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اقتصادی

گزارش از: شهرام صادق زاده
س�رویس اقتص�ادی عص�رآزادی/ صاحبان 
صنای�ع و فعاالن اقتصادی آذربایجان ش�رقی 
در دی�دار خود با معاون صنایع عمومی وزارت 
صمت در مورد مشکالت حوزه خود به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.
در این نشست صمیمی که در محل اتاق بازرگانی 
تبریز برگزار گردید نمایندگان تش��کل های صنفی 
اس��تان پیش��نهادات خود در خصوص موانع پیش 

روی بخش های مختلف صنعت را بیان کردند.
بخش خصوص�ی علیرغم مش�کالت، بخش 

بزرگی از تولید کشور را بر دوش می کشد
در ابتدای جلس��ه رئیس ات��اق بازرگانی تبریز بر 
ل��زوم تدوین یک برنام��ه اقتصادی توس��ط بخش 
خصوص��ی تاکید کرد و گفت: آذربایجان ش��رقی از 
دیرباز به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ژئوپلتیکی و 
مسیر جاده ابریشم، مرکز تجارت و بازرگانی کشور 
و منطق��ه بود و امروز نیز بخش خصوصی این خطه 
علیرغم مشکالت و کاستی ها، بخش بزرگی از تولید 

کشور را بر دوش می کشد.
یون��س ژائله به تش��ریح مش��کالت بن��گاه های 
اقتصادی کش��ور و اس��تان پرداخت و خاطرنش��ان 
کرد: بی ثباتی قوانین، مقررات و رویه های کس��ب و 
کار، پراکنده بودن سیاست ها، عدم توجه به اهمیت 
خصوصی سازی، رقابت ناعادالنه شرکت  های دولتی 
با بخش خصوصی، عدم توجه به آمایش س��رزمین 
و کمب��ود نقدینگی واحدهای تولی��دی تنها بخش 

کوچکی از مشکالت فعاالن اقتصادی است.
وی به ارائه  پیش��نهادات و انتظارات فعاالن بخش 
خصوص��ی از وزارت صمت پرداخت و افزود: تدوین 
اس��تراتژی توس��عه صنعت��ی، حذف قوانی��ن زائد، 
ضرورت حذف انحصارات و ایجاد رقابت س��الم بین 
ش��رکت های دولتی و خصوصی ب��ا 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 
تبری��ز از وزارت صمت انتظار دارند در جهت رفع و 

حل آنها اقدام کند.
از مدیران موفق جهت رونق صادرات راهکار 

بگیرید
رئیس هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان ش��رقی با بیان اینکه برای رونق صادرات 
نیاز به برنامه ریزی اساسی داریم گفت: باید گروهی 
در وزارتخانه متش��کل از نمایندگان وزارت صمت، 
اتاق ه��ای بازرگان��ی، خانه ه��ای صنع��ت، معدن و 
تجارت، تش��کیل ش��ود و در این گ��روه، کمبودها 
احصاء و مشخص شود از لحاظ صنعتی و اقتصادی 
چ��ه نیازهایی در منطقه وجود دارد تا در این جهت 

برنامه ریزی و سیاست گذاری ها انجام شود.
محمدحسین باقری یادآور شد: باید دست مدیران 
موفق تولیدگر و کارآفرین باز گذاش��ته شود و حتی 
از آنها در مس��یر بهبود و رونق صادرات مش��اوره و 

راهکار اخذ شود.
نقض معافیت مالیاتی ماش�ین آالت، بس�یار 

اشتباه بود
دبی��ر انجمن صنای��ع غذایی آذربایجان ش��رقی 
نیز از تش��کیل معاونت مج��زای صنایع عمومی در 
وزارت صم��ت تقدیر کرد و گفت: با این حال برخی 
اقدامات و سامانه ها از خود صنعتگران انرژی می برد 
زیرا بس��یاری از فعاالن اقتص��ادی در گرفتن کارت 
بازرگانی به مش��کل خورده اند و میان اتاق بازرگانی 

و سازمان صمت در رفت و آمد هستند.

رضا جعف��ری برخ��ی خودتحریمی ه��ای وزارت 
را علیه خود اهالی صنعت دانس��ت و افزود: بس��تن 
تعرفه بر ماشین آالت کاری بسیار اشتباه بود که در 

۴ سال اخیر برای اولین بار رخ می دهد.
وی بزرگترین مش��کل صنایع را پس از حذف ارز 
ترجیحی، بحث س��رمایه در گردش دانست و تاکید 
کرد: متاسفانه هیچ تفاهمنامه ای که عملیاتی باشد 
در این حوزه منعقد نش��ده اس��ت و حتی سیستم 
بانکی ما نسبت به مرداد سال گذشته بسته تر عمل 
می کن��د و این مورد کمر فع��االن اقتصادی را خرد 

خواهد کرد!
قراردادهای یکطرفه خودروسازان مرکز کمر 

قطعه سازان را شکسته است
رئی��س انجمن خودرو و نی��رو محرکه آذربایجان 
ش��رقی با نقد سیاس��ت های مرکز در مورد اس��تان 
گف��ت: تا کی قرار اس��ت خودروهای ایران خودروی 
تبریز با تریلی منتقل ش��ده 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 خ��ط تولید به آذربایجان داده ش��ود زیرا اینجا 
صنای��ع مادر توانمندی وجود دارد و قطعه س��ازان 
در کنار کارخانه های ماشین سازی و تراکتورسازی 
می توانند از پس این امر برایند. رضا پاش��ایی ادامه 
داد: در تبری��ز توانای��ی زی��ادی داری��م و گیربکس 
خودروی س��ورن را تولید کردی��م و خط آماده بود 
و اما دو س��ال است که پلمپ شده و گفتند باید به 
قزوین برود، ش��رکت ایدم هم موتور آیسان را تولید 
کرد اما خط تولی��د آن را توقیف کردند! وی اضافه 
کرد: قراردادهای یکطرفه خودروس��ازان مرکز کمر 
قطعه س��ازان را شکسته اس��ت زیرا قراردادها کاماًل 
به نفع خودروسازهاس��ت و قطع��ات در موعد مقرر 
تحویل داده می شود ولی حق الزحمه بسیار دیر و با 

شرایط خاص به آنها بازگردانده می شود.
مداخله در بازار باعث افت کیفیت محصوالت 

می شود
رئی��س هیئت مدی��ره انجم��ن کارآفرینان جوان 
آذربایجان ش��رقی نیز با اش��اره به اینکه جوانان از 
تصمیمات گرفته ش��ده توس��ط دو لت ه��ا در حوزه 
س��رمایه گذاری و تولید دلسرد هس��تند 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 س��رخیر خیابانی افزود: در جامعه طوری القا 
می ش��ود که گویا علت تورم و گرانی تولیدکنندگان 

هس��تند در حالی که کنترل تورم از طریق توس��عه  
رقاب��ت بی��ن تولیدکننده ها امکان پذیر اس��ت. وی 
قیمت گذاری دستوری را دیگر مشکل اقتصاد امروز 
کش��ور دانس��ت و بیان کرد: مداخله در بازار، باعث 
کاهش س��رمایه گذاری و اف��ت کیفیت محصوالت 
می ش��ود که نهایت��ا در این بین م��ردم متضرر می 

شوند.
کتاب قوانین گمرکی باید قبل از آغاز س�ال 

جدید ارائه گردد
عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران امور گمرکی 
اس��تان نیز تاخیر در ارائه کت��اب قوانین گمرکی را 
مش��کلی بزرگ دانس��ت و گف��ت: صادرکنندگان و 
واردکنن��دگان هر س��اله از تاخیر در انتش��ار کتاب 
قوانین در ماه چهارم متضرر می شوند و اصالح ثبت 
س��فارش برای ما بسیار مشکل ش��ده چرا که برای 
مث��ال تعرفه کاالی��ی پیش از ای��ن آزاد بوده و فرد 
اقدام به واردات یا صادرات آن کرده اما در میانه کار 
و با تغییر کتاب قوانین تعرفه  آن کاال ممنوع ش��ده 

ولی کار از کار گذشته است.
مهرداد ایرانی متذکر ش��د: همه  دولت ها در سایر 
ممالک قوانین را پیش از آغاز س��ال جدید تدوین و 
اعالم می کنند تا فعاالن بازرگانی براساس آن عمل 

کنند اما این اتفاق در کشور رخ نمی دهد.
وی یادآور ش��د: متاسفانه امس��ال 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 ماش��ین آالت عماًل صنایع 

را به زمین زد.
فرسودگی ماشین آالت صنایع باعث کاهش 

کیفیت کاالها می شوند
عض��و هیئت مدیره انجمن س��ازندگان ماش��ین، 
قطعه و خودروی آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه 
صنعت قطعه سازی حال و روز خوشی ندارد گفت: 
ماشین آالت صنایع فرس��وده هستند و اگر اقدامی 
نش��ود باعث افزایش قیمت و کاهش کیفیت کاالها 

خواهد شد.
یونس اکبرپور پایدار ادامه داد: تعرفه های جدید 
نیز وضعیت را دش��وارتر کرد زیرا صنایع به سرمایه 
گ��ذاری و حمایت نی��از دارند و اگر ای��ن اتفاق رخ 

ندهد با مشکل مواجه خواهند شد.
وی با اش��اره به قابلیت های باالی قطعه س��ازان 
استان متذکر ش��د: ما نیاز به تغییر ناوگان فرسوده 
کشور داریم، ناوگان حمل و نقل ما به ازای هر ۱۰۰ 
کیلومتر ۸۰ تا ۹۰ لیتر گازوئیل مصرف می کند در 

حالی که سیس��تم حمل و نق��ل جدید در هر ۱۰۰ 
کیلومتر ۲۵ تا ۳۷ لیتر بنزین مصرف می کند لذا با 
این بی برنامگی و استراتژی غلط، سرمایه های کشور 

را به دور می ریزیم.
وی از س��امانه جامع تجارت انتق��اد کرد و افزود: 
ما در این س��امانه ثبت نام کردیم و منتظر شناس��ه 
هس��تیم که س��ه تا چهار هفته طول می کشد ولی 
بس��یاری از واحده��ا را در ای��ن حین ب��ه تعزیرات 
معرف��ی کردند ب��ه این دلیل که در س��امانه قیمت  
گذاری نکرده ایم. درحالی که تا شناسه صادر نشود 

امکان درج قیمت نیست.
اکثر واحدهای کوچک و متوس�ط، مش�کل 

سرمایه در گردش دارند
رئیس اتحادیه کفاشان تبریز نیز به ظرفیت باالی 
صنعت کفش آذربایجان ش��رقی اشاره کرد و گفت: 
۶۰ درص��د تولید کفش کش��ور در تبریز انجام می 
ش��ود و ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون جفت کفش، س��االنه 
در ۳۵۸۰ واح��د تولیدی و خدماتی در تبریز تولید 

می شود.
علیرضا جباریان فام ادامه داد: هم اکنون ش��اهد 
وجود زنجیره کامل ارزش در حوزه کفش در تبریز 
و س��ایر مناطق آذربایجان ش��رقی هستیم و ۱۱۰ 

هزار نفر از این طریق ارتزاق می کنند.
وی با بیان اینکه اخیراً نامه ای از صنعتگران کفش 
تبریز در ۹۵ سال قبل خطاب به مجلس وقت یافته 
که دقیقاً مش��کالت صنعتگران امروز اس��ت یادآور 
ش��د: اکثر فعاالن حوزه کف��ش، واحدهای کوچک 
و متوس��ط هس��تند که در وضعیت رک��ود تورمی 
امروز، کمرش��ان در حال شکستن است اگر نتوانند 
از تس��هیالت س��رمایه در گردش بهره مند شوند با 
ورشکستگی مواجه خواهند شد و بازارهای صادراتی 

را از دست خواهند داد.
جباری��ان فام متذکر ش��د: در س��ال ه��ای اخیر 
بزرگتری��ن بازار صادراتی را که کش��ور عراق بود از 
دس��ت داده  یم چرا ک��ه ترکیه ب��ه صادرکنندگان 
کف��ش خود ۵ تا ۱۳ کاه��ش مالیاتی داده و امکان 

رقابت با تورم امروزی کشور برای ما وجود ندارد!
به قیمت گذاری دستوری قائل نیستیم ولی 

به قیمت گذاری اعتقاد داریم
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در جمع بندی 
این نشست صمیمی گفت: به نظرم باید در روش ها 
تجدید نظ��ر کنیم زیرا ما هم موافق کاهش تعرفه ها 
به نفع فعاالن اقتصادی هس��تیم لذا در مورد قانون 
معافیت مالیاتی ماش��ین آالت نیز پیگیر هستیم تا 

در مجلس این قانون اصالح شود.
محمد مهدی برادران ادبیات ش��کل گرفته مبنی 
بر انداختن مشکل گرانی به گردن تولیدکنندگان را 
ظلمی بزرگ دانس��ت و اضافه کرد: رهبری همیشه 
در فرمایشات خود از تولید حمایت کرده اند و باید 

از این ظرفیت حداکثر استفاده را بکنیم.
وی افزود: به قیمت گذاری دستوری قائل نیستیم 
ولی به قیمت گذاری اعتقاد داریم که باید به تولید 
کننده در کش��ور به چش��م ی��ک ارزش نگاه کرد و 
ه��ر ک��س در این راه تالش می کن��د و برای مردم 
ایجاد اشتغال می کند، فردی بهشتی است. برادران 
حمایت از صنعتگران را وظیفه خود دانست و اضافه 
کرد: باید به پشتوانه رهبری، با تفکرات ضد تولیدی 
برخورد کنیم بنابراین از ظرفیت های اتاق استفاده 
می کنیم و در مورد راهبردهای صنعتی از ظرفیت 
اعضای اتا ق ها و نگاه بهره بردار سود می جوییم زیرا 
خود صنعت باید بیاید و سند بنویسد و ما هم فقط 

افق و خروجی تولید و صادرات را ترسیم کنیم.

رییس س�ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
وزارت صم�ت میزانی را ب�رای عرضه خودرو 
در بورس کاال در نظر گرفت که نس�بت به آن 
معت�رض بودیم و اعالم کردی�م میزان عرضه 
باید بیش از رقم در نظر گرفته ش�ده از سوی 

این وزارتخانه باشد.
به گزارش ایرنا، ۲۱ تیرماه گذش��ته بود که طرح 
عرضه خودرو در بورس کاال در شورای عالی بورس 
با حضور وزرای اقتصاد و صمت به تصویب رس��ید 
و اعالم شد عالوه بر عرضه فیزیکی خودرو، تامین 
مالی خودروس��ازان از مس��یر اوراق گواهی سپرده 
کاالیی و سلف موازی استاندارد نیز در بورس کاال 

عملیاتی می شود.
در ای��ن میان پیگیری های خبرنگار ایرنا نش��ان 
می دهد ک��ه ورود خودرو به ج��اده بورس کاال در 
مراحل آخر قرار دارد و آن، توافق س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار و وزارت صمت در خصوص میزان 

عرضه اس��ت. »مجید عش��قی« در گف��ت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرن��ا به آخرین جزییات عرضه 
خودرو در بورس کاال اشاره کرد و افزود: طی چند 
وقت گذش��ته مذاکراتی را با مس��ووالن حاضر در 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت انجام دادیم و به 
توافقات��ی در زمینه عرضه خ��ودرو در بورس کاال 
دست پیدا کردیم. وی به مشکالت حاضر بر سر راه 

اجرایی ش��دن این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: 
اکنون در زمینه نحوه عرضه خودرو در بورس کاال 
در حال رایزنی هس��تیم. عشقی تاکید کرد: وزارت 
صمت شرایطی را برای عرضه خودرو در بورس در 
نظ��ر دارد که با مطرح ش��دن آن مخالفت هایی از 
سوی سازمان بورس نسبت به آن  صورت گرفت و 
اکنون در حال مذاکره برای رفع آن اختالف نظرها 

هستیم.
رییس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار ادامه داد: 
در این راس��تا وزارت صمت میزانی را برای عرضه 
خودرو در بورس کاال در نظر گرفت که نس��بت به 
آن معترض بودیم و اعالم کردیم میزان عرضه باید 
بیش از رقم در نظر گرفته ش��ده از س��وی وزارت 

صمت باشد.
وی اعالم ک��رد که اکنون در این زمینه در حال 
رایزنی ها هس��تیم و به محض رفع مش��کل عرضه 

خودرو در بورس کاال از سر گرفته خواهد شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار :

اختالف نظر سازمان بورس و وزارت صمت بر سر میزان عرضه خودرو است

ضرورت تدوین سند توسط صنعت
گزارش »عصرآزادی« از نشست فعاالن اقتصادی آذربایجان شرقی با معاون صنایع عمومی وزارت صمت؛

وزی�ر ارتباط�ات و فناوری اطالعات گفت: س�یل تا کنون به 
تعدادی از تجهیزات، دکل های ارتباطی و خطوط فیبرنوری در 
برخی از اس�تان ها خس�اراتی وارد کرده که ب�ا حضور و اقدام 
ف�وری تیم های فنی، ارتباطات دوباره برقرار ش�ده و وضعیت 

نرمال است.
به گزارش ایرنا، »عیس��ی زارع پور« در پس��ت اینس��تاگرامی خود 
نوش��ت: در چند روز اخیر شاهد بارندگی های موسمی و جاری شدن 
سیل در بسیاری از استان ها، شهرستان ها و روستاهای کشور هستیم. 
متاسفانه در جریان جاری شدن سیل تعدادی از هموطنان مان داغدار 
و تع��دادی هم متحمل خس��ارت های مالی ش��ده اند که از همین جا 
ب��ا هموطنان داغدیده همدردی می کنم. وزی��ر ارتباطات افزود: همه 
دستگاه های دولتی بسته به مسئولیت خویش در صحنه حضور دارند 
ت��ا در کن��ار مردم نیازهای اولیه هموطنان س��یل زده برطرف ش��ود. 

همکاران من در وزارتخانه ضمن تش��کیل جلس��ه مدیریت بحران با 
حضور مدیران کل اس��تانی و راهبری اقدامات و ایجاد هماهنگی الزم 

بین شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات و اپراتورهای تلفن 
همراه، به طور شبانه روزی وضعیت ارتباطات در سراسر کشور را رصد 
می کنند تا اقدامات الزم جهت رفع خرابی های ناش��ی از س��یالب در 
کمترین زمان ممکن انجام ش��ود. وی تاکید کرد: س��یل تا کنون به 
تعدادی از تجهیزات، دکل های ارتباطی و خطوط فیبر نوری در برخی 
از استان ها مثل کرمان، کهکیلویه و بویراحمد، قم، تهران و... خساراتی 
وارد ک��رده که با حضور و اقدام فوری تیم های فنی، ارتباطات مجددا 
برقرار ش��ده است. وزیر ارتباطات خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر با 
ت��الش همکارانم قطعی های پراکنده برطرف ش��ده و همه ش��هرها و 
روستاهای کشور از ارتباطات نرمال برخوردارند. البته همکاران من در 
حالت آماده باش هستند و به محض دریافت گزارش از قطع یا مشکل 
ارتب��اط در هر نقطه از کش��ور برای ترمیم و برق��راری مجدد ارتباط، 

اقدام خواهند کرد.

ارتباطات در شهرها و روستاهای سیل زده به حالت عادی درآمد
وزیر ارتباطات:

حکومت های محلی وجایگاه شهرداری ها  
در کنار مدیریت ش��هری، مفاهیم مشابه دیگری 
مانند مدیریت شهرداری و یا مدیریت حکومت محلی 
نیز مطرح اس��ت که بسیاری اوقات به جای یکدیگر 
به کار برده می شوند. اما معموال مدیریت شهری، به 
عنوان زی��ر مجموعه ای از حکومت محلی تعریف و 
تلقی شده و به آن شهرداری گفته شده است. روشن 
است که مشخصات و ساختار شهرداری از کشوری 
به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه ای باتوجه به 
س��اختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف 

یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد.
1-حکومت محلی 

حکوم��ت محلی، س��ازمانی عمومی اس��ت که به 
موجب قوانین عمومی و یا اساس��ی یک کش��ور در 
قس��متی از خاک آن ایجاد می گردد تا در محدوده 
ای که مش��خص ش��ده، خدماتی را که کامال محلی 
هس��تند ب��رای س��اکنان آن مح��دوده تامین کند. 
حکومتهای محل��ی دارای محدوده معین، جمعیت 
معین، سازمان و امتیاز های الزم برای انجام وظایف 

محلی می باش��ند. بسیاری از حکومتهای محلی دارای شخصیت حقوقی، اختیار وضع مالیات 
و بودجه مس��تقل می باشند و صفت مشخصه آنها این است که فاقد اقتدار عالیه سیاسی می 
باش��ند. در ایران، استانداری ها، نمونه مش��خص این نوع واحدهای حکومتهای محلی واسط 
هس��تند وظیفه پیش برد برنامه ها و هدایت امور ش��هری سطح شهر نیز بر عهده شهرداری 

است.
2- مدیریت محلی 

تالشهای انجام شده در حوزه مدیریت محلی، مبین رویکردی نوین است که در آن حکومت 
محلی، تنها یکی از عناصر مدیریت محلی در اداره ش��هر محس��وب می شود. بنابراین همانند 
تلقی گذشته، دیگر مدیریت محلی با حکومت محلی هم معنی و مترادف در نظر گرفته نمی 
شود. مدیریت محلی به مثابه اجرای سیاست و به معنی اداره امور عمومی و با در نظر گرفتن 
مرحله اجرا و برخی ویژگی های خاص، فراتر از اداره به مفهوم عام آن، تصور می ش��ود که با 
ایجاد بستری برای مداخله بیشتر بخش عمومی و با پذیرش نقش فعال تر در توسعه شهری، 
ای��ن امر امکان پذی��ر می گردد. بنابراین در رابطه با مفه��وم و کارکرد مدیریت محلی چنین 
می توان بیان کرد که مدیریت محلی بیس��تر وجه فنی و اجرایی دارد و نس��بت به حکومت 
محلی، جو حاکمیتی آن کمتر اس��ت)نادری خورش��یدی، فقیه، عس��کری آزاد، 1391: ص 

.)374-373
3- بررسی مفهوم و جایگاه شهرداری 

واژه ش��هرداری معادل لغت انگلیس��ی Municipality میباشد که ریشه آن کلمه التین  
Municipum ب��ه مفهوم کلیه س��کنه یک محل که بخاطر منافع مش��ترک دور هم جمع 

شده اند، می باشد.
این واژه به هر دو حوزه اداری و عملی ش��هرداری اشاره دارد. مجموعه اداری شهرداری نیز 
سازمانی محلی و غیر دولتی است است که با هدف ارائه خدمات الزم و ضروری به شهروندان 
در چارچ��وب وظای��ف و ماموریتهای محوله قانونی و اداره امور ش��هر در محدوده جغرافیایی 
تعریف ش��ده اس��ت از س��وی مراجع قانونگذار ذیربط که عموما شامل ش��هر و اطراف آن تا 
ش��عاع مشخص می باش��داز طریق مدیریت و راهبری توسعه همه جانبه شهر به فعالیت می 
پردازد)پرهیزکار، فیروز بخت، 1390: بطور معمول و مرسوم شهرداریها »مدیریت شهری« در 

جهان با اندک تفاوت قابل اغماز از دو جزء تشکیل شده اند: 
الف( شورا ها یا انجمن های شهر که به مثابه قوه مقننه یا قانونگذار بوده و ناظر بر عملکرد 

شهرداری بوده و غالبا منتخبین مردم میباشند.
ب( دس��تگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبه های شوراها و یا انجمن های شهر 
و نیز س��ایر وظایفی که به موجب قانون برعهده ش��هرداری میباش��د را برعهده دارند )شیعه، 

1378: ص 548(.
شهرداری)براس��اس ماده 5 قانون محاسبات عمومی کش��ور( سازمان عمومی و غیر دولتی 
که دارای اس��تقالل و شخصیت حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است 
و نظارت دولت از طریق وزارت کش��ور برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده است، 

تاسیس شده است. )سعید نیا، 1383: ص 17-13(.ص 47-48(.

خبر
وزیر صمت خواستار شد:

 برقراری پروازهای ترکیبی بین ایران و بالروس
 در کوتاه مدت

وزی�ر صم�ت در دیدار با وزی�ر راه و ترابری ب�الروس گفت: ش�اید در کوتاه مدت 
فعال س�ازی پروازهای مس�تقیم میان دو کشور امکان پذیر نباش�د، اما می توان در 

کوتاه مدت پروازهای ترکیبی را تدبیر کرد.
به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »سید رضا فاطمی امین« در ادامه برنامه سفر 
دو روزه خود به بالروس در دیدار با »آورامنکو« وزیر راه و ترابری این کشور اظهار داشت: در این 
س��فر و دیدارهایی که با وزرا و مدیران مینس��ک داش��تیم افق های روشنی در روابط بین ایران و 
جمهوری بالروس مشخص شد. وی ادامه داد: امکان افزایش مبادالت کنونی دو کشور وجود دارد، 
مذاکرات زیادی با شرکت های بزرگ بالروس انجام شد که زیرساخت همه این تعامالت حمل ونقل 
خواهد بود. وزیر صمت تاکید کرد: از آنجایی که افزایش مبادالت نیازمند سفرهای مداوم تجار 
و بازرگانان دو  کشور است، نخستین نیاز آن پروازهای ثابت دوطرف است؛ براین اساس طبق 
توافق انجام ش��ده با وزیر بازرگانی برنامه ای زمان بندی شده برای رسیدن به توافقات تعیین 
ش��د ک یکی از مسائل مهم مطرح ش��ده مساله ترانزیت بود. وی خاطرنشان کرد: شرکت های 
مختلف ایرانی در بالروس در حوزه های مختلف سرمایه گذاری کرده اند و این حضور سرمایه 
گذاران در دو کشور تسهیل گر حوزه تجارت است. فاطمی امین گفت: در ابتدا شاید در کوتاه 
مدت فعال س��ازی پروازهای مستقیم امکان پذیر نباشد، اما می توان در کوتاه مدت پروازهای 
ترکیبی را تدبیر کرد؛ براین اس��اس پیش��نهادهای تخصصی درباره تس��هیل مبادالت تجاری 
دوکشور توسط سازمان توسعه و  تجارت وزارت صمت به شما منتقل خواهد شد. وزیر راه بالروس با 
بیان اینکه همکاری هایی در حوزه راه، راه آهن، پروازهای بین دوکشور و برخی توافقات از قبل در 
باب حمل ونقل در حال انجام است، اظهار داشت: کریدور شمال به جنوب برای دسترسی به دریا 
بسیار با اهمیت است در این زمینه باید توافقات با ثباتی در حوزه حمل ونقل داشته باشیم. وی با 
تاکید بر اینکه امکان توسعه فرصت های موجود و افزایش ظرفیت های مشترک وجود دارد، گفت: 
پیشتر از طریق دریای خرز برخی محصوالت صادراتی را از ایران داشتیم، اکنون هم حجم مبادالت 

درحال افزایش است و  امیدواریم این حجم از میزان کنونی گسترده تر شود. 
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