
رئیس اتاق بازرگانی سمنان در نشست مجمع عمومی اصناف استان 

با تغییراتی که اتفاق می افتد باید رفیق باشیم 

علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در نشست مشترک با رئیس قوه قضائیه اعالم کرد  

ارتباط موثر نمایندگان مجلس با اتاق های بازرگانی 

مشاوره و کارشناسی تشکل های اقتصادی در پرونده های تخصصی قضایی 

گزارش

 با توجه به سبقه و تجارب آقای دکتر گلرو نماینده محترم مردم  یادداشت
شریف سمنان ، مهدی شهر و سرخه در وزارت خارجه ،  فرصتی 
مغتنم پیش آمده تا از توانمندی ایشان در جذب و دعوت سفرای 

کشورهای دیگر بهره مند شویم . 
 ادامه در صفحه2

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی ، صنایــع ، معــادن و کشــاورزی ســمنان 
اعضــای هیــات رئیســه اتــاق ایــران بــه همراهــی جمعــی از فعالیــن اقتصــادی بــا 
حجت االســام والمســلمین محســنی اژه ای رئیــس قــوه قضائیــه نشســت مشــترک 

برگــزار نمودنــد  
حجت االســام والمســلمین محســنی اژه ای 
ــوه قضائیــه در ایــن نشســت گفــت  رئیــس ق
ــرع،  ــر ش ــاً از نظ ــی قطع ــت خصوص :  مالکی
قانــون اساســی و مســئوالن عالــی نظــام 
کامــًا محتــرم اســت، امــا در تحصیــل مــال 
بایــد همــه روابــط شــرعی و قانونــی رعایــت 
شــده باشــد و امــوال از طریــق صحیــح و 
ــر از  ــر غی ــد و اگ ــده باش ــت آم ــی بدس قانون
ــود. ــد ب ــاوت خواه ــورد متف ــد برخ ــن باش ای

رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه در 
ــرار گیــرد،  ــا ق ــون مبن ــد قان همــه کار هــا بای
ــود  ــون وج ــاء قان ــا خ ــر ج ــد: ه ــر ش متذک
ــرادات  ــود و ای ــون وضــع ش ــد قان داشــت بای
و اشــکاالت قانــون نیــز بایــد برطــرف گــردد؛ 
امــا اگــر قانونــی وجــود دارد عــدم التــزام بــه 

ــت. ــند اس آن ناپس
حجت االســام والمســلمین محســنی اژه ای 
تصریــح کــرد: همــه مــا تــاش می کنیــم تــا 
ــیم و  ــته باش ــتقل داش ــوی و مس ــوری ق کش
ــند و  ــاه باش ــد و در رف ــز آبرومن ــردم عزی م
عدالــت در همــه ابعــاد و حوزه هــا برقــرار 

باشــد.
ــد  ــا بای ــه م ــرد: هم ــد ک ــن تأکی وی همچنی

اعمــال خــود را محاســبه کنیــم تــا اگــر اشــکال و ایــرادی در کارمــان وجــود دارد 
ــادات درســت دیگــران ناراحــت شــویم. ــد از انتق ــم و نبای برطــرف نمایی

علــی اصغــر جمعــه ای« رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی اســتان  
ــای  ــر از پیگیری ه ــن تقدی ــمنان ضم س
رئیــس قــوه قضاییــه در زمینه رســیدگی 
بــه موضوعــات و چالش هــای مربــوط 
بــه کارشناســی در پرونده هــا، گفــت: 
تشــکل های  دارای  بازرگانــی  اتــاق 
ایــن  و  اســت  حرفــه ای  کارشناســی 
آمادگــی وجــود دارد کــه بــدون دریافــت 
کشــور  قضــات  بــه  وجهــی،  هیــچ 

ــد.  ــه ده ــاوره ارائ مش
در ایــن نشســت کارشناســی فعالیــن 
را  خــود  نظــرات  نقطــه  اقتصــادی 
ــد  ــام نمودن ــا اع ــوه قض ــس ق ــه رئی ب
ــه  ــوه قضائی ــش ق ــد نق ــواردی همانن م
ــی ،  ــاد زدای ــادی ، فس ــعه اقتص در توس
ــاالن  ــارکت فع ــا مش ــه ای ب ــاد کمیت ایج
ــی در دســتگاه  ــاق بازرگان اقتصــادی و ات
ــدگان  ــذار نماین ــر گ ــور تاثی ــا، حض قض
گفتگــوی  شــورای  در  قضائیــه  قــوه 
دولــت و بخــش خصوصــی ،  ایجــاد 
و  تجــاری  و  ویــژه  قضایــی  کارگــروه 
نقــش حمایتــی دادگاه از داوری و حفــظ 
ــه  ــن جلس ــتقل داوری، در ای ــاد مس نه

ــت  ــرار گرف ــادل ق ــث و تب ــورد بح م

علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در نشست مشترک با رئیس قوه قضائیه اعالم کرد :  

در ابتدای دهه ۸۰ میالدی ویتنام یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بود. رکود اقتصادی 
برای  مردم  عموم  غذایی  منبع  اصلی ترین  عنوان  به  برنج  تولید  و  بود  شده  فراگیر 
تامین غذای جمعیت در حال رشد ویتنام کفایت نمی کرد. در پس یک دوره طوالنی از 
فروپاشی اقتصادی نرخ تورم به ۷۰۰ % رسیده بود. برای برخی از کاالهای اساسی نظیر 
دارو و محصوالت صنعتی ویتنام به شدت وابسته به کمک های اتحاد جماهیر شوروی 

بود که میزان این اعانه به صورت تقریبی به چهار میلیون دالر در روز می رسید. 
نقطه شروع تحوالت اقتصاد ویتنام را باید طرح دوی موی، به معنای دوباره جوان شدن، 
برنامه ریزی  بر  مبتنی  اقتصاد  از یک  ویتنام  اقتصاد  نقطه عزیمت  این طرح  دانست. 
اجتماعی است.  برنامه های حمایت  دارای  و در عین حال  باز  اقتصاد  به یک  متمرکز 
بسته  اقتصاد  دروازه های  سپس  شد،  شروع  کشاورزی  بخش  از  ابتدایی  اصالحات 
باز شد و اصالحات جهت بهبود محیط کسب وکار نیز  ویتنام به روی تجارت جهانی 
آغاز شد. در پس این اصالحات ویتنام با رشد اقتصادی خیره کننده خود را از کشوری 
فقیر به یک جایگاه هرچند پایین در اقتصادهای نوظهور در طی 2۵ سال رساند. سرانه 
تولید ناخالص داخلی واقعی از ۱۹۹۰ تا 2۰۱۵ سه برابر شده و مقدار اسمی آن هم رشد 
ده برابری را تجربه کرده است. مهم تر از همه نرخ فقر از بیش از ۶۰ % در سال ۱۹۸۰ 

به زیر پنج درصد رسید
بود  شده  انتخاب  کشاورزی  بخش  از  دلیل  این  به  دوی موی  اصالحات  آغازین  نقطه 
این بخش شاغل  در  اصالحات  زمان شروع  در  این کشور  % جمعیت   ۷۰ از  بیش  که 
بودند. تجهیزات کشاورزی از رده خارج بودند و زمین هم به دهقانان خرد به صورت 
2۰ساله اجاره داده شده بود. برای شروع اصالحات به صورت همزمان محدودیت های 
قیمتی بر روی کاالهای کشاورزی برداشته شد و تولیدکنندگان لوازم صنعتی اجازه 
یافتند کاالی خود را با سود مورد نظر به فروش برسانند. تولید برنج به عنوان محصول 
به صورت  یارانه های سنگین دولتی  از  ناشی  آبیاری  بهبود  از  متاثر  اصلی کشاورزی 
چشم گیری به ازای هر مترمربع افزایش یافت.اصالحات در بخش تجارت جهانی هم 
بازرسی  سیستم  یافتند،  کاهش  سنگین  تعرفه های  آمد.  کشاورزی  بخش  کمک  به 
پیچیده ای که امکان بازرسی از کاال به کرار و در هر نقطه ای را می داد تعلیق شد و 
قوانین محدودکننده بر روی درآمد شخصی حاصل از توریسم، کاال و فروش خدمات 
به خارجی ها لغو شد. با اصالحات و آزادسازی تجارت بین المللی طی کمتر از دو دهه 
ویتنام از کشوری که بابت زنده ماندن مردم خودش نیاز به واردات بشردوستانه برنج 
چهار  سه،  میزان  به  جهانی  عرصه  در  برنج  بزرگ  صادرکنندگان  از  یکی  به  داشت، 

میلیون تن صادرات در سال تبدیل شد.
کاهش کسری بودجه در دستور کار قرار گرفت. پایه گذاری بنگاه های خصوصی مورد 
تشویق قرار گرفت و در این راه ها بوروکراسی حاکم تعدیل و ساده سازی شد که در 
نتیجه آن انحصارات دولتی ناکارا کمتر شده و کسب وکارهای کوچک به ویژه در بخش 
خدمات رونق گرفتند. تنها یک دهه پس از شروع اصالحات اقتصادی تورم تک رقمی 
شد. کنترل دولتی بر اقتصاد کاهش یافت و در پی یک سلسله برنامه مدون و موفق 
کاهش تصدی گری دولت از قبیل بازطراحی، نقدکنندگی، کاهش تصدی گری و سهامی 
کردن تعداد شرکت های تحت کنترل دولت از تعداد ۱2 هزار در سال ۱۹۸۹ به کمتر از 
۶۰۰ عدد در سال 2۰۱۶ رسید. ویتنام به سرعت به ادغام در اقتصاد جهانی دست یافت 
با داشتن نسبت 2۰۰% در مجموع تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی امروزه  و 
درجه باالیی از باز بودن اقتصادی را دارد. ادغام تجاری نه تنها به محصوالت کشاورزی 
ناچیز و در حد صفر  از سرمایه خارجی و تعرفه  با استفاده  بلکه  اجازه صادرات داد 
و  پایین  تکنولوژی  با  به صادرکننده محصوالت  ویتنام  ابتدا  در  تا  باعث شد  واردات 
بعدتر به صادرکننده محصوالت با تکنولوژی متوسط تبدیل شود. نزدیک به 2۰ درصد 

از بودجه عمومی دولت صرف آموزش می شود. 
در سال 2۰۰۶ دولت یک نقشه راه جهت پایه گذاری یک بازار تولید قدرت رقابتی را 
اعالم کرد و شرکت برق دولتی تنها در زمینه زیرساخت و شبکه انتقال دارای انحصار 
باقی ماند. سیستم های تولید، انتقال و توزیع برق به سرعت در ویتنام گسترش یافتند 
تا پاسخگوی حجم عظیم نیاز به برق و انرژی در این کشور باشند. سرانه مصرف انرژی 

در ویتنام هم اکنون نسبت به دهه گذشته بیش از سه برابر شده است.

معین محمودی  

داستان ویتنام

سمنان

www.seccima.ir
ااتق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی سمنان

در راستای بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، سمنان 
خدمات  سمنان  استان  اقتصادی  فعالین  و  اعضاء  برای 
مشاوره ای اقتصادی ارائه می نماید ، استفاده از خدمات 
اتاق  اعضای  و  اقتصادی  فعالین  تمامی  برای  مشاوره 
و کار  رایگان است. صاحبان کسب  متقاضیان  و  بازرگانی 
می توانند هماهنگی های الزم را با دفتر ارتباط با اعضاء  

بشماره تلفن ۰۲۳۳۱۶۵۱۲۰۴  داشته باشند


