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در ایـــن جلســـه کـــه بـــه منظـــور تقدیـــر از
اعضـــای هیـــات مدیـــره دوره هفتـــم ســـندیکا
برگـــزار شـــد ،پیـــام باقـــری ،رئیـــس هیـــات
مدیـــره دوره هشـــتم ســـندیکا بـــا اشـــاره
بـــه جایـــگاه ســـندیکا بـــه عنـــوان برتریـــن و
بزرگتریـــن تشـــکل اقتصـــادی کشـــور ،گفـــت:
س ــندیکا ب ــرای رس ــیدن ب ــه ای ــن جای ــگاه دوران
متفاوتـــی را پشـــت ســـر گذاشـــته اســـت بـــه
وی ــژه در چن ــد س ــال اخی ــر ک ــه فض ــای کس ــب و
کار کشـــور بـــا چالشهـــای جـــدی مواجـــه بـــود
و فعالیتهـــای تشـــکلی شـــرایط ســـختتری
را تجربـــه میکـــرد ،ســـندیکا همـــواره تـــاش
کـــرده بـــا اســـتمرار پیگیریهـــا ،مشـــکالت
شـــرکتهای عضـــو خـــود را پیگیـــری و دنبـــال
کنـــد .وی ادامـــه داد :ســـندیکای صنعـــت بـــرق
کـــه پیشکســـوتان صنعـــت بـــرق ســـنگ بنـــای
آن را گذاشـــتند ،محصـــول همدلـــی و همراهـــی
ادوار مختل ــف هی ــات مدی ــره از روز تاس ــیس ت ــا
بـــه امـــروز اســـت .هـــر کـــدام از ادوار هیـــات
مدیـــره در جهـــت دســـتیابی بـــه اهـــداف و
تحقـــق آرمانهـــای ســـندیکا ســـهم جـــدی
داشـــتند.
باقـــری در ادامـــه تصریـــح کـــرد :تـــک تـــک
اعض ــای هی ــات مدیرهه ــای ادوار قب ــل س ــندیکا،
بـــا تـــاش و بضاعتـــی کـــه بـــرای رســـیدن بـــه
آرمانهـــای ایـــن تشـــکل بـــه خـــرج دادنـــد،
همدلـــی و انســـجامی بینظیـــر در ایـــن تشـــکل
ایجـــاد کردنـــد کـــه در صنعـــت بـــرق کشـــور
اثرگـــذار بـــوده اســـت و ایـــن اثرگـــذاری جـــای
تقدیـــر و تشـــکر دارد .همـــه مـــا بـــه همدلـــی
بی ــن اعض ــای س ــندیکا و اعض ــای هی ــات مدی ــره
افتخـــار میکنیـــم.

رئیـــس هیـــات مدیـــره دوره هشـــتم ســـندیکا
افـــزود :بنـــده بـــه عنـــوان عضـــوی از هیـــات
مدیـــره دوره گذشـــته گواهـــی میدهـــم کـــه
تم ــام اعض ــای دوره مذک ــور تم ــام ت ــاش خ ــود
را بـــرای پیگیـــری مطالبـــات اعضـــا بـــه کار
گرفتنـــد و در تمـــام جلســـات و محافلـــی کـــه
حض ــور داش ــتند ،مناف ــع کل س ــندیکا و صنع ــت
ب ــرق کش ــور را دنب ــال کردن ــد .اقدام ــات انج ــام
شـــده در هیـــات مدیـــره دوره هفتـــم بســـتر و
زمینـــهای بـــرای پیشـــبرد برنامههـــای ســـندیکا
در دوره هش ــتم خواه ــد ب ــود ت ــا بتوانی ــم اه ــداف
ایـــن تشـــکل را بـــه منصـــه ظهـــور برســـانیم.
در ادام ــه ،تع ــدادی از اعض ــای دوره هفت ــم نکت ــه
نظـــرات خـــود را دربـــاره ضـــرورت پیگیـــری
مطالبـــات بـــه حـــق و قانونـــی شـــرکتهای
عضـــو مطـــرح کـــرده و بـــا تاکیـــد بـــر اهمیـــت
اتحـــاد بیـــن شـــرکتهای عضـــو ســـندیکا،
بـــرای همـــکاری بـــا دوره هشـــتم در پیگیـــری
امـــور اعـــام آمادگـــی کردنـــد .در بخـــش
پایانـــی جلســـه نیـــز بـــا اهـــدای لـــوح تقدیـــر از
تالشهـــا و زحمـــات اعضـــای هیـــات مدیـــره و
بـــازرس دوره هفتـــم تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد.
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نمایشگاه صنعت ساختمان و
خدماتفنی ومهندسی در باکو
برگزار میشود

نمایشگاه اختصاصی صنعت ساختمان ،آب ،برق،
و خدمات فنی و مهندسی در شهر باکو ،توسط
نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار میشود .این
نمایشگاه از روز  ۲۷تا  ۲۹دیماه برگزار خواهد
شد.

بـه گـزارش بـازار بـه نقـل از اتـاق ایـران ،قـرار اسـت
نمایشـگاه اختصاصـی ایـران در حوزههـای صنعـت
سـاختمان ،آب ،بـرق ،و خدمـات فنی و مهندسـی در
آذربایجان ،شـهر باکو ،توسـط نمایشـگاه بیـن المللی
تبریـز برگزار شـود.
مجوز برگزاری این نمایشـگاه به اسـتناد بنـد  ۳۱ماده
 ۵اساسـنامه سازمان توسـعه تجارت ایران از طرف این
سـازمان صادر شده است.
ایـن نمایشـگاه از دو روز از  ۲۷الـی  ۲۹دیمـاه برگزار
خواهد شـد.
عالقمندان برای شـرکت در این نمایشـگاه برای کسب
اطالعـات بیشـتر و رزرو غرفـه میتواننـد بـا شـماره
تلفنهـای  ۰۴۱-۳۶۳۷۳۷۰۸و ۰۴۱-۳۶۳۷۳۷۰۶
تمـاس بگیرند.

مالقات مدیر عامل شرکت صانیر با سرکنسول ج.ا.ا در اقلیم کردستان عراق؛

همکاری با سندیکاییها پتانسیل فوق العادهای برای نمایشگاههای
صنعت برق در اقلیم کردستان عراق است

منصور سعیدی مدیرعامل شرکت صانیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با نصراهلل
رشنودی سرکنسول ج.ا.ا در اقلیم کردستان عراق در محل آن کنسولگری دیدار و گفتگو کرد.
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در ابتدای جلسه سعیدی ضمن اشاره به توانمندیها
و سوابق شرکت صانیر در آن اقلیم اظهار داشت :این
شرکت میتواند در زمینههای احداث خط و پست
برق ،احداث نیروگاه از جمله نیروگاههای تجدیدپذیر
و همچنین در حوزه آب و تصفیه خانههای آب و
فاضالب ،زهکشی و کانالکشی شهری و زهکشی
کشاورزی در اقلیم کردستان عراق فعالیت کند.
در ادامه عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق با
اشاره به قابلیتها و ظرفیتهای بیش از  600شرکت
عضو سندیکای صنعت برق ایران اذعان داشت:
همکاری با سندیکای صنعت برق ایران و شرکتهای
عضو میتواند پتانسیل فوق العادهای جهت غنای
هر چه بیشتر برگزاری نمایشگاههای حوزه صنعت
برق در اقلیم کردستان عراق و همچنین زمینه ساز
توسعه بیش از پیش فعالیتهای تجاری ،اقتصادی و
صنعتی بین جمهوری اسالمی ایران و آن اقلیم باشد.
همچنین در ادامه نیز پیرامون آخرین وضعیت پروژه
ها و مشکالت پیش روی صانیر در آن اقلیم بحث و
تبادل نظر صورت پذیرفت .در پایان سعیدی ضمن
تشکر و قدردانی از مساعدتهای همیشگی جناب
آقای رشنودی سرکنسول محترم ایران ،از اهتمام
و مساعدت دکتر مهدی صفری معاون محترم
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که همواره به
عنوان حامی جدی شرکتهای ایرانی مجدانه مسائل
را پیگیری می کنند ،کمال تشکر و قدردانی به عمل
آورد.
در این جلسه سمیعی رایزن اقتصادی کنسولگری و
کاروان محمودی آذر نماینده شرکت صانیر در اقلیم
کردستان عراق نیز حضور داشتند .شایان ذکر است
منصور سعیدی طی این سفر از نمایشگاه بین المللی
صنایع غذایی،بسته بندی،کشاورزی،دام و طیور اربیل
عراق نیز بازدید بعمل آوردند.
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وزیر نیرو فردا به کردستان سفر
میکند

سنندج  -ایرنا  -رییس شورای اطالع رسانی
صنعت آب و برق کردستان گفت :وزیر نیرو روز
سهشنبه برای بازدید از سدهای در دست اجرا و
پروژههای آبرسانی به استان سفر میکند.
کوهسار رسولیتبار روز دوشنبه در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا اظهار داشت :علیاکبر محرابیان روز
سهشنبه برای اطالع از آخرین وضعیت پروژههای
نیمهتمام حوزه آب ،فاضالب و برق به کردستان
سفر خواهد کرد.
وی اضافه کرد :بازدید از تصفیهخانه فاضالب
سنندج ،رودخانه قشالق و سد ژاوه ،بازدید هوایی
از سد سورال ،سنگ سیاه و قوچم دهگالن و پروژه
آبرسانی به قروه و دهگالن ،از جمله برنامههای سفر
وزیر نیرو به کردستان است.
رییس شورای اطالع رسانی صنعت آب و برق
کردستان یادآور شد :بازدید از سد قشالق ،بازدید
از پروژه آبرسانی به تصفیه خانه آب سنندج از سد

سخنگوی صنعت برق کشور اعالم کرد

جمعآوری کامل کنتور برق استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز

رجبی مشهدی ،سخنگوی صنعت برق از جمعآوری کامل انشعاب و کنتور استخراج کنندگان غیرمجاز
رمزارز خبر داد.
به گزارش بازار ،مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور گفت :از امروز کنتور و انشعاب برق
مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز که کشف میشوند بطور کامل جمع آوری و مجوز بهرهمندی آن مراکز از
برق لغو میشود.
وی گفت :تا پیش از این برق مرکز کشف شده قطع میشد و پس از طی مراحل قضائی و قانونی امکان وصل
برق بطور مجدد بود ،اما از این به بعد کنتور کامل جمعآوری میشود.
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آزاد ،بازدید از سدآزاد ،ایستگاه پمپاژ و نیروگاه
برقابی و جلسه با استاندار ،نمایندگان مجلس و
مدیران صنعت آب و برق استان ،از دیگر برنامه
های سفر محرابیان به کردستان است.
کردستان ،استانی کوهستانی و اقلیم آن متاثر از
تودههای هوای گرم و مرطوب مدیترانهای است
که موجب بارندگیهایی در بهار و ریزش برف در
زمستان میشود.
میزان بارندگی ساالنه در شرایط عادی اقلیمی
معادل  ۴۵۵میلیمتر است بیشترین میزان بارندگی
سالیانه مربوط به شهرهای مریوان و بانه با حدود
 ۸۰۰میلیمتر و کمترین میزان بارندگی هم در
شرق استان با حدود  ۴۰۰میلیمتر است ،میزان
بارندگی در قسمت مرکزی استان یعنی سنندج هم
حدود  ۵۰۰میلی متر است.
از حوضه های آبریز اصلی استان کردستان میتوان
به خلیج فارس و دریای عمان ،دریای خزر و
دریاچه ارومیه ،حوضههای آبریز سفیدرود شامل
رودخانههای تلوار و قزل اوزن ،حوضه های آبریز
مرزی در غرب شامل رودخانههای سیروان و زاب
کوچک ،حوضه کرخه شامل رودخانه رازآور و
دریاچه ارومیه شامل رودخانه های زرینه و سیمینه
اشاره کرد.
تعداد دشتهای استان کردستان  ۹مورد است که
پنج دشت آن در نیمه شرقی ۲ ،دشت در غرب و
 ۲مورد دیگر هم در جنوب استان واقع شده است
دشتهای قروه ،دهگالن و چهاردولی در شرق
استان جزو دشتهای ممنوعه محسوب میشوند.
 ۱۸سد در کردستان وجود دارد که از این تعداد
مدیریت  ۱۲سد در اختیار استان و بهرهبرداری از
سایر سدها در اختیار استانهای همجوار از جمله
آذربایجانغربی و کرمانشاه قرار دارد.
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بررسی تنقیح قوانین و مقررات در نشست مشترک دو کمیسیون اتاق تهران

خواهد داشت .این امر اگرچه زمانبر است اما باید
به هر حال از نقطهای آغاز شود.

بیش از  12هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد

نمایندگان بخش خصوصی در جلسه مشترک دو کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع
تولید» و«حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران در جریان اقدامات معاونت حقوقی ریاست
جمهوری در زمینه اطالعرسانی و تنقیح قوانین قرار گرفتند.

دو کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع
تولید» و«حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق
تهران» طی نشستی مشترک ،فرصت های همکاری
اتاق تهران با معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین
و مقررات قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست
جمهوری را مورد بحث و بررسی قرار دادند .در این
جلسه چنین عنوان شد که با وجود  12هزار عنوان
قانون در کنار  90هزار مصوبه هیات وزیران و آرا
و مصوباتی که از سوی دیگر مراجع وضع میشود،
باتالقی از قوانین و مقررات در کشور شکل گرفته
است که نجات از آن به سادگی میسر نیست.
در ابتدای این جلسه ،محمدرضا نجفی منش،رئیس

مصوبات هیات وزیران به  90هزار مصوبه می رسد
در ادامه این جلسه ،مهدی مهدیزاده ،معاون
تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت
حقوقی ریاست جمهوری توضیحاتی درباره اقدامات
این معاونت در حوزه اصالح قوانین و مقررات ارائه
کرد و گفت :درکشور حدود  12هزار عنوان قانون
مشتمل بر صدها هزار حکم وجود دارد که اشراف بر
همه آنها از عهده حقوقدانان نیز ساخته نیست .این
مساله در حوزه مقررات بغرنجتر است .در عین حال،
مصوبات هیات وزیران نیز به حدود  90هزار مصوبه
میرسد .مصوبات شوراهای عالی و سایر مقامات را
نیز باید به این موارد افزود.
او با بیان اینکه «باتالقی از قوانین شکل گرفته که
نجات از آن به سادگی میسر نیست» ادامه داد :با
وجود سپری شدن  115سال از آغاز قانونگذاری در
ایران ،مکانیزم مشخصی برای اطالع رسانی قوانین
وجود نداشته است .در واقع ،این قوانین به دست
مخاطبان نرسیده اما این انتظار وجود داشته است
که آنها از این قوانین مطلع باشند .البته قوانین در
روزنامه رسمی منتشر میشود و این فرآیند نیز صرفا
به منزله ابالغ قانونی است .در حوزه مقررات همین
ابالغ قانونی نیز وجود ندارد و مراجع صادرکننده
مقررات ،در صورت صالحدید ،آن را برای روزنامه
رسمی ارسال کردهاند.
مهدیزاده با اشاره به اینکه معاونت حقوقی
ریاست جمهوری ،اطالع رسانی قوانین را فراتر
از انتشار آن در نظر میگیرد،گفت :یک سامانه
رایانامه حقوقی راهاندازی شده است که جدیدترین
قوانین و مقررات را برای شهروندان ارسال میکند.

کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع
تولید اتاق تهران با اشاره به اینکه تنقیح قوانین
و مقررات در کشور ،گام بزرگی در جهت حذف
قوانین زائد و البته حاکمیت قانون تلقی میشود،
ادامه داد :به روزرسانی قوانین از اهمیت بسزایی در
فضای کسب وکار برخوردار است و چه بسا ،بخشی
از مشکالت تولید را برطرف کرده و سرمایه گذاری
را تشویق کند.
او سپس با تاکید بر اینکه ،تنقیح قوانین و مقررات
باید بر اساس یک برنامه اجرایی مورد پیگیری قرار
گیرد ،ادامه داد :اگر در سال حتی  20مقرره نیز
مورد تنقیح قرار گیرد ،دستاورد خوبی به همراه
8
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همچنین از سال  ،1397پایگاه اطالعرسانی قوانین
و مقررات به آدرس  dotic.irراهاندازی شده است
که تمام قوانین و مقررات به فاصله  2تا  3ساعت از
زمان تصویب در آن بارگذاری میشود .این پایگاه،
همچنین ،پیشنویس مصوبات هیات وزیران،
لوایح ،طرحها ،آرا و خالصه مذاکرات مجلس را
ی میکند .در عین حال ،برشهای
نیز اطالعرسان 
اطالعاتی در مورد مقررات وضعشده در حوزههای
مختلف از جمله کسب وکار نیز در آن ایجاد شده
است.
اوگفت:یکی از زمینههای همکاری اتاق تهران
و معاونت حقوقی ریاستجمهوری میتواند به
اطالعرسانی هدفمند در حوزه قوانین و مقررات به
فعاالن اقتصادی متمرکز شود .در واقع اتاق میتواند
به ما کمک کند که قوانین و مقررات را به اطالع
مخاطبان اصلی آن برسانیم.
مهدیزاده در بخش دیگری از سخنانش به
راهاندازی سامانه ملی قوانین و مقررات که به گفته
او ،یک بانک اطالعرسانی تنقیحی است نیز اشاره
کرد و گفت :در این سامانه به آدرس qavanin.ir
همه قوانین و مقررات مصوب از سال  1285تاکنون
بارگذاری شده است .چنانکه  12هزار عنوان قانون،
 90هزار مصوبه هیات دولت و مصوبات سایر مراجع
وضع قوانین و مقررات را در این بانک اطالعاتی
قرار دادهایم .در واقع رسالت این بانک اطالعاتی این
است که احکام قانونی معتبر را به اطالع مخاطبان
برساند .به عنوان مثال قانون مدنی از سال،1307
 23بار مورد اصالح قرار گرفته است .در این صورت
مخاطب باید متن قانون  1307را بیابد و  23مورد
اصالحی را در آن اعمال کند و سپس به آن استناد
کند .اما سامانه ملی قوانین و مقررات ،قانون مدنی
با اصالحات  23گانه آن را در اختیار مخاطبان قرار
متن کامل
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نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول:

از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعالم شد

دولت قبل از ظرفیتهای اکو
استفاده نکرد

الزام تولیدکنندگان به درج برچسب معافیت مالیات ارزشافزوده

بنا بر اعالم سازمان امور مالیاتی ،از تاریخ  13دیماه  ،1400تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کاالهای
موضوع بند (الف) ماده  9قانون مالیات بر ارزش افزوده ،مکلف به درج برچسب معافیت از این مالیات
روی بستهبندی کاالهای مذکور هستند.

نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول
با اشاره به اینکه زمینه های استفاده از ظرفیت
کشورهای عضو اکو بسیار زیاد و متعدد است،
اظهار کرد :در هشت سال گذشته دولت سابق
متاسفانه نگاه به غرب داشت.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی نامهای به رئیس اتاق بازرگانی ایران ،جزئیات اجرای تبصره « »2جزء
 17بند (الف) ماده  9قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  1400 /03 /02را که از تاریخ  13دی ماه 1400
عملیاتی میشود را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران ،بر اساس این تبصره« ،تولیدکنندگان یا عرضهکنندگان کاالهای
موضوع این بند از قانون ،مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را روی بستهبندی کاالهای
مذکور درج کنند» .همچنین بر این اساس« ،دریافت مالیات و عوارض از کاالها و خدمات معاف توسط
عرضهکنندگان آنها مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی
نیست».
بر اساس نامه سازمان امور مالیاتی کشور به رئیس اتاق ایران که به امضای داود منظور رئیس این سازمان
رسیده ،عالوه بر آنکه تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کاالهای معاف مکلفند برچسب معافیت از مالیات
بر ارزش افزوده را از تاریخ اجرای قانون ،روی بستهبندی کاالهای مزبور درج کنند ،به هنگام عرضه ،مجاز
به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از کاالها و خدمات معاف نیستند و در صورت تخلف نه تنها باید
مالیات و عوراض دریافتی را عودت کنند ،بلکه مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافت
نیز میشوند که غیر قابل بخشش است.

به گزارش ایسنا ،محمد آقاقوام از پیشینه قدیمی
سازمان همکاری های اقتصادی اکو گفت و بیان
کرد :این سازمان در سال  ۱۳۴۳شمسی و در قالب
سازمان توسعه منطقه ای توسط ایران ،پاکستان،
ترکیه و با حضور انگلیس و آمریکا تشکیل شد.
آن سازمان در واقع بازوی اقتصادی پیمان امنیتی
و سیاسی «سنتو» بود که آمریکا برای مهار نفوذ
شوروی در خلیج فارس ایجاد کردند.
وی با بیان اینکه بعد از انقالب اسالمی ،آن سازمان
معلق شد ،اظهار کرد :در سال  ۱۳۶۳ایران با یک
ابتکار عمل آن سازمان را مجددا احیا کرد با این
تفاوت که اهداف سیاسی آن که در راستای منویات
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آمریکا و انگلیس بود حذف کردند و تحت عنوان
سازمان همکاری های اقتصادی راه اندازی کردند.
نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول
از پیوستن کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر
شوروی گفت و بیان کرد :امروز  ۱۱کشور عضو
اکو هستند.
وی افزود :صرف نظر از اینکه در پانزدهمین اجالس
سران اکو چه گذشته است ،اکو ظرفیت های گسترده
ای برای همکاری بین اعضا دارد .این ظرفیت ها به
حدی گسترده است که حتی دانشکده اکو داریم که
دانشجوهای عضو اکو تحصیل می کنند.
آقاقوام که در یک گفت و گوی رادیویی سخن
میگفت ،با اشاره به این موضوع که زمینه های
استفاده از ظرفیت کشورهای عضو اکو بسیار زیاد
و متعدد است ،اظهار کرد :گسترش تجارت و ایجاد
قراردادهای پولی یک ظرفیت مناسب است .برای
انجام تجارت ها اکو می تواند یک پول واحد تشکیل
دهند و یا به صورت دو جانبه بین کشورها انجام
شود .همچنین استفاده از شبکه راه ها بین کشورها
نیز می تواند از دیگر ظرفیت هایی باشد که کشورها
از آن بهره ببرند.
نماینده سابق ایران در صندوق بین الملل درباره
عدم تحقق بسیاری از اهداف سازمان اکو گفت :در
هشت سال گذشته متاسفانه نگاه به غرب داشت و
اساسا نگاهی به کشورهای همسایه ها و کشورهای
آسیایی وجود نداشته است.
وی درباره ایجاد مناطق آزاد در ایران با هدف
گسترش همکاری با کشورهای عضو اکو تصریح
کرد :بیش از  ۳۰منطقه آزاد ایجاد کرده ایم اما
متاسفانه فقط سه یا چهار منطقه آزاد فعالیت
درست و صحیحی دارند و بقیه آن ها تبدیل به
«هاب» های واردات و کاالی قاچاق شده اند.
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مهر گزارش می دهد؛

ایران و سوریه؛ همراه در
مناسبات سیاسی ،بیگانه در
اقتصاد

همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران و سوریه در
سالهای گذشته نه تنها متناسب با پیوندیهای
سیاسی و امنیتی دو کشور نبوده ،بلکه در
سالهای اخیر نیز کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر ،کشور سوریه از شرکای
راهبردی ایران در حوزههای سیاسی و امنیتی در
سالهای پس از انقالب اسالمی محسوب میشود.
با این وجود ،نه تنها همکاریهای اقتصادی و
تجاری دو کشور در سالهای گذشته متناسب با
هم پیوندیهای سیاسی و امنیتی دو کشور نبوده،
بلکه در سالهای اخیر نیز کاهش پیدا کرده است.
باید اشاره شود که حضور ایران در بازار سوریه
محدود به صادرات کاالهای غیرنفتی و نفتی نیست
و شرکتهای خدمات فنی و مهندسی ایرانی و
برخی شرکتهای صنعتی قبل از شروع بحران
داخلی سوریه ،نقش فعالی در بازار این کشور داشته
و از سال  ۱۳۸۷تا  ۱۳۹۷پروژههای خدمات فنی
و مهندسی و سرمایهگذاری مختلفی را به ارزش

حدود  ۲.۵میلیارد دالر در این کشور در زمینههای
مختلف اجرا کردهاند که به دلیل جنگ داخلی و
ناامنی این کشور ،روند تداوم صادرات خدمات و
فنی و مهندسی از ایران به این کشور دچار وقفه
شد .همچنین سرمایهگذاری های شرکتهای
ایرانی در صنایع سوریه مانند خودروسازی بخش
دیگری از سهم صادراتی ایران در بازار سوریه را
تشکیل داده که این نوع فعالیتها هم به دالیلی
مشابه تقریباً متوقف و یا با کاهش سطح فعالیت
مواجه شد.
با توجه به سفر وزیر صنعت ،معدن و تجارت ایران
به کشور سوریه و بازگشایی نمایشگاه معرفی
توانمندیهای اقتصادی -صنعتی ایران به بازرگانان
این کشور و شناساندن نقاط قوت کشورمان و
همچنین نقاط ضعف در رقابت با کشورهای منطقه
همچون ترکیه ،در این گزارش به برخی از این نکات
اشاره میشود.
اقتصاد و تجارت سوریه
سوریه دارای برخی ظرفیتهای اقتصادی و
تجاری از جمله در حوزههای کشاورزی ،صنعتی
و منابع معدنی است؛ به گونهای که در حوزه
کشاورزی تولیدکننده محصوالتی مانند گندم،
جو ،پنبه ،عدس ،نخود ،زیتون ،چغندر ،گوشت
گاو ،گوسفند ،تخممرغ و مرغ و شیر است .از نظر
صنعتی تولیدکننده نفت ،منسوجات ،مواد غذایی،
نوشیدنیها ،توتون و تنباکو ،سنگ فسفات ،سیمان
و مونتاژ خودرو بوده و دارای منابع معدنی مانند
نفت ،فسفات ،کروم ،سنگ معدن منگنز ،آسفالت،
سنگ آهن ،نمک ،مرمر ،گچ و برق آبی است .اما به
دلیل تنشهای سیاسی و امنیتی در زمره کشورهای
فقیر دنیا قرار دارد.
در این رابطه میتوان به شاخصهای کالن اقتصادی

این کشور در سال  ۲۰۱۹اشاره کرد؛ در این سال
تولید ناخالص داخلی سوریه حدود  ۵۰میلیارد دالر
بر اساس برابری قدرت خرید و  ۲۴.۶میلیارد دالر
بر اساس نرخ ارز رسمی ،درصد رشد تولید خالص
داخلی این کشور معادل منفی  ،۳۶.۵نرخ تورم
حدود  ۲۶درصد ،نرخ بیکاری حدود  ۵۰درصد
و درآمد سرانه سوریه  ۲۹۰۰دالر بوده و از نظر
اقتصادی در این سال در ردیف کشورهای فقیر دنیا
قرار داشته است
همچنین با توجه به تنشهای سیاسی و امنیتی و
جنگ داخلی و در ادامه تحریمهای بینالمللی علیه
این کشور در سالهای اخیر حجم مبادالت تجاری
سوریه با جهان در سالهای گذشته نیز دچار
نوسانات شدید شده است؛ به طوری که از حدود
 ۳۰میلیارد دالر (شامل  ۱۶میلیارد دالر صادرات
و  ۱۴میلیارد دالر) در سال  ۲۰۰۸به حدود ۵
میلیارد دالر (شامل  ۸۲۳میلیون دالر صادرات و
 ۴.۱میلیارد دالر واردات) در سال  ۲۰۲۰و حدود
 ۴.۶میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۹کاهش پیدا کرده
است.
حضور چشمگیر ترکیه در سوریه
بر اساس آمارهای مرکز تجارت بینالملل ( )ITCدر
سال  ۲۰۲۰کشورهای ترکیه با  ۱.۶۰۰میلیون دالر
و سهم  ۳۸.۵درصد ،چین با  ۸۳۴میلیون دالر و
سهم  ۲۰درصد ،مصر با  ۲۸۹میلیون دالر و سهم
 ۷درصد ،روسیه با  ۱۸۳میلیون دالر و سهم ۴.۴
درصد ،هند با  ۱۲۴میلیون دالر و سهم  ۳درصد و
لبنان با  ۱۲۲میلیون دالر و سهم  ۳درصد رتبههای
اول تا ششم صادرکنندگان کاال به سوریه را به خود
اختصاص دادهاند.
سهم  ۳درصدی ایران از بازار سوریه
بر همین مبنا ،صادرات ایران به سوریه در این

برق و انرژی

سال حدود  ۱۲۰میلیون دالر بوده است که سهم
 ۳درصدی از بازار این کشور و کسب رتبه هفتم
توسط ایران را در بازار سوریه در سال مذکور نشان
میدهد.
صادرات  ۷۵میلیون دالری به سوریه در نیمه
نخست ۱۴۰۰
همچنین طبق آمار گمرک ایران ،در سال گذشته
 ۱۱۵میلیون دالر صادرات به سوریه داشتیم.
همچنین در  ۶ماه نخست امسال میزان صادرات به
این کشور حدود  ۷۵میلیون دالر بود که پیش بینی
میشود تا آخر سال به  ۱۵۰میلیون دالر برسد.
البته باید توجه داشت که بر اساس گزارشهای
غیررسمی ،بخشی از صادرات ایران به کشورهای
عراق و امارات از طریق صادرات مجدد وارد بازار
سوریه شده که در نهایت افزایش بیشتر سهم
ایران از بازار این کشور را باعث میشود .همچنین
بر اساس برخی از گزارشهای غیررسمی ،مقصد
بخشی از صادرات غیررسمی محصوالت نفتی ایران،
بازار سوریه است.
ایران و سوریه؛ همراه در مناسبات سیاسی ،بیگانه
در اقتصاد
موافقت نامههای اجرا نشده...
باید اشاره شود که طبق برنامه ریزی های انجام
شده ،تا سال  ،۱۴۰۴حجم مبادالت بین ایران و
سوریه باید به  ۲میلیارد دالر برسد که قطع به
یقین استفاده از موافقت نامهها و رفتن به سمت
تجارت آزاد میتواند مسیر دستیابی به این هدف
را تسهیل کند.
در این خصوص مهدی عباسی مدیر دفتر اقتصادی
ایران در حلب به مهر میگوید :موافقتنامههای
زیادی بین کشورهای ایران و سوریه از جمله،
متن کامل
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در نشست کمیته حمایت از کسبوکار تاکید شد

نماینده بخش خصوصی به
هیات حل اختالف معامالت
شهرداری تهران اضافه شود

در تازهترین نشست کمیته حمایت از کسبوکار
مقرر شد با نظرخواهی از بخش خصوصی،
شیوهنامه اجرای ماده  ۳۸آییننامه معامالت
شهرداری تهران تدوین شود.

تدوین شیوهنامه اجرای ماده  ۳۸آییننامه معامالت
شهرداری تهران موضوعی بود که در نشست اخیر
کمیته تخصصی حمایت از کسبوکار مورد تاکید
قرار گرفت و در نهایت مقرر شد این شیوهنامه با
نظرخواهی از بخش خصوصی ،سازمان شهرداریها
و دهیاریها ،مجمع کالنشهرها و شهرداری تهران
تدوین و پس از نهایی شدن از سوی سازمان
شهرداریها به کلیه شهرها ابالغ شود.
بر اساس اظهارات محسن عامری ،مدیر دبیرخانه
کمیته حمایت از کسبوکار در سال  ۱۳۹۰قانون
اصالح و تسری آییننامه معامالت شهرداری
تهران از سوی مجلس مورد بازنگری قرار گرفت و
اصالحات آن به تصویب نمایندگان رسید و از سوی
رئیسجمهور وقت ابالغ شد.

ماده  ۳۸این قانون میگوید «اختالفات ناشی از
معامالت موضوع این آییننامه در هیات حل
اختالفی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با
انتخاب رئیس قوه قضائیه ،یک نفر از اعضای شورای
شهر با انتخاب شورای مربوطه ،نماینده شهرداری
به انتخاب شهردار ،نماینده بخشدار یا فرماندار
حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد ،قابل
رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای
دو طرف الزماالجرا است».
در این بین نبود ضمانت اجرایی مشخص برای آرای
صادر شده توسط این هیات ،طوالنی بودن روند
برگزاری جلسات آن ،نبود نماینده بخش خصوصی
در جلسات هیات و مواردی از این دست مورد
اعتراض بخش خصوصی است.
عامری درباره حضور نماینده بخش خصوصی به
عنوان عضو در جلسات کمیسیون موضوع ماده
 ۳۸قانون ،تاکید کرد :حضور یک نماینده از سوی
تشکلها میتواند به صدرو آرای تخصصی و دقیق
کمک کند .بنابراین تغییر در اعضای هیات برای
بهبود و تقویت فعالیت این هیات ،کارساز خواهد
بود.
در ادامه محمد تکلی ،عضو سندیکای شرکتهای
ساختمانی با انتقاد از نبود نماینده بخش خصوصی
در جلسات این هیات ،خاطرنشان کرد :متن این
قانون دچار ابهاماتی است که شرایط کار را پیچیده
کرده است .اگر طبق آنچه در بند پایانی قانون آمده
و تنها قاضی باید رای دهد پس حضور نمایندگانی
از شورای شهر ،شهرداری و غیره معنایی ندارد و
اگر این طور نیست و باید نظرات این افراد هم
دیده شود پس باید از طرف بخش خصوصی هم
نمایندهای در راستای تشریح موضوعات تخصصی
حضور داشته باشد.

این فعال اقتصادی ساختار نظارت و بررسی
مجدد احکام و آرای هیات را مبهم توصیف کرد و
خواستار بازنگری قانون در این بخش شد .به گفته
او مهمترین مشکل مربوط به اجرای احکام صادره
است که چون تخصصی نیستند ،قابلیت اجرا ندارند؛
درباره بیشتر پروندهها شاهد صدور رایی هستیم که
کلی هستند و با وجود اینکه به نفع پیمانکار هم
هستند اما امکان اجرا ندارند.
محمدرضا پروازی مقدم ،نماینده شهرداری تهران
نیز با تایید مشکالت و چالشهایی این بخش و
آنچه مورد اعتراض نمایندگان بخش خصوصی به
ویژه سندیکای شرکتهای ساختمانی قرار دارد،
تصریح کرد :کمیسیون موضوع ماده  ۳۸محلی برای
رفع اختالفات است که در صورت به نتیجه نرسیدن
میتوان موضوع را به دادگاه ارجاع داد.
او با تاکید بر لزوم تهیه دستورالعمل یا شیوهنامهای
برای اجرای ابعاد مختلف قانون گفت :چون قانون
از سوی مجلس به تصویب رسیده پس اگر نیاز به
بازنگری داشته باشد باید از مجلس استفساریه
دریافت کرد و یا درخواست اصالح قانون را داد.
پروازیمقدم با بیان این مطلب که درباره ماهیت
کمیسیون ،اختالف نظر وجود دارد ،تصریح کرد:
اجرای آرا تا حدی در تهران حل شده و با همکاری
دادگستری شعبهای را درنظر گرفتیم و اجرای
احکام به کمک این شعبه دنبال میشود .هرچند
به دلیل ابهامات موجود در حال تهیه شیوهنامهای
در شهرداری تهران هستیم تا بر اساس آن کار را
جلو ببریم.
او با تغییر در ترکیب اعضای هیات نیز مخالفت کرد
و یادآورد شد :از آنجایی که پیمانکار به عنوان یک
طرف دعوا در جلسات حضور دارد دیگر نیازی به
نماینده بخش خصوصی نیست.

برق و انرژی

محسن مرادی ،نماینده مجمع کالنشهرهای ایران
با اشاره به آسیبشناسی صورت گرفته درباره
فعالیت این هیات گفت :به نظر میرسد عمده
مسائل موجود به شیوه اجرا مربوط است و در
کنار آن بیتوجهی به موضوعات حقوقی از سوی
پیمانکاران باید مورد توجه باشد .با رفع این مسائل
در قالب دستورالعملها میتوان مشکالت را برطرف
کرد و دیگر نیازی به اصالح قانون نیست.
او ادامه داد :این کمیسیون یک موضوع قدیمی است
و سالهاست که کار کرده و نتیجه آن را دیدیم .در
این کمیسیون نماینده شورای شهر در واقع نماینده
مردم است و این فرضیه که به نفع شهرداری دفاع
میکند درست نیست.
مرادی با تاکید بر ضرورت اعمال برخی اصالحات
در چارچوب روشهای اجرای قانون ،تصریح کرد:
نیازی به اصالح قانون نیست و میتوان به کمک
تدوین شیوهنامهای این ابهامات را برطرف کرد.
حسن نوری ،مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تایید
نظرات نماینده مجمع کالنشهرهای ایران ،تاکید
کرد :بخشی از مشکالیت که امروز برای پیمانکاران
به وجو میآیندناشی از عدم استفاده از مشاوران
حقوقی هنگام انعقاد قرارداد است .اگر پیمانکاران
در زمان انعقاد قرارداد از مشاور حقوقی استفاده
کنند ،بخش قابل توجهی از مشکالت برطرف
میشود.
او خاطرنشان کرد :قانون موجود ابهامات زیادی
ندارد و به کمک یک شیوهنامه میتوان مشکالت
را برطرف کرد.
پارسا گوهری ،نماینده اتاق تعاون در انتقاد از
نبود نماینده بخش خصوصی در ترکیب اعضای
کمیسیون موضوع ماده  ۳۸تصریح کرد :هدف این
متن کامل
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برمال شدن رازی که به یک باور غلط میان فروشندهها و حتی مشتریان تبدیل شده است

کلی فروشنده استخدام میکنند ،آموزش میدهند
و مدیریت میکنند .و تا به خودشان میآیند ،با
موجی از مشتریان ناراضی ،کارکنان فروش بیثبات
و مدیران فروش سنگدل روبهرو میشوند که با
نمایندگان فروش خود بهشدت بدرفتاری میکنند.
حتی خود کارآفرینان هم نمیتوانند یک لحظه
چنین رفتاری را تحمل کنند.
این تراژدی جدیدی نیست و همیشه اتفاق میافتد.
اما میتوانند از افتادن در این تله جلوگیری کنند:
اگر چشمانشان را باز کنند و بدانند به کجا نگاه
کنند ،اگر بدانند چطور چیزی را که یافتهاند ،درک
کنند و اگر بدانند چطور سیستم فروشی طراحی
کنند که نوآورانه و همسو با ارزشهایشان باشد
(درست همان روشی که موقع توسعه محصول یا
خدماتشان در پیش گرفتند).
من و اسکات ،اوایل امسال کتابی نوشتیم به نام
«خوب بفروش ،درست عمل کن» .این کتاب به
کارآفرینان اجتماعی یاد میدهد چطور این دو
کار را انجام دهند و حتی بیشتر .کتاب ما ،درباره
حلقه مفقوده آموزشهای حرفهای است .درباره
چیزهایی حرف زدهایم که در دورههای آموزشی
از قلم افتاده .ما جعبه سیاه فروش را باز کردهایم.
از عقاید و باورهای غلطی پرده برداشتهایم که
بسیاری از فروشندهها و مدیرانشان ،بر آن اساس
عمل میکنند .ما یک الگوی جدید برای فروش
پیشنهاد میکنیم و یاد میدهیم که چطور یک
سیستم فروش طراحی کنید که مختص و متناسب
با ارزشهایتان و مبتنی بر بهترین روشهای
کارآفرینی اجتماعی باشد.
قصه کتاب ما ،بسیار گسترده است اما من در اینجا
قصد دارم چکیدهای از فصل سوم را برایتان روایت
کنم .پس از کشف چالشهایی که کارآفرینان

تحقق رویای کارآفرینی از طریق فروش

آیـا واقعـا راه بهتـری برای فـروش وجـود دارد؟ این سـوالی اسـت که ذهـن دو مشـاور فروش،
دکتـر «روی ویتـن» و «اسـکات روی» را درگیـر کرده بود .و برای یافتن پاسـخ این سـوال ،پس از
تحقیقـات بسـیار ،اقدام به تالیـف کتابی کردند که ابتدای سـال  ۲۰۲۱منتشـر شـد .کتابی به نام
«خـوب بفـروش ،درسـت عمل کن» .ایـن دو در ایـن کتاب ،با اسـتفاده از علـم تحولآفرین ،یک
مشـکل ریشـهای در حـوزه فـروش را بـرای مخاطب برملا میکنند .یـا بهتر اسـت بگوییم یک
بـاور غلـط میـان فروشـندهها و حتی مشـتریها« :فـروش یعنی فرآیند متقاعدسـازی و فشـار
بـر آدمهـا برای خریـد کـردن ».این باور غلـط به تنهایـی باعث شـکلگیری رفتارهـای فردی و
سیسـتمهای سـازمانیای میشـود که خـود تقویتکننـده ،ناکارآمد و بـرای همه افـراد دخیل،
بیفایده هسـتند .همین ،شـرایطی ایجـاد میکند که ماموریـت بنگاههای اجتماعـی را تضعیف و
تاثیرشـان را محـدود میسـازد .آنهـا در این کتاب با اسـتناد به داسـتانهای واقعـی که طی یک
دهـه فعالیـت در ایـن حوزه شـنیدهاند ،شـما را وارد اتاق آمـوزش میکنند تـا عادتهای قدیمی
و ذهنیتهـای تثبیتشـده را کنـار بگذاریـد و یـاد بگیرید چطور بـا تغییر رویکـرد ،بهترین کار
را خلـق کنیـد ،مشـتریان را آمـوزش دهید تا بهتریـن تصمیم را بـرای خرید بگیرند و سیسـتم
فروشـی طراحـی کنید که رفتـار نمایندگان فـروش و مشـتریان را تغییر دهد.

در این مقاله ،چکیدهای از دیدگاه این دو نسبت به
مقوله فروش را میخوانیم:
کارآفرینان اجتماعی ،رویاپرداز هستند .آنها برای
مشکالت قدیمی ،چارههای جدید میاندیشند .اما
متاسفانه ،وقتی کنجکاوی و هوش خود را در فروش
محصول و خدماتی که خلق کردهاند ،به کار نمیبرند
که همین ،عامل تعیینکننده شکست یا موفقیت

آنها است ،بسیاری از آنها میبینند که رویایشان،
به مرور تبدیل به یک کابوس در بیداری میشود.
بسیاری از رهبران کسبوکار ،تمام تمرکزشان را
روی تحلیل بازار ،طراحی محصول ،توسعه زنجیره
تامین و اپلیکیشنهای جذاب موبایل میگذارند و
وقتی موقع فروش میرسد ،که آخرین خان از هفت
خان رستم و فاصله میان فروشنده و خریدار است،
ناگهان دست از همه آن فعالیتها برمیدارند .در این
مرحله ،نه از تحلیل خبری هست ،نه از طراحی و
نه از نوآوری .آنجاست که همرنگ جماعت میشوند
و همان راهی را میروند که دیگران رفتهاند .آنها
تصور میکنند فروش ،یک جعبه سیاه است .یک
شیطان ضروری! (پروسه ناخوشایند اجباری که
باید طی شود) .و با اتکا به همان روشهای قدیمی،
ناکارآمد و مخرب که دههها از عمرشان میگذرد،

یادداشت

اجتماعی با آن روبهرو میشوند ،ما به کارآفرینان یاد
میدهیم چطور وارد مسیر دگرگونی جذاب ،نوآورانه
و با دیسیپلین شوند تا به تحقق رویایشان نزدیک
و نزدیکتر شوند؛ همان رویایی که هر صبح ،انگیزه
آنها برای بیدار شدن است .کارآفرینان اجتماعی
باید همانقدر که در امر نوآوری محصول ،تخصص
دارند در امر فروش نیز تخصص داشته باشند .و
وقتی این را بپذیرند ،همهچیز تغییر میکند.
«اریکا مکی» ،همبنیانگذار و مدیر ارشد عملیات
سابق شرکت «گرید الکتریک» (که حاال نامش
زوالست) ،از تجربهاش در تانزانیا میگوید« :وقتی
سعی میکنی فروشندههای محلی استخدام کنی،
میفهمی که دو حالت وجود دارد .یا اصال کار فروش
نکردهاند یا فقط کاالهای مصرفی «تندمصرف»
فروختهاند (منظور کاالهای سوپرمارکتی است).
شما نمیتوانی به همان طریقی که سیمکارت و
سیگار میفروشی ،سیستمهای خورشیدی را به
فروش برسانی».
«ادواردو بونتمپو» ،یکی از موسسان پلتفرم
آموزشی «گیکی» در برزیل است .او هم دیدگاه
مشابهی درباره مدیران فروش دارد .ما مشاهدات
خود را با او در میان گذاشتیم .به او گفتیم
کارآفرینان اجتماعی معموال از سازمان خود بیرون
میآیند تا مدیران فروش کارکشته پیدا کنند .او
خندید و گفت« :خب! من هم همین اشتباه را
داشتهام .ما با شما برای توسعه یک سیستم فروش
کار میکردیم و مدیرانمان را آموزش میدادیم که
استفاده از آن را یاد بگیرند .آنها هم طبق برنامه
با نمایندهها پیش میرفتند و سیستم جواب داد».
سپس لحظهای مکث کرد ،انگار میخواست روی
صحبتهای بعدیاش تاکید کند و گفت« :سپس
نسخه گسترده آن را اجرا کردیم و مدیرانی از
متن کامل
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