده اند که باید مرکز تجارت کشور 
با اوراسیا شوند در صورتی که اگر به تجار و تولیدکنندگان استان 
ارائه  به آن ها  بها داده شده و خدمات درستی  آذربایجان شرقی 
شود، به راحتی می توانند مرکز ثقل تجارت با اوراسیا شوند. در حال 
حاضر بعد از تهران، بیشترین مراجعه برای اخذ مجوز مبدا قرنطینه 
مربوط به آذربایجان شرقی است و این امر برای همه واضح است 
که که اگر تّجار و تولیدات آذربایجان شرقی نباشند، کسی نمی تواند 
جوابگوی این موضوع باشد اما در این راستا کمی باید چانه زنی 
کرد. اگر امروز برای به دست آوردن جایگاه خود تالش نکنیم، 

استان های دیگر جایگاه ما را در این حوزه تصاحب خواهند کرد. 
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  وضعیـت صنعـت فـوالد اسـتان آذربایجان شـرقی را 
چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟

سـرمایه گذاری  نظـر  از  فـوالد  بخـش  در  آذربایجان شـرقی 
شـرکت های خصوصـی در رتبـه ی نخسـت کشـوری قـرار دارد و 

15 درصـد تولیـد و هشـت درصد صـادرات فوالد کشـور متعلق به 
اسـتان آذربایجان شـرقی اسـت.

از  یکـی  واحـد،   45 بـه  نزدیـک  بـودن  دارا  بـا  اسـتان  ایـن 
قطب هـای تولیـد فـوالد در کشـور اسـت و 24 درصـد واحدهـای 

گفتگوی نشریه اتاق تبریز با رییس هیئت مدیره انجمن فوالد آذربایجان

فرصت سوزی برای کسب سهم بیشتر بازارهای بین المللی

جنگ اوکراین و روسیه، فرصت ها و تهدیدهایی را برای بازرگانان و تجار و صادرات و واردات ما ایجاد کرده است. از طرفی سرمایه گذاری های کالنی در 
حوزه ی فوالد در کشور و استان آذربایجان شرقی صورت گرفته است و فضای مناسبی برای صادرات این محصوالت به کشورهای منطقه از جمله قفقاز 
فراهم آمده است. با این حال اتخاذ برخی سیاست ها و تعییر برخی تعرفه ها  قوانین، فرصت تاریخی صادرات فوالد را از تولیدکنندگان ایرانی و استانی 

گرفت. به همین مناسبت نشریه اتاق تبریز به پای صحبت با کریم رحیمی، رییس هیئت مدیره انجمن فوالد آذربایجان نشسته است:
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می کننـد. فعالیـت  اسـتان  ایـن  در  فـوالدی 
همچنین فوالد، باالترین نرخ ارزآوری را برای اسـتان دارد و 
ایـن صنعـت در آذربایجان شـرقی برای بیش از شـش هـزار نفر 

زمینه ی اشـتغال زایی را فراهم کرده اسـت.

   دربـاره دامپینـگ روسـیه صحبت کنید. بـه نظرتان 
ایـن اتفـاق چـه تاثیـری بـر صنعـت فـوالد در ایـران 

دارد؟
بـا دامپینـگ کشـور روسـیه وضعیـت قیمت هـا کامـال تغییر 
و به تبـع آن، قیمـت بـازار جهانـی افت شـدیدی کـرد و به نرخی 

رسـید که تاکنون سـابقه نداشـت.
رکـود در سـاخت و سـاز نیز باعث شـد ایران رکـود عمیق تری 
را تجربـه کنـد، از طـرف دیگـر سیاسـت گذاری ناصحیـح و اخذ 
بـه همـراه  را  ایـران  فـوالد  نـرخ  افزایـش  عـوارض صادراتـی، 
داشـت کـه ایـن امـر باعـث بی اعتمـادی در بـازار صادراتـی بـه 
شـرکت های ایرانـی و فرصت سـوزی برای کسـب سـهم بیشـتر 

بازارهـای بین المللـی شـد.
دامپینـگ،  بـا  روسـی  شـرکت های  زمانـی  برهـه ی  آن  در 
بازارهـای صادراتـی ایـران در خاورمیانـه و شـرق آسـیا را هـدف 
قـرار داده و محصـوالت خـود را جایگزیـن محصـوالت ایرانـی 
کردنـد، امـا ایـران با تولیـد حـدود 28 میلیون تن نزدیـک به 71 
درصـد از سـهم تولیـد فـوالد در منطقـه خاورمیانـه را در اختیـار 

است. داشـته 
تولید مقاطع فوالدی در کشـور از حجم تقاضا بیشـتر است و 
دولـت باید بـا برنامه های حمایتی، تسـهیل فضای کسـب وکار، 
محدودیت هـای  کـردن  کـم  حصـر،  از  صـادرات  خـروج 
تولیدکننـدگان و دادن آزادی عمـل بیشـتر به تولیدکننده به فکر 

صـادر کـردن هـر چه بیشـتر باشـد.

   آیـا تاثیـر پاندمـی کرونـا بـر صنعـت فـوالد از بیـن 
رفتـه یـا همچنـان ادامـه دارد و تاثیـر جنـگ روسـیه و 

اوکرایـن بـر ایـن صنعـت چیسـت؟
در پـی اپیدمـی ویـروس کرونا فعالیـت بسـیاری از کارخانه ها 
و صنایـع بـزرگ تحـت تاثیـر قـرار گرفـت ولـی االن در دوران 
پسـاکرونا هسـتیم و اپیدمـی بـه پایـان رسـیده اسـت و می  تـوان 
گفـت شـرکت های فـوالدی از اطمینـان بیشـتری در شـرایط 

فعلـی بـرای حیـات برخوردارنـد.
بـا شـیوع جنـگ بیـن اوکرایـن و روسـیه شـاهد پنـج تـا 1۰ 

درصـد تورم جهانی بوده ایم و از آنجایی که قسـمت عمده ی گاز 
اروپا توسـط روسـیه تامین می شـود قطعی گاز، اروپـا را با بحران 
بزرگـی رو بـه رو کـرد و صنعت فـوالد به عنـوان مصرف کننده ی 

عمـده ی گاز بـا تهدید و چالـش بزرگی مواجه اسـت.
پایین دسـتی  صنایـع  در  را  خـود  تاثیـر  بیشـترین  گاز  قطـع 
نشـان خواهـد داد. جنـگ روسـیه و اوکرایـن، دو تولیدکننـده و 
صادرکننـده بـزرگ فوالد دنیـا را از بازار حذف کـرد، اوکراین یکی 
از صادرکننـدگان محصـوالت فـوالدی بـه منطقـه ی خاورمیانه 
محسـوب می شـود و با شـروع جنگ از بازار منطقه خارج شـد.
ایـن اتفـاق یـک فرصـت اسـتثنایی و شـاید تکرارنشـدنی بود 
تـا شـرکت های فـوالدی ایرانـی بتوانند بـه بازارهـای جدیدی در 
منطقـه، محصـول خـود را صـادر کننـد امـا سیاسـت های اخـذ 

شـده ایـن امیـد را از تولیدکننـدگان گرفت.

  بـر اسـاس اظهـارات کارشناسـان، در سـال های 
آینـده بحـث انـرژی بزرگ ترین مسـئله بـرای صنعت 
فـوالد خواهـد بود. به نظر شـما آیا می تـوان راهکاری 

بـرای ایـن چالش اندیشـیده شـود یـا خیر؟
انـرژی یـک واقعیـت اسـت، امـا صنعـت  محدودیت هـای 
و  پیشـران  صنعـت  اسـتراتژیک،  صنعـت  به عنـوان  فـوالد 
اشـتغال زا، 5 تـا 6 درصـد مصرف بـرق صنایع را در اختیـار دارد، 
امـا اجحافـی که در حـق این صنعت از بابـت قطعی حامل های 

انـرژی می شـود بسـیار زیـاد اسـت.
ارزان بـودن حامل هـای انـرژی در ایران یک مزیـت بود ولی 
در سـال های اخیـر دچـار چالـش بزرگـی شـده اسـت، صنعـت 
فـوالد یـک صنعـت دارای خطـوط پیوسـته اسـت بـه همیـن 
جهـت قطعـی بـرق و گاز و سـرد شـدن کـوره میلیاردهـا دالر 

هزینـه را متوجـه صنعـت فـوالد می کنـد.
و  مشـارکت  امـکان  ایجـاد  و  بانکـی  تسـهیالت  اتخـاذ 
و  نیروگاه هـا  احـداث  جهـت  واحدهـا  مسـتقیم  بهره منـدی 
الزم  کارهـای  از  یکـی  نیروگاه هـا  سـوخت  تامیـن  تضمیـن 
در ایـن حـوزه اسـت. عـالوه بـر ایـن مـورد طراحـی و سـاخت 
و  دولتـی  بخش هـای  مشـارکت  بـا  نیروگاهـی  پروژه هـای 
غیردولتـی و مهیـا کـردن مسـیر دسـتیابی بـه اسـتفاده از منابع 
پروژه هـای  اجـرای  و  قابلیت سـنجی  انرژی هـای تجدیدپذیـر، 
و  ظرفیت هـا  از  اسـتفاده  بـا  و...؛  بـادی  خورشـیدی،  متعـدد 
پتانسـیل های کشـور راهکارهایـی اسـت کـه بـرای ایـن چالش 

اندیشـید. می شـود 

جنگ روسیه 
و اوکراین، دو 
تولیدکننده و 

صادرکننده بزرگ 
فوالد دنیا را از بازار 
حذف کرد، اوکراین 

یکی از صادرکنندگان 
محصوالت فوالدی به 

منطقه ی خاورمیانه 
محسوب می شود و 

با شروع جنگ از بازار 
منطقه خارج شد.

این اتفاق یک 
فرصت استثنایی و 
شاید تکرارنشدنی 
بود تا شرکت های 

فوالدی ایرانی 
بتوانند به بازارهای 
جدیدی در منطقه، 

محصول خود 
را صادر کنند اما 

سیاست های اخذ 
شده این امید را از 

تولیدکنندگان گرفت.

...
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دانش بنیان
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   میزان تعامل بین بخش دولتی و شرکت های خصوصی را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

و  دولتی  بخش  بین  موثری  ارتباط  هیچ  بگوییم  اگر  نیست  منصفانه 
شرکت های دانش بنیان وجود ندارد، اما باید گفت، این ارتباط بیشتر ظاهری 

بوده تا واقعی و در حد مصاحبه و فیلم برداری است. 

   چه عاملی باعث می شود که این ارتباط نتواند وارد فاز اجرایی 
و عملی شود؟

ببینید شرکت های دانش بنیان بر پایه ی دانش فنی ایجاد می شوند و 
الزمه ی چنین فعالیتی آزمون و خطا، مطالعه و پرداخت دستمزد به افراد 
متخصص است. به همین دلیل این شرکت ها نیازمند پشتیبانی مالی هستند، 
البته منظور تزریق پول به این مجموعه ها نیست، بلکه بیشتر تصویب قوانین و 
انجام طرح های حمایتی از جمله مسائل مالیاتی، بیمه و محل فعالیت شرکت 

مدنظر است. 

   چالش های اساسی شرکت های دانش بنیان در استان از دید 
شما چیست؟

خالء پشتیبانی مالی برای دانش فنی و آموزش نیروی انسانی. ما باید 
افراد متخصص تربیت کنیم، بیشتر فعاالن ما در حوزه ی صنعت متخصص 
نیستند، گرچه دارای تحصیالت دانشگاهی هستند، اما از حوزه ی صنعت 
آگاهی ندارند. باید پژوهشکده ای ایجاد کنیم که نیروی انسانی دقیقا از زمان 
تحصیل با کار درگیر شود. البته ما در شرکت این کار را به طور غیر رسمی انجام 
می دهیم و اکنون تعدادی از مدیران هولدینگ ما از زمان تحصیل در دانشگاه 

وارد شرکت شده اند. 
یکی از مشکالت ما این است که تولید نیرو در کشور کم، اما خروج نیرو زیاد 
است. ما در شرکت های دانش بنیان تنها یک بخش از این چالش را می توانیم 
رفع کنیم، باقی امور باید به دست دولت حل شود. خالء بعدی را باید هزینه بر 

بودن تولید دانش دانست که نیاز به حمایت های واقعی دارد. 

هنگامی که صحبت از حمایت می شود، بحث اعطای وام با درصد باال و 
معرفی چندین ضامن به میان می آید، در حالی که دولت می تواند به جای وام 
دادن مانند کشور ترکیه دستگاه ها و ماشین آالت الزم برای واحدهای صنعتی 
را خریداری کند و تحت مالکیت خود دولت در اختیار مجموعه ها قرار دهد. 
به نظر من مدیران دولتی ما در رابطه با حمایت از صنعت می توانند از کشور 

ترکیه الگوبرداری کنند.

   به نظر شما شرکت های دانش بنیان در استان توانسته اند به 
توان واقعی خود برسند؟

یک تعداد از شرکت ها بله. در حال حاضر ما در استان شرکت های بزرگی 
داریم که در مسیر خوبی قرار دارند و پیشرفت کرده اند، اما در مقابل برخی 
شرکت ها نیز نتوانسته اند پتانسیل های خود را فعال کنند. اما اینکه بگویم 
درصد و آمار دقیقی از تعداد شرکت های موفق دارم، صحیح نیست. ولی تا 

جایی که مطلع هستم، شرکت های موفق چندان زیاد نیستند. 

   تا چه حد از نظرات و ایده های بخش خصوصی در تدوین 
قوانین استفاده می شود؟

مدتی می شود که پارک علم و فناوری کانال ارتباطی برای فروش درست 
کرده است که امکان فروش محصوالت دانش بنیان را فراهم می کند. این 
اتفاق مثبت در استان در حال رشد است و اگر تداوم یابد شرکت ها می توانند به 

توان واقعی خود برسند. و اگر نشود قطعا شرکت ها زیان خواهند داد.
در این زمینه می توان به تجربه ی موفق وزارت اقتصاد و دارایی آلمان در 
ایجاد توان رقابتی بین شرکت های کوچک و متوسط و جستجوی بازار در 
کشورهای جهان سوم برای افزایش بستر تعامل تجاری اشاره کرد، دولت ما 
هم می تواند این بستر را در کشورهای همسایه مثل افغانستان، آذربایجان و... 

آماده کند. 
شرکت های ما به شخصه توان چنین کاری را ندارند و دولت باید در این 

زمینه با برنامه ریزی خوب شرکت های کوچک و متوسط را یاری کند. 

در گفتگو با مدیر عامل »ساتکو« مطرح شد؛

ارتباط بخش دولتی و شرکت های دانش بنیان 
بیشتر ظاهری است تا واقعی

شـرکت سیال سـازان آذران تدبیـر )سـاتکو( بیـش از یـک دهـه سـابقه ی تحقیقاتـی در صنایـع متالوژی 
داشـته و در حـال حاضـر دارای چندیـن واحـد بازرگانی، مهندسـی، توسـعه و تحقیـق، آمـوزش، پیمانکاری 
و تجهیـزات اسـت کـه از سـال 88 در زمینـه ی تامین مـواد اولیه صنایع فلـزی و ریخته گری بـه عنوان یک 

شـرکت دانش بنیان فعالیـت دارد.
در ادامـه نظـر امیـر ممـدوح؛ مدیر عامل شـرکت سـاتکو را به عنوان یک شـرکت موفق دانـش بنیان که 
سال هاسـت در زمینـه ی صنعـت فعالیت دارد را در زمینه ی نحـوه و میزان تعامل بخش خصوصی و دولتی 

در اسـتان پیگیر می شویم.
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گزارش ویژه اتاق تبریز از حضور تبریزی ها در 
نمایشگاه فرش ایران

از تقویت پول ملی تا 
ضرورت برداشتن پیمان ارزی



53

گزارش ویژه نمایشگاه فرش تهران
یز

تبر 
ی 

ورز
شا

و ک
ن 

اد
مع

ع، 
نای

ص
ی، 

گان
ازر 

ق ب
اتا

ه 
شری

ن
14

01
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به

صادرکننده  و  کننده  تولید  قدیمی ترین  پرویزیان،  محمدی  حسن 
فرش تبریزاست . او چهره ماندگار و پیشکسوت حوزه تولید و صادرات 
او  است.   تبریز  دستبافت  فرش  شناسنامه  نوعی  به  و  تبریز  فرش 
وارد  تبریز  در  از سال 1353  تبریز است که  مدیرعامل شرکت فرش 
حوزه فرش شده است. او تا 1۰ سال پیش هر سال در نمایشگاه  های 
بین المللی فرش جهان از جمله مسکو، کانادا،اروپا، فرانسه و آمریکا 
شرکت کرده است. از او درباره کمرنگ شدن حضور فرش ایرانی در 

بازارهای بین المللی  پرسیدم.
بازار  در  امروز  ایرانی ها  هنر  این  که  بوده  تقصیر خودمان  راستش 
جهانی کمرنگ شده است. فرش ایرانی که ما تولید می کنیم، شناسنامه 
دارد و رنگ و جنسش تضمین شده است. االن پشم هایی که ما در 
کارخانه رنگرزی استفاده می کنیم؛ با بهترین رنگ های سیبای سوئیس 
رنگ می شوند. اما متاسفانه اکنون به دلیل تورم و افزایش قیمت رنگ 
فرش، رنگرزی  ها به کیفیت استفاده از رنگ خوب و با کیفیت اهمیت 
نمی دهند و این مسئله در شهرستان ها پررنگ تر است، به همین دلیل 
نمی توان رضایت مشتری را در بازار داخلی و بعضا خارجی کسب کرد.

فرش دستبافت یک هنر اصیل ایرانی است  که باید همه مواد اولیه 
آن از جمله الیاف، پشم و مخصوصا رنگ و ثباتش  تضمین شود تا این 
با کیفیت و مطلوب عرضه  بازار داخلی و خارجی  بتواند در  محصول 

شود.
پرویزیان درباره این که فرش ایرانی از چه زمانی در جهان مطرح 
شد، می گوید:»  در سال 1312 پدرم مشرف شدند به مکه و پدربزرگم 
موقع، فرش های  آن  در سرای مظفریه  حاج محمد جعفر صالحی 

دستبافت ایرانی را برای استانبول ترکیه و عراق می فرستاد.«

      رنگ  های چینی بی کیفیت و بدون ثبات، بالی جان 
فرش دستباف

رنگرزی  حوزه  در  دستبافت  فرش  مصائب  درباره  پرویزیان   
می گوید:»کیفیت رنگ در فرش دستبافت باید کنترل شود اما متاسفانه 
اکنون در رنگرزی های شهرستانی از رنگ های چینی که ثبات رنگ 
ندارد و قیمتش  ارزان تر است، استفاده می کنند و پشم را با آن رنگ 

می کنند.«

بیست  و نهمین نمایشگاه فرش دستبافت ایران با حضور48۰ شرکت تولیدی و صادراتی از استان  های مختلف کشور در فضایی بالغ بر 36 هزار 
متر مربع و در هفت سالن مجزا از 31 تا شش شهریور ماه برگزارشد. بازیدکنندگان برای بازدید از این نمایشگاه می توانستند از ساعت  1۰ تا 19 به 
محل دائمی نمایشگاه  های بین المللی تهران مراجعه کنند. این گزارش با نگاهی به حضور تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت تبریزی  

تالش می کند به بازتاب مشکالت، نظرات و راهکا های آنان درحوزه فرش بپردازد. 
نمایشگاه فرش دستبافت ایران هرسال با هدف افزایش صادرات در کنار فروش داخلی، معرفی ظرفیت های این بخش اقتصادی، برنامه ریزی 
برای حل مشکالت و ایجاد بستر های مناسب برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش صنعت فرش دستبافت برگزار می شود اما پرسش 
اینجاست که  آیا با شیوه برگزاری این نمایشگاه بدون اطالع رسانی و تشکیل ستادی برای برگزاری منسجم و با کیفیت نمایشگاه می توان به خروجی 
چنین نمایشگاه امیدوار بود؟ آیا این نمایشگاه در شان صنعت فرش ایران بود؟ آیا پرچم دوم یک کشور نباید با برنامه ریزی صحیح و در جای درست 

به اهتزار دربیاید؟
 آیا برنامه ریزی برای حضور میهمانان و بازدید کنندگان خارجی راهکار رونق بخش بین الملل یک نمایشگاه نیست؟ چرا نمایشگاه فرش تبریز که 
صادرکنندگان هم در آن حضور دارند باید بدون هیچ تبلیغات رسانه ای و شهری و در سکوت خبری وبدون حضور پرشور میهمانان خارجی برگزار 
شود؟ آیا نباید برای حضور، بازدید و خرید مشتریان خارجی از نمایشگاهی که هنر دست ایرانیان است و سه هزار سال قدمت دارد؛ برنامه ریزی کرد؟
تبریز قطب فرش ایران و جهان است. نفیس ترین فرش های دستبافت ایران در تبریز بافته می شود؛ شهری که به ریزبافتی و گره ترکی در ایران 
و جهان شهرت دارد. اما قطب فرش دستبافت ایران و پایتخت فرش دستبافت جهان این روزها حال خوشی ندارد و به قول اهالی حوزه فرش تبریز 

مریض رو به احتضاری است که باید با مراقبت های ویژه احیا شود.
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 او با بیان این که سودجویان می خواهند از بازار فرش دستبافت 
سود ببرند و برایشان منافع ملی و مردم مهم نیست، می افزاید:»قالی 
باف دو سال زحمت بافت  یک قالی را می کشد اما رنگ فرش به 
ازبین  آفتاب به سرعت  با قرار گرفتن در  دلیل نداشتن مرغوبیت، 
ندارد  وجود  دستبافت  فرش  کیفیت   بر  نظارتی  متاسفانه  می رود. 
وحتی از ویسکوز به جای ابریشم در بافت فرش استفاده می کنند. 
تمام این موارد باعث می شود؛ وقتی این محصوالت صادر می شود، 

آبروی ایران به عنوان صادرکننده فرش از بین برود.«
 این پیشکسوت فرش معتقد است:»متاسفانه  استانداردی برای 
صادرات فرش های ایرانی وجود ندارد. هرکسی می  تواند فرش هایی 
شخصی  منفعت  فقط  بین  این  در  و  کند  صادر  را  کرده  تولید  که 
درنظر گرفته می شود و منافع ملی و کشور برای سودجویان در حوزه 

صادرات فرش مهم نیست.«
پرویزیان در این باره می گوید:»صادرکنندگان فرش قدیمی و با 
تجربه، فرش خوب و باکیفیت  را می شناسند اما کسانی  که تازه با 
ثبت یک شرکت می خواهند کار صادرات فرش را انجام بدهند آن 

هم با تقلب و بی کیفیت، فقط آبروی کشور را به خطر می اندازند.«

        بازارهای فرش اکنون دست هندوستان و پاکستان 
است

بازار  اکنون  پاکستان  و  هندوستان  است:»  معتقد  پرویزیان   
فرش دستبافت جهان را احاطه کرده اند. هندوستان از کمپانی های 
آمریکایی سفارش می گیرد و بر اساس اندازه رج و رنگ دلخواه برای 
برای  زیادی  آن ها هزینه های  ارسال می کند.  و  تولید  آن ها فرش 
فروش، بازاریابی و معرفی فرش خود در رسانه ها انجام می دهند. 
باید  فرش  را در دنیای جدید از طریق فضای مجازی و رسانه ها 

معرفی کرد.«
 

بر  ایرانی  تاجران  نظارت  با  تولید فرش دستبافت        
کیفیت

این پیشکسوت حوزه فرش معتقد است با وجود گرانی مواد اولیه، 
افزایش تعداد قالی بافان و وجود رقابت بسیار سخت در بازارهای 
جهانی، حضور مجدد و پررونق فرش دستبافت ایرانی در بازارهای 
با نظارت  بافان  این که قالی  المللی بسیار مشکل است مگر  بین 

تاجران ایرانی و صادرکنندگان؛ فرش را تولید کنند.
متاسفانه قالی بافان به دلیل گرانی تصور می کنند با تهیه پشم و 

رنگ ارزان و کاهش قیمت مواد اولیه، فرش را راحت تر می فروشند، 
در صورتی که نتیجه کار این قالی بافان به زودی از بین خواهد رفت.

 
    فرش هایی که بعد از 30 سال هنوز ثبات رنگ دارند

پرویزیان از فرش هایی می گوید که 3۰ سال  پیش در تورنتو کانادا 
او  ثبات رنگ دارند.  تولیدش؛  اول  اکنون مثل روز  و  فروخته شده 
خاطره ای هم درباره کیفیت محصوالتش  از یک مشتری خارجی 
برایمان گفت؛ فردی که از کره جنوبی از پرویزیان خرید فرش داشته 
را هر کاری می کند،   این فرش  ها  بپرسد چرا  تا  بود  آماده  دوباره  و 
موقتی  رنگشان  دیگران،  تولیدی  فرش های  اما  رود  نمی  رنگش 

است؟
 احد هریسچیان، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستبافت 
استان آذربایجان شرقی که 6۰ سال است در حوزه تولید و صادرات 
فرش دستبافت فعالیت دارد، با گالیه از برگزاری بی نظم و بدون 
برنامه بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستبافت ایران می گوید: 
»تا دو روز پیش از برگزاری نمایشگاه هنوز زمان بازدید از نمایشگاه 
فرش نهایی نشده بود. هرسال ستادی برای برنامه  ریزی و مدیریت 
نمایشگاه تشکیل می شد اما امسال این ستاد تشکل نشد و نمایشگاه 
بسیار بی نظم ،بدون برنامه و در سکوت مطلق خبری و رسانه ای 

برگزار شد. «
 

نمایشگاه  در  فرش  اهالی  نام  ثبت  و  حضور  نظم       
ازطریق اتحادیه

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستبافت استان آذربایجان 
شرقی با بیان این که متاسفانه شرکت کنندگان در این نمایشگاه از 
طریق اتحادیه یا یک مرکز خاص  ثبت نام نمی کنند و مستقل شرکت 
از  و دقیقی  بندی شده  آمار دسته  می کنند، می گوید: »نمی توان 
شرکت کنندگان استان های مختلف عرضه کرد اما  امسال تقریبا 38 

تا 4۰ غرفه نمایشگاه فرش ایران به تبریزی ها اختصاص داشت.«
با  ایران  فرش  نمایشگاه  در  حضور  است  بهتر   « می گوید:  او 
صالحدید اتحادیه های تولید کنندگان و بافندگان، فرش فروشان و 
صادرکنندگان فرش سراسر کشور انجام شود تا کیفیت حضور در این 

رخداد ها تقویت شود.«
 

      تهیه بانک اطالعاتی از فعاالن حوزه فرش داخل و 
خارج کشور

هریسچیان با تاکید بر این که متاسفانه بانک اطالعاتی درستی 
آمار فعاالن حوزه فرش در بخش های مختلف در کشور وجود  از 
ندارد،می گوید: »تهیه یک بانک اطالعاتی از فعاالن حوزه فرش  
در بخش های مختلف می تواند در سیاست گذاری و برنامه  ریزی در 
حوزه فرش موثر باشد. این بانک اطالعاتی می   تواند از طریق رایزنان 
فروشان  و فرش  تاجران  ثبت  با  از کشور  در خارج  ایران  فرهنگی 
ایرانی مقیم خارج از کشور تکمیل شود تا بتوان در زمینه صادرات 

نیز برنامه ریزی بهتری انجام داد. «
 

     تعهد پیمان ارزی درشرایط فعلی مانع بزرگی است
صادرات  دالر  میلیون   5۰ رقم  که  این  به  اشاره  با  هریسچیان 
برای حوزه فرش در سال رقم بسیار پایینی است، بر ضرورت روشن 
و  می کند  تاکید  دستبافت   فرش  صادرات  تا  تولید  مسیر  بودن 
می گوید:» تحریم های داخلی بیشتر از تحریم های خارجی  حوزه 

تبریز قطب فرش 
ایران و جهان 

است. نفیس ترین 
فرش های دستبافت 
ایران در تبریز بافته 
می شود؛ شهری که 

به ریزبافتی و گره 
ترکی در ایران و 

جهان شهرت دارد. 
اما قطب فرش 

دستبافت ایران 
و پایتخت فرش 

دستبافت جهان این 
روزها حال خوشی 

ندارد و به قول 
اهالی حوزه فرش 
تبریز مریض رو به 

احتضاری است که 
باید با مراقبت های 

ویژه احیا شود.

...
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فرش دستبافت ایران را دچار آسیب کرده است. تعهد پیمان ارزی 
است  و چندین سال  است  ایران  برای صادرات فرش  بزرگی  مانع 
صادرکنندگان فرش، تقاضای حذف  تهعد پیمان ارزی را دارند. این 
پیمان در زمان های مختلف به دفعات حذف و سپس برقرار شده 

است. «
 رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستبافت استان آذربایجان 
شرقی از احتمال برداشته شدن این پیمان  با تالش اتحادیه های 
صادرکنندگان کشوری خبر می دهد و تاکید می کند: » فرش مواد 
غذایی نیست که در عرض یک هفته تا 1۰ روز صادر کننده  آن را 
بفروشد. خواب سرمایه برای فرش زیاد است و ممکن است فرشی 

چندین دهه فروش نرود. «
 

را  محصول  این  فرش  صادرکنندگان  اتحادیه  فقط       
صادر کنند

مثال  عنوان  به  ارزی؛  پیمان  اساس  بر  هریسچیان می گوید:» 
وقتی قیمت ارز در بازار آزاد 3۰  هزار تومان است، صادر کننده باید 
بانک مرکزی   به  نیمایی  نرخ  با  و   به قیمت 26  هزارتومان  را  ارز 
بدهد. متاسفانه به دلیل نوسات ارز؛ سودی که فروش فرش دارد در 
شرایط تحریم، فاصله ارز نیمایی و ارز واقعی را برای  صادرکننده پر 

نمی کند و بهتر است صادرکنندگان با یک ارز فعالیت کنند«
او می افزاید:» برای نظارت بر وارد شدن ارز دولت می تواند فقط 
به اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرش مجوز صادرات بدهد و به این 
ترتیب از وارد شدن ارز به کشور مطمئن شوند. اکنون همه شغل ها 
می توانند فرش صادر کنند در حالی که این صادرات باید ضابطه مند 
و زیر نظر اتحادیه صادرکنندگان فرش باشد مسئله تهاتر کاال با کاال 

در زمینه صادرات هم یک مسئله و مشکل است.«

      قیمت اجاره غرفه ها در نمایشگاه فرش امسال شش 
برابر شده

هریسچیان از شش برابر شدن قیمت اجاره غرفه ها در نمایشگاه 
فرش امسال گالیه کرد و گفت:» متاسفانه امسال قیمت غرفه در 
نمایشگاه فرش ایران؛ متری 6۰۰ هزار تومان بوده در حالی که پیش 
از کرونا این رقم متری 12۰ هزار تومان بود. این افزایش قیمت واقعا 

سرسام آور است.«
 او از کاهش تعداد شرکت کنندگان تولید کنندگان و صادرکنندگان 
فرش در نمایشگاه امسال می گوید و معتقد است: » دلیل کاهش 
مشارکت اهالی فرش در تمام استان ها از جمله تبریز، افزایش قیمت 
غرفه هاست.   امسال هزینه یک غرفه 5۰ متری در نمایشگاه فرش 
ایران برای یک تولید کننده، فروشنده و صادرکننده فرش حدود 7۰ 
تا 8۰ میلیون تومان می شود. من مطمئنم کلیه غرفه داران در این 
نمایشگاه ضرر خواهند کرد زیرا فروش فرش در این نمایشگاه، قطعا 

پاسخگوی هزینه های آن ها نخواهد بود.«

     مسئله نظارت بر تک بافت ها باید با جدیت دنبال شود
محسن اعلی بافت، سومین نسل اعال بافان تبریزو از چهره های 
ماندگار فرش تبریز است. او از متفاوت بودن و اعال بودن طرح های 
فرش اعالبافت زاده های تبریز می گوید؛ خانواده ای که 15۰ سال 

است در حوزه فرش فعالیت می کنند.
 او از رنگ هایی سخن می گوید که گیاهی، منحصر به فرد و 
و  نقشه  با طرح  کارخانه های خودشان است. فرش هایی  تولیدی 
پشم های تولیدی اعال بافت، که منحصر به فرد است، فرش هایی 

که ثبات رنگشان تغییر نکرده است. او از عشق به فرش می گوید 
و این که فرش و هنر تبریزی را فدای سود تجارت نکرده است و 

همیشه کیفیت برایش حرف اول را می زند.
اعال بافت می گوید:» اکنون کارخانه  های بافندگی از بین رفته اند 
و تک بافی در کشور رونق گرفته است. تک باف ها، طرح رنگ و 
مواد اولیه فرش را نمی شناسند  و تاجر، محصول نهایی این افراد 
را خریداری می کند، در حالی که هیچ اطالعی از ثبات رنگ قالی 
خریداری شده ندارد. بنابراین جنس خوب از طریق تک بافی تولید 
نمی شود و به اصطالح فرش رنگ پس می دهد. تک بافت ها باید از 
طریق تولیدکنندگان و دولت مورد حمایت و البته نظارت قرار بگیرند. 
حل مسئله بیمه تا حدودی می تواند مشکل نظارت بر تک بافت ها 

را حل کند. «
 اعال بافت ها در تولید فرش دستبافت از ترکیب طرح های قدیم 
باید  او معتقد است  استفاده می کنند.  به صورت همزمان  و جدید 
طرح های قدیمی را حفظ کرد و طرح هایی مانند اسلیمی، شکارگاه 
و گلستانی نباید فراموش شوند. این طرح ها با ترکیب با طرح های 

مدرن؛ می توانند در بازار داخلی و خارجی موفق شوند. «

    کپی شدن طرح،  آفت صنعت فرش دستبافت
اعال باف از فاصله و شکاف میان طراحان فرش قدیم و جدید و 
شناخت نداشتن آن ها از یکدیگر گالیه می کند و می گوید:»امروز 
دیگر،  طرف  از  شناسند.  نمی  را  ها  قدیمی  جدید،  نسل  طراحان 
بازار  داخلی و  از طراحی فرش در  طراحان جدید، شناخت خوبی 
خارجی ندارند. کپی شدن طرح فرش؛ آفت بزرگ این صنعت شده 
هر  است  بهتر  فرش؛  طرح  شدن  کپی  از  جلوگیری  برای  است. 
تولیدکننده فقط یک طراح داشته باشد. اکنون تنها راه کپی نشدن 

طرح فرش، ثبت شدن آن است.«
 

    از معرفی نشدن فرش در رسانه ها تا انحصار واردات 
مواد اولیه

 این چهره ماندگار فرش تبریز می گوید:»واردات مواد اولیه فرش 
در ایران انحصاری است و باعث می شود به دلیل رقابتی  نبودن؛ 
واردکنندگان انحصاری، قیمت مواد اولیه را در بازارفرش تعیین  کنند. 
این وضعیت باعث تقلب و افزایش قیمت مواد اولیه فرش در ایران 

می شود.«
بیمه  و  بافت ها  تک  روی  بر  نداشتن  نظارت  می افزاید:»  او   
نبودن آن ها باعث می شود، کیفیت فرش دستبافت در بازار داخلی 
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و خارجی کاهش پیدا کند. مسئله دیگر این است که فرش داخلی و 
صادراتی، در بازار فرش، باید ازیکدیگر تفکیک شوند. نداشتن تبلیغ 
و بازاریابی هم نکته مهم دیگری است که به صنعت فرش دستبافت 

آسیب وارد کرده است.«
 

     تقویت پولی ملی و ارتباط با دنیا بر اساس مصالح ملی
معاون  و  تبریز  ریزبافت  فرش  تولیدکننده  فرشکاران،  یعقوب 
است:»برای  معتقد  نیز   تبریز  فرش  صادرکنندگان  اتحادیه  اول 
باید پول ملی تقویت شود. او  حل مشکل صادرات فرش در ایران 
کشور  در  ثروت  تولید  و  اشتغال زایی  باعث  راهکار  می گوید:»این 
درست  سیاست های  و  ریل گذاری  با  اتفاقات  این  همه  و  می شود 

دولت و ارتباط  خوب کشور با دنیا مهیا می شود.«
معاون اول اتحادیه صادرکنندگان فرش تبریز می گوید:»تقویت 
دیپلماسی و ارتباط با دنیا با در نظر گرفتن منافع ملی ایران باعث 
آوردن  برای  اقتصادی  ثبات  وجود  با  خارجی  می شود سرمایه گذار 
ارز و سرمایه به کشور ترغیب شود. اکنون و در شرایطی که ایرانیان 
می بینند،  گذاری  سرمایه  مناسب  را  اروپایی  و  عربی  کشورهای 
سرمایه گذار خارجی چطور در کشور ما راغب به سرمایه گذاری باشد؟

او  می گوید:» فرش های دستبافت به دلیل گران بودن مواد اولیه 
در ایران قیمت باالیی دارد و این فرش با قیمت باال در بازار جهانی 

خریداری ندارد.«

      از اختصاص بودجه کالن به مرکز ملی فرش تا رایزنی 
فرهنگی

فرشکاران درباره راهکارهای احیای فرش ایرانی می گوید:» مرکز 
ملی فرش ایران باید اعتباری در حد  وزارت نفت داشته باشد تا  فرش 
ایرانی دوباره در بازارهای داخلی و خارجی حرفی برای گفتن داشته 
باشد. همچنین بهتر است مدیر مرکز ملی فرش ایران یک فرد فرشی 
و متخصص باشد. فعالیت پررنگ رایزنان فرهنگی ایران در خارج از 

کشور هم می تواند صادرات فرش ایرانی را احیا کند.«
 

     صنعت فرش یک متولی مشخص می خواهد
اسماعیل چمنی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان  فرش 
دستبافت شهر تبریز از برگزاری نمایشی بیست و نهمین نمایشگاه 
فرش  کرد:»نمایشگاه  تاکید  و  کرد  گالیه  ایران  دستبافت  فرش 
به  امسال  و  نمی برد  جایی  به  راه  غلط  سیاست گذاری های  این  با 

شدت ضعیف بود و حتی تاجران ایرانی مقیم خارج از کشور هم به 
نمایشگاه  نیامدند.«

شهر  دستبافت  فرش  بافندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس 
تبریز با انتقاد از این که متاسفانه مصوبات حوزه فرش به درستی و 
کامل اجرایی نمی شود، عنوان کرد: »کم توجهی متولیان به حوزه 
فرش باعث شده قوانین مرتبط با تولیدکنندگان فرش اجرایی نشود.
به عنوان مثال قالی بافان اکنون از بیمه تامین اجتماعی بهره مند 
نیستند در حالی که طبق قانون 2۰ درصد حق بیمه قالی بافان را 
دولت باید پرداخت کند.« چمنی می افزاید:» بهتر است ردیف بودجه 

مشخصی برای فرش دستبافت ایرانی تعیین شود.«

      بی توجهی به بیمه قالی بافان صنعت فرش را تضعیف 
کرده است

فرش  صادرات  کل  سهم  از  درصد   3۰ این که  بیان  با  چمنی   
دستبافت و تولید آن مربوط به آذربایجان شرقی است، می گوید: 
حوزه  در  اکنون  خصوصی  سطح  در  اشتغال زایی  »بیشترین  
فرش دستبافت است. بر اساس آمار دو میلیون نفر و با احتساب 
خانواده های آنان؛ هشت میلیون نفر در بخش فرش و حرفه های 
این صنعت  از  ارتزاق  و  فعالیت  به  مشغول  کشور  در  آن  با  مرتبط 

هستند.«
شهر  دستبافت  فرش  بافندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس 
تبریز  می افزاید:»متاسفانه صنعت فرش کشور متولی خاصی ندارد 
تعاون،  مانند  کشور  مختلف  وزارتخانه های  میان  فرش  صنعت  و 
صمت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و میراث فرهنگی سردرگم 
است. در حالی که صنعت فرش کشور باید یک متولی مشخص در 
یک وزارتخانه واحد داشته باشد و تعدد تشکل ها و حضور آن ها در 

وزارتخانه های مختلف ساماندهی شود.«
 چمنی تاکید می کند:»مرکز ملی فرش ایران بهتر است در وزارت 
صمت یک معاونت تشکیل بدهد و تشکل های مختلف حاضر در 

وزارتخانه های مختلف در آن جا ساماندهی شوند.«
 

     تشکیل بانک فرش برای تولیدکنندگان و قالی بافان
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان  فرش دستبافت شهر تبریز 
یک  کشور  فرش  تولیدکنندگان  برای  بانکی  می گوید:»تسهیالت 
نیاز ضروری است و بهتر است یک بانک فرش ایجاد شود تا بتوان 

تسهیالتی را برای تولیدکنندگان این صنعت فراهم کرد.«
 

     تحریم های داخلی از تحریم های خارجی آزاردهنده تر 
است!

فرهاد شعار، صادرکننده فرش از تبریز است. او 32 سال است 
در حوزه صادرات فرش فعالیت می کند. او می گوید:»سال 74، 7۰ 
دار قالی مارال تبریز داشتم و 21۰ نفر روی این دارها کار می کردند 
اکنون آخرین دستگاه تولیدی من دو سال پیش تعطیل شده و دو 

سال است که تولید فرش نداریم.«
 شعار می افزاید:»مسئله صادرات با سیاست ارتباط مستقیم دارد، 
زیرا ارتباط با کشورهای دیگر، حرف اول را در صادرات فرش می زند. 
باید بتوانند آزادانه به کشورهای مختلف بروند، ویزا  ایرانی  تاجران 
بگیرند و محصول خود را معرفی کنند و بازدیدکنندگان خارجی نیز با 
تمهیدات ویژه بتوانند به دفعات به ایران سفر کنند تا محصول تاجران 

ایرانی را ببینند و بخرند.«
این صادرکننده از بسته بودن مسیر صادرات هم گالیه می کند و 

تحریم های داخلی 
بیشتر از تحریم های 
خارجی  حوزه فرش 
دستبافت ایران را 
دچار آسیب کرده 

است. تعهد پیمان 
ارزی مانع بزرگی برای 
صادرات فرش ایران 
است و چندین سال 

است صادرکنندگان 
فرش، تقاضای حذف  

تهعد پیمان ارزی را 
دارند. این پیمان در 

زمان های مختلف 
به دفعات حذف و 
سپس برقرار شده 

است.

...
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می گوید:»زیرساخت های تجارت فرش دستبافت ایران در طول این 
سال ها در کشورهای خارجی به مرور زمان از بین رفته است و در 
صورت رونق صادرات باید زیرساخت   ها را مجدد در جهان احیا کنیم، 
زیرا تاجران ایرانی با رکود بازار فرش دستبافت حیطه فعالیت خود را 
عوض کردند و وارد فضای فرش ماشینی یا فعالیت  در زمینه های 

دیگر شدند.«
شعار معتقد است:»برای حمایت از صنعت فرش باید پیمان ارزی 
برداشته شود، عوارض گمرکی و ورود فرش به ایران کاهش و سوبسید 
حمایتی به تاجران  اختصاص پیدا کند . همچنین از واردات پشم با 

تسهیل عوارض ورودی یا دادن وام های کم بهره، حمایت شود.«
فرش   صنعت  از  حمایت  می گوید:»اگر  فرش  صادرکننده  این   
اکنون  می گیرد.  جان  صنعت  این  شود  خودرو  صنعت  اندازه  به 
تحریم های داخلی، بیشتر  از  تحریم های بین  المللی صادرکنندگان را 
آزار می دهد. مالیات، بیمه نبودن جامعه قالی بافان، نبود  تهسیالت 
برای  وام حمایتی  نداشتن  تولیدکنندگان فرش،  و   بافندگان  برای 
تاجران ایرانی از جمله دست اندازها و تحریم های داخلی است که 

صادرکنندگان را دچار مشکل کرده است.«
به گفته این صادرکننده فرش دستبافت؛ بیشتر از توجه به بحث 
مواد اولیه مانند پشم و رنگ و دیگر قضایا که البته باید به آن ها نیز 
پرداخت، باید مسیر برای توسعه صادرات فرش ایران هموار باشد و 
این مسئله نیز نیازمند روابط خوب با کشورهای مختلف است. به 
گفته شعار؛ هر فرشی یک عیاری دارد. به عنوان مثال؛ مواد اولیه 
خوب، فرش خوب درجه یک را می سازد و این فرش به اسم فرش 
خوب با قیمت باال  در بازار جهانی صادر می شود و فرش با مواد اولیه 

بد؛ به اسم  فرش تجاری و با قیمت پایین صادر می شود.
 

     ارزیابان فرش گمرک باید متخصص فرش باشند
اتحادیه  عضو  او  است.  فرش  صادرکننده  کمالی،  یعقوب 
سال   5۰ و  است  شرقی  آذربایجان  استان  فرش  صادرکنندگان 
است در حوزه صادرات فرش دستبافت تبریز فعالیت می کند، این 
ارزیابی حوزه فرش  صادرکننده فرش دستبافت  می گوید:»چالش 
این است که ارزیابان فرش که لیست قیمت فرش دستبافت را تعیین 
برآورد می کنند و در  باال  را   این محصول  نهایی   می کنند، قیمت 
نتیجه برای صادر کننده صرف ندارد که فرش با این قیمت گران در 
بازار خارجی به فروش برسد و خریداران خارجی نیز تمایلی به خرید 

فرش ایرانی هر چند نفیس با قیمت باال ندارند.«
  به گفته کمالی؛ اکنون هم ارزیاب های فرش در گمرک تخصص 
ندارند.  برای تشخیص فرش های نفیس، لوکس و تجاری  کاملی 
آن ها بر اساس لیستی که دارند و رج و عرف بازار، فرش دستبافت را 
قیمت گذاری می کنند. کارشناسان ارزیاب گمرک باید بداند فرش در 
کجا بافته شده پشم آن چیست وثبات رنگش چطور است و طرحش 
این  می  توانند  چطور  ندانند  را  موارد  این  وقتی  تا  کجاست؟   برای 

محصول را قیمت گذاری کنند؟
  کمالی می گوید:»مشکل دیگر صادرکنندگان این است که با 
توجه به تهعد پیمان ارزی، اکنون بانک مرکزی برای یک فرش 1۰۰ 
ایرانی می گیرد. صادرکننده  تاجر  از  ارزی  پیمان  دالری، 2۰۰ دالر 

مابه التفاوت ارز نیمایی و ارز واقعی را چطور باید پر کند؟«

     وقتی ترکیه به جای ایران فرش دستبافت تبریز را 
صادر می کند!

دلیل  به  ایران  در  تولید فرش دستبافت خوب  کمالی؛  گفته  به 

فرش  پشم  اکنون  می شود.  تمام  گران  اولیه  مواد  قیمت  افزایش 
از نیوزیلند و استرالیا با دالر 3۰هزار تومانی وارد می شود. دستمزد 
سنگین بافنده ها، افزایش مواد اولیه و هزینه تمام شده تولید فرش 
دستبافت در ایران باعث شده قیمت نهایی فرش باال برود. اکنون 
ایرانی، در ترکیه فرش  بافندگان  بسیاری از طراحان فرش و حتی 
در  فرش  تولیدشده  قیمت  با یک سوم  و  تولید می کنند  دستبافت 

ایران؛ آن را از این کشور به دنیا صادر می کنند.
  

     اکسپوی دوبی محل نمایش فرش های برند و اصیل 
ایرانی است

کمالی از خاطره سفر امسال خود به دوبی می گوید:»در اکسپوی 
دوبی امسال غرفه ایران فرش های مشهد با نقشه و طرح تبریز  را 
به نمایش گذاشته بود. مکان غرفه هم در انتهای یک ساختمان دور 
افتاده  بود. واقعا ظرفیت فرش ایرانی این است؟  شرکت ملی فرش 
سطح  و  کیفیت  بدون  فرش های  کارشناسی  ارزیابی  بدون  ایران 
پایین را  در این جشنواره به نمایش گذاشته بود در حالی که برندهای 
بزرگ فرش ایرانی و تبریزی باید در نمایشگاه های بزرگ دنیا مانند 
اکسپوی دوبی شرکت کنند. البته بسیاری از برندهای بزرگ فرش  
کشور نیز به دلیل ناامید بودن از فروش  دیگر در این نمایشگاه بزرگ 

دنیا حاضر نمی شوند.«
 

     قصه پر غصه فرش های مستعمل تاجران ایرانی
ایران  در  فرش  نمونه  صادرکننده   1382 سال  میرزازاده  علی 
شده است. او عضو اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران است و 1۰۰ 
سال است که به صورت خانوادگی در این حرفه مشغول به فعالیت 
هستند. او شرط موفقیت در صادرات را ارتباط خوب با دنیا معرفی 
می کند و معتقد است:»صادرات فرش دستبافت ایران با سه مشکل 
بزرگ مواجه است. نخست تعهد پیمان ارزی که مانع بزرگی برای 
صادرکنندگان فرش شده است، دوم برگشت فرش های مستعمل 
تاجران ایرانی که امکان بازگشت محصول آن ها به ایران به دلیل 
ملیون ها دالر فرش  با صرف  اکنون  متاسفانه  ندارد.  تحریم وجود 
ایرانی در ترکیه  ترمیم می شود و به کشور مقصد باز می گردد در حالی 
صادرات  مانع  سومین  شود.  کشور  وارد  می توانست  درآمد  این  که 
فرش در ایران هم؛ گرفتن کارت بازرگانی است که شرایط سختی 

دارد.« 
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وزیر صمت در نشست با فعاالن اقتصادی آذربایجان شرقی در اتاق تبریز

برنامه دو ساله در حوزه خودروسازی 

تاکنون موفقیت آمیز بوده است

 سیدرضا فاطمی امین در دیدار فعاالن اقتصادی آذربایجان شرقی در محل اتاق 
تبریز اظهار کرد: تبریز و آذربایجان شرقی در حوزه ی صنعت، معدن و تجارت در منطقه 
پیشرفته بسیاری کرده  که در دیگر استان ها چنین فرهنگ صنعتی شکل نگرفته است.
 وی با اشاره به مشکالت مطرح شده از سوی اهالی اقتصاد استان، ادامه داد: 
یکی از چالش هایی که ذکر شده، نقدینگی و تامین مالی بود. نظام بانکی و تامین بازار 
سرمایه افت باالیی دارد و به راحتی نمی توان آن را اصالح کرد لذا وزارت صنعت، معدن 
و تجارت سال گذشته برای حل این مشکل بر روی چند موضوع متمرکز شد که یکی 

از آنها تامین مالی زنجیره ای بود.
 وزیر صمت افزود: مورد بعدی که انجام شد، پرداخت تسهیالت مبتنی بر صورت 
حساب سامانه جامع تجارت بود که انحراف منابع را از بین می برد و بانک مرکزی 
نیز برای اجرای آن کمک می کند. همچنین اقدام بعدی که در برنامه داریم، ایجاد 

صندوق های تامین مالی است که در آینده اجرا می شود.
 فاطمی امین در در خصوص رشد اقتصادی هشت درصدی، خاطرنشان کرد: 
کسب رشد اقتصادی هشت درصد فعالیت ویژه ای نمی خواهد و اگر به رشد هشت 
درصدی برسیم، هنوز به مقدار رشد در سال 97 می رسیم که باید در این راستا واحد های 

راکد فعال شوند و سرمایه گذاری آغاز شود.
 وی اضافه کرد: موضوع بعدی که مطرح شد ارز مبنای محاسبه ی واردات بود 
و این قانون سال گذشته مطرح شد و در بودجه 14۰۰ نیز گنجانده شد اما اجرا نشد 
چراکه فضای آن فراهم نبود؛ لذا دو اقدام را در این راستا انجام دادیم که سود بازرگانی 
را در بسیاری از موارد به نصف کاهش دادیم و الیحه ای نیز به مجلس ارائه کردیم تا 

حقوق گمرکی از چهار به یک کاهش یابد.
 وی با اشاره موضوع واردات کاالها گفت: در خصوص واردات کاالها نیز دولت باید 

اولویت گذاری، تنظیم گری ، پشتیبانی، تسهیل و نظارت کند که اگر خود برای خرید 
آن اقدام کنید، قطعا از مقدار تعیین شده  دولت ارزان تر می خرید.

 وزیر صمت اضافه کرد: پیش از این واردات گندم بر عهده ی بازرگانی دولتی بود که 
حذف شد و امروز خرید آن برای همه آزاد است.

 وی همچنین بیان کرد: در مورد مس آذربایجان نیز معدن مس سونگون به 
اندازه ی کافی بزرگ است و می تواند یک شرکت مستقل شود که از چند سال پیش 
آن را در برنامه های خود قرار دادیم و رئیس جمهوری محترم نیز مستقل شدن آن را 

اعالم کردند.
 وی اظهار کرد: سطح نیروی انسانی و ظرفیت صنعتی ایران در منطقه کم نظیر 
است اما در دو قسمت ضعف وجود دارد که اغلب در صنایع خود را نشان می دهد؛ 
اولین مورد ضعف در مدیریت است که در صنایع غذایی و لوازم خانگی چندان نمود 
ندارد اما در زمینه ی خودروسازی به لحاظ پیچیدگی آن، کامال دیده می شود و دومین 

مورد ضعف در مدیریت فعالیت های کالن اقتصادی است.
 فاطمی امین در ادامه تاکید کرد: در صنعت خودروسازی برنامه ی دو ساله ای را 

تعیین کردیم که تاکنون رضایت بخش بوده و به خوبی اجرا شده است.
وی یادآور شد: ارتقاء مالیات کارکنان نیز به خوب انجام شده و وضعیت بسیار 
مناسب است که در دفتر تخصصی خود چهار گروه را ایجاد کردیم و اگر بخواهیم 

صنعت ما رشد کند، باید بر روی ارتقاء آنها متمرکز شویم.
وی در خاتمه تاکید کرد: باید در صنایع باالدست گاز 8۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
می شد که نشده است و مهمترین نکته ای که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته 
شد، این بود که قیمت گاز برای نیروگاه های واحد تولیدی مطابق نیروگاه وزارت نیرو 

باشد که این بسیار مهم است. 



60

عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

یز
تبر 

ی 
ورز

شا
و ک

ن 
اد

مع
ع، 

نای
ص

ی، 
گان

ازر 
ق ب

اتا
ه 

شری
ن

14
01

ن 
ستا

تاب
و 

ار 
به

رییس اتاق تبریز: 

بانک ها منابع خود 

را در اختیار بخش 

تولید قرار نمی دهند

یونـس ژائلـه در نشسـت فعـاالن اقتصـادی اسـتان بـا وزیر صمـت در محـل اتاق 
تبریـز اظهـار داشـت: ایـن روزها تغییرات جـدی در بحث اقتصاد کشـور اتفـاق افتاده 
و شـاهد خروج ارز ترجیحی از شـبکه اقتصادی کشـور هسـتیم. اتفاقی که باید سـال 
ها پیش انجام می شـد اما حال دولت سـیزدهم توانسـت در این شـرایط سـخت، این 

جراحـی بـزرگ اقتصادی را انجـام دهد.
 وی ادامـه داد: ایـن امـر اتفـاق خوبی اسـت تـا بتوانیم اقتصـاد خودمـان را به دنیا 
نزدیک کنیم اما باید توجه داشـت که هم اکنون ما در شـرایطی هسـتیم که در هیچ 

یک از این کشـورها وجـود ندارد.
 ژائلـه بـا اشـاره بـه مشـکالت بخـش خصوصـی گفـت: در شـرایط فعلـی مطالبه 
اصلـی صنعتگـران تامیـن نقدینگـی واحدهـای تولیـدی اسـت کـه بانک ها بـا وجود 

منابـع بـاال، ایـن منابـع را در اختیـار بخـش تولیـد قرار نمـی دهند.
 رییـس اتـاق تبریـز بـا بیـان اینکـه در ایـن شـرایط، نقدینگـی واحدهـا نسـبت بـه 
سـال گذشـته 4۰۰ درصـد افزایـش را می طلبد، گفت: الزم اسـت که تغییـر جدی در 
نگـرش بانـک هـا به بخـش تولید داشـته باشـیم. هم اکنـون بانک هـای خصوصی 
34 درصـد منابع اسـتان را در اختیار داشـته اما تنها سـه درصد تامیـن مالی انجام می 

دهنـد و حتـی منابـع خـود اسـتان را برای اسـتان در نظر نگرفتـه اند.
 وی با بیان اینکه اسـتان آذربایجان شـرقی با وجود سـهم جمعیتی 4.8 درصدی 
در کشـور، تنهـا 1.6 درصد از منابع تسـهیالت ریالـی را در اختیار دارد، گفت: اسـتان 
آذربایجان شـرقی از اسـتان های خوش حسـاب بوده و بسـیاری از تجار و صنعتگران 
اسـتان، معوقـات بانکـی زیـادی ندارنـد و بدین ترتیـب راه بـرای بهانه بانک ها بسـته 

است.
ژائلـه با اشـاره به برنامه دولت برای رشـد اقتصادی هشـت درصدی گفـت: باید در 
نظـر داشـت کـه صنعتگران ما تـوان و پتانسـیل الزم برای تحقـق این میـزان را دارند 

امـا ایـن امر نیاز به یکسـری الزامـات دارد.
وی ادامـه داد: معافیـت هـای بخش واردات ماشـین آالت و لوازم مـورد نیاز برای 
بخـش صنعـت و معـدن حـذف شـده و در مقابـل در گمـرک، قیمـت 42۰۰ تومانـی 
بـه 245۰۰ تومـان رسـانده شـده کـه مقـدار ارزش افـزوده حاصـل از آن بـاال بـوده و 

هزینه هـای جانبـی باالیـی خواهد داشـت.
رییـس اتـاق تبریـز با اشـاره به اصالح قانـون قاچـاق کاال و ارز و خطـرات آن برای 
بخـش سـرمایه گـذاری و تولیـد گفت: از سـوی دیگر حرکـت جزیـره ای به خصوص 
در بخـش کشـاورزی از دیگـر معضـالت موجـود اسـت که در ایـن زمینه می تـوان به 

تغییـرات موجـود در بحـث قیمت گندم اشـاره داشـت. اینکه تنها به یـک بخش نگاه 
ویـژه ای داشـته و از سـایر خطـرات و مشـکالت ایجـاد شـده غافـل باشـیم، درسـت 

نیست.  
 وی ادامـه داد: در طـول ایـن سـال ها، کل گندمی که به صنعـت اختصاص داده 
بودنـد دو میلیـون تـن بوده که 15 درصـد از محصول تولیدی آن، صادر شـده و ارزش 
افـزوده حاصـل از آن، دو میلیارد دالر برای کشـور ارزآوری داشـته اسـت. اینکه جلوی 

ایـن میزان سـود را بگیریم درسـت نخواهد بود.
ژائلـه بـا اشـاره بـه نـرخ بهـره بانکـی بـاال در کشـور گفـت: اینکـه ایـن فشـار را بـر 
روی بخـش تولیـد وارد کنیم، قـدرت رقابـت کاالی ایرانی را در بـازار صادراتی متوقف 

می کنـد.
وی تامیـن لجسـتیک صـادرات کاالهای ایرانی را نیازمند نگرشـی ویژه دانسـته و 
گفـت: در تامیـن کامیون و یا بحث کشـتیرانی خبر از صدور دسـتوراتی شـنیده شـده 
امـا عملیاتـی نمـی شـود. هـم اکنون در روسـیه بـازار 18۰ میلیـون نفری داریـم که با 
توجـه بـه تحریـم هـای این کشـور، ایـران مـی توانـد از این فرصـت طالیی بـه خوبی 
بهره مند شـود اما باید ناوگانی در منطقه داشـته باشـیم که این لجسـتیک را انجام و 

صـادرات را افزایـش بدهیم.
رییـس اتـاق تبریـز همچنیـن اتصـال خط آهن جلفـا به چشـمه ثریا و یـا ایجاد هر 

کانـال ارتباطـی بـرای اتصال به بـازار چین و روسـیه را ضروری دانسـت.
 وی همچنیـن بـا تاکیـد بر ضـرورت توجـه به موضوع تنـش آبی جـدی در منطقه 
بـا انتقـال آب ارس به دشـت تبریز و همچنیـن دریاچه ارومیه گفت: امسـال موضوع 

مالیـات مـی توانـد برای واحدهـای تولیدی و صنعتی مهم باشـد.
ژائلـه بـا بیـان اینکـه مالیـات اسـتان مـا 1۰۰ درصد نسـبت به سـال قبـل افزایش 
دارد، گفـت: بـا توجـه به فشـار بـه بخش تولیـد باید در ایـن موضوع تجدیدنظر شـود. 
در بحـث اسـترداد مالیـات بـر ارزش افـزوده صادرکننـدگان نیـز بـا مشـکالتی مواجه 
هسـتیم. بـا وجـود وعـده اسـترداد در طول سـه ماه متاسـفانه به این قول عمل نشـد.
وی ادامـه داد: همچنیـن در موضـوع صنـدوق توسـعه ملـی ضعیـف بـوده و جزو 

آخریـن اسـتان هایـی هسـتیم کـه از مزایـای این صنـدوق بهـره مند شـده ایم.
رییـس اتـاق تبریـز راه انـدازی شـرکت مـس آذربایجـان را از خواسـته هـای مهـم 
بخـش خصوصـی دانسـته و گفـت: مـس سـونگون بـا وجـود اسـتفاده از زیرسـاخت 
هـای اسـتان، هیچ سـهمی در بخش مالیات اسـتان و تامیـن هزینه هـای آن ندارد.

وی همچنین خواستار توجه به اهلیت ها در واگذاری شرکت های دولتی شد. 



61

عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز
یز

تبر 
ی 

ورز
شا

و ک
ن 

اد
مع

ع، 
نای

ص
ی، 

گان
ازر 

ق ب
اتا

ه 
شری

ن
14

01
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به

در نشست صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی با معاون صنایع عمومی وزارت صمت مطرح شد:

خود صنعت بیاید و سند بنویسد

   از مدیران موفق جهت رونق صادرات راهکار بگیرید
رئیس هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی نیز در این 
جلسه با بیان اینکه برای رونق صادرات نیاز به برنامه ریزی اساسی داریم، گفت: باید 
گروهی در وزارتخانه متشکل از نمایندگان وزارت صمت، اتاق های بازرگانی، خانه های 
صنعت، معدن و تجارت، تشکیل شود و در این گروه، کمبودها احصاء و مشخص 
شود از لحاظ صنعتی و اقتصادی چه نیازهایی در منطقه وجود دارد تا در این جهت 

برنامه ریزی و سیاست گذاری ها انجام شود.
محمد حسین باقری یادآور شد: باید دست مدیران موفق تولیدگر و کارآفرین باز 

گذاشته شود و حتی از آنها در مسیر بهبود و رونق صادرات مشاوره و راهکار اخذ شود.
   نقض معافیت مالیاتی ماشین آالت، بسیار اشتباه بود

دبیر انجمن صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی نیز از تشکیل معاونت مجزای 
صنایع عمومی در وزارت صمت تقدیر کرد و گفت: با این حال برخی اقدامات و سامانه ها 
از خود صنعتگران انرژی می برد. برای مثال سامانه صدور کارت بازرگانی موجب شده 
که بسیاری عدم صدور کارت بازرگانی را بر گردن اتاق های بازرگانی بیندازند. بسیاری از 
فعاالن اقتصادی در گرفتن کارت بازرگانی به مشکل خورده اند و میان اتاق بازرگانی و 

سازمان صمت در رفت و آمد هستند.
رضا جعفری برخی خودتحریمی های وزارت را علیه خود اهالی صنعت دانست و 
گفت: بستن تعرفه بر ماشین آالت کاری بسیار اشتباه بود که در40 سال اخیر برای 

اولین بار رخ می دهد.
وی حمایت از تولید داخل را کاری پسندیده دانست و گفت: با این حال این حمایت 
بعضا محل سوء استفاده برخی قرار می گیرد. برای مثال برای خرید ماشین آالت، خود 
تولیدکننده بهتر از هر کس دیگری می داند از کجا چه تکنولوژی را خریداری کند و 

کیفیت ماشین آالت ایرانی با نمونه های خارجی قابل قیاس نیست.
وی بزرگترین مشکل صنایع را پس از حذف ارز ترجیحی، بحث سرمایه در گردش 
دانست و تاکید کرد: متاسفانه هیچ تفاهمنامه ای که عملیاتی باشد در این حوزه منعقد 

نشده است و حتی سیستم بانکی ما نسبت به مرداد سال گذشته بسته تر عمل می کند و 
این مورد کمر فعاالن اقتصادی را خرد خواهد کرد.

   توجه بیشتر به واحد های کوچک و متوسط
حسن پیرسا، تولید کننده لوازم خانگی خواستار توجه بیشتر به واحد های کوچک و 
متوسط شد و گفت: واحد های بزرگ می توانند با البی گری برخی مشکالت خود را 

حل کنند ولی واحدهای کوچک امکانات زیادی نداشته و همیشه با مشکل مواجهند.
   ایران خودروی آذربایجان را منتقل کنید یا مجوز کل خط تولید را 

بدهید
رئیس انجمنخودرو و نیرو محرکه استان با نقد سیاست های مرکز در مورد استان 
گفت: تا کی قرار است خودروهای ایران خودرو تبریز با تریلی منتقل شده و ما تنها 
پیچ های آن را ببندیم. اگر موافق تولید خودرو در استان نیستید هر جایی دوست دارید 
ببرید و یا اینکه اجازه ایجاد کل خط تولید به آذربایجان داده شود. اینجا صنایع مادر 
توانمندی وجود دارد و قطعه سازان در کنار کارخانه های ماشین سازی و تراکتورسازی 

می توانند از پس این امر برایند.
رضا پاشایی ادامه داد: ما در تبریز توانایی زیادی داریم و گیربکس خودروی سورن را 
تولید کردیم و خط آماده بود و اما دو سال است که پلمپ شده و گفتند باید به قزوین برود. 

شرکت ایدم هم موتور آیسان را تولید کرد اما خط تولید آن را توقیف کردند.
وی اضافه کرد: قراردادهای یکطرفه خودروسازان مرکز، کمر قطعه سازان را شکسته 
است. قراردادها کامال به نفع خودروسازهاست و قطعات در موعد مقرر تحویل داده 

می شود ولی حق الزحمه بسیار دیر و با شرایط خاص به آنها بازگردانده می شود.
   توسعه و تولید ثروت در استان در حال کاهش است

محمد جعفر صالحی هم با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی بیشترین سرمایه گذار 
بخش خصوصی در کشور را داراست، تصریح کرد: در حال حاضر توسعه و تولید ثروت 
در استان در حال کاهش است و هر چقدر هم در این مورد سخن گفته ایم صدایمان به 

جایی نرسیده است.

 نشست صاحبان صنایع با فعاالن اقتصادی با معاون صنایع عمومی وزارت صمت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در این نشست بر لزوم تدوین یک برنامه ی اقتصادی توسط بخش خصوصی تاکید 
کرد و گفت: استان آذربایجان شرقی از دیرباز به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ژئوپلتیکی و مسیر جاده ابریشم، مرکز تجارت و بازرگانی کشور و منطقه بود و امروز نیز 

بخش خصوصی این خطه علی رغم مشکالت و کاستی ها، بخش بزرگی از تولید کشور را بر دوش می کشد.
یونس ژائله به تشریح مشکالت بنگاه های اقتصادی کشور و استان پرداخت و خاطرنشان کرد: بی ثباتی قوانین، مقررات و رویه های کسب و کار، پراکنده بودن 
سیاست ها، عدم توجه به اهمیت خصوصی سازی، رقابت ناعادالنه شرکت های دولتی با بخش خصوصی، عدم توجه به آمایش سرزمین و کمبود نقدینگی واحدهای 

تولیدی تنها بخش کوچکی از مشکالت فعاالن اقتصادی است.
وی در ادامه به ارائه ی پیشنهادات و انتظارات فعاالن بخش خصوصی از وزارت صمت پرداخت و افزود: تدوین استراتژی توسعه صنعتی، حذف قوانین زاید، 
ضرورت حذف انحصارات و ایجاد رقابت سالم بین شرکت های دولتی و خصوصی با پیگیری وزارت صمت، اولویت بندی سیاست های ارزی و رفع موانع صدور و 

تمدید کارتهای بازرگانی و دیگر مجوزهای وزارت صمت از جمله مواردی است که اعضای اتاق تبریز از وزارت صمت انتظار دارند در جهت رفع و حل آنها اقدام کند.
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   قیمت گذاری دستوری، مشکل اقتصاد امروز کشور
رئیس هیئت مدیره انجمن کارآفرینان جوان استان نیز با اشاره به اینکه جوانان از 
تصمیمات گرفته شده توسط دو لت ها در حوزه سرمایه گذاری و تولید دلسرد هستند، 
گفت: باید مسایل و مشکالت بخش خصوصی توسط اتاق های کشور جمع بندی شده و 

وزارت صمت برای حل این موانع به طور جدی اقدام کند.
مراد سرخیر خیابانی ادامه داد: در جامعه طوری القا می شود که گویا علت تورم و گرانی 
تولیدکنندگان هستند. در حالی که کنترل تورم از طریق توسعه ی رقابت بین تولیدکننده ها 

امکان پذیر است.
وی قیمت گذاری دستوری را دیگر مشکل اقتصاد امروز کشور دانست و بیان کرد: 
مداخله در بازار، باعث کاهش سرمایه گذاری و افت کیفیت محصوالت می شود که نهایتا 

در این بین مردم متضرر می شوند.
   کتاب قوانین گمرکی، قبل از آغاز سال ارائه شود

عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران امور گمرکی استان نیز تاخیر در ارائه کتاب قوانین 
گمرکی را مشکلی بزرگ دانست و عنوان کرد: صادرکنندگان و واردکنندگان هر ساله از 
تاخیر در انتشار کتاب قوانین در ماه چهارم متضرر می شوند و اصالح ثبت سفارش برای 
ما بسیار مشکل شده چرا که برای مثال تعرفه کاالیی پیش از این آزاد بوده و فرد اقدام به 
واردات یا صادرات آن کرده اما در میانه کار و با تغییر کتاب قوانین تعرفه ی آن کاال ممنوع 

شده ولی کار از کار گذشته است.
مهرداد ایرانی متذکر شد: همه ی دولت ها در سایر ممالک قوانین را پیش از آغاز سال 
جدید تدوین و اعالم می کنند تا فعاالن بازرگانی براساس آن عمل کنند اما این اتفاق در 

کشور رخ نمی دهد.
امیر میران دیگر عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران امور گمرکی استان نیز یادآور 
شد: متاسفانه امسال عالوه بر تاخیر در ابالغ کتاب قوانین، دو کتاب ابالغ شد که 
دومی قوانین اولی را نقض می کرد. همچنین وزارت صمت با حذف معافیت مالیاتی 

ماشین آالت عمال صنایع را به زمین زد.
   دست صادرکنندگان قیر را باز بگذارید

محمد زیدی، عضو هیئت مدیره انجمن قیر استان نیز با اشاره به اینکه صنعت قیر 
از ظرفیت تولید و صادرات به کشورهای همجوار به میزان 3 میلیون و۰۰4 هزار دالر 
برخوردار است، گفت: 3 سال است که ترکیه واردات قیر را ممنوع کرده است. در ایران از 
میان 64 پاالیشگاه قیرسازی کشور 34 مجموعه در استان قرار دارد و آذربایجان شرقی 

تولیدکننده عمده قیر است ولی دست و بالمان برای صادرات بسته است.
   با بی برنامگی و استراتژی غلط، سرمایه های کشور را به دور می ریزیم

عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان ماشین، قطعه و خودروی استان نیز با بیان اینکه 
صنعت قطعه سازی حال و روز خوشی ندارد، گفت: ماشین آالت صنایع فرسوده هستند، 

اگر اقدامی نشود باعث افزایش قیمت و کاهش کیفیت کاالها خواهد شد.
یونس اکبرپور پایدار ادامه داد: تعرفه های جدید نیز وضعیت را دشوارتر کرد. صنایع به 
سرمایه گذاری و حمایت نیاز دارند و اگر این اتفاق رخ ندهد با مشکل مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به قابلیت های باالی قطعه سازان استان، متذکر شد: ما نیاز به تغییر 
ناوگان فرسوده کشور داریم. ناوگان حمل و نقل ما به ازای هر 1۰۰ کیلومتر 8۰ تا 9۰ لیتر 
گازوئیل مصرف می کند در حالی که سیستم حمل و نقل جدید در هر 1۰۰ کیلومتر 25 
تا 37 لیتر بنزین مصرف می کند. با این بی برنامگی و استراتژی غلط، سرمایه های کشور 

را به دور می ریزیم.
وی همچنین از سامانه جامع تجارت انتقاد کرد و افزود: ما در این سامانه ثبت نام 
کردیم و منتظر شناسه هستیم که سه تا چهار هفته طول می کشد ولی بسیاری از واحدها 
را در این حین به تعزیرات معرفی کردند به این دلیل که در سامانه قیمت گذاری نکرده ایم. 

درحالی که تا شناسه صادر نشود امکان درج قیمت نیست.
   اکثر واحدهای کوچک و متوسط، مشکل سرمایه در گردش دارند

رییس اتحادیه کفاشان تبریز نیز به ظرفیت باالی صنعت کفش استان در کشور اشاره 
کرد و گفت: 6۰ درصد تولید کفش کشور در تبریز انجام می شود و 1۰۰ تا 13۰ میلیون 

جفت کفش، ساالنه در 358۰ واحد تولیدی و خدماتی در تبریز تولید می شود.
علیرضا جباریان فام ادامه داد: هم اکنون شاهد وجود زنجیره کامل ارزش در حوزه 

کفش در تبریز و استان هستیم و 11۰ هزار نفر از این طریق ارتزاق می کنند.
وی با بیان اینکه اخیرا نامه ای از صنعتگران کفش تبریز در 95 سال قبل خطاب به 
مجلس وقت یافته که دقیقا مشکالت صنعتگران امروز است، یادآور شد: اکثر فعاالن 
حوزه کفش، واحدهای کوچک و متوسط هستند که در وضعیت رکود تورمی امروز، 
کمرشان در حال شکستن است اگر نتوانند از تسهیالت سرمایه در گردش بهره مند 

شوند با ورشکستگی مواجه خواهند شد و بازارهای صادراتی را از دست خواهند داد.
وی متذکر شد: در سال های اخیر بزرگترین بازار صادراتی را که کشور عراق بود از 
دست داده  یم چرا که ترکیه به صادرکنندگان کفش خود 5 تا 13 کاهش مالیاتی داده و 

امکان رقابت با تورم امروزی کشور برای ما وجود ندارد.
   آمایش سرزمین بازنگری شود

امیر نراقی، رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان نیز خواستار عطف به ماسبق 
شدن قانون در مورد کمیسیون ماده 6 و 11 محیط زیست شد، چرا که بسیاری از 
3 سال پیش اقدام به تاسیس واحدهای صنعتی کرده اند ولی امروز با تغییر قانون به 
مشکل برخورده اند. وی همچنین خواستار بازنگری جدی در آمایش سرزمین و توجه به 

ظرفیت های هر استان شد.
   صنعت فوالد بدترین دوران خود را طی می کند

رئیس هیئت مدیره انجمن فوالد استان نیز با بیان اینکه در یک دهه اخیر از وارد 
کننده فوالد به صادرکننده فوالد تبدیل شده ایم، تصریح کرد: متاسفانه صنعت فوالد 
بدترین دوران خود را در دوران دولت فعلی طی می کند. تنظیم بازار شاخصه هایی دارد که 
متاسفانه رعایت نمی شود و بورس کاال عمال نظام عرضه تولید و توزیع را به دست گرفته 
و 8۰ درصد واحدهای فوالدی کشور در دست دولت است و تنها حلقه های انتهایی در 

دست بخش خصوصی است.
کریم رحیمی تاکید کرد: با ایجاد عوارض صادراتی عمال بازار را به دست روسیه دادیم 
و روسیه با دامپینگ، بازار را بدست گرفت و با این وضع واحدهای ذوب القایی تعطیل 

خواهند شد.
   گرانی با گرانفروشی فرق دارد

عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز نیز به قیمت گذاری کاال پرداخت و گفت: گرانی 
و تورم مربوط به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و کسری بودجه است. با بقال سر کوچه 

نمی توان تورم را کنترل کرد.
مسعود بنابیان با بیان اینکه گرانی با گرانفروشی فرق دارد، خاطر نشان شد: این 
سیاست ها به ریشه صنعت و بخش خصوصی ضربه می زند. وقتی کاالیی گران می شود، 
برای تولیدکننده ها امکان فروش آن دشوار می شود. اینکه گرانی را در جامعه به صمت 
تولید کننده سوق دهیم خطای استراتژیک است. علت اصلی تورم و گرانی کسری بودجه 

و نولید بدون پشتوانه پول است.
   باید با تفکرات ضد تولید برخورد کنیم

معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز در جمع بندی این نشست گفت: به نظرم 
باید در روش ها تجدید نظر کنیم. ما هم موافق کاهش تعرفه ها به نفع فعاالن اقتصادی 
هستیم. در مورد قانون معافیت مالیاتی ماشین آالت نیز پیگیر هستیم تا در مجلس این 

قانون اصالح شود.
محمد مهدی برادران ادبیات شکل گرفته مبنی بر انداختن مشکل گرانی به گردن 
تولیدکنندگان را ظلمی بزرگ دانست و اضافه کرد: رهبری همیشه در فرمایشات خود از 

تولید حمایت کرده اند و باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را بکنیم.
برادران افزود: به قیمت گذاری دستوری قائل نیستیم ولی به قیمت گذاری اعتقاد 
داریم. باید به تولیدکننده در کشور به چشم یک ارزش نگاه کرد و هر کس در این راه 

تالش می کند و برای مردم ایجاد اشتغال می کند، فردی بهشتی است.
وی حمایت از صنعتگران را وظیفه خود دانست و تصریح کرد: باید به پشتوانه ی 

رهبری، با تفکرات ضد تولیدی برخورد کنیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پایان خاطرنشان شد: باید از ظرفیت های اتاق 
استفاده کنیم و در مورد راهبردهای صنعتی از ظرفیت اعضای اتا ق ها و نگاه بهره بردار 
سود جوییم. خود صنعت بیاید و سند بنویسد و ما فقط افق و خروجی تولید و صادرات را 

ترسیم کنیم. 
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   اگر آذربایجان سر ایران است، بابت آن چه امتیازاتی به استان داده 
شده است؟

دکتر محمد باقر بهشتی در نشست بررسی تنگناها و فرصت های سرمایه گذاری 
در استان آذربایجان شرقی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار 
می شد گفت: مشکل اساسی کشور کمبود سرمایه گذاری است. باید سرمایه را در کشور 

به جریان انداخت.
وی ادامه داد: یکی از مزیت های استان، سرمایه ی انسانی است. سرمایه گذاریی ما 

در حد استهالک هم نیست. در واقع دچار سرمایه گذاری منفی هستیم.
استاد اقتصاد دانشگاه تبریز با بیان اینکه مشکالت اقتصادی گریبان استان ها را نیز 
گرفته، خاطرنشان کرد: توجهات به استان از طرف مسئوالن کم است. اگر آذربایجان 
سر ایران است، بابت سر ایران بودن چه امتیازاتی به استان داده شده است؟ از نظر من 

جایگاه آذربایجان شرقی در امور سرمایه گذاری حتی در حد یک استان هم نیست.
   افول نقش تبریز در دوره ی رضاشاه، از دروازه ی اروپا به انبار غله

رئیس سابق سازمان و مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی نیز در این 
نشست به مرور جایگاه تاریخی آذربایجان پرداخت و گفت: در حدود سه قرن تبریز در 
اوج شکوفایی قرار داشته است. دوره ی ایلخانان اوج شکوفایی تبریز و آذربایجان بوده 

است. ولی بعد از صفویه جایگاه تبریز تنزل پیدا می کند.
دکتر داود بهبودی افزود: در دوره ی قاجاریه، تبریز به عنوان شهر دوم دوباره شکوفا 
می شود و به عنوان دارالسلطنه و ولیعهدنشین شناخته می شود. مسیر تبریز-ترابزون، 
تبریز را به دروازه ی ورود ایران به اروپا تبدیل می کند. در دوره ی مشروطه اوج مطالبات 
اجتماعی و درخواست حاکمیت قانون و آزادی خواهی در تبریز شکل می گیرد. در واقع 

شروع مشروطه از تبریز بوده است.
وی ادامه داد: در دوره ی پهلوی اول و دوم اقتدارگرایی و تمرکزخواهی این دوران 
باعث تنزل نقش تبریز می شود. در نتیجه در دوره ی رضاشاه، نقش تبریز از دروازه ی اروپا 

به انبار غله سقوط می کند.

وی با تاکید بر این امر که آذربایجان و تبریز هنوز هزینه ی مشروطه خواهی را پرداخت 
می کند، یادآور شد: در بحث های کالن، مهاجرت سرمایه ی انسانی دارای تراز منفی 
بوده است. و سرمایه های اقتصادی کاهش یافته است. عدم سرمایه گذاری بزرگ دولتی 
و عدم انتصاب مدیران بزرگ باعث گسست با حکومت مرکزی در تبریز شده است. در 

حالی که ایران دوست تر از ما نبوده است.
   بین مسئولین استانی و شهروندان تبریز روابط اجتماعی شکل 

نمی گیرد
رئیس دانشکده ی حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز نیز در این نشست گفت: 
جامعه شناسی به سمت نقد حرکت می کند. بحث فرهنگی در این میان مظلوم مانده 

است. نشست ها همیشه یا سیاسی بوده است یا اقتصادی.
دکتر محمد عباس زاده ادامه داد: در تبریز شاهد تنزل سرمایه اجتماعی هستیم. بین 
مسئولین استانی و شهروندان تبریز روابط اجتماعی شکل نمی گیرد. در ورزشگاه یادگار 
امام وقتی جنبش اجتماعی شکل می گیرد یعنی می خواهند صدای اعتراضشان را به 

گوش مسئوالن برسانند.
   در این فضا سرمایه گذار نهایتا به دنبال رانت و باندبازی می رود

رئیس انجمن مدیران صنایع استان نیز در این نشست گفت: تا ارتباط بین دولت و 
مردم قوی نشود توسعه نخواهیم یافت. رشد اقتصادی ما در زمستان 14۰۰ منفی بوده 

است.
دکتر سید باقر شریف زاده با این هشدار که فضای سرمایه گذاری در ایران و در استان 
مناسب نیست، افزود: فضای سرمایه گذاری شامل فضای اطمینان، فضای مخاطره 
و ریسک و فضای عدم قطعیت و نااطمینانی است. در این فضا، سرمایه گذار ما یا 
سرمایه گذاری را متوقف می کند یا سفته بازی می کند و یا نهایتًا به دنبال رانت و باندبازی 

خواهد بود.
وی تصریح کرد: هماهنگی بین مسئوالن استانی در خصوص خواسته های استانی 

وجود ندارد. باید وحدت کالم و اولویت های یکسان داشته باشیم. 

در نشست بررسی تنگناها و فرصت های سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی مطرح شد:

افول نقش تبریز در دوره ی رضاشاه، 

از دروازه ی اروپا به انبار غله
 )گزارش: جعفر ساعی نیا و ساسان نیک رفتار خیابانی( عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تبریز گفت: در دوره ی پهلوی اول و دوم اقتدارگرایی 
و تمرکزخواهی این دوران باعث تنزل نقش تبریز می شود. در نتیجه در دوره ی رضاشاه، نقش تبریز از دروازه ی اروپا به انبار غله سقوط می کند.
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عملکرد واحد امور بین الملل اتاق تبریز 

در شش ماهه اول ماه 1401

   هیئت های اعزامی:
)از  ارمنسـتان:  جمهـوری  بـه  پیشـران  هیئـت  اعـزام   -1
روز(:   4 مـدت  بـه   14۰1/۰4/15 لغایـت   14۰1/۰4/12
برقـراری روابـط اتـاق تبریز بـا اتحادیـه ی بازرگانـان و صنعتگران 
انجمـن  بـا  تبریـز  اتـاق  روابـط  تحکیـم  ارمنسـتان/  جمهـوری 
کارفرمایان جمهوری ارمنسـتان/ تحکیم و گسـترش روابط اتاق 
تبریـز بـا سـفارت ج.ا.ایـران در ایـروان/ ایجـاد روابـط اتـاق تبریز 
بـا سـازمان تجـار و صاحبـان صنایـع ایرانـی مقیـم ارمنسـتان/ 
اتـاق تبریـز  معرفـی توانمندی هـای اسـتان آذربایجان شـرقی و 
در خصـوص تجـارت بـا ارمنسـتان/ آشـنایی بـا توانمندی هـای 

ارمنسـتان در خصـوص تجـارت بـا اسـتان آذربایجان شـرقی
)از  ارمنسـتان:  جمهـوری  بـه  هیئـت  اعـزام   -2

روز(:   4 مـدت  بـه   14۰1/۰6/12 لغایـت   14۰1/۰6/۰9
برگـزاری جلسـات اعضـای اتـاق تبریـز بـا اعضـای اتحادیـه ی 
بازرگانـان و صنعتگـران جمهوری ارمنسـتان/ برگزاری جلسـات 
اعضـای اتـاق تبریـز بـا اعضـای انجمـن کارفرمایـان جمهـوری 
ارمنسـتان/ برگـزاری جلسـات اعضـای اتـاق تبریـز بـا اعضـای 
ارمنسـتان/  مقیـم  ایرانـی  صنایـع  صاحبـان  و  تجـار  سـازمان 
تحکیـم و گسـترش روابـط اتـاق تبریـز بـا سـفارت ج.ا.ایـران در 
ایـروان/ مالقـات بـا رئیـس اتـاق بازرگانـی و صنایـع ارمنسـتان 
توانمندی هـای  معرفـی  اتـاق/  دو  بیـن  روابـط  برقـراری  و 
اسـتان آذربایجان شـرقی و اتـاق تبریـز در خصـوص تجـارت بـا 
ارمنسـتان/ آشـنایی بـا توانمندی هـای ارمنسـتان در خصـوص 

آذربایجـان شـرقی اسـتان  بـا  تجـارت 

واحـد امـور بین الملـل اتـاق تبریـز بـه عنوان یکـی از بازوهـای مهم ایـن اتاق جهـت تعامـل و ارتباط اعضـای اتاق بـا هیئت های 
خارجـی طـی شـش مـاه نخسـت سـال 1401 فعالیت  های متنوعـی انجام داده اسـت کـه در زیـر می آید:

1- تهیه خبر جهت درج در وبسایت و کانال اطالع رسانی اتاق تبریز

2- بررسی، طبقه بندی و پاسخگویی به ایمیل های وارده

3- پاسخگویی و ارائه مشاوره و راهنمایی به ارباب رجوع به شکل حضوری و تلفنی

4- تهیه گزارش توجیهی و درج در وبسایت اتاق

5- اعزام هیئت

6- پذیرش هیئت

6۰ مورد

13۰ مورد

443 مورد

4 مورد شامل فدراسیون روسیه، اتریش، استرالیا، ایتالی

2 مورد: هر دو مورد به جمهوری ارمنستان

1۰ مورد: 9 مورد حضوری و یک مورد به شکل وبینار
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   هیئت های پذیرشی:
1- سرکنسـول جمهـوری ترکیـه در تبریز )ایـران( و هیئت همراه 
)14۰1/۰2/۰1(: تحکیـم روابط اتاق تبریز با سرکنسـولگری ترکیه 
در تبریـز / معرفـی توانمندی هـای اسـتان آذربایجان شـرقی و اتـاق 
تبریـز در خصـوص تجارت با ترکیه/ آشـنایی بـا توانمندی های ترکیه 

در خصوص تجارت و سـرمایه گذاری در اسـتان آذربایجان شـرقی.
2- سـفیر جمهـوری کوبـا در تهـران )ایـران( و هیئـت همـراه 
)14۰1/۰2/۰1(: برقـراری روابـط اتـاق تبریـز با سـفارت جمهوری 
کوبـا در تهـران / معرفـی توانمندی هـای اسـتان آذربایجان شـرقی و 
اتـاق تبریـز در خصـوص تجـارت با کوبـا/ آشـنایی بـا توانمندی های 

کوبـا در خصـوص تجـارت بـا اسـتان آذربایجان شـرقی.
3- سـفیر جمهـوری ایتالیـا در تهـران )ایـران( و هیئـت همـراه 
)14۰1/۰2/21(: برقـراری روابـط اتـاق تبریـز با سـفارت جمهوری 
ایتالیـا در تهـران / معرفی توانمندی های اسـتان آذربایجان شـرقی و 
اتـاق تبریـز در خصوص تجـارت با ایتالیا/ آشـنایی بـا توانمندی های 

ایتالیـا در خصـوص تجـارت با اسـتان آذربایجان شـرقی.
اقلیـم  واردکننـدگان  و  صادرکننـدگان  اتحادیـه ی  رئیـس   -4
کردسـتان عـراق و هیئـت همـراه )14۰1/۰3/۰3(: ایجـاد روابـط 
اتـاق تبریز بـا اتحادیه صادرکننـدگان و واردکنندگان اقلیم کردسـتان 
اتـاق  و  آذربایجان شـرقی  اسـتان  توانمندی هـای  معرفـی   / عـراق 
توانمندی هـای  بـا  بـا عـراق/ آشـنایی  تبریـز در خصـوص تجـارت 
اقلیـم کردسـتان در خصـوص تجـارت و سـرمایه گذاری در اسـتان 
آذربایجـان شـرقی/ برگـزاری جلسـات مفیـد B2B میـان تجـار دو 

طـرف/ امضـای تفاهمنامـه همـکاری.
هیئـت  و  )ایـران(  تهـران  در  اتریـش  جمهـوری  سـفیر   -5
بـا سـفارت  تبریـز  اتـاق  روابـط  تحکیـم   :)14۰1/۰3/22( همـراه 
اسـتان  توانمندی هـای  معرفـی   / تهـران  در  اتریـش  جمهـوری 
اتریـش/  بـا  تجـارت  در خصـوص  تبریـز  اتـاق  و  آذربایجان شـرقی 
آشـنایی بـا توانمندی هـای اتریـش در خصـوص تجـارت بـا اسـتان 
B2B میـان تجـار دو  برگـزاری جلسـات مفیـد  آذربایجان شـرقی/ 

طـرف.
6- وبینـار بـا رئیس اتاق بازرگانـی اویرو پرتغال و سـفیر ج.ا.ایران 
در لیسـبون پرتغـال )14۰1/۰3/23(: برقـراری روابط اتـاق تبریز با 
اتـاق اویـرو / معرفـی توانمندی های اسـتان آذربایجان شـرقی و اتاق 
تبریـز در خصـوص تجـارت بـا پرتغـال/ آشـنایی بـا توانمندی هـای 

اسـتان اویـرو در خصوص تجـارت با اسـتان آذربایجان شـرقی.
 :)14۰1/۰3/23( خارجـه  امـور  وزیـر  دسـتیار  بـا  دیـدار   -7
بررسـی مسـائل و مشـکالت تجـارت فرامـرزی و صـادرات و ارائـه 

متناسـب. پیشـنهادات 
همـراه  هیئـت  و  )ایـران(  تهـران  در  اسـترالیا  سـفیر   -8
)14۰1/۰3/31(: برقـراری روابـط اتـاق تبریـز بـا سـفارت اسـترالیا 
در تهـران / معرفـی توانمندی هـای اسـتان آذربایجان شـرقی و اتاق 
تبریـز در خصـوص تجـارت بـا اسـترالیا/ آشـنایی بـا توانمندی هـای 

آذربایجان شـرقی. اسـتان  بـا  تجـارت  خصـوص  در  اسـترالیا 
۹- معـاون نخسـت وزیـر و وزیـر صنعـت و بازرگانـی جمهـوری 
)از  نفـره:   6۰ همـراه  هیئـت  و  روسـیه  فدراسـیون  تاتارسـتان 
ایجـاد  روز(:   2 مـدت  بـه   14۰1/۰6/۰2 لغایـت   14۰1/۰6/۰1
روابـط اتـاق تبریـز بـا بخش هـای اقتصـادی جمهـوری تاتارسـتان 
فدراسـیون روسـیه / معرفی توانمندی های اسـتان آذربایجان شرقی 
و اتـاق تبریـز در خصـوص تجـارت با فدراسـیون روسـیه/ آشـنایی با 
توانمندی هـای جمهوری تاتارسـتان فدراسـیون روسـیه در خصوص 
برگـزاری  آذربایجان شـرقی/  اسـتان  در  سـرمایه گذاری  و  تجـارت 
جلسـات مفیـد B2B میان تجـار دو طرف / بازدید از صنایع اسـتان.
10- رئیـس جمهـور جمهـوری تاتارسـتان فدراسـیون روسـیه و 
هیئـت همـراه 35 نفـره: )از 14۰1/۰6/26 لغایـت 14۰1/۰6/28 
بـه مـدت 3 روز(: معرفـی توانمندی هـای اسـتان آذربایجان شـرقی 
و اتـاق تبریـز در خصـوص تجـارت با فدراسـیون روسـیه/ آشـنایی با 
توانمندی هـای جمهوری تاتارسـتان فدراسـیون روسـیه در خصوص 
از  بازدیـد  آذربایجان شـرقی/  اسـتان  در  سـرمایه گذاری  و  تجـارت 

اسـتان. صنایع 
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جلسه 84

   مصوبات استانی 
1. بررسی امکان دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 8 درصد با ظرفیت ها و شرایط 

اقتصادی در حال حاضر استان
با عنایت به اینکه تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی مستلزم شناسایی و احصاء 
مشکالت و موانع کسب و کار می باشد، از این رو پیشنهاد می گردد، با همکاری 
اتاق بازرگانی و دستگاه های مربوطه پایشی کامل و دقیق از محیط کسب وکار 

استان صورت گرفته و در صحن شورا ارائه گردد.
2. بررسی پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکالت کمبود نقدینگی و سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی و صنعتی استان تبعات ناشی از افزایش قیمت داخلی گندم 

برای اشتغال و معیشت
در راستای کاهش تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی، تیم اقتصادی با حضور 
نمایندگانی از بخش دولت و بخش خصوصی با راهبری معاون محترم هماهنگی 

امور اقتصادی استانداری در استان تشکیل گردد.
3. نهایی سازی تقویم برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

استان

   موضوعات ملی و فراگیر
1. بررسی پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکالت کمبود نقدینگی و سرمایه در 

گردش واحدهای تولیدی و صنعتی استان
پیشنهادات ذیل جهت بررسی و طرح در شورای گفتگوی ملی به دبیرخانه ملی 

ارسال گردد:
1.با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور و جلوگیری از تبعات جبران ناپذیر 
احتمالی پیشنهاد می گردد: ارز ترجیحی داروهای ضروری و بخشی از نهاده های 
دامی که در اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار است حذف نگردد. حذف ارز ترجیحی 
دیگر کاالها نیز با برنامه ریزی صحیح و اولویت بندی و به صورت مرحله ای و 

تدریجی اجرا گردد.
2. دولت با مشورت فعالین اقتصادی، ساز و کار شفاف و دقیق اجرای ترتیبات 

قانونی یارنه ای کشور را تدوین و در اسرع  وقت اطالع رسانی نماید.
3. دولت در راستای حمایت از تولید، برنامه دقیق خود را در زمینه های تامین سرمایه 

در گردش، خرید تضمینی و پرداخت مشوق های صادراتی تدوین و ابالغ نماید.
4. منابع حاصل از محل بند )الف( تبصره )18( قانون بودجه سال 14۰1، به 

عنوان تسهیالت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی استان تزریق گردد.
5. در راستای حمایت از تولید و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، خدمات ال 

سی داخلی و تنخواهگردان به واحدهای تولیدی ارائه گردد.
6. در راستای حمایت از تامین مواد اولیه صنایع غذایی، مجوز واردات کاالهای 

اساسی در اسرع وقت به واحدهای تولیدی صادر گردد.
اختیارات  پیشنهاد می گردد: دولت  تولید و صنعت،  از  راستای حمایت  7. در 
حداکثری به مدیران اجرای استان  ها تفویض نماید تا با بهره گیری از ظرفیت های 

کارشناسی استان ها تصمیم گیری های صحیحی اتخاذ گردد.
2. گزارش تبعات ناشی از افزایش قیمت داخلی گندم برای اشتغال و معیشت موضوع 
مادرتخصصی  شرکت   14۰1/۰1/24 مورخ  52/24658/م  شماره  بخشنامه 

بازرگانی دولتی ایران
به منظور حمایت از تولید داخل و امکان رقابت واحدهای تولیدی کشور با رقبای 
خارجی، قیمت گندم نهایتا 9۰% قیمت FOB  بازارهای جهانی منظور گردد و تا 
اجرای الزامات و ساز و کار الزم از سوی دولت، بخشنامه شماره 24658/م مورخ 
14۰1/۰1/24 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تا یکم تیر ماه سال 

14۰1 مسکوت گردد.

گزارش شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

در شش ماهه اول ماه 1401

تعداد پیشنهادات تعداد مصوبات استانی  تعداد موضوعات مطروحه  تاریخ برگزاری  ردیف  شماره جلسه 
           پیش از دستور دستورجلسه خارج از دستور                         ملی و فراگیر

8  3   -  3  1  14۰1/۰2/۰1  84  1  
-  7   1  3  1  14۰1/۰2/25  85  2  
-  1   -  6  -  14۰1/۰2/29  86  3  
8  7   -  2  1  14۰1/۰3/22  87  4  
8  6   -  4  -  14۰1/۰5/22  88  5  
-  7   -  2  -  14۰1/۰6/19  89  6  

24  31   1  23  3                                                       جمع 
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جلسه 85

   مصوبات استانی 
1. بررسی چالش های افزایش قیمت 4 قلم کاالی اساسی در بازار

1. پیشنهادات ارائه شده در سفر رئیس محترم بانک مرکزی به استان طرح 
موضوع و تا حصول نتیجه پیگیری گردد:

- تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
- استمهال بدهی های بانکی واحدهای آسیب دیده

2. پیشنهادات ارائه شده در سفر رئیس محترم جمهور به استان طرح موضوع و تا 
حصول نتیجه پیگیری گردد:

- حمایت دولت از مصرف کننده به نحوی که تقاضا کاهش نیابد.
- استمهال بدهی های بانکی و مالیاتی و بیمه برای واحدهای آسیب دیده

- مساعدت عملی در سیستم های صادراتی
- ارائه مشوق های الزم جهت جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی واحدهای تولیدی

2. بررسی مشکالت واحدهای تولیدی مستقر در منطقه ُکجوار )کجاباد( تبریز به 
دلیل مغایرت های قانونی

1. پیشنهادات ارائه شده در سفر رئیس محترم جمهور به استان طرح موضوع و تا 
حصول نتیجه پیگیری گردد:

- با استناد به ماده )55( قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
که ادامه فعالیت واحدهای تولید موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط در 
حریم شهرها و کالنشهرها و محدوده روستاها را با تشخیص سازمان حفاظت 
از محیط زیست، بالمانع تعیین کرده است، پیشنهاد ایجاد لکه صنعتی در این 

منطقه به هیئت دولت ارائه گردد.
- با عنایت به اینکه مجوز تغییر کالس خط لوله گاز از شرکت گاز ایران صادر شده 
و این طرح صرفا به دلیل محدودیت بودجه اجرا نشده است، لذا پیشنهاد می 
گردد، بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح در سفر رئیس محترم جمهور به استان از 

سوی استاندار محترم طرح موضوع و پیگیری گردد.
2. باعنایت به اینکه حریم در حکم ملک صاحب حریم می باشد و قوانین متعددی 
نیز در حوزه حریم ایمنی مربوط به خطوط لوله و تاسیسات نفت و گاز و برق و ... 
تصویب و هر گونه تصرف در حریم تاسیسات ممنوع می باشد. لیکن این موضوع 
تملک من غیر اراضی اشخاص را تایید نمی کند. از این رو پیشنهاد می گردد: 
شرکت های پتروشیمی، پاالیش نفت، برق منطقه ای و گاز  چنانچه با ایجاد هر 
گونه تاسیسات سبب مسلوب المنفعه شدن اراضی و ورود ضرر به مالکین اراضی 

شده اند، نسبت به پرداخت قیمت روز اراضی مذکور اقدام نماید. 
3. در راستای حل مشکالت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی منطقه کجوار 
تبریز، جلساتی با حضور دستگاه های ذیربط و دادستانی محترم استان تشکیل و 

نتیجه آن به دبیرخانه شورای گفتگوی استان منعکس گردد.
3. بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شماره چهار 

تبریز »شهید سردار سلیمانی« به اخذ عوارض آزادراه تبریز-سهند
1. در راستای اجرای تبصره )4( قانون احداث پروژه  های عمرانی بخش راه و 
ترابری از طریق مشارکت بانک  ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، مسیر جایگزین 

از تبریز به شهرک صنعتی چهار تبریز از سوی اداره کل راه و شهرسازی احداث 
گردد تا کارکنان شاغل در این شهرک نسبت به استفاده از آزادراه حق انتخاب 

داشته باشند.
2. عوارض سه کیلومتری مورد استفاده فعالین شهرک صنعتی چهار تبریز از کل 
عوارض آزادراه تبریز- سهند تفکیک گردد و تا احداث راه جایگزین از سوی ارگان 

های متولی امر پرداخت گردد.

جلسه 86

   مصوبات استانی 
1. مطالبات فعالین اقتصادی استان از بانک مرکزی

مقرر گردید درخواست ها و پیشنهادات فعالین اقتصادی استان در قالب یک نامه 
به بانک مرکزی ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری گردد:

1. تخصیص 4۰ همت جهت ادامه فعالیت واحدهای تولیدی استان 
2. ایجاد خط اعتباری با نرخ پایین برای واحدهای تولیدی استان 

3. بخشودگی جرایم بانکی واحدهای تولیدی
4. لزوم استفاده از ضمانت نامه و ال سی داخلی فعالین اقتصادی  

5. افزایش اعتبار بانک های استانی نسبت به تورم ساالنه و تفویض اختیار بانک 
های استانی برای ارائه تسهیالت به فعالین اقتصادی و ارزیابی امالک در رهن 

و ماشین آالت 
6. تمکین بانک های خصوصی از سیاست های بانک مرکزی و هماهنگی در 

قالب شورای هماهنگی بانک های استان
7. لزوم ایجاد سیستم نظارتی مناسب بر عملکرد بانک ها جهت اجرای قوانین و 

مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی
8. حضور نماینده تام االختیار بانک مرکزی در استان ها جهت حضور در جلسات 

استانی و رفع مشکالت فعالین اقتصادی استان 
9. 15 درصد از ارز حاصل از صادرات واحدهای تولیدی دارای دفتر و انبار در 
خارج از کشور جهت تامین هزینه های این دفاتر اختصاص یابد و شامل رفع تعهد 

ارزی نگردد.
1۰. تمدید رفع تعهدات واحدهای صنعتی استان تا شهریور ماه سال جاری

11. استرداد معادل ریالی  برگشت ارز حاصل از صادرات و پاسخ استعالم موارد 
مربوط به پورتال ارزی و رفع تعهد

قبل  سنوات  تعهد  رفع  به  مربوط  وثائق  برگشت  استعالم  به  پاسخ  لزوم   .12
واحدهای تولیدی

13. تسهیل فرآیندهای سیستمی رفع تعهد ارزی به نحویکه ارز گروه های وارداتی 
اولویت دار از محل ارز پتروشیمی ها تعیین گردد و گروه های وارداتی با اولویت کم؛ 

با نرخ توافقی و یا تهاتر از محل ارز صادرات محصوالت کشاورزی تامین شود..
14. امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات شرکت هایی که سهامداران مشترکی 

دارند، برای واردات فراهم گردد.
15. اجرای دستورالعمل شورای پول و اعتبار در خصوص گشایش اعتبار اسنادی 
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داخلی )ریالی( برای پروژه های عمرانی از سوی دستگاه های اجرایی، مصوبه 
سال 1394 شورای پول و اعتبار در جهت تحرک بخشی و تکمیل طرح های 

نیمه تمام عمرانی
16. در اجرای تبصره 19 قانون بودجه و بر اساس الیحه مشارکت عمومی و 
خصوصی، بانک مرکزی با همکاری اتاق بازرگانی ایران ، نحوه استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملی، ضوابط مربوط به ارائه خدمات مالی به انواع قراردادهای 
مشارکت در بخش زیر ساخت از قبیل گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، ارائه 
تسهیالت سازگار با ساختار پروژه های مشارکتی توسط بانکها، ساز و کار همکاری 
بین بانکی نظیر تسهیالت سندیکایی و تامین مالی جایگزین انواع ضمانت نامه 
ها، توثیق پروژه و قرارداد مشارکت را ظرف مدت حداکثر سه ماه، به روزرسانی و 

ابالغ نماید.
17. رفع موانع و تسهیل در اخذ وثایق و ارائه ضمانت نامه های بانکی مربوط به 
قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق بانکهای عامل در حداقل 

زمان ممکن.  
18. اجرایی شدن رفع شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی در سامانه 
سپام جهت صدور ضمانت نامه بانکی برای شرکتهای پیمانکاری و تسهیل در 

صدور ضمانتنامه مذکور

جلسه 87

   مصوبات استانی 
1. طرح موضوع محدودیت تامین برق صنایع استان در فصل تابستان 14۰1

1. استانداری محترم استان در راستای افزایش سهمیه برق استان با وزارت نیرو 
رایزنی الزم را انجام دهد.

2. با توجه به شرایط حساس و محدودیت های برق در فصل تابستان و با عنایت 
به مشکالت ناشی از محدودیت های برق واحدهای تولید، درخواست می گردد:  
دستگاه های مرتبط با فرایند تخصیص سوخت ژانراتورهای واحدهای تولیدی در 

کمترین زمان و صرفا از سامانه سدف انجام گیرد.
3. به منظور گذر از این برهه زمانی فصل تابستان و مدیریت مصرف برق در استان 
پیشنهاد می گردد: روز جمعه بعنوان روز کاری و روز شنبه بعنوان روز تعطیل از 

سوی مسئولین استانی اعالم گردد.
4. در راستای اجرای بند )و( تبصره )15( قانون بودجه سال 14۰1 و موافقت 
نصب کنتور واحدهای دارای سیستم CHP توسط شرکت برق منطقه ای استان 
و موافقت تامین سوخت به نرخ نیروگاه های دولتی توسط شرکت گاز استان مقرر 
گردید: سوخت مورد نیاز واحدهاس دارای سیستم CHP با نرخ آزاد خریداری 
شده و ما به التفاوت نرخ گاز پس از تولید برق و انجام کنترل های الزم از سوی 

شرکت ملی گاز استان به این واحدها عودت داده شود.
2. بررسی موضوع جرایم مربوط به تقسیط بدهی های مالیات بر ارزش افزوده فعالین 
اقتصادی استان و بررسی موضوع عدم ضرورت استفاده از موسسات حسابرسی در 

ارائه صورت های مالی

1. اداره کل امور مالیاتی استان در راستای حمایت از اقتصاد و فعالین اقتصادی 
استان، تمام تالش خود را در خصوص استفاده از تسهیل گری تعیین شده در مواد 

)167( و )191( قانون مالیات های مستقیم اعمال نماید.
مقررات  و  قوانین  از  استان  اقتصادی  فعالین  کامل  آشنایی  راستای  در   .2
امورمالیاتی، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کارگاه 

های آموزشی در حوزه های مختلف امور مالیاتی برگزار نماید.
بودجه سال 14۰۰؛ موضوع  قانون   )5( تبصره  بند )ک(  اجرای  بررسی عدم   .3
»مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی در بازارهای پول و سرمایه کشور«
مقرر گردید جلسه کارگروهی توسط معاونت اقتصاد و دارایی استان در خصوص 
پیشنهادات نرخ حفظ قدرت خرید برگزار و نتیجه آن در جلسات آتی شورا ارائه 

گردد.
4. طرح موضوع محدودیت تامین برق صنایع استان در فصل تابستان 14۰1

باعنایت به اینکه مدیران استانی از پتانسیل صنایع و شهرک های استان مطلع 
هستند و می توانند صحیح ترین تصمیم گیری در خصوص سهمیه بندی برق 
انجام دهند، لذا پیشنهاد می گردد مدیریت سهمیه برق به مسئولین استانی 

تفویض گردد.

  موضوعات ملی و فراگیر
1. بررسی موضوع جرایم مربوط به تقسیط بدهی های مالیات بر ارزش افزوده فعالین 
اقتصادی استان و بررسی موضوع عدم ضرورت استفاده از موسسات حسابرسی در 

ارائه صورت های مالی
1. با عنایت به اینکه بخشنامه شماره2۰۰/14۰1/1۰ مورخ 14۰1/۰2/1۰ 
سازمان امورمالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان مالیاتی و تسهیل و تسریع 
در فرایند وصول بدهی های مودیان، تقسیط و بخشودگی جرایم قابل بخشش 
وتفویض اختیارات به مدیران کل امورمالیاتی استان ها ابالغ شده است، لذا 

پیشنهاد بخشنامه به نحوی اصالح گردد که: 
- اختیار کامل مواد )167( و )191( به ادارات کل استان ها از سوی سازمان امور 

مالیاتی کشور تفویض گردد.
- مبنای تصمیم گیری های ادارات امور مالیاتی؛ زمان ابالغ مالیات )برگ قطعی( 

به مودی قرار گیرد.
- جرایم تقسیط شده توسط ادارات امور مالیاتی حذف گردد.

2. با عنایت به اینکه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی 
یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد قبول ممیزان 
مالیاتی و بانک ها نمی باشد و واحدها مجددا مدارک و مستندات الزم را جهت 
دریافت تسهیالت و رسیدگی حساب ها به ادارات امور مالیاتی و بانک ها ارائه می 

دهند، از این رو پیشنهاد می گردد: 
موسسات  یا  حسابرسی  سازمان  توسط  مالی  حسابرسی  گزارش  ارائه  الزام   -
حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  در ماده )272( قانون مالیات 

های مستقیم لغو گردد. 
و یا

- مطابق الزام ماده )272( قانون مالیات های مستقیم، گزارش حسابرسی مالی 
سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از 

سوی ادارات امور مالیاتی و بانک ها مورد قبول قرار گیرد.

بودجه سال 14۰۰؛ موضوع  قانون   )5( تبصره  بند )ک(  اجرای  بررسی عدم   .2
»مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی در بازارهای پول و سرمایه کشور«
1. با توجه به اینکه نرخ 15 درصد حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسالمی 
منتشره در سال 14۰۰ بصورت علی الحساب بوده و عمال بدلیل عدم تشکیل 
کمیته بند )ک(، نرخ حفظ قدرت خریدی ابالغ نگردیده است، لذا سازمان برنامه 
و بودجه کشور پس از تعیین نرخ حفظ قدرت خرید سال 14۰۰ از سوی کمیته بند 
)ک( نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ های مذکور از محل اعتبارات طرح های 
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عمرانی به شرکت های پیمانکار و مشاور اقدام نماید. 
2. با توجه به اختالف فاحش در نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی با 
نرخ تنزیل در بازار ثانویهو به تبع آن تحمیل ضرر و زیان قابل توجه به شرکت های 
پیمانکاری، درخواست می گردد تا نسبت  به جبران خسارت های وارده اقدام 

عاجل صورت پذیرد.
3. با توجه به اینکه علی رغم وجود الزامات قانونی مبنی بر اعالم نحوه تأمین 
منابع مالی در اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار، تامین منابع از طریق اسناد خزانه 
اسالمی و سررسید آن ها در اسناد مناقصه، برخی مناقصات دستگاه ها اعالم 
نمی شود، لذا پیشنهاد می شود تا کلیه دستگاه های اجرایی ملزم و مکلف به درج 

نرخ و تاریخ سررسید اسناد خزانه اسالمی در اسناد مناقصه گردند.
4. پیشنهاد می گردد تا اتاق ایران به نمایندگی از ذینفعان بخش خصوصی فعال در 
حوزه صنعت احداث، در ترکیب کمیته های بند )ک( تبصره )5( بودجه 14۰۰ و 
بند )هـ( تبصره )5( بودجه 14۰1، جهت دفاع از حقوق حقه شرکت های پیمانکار 

و مشاور، حضور و حق رای داشته باشد.
5. با توجه به اینکه در اسناد مناقصه پروژه های عمرانی، امکان درج میزان و تاریخ 
سررسید اسناد خزانه اسالمی مقدور نمی باشد، لذا کلیه ذیحسابان محترم دستگاه 
های اجرایی از کسر هرگونه وجهی بابت پرداخت های نقدی مربوط به کارکردهای 

پیمانکاران، خودداری نمایند.

جلسه 88

   مصوبات استانی 
1. بررسی چالش های احداث نیروگاه حرارتی با مقیاس کوچک و مشکالت واحدهای 

فعال این حوزه در استان
مجمع نمایندگان استان با همکاری مسئولین عالی رتبه استانی اقدامات الزم را 
جهت افزایش سهمیه انرژی استان )برق و گاز( به فوریت در دستور کار قرار دهند 
تا استان آذربایجان شرقی نیز همانند استان های مرکزی کشور از سهمیه انرژی 

مناسب برخوردار گردد.
2. بررسی مشکالت بیمه ای قالیبافان استان موضوع » قانون بیمه های اجتماعی 
مصوب  )کددار(  شناسه دار  دستی  صنایع  شاغالن  و  فرش  بافندگان  قالیبافان، 

»88/11/3
1. کارگروهی با ریاست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و 
حضور نمایندگان بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی با ارائه آمار دقیق 
تر برای حل مشکل بیمه قالیبافان تشکیل و نتیجه آن در جلسه آتی در شورای 

گفتگوی استان ارائه گردد.  
2. با عنایت به اینکه قالیبافان جزو قشر محروم جامعه محسوب می گردند و این 
صنعت در اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده استان سهم بسزایی دارد، پیشنهاد 
می گردد، مجمع نمایندگان استان اقدامات الزم را در خصوص تخصیص اعتبار 
این معافیت در بودجه سنواتی در دستور کار قرار داده و تا حصول نتیجه پیگیری 

نمایند.
صنعتی  آالت  ماشین  و  امالک  وثایق  تایید  عدم  از  ناشی  مشکالت  بررسی   .3

واحدهای تولیدی توسط بانک ها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیالت بانکی

1. اتاق بازرگانی تبریز به منظور تهیه آمار شفاف پایشی از واحدهای تولید در 
خصوص شرایط دریافت تسهیالت، نحوه اخذ وثایق، مسدودی و ... بعمل آورده و 

در جلسه آتی گزارش ارائه نماید.
2. با همکاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اداره کل اقتصاد 
دارایی کارگروهی متشکل از بخش خصوصی و نمایندگان بانک و نهادهای 
نظارتی به منظور بررسی مشکالت اخذ تسهیالت بانکی تشکیل گردد و در جلسه 

شورای گفتگوی استان ارائه گردد.
3. تاکید بر اجرای ماده )19( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

کشور توسط بانک ها و موسسات اعتباری در ارستای حمایت از تولید.

   موضوعات ملی و فراگیر
1. بررسی چالش های احداث نیروگاه حرارتی با مقیاس کوچک و مشکالت واحدهای 

فعال این حوزه در استان
1. به منظور رفع مشکالت نیروگاه های با مقیاس کوچک پیشنهاد می گردد، تیپ 

قراردادهای این نیروگاه ها توسط وزارت نیرو به شرح ذیل اصالح گردد:
الف: ظرفیت گاز اختصاصی به نیروگاه ها از زمان شروع بهره برداری لحاظ گردد 
تا در صورت توقف پروژه های در دست اجرا، از بلوکه شدن گاز تخصیص یافته و 

عدم تخصیص گاز به سایر متقاضیان و سرمایه گذاران جلوگیری گردد.
ب: تعیین تکلیف قرادادها پس از گذشت 5 سال از زمان بهره برداری به نحوی 
که با توجه به حجم سنگین سرمایه گذاری در این حوزه، موجبات ضرر و زیان و 
تعطیلی نیروگاه های احداثی بدلیل عدم توجیه اقتصادی الزم در فروش برق با 

قیمت های نازل فراهم نگردد.
2. اصالح بند )ص( تبصره )6( قانون بودجه در سال 14۰1 در خصوص لغو 
عدم معافیت حقوق گمرکی قطعات خطوط تولیدی برای نیروگاه های مقیاس 
کوچک و استفاده از ظرفیت بند )غ( ماده )119( قانون امورگمرکی برای معافیت 
از پرداخت حقوق گمرکی واردات ماشین آالت و خط تولید واحدهای نیروگاهی با 

مقیاس کوچک.
3. اجرایی شدن مصوبه مورخ 1394/۰3/12 هیئت وزیران در خصوص دریافت 
تسهیالت از صندوق توسعه ملی، که بر اساس مصوبه مذکور بانک مرکزی 
موظف گردیده بود تا در صورت درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق 
توسعه ملی، بازپرداخت ارزی تسهیالت طبق جدول مربوطه، انجام و شرایط الزم 
برای تبدیل ریال به ارز را با نرخ رسمی فراهم گردد و پس از دریافت مبلغ ریالی هر 

قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه واریز شود.
4. برای حل مشکالت تسهیالت بانکی نیروگاه های با مقیاس کوچک پیشنهاد 
می گردد: بانک های عامل اعطای تسهیالت به واحدهای نیروگاهی را منوط به 

ثبت نام در سامانه بهین یاب ننمایند. 
5. رفع محدودیت های برق کشور با حمایت از نیروگاه های با مقیاس کوچک 
امکان پذیر می باشد. لذا به منظور ادامه فعالیت های این واحدها وزارت نیرو ملزم 
به پرداخت بموقع و نقدی مطالبات سرمایه گذاران نیروگاه های بامقیاس کوچک 

مطابق با مفاد قراردادهای منعقده گردد.
6. برای حل مشکالت دریافت تسهیالت بانکی نیروگاه های با مقیاس کوچک 
پیشنهاد می گردد: وزارت نیرو و صمت و بانک مرکزی تمهیداتی فراهم آورند تا 
اعطای تسهیالت به واحدهای نیروگاهی منوط به ثبت نام در سامانه بهین یاب 

نگردد.
7. رفع محدودیت های برق کشور با حمایت از نیروگاه های با مقیاس کوچک 
امکان پذیر می باشد. لذا به منظور ادامه فعالیت های این واحدها وزارت نیرو ملزم 
به پرداخت بموقع و نقدی مطالبات سرمایه گذاران نیروگاه های بامقیاس کوچک 

مطابق با مفاد قراردادهای منعقده گردد.
2. بررسی مشکالت بیمه ای قالیبافان استان موضوع » قانون بیمه های اجتماعی 
دار )کددار( مصوب  بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه  قالیبافان، 

»88/11/3
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1. به جهت پیشگیری از احتمال رفتار سلیقه ای در ادارات تامین اجتماعی 
پیشنهاد می گردد بند )ز( تبصره )17( قانون بودجه سال 14۰1به شرح ذیل 

اصالح گردد:
"در اجرای ماده )29( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت )2( و بند )ت( ماده )2( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، 
پایداری  و  مبنی  بر ساماندهی  ایران  فرهنگی جمهوری اسالمی  و  اجتماعی 
صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آن ها به بودجه عمومی، 
ساماندهی معافیت های بیمه ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول 
کمک دولت، از ابتدای سال 14۰1 معافیت های کامل بیمه ای کلیه بیمه شدگان 
در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشموالن قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان،  
بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار)کددار( مصوب 1388، بند 
)ض( تبصره )14( قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بند )ب( ماده )7( قانون 
هدفمندکردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون،  کار و رفاه 
اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگان قرار 
گرفته در دهک های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد )%3( 
از معافیت بیمه ای موجود کسر و دهک های هشت و باالتر مشمول معافیت های 

بیمه ای نخواهند بود."
2. در راستای حمایت از قالیبافان و اجرای قانون بودجه سال 14۰1؛ پیشنهاد می 
گردد: آیین نامه موضوع بند )ز( تبصره )17( قانون بودجه 14۰1 در اسرع وقت از 
سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه بودجه تدوین به تصویب 

هیئت وزیران برسد. 
3. با عنایت به اینکه قالیبافان مشمول معافیت بیمه هنگام انتقال به کارگاه دیگر، 
بار مالی مازاد برای دولت ایجاد نمی کنند و این موضوع با قانون تامین اجتماعی 
مغایرتی ندارد؛ پیشنهاد می گردد: اداره کل تامین اجتماعی استان این موضوع را 
از سازمان تامین اجتماعی پیگیری نماید تا افرادی که از معافیت قالیبافی استفاده 
می کنند، چنانچه به کارگاه دیگری انتقال یابند، همچنان از معافیت خود استفاده 

نمایند.
4. باعنایت به اینکه شرکت های تعاونی قانون خاص خود را دارند و هیئت مدیره 
این شرکت ها از اعضای شاغل تعاونی انتخاب می شود و بر اساس قانون بیمه 
های اجتماعی قالیبافان افراد تحت پوشش تعاونی های قالی و فرش مشمول 
معافیت بیمه ای 2۰ درصد سهم دولت می باشند، پیشنهاد می گردد: شاغلین 
تمام وقت عضو تعاونی در صورت انتخاب به عنوان عضوی از هیئت مدیره از 

معافیت ماده )1( قانون یاد شده برخوردار گردند.
5. به منظور حمایت از جامعه قالیبافان در زمان سالمندی پیشنهاد می گردد؛ 
سازمان تامین اجتماعی تمهیداتی جهت پرداخت اقساطی ما به التفاوت حق بیمه 
سنوات خدمت مشموالن قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی بافندگان 
قالی، قالیچه، گلیم و زیلو موضوع "بند )1۰( آیین نامه اجرای قانون بیمه های 

اجتماعی قالیبافان" فراهم آورد.

جلسه 8۹

   مصوبات استانی 
1. بررسـی چالش هـای سـرمایه گذاری و توسـعه اقتصـادی در حـوزه مدیریـت 

شـهری اسـتان
و  مدیریـت شـهری  قانـون   )9( مـاده    )3۰( بنـد   " اجـرای  راسـتای  در   .1
روستایی"پیشـنهاد مـی گـردد: دبیرخانـه ای دائمـی جهت حمایت از سـرمایه 
گـذاری در حـوزه مدیریـت شـهری با حضـور نمایندگان دسـتگاه هـای ذیربط 
و نماینـده بخـش خصوصـی جهت تسـهیل سـرمایه گذاری و جلب مشـارکت  
بخـش خصوصـی ایجاد و بسـته هـای در قالب برنامه های جامع بشـرح ذیل 

گردد: ایجـاد 
-  مطالعـه و شناسـایی فرصـت هـای سـرمایه گـذاری بـر اسـاس برنامـه بلند 

مـدت توسـعه پایدار شـهری
- ارایـه فرصـت هـای سـرمایه گذاری در بسـتر شـفاف و قابل دسـترس برای 

عمـوم سـرمایه گـذاران دارای اهلیـت و توان فنـی و تخصصی
- لحـاظ نمـودن کلیـه پارامترهـای مؤثـر در محتـوا و بافـت شـهری، مسـایل 
فنـی و زیسـت محیطی، آثار اجتماعـی و فرهنگی با توجه به زیرسـاخت های 

مـورد نیـاز و شـرایط اقلیمـی در تدوین طرح هـای توجیهی
- ایجـاد بسـتر مناسـب جهـت حمایت مسـتقیم و تشـویقی از سـرمایه گذار و 
رفـع شـکاف بیـن قوانین و رویه هـای اجرایی در امر صدور مجوزهای سـرمایه 

گذاری
پـروژه هـای مشـارکتی در قالـب اعطـای  بـه  بانکـی  - سـوق دادن منابـع 
تسـهیالت بـه سـرمایه گـذاران در ایـن حـوزه متناسـب بـا ماهیـت پـروژه هـا
- انتقال بخشـی از تعهدات مالی سـرمایه گذار به شـهرداری از قبال مجوزها 
بـه زمـان پایـان کار و بهـره بردای بـه منظور تشـریک منصفانه منافـع و توزیع 

مناسـب تعهدات مالی
2. بـه منظـور اعتمـاد سـازی و کاهـش ریسـک سـرمایه گـذاری در اسـتان، 
شـورای عالـی اسـتان هـا بـا همـکاری اتـاق بازرگانی و تشـکل هـای مربوطه 
الیحـه مشـارکت پذیـری و جـذب سـرمایه گـذاری در بسـتر حقوقـی نظـام 

سـرمایه گـذاری و توسـعه مشـارکت هـا تدویـن نمایـد.
3. بـا عنایـت بـه اینکـه جذب سـرمایه گـذار خارجی و سـرمایه گـذاران داخلی 
خارج از کشـور مسـتلزم ایجاد امنیت سـرمایه گذاری می باشـد؛ لذا پیشـنهاد 
مـی گـردد نهـادی در قالـب بسـترهای حقوقـی بعنـوان متولـی امـر جهـت 
مدیریـت ریسـک های احتمالـی در حوزه سـرمایه گذاری در مدیریت شـهری 

ایجـاد گردد.
4. شـورای شـهر و شـهرداری تبریـز بـا بررسـی و شناسـایی مشـکالت پـروژه 
هـای نیمـه تمـام و رفع موانـع موجود ایـن پروژه ها، نسـبت به بررسـی راهکار 
هـای فعـال نمـود ایـن پـروژه هـا و در اولویـت قـرار دادن آن هـا با اسـتفاده از 
ظرفیـت هـای قانونی اقدامـات الزم را بعمـل آورده و نتیجـه آن را به دبیرخانه 

شـورا گفتگو منعکـس نمایند.
5. بـه منظـور بهـره منـدی از ظرفیـت هـای حـوزه مدیریت شـهری اسـتان و 
جذب سـرمایه گذاران خارجی و داخلی، اسـتراتژی توسـعه و برندینگ شهری 

توسـط شـهرداری و شـورای اسـالمی شـهر تبریز تدوین و اجرا گردد.
6. در راسـتای جذب سـرمایه گذار در مدیریت شـهری اسـتان، پیشـنهاد می 
گـردد اسـتانداری اقدامـات الزم را در خصـوص فعالیـت مجـدد مرکز خدمات 

سـرمایه گذاری اسـتان آذربایجان شـرقی بعمـل آورد.
7. باعنایـت بـه اینکه مدیران اسـتانی وظایف و مسـولیتی در خصوص جایگاه 
خـود دارنـد، لـذا سـازمان بازرسـی و دسـتگاه های نظارتـی ترک فعـل مدیران 

کل را نیـز مورد بازخواسـت قـرار دهند.
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عملکرد کمیسیون های مشورتی اتاق بازرگانی تبریز 

در 6 ماهه اول سال 1401

تعداد جلسات کمیسیون ها : ۲8 جلسه

تعداد جلسات کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث: 9 جلسه

تعداد جلسات کمیسیون صادرات و مدیریت واردات : 6 جلسه

تعداد جلسات کمیسیون صنعت و معدن: 4 جلسه

تعداد جلسات کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست: 4 جلسه

تعداد جلسات کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت: 3 جلسه

تعداد جلسات کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری: 2 جلسه

1- اقدامات کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث:

1-1-پیگیری اصالح شیوه نامه جدید بررسی صالحیت اشخاص حقوقی طراح 
و ناظر

- این شیوه نامه شرایط خاصی را بر شرکت ها تحمیل می کند از جمله اینکه باعث 
کاهش 5۰درصدی ظرفیت فعالیت شرکت ها خواهد شد.

2-1-بررسی مشکالت کسب و کار شرکت های بازرسی کاال
- پیگیری بازنگری دستورالعمل چگونگی ارزیابی، تایید صالحیت و نظارت بر 

شرکت های بازرسی کاال از سازمان استاندارد کشور
3-1-پیگیری اصالح آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران

- پیگیری اصالح آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران مصوبه 
شماره 48۰13/ت 23251 ه مورخ 1381/12/11 هیئت محترم وزیران ورود به 
حرفه، تمدید پایه و ارتقای پایه و همچنین اعمال ضریب متوسط افزایش وزنی برای 

ظرفیت شرکت های پیمانکاری
4-1-پیگیری رفع مسائل بانکی صنعت احداث استان

- پیگیری رفع مسائل گشایش اعتبار اسنادی داخلی )ریالی( برای پروژه های 

عمرانی از سوی دستگاه های اجرایی
- پیگیری رفع موانع قانونی تامین مالی قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی
و  عمرانی  بخش  به  تسهیالت  و  معافیت ها  مشوق ها،  اعمال  پیگیری   -

پیمانکاری همچون بخش تولیدی
- پیگیری اعمال حمایت های مالی و تسهیل در ارائه ضمانت نامه های بانکی 

برای فعاالن حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی
- پیگیری رفع موانع و تسهیل در اخذ وثایق و ارائه ضمانت نامه های بانکی مربوط 

به قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق بانک های عامل 
-  پیگیری رفع مشکالت در سامانه سپام جهت صدور ضمانت نامه بانکی برای 

شرکت های پیمانکاری 
- پیگیری افزایش حد اعتباری شرکت های صنعت احداث بر اساس سوابق 

اجرایی و رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
5-1 - بررسی مسائل مالیاتی صنعت احداث استان

6-1پیگیری تهاتر اسناد خزانه اسالمی با بدهی های مالیاتی
- اجرای حکم قانونی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی کمیته بند )ک( 
تبصره )5( قانون بودجه، در صورت عدم تسویه اوراق، باید 15 درصد به عنوان قدرت 
خرید به ارزش این اسناد لحاظ شود که تا به حال این حکم قانونی اجراء نشده است.

7-1- پیگیری کاهش ضریب مالیاتی مهندسان مشاور 
1-8-پیگیری رفع مشکل تاریخ تعلق مالیات بر پیمانکاران

9-1-پیگیری رفع مشکل تعلق مالیات بر تراکنش های بانکی
1۰-1-تهاتر اسناد خزانه اسالمی با بدهی های مالیاتی اشخاص

عملکرد کمیته فرش:
11-1-تشکیل دبیرخانه مشاهیر فرش کشور در اتاق بازرگانی تبریز

12-1-پیگیری نام گذاری یکی از میادین اصلی شهر تبریز به نام فرش
13-1-تشکیل کمیته کارشناسی تدوین سند توسعه فرش آذربایجان حفظ و 

ارتقای عنوان جهانی فرش تبریز
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1-14-پیگیری مشکالت تامین اجتماعی قالیبافان:
1-عدم اجرای بند )و( تبصره 17 قانون بودجه 14۰1 که بر اساس آن برای 
دولت باید سهم 2۰ درصدی حق بیمه قالیبافان را پرداخت نماید اما این مبالغ به 
حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است از اداره فرش سازمان صمت پیگیر 
شده ایم و مکاتباتی هم با وزارتخانه انجام شده است. تقاضا داریم موضوع در شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و از طریق استاندار پیگیری انجام 

شود.
2- قطع بیمه قالیبافان با انتقال از یک کارگاه به کارگاه دیگر یا انتقال از کارگاه به 
منزل و یا از متزل به کارگاه ) که رفع این مشکل در حد اختیارات استانی هست(؛ 
پیشنهاد ما اینست که نه تنها بیمه این افراد قطع نشود بلکه در راستای افزایش 
اشتغال این بخش و استفاده بهینه از بودجه اختصاصی؛ بودجه ای که از محل بیمه 
شدگان فوت شده، از کارافتاده و پاالیش شده داریم،  5۰ درصد این بودجه به کارگاه 

های قالیبافی و 5۰ درصد آن به قالیبافان تک باف خانگی اختصاص یابد.
3- ناچاری صاحبان کارگاه های قالی به پرداخت حق بیمه قالیبافان شاغل در 
کارگاه با نرخ آزاد که در این خصوص جالب توجه هست که مطابق قانون، قالیبافی 
مشمول بیمه با نرخ حمایتی هست که ساالنه 5 متر مربع قالی ببافد و شاغالن 
در کارگاه های قالیافی بیشتر از این میزان را هم می بافند اما متاسفانه به دلیل 
محدودیت های بودجه ای سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه بخش قابل توجهی 

از شاغالن کارگاه های قالیبافی توسط کارفرمایان با نرخ آزاد پرداخت می شود.
4- عدم امکان استفاده از بیمه تامین اجتماعی برای هیئت مدیره تعاونی های 
فرش دستباف ؛ که در این خصوص الزم به ذکر هست که 215 تعاونی فرش 
دستباف ثبت شده در استان داریم اما غیرفعال هستند.  مطابق ماده28 و تبصره 
7 این ماده و تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی از 
دریافت لیست بیمه هیئت مدیره تعاونی ها خودداری می کند اما باید در نظر داشت 
به نحوی که در شرکت های  تفاوت دارد  با بخش خصوصی  تعاونی  که بخش 
تعاونی، امروز شخصی که عضو هیئت مدیره هست احتماال فردا به عنوان کارگر 

فعالیت خواهد نمود و بر شرکت حاکمیت ندارد.
1-15-پیگیری مشکالت مالیاتی قالیبافان:

1-الزام تعاونی ها به ارسال ماهانه اطالعات و مستندات معامالت به اداره کل 
امور مالیاتی

در  شرکت  جهت  به  دستباف  فرش  تعاونی  شرکت های  از  مالیات  2-اخذ 
نمایشگاه ها در حالی که مطابق ماده 142 قانون مالیات های مستقیم، تعاونی ها 

از مالیات معاف هستند.
16-1-پیگیری رفع مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی 

صادرات فرش دستباف
1-17-همکاری با هیئت اجرایی برگزاری همایش و نمایشگاه سرمایه گذاری در 

شهرهای استان آذربایجان شرقی 
همایش  برگزاری  سیاستگذاری  شورای  در  تبریز  بازرگانی  اتاق  ریاست 

سرمایه گذاری در شهرهای استان عضو می باشد.
18-1-بررسی مشکالت مالیاتی واردکنندگان گوشی تلفن همراه

- اتاق بازرگانی تبریز پیگیری های الزم را در خصوص بررسی اظهارنامه های 
وارداتی واردکنندگان تلفن همراه در دایره های مالیاتی تخصصی و حسابرسان آشنا 
به سامانه های گمرک و جامع تجارت در راستای رسیدگی تخصصی و عادالنه انجام 

داده است.
- اتاق بازرگانی تبریز، مکاتبه الزم را با تشکل مرکزی واردکنندگان تلفن همراه و 
سازمان امور مالیاتی در خصوص کاهش ضریب مالیاتی این طیف و لحاظ نمودن 

واقعیت های بازار در تعیین ضریب مالیاتی انجام داده است.
- اتاق بازرگانی تبریز در خصوص کاهش مالیات علی الحساب واردات )4 درصد( 
با توجه به بخشنامه های تسهیل گر موجود، مکاتبه الزم را با گمرکات استان بعمل 

آورده است.

2- اقدامات کمیسیون صادرات و مدیریت واردات:

2-1-پیگیری اعتراض به نیم درصد عوارض صادرات محصوالت کشاورزی و 
صنایع غذایی

2-2پیگیری حذف  قیمت گذاری دستوری در بورس کاال هم در مواد اولیه و هم در 
عرضه محصول نهایی صنایع فوالد

2-3-پیگیری حذف عوارض صادراتی برای فوالد و مواد معدنی
2-4-پیگیری رفع تمرکز و  سیستمی شدن ثبت سفارشات واردات واحدهای 

بازرگانی و درخواست افزایش اختیارات استانی 
محموله های  به  کامیون  تخصیص  در  رانت  شدن  حاکم  رفع  2-5-پیگیری 
صادراتی توسط انجمن کامیون داران علیرغم وجود مصوبه شورای تامین استان در 

الزام در تسریع تامین کامیون برای صادرات.
2-6-تدوین بسته پیشنهادی جهت ایجاد مکانیزمی جهت تهاتر نمودن بدهی های 
امور مالیاتی به اشخاص با بدهی اشخاص به این سازمان یا دیگر سازمان های دولتی از 
طریق سامانه های دولتی با استفاده از ابزارها و سامانه های دیجیتال و تعریف کد توکن .

نرخ  تغییر  با  وارداتی  کاالهای  افزوده  ارزش  بر  مالیات  کاهش  2-7-پیگیری 
محاسبات گمرکی با مبنای نرخ ارز e.t.s بانک مرکزی

- الزم به ذکر هست با تغییر نرخ محاسبات گمرکی با مبنای نرخ ارز e.t.s بانک 
مرکزی )تغییر از دالر 42۰۰ تومانی به دالر باالی 2۰ هزار تومان(. علیرغم تعدیل 
حقوق گمرکی و کاهش سود بازرگانی از 15 طبقه به 1۰ طبقه، اما مالیات بر ارزش 
افزوده کاالهای وارداتی، بسیار افزایش یافته و الزم هست که نرخ مالیات بر ارزش 

افزوده واردات جهت جلوگیری از آثار تورمی، کاهش یابد.
2-8- پیگیری اصالح ارزش های پایه صادراتی اقالم دارویی، مطابق ماده 22 و 

23 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
2-9- آسیب شناسی صادرات دارو و امکان سنجی تولید مشترک داروسازی های 

استان در کشورهای اوراسیا
2-1۰- پیگیری رفع مغایرت بخشنامه های بانک مرکزی با قانون امور گمرکی در 
خصوص کسر تخلیه و لزوم قبول نمودن تلورانس وزنی )3 الی 3۰ درصدی( در جهت 

عدم تحمیل زیان به شرکت ها در واردات مواد اولیه
2-11- پیگیری پیشنهاد تغییر تاریخ تعلق مالیات به کاالهای وارداتی از آخرین 
روز ترخیص کاال از گمرک به روز ثبت سفارش یا روز اعالم دریافت ارز توسط فروشنده 

خارجی، در راستای عدم تحمیل زیان به شرکت ها در واردات
2-12- نظرخواهی از فعاالن اقتصادی و اخذ نقطه نظرات اصالحی آنها در مورد 
قوانین و مقررات ارزی و پیگیری از گروه بازنگری و کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق 

بازرگانی بین المللی
2-13- پیگیری رفع مشکل صادرات کشمش استان

2-14- پیگیری عملیاتی نمودن تشکیل کنسرسیوم های صادراتی استان با توجه 
به بستر قانونی ثبت کنسرسیوم )آیین نامه چگونگی ثبت گروه اقتصادی مشترک( که 

این آیین نامه در حال تصویب می باشد.
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3-اقدامات کمیسیون صنعت و معدن:

1-3-تشکیل کمیته انرزی و نحوه طرح و پیگیری مسائل مرتبط با حوزه انرژی 
)برق، گاز و آب صنایع(

2-3--تعامل و اقدامات مشترک با دستگاه های خدمات رسان )برق، گاز و آب(  
جهت گذر صنایع از مقاطع بحرانی با کمترین آسیب

3-3-اجرای برنامه های بهره وری در صنایع 
- از جمله بررسی نحوه اجرای دستورالعمل بازرسی معیار مصرف انرژی در صنایع 
و تشکیل جلسات مشترک با مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی و صاحبان صنایع در 
جهت بهره مندی صنایع از خدمات این مرکز از جمله برنامه های آموزشی ویژه مدیران 

انرژی و خدمات ممیزی در راستای کاهش مصرف انرژی
4-3-بررسی موانع سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های مقیاس کوچک حرارتی 

برق در استان
5-3-بررسی نحوه اجرایی نمودن دستورالعمل وزارت نیرو مبنی بر انعقاد قرار داد 
مستقیم مابین نیروگاه های حرارتی مقیاس کوچک با صنایعی که نیاز زیادی به انرژی 

پایدار دارند در راستای تامین پایدار برق صنایع
6-3-رایزنی  با شرکت های معظم استانی که مستعد سرمایه گذاری در احداث 

نیروگاه برق هستند. 
7-3-پیگیری نحوه احداث مجتمع های متمرکز تولید برق در کنار شهرک های 

صنعتی
8-3-پیگیری رفع مشکالت صاحبان صنایع در کمیته بند الف تبصره 18 قانون 

بودجه 14۰۰ )که تا شهریور سال جاری تمدید شده است(.
9-3-تنظیم پیشنهادات اجرایی در مورد پیش نویس آیین نامه اجرایی بند)هـ( 
تبصره )18( قانون بودجه 14۰1) مطابق نظرخواهی معاون اول محترم رئیس جمهور(

1۰-3-تنظیم پیشنهادات اجرایی در مورد پیش نویس آیین نامه اجرایی بند)هـ( 
تبصره )18( قانون بودجه 14۰1

تابعه وزارتخانه های  - مطابق بند مذکور به  شرکتها و سازمان های توسعه ای 
ارتباطات و فناوری اطالعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه 
داده شده است با تأیید وزیر مربوط از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه گذاری 
در برنامه های تحقق رشد و تولید، صادرات کاال و خدمات، حمایت از ساخت داخل 
و طرح )پروژه(های توسعه ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه 
اداره  شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.

سرفصل اقدامات کمیته معدن  کمیسیون صنعت و معدن :
3-11-بررسی موانع سرمایه گذاری در معادن استان:

3-12- پیگیری حذف مغایرت برخی از مفاد توافقنامه مورخ 93/1۰/3۰ وزارت 
صمت و وزارت جهاد کشاورزی با قانون معادن. 

- قبل از این توافق نامه برای کل مساحت محدوده معدن، پروانه اکتشاف صادر 
می شد و بعد از انجام عملیات اکتشاف بر حسب اینکه مکتشف چه مساحتی را زیر 
عمل اکتشاف برده و نقشه زمین شناسی و توپوگرافی تهیه و نسبت به حفر ترانشه و 
گمانه، مطالعات رسوبات و نمونه آبراهه ای و عملیات ژئو فیزیک اقدام نموده برای 
آن مساحت، گواهی کشف صادر می شد اما پس از اجرای این توافق نامه، اداره کل 
منابع طبیعی، مجوز اکتشاف را به بخش کوچکی از محدوده معدن صادر می کند و 
علیرغم اینکه برای1۰۰ تا 2۰۰ برابر این محدوده کوچک، عملیات اکتشاف انجام 

شده باشد الباقی را آزاد می کنند تا به متقاضیان دیگر تحویل دهند و این امر، عمال به 
معنی تعطیل نمودن اکتشاف می باشد.

3-13-پیگیری اجرای ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون معادن و تبصره های آن 
پیرامون صدور پروانه اکتشاف جدید برای مواد معدنی جدید.

4- اقدامات کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست:

4-1-پیگیری تکمیل طرح های احیای دریاچه ارومیه:
- اولین جلسه با حضور دکتر تجریشی مدیر سابق دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد 
احیای دریاچه ارومیه برگزار شده بود و در ادامه برنامه های کمیسیون پیگیری ترویج 

روش های نوین کاهش مصرف آب کشاورزی به شرح زیر پیگیری می شود: 
4-2-پیگیری اجرای روش های علمی برای کاهش مصرف آب کشاورزی در 

حوزه دریاچه ارومیه:
- پیگیری اجرای پایلوت کشاورزی با ژل هیدروژل جاذب آب مادام العمر مختص 

درختان مثمر که با همکاری اساتید دانشگاه تبریز تحقیق و نهایی شده است.
- پیگیری اجرای پایلوت کشاورزی با هیدرومالچ و کودهای کندرها که با استفاده 

از هیدروژل به روش پرتودهی گاما تولید می شود
از  شده  )استحصال  وطیور  دام  خوراک  جایگزین های  ترویج  پیگیری   -3-4

پسماندها و ضایعات کشاورزی(
- در راستای اهداف کمیسیون کشاورزی از جمله بررسی مشکالت تامین نهاده ها 
و تشویق و ترغیب اتحادیه ها و کشاورزان به استفاده از نوآوری ها در جایگزینی خوراک 
دام و طیور اقدامات الزم برای معرفی و ترویج یک نمونه محصول جایگزین خوراک 

دام و طیور، فرآوری شده از پسماندهای کشاورزی در دست پیگیری است.
4-4- برگزاری رویدادهای مشترک کشاورزی فراسرزمینی با همکاری انجمن 

کشاورزی فراسرزمینی:
- در راستای آشناسازی فعاالن بخش کشاورزی با کشاورزی فراسرزمینی در 
کشورهای قزاقستان، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و برخی کشورهای آفریقایی 
برنامه های مشترکی با انجمن کشاورزی فراسرزمینی ایران تدوین شده که اولین 
رویداد در خردادماه 14۰1 مختص کشاورزی فراسرزمینی در ارمنستان با حضور 

مجازی سفیر ایران در این کشور برگزار شد.
5-4- پیگیری رفع قیمت گذاری دستوری 4 محصول لبنی:

- در راستای تامین دلیل برای اثبات پایین بودن قیمت 4 قلم محصول لبنی 
مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ضرر و زیان ناشی از آن مقرر شد از 
طریق شورای حل اختالف و نظر کارشناسان رسمی دادگستری اقدام شود تا در 
راستای اثبات پایین بودن قیمت 4 محصول و ضرر و زیان واحدهای لبنی از قبل 
قیمت گذاری دستوری، نسبت به طرح موضوع در کمیته قیمت گذاری سازمان 

حمایت از مصرف کنندگان و افزایش قیمت 4 محصول لبنی اقدام شود.
6-4-پیگیری تشکیل صندوق محیط زیست، خاص استان

حفظ  با  مرتبط  آموزشی  و  فرهنگ سازی  برنامه های  اجرای  پیگیری   -4-7
محیط زیست

8-4- پیگیری تولید برق تجدید پذیر با استفاده از سلول های خورشیدی در مناطق 
محروم و دهک های پایین جامعه

9-4- پیگیری تفکیک پسماند از مبداء در روستاهای استان
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ایجاد  و  ویژه  و  شهری  پسماندهای  بازیافت  واحدهای  ایجاد  پیگیری   -4-1۰
واحدهای بازیافت پسماندهای الکترونیک )که در سطح کشور هنوز ایجاد نشده است(.

5-اقدامات کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت:

5-1-پیگیری توقف تعقیب قضایی کارگزاران گمرکی:
- علیرغم اینکه صنف کارگزاران گمرکی جزو شفاف ترین صنوف اقتصادی هستند 
اما به لحاظ فرار مالیاتی و تخلفاتی صاحبان کاال و صاحبان کارت بازرگانی، این صنف 
که وکیل صاحبان کاال و صاحبان کارت بازرگانی هستند تحت تعقیب قضایی بودند 
که با پیگیری کمیسیون گمرک اتاق تبریز و ارائه ادله، مدارک و اسناد و سوابق مثبت 

کارگزاران گمرکی تعقیب قضایی این صنف متوقف شد.
5-2-پیگیری ایجاد کارگوی هوایی در استان در جهت توسعه و تسهیل صادرات:

- پتانسیل های تجاری و صادراتی استان و خالء کارگوی هوایی و توجه به این نکته 
که توسعه بخش حمل و نقل از شاخصه های توسعه اقتصادی است و کشورهای 
همسایه ما از جمله ترکیه و امارات عربی متحده به هاب ترانزیتی، دریایی و هوایی 
تبدیل شده اند و کشور و استان از ترانزیت هوایی غافل بوده است؛ ضرورت ایجاد 

کارگوی هوایی را بیش از پیش آشکار می سازد.
3-5-ارائه نظر مشورتی به مراجع قضایی استانی و ملی در مورد مشکالت تبعات 

اجرای قانون اصالحی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
- قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که اخیرَا ابالغ شده است مواد 
آن بسیار سختگیرانه تنظیم شده و عدم رعایت برخی مسائل مربوط به تشریفات 
گمرکی که در قانون امور گمرکی به عنوان تخلف دیده شده بود و با اعمال جرائم 
منتفی می شد اما در این قانون مشمول پیگیری کیفری، ضبط کاال و مقررات قاچاق 
شده است که چالش هایی جدی هم برای دستگاه قضایی و انباشت پرونده های 
کیفری و هم گمرکات اجرایی و سایر دستگاه های دولتی و نظارتی و هم برای تجار و 

تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت.
- برخی از مواردی که در قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز عنوان 
جرم قاچاق به آنها داده شده است، در ُعرف تجارت بین المللی، خطاهایی معمول و 
رایج می باشند که از دستگاه های تصمیم گیر انتظار می رود در اصالح و تعدیل این 
موارد عنایت الزم را مبذول نمایند تا شاهد افزایش پرونده های کیفری، ایجاد اختالل 
در جریان تجارت بین المللی کشور و اختالل در تامین و واردات ضروریات تولید و 

مایحتاج عمومی نباشیم.
5-4-پیگیری رفع مشکالت حمل و نقل ریلی استان

ویژه  منطقه  و  راه آهن  کل  اداره  بازرگانی،  اتاق  حضور  با  تخصصی  کارگروه   -
اقتصادی سهالن در حال تشکیل است تا مسائل مختلف این حوزه از جمله مسئله 

تعرفه و تفاوت فاحش آن با سایر استان ها و مسائل اجرایی احصاء و رفع کند.
ماشین آالت  واردات  مالیاتی  تسهیالت  از  استفاده  رفع مشکل  5-5-پیگیری 

خطوط تولیدی در سامانه بهین یاب
- با پیگیری های انجام یافته مقرر شد تا زمان ایجاد بستر اجرایی ماده 39 قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سامانه بهین یاب، گمرکات اجرایی، با پذیرش 
نامه های تاییدی سازمان های صمت نسبت به اخذ تضامین و ترخیص ماشین آالت 
خطوط تولید اقدام کنند تا تولیدکنندگان از تسهیالت حکم قانونی مذکور بهره مند 

گردند.
5-6-ارائه نظر مشورتی به اتاق ایران در مورد الیحه اصالحی قانون امور گمرکی

- بسته پیشنهادی کمیسیون در این خصوص مبتنی بر حفظ حقوق دولت، 
صاحبان کاال و صنف کارگزاران جهت الحاق در الیحه مذکور و مواردی همچون 
تغییر معنی واژه ترخیص به جهت مطابقت با کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو، ایجاد 
تمایز بین خروج و ترخیص، رفع ابهام در مصادیق نماینده قانونی و پیشنهاد استفاده 
از کارگزاران گمرکی به لحاظ رعایت حقوق صاحب کاالی واقعی، تسهیل تشریفات 
گمرکی و تبدیل گمرک از محل انبار کاال به محل عبور آن، الحاق ماده 46 مکرر 
در مورد مهلت انجام تشریفات گمرکی و پیش بینی نحوه برخورد با کارکنان خاطی، 
تعریف ارزش گمرکی، تاسیس کانون کارگزاران گمرکی، رسیدگی به تخلفات در تنظیم 

اظهارنامه غیرواقعی را شامل می شود.
5-7- پیگیری تعیین نرخ خدمات گمرکی از انجمن کارگزاران گمرکی استان

5-8- پیگیری کاهش قرینه مالیاتی کارگزاران گمرک استان از اداره کل امور 
مالیاتی با توجه به افزایش نرخ دالر مبنای محاسبات گمرکی )حذف دالر 42۰۰ 

e.t.s تومانی( از محاسبات گمرک و تغییر آن به نرخ سامانه
5-9- پیگیری رفع مشکالت مالیاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان

6- اقدامات کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری:

1-6- بررسی طرح و برنامه ارائه شده از طرف دبیر اتاق مبنی بر برگزاری رویداد 
گردشگری تبریز و تقسیم کار تشکل ها، صنوف گردشگری و سازمان های مرتبط و 

پنل های تخصصی این رویداد
-    ارائه پروپوزال طرح ایجاد مرکز شتابدهی صادرات در اتاق بارگانی تبریز

-  ارائه پیشنهادهای اصالحی در مورد "طرح ارتقای جایگاه تحقیق، توسعه و 
نوآوری در صنعت کشور" که در مجلس شورای اسالمی در حال بررسی می باشد 
)تا این طرح اثربخشی الزم در تحقیق و توسعه همه صنایع اعم از واحدهای بزرگ، 

متوسط و کوچک صنعتی را داشته باشد(.
-   ارائه برنامه پیشنهادی در ارتباط با تعامالت اتاق بازرگانی تبریز با برخی اتاق 
های های بازرگانی و صنایع کشورهای همسایه در جهت بسترسازی برای افزایش 

مراودات تجاری.
- تشکیل جلسات متعدد با شتاب دهنده ها و سرمایه گذاران در کسب و کارهای 

استارت آپی.
- تشکیل جلسات متعدد با کارگزاران استانی و کشوری در زمینه توانمندسازی 
کسب و کارهای دانش بنیان و غیر دانش بنیان با جذب منابع از طریق معاونت علمی 

ریاست جمهوری.
- پیگیری رفع مشکالت کسب و کار) بیمه ای ، مالیاتی، بانکی و .... ( صنوف 

مختلف گردشگری استان.
- تدوین پیشنهادها در خصوص پی ریزی طرح پشتیبانی از کودکان ناتوان از 

تحصیل به دلیل فقر مالی خانواده )حذف مفهوم کودک کار(
- پیگیری ایجاد زون منطقه آزاد ارس در فرودگاه بین المللی تبریز

- تدوین طرحهای پیشنهادی در کمیته کارآفرینی کمیسیون  در خصوص"راه 
اندازی اصولی کارخانه فناوری در استان "

اتاق مبنی بر  برگزاری رویداد  ارائه شده از طرف دبیر  - بررسی طرح و برنامه 
گردشگری تبریز  و تقسیم کار تشکل ها، صنوف گردشگری و سازمان های مرتبط و 

پنل های تخصصی این رویداد
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در طول شش ماهه نخست سال جاری، تعداد 1۰ هزار جلد کارنه تیر، شامل 
هشت هزار و 489 جلد کارنه تیر 6 برگی و هزار و 511 جلد کارنه تیر 14 برگی صادر 

و ثبت شده است. 
همچنین در این مدت 1۰ هزار و 168 جلد الشه کارنه تیر در سیستم های 

داخلی و تحت وب سازمان ایرو ثبت شده است و تعداد 583 جلد گواهی قبولی ثبت 
و صادر و به گمرکات کشور ارسال شده است.

ابطال 453 جلد گواهی قبولی و ثبت 562 نامه گمرکات و اختصاص ظرفیت در 
سیستم داخلی از دیگر امور انجام یافته در حوزه امور کارنه تیر اتاق تبریز بوده است.  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در راستای عمل به وظایف خود در 
شش ماهه نخست سال جاری اقدام به صادر کردن 49 کارت بازرگانی حقیقی و 149 
کارت بازرگانی حقوقی کرده است. همچنین 83 کارت بازرگانی حقیقی و 3۰7 کارت 

حقوقی در طول این مدت تمدید شده است. این آمار در خصوص صدور کارت های 
عضویت به 48 مورد کارت حقیقی و 28 مورد کارت حقوقی رسیده است. همچنین در 

این مدت 31 کارت عضویت حقیقی و 34 کارت حقوقی تمدید شده است.

عرصه ی تجارت، عرصه ی سود و زیان است. هر بنگاه اقتصادی بر اساس هزینه و 
فایده تشکیل و با انگیزه ی تحصیل سود فعالیت می کند. قراردادها و معامالت تجاری 
نیز مهم ترین ابزار تحقق این هدف به شمار می رود. وقوع اختالف در روابط حقوقی و 
تجاری طرفین محتمل بوده و از جمله موانع گسترش و تعامل در روابط طرفین است 
که اگر به شیوه ی درست و مطمئن حل وفصل نشود، آسیب های فراوانی به دنبال 

خواهد داشت.
بی تردید نمی توان از بروز هر گونه اختالف یا دعاوی حقوقی در جریان معامالت 
و قراردادها جلوگیری کرد اما پس از بروز اختالف، می توان حل و فصل آن را تدبیر و 
مدیریت کرد تا به یک عامل مزاحم در روابط طرفین تبدیل نشده و یا حداقل از میزان 

اثر آن کاست.
از میان روش های حل و فصل اختالف، داوری به عنوان شیوه ی مناسب برای حل 
و فصل دعاوی به شمار آمده و با توجه به استقبال روزافزون به جهت کارایی و امتیازات 
ویژه )از جمله سرعت در رسیدگی، کم هزینه بودن، تخصصی بودن، محرمانه بودن( در 

واقع جایگزین بی بدیِل رسیدگی محاکم  قضایی محسوب می شود.

داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته و با سابقه ی تقنینی حدودا یک صد 
ساله مورد توجه قانون گذاران کشورمان بوده به طوری که آرای صادره از آن به جز موارد 

استثنایی، الزم االجرا است. 
به موجب ماده ی 5 قانون تشکیل اتاق بازرگانی )اصالحی مصوب 1373( یکی از 
وظایف اتاق بازرگانی ایران »حکمیت« در مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضای اتاق 

و سایر متقاضیان از طریق داوری است.
بر این اساس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک سازمان تخصصی و رسمی 
به موجب »قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران« مصوب 138۰/11/14 تاسیس و از 
حمایت قانونی برخوردار است. محل مرکز داوری در شهر تهران بوده و دفتر تبریِز آن در 
محل اتاق بازرگانی تبریز مستقر و بر اساس قواعد و آیین نامه های مربوطه عهده دار انجام 

وظایف قانونی در راستای حکمیت و حل و فصل اختالفات و دعاوی است. 
امید است با تعامل نزدیک و هماهنگی بیشتر بین مرکز داوری اتاق ایران )دفتر تبریز( 
با تجار، صنعتگران و سایر فعاالن اقتصادی بتوانیم زمینه های امنیت حقوقی و سهولت 

در حل و فصل اختالفات را بیش از پیش فراهم آوریم.

آمار کارنه تیر اتاق بازرگانی تبریز در 6 ماهه اول سال 1401

آمار صدور و تمدید کارت بازرگانی اتاق تبریز  در 6 ماهه اول سال

حکمیت و حل و فصل اختالفات و دعاوی در دستور کار مرکز داوری اتاق تبریز

کارت های بازرگانی
4۹ حقیقی صدور 

14۹ حقوقی صدور 

83 حقیقی تمدیدی 

307 حقوقی تمدیدی 

کارت های عضویت
48 حقیقی صدور 

28 حقوقی صدور 

31 حقیقی تمدیدی 

34 حقوقی تمدیدی 
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در شش ماه نخست سال 14۰1، نزدیک به 3۰۰ هزار نفر ساعت در اتاق تبریز 
آموزش دیدند. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، 
با برگزاری 27 دوره ی آموزشی به مدت 212 ساعت طی شش ماه نخست سال در اتاق 

تبریز، در مجموع 1374 نفر و 291 هزار و 288 نفر ساعت آموزش دیدند.
قوانین و مقررات صادرات و واردات، نحوه ثبت سفارش کاال، تبیین قوانین و مقررات 
تامین اجتماعی، پیش بینی بازارها در اقتصاد ایران و دوره آموزشی بین المللی رانندگان 

حرفه ای )CPC( ازجمله مهمترین دوره های آموزشی برگزار شده طی این مدت است.
همچنین آموزش های سامانه جامع تجارت ویژه اعضای اتحادیه های مختلف 
از جمله اتحادیه قطعه سازان خودرو، انجمن صنایع غذایی، اتحادیه ی لوازم خانگی 
استان، اتحادیه صنعت پخش، اتحادیه نساجی، اتحادیه پالسکو و پالستیک و اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکندگان چرم استان ازجمله آموزش های ارائه شده در شش ماه 

نخست سال جاری در اتاق بازرگانی تبریز بود.

نام دوره                 روز برگزاری             مدت                    نفر           نفر ساعت ردیف 
2۰۰  5۰  4 1          قوانین و مقررات صادرات و واردات          14۰1/۰2/۰7 
2۰۰  5۰  4 2          نحوه ثبت سفارش کاال           14۰1/۰2/۰8 

6۰  3۰  2 3          تبیین قوانین و مقررات تامین اجتماعی          14۰1/۰2/27 
18۰  9۰  2 4          آموزش سامانه جامع تجارت ویژه اعضای اتحادیه  قطعه سازان خودرو )1(        14۰1/۰3/۰1  

9۰  45  2 5          آشنایی با قوانین و مقررات امور مالیاتی           14۰1/۰3/۰8 
6۰۰  15۰  4 6          سمینار توسعه کاربرد پرتوها در صنایع غذایی و کشاورزی          14۰1/۰3/18 

6۰  3۰  2 7          آموزش سامانه جامع تجارت ویژه اعضای اتحادیه مبل فروشان         14۰1/۰3/29 
6۰  3۰  2 8          تبیین قوانین و مقررات تامین اجتماعی          14۰1/۰3/31 

18۰  9۰  2 9          آموزش سامانه جامع تجارت ویژه اعضای انجمن صنایع غذایی )1(        14۰1/۰4/۰7 
22۰  11۰  2 1۰          آموزش سامانه جامع تجارت ویژه اعضای انجمن صنایع غذایی )2(        14۰1/۰4/۰8 

9۰  45  2 11          آموزش سامانه جامع تجارت ویژه اعضای اتحادیه لوازم خانگی استان        14۰1/۰4/15 
6۰  3۰  2 12          آموزش سامانه جامع تجارت ویژه اعضای اتحادیه  قطعه سازان خودرو )2(     14۰1/۰4/2۰   
5۰  25  2 13          آموزش سامانه جامع تجارت ویژه اعضای اتحادیه صنعت پخش        14۰1/۰4/22 

168۰  14  12۰ 14           آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان در رشته برنامه نویسی CNC با همکاری فنی وحرفه ای استان      14۰1/۰4/23   
6۰  3۰  2 15          تبیین قوانین و مقررات تامین اجتماعی          14۰1/۰4/28 
5۰  25  2 16          آموزش سامانه جامع تجارت ویژه اعضای اتحادیه  نساجی         14۰1/۰4/28 
4۰  2۰  2 17          آموزش سامانه جامع تجارت ویژه اعضای اتحادیه  پالسکو وپالستیک       14۰1/۰4/29 

24۰  4۰  6 18          آموزش کنترل و بررسی تجهیزات و تاسیسات برقی برای کارکنان 14 واحد تولیدی و صنعتی استان        14۰1/۰5/24 
5۰  25  2 19          تبیین قوانین و مقررات تامین اجتماعی         14۰1/۰5/25 
4۰  2۰  2 2۰          پیش بینی بازارها در اقتصاد ایران         14۰1/۰5/26 

6۰۰  12۰  5 21          آموزش تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان         14۰1/۰5/27 
6۰  3۰  2 22          آموزش سامانه جامع تجارت ویژه اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم استان       14۰1/۰6/۰2 

18۰  45  4 23          کارگاه آموزشی طراحی استارتاپ مشاور صادراتی )1(         14۰1/۰6/۰9 
172  43  4 24          کارگاه آموزشی طراحی استارتاپ مشاور صادراتی )2(        14۰1/۰6/1۰ 
912  76  12  14۰1/۰6/1۰         )CPC( 25          دوره آموزشی بین المللی رانندگان حرفه ای
912  76  12    14۰1/۰6/11          )ADR( 26          دوره آموزشی بین المللی حمل  کاالهای خطرناک
175  35  5 27          کارگاه آموزشی پاور میل )POWERMILL-CNC COURSE( با همکاری آموزش فنی وحرفه ای استان  14۰1/۰6/19 

291288          1374               212                             

گزارش دوره های آموزشی اتاق تبریز 

در شش ماهه اول ماه 1401
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 تجـارت بین المللـی بـه قدمـت تمدن نوع بشـر اسـت امـا هیچ 
زمانـی بـه ایـن حـد نرسـیده بـود. انقـالب صنعتـی و لغـو »قانـون 
مـوج  بـه  منجـر  کـه  میـالدی   1846 سـال  در  بریتانیـا  ذرت« 
آزادسـازی تجـارت در سراسـر اروپـا شـد، سـرآغاز این جهـش بود. 
پیـش از سـال 18۰۰ میـالدی، ارزش کاالهـای معاملـه شـده در 
سراسـر مرزهـای ملـی حـدود 5 درصد از تولیـد جهانی بـوده که بر 
اسـاس تولید ناخالص داخلی تعیین شـده اسـت. این رقم در سـال 
2۰15 بـه 6۰ درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی جهانـی افزایـش 
یافـت. ایـن انفجـار تجـارت بین المللـی در طـی این سـال ها نقش 
مهمـی را در رشـد اقتصـادی بـازی کـرد. سـرانه ی جهانـی تولیـد 
ناخالـص بـر حسـب ارزش دالر آمریـکا در سـال 2۰18، از 1۰۰۰ 
بـه 16۰۰۰ دالر در حـال حاضـر  دالر در سـال 18۰۰ میـالدی 
رسـیده اسـت. در همیـن دوره، سـرانه ی جهانـی تولیـد ناخالـص 
ملـی در انگلسـتان از 35۰۰ دالر بـه 43۰۰۰ دالر رسـیده اسـت. 
امـا »جهانـی سـازی« پیشـرفتی بی وقفـه نبـوده اسـت. در طـول 
دوره ی میـان دو جنـگ جهانـی و به ویـژه پس از وضـع تعرفه های 
اسموت-هــاولی کـه بـا هـدف محافظـت از مشـاغل آمریکایی در 

»رکـود بـزرگ« مطرح شـد، تجـارت بین المللی به شـدت افت کرد. 
از  بیـن سـال های 1914 و 1939 میـالدی تجـارت بین المللـی 
3۰ بـه 1۰ درصـد از تولیـد ناخالـص جهانی نزول کـرد. تعرفه های 
گمرکـی مشـکالتی را کـه قرار بـود حل کننـد تشـدید کردند و پس 
از جنـگ جهانـی دوم رونـد آرام آزادسـازی تجـاری بین المللی آغاز 
شـد. موافقت نامـه ی عمومـی تعرفـه و تجـارت )GATT( ابتـدا 
توسـط 23 کشـور در سـال 1949 میـالدی بـه امضا رسـید. بعد از 
»چرخش هـا« ی بسـیار در سـال 1995 میـالدی سـازمان تجارت 
جهانـی )WTO( جایگزیـن موافقت نامـه شـد کـه در حـال حاضر 
164 کشـور عضـو آن هسـتند، تعرفه هـای واردات و یارانه هـای 
بیسـتم  قـرن  دوم  نیمـه ی  در  عضــو  کشـورهای  در  صـادرات 
حـذف شـد یـا کاهـش یافـت و تجـارت بین المللـی  جانـی دوبـاره 
گرفـت. واژگون سـازی در دوران ترامـپ بسـیار شـهود پیـدا کـرد. 
او در جریـان مبـارزات انتخاباتـی ریاسـت جمهـوری سـال 2۰16، 
اعمـال  از  داخلـی  تولیـد  از  حمایـت  دربـاره ی  سـخنرانی اش  در 
اروپـا  اتحادیـه  و  از چیـن  بـر فـوالد وارد شـده  تعرفه هـای جدیـد 
سـخن گفـت. حتـی قبل از اینکـه ترامـپ نامزد ریاسـت جمهوری 

معرفی کتاب 
تجارت آزاد و اثرش در رشد اقتصادی

نویسنده: دونالد بودرو

معریف
 کتاب
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بشـود، بازگشـت آغـاز شـده بـود. کشـورهای گـروه 2۰ در طـول 
دوره ی بحـران مالـی از سـال 2۰۰8 تـا 2۰16، 1583 تعرفـه ی 
جدیـد وضـع کـرده در حالـی که فقـط 387 تعرفـه را حـذف کردند. 
همچنیـن رشـد مـداوم تجـارت بین المللـی از زمان جنـگ جهانی 
دوم متوقف شـده اسـت. اجماع سیاسـی بر سـر حمایت از تجارت 
آزاد در حـال تضعیـف اسـت. بـه همیـن جهـت ایـن کتـاب سـعی 
دارد توضیـح دهـد چـرا تجـارت بـه طرفیـن درگیـر کمـک می کند 
زندگـی  در محـل  تفـاوت  چـرا  و  باشـند  داشـته  بهتـری  اقتصـاد 
طرفیـن تجـارت در ایـن امـر اهمیتـی نـدارد. موضوع تجـارت آزاد 
از زمـان کار آدام اسـمیت اواخـر قـرن نوزدهـم میـالدی و دیویـد 
ریـکاردو در چهـار دهه ی بعـدی آن، برای اقتصاددانان آشـنا بوده 
اسـت امـا سیاسـتمداران حتـی اگـر بـا موضـوع تجـارت آزاد آشـنا 
باشـند، آن را فرامـوش می کننـد و همچنیـن ظاهـرًا کسـانی کـه 
بـه آنـان رأی می دهنـد نیـز آن را فرامـوش می کننـد. تنهـا اگـر 
مـردم از این فراموشـی دسـت بردارند، مـا حامیان تجـارت آزاد نیز 

می توانیـم از یـادآوری مواضـع خودمـان دسـت برداریـم.
دربـاره ی  اسـمیت  آدام  دیـدگاه  کتـاب،  از  بخشـی  در 
تخصصی سـازی و تقسـیم کار و در بخشـی دیگـر مفهـوم مزیـت 

اسـت. شـده  داده  شـرح  نسـبی 
تقسـیم کار تفکیـک تکالیـف در هـر نظـام اقتصـادی اسـت تـا 
و  افـراد، سـازمان ها  بتواننـد متخصـص شـوند.  شـرکت کنندگان 
ملـل هـر یـک قابلیت هـای تخصصـی دارنـد یـا می تواننـد کسـب 
کننـد یـا این کـه می تواننـد از قابلیت هـای یکدیگر عـالوه بر آنچه 
خـود دارنـد اسـتفاده کننـد. قابلیت هـای تخصصـی ممکـن اسـت 
آمـوزش  و  نیـز مهارت هـا  و  یـا منابـع طبیعـی  شـامل تجهیـزات 
باشـد و ترکیـب پیچیـده چنیـن ذخایری اغلـب مهمند مثـاًل وقتی 
تجهیـزات تخصصـی و بهره بـرداران ماهـر بـه منظـور تولیـد یـک 
محصـول بـه کار گرفتـه می شـوند. تقسـیم کار انگیـزه تجـارت و 

منشـأ به هم وابسـتگی اقتصـادی اسـت.
تقسـیم کار یکـی از ملزومـات تجـارت اسـت و منبـع وابسـتگی 
اقتصـادی اسـت. تقسـیم کار فراینـدی اسـت کـه بـه وسـیلٔه آن 
رونـد تولیـد بـه مراحلـی تقسـیم می شـود و برای هـر مرحلـٔه ویژه، 

کارگرانـی تعییـن می شـود.
اصـل مزیـت نسـبی می گویـد کل تولیـد گروهـی از افـراد، یک 
اقتصـاد، یـا گروهـی از ملت هـا، زمانـی بیشـینه  اسـت کـه تولیـد 
هـر کاال توسـط فـرد یـا بنگاهـی انجام شـود که کمتریـن هزینهی 
فرصـت را دارد. اگرچـه آدام اسـمیت در کتـاب ثـروت ملـل خود از 
برتـری نسـبی یـاد کرده اسـت ولـی درآغـاز سـده ی نوزدهـم دیویـد 
ریـکاردو اقتصـادان بـزرگ انگلیسـی ایـن اصـل را گسـترش داده 

است.

چکیده کتاب
• تجـارت آزاد، رفـاه تمـام افـراد را بهبـود می بخشـد. مهم ترین 
روش بـرای نیـل بـه ایـن نتیجـه، توانمندسـازی و ایجـاد انگیـزه 
بـه  تشـویق  همچنیـن  و  تولیـد  در  تخصصی سـازی  جهـت 
مکانیزاسـیون و نـوآوری اسـت. هـر چقـدر کـه تخصصی سـازی 
عمیق تـر شـده و مکانیزاسـیون و نـوآوری پیشـرفت می کنـد تولیـد 

کاال و خدمـات بـه ازای هـر فـرد افزایـش می یابـد.
تخصصی سـازی  افزایـش  بـا  همـراه  کل  اقتصـادی  تولیـد   •
همراهـش  بـه  یابـد  توسـعه  تجـارت  کـه  زمانـی  و  مـی رود؛  بـاال 
تخصصی سـازی افزایـش می یابـد؛ و زمانـی کـه انـدازه ی بازارهـا 

می یابـد. گسـترش  تجـارت  می کنـد  رشـد 
• تخصصی سـازی کـه بر اسـاس مزیت نسـبی اتفـاق می افتد، 
حتـی اگـر کارایـی هر فـرد را افزایش ندهـد تولید اقتصـادی کل را 
افزایـش می دهـد. زمانـی کـه شـرکای تجـاری مـا کارایی خـود در 

تولیـد را بهبـود می بخشـند، همـه ی ما سـود می بریم.
• نـه تجـارت آزاد و نـه حمایـت از تولیـد داخلـی در بلنـد مـدت 
بـر میـزان اشـتغال کل کشـور تأثیـری نـدارد. خـط مشـی تجـاری 
فقـط بـر نـوع مشـاغل رایـج تأثیـر  می گـذارد. به ویـژه، تجـارت آزاد 
باعـث از بیـن رفتـن مشـاغلی می شـود کـه کشـور در آنهـا معایـب 
نسـبی دارد و موجـب کارآفرینی در صنایعی می شـود که کشـور در 
آنهـا مزیـت نسـبی دارد. و بـه همیـن ترتیـب تأثیـر حمایـت از تولید 

داخلـی بـر مشـاغل برعکس اسـت.
• تجـارت، باعـث کاهش مشـاغل در اقتصاد کشـور نمی شـود 
زیـرا واردات کشـور مبـدأ، موجـب می شـود خارجی هـا حتـی خرید 
بیشـتری بـرای صـادرات از کشـور مبـدأ انجـام دهنـد یا در کشـور 
مبـدأ ســرمایه گذاری کننــد. هـر دوی ایـن فعالیت هـا مشـاغلی 
ایجـاد می کنـد تـا جبرانـی باشـد برای مشـاغلی کـه در اثـر واردات 

از بیـن رفته انـد.
اقتصـادی  مشـکالت  نشـانگر  لزومـًا  تجـاری  کسـورات   •
تجـاری  اقدامـات  اثـر  در  کسـورات  ایـن  نیسـتند.  سیاسـی  و 
نمی گیرنـد،  صـورت  خارجـی  دولت هـای  سـوی  از  »ناعادالنـه« 
اداره  کـه  کشـورهایی  ذخایـر  کمبـود  بازتاب دهنـده ی  همچنیـن 
بـه  داخلـی  شـهروندان  بدهـی  لزومـًا  و  نیسـتند  نیـز  می کننـد 

نمی دهنـد. افزایـش  را  خارجـی  کشـورهای 

نتیجه گیری کتاب 
تجـارت هـر دو طرفـی را کـه در آن شـرکت می کننـد ثروتمنـد 
می سـازد. کـم پیش می آیـد اقتصاددانـان راجع به گـزاره ای چنین 
توافقـی داشـته باشـند. بـا ایـن همـه، حفظ توافق سیاسـی بـه نفع 
تجـارت آزاد مسـئله ای دشـوار اسـت. هزینه هـای تجـارت، ماننـد 
از دسـت رفتـن مشـاغل در صنایعـی کـه شـرکت های خارجـی در 
آنهـا برتـری نسـبی دارند، متمرکز و در نتیجه محسـوس می شـود؛ 
امـا مزایـای تجـارت آزاد، بـا وجـود اینکه بسـیار بیشـتر اسـت، اما 
پراکنـده بـوده و کمتـر بـه چشـم می آیـد. ایـن کـه ماشـین و لـوازم 
خانگی شـما ارزان تر هسـتند چون هیچ تعرفه ای بـر فوالد وارداتی 
اعمـال نمی شـود )به طـور مثال( و یـا اینکه اگر بر فـوالد وارداتی، 
مالیاتـی اعمال شـود حقـوق کمتری دریافت خواهیـد کرد حقایقی 
نیسـتند کـه از صنـدوق پـول یـا فیـش حقوقی شـما بیـرون بیایند؛ 
بنابرایـن، ایـن حقایـق کمتـر از دهـان سیاسـتمداران نیـز خـارج 
می شـوند. توافـق بین المللـی 5۰ سـاله پـس از جنـگ جهانی دوم 
کـه بـه نفع تجـارت آزاد بود، بیانگـر پیروزی سیاسـت های عاقالنه 
در مقابـل عوام فریبـی بـود. افسـوس اگر این توافــق از بیـن برود. 
بـا  کشـورها  کـه  سوداگرایان)مرکانتیلیسـت ها(  قدیمـی  ایدهـی 
صـادرات سـود و با واردات ضـرر می کنند، در میان سیاسـتمداران 
دوبـاره محبوبیـت پیـدا می کند و تعرفه هـای تجاری جدیـد معرفی 
می شـوند. مجـددًا از لحـاظ سیاسـی سـودمند اسـت ادعـا کنیـم 
وقتـی یکـی از هموطنـان مـا چیـزی از یـک خارجـی خریـداری 
می کنـد، مـا آسـیب می بینیـم. ایـن یـک ایـده ی خطرنـاک اسـت 
نـه فقـط از لحـاظ اقتصـادی . سیاسـتمداران و کسـانی که بـه آنها 
رأی دادنـد، بایـد خوبی هـای تجـارت آزاد را بـه یاد داشـته باشـند.

این کتاب سعی دارد 
توضیح دهد چرا 
تجارت به طرفین 

درگیر کمک می کند 
اقتصاد بهتری داشته 

باشند و چرا تفاوت 
در محل زندگی 

طرفین تجارت در 
این امر اهمیتی 

ندارد. موضوع 
تجارت آزاد از زمان 

کار آدام اسمیت 
اواخر قرن نوزدهم 

میالدی و دیوید 
ریکاردو در چهار 

دهه ی بعدی آن، 
برای اقتصاددانان 

آشنا بوده است اما 
سیاستمداران حتی 

اگر با موضوع تجارت 
آزاد آشنا باشند، آن 
را فراموش می کنند 

و همچنین ظاهرًا 
کسانی که به آنان 

رأی می دهند نیز آن 
را فراموش می کنند. 
تنها اگر مردم از این 

فراموشی دست 
بردارند، ما حامیان 

تجارت آزاد نیز 
می توانیم از یادآوری 

مواضع خودمان 
دست برداریم.

...
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جلسه برنامه ریزی سرمایه گذاری استان

حضور سرکنسول ترکیه در تبریز در اتاق تبریز

نشست شورای گفتگو84 کمیسیون صادرات

دیدار رییس اتاق با مدیرکل تامین اجتماعی استان

حضور سفیر ایتالیا در ایران در اتاق تبریز

فروردین

اردیبهشت

جلسه فوق العاده شورای گفتگو 8۶تبیین قوانین و مقررات تامین اجتماعی
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آموزش سامانه جامع تجارت ویژه اتحادیه صنعت پخش

تبیین قوانین و مقررات تامین اجتماعی  آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان

آموزش سامانه جامع تجارت ویژه انجمن صنایع غذایی  

تیر

حضور سفیر اتریش در اتاق تبریز حضور هیئت تجاری عراق

حضور وزیر صمت در اتاق تبریز

خرداد

سمینار توسعه کاربرد پرتوها در صنایع غذایی و کشاورزی
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تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

حضور معاون اقتصادی آستان قدس رضوی شورای گفتگو88

معاون وزیر صمت در اتاق تبریز

مرداد

حضور رییس جمهور تاتارستان جلسه  بررسی موانع و چالش های ایجاد نیروگاه

نشست تجاری هیئت اقتصادی از جمهوری تاتارستان اولین رویداد بانک ها و بخش خصوصی

شهریور








