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سرمقالـه

 نقش تشکل ها 
در توسعه اقتصادی

اقتصادی  نقش تشــکل های 
در مناســبات میــان بخش 
خصوصــی و دولــت و بــه 
تبــع آن توســعه  اقتصادی 
کشور، انکارناپذیر است. اتاق 
معادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
بر  ایــران که  و کشــاورزی 
اســاس قانون بهبود مستمر 
محیط کســب و کار، وظیفه 

ساماندهی تشــکل ها را به عهده دارد، توانمندسازی 
نظام انجمنی کشــور در جهت ایفــای نقش موثرتر 
بخش خصوصــی در سیاســتگذاری ها را هدفگذاری 
و برنامه ریزی کرده اســت. از سوی دیگر حمایت از 
کارآفرینی و ترغیب فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 
داخلی در امور تولیدی و ایفای نقش بیشتر و موثرتر 
فعاالن اقتصادی در بهبود فضای کسب و کار و ارتقای 
مشارکت و تأثیرگذاری  آنها در اقتصاد و ترغیب ارکان 
مختلف حکومت به بهبود فضای اقتصادی در جهت 
توســعه بخش خصوصی، به عنوان وظایف قانونی و 
اهداف اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران 

تعیین شده  است. 
تشــکل های اقتصادی کشــور نیز کــه با هدف 
دفــاع از منافع مشــروع بخش خصوصــی و رفع 
موانع و مشــکالت آنها ایجاد شــده، فضای رقابتی 
و افزایش اثربخشی ســرمایه  گذاری های انجام شده 
در آن بخش یا صنف را از طریق تعمیق مشــارکت 
و شکل دهی به ســرمایه اجتماعی در میان فعاالن 
اقتصــادی دنبال می کنند و به موجب نقشــی که 
ماده پنج قانون بهبود مســتمر محیط کسب و کار 
برای اتاق بازرگانی و تشکل های اقتصادی قائل شده 
است، بخشی از ارکان تصمیم ساز اتاق بازرگانی و به 
نوعی بازوی مشــورتی برای قوای سه گانه به شمار 
می روند و می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی 

کشور ایفا کنند.
در حال حاضر که دولت و نهادهای سیاست گذار 
آمادگی دارند بخش خصوصی را به رسمیت شناخته 
و از ظرفیت های آن استفاده نماید، یک راهکار موثر 
برای اثربخشــی مناســبات میان بخش خصوصی و 
دولت این است که تشــکل های اقتصادی بر اساس 
اطالعاتــی که از وضــع موجود صنعــت، بخش یا 
صنف خــود دارند، چالش هــای موجود و همچنین 
کانون های آسیب پذیری مرتبط را شناسایی، تحلیل 
و مجموعه ای از راه حل ها و راهبردهای بهبود کسب 
و کار در آن بخــش را با در نظر گرفتن منافع تمامی 
فعاالن اقتصادی کشــور احصا و به دولت و نهادهای 

سیاست گذار ارائه کنند. 
یقینا تشــکل های اقتصادی از یک سو می توانند 
برای پیشبرد منافع و مطالبات مشروع اعضای خود با 
دولت به گفت وگو بپردازند و با استفاده از ظرفیت های 
قانونــی، فرآیند طراحی، تصویــب و اصالح مقررات 
ناظر بر فعالیت بخش خصوصی را برای تحقق توسعه 
اقتصادی پیگیری و اجرا نمایند و از ســوی دیگر با 
ایجاد و تقویت مناســبات فــی مابین بین المللی در 
حوزه های تخصصی و تعامل با تشــکل های متناظر 
ســایر کشــورها، فرصت هایی را برای برون رفت از 

شرایط تحریم حاکم بر کشور ایجاد کنند.

قدرت اتاق باید به تقویت 
تشکل ها منجر شود

11
تشکل گرایی رونق اقتصاد 
را به دنبال دارد

12
 گفت وگو با رئیس 
انجمن تولیدکنندگان فوالد

دیدگاه رئیس هیأت مدیره 
انجمن شرکت های صنعت پخش

تردید در کار تشکلی، یک اشتباه استراتژیک
صفحه 6

یادداشتی از رئیس اتحادیه صنایع هوایی فضایی ایران 

 رقابت نافرجام دولت 
با بخش خصوصی

رئیس انجمن ارگانیک

 اقتصاد را در چارچوب 
تشکل گرایی  بنگریم

صفحات 2، 3، 4 و 5

صفحه 8صفحه 12

صفحه 4

نقش آفرینی تشکل ها در فرآیند صنعتی شدن 

نادر سیف
  معاون تشکل های

 اتاق ایران 

تشکل گرایی مانع از بروز فساد می شود
صفحه 10

روند کاهنده منابع آب برای اســتفاده در کشاورزی یک رخداد حتمی است پس به جای مجامله و 
ســهل انگاری و بی اعتنایی باید برای همه محصــوالت زراعی برنامه افزایش بهره وری از منابع آب 
تهیه کنیم. دولت باید به جای پرداخت یارانه های سنگین به محصوالت زراعی همین مبالغ را صرف 
کمک های فنی، آموزشــی، آبیاری جدید کند تا با افزایش میزان برداشت محصول در هکتار از آب 

گرانبها و کمیاب موجود حداکثر استفاده را ببریم و سود کشاورزان را در افزایش بهره وری ببینیم.

اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران
 تأکید کردند

لزوم تقویت 
تشکل ها در

 اقتصاد کشور

صفحه 10

دبیر سندیکای صنعت برق با تاکید بر 
جایگاه کلیدی تشکل ها تشریح کرد 

وشن کننده تشکل ها ر
وایای تاریک اقتصاد  ز

سـندیکای صنعـت بـرق در اولین رتبه بنـدی تشـکل های زیرمجموعه اتاق 
 ایران به عنوان 5 تشکل برتر شناخته شد. بر این اساس طی گفت وگویی با 
سـپهر بـرزی مهـر، دبیـر سـندیکای صنعت برق عـالوه بر اهمیـت و نقش 
موثـر تشـکل ها در اقتصـاد نگاهـی بـه دغدغه هـای اعضای ایـن انجمن در 

شـرایط کنونی کشـور داشتیم.
صفحه 9

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت

مشارکت در تشکل ها 
بیانگر سرمایه اجتماعی 

غنی کشورهاست
رضــا خیامیــان، رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایران 
تشــکل گرایی را موجــب بهبــود وضعیــت اقتصــادی می دانــد و خواســتار 
ــر  ــاور دارد اگ ــه ب ــت، چراک ــه تشکل هاس ــت ب ــت و حاکمی ــاد دول اعتم
ایــن رابطــه دو طــرف برقــرار شــود، کشــور می توانــد وارد مســیر توســعه 

اقتصــادی شــود.
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دستورالعمل گمرک برای تسهیل واردات کاالهای اساسی 
رئیس کل گمرک ایران دستورالعمل جدیدی را برای ارائه تسهیالت هرچه 
بیشتر به واردکنندگان، ابالغ کرد. فرود عسگری اعالم کرد: به منظور جلوگیری 
از وقفه در انجام تشریفات گمرکی تمامی گمرکات اجرایی کشور باید شش 
روز هفته در محل کار خود حاضر و به خدمت رسانی مشغول بوده و هرگونه 
تعطیلی و برقراری شیفت کاری در روزهای پنج شنبه خالف قوانین است. 
وی  همچنین اخذ ضمانت نامه بانکی معتبر و انجام سریع تشریفات ترخیص 

کاالهای اساسی، نهاده های کشاورزی و... را در اولویت گمرکات سراسر کشور قرار داده است.

ترانزیت کاالهای گروه سوم آزاد است
با گروه بندی شدن کاالها، واردات ۱۳۳۹ قلم کاال که در گروه سوم کاالیی 
قرار گرفت، ممنوع اعالم شــد اما بر اساس اعالم گمرک ایران ترانزیت این 
کاالها ممنوع نیســت. طبق اعالم گمرک، ممنوعیت اعالم شــده از سوی 
وزارت صمــت در خصوص ۱۳۳۹ کاال فقط در رویه واردات اســت. در پی 
دستورالعمل وزارت صمت، شرکت های کشتیرانی و حمل ونقل بین المللی به 
مشتریان خود و دفاتر و نمایندگی های خود در بنادر مختلف دستور داده اند 

در خصوص ایران از پذیرش و حمل ۱۳۳۹ ردیف کاالی یاد شده به ایران خودداری کنند.

یادداشت

 تشکل ها صدای 
بخش خصوصی هستند

بــه بخش  انگیــزه دادن 
قالــب  در  خصوصــی 
تخصصــی  تشــکل های 
برای این که بتوانند در جامعه با صدای رســا حافظ 
منافع خود باشــند، نکته ای اســت که موجب شده 
در ســال های اخیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران، اقدامات سازنده و مهمی در راستای 
ارتقای جایگاه تشکل ها بردارد. در دوره هشتم هیأت 
نمایندگان قدم های موثری در این راستا برداشته شد 

که در این بین شاهد رتبه بندی تشکل ها بودیم.
اعضــای هیــأت راهبــردی به همــت معاونت 
تشــکل های اتاق ایران با تعریف پــروژه رتبه بندی 
و عملیاتی کردن آن، زمینــه ای را فراهم کردند که 
به موجب آن شــناخت تشکل ها از خود در مقایسه 
با دیگر تشکل ها و شناخت اتاق ایران از تشکل های 
زیرمجموعــه خود افزایش پیدا کــرد. از طرفی این 
رتبه بندی می تواند زمینه افزایش انگیزه تشــکل ها 
برای پیشرفت را مهیا کند.اتاق ایران در تالش است 
به هر نحوی دولت و دستگاه های تصمیم گیرنده را 
مجاب کند که باید بــه بخش خصوصی میدان داد. 
تشکل ها به نمایندگی از کل فعاالن اقتصادی وظیفه 
دارند مطالبه گری کنند. تشکل ها با رصد کامل فضای 
اقتصادی کشــور و به دلیل درگیر بودن با مسائل، از 
نزدیک مشکالت را لمس کرده و می توانند خالهای 
موجود را به خوبی درک کنند. در این شــرایط است 
که نظرات پیشنهادی آنها می تواند کارساز باشد. در 
حال حاضر مهم ترین دغدغه ای که از ســوی فعاالن 
اقتصادی مطرح می شود، پبامدهای مخرب ناشی از 
بالتکلیفی است. ابهامات زیادی در بازار وجود دارد که 
مانع از حرکت روبه جلوی بخش خصوصی می شود. در 
این شرایط امکان تصمیم گیری وجود ندارد و تجار و 
تولیدکنندگان پیش بینی درستی از آینده بازار ندارند.
سیاست های ارزی دولت، شرایط را مبهم کرده و 
واردکنندگان قادر نیستند کاالهای خود را از گمرک 
ترخیص کنند، چون ارز الزم به آنها داده نمی شود. از 
طرفی شاهد رقابت ناسالمی در سطح کشور هستیم؛ 
برخی به راحتی ارز دریافت می کنند، اما عده ای که 
تعداد بیشــتری هســتند، چندین ماه است منتظر 
اختصاص ارز هستند. به نظر می رسد دولت اهداف و 
جهت حرکت خود را گم کرده و برنامه ای برای آینده 
ندارد. برای همین قادر به تصمیم گیری نیست. این 
وضعیت باعث شده که کل جامعه سردرگم شود. از 
سوی دیگر می بینیم در برخی عرصه ها که توان تولید 
نداریم، دولت با پرداخت انواع تسهیالت از توقف تولید 
جلوگیری می کند، اما حاضر نیست به حوزه هایی که 
در آنهــا موفق بوده ایم و تولیــد قابل توجهی داریم 
که حتی پاســخگوی بازارهای صادراتی هم است، 
تســهیالتی بدهد. در همه دنیا این سیاست وجود 
دارد؛ از تولیدی حمایت می شود که توجیه اقتصادی 
داشته باشد. امروز همه می دانند در بخش الکترونیک 
کشــورهای آسیای شرقی قدرت باالیی دارند، حتی 
کشورهای اروپایی نیز بسیاری از نیارهای خود را از 
طریق تولیدات این کشــورها برطرف می کنند. قرار 
نیست همه کشورها در همه عرصه ها موفق باشند. 
متاسفانه موضوعی به این سادگی در کشور درک و 

رعایت نمی شود.

نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر 
مسائل  حل  در  تشکل ها  جایگاه 
اقتصادی تاکید کرد: تشکل های تخصصی 
فعاالن  اقتصادی،  گوناگون  حوزه های  در 
توسعه  محمل های  می آورند،  هم  گرد  را 
صورت  به  را  مدیریتی  و  حرفه ای  دانش 
جمعی فراهم می کنند و نیز با کالم و اقالم 
ارکان ذیربط و  برابر  واحد و مشترک در 
که  می شوند  ظاهر  کشور  تصمیم گیرنده 
نیروی این یگانگی هم قدرتمند و هم رافع 

مشکالت است.
محمدرضـا انصـاری، نایـب رئیـس اتـاق ایـران کـه ریاسـت انجمـن 
صادرکننـدگان خدمـات فنی مهندسـی را نیز به عهـده دارد، با بیان این 
مطلـب کـه تشـکل ها در توسـعه ملـی مشـارکت جـدی دارنـد، تصریح 
کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه توسـعه اقتصـادی کشـور بسـتر سـاز رشـد و 
توسـعه بنگاه هـا و فعـاالن اقتصـادی اسـت، همه تشـکل های کشـور در 

توسـعه ملـی مشـارکت دارنـد و در آن ذینفع هسـتند. 
وی بـر ایـن بـاور اسـت بـه دلیـل مشـارکت انکارناپذیـر تشـکل ها در 
توسـعه ملـی، حضـور آنها شـرط الزم توسـعه اسـت و در کشـورهایی که 
ایـن نهادهـای مدنـی مورد توجـه و حمایت هسـتند و در فرآینـد تدوین 
قوانیـن و مقـررات و نظارت بر اجرای درسـت آنها حضور مؤثر دارند، رشـد 
و توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی کشـور در سـطح باالیی دنبال می شـود.

انصـاری تصریـح کـرد: توسـعه تشـکل ها موجـب رشـد و شـکوفایی 
اسـتعداد و توانایـی افـراد جامعـه و سـازمان دهی آنها به سـوی توسـعه 
کشـور می شـود. از ایـن رو کشـورهایی کـه بـه درجـه ای از بلـوغ فکری 
رسـیده اند، ضرورت توسـعه تشـکل ها را به خوبی و در عمل درک کرده 
و بـه نقـش مؤثـر آنهـا در تصمیم گیری ها و تدویـن قوانیـن و مقررات و 

مصوبـات اهمیـت می دهند.
ایـن فعـال اقتصـادی تاکیـد کـرد: تشـکل ها بـا موتورهـای روشـن و 
پرنیـرو راه شـکوفایی و رونـق ملـی را در می نوردنـد. در ایـن وادی برای 
رسـیدن به توسـعه الزم اسـت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
کـه در همـه کشـورهای پیشـرفته جهـان، مجمـع تشـکل ها و فعـاالن 
اقتصـادی اسـت، در ایـران نیز ضمن بهبود و توسـعه کیفـی خود، نقش 
اثرگـذار را بـه نحو شایسـته ای ایفا کنـد. اتاق می تواند در توانمندسـازی 
تشـکل ها نقـش تعییـن کننـده ای را بـازی کنـد. اتاق همچنیـن محلی 
اسـت کـه می تواند زمینه رسـاتر شـدن صـدای تشـکل ها را مهیـا کند.
رئیـس انجمـن صادر کننـدگان خدمات فنی مهندسـی ایـران که به 
عنـوان تشـکل برتـر در سـال جـاری برگزیده شـده اسـت، خاطر نشـان 
کـرد: تشـکل گرایی و کار گروهـی فرهنگـی اسـت که جای خالـی آن را 
در محیط هـای کاری و آموزشـی کشـور بـه خوبـی احسـاس می کنیـم؛ 

بارهـا مـورد تاکیـد  مسـئله ای کـه در سـخن 
قـرار گرفتـه ولـی در عمـل نهایـت بـی توجهی 
را بـه آن کرده ایـم. امـروز در شـرایطی هسـتیم 
کـه بیـش از هـر زمانـی دیگـری به هـم افزایی 
و انسـجام نیـاز داریـم. از طرفـی بایـد منافـع 
ملـی را بـر منافع شـخصی ترجیح دهیـم؛ همه 
ایـن نیازهـا با فعـال شـدن تشـکل ها امکانپذیر 
می شـود. تشـکل ها نقـش برجسـته ای در یـک 

صدایـی و انسـجام دارند.
ــران تاکیــد کــرد:  ــاق ای ایــن عضــو هیــأت راهبــردی تشــکل های ات
ــه حســاب می آیــد،  تشــکل گرایی در اقتصــاد یکــی از ابعــاد گســترده ب
ــون بهبــود  ــالغ قان مســئله ای کــه ســال گذشــته پــس از تصویــب و اب
مســتمر فضــای کســب و کار مــورد توجــه قرار گرفــت و طبق قانــون اتاق 
ایــران موظــف بــه ســاماندهی آن شــد؛ »مــاده 5 قانــون بهبــود مســتمر 
ــکل های  ــی تش ــت مل ــد فهرس ــا مکلفن ــب و کارـ اتاق ه ــای کس فض

اقتصــادی را تهیــه و تغییــرات آن را اعــالم 
فعالیت هــای  از  دســته  آن  در  کننــد. 
اقتصــادی کــه فاقــد تشــکل فعــال اســت، 
ســاماندهی،  بــرای  موظفنــد  اتاق هــا 
ایجــاد و ثبــت تشــکل های اقتصــادی 
ــد و  ــال زمینه هــای الزم را ایجــاد کنن فع
در فعالیت هایــی کــه تشــکل های مــوازی 
وجــود دارد، زمینــه ادغــام، شبکه ســازی، 
یکپارچه ســازی و انســجام تشــکل های 

مــوازی را فراهــم کننــد.«
انصـاری ضمن اشـاره به قانـون بهبود 
مسـتمر محیـط کسـب وکار و تاکیـد آن بـر موضـوع تشـکل گرایی و 
توجـه دولـت بـه تشـکل ها بـه هنـگام تصمیم گیـری، عنـوان کـرد: در 
حـال حاضـر تشـکل ها در کشـور بـه جایگاهی که باید برسـند، دسـت 
نیافته انـد. چـون مراکـز ثبـت تشـکل ها بـه شـکل متمرکـز نیسـت. 
همـان طـور کـه احـزاب را بـه وزارت کشـور هدایـت کرده انـد و هیـچ 
حزبـی نمی توانـد در جـای دیگـری بـه ثبت برسـد و نظـارت و صیانت 
از حـد و حـدود قانـون بـر عهـده وزارت کشـور اسـت، بایـد چنیـن 
سـازوکاری را بـرای تشـکل های اقتصـادی نیـز در نظـر گرفـت تـا در 

یـک جـا متمرکز شـوند.
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر تشـکل های اقتصادی در دسـتگاه های 
مختلفـی ثبـت می شـوند، برخی در وزارت کشـور، برخـی در وزارت کار، 
برخـی در وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و برخـی در اتاق ایـران. این 
رونـد بایـد تغییـر کند. پارلمـان بخش خصوصـی معتقد اسـت زمانی که 
قانـون اتـاق را موظـف کـرده تا سـاماندهی و یکپارچه سـازی تشـکل ها 
را بـه عهـده بگیـرد و از طرفی تشـکل های موردنیازی را کـه هنوز ایجاد 
نشـده، تأسـیس و از طرفـی از مـوازی کاری تشـکل ها اجتنـاب کـرده و 

دسـت بـه ادغام آنهـا بزند.
ایجـاد فدراسـیون و کنفدراسـیون ها نیـز از دیگـر اقداماتی اسـت که 
بـه اعتقـاد انصـاری در دسـتورکار اتـاق ایـران قـرار دارد. نایـب رئیـس 
اتـاق ایـران همچنیـن به مسـائل و مشـکالتی که در بخـش خدمات فنی 
مهندسـی بـا آنهـا درگیـر اسـت، اشـاره کـرد و ادامـه داد: طی سـال های 
گذشـته با پررنگ شـدن رویکرد مهندسـی در اقتصاد، ضمن توسل به راه 
حل هـای میـان بـر با ظواهـر و معلول مشـکالت اقتصادی و نـه علل آنها، 
برخـورد شـده اسـت؛ بـه طـوری که همسـویی بسـیاری از سیاسـت های 
اقتصـادی کشـور بـا رویکرد زودبازده مهندسـی مشـهود بـوده و عقالنیت 
بلندمـدت اقتصـادی در آنهـا، کمرنـگ اسـت. در ایـن رابطـه انجمـن 

تالش هـای زیـادی داشـته تـا بـا این وضعیـت برخـورد کند.
ایـن فعـال اقتصـادی گفـت: از ابـالغ سیاسـت های کلـی اصـل ۴۴ و 
مشـخص شـدن اراده نظری عالی ترین سـطوح تصمیم گیری نظام مبنی 
بـر اصـالح رویکـرد مدیریـت کالن اقتصـادی 
شـکل گیری  شـاهد  می رفـت  انتظـار  کشـور 
سیاسـت ها، براسـاس منافع بلندمدت اقتصادی 
بـا محوریت حضـور حداقلی دولـت در اقتصاد و 
افزایـش تأثیرگذاری بخش خصوصـی در جایگاه 
اجرا و سیاسـتگذاری باشـیم. هرچند متاسـفانه 
ایـن اتفاق رخ نـداد و با وجود تاکیـدات رهبری 
و خـود بخـش خصوصـی، همچنان نتواسـته ایم 

جایـگاه خـود را در اقتصـاد پیـدا کنیم.
ادامـه  انجمـن صادرکننـدگان خدمـات فنـی مهندسـی در  رئیـس 
بـه فعالیت هـای ایـن انجمـن اشـاره کـرد. بـر اسـاس اظهـارات وی چهار 
دپارتمـان تخصصی »مطالعـات بازار و مناقصات«، »آموزش و انتشـارات«، 
»حقـوق تجـاری« و »روابـط بین الملل« در انجمن فعال هسـتند و افتخار 
یـک دهـه اطالع رسـانی و ارائه مشـاوره به بیـش از 250 شـرکت عضو از 

جملـه اقداماتـی کـه از سـوی این انجمـن صورت گرفته اسـت.

نایب رئیس اتاق ایران تشریح کرد:

تشکل ها محمل توسعه دانش حرفه ای و مدیریتی

تشکل گرایی فرهنگی است که جای خالی 
آن را در محیط های کاری و آموزشــی به 
خوبی احســاس می کنیم؛ مسئله ای که در 
سخن بارها مورد تاکید قرار گرفته ولی در 

عمل نهایت بی توجهی را به آن کرده ایم

ویژه روز ملی تشکل ها

اکبر ذاکری
نایب رئیس اتحادیه شرکت های 
فنی مهندسی حفاظت الکترونیک 

و شبکه های ایمنی



کاهش ۱۲ درصدی خرید نفت پاالیشگاه های هندی از ایران
به گفته وزیر نفت هند، اگرچه میزان خرید پاالیشگاه های هند نسبت به ماه 

مه کاهش داشت اما در مقایسه با ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ همچنان باالست.
به گفته دارمندرا پرادهان، پاالیشگاه های هندی حدود ۶۶۴ هزار بشکه در روز 
نفت ایران را در ژوئن خریداری کردند. پرادهان گفت: پاالیشــگاه های هندی 
۱.۹ میلیون تن نفت ایران را در ژوئن سال ۲۰۱۷ وارد کردند و در ژوئن سال 
۲۰۱۸ برای خرید ۲.۸۲ میلیون تن نفت ایران ســفارش دادند. پاالیشگاه های 

هند به دلیل اختالل بر سر حق توسعه میدان گازی عظیم فرزاد بی، واردات از ایران را محدود کردند.

فهرست توانمندی های داخلی به روزرسانی شد
فهرست تولیدات و خدمات داخلی که در پرتابل وزارت صنعت درج شده، 
با همکاری انجمن ها و تشکل های مربوطه به روزرسانی شده و در دسترس 

مخاطبان قرار گرفته است.
این اقدام بر اســاس تکلیف ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی در تأمین نیازهای کشــور مصوب اول مرداد ۱3۹۱، انجام شده 
اســت.این فهرســت در درگاه ویژه وزارت صنعت، معــدن و تجارت برای 

توانمندی های تولیدی و خدماتی کشور به نشانی www.mimt.gov.ir/tavanmandi قرار داده شد.
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یادداشت

تقویت نگاه تشکلی در ایران
شاید عده زیادی از مسئوالن 
کشــور اقدامات تشــکل ها و 
اتاق ایران به عنوان تشــکل 
تشــکل ها را بی اثر بدانند اما 
باید به ایــن نکته توجه کرد 
توســط  آنچه  نتایج  و  آثــار 
تشــکل ها انجام می شود، در 
لحظــه نبوده و به گذشــت 

زمان نیاز دارد. این نهادها موظف هســتند نظرات 
کارشناســی خود را در مــورد حوزه های مختلف 
اقتصادی ارائه دهند، بنابراین به نتیجه رســیدن 
این نظرات در مقام اول، اجرایی شدن آنهاست که 
متاسفانه در دولت های مختلف شاهد آن بوده ایم 
که این پیشــنهادهای کارشناســی چندان مورد 

توجه قرار نگرفته است.
اصالح قوانین، تصویب قوانین جدید موردنیاز، 
حــذف قوانیــن زائــد و اقداماتی از این دســت، 
موضوعاتی هســتند که از ســوی بخش خصوصی 
و به ویژه تشــکل های تخصصی پیگیری می شود. 
البته میزان اثرگذاری تشــکل ها در کشــورهای 
مختلف متفاوت اســت. در کشــورهای پیشرفته 
میزان اثرگذاری این نهادها بســیار زیاد اســت، 
گاهــی آن ها می توانند با تأثیــر بر مجلس، حتی 
 قانونــی را تغییــر دهند و یا دولــت را مجبور به 

انجام کاری کنند.
اگر میزان نفوذ تشکل ها و اتاق ایران در کشور 
افزایش پیدا کند، کشــور وارد مرحله جدیدی از 
توسعه می شــود؛ یکی از جنبه های توسعه میزان 
مشارکت و اثرگذاری تشکل ها در سیستم اجرایی 
و قانون گذاری کشــور است. نباید این نکته را هم 
فراموش کرد که در ایران نیز تشکل هایی فعالیت 
می کننــد که قدرت نفــوذ باالیی پیــدا کرده و 

می توانند اثرگذار عمل کنند. 
این نگاه در جامعه ایــران نیز به وجود آمده و 
در حال تقویت اســت. به تازگی اتاق ایران اقدام 
به رتبه بندی تشــکل های زیرمجموعه خود کرده 
کــه اقدامی مؤثر و مفید اســت. این رتبه بندی با 
درنظر گرفتن شــاخص هایی مهم و کارشناســی 
انجام شد و نتایج قابل مالحظه ای به دنبال داشت. 
در ایــن رتبه بنــدی انجمن ملــی لیزینگ ایران 
بــا وجود اینکه نوپا بوده و از اســفند ۹۴ فعالیت 
 خود را آغاز کرده اما توانســت رتبه B را به خود 

اختصاص دهد.
در حال حاضر بالغ بر ۹5 درصد شــرکت های 
فعــال در حــوزه لیزینگ عضو انجمن هســتند 
بنابراین ضریب عضویت باالیی داریم. این انجمن 
در تالش اســت تا توانمندی هــای بدنه کارکنان 
شــرکت های عضو را از طریق دوره های آموزشی 
و ارائه بــه روزترین اتفاقات صنعــت لیزینگ در 
دنیــا، ارتقا دهــد. در حقیقت خدمت رســانی، 
 محوری ترین کاری است که از سوی تشکل ها باید 

انجام شود.
انجمن ملی لیزینگ ایران به دنبال آن است که 
بانک اطالعاتی از این صنعت ایجاد کند، با این کار 
کلیه فرآیندهای صنعت قابل رصد و پیگیری است 
و می توان برنامه ریزی هــای جامعی برای صنعت 

انجام داد.

فکری  رنسانس 
در  داده  رخ 
اروپای غربی که زودتر از انقالب صنعتی زادو رشد 
را تجربه کرد راه را برای اندیشــه آزاد و انتشــار 
نتیجه اندیشه های فیلســوفان روشن اندیش باز 
کرد. جان الک یکی از فیلســوفان و اندیشمندان 
بود که سیاســت را در کانون توجه قرار داد. این 
فیلســوف بزرگ چند تفکیک بــزرگ را درباره 
جسم و جان جامعه انجام داد که چراغ راهنمای 
عمل اقتصادی و سیاســی در غرب شــد. یکی از 
اندیشــه های جاویدان وی کــه در همین امروز 
نیــز کاربرد دارد تفکیک جامعــه به دو نهاد بود. 
از نظر جان الک و بعدها اندیشــمندان دیگر هر 
جامعه دو نهــاد دارد: نهاد دولــت و نهاد مدنی. 
نهاد دولت اجزای شــناخته شده ای دارد. در برابر 
این نهاد نهادهای مدنی شامل خانواده، احزاب و 
تشکل های مربوط به کارگران، کارفرمایان و سایر 
گروه های اجتماعی در جامعه ها تأسیس شده اند. 
این نهادها به شکل های گوناگون بر رفتار دولت، 
مجلس و قــوه قضاییه نظارت می کنند تا آنها در 
برابر اختیاراتی که از افراد گرفته اند به شــکل کار 
آمد و با بهره وری عمل کنند. از سوی دیگر احزاب 
بر امور سیاسی و تصمیم های سیاست خارجی و 

سیاست داخلی دولت نظارت دارند.

تشکل های کارفرمایی
نهاد مدنی دیگری کــه در جامعه های مدرن 
تأســیس شــدند و بر کار دولت ها نظارت کامل 
دارنــد و فعالیت دولت ها در حــوزه اقتصاد و در 
برخــی مــوارد در حوزه هــای اجتماعی و حتی 
سیاســی را ارزیابــی می کنند تشــکل های غیر 
دولتی هستند. تأســیس انجمن های کارفرمایی 
در برابر اتحادیه های کارگری در همه ســده های 
اخیر راهی بــرای توازن قوا میــان نهاد دولت و 
نهاد های مدنی در حوزه کســب و کار بوده است. 
تشــکل های کارفرمایی در حوزه هــای گوناگون 
شــامل اصناف و صاحبان صنایع ضمن تعامل و 
چانه زنی با نهادهای کارگری درباره تحوالت مزد، 
تحوالت روابط کار و تحــوالت صیانت از اقتصاد 
کالن با آنها در برابر نهاد دولت متحد می شــوند. 
تشکل های کارفرمایی درباره حقوق اعضای خود 
با دولت تعامل و تقابل دارند. دولت به دلیل اینکه 
می خواهد در انتخابات نیز رای بیاورد و برای این 
کار از جیب کارفرماها هزینه می کند و مالیات را 
افزایش می دهد در اینجا تشــکل های کارفرمایی 
بــا دولت مجادله کارشناســی می کنند تا حقوق 
اعضای خود را اســتیفا کنند. از ســوی دیگر اما 
دولت در جایی قصد دارد یک اقدام برای توســعه 
ملــی و بلندمدت انجام دهــد و نیازمند حمایت 
مالی و فکری گروه های گوناگون اســت. در اینجا 

تشکل های کارفرمایی با دولت تعامل می کنند.

تشکل ها در ایران
تشــکل های کارفرمایــی در ایــران به لحاظ 
تقــدم تاریخی نســبت به تشــکل های کارگری 
زودتر تأســیس شــدند. این را می توان از نامه ها 
و گالیه هــای انجمن های کارفرمایــی ایران در 
دوره های گوناگون به ویــژه در دوران قاجار دید. 
این تشــکل ها در حوزه اصناف و تجارت بودند و 
به طور مثال می توان به تشــکل تجار به ریاست 

امین الضرب اشــاره کرد که خانه تجــارت را بنا 
کردند و ســنگ بنای اتاق های بازرگانی شــدند. 
در دوره ای اما به دلیل رشــد اندیشه های انقالب 
وارداتی از کشــور همســایه ایــران یعنی اتحاد 
جماهیر سوسیالیستی شوروی نهادهای کارگری 
نســبت به نهادهای کارفرمایی با شتاب بیشتر و 
قدرت بیشتر شکل گرفتند. این دوران که پس از 
۱3۲۰ رخ داد تــا دو دهه قابل لمس بود. در دهه 
۱3۴۰ بود که تشــکل های کارفرمایی به ویژه در 
صنعت به آرامی زاد و رشد کرد و به نتیجه رسید. 
امــا در همان دوران نیز به دلیل اینکه نهاد دولت 
دارای قدرت مالی، مادی و سیاسی باالیی بود که 
در مقایسه با امکانات بخش خصوصی مثل کوه در 
برابر کاه بود و به لحــاظ تمرکز قدرت اقتصادی 
در نهادهای دولتی تشکل های کارفرمایی نمود و 

جلوه و اثر گذاری کمی داشتند.

حذف تشکل ها در دهه منتهی به 1368
پــس از پیــروزی انقالب اســالمی در بهمن 
۱35۷ در ایــران بــه چنــد دلیل تشــکل های 
کارفرمایــی به محــاق رفتند. یــک دلیل اصلی 
مصادره و ملی کردن بنگاه های صنعتی و بازرگانی 
بخش خصوصی از ســوی شــورای انقالب و کوچ 
اجباری فعــاالن بزرگ این بخش بــود. در یک 
دوره کوتاه دولت وقت با استناد به قانون مصوب 
شورای انقالب کارخانه های بیش از 5۰ کارفرمای 
بزرگ را مصادره کرد. با استناد به قانون حفاظت 
و توسعه صنایع، شمار قابل اعتنایی از بنگاه های 
خصوصی نیز ملی و دولتی شدند. اما دلیل دیگر 
اوج گرفتن شــعارها و اقدام های انقالبیون بر ضد 
ســرمایه داران و سرمایه داری بود که راه را برای 
ســخن گفتن و اظهار وجود کارفرمایان به ویژه 
تأســیس و راه اندازی تشــکل صنفی و صنعتی 
مســدود کرده بود. کارفرمایان ایرانی در دهه یاد 
شده ترجیح می دادند در سایه باشند و از تأسیس 
نهادهای کارفرمایی اجتنــاب کردند. دلیل دیگر 
این بود که در ایران یک جنگ بزرگ برای دفاع از 
سرزمین در جریان بود و شرایط برای زاد و رشد 

تشکل ها مساعد نبود.

تشکل ها در حال حاضر
پس از شــرایط ســخت برای تأسیس و رشد 
تشــکل ها در دهــه ۱35۸ تا ۱3۶۸ و ســپری 
شدن شرایط جنگ وکاهش رفتارهای مبتنی بر 
انقالبی گری در دولت و در مجلس و عادی شدن 

زندگی اقتصادی و سیاسی ایران تأسیس نهادهای 
مدنــی در حوزه فرهنگ، جامعه، سیاســت و به 
ویژه کســب و کار و اقتصاد با شــتاب در دستور 
کار متقاضیان قرار گرفــت. این وضعیت موجب 
شــد که کارفرمایان ایرانی در صنعت و در صنف 
و در هر رشــته از فعالیت های اقتصادی تشــکل 
خود را تأســیس و با دریافت مجــوز از نهادهای 
مختلف دولتــی کار خود را رونق دهند. اتاق های 
بازرگانی و تعــاون و اصناف به مثابه ســه ضلع 
توســعه بخش خصوصی و نهادهای کارفرمایی در 
حــوزه اقتصاد اکنون رونق دارند و به لحاظ کمی 
در وضعیت مناسبی قرار دارند. امروز هر فعالیت 
صنعتی و بازرگانی و صنفی برای خود تشکل های 
کوچک و بزرگ دارند کــه در چارچوب مقررات 
کلی و اساســنامه های خود فعالیــت دارند. البته 
تشــکل های کارفرمایــی در جریــان عمل نقاط 
ضعف دارند که به نظر می رسد برخی از این نقاط 
ضعف و کاســتی ها به مسایل کالن برمی گردد و 
برخی از مشکالت و ناتوانی ها در درون هرتشکل 
است. ضعف در تأمین منابع مالی، ضعف در انجام 
فعالیت های کارشناسان در سطح باال و ضعف در 
گردش با شــتاب کافی و قابل قبول در چرخش 
مدیران و ضعف در مناسبات با همتاهای تشکل ها 
در خارج از ایران را می توان به طور کلی برشمرد.

راِه پیش رو
بی تردید کاســتی ها و ضعف های تشکل های 
کوچک و بزرگ کارفرمایی به مرور زمان برطرف 
خواهد شــد. برای اینکه نهادهای مدنی و به ویژه 
تشکل های کارفرمایی روندی منطقی در افزایش 
قدرت خود را تجربه کنند وبه جایی برســند که 
توازن و تعادل واقعی با نهاد دولت پدیدار شــود 
چند اتفاق باید بیفتد. اتفاق بزرگ این اســت که 
ذهنیت خصوصی در ایران در باب ذهنیت دولتی 
و حکومتــی قد علم کند و به نقطه بی برگشــت 
برسد. ایرانیان به ویژه کارفرمایان باید این ذهنیت 
را داشــته باشــند که نهادهای حکومتی شامل 
دولت، مجلس و قوه قضاییه برای این تأســیس 
شده اند که خواســته های آنها را در حوزه امنیت 
داخلــی و امنیــت خارجی، آمــوزش عمومی و 
بهداشــت همگانی فراهم کنند و جز این نقش و 
وظیفه ای بر دوش آنها نیست. اگر این ذهنیت در 
میان کارفرمایان ایرانی زاد و رشد کند و نهادینه 
شــود دیگر منتظر نمی مانند که دولت یا مجلس 
برای آنها قانون مالیات، قانون تجارت، قانون پولی 
و بانکی تهیه و تصویب کنند و منافع دولت را بر 
منافع کارفرمایــان ترجیح دهند. اما این ذهنیت 
به سادگی ایجاد نمی شــود و نیازمند نیرومندتر 
است. تشکل های  کارفرمایی  تشــکل های  شدن 
کارفرمایــی با درک این ضرورت که باید خدمات 
کارآمد و پیش برنــده به اعضای خود ارایه کنند 
می تواننــد منابع کافی برای انجــام فعالیت های 
کارشناســی فراهم کنند وبرای دولت راه و بیراه 

را مشخص سازند. 
باور به نیروی کارشناســی در این وضعیت و 
همیشه مهمترین ابزار تشکل ها به حساب می آید. 
تشکل های کارفرمایی عالوه بر این باید با تأسیس 
نهادهــای اطالع رســانی در درون خود با صدای 
بلند داشته ها و کارکردهای خود را به اطالع افکار 

عمومی برسانند.

تشکل ها جان مایه توسعه جامعه

محمدهادی موقعی
 دبیر انجمن ملی 

لیزینگ ایران

حسین پیرموذن
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران

ویژه روز ملی تشکل ها
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نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در تیرماه؛13.1درصد
بانک مرکزی اعالم کرد: شــاخص بهای تولیدکننــده در ایران در دوازده ماه 
منتهی به تیر ماه 1397 نســبت بــه دوازده ماه منتهی به تیر ماه 1396 به  
میزان 13.1 درصد افزایش یافته اســت. شاخص بهای تولیدکننده در ایران 
براســاس سال پایه 1395 در تیر ماه 1397 به عدد 135.6 رسید که نسبت 
به ماه قبل 10.3 درصد افزایش داشــته است. این شاخص در تیر ماه 1397 
نســبت به ماه مشابه سال قبل معادل 27.8 درصد افزایش را نشان می  دهد 

و می تواند به عنوان یک شاخص پیش نگر برای اطالع زودهنگام از روند تورم به کار برده شود.

159.3 میلیون دالر صادرات زنجیره سیمان ثبت شد
آمار عملکرد ســه ماهه صادرات زنجیره ســیمان نشان می دهد ایران در 
ایــن مدت چهارمیلیون و 407 هزار و 695 تن محموله های صادراتی این 
بخش را به ارزش افزون بر 159.3 میلیون دالر روانه بازارهای جهانی کرد.

برپایه جداول آماری گمرک ایران، ارزش صادرات زنجیره ســیمان در دوره 
مزبور نســبت به مدت مشابه پارسال افت یک درصدی دارد، اما از نظر وزنی 
بدون تفاوت اســت. همچنین طی مدت یاد شده 12 هزار و 786 تن واردات 

زنجیره سیمان صورت گرفت که نسبت به سه ماهه نخست 1396 رشد 106 درصدی را ثبت کرد.

یادداشت

 نقش آفرینی تشکل ها 
در فرآیند صنعتی شدن 

روند کاهنــده منابع آب برای 
اســتفاده در کشــاورزی یک 
رخداد حتمی اســت پس به 
جای مجامله و ســهل انگاری 
و بــی اعتنایی باید برای همه 
برنامه  زراعــی  محصــوالت 
افزایش بهره وری از منابع آب 

تهیه کنیم.
دولت باید به جای پرداخت یارانه های سنگین به 
محصوالت زراعی همین مبالغ را صرف کمک های 
فنی، آموزشــی، آبیاری جدید کند تــا با افزایش 
میزان برداشــت محصول در هکتار از آب گرانبها 
و کمیاب موجود حداکثر اســتفاده را ببریم و سود 

کشاورزان را در افزایش بهره وری ببینیم.
دنیایــی که افراد عالیق و نیازهای متفاوت خود 
را در بســیاری از موارد همسو و مشترک می یابند، 
ضــرورت دخالت بخش هــای مختلــف از جمله 
صنعتگران در قالب تشکل ها برای پیگیری عالیق 

و منافع مشترک آنان آشکار می شود. 
 در واقع تشــکل ها نهادهای مردمی هستند که 
به عنوان واســطه بین دولت و ملت عمل می کنند، 
خواســته ها و نظرات مــردم را جمع آوری، تعدیل 
و پاالیش کــرده و در قالب طرح های منســجم و 

هماهنـگ در اختیار مسئوالن قرار می دهند.
امروز ایران در شــرایطی قــرار دارد که بیش از 
هر زمان دیگر به بســیج همگانی و همساز کردن 
توانایی های بالقوه، به ویژه در عرصه اقتصادی، نیاز 
دارد. بنابراین به نظر می رســد که توانمندســازی، 
ایجاد بستر همکاری از سوی عالی ترین سطوح نظام 
برای تشــکل های صنعتی فراهم شده و مشروعیت 

صمیمانه آنان پذیرفته می شود.
تشــکل ها در فرآیند صنعتی شدن نقش بسیار 
مهم و اساســی دارند از جمله اینکه: ارائه مشاوره 
تخصصی در زمینــه تکنولوژی، انجــام مطالعات 
بــازار، تحقیقــات صنعتی و برنامه هــای آموزش،  
تالش در راه بهبود کســب و کار و کوشــش برای 
دستیابی به اســتانداردهای محیطی و جهانی در 
صنعــت و تجارت، حذف موانع گســترش فعالیت 
بخش خصوصی و حمایت از ایجاد و توسعه صنایع 

کوچک و متوسط.
در  اسـت  الزم  فـوق  ضرورت هـای  براسـاس 
تشـکل ها،  فعالیـت  توسـعه  بـرای  بسترسـازی 
چنـد اقـدام توأمـان صورت گیـرد: قوانیـن حاکـم 
بـر تأسـیس و رسـمی شـدن تشـکل ها )بـه ویـژه 
تشـکل های صنعتـی که تشـکل های غیرسیاسـی 
و غیرانتفاعـی نیـز هسـتند( از حالـت چندگانگـی 
و چندپاره گـی و گاه متضـاد خـارج شـوند و بـه 
قانونـی جامـع، فراگیـر و آسـان تبدیـل گردنـد، 
بخشـی از اختیـارات و تصمیم گیری هـای دولت به 
تدریـج بـه تشـکل ها واگذار شـود، نقش تشـکل ها 
در تصمیم سـازی های کالن اقتصـادی و اجتماعـی 
بـه صورت مشـخص و روشـن در قوانیـن منعکس 
نهادهـای  در  همـکاری  روحیـه  ترویـج  و  گـردد 
دولتی بــا تشکل های صنعتی بــه عنـوان بخـش 
داوطلـب کـه دغدغه ای جز توسـعه کشـور ندارند، 

باشـد. مدنظر 

نایب رئیــس اتاق ایران با اشــاره به 
وضعیت امــروز کشــور، همگرایی و 
هم افزایی بیــن بخش های مختلف اقتصادی را 
امری مهم و ضروری توصیف کرد و ضمن تاکید 
بر لزوم فعالیت تشــکل های توانمند در کشور 
خواســتار میدان دادن به آنها از سوی دولت و 

حاکمیت شد.
سال هاســت که بخش خصوصی کشــور به 
دنبــال راهی بــرای اثرگــذاری مثبت ومفید 
بر اقتصاد کشــور اســت. در این بیــن اتاق ها 
و تشــکل های اقتصــادی گام هــای موثری را 
برداشــتند و حتی به همت اتــاق ایران به این 
خواسته خود جنبه قانونی بخشیدند و در مواد 
2 و 3 قانون بهبود مســتمر محیط کسب وکار 
دولت را مکلف کردند به هنگام تصمیم گیری و 
سیاست گذاری از نظرات تشکل های مربوطه و 
اتاق ها اســتفاده کنند. متاسفانه زمانی که این 
قانون به تصویب رسید، دولت وقت، هیچ کدام 
از بندهــای آن را اجرایی نکرد و این قانون هم 
به سرگذشت بسیاری از قوانین دیگر دچار شد. 
با این وجود بخش خصوصی در تمام این سال ها 
مطالبه گرایانه بر لزوم اجرای قانون و بهره گیری 
دولــت و دیگر دســتگاه های تصمیم ســاز از 
پیشــنهادهای تخصصی و کارشناسی اتاق ها و 

تشکل ها تاکید می کرد.
بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهم مجدد 
این خواسته تکرار شــد و با استقبال خوبی از 
ســوی رئیس جمهور مواجه شــد. در بسیاری 
از نشســت ها و جلسات، اســتفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی بــه عنوان رویکرد جدی دولت 
عنوان شد و حتی چندین بار در دولت دوازدهم 
این مهم از ســوی معاون اول رئیس جمهور به 
همه دستگاه های اجرایی ابالغ شد اما همچنان 

بدنه دولت از اجرای آن اجتناب می کند.
موضوع تشــکل ها و معرفی توانمندی ها و 
ظرفیت آنها برای پارلمان بخش خصوصی بسیار 
اهمیت دارد. حسین سالح ورزی، نایب رئیس 
اتــاق ایران و عضو کمیته راهبردی تشــکل ها 
از چنــد منظر به اهمیت و جایگاه تشــکل ها 
اشاره می کند. وی قانون بهبود مستمر محیط 
کســب و کار و مــاده 5 آن را مورد توجه قرار 
داده و تاکید دارد: بر اســاس ماده 5 این قانون 
اتاق ایران باید وظیفه ســاماندهی تشکل های 
اقتصــادی را بــه عهــده گرفته و بــه منظور 
جلوگیری از موازی کاری، هم پوشانی و اتالف 
انرژی باید نظام جامع تشــکلی، سیاست ها و 
برنامه ساماندهی تشکل ها را تدوین و اجرا کند. 
در همین راستا قدم های جدی برداشته که این 

همایش هم در همین قالب برگزار می شود.
عضو هیأت رئیســه اتاق ایران همچنین به 
مواد 2 و 3 همین قانون اشــاره کرده و گفت: 

در این مــواد، قانون گذار دولت را موظف کرده 
در فرآینــد تدوین قوانین، رویه هــا، مقررات، 
بخشــنامه ها، آیین نامه ها و غیره نظر اتاق ها و 
تشــکل های ذی ربط را دریافت کند. از طرفی 
تشــخیص و معرفی تشکل هایی که باید طرف 
مشورت دســتگاه ها قرار بگیرند به عهده اتاق 
ایران گذاشته شده است. برای همین می توان 
گفت موضوع تشکل ها و ساماندهی آنها بسیار 
مهم اســت. وی همچنین با نگاهی به شرایط 
امروز کشــور از لزوم هم فکــری، هم افزایی و 
همراهی همه بخش های اقتصادی سخن گفت 
و تصریح کــرد: تشــکل های تخصصی، قوی 
و صاحب سیســتم این توانایی را دارند که به 
بهبــود فرآیندهای اقتصادی کمک کنند. همه 
این مــوارد از یک طرف و اتــاق هم به عنوان 
پارلمــان بخش خصوص کــه توصیف دیگری 
از آن به عنوان تشــکل تشــکل ها وجود دارد، 
از ســوی دیگر باید مورد استفاده قرار گیرند و 
اجازه ندهند این ظرفیت ها بی اســتفاده باقی 
بمانند. این نکته هم باید در نظر گرفت که اتاق 
با وجود تشــکل های توانمند در دل خود معنا 
و مفهوم کاملی به خود می گیرد. بنابراین اتاق 
نگاه ویژه ای به تشکل ها دارد و وقت کافی برای 

تهیه و تدوین برنامه های این بخش می گذارد.

ســالح ورزی در ادامه به موضوع رتبه بندی 
تشکل ها اشــاره و تشــریح کرد: هدف اصلی 
رتبه بنــدی، ارزیابــی تشــکل ها و تهیه بانک 
اطالعاتــی کاملــی از تشــکل ها و مطالعــه 

مقایســه ای فعالیت آنها بر مبنــای معیارهای 
تعریف شــده بود. این اقدام اتاق کمک کرد تا 
تصویر و کارنامه ای دقیق و شــفاف از فعالیت 
تشکل ها تهیه شــود. وی بر این باور است که 
رتبه بندی تشــکل ها در وهله اول کمک خوبی 
برای خود تشــکل ها محسوب می شود تا نقاط 
ضعف و قوت خود را بشناسند و تحلیل جامعی 
از روند فعالیت خود داشته باشند. از طرفی این 
نگاه به تشکل ها کمک می کند تا برنامه ریزی 
مناســبی ارائه دهند. در وهله دوم رتبه بندی 
تشــکل ها برای اتاق مؤثر بود تا هیأت رئیسه و 
دیگر ارکان نیز شــناختی از وضعیت تشکل ها 
داشته باشند و میزان اثرگذاری هرکدام از آنها 
مشخص باشــد. به طور حتم زمانی که نیازها، 
کمبودهــا و نقاط قوت تشــکل ها مشــخص 
باشــد، بهتر می توان برای آنهــا برنامه ریزی و 
سیاســت گذاری کرد. در این وضعیت توانمند 

سازی تشکل ها نیز امکان پذیر است.
این عضو کمیته راهبردی ادامه داد: این کار 
انجام شــد و خود تشکل ها نیز همراهی خوبی 
داشــتند و امیدواریم اتاق و معاونت تشکل ها 
در گام بعــدی بســته و مجموعــه موثری از 
پیشنهادهای قابل اســتفاده و اصالحی را ارائه 
دهند و برای بهبود وضعیت تشــکل ها اجرایی 
کننــد. البته ســالح ورزی در این بین جایگاه 
تشــکل ها را از منظر اصــول حکمرانی خوب 
مورد بررســی قرار داد و خاطرنشان کرد: یکی 
از اصــول اولیه حکمرانی خــوب نحوه تعامل 
حاکمیت با تشــکل ها به عنوان یکی از اجزای 
جامعه است. گفت وگوی این دو اهمیت زیادی 
دارد. بی توجهی دولت و حاکمیت به تشکل ها 
یک گالیه قدیمی و تکراری و متاسفانه واقعی 
است که تشکل ها مطرح می کنند. آن ها هنوز 
به این باور نرســیدند که تشــکل ها می توانند 
طرف مشورت و بازوی فکری خوبی برای کمک 
به خودشان باشــند. این اتفاق هنوز نیفتاده و 

فاصله زیادی با آن داریم.

بهمن دانایی
 دبیر انجمن 

صنایع قند و شکر 

عضو کمیته راهبردی تشکل های اتاق ایران 

 تشکل های صاحب سیستم 
به بهبود فرآیندهای اقتصادی کمک می کنند

اتاق بــا وجود تشــکل های توانمند در دل 
خود معنا و مفهوم کاملی به خود می گیرد 
بنابراین اتاق نگاه ویژه ای به تشکل ها دارد 
و وقت کافی برای تهیه و تدوین برنامه های 

این بخش می گذارد

ویژه روز ملی تشکل ها



تولیدوصادراتمحصوالتشیالتیباتحریمهامختلنمیشود
رئیس سازمان شــیالت ایران با اشاره به اینکه تحریم های جدید تاثیری بر 
تولید و صادرات محصوالت شــیالتی ندارد، از تولیــد 1.2میلیون تن انواع 
محصوالت آبزی تا پایان سال خبرداد. حسن صالحی با بیان اینکه پیش بینی 
می شود تولید و پرورش ماهی در دریا و میگو به بیش از 1۰ درصد افزایش 
یابد، گفت: سیاســت ما در زمینه صید در خلیج فارس و دریای خزر حفظ 
 روند موجود، بازســازی ذخایــر برای احیای ذخایر، اقتصــادی بودن صید 

و حفظ اشتغال است و به دنبال افزایش سهم صید کشور در دریای عمان و اقیانوس هند هستیم.

یکمیلیارددالرازصادراتپتروشیمیهاثبتنشد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از معامله ۳۰۰ میلیون دالر در بازار ثانویه 
خبر داد و گفت: پتروشیمی ها امسال ۳.۵ میلیارد دالر صادرات داشتند که تنها 
2 میلیارد دالر آن ثبت شــده و مابقی به جاهای دیگر رفته است. محمدرضا 
پورابراهیمی افزود: پیش بینی ها از درآمدهای ارزی امسال حدود یکصد میلیارد 
دالر اســت ؛ در حالی که مجموع مصارف ارزی ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دالر ارزیابی 
می شــود. وی با بیان اینکه دولت دهم بازار ثانویه را پس از سه ماه راه اندازی 

کرد، گفت: برای بهبود شرایط بازار ارز، باید بازار ثانویه بر مبنای عملکرد درست ارزی فعالیت کند.
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دیــــدگــاه

عضوانجمنسنگایران
تاکید بر دریافت نظرات تشکل ها 

در فرآیند تصمیم گیری
عضو هیــأت نمایندگان اتاق 
علــل عقب  از  یکــی  ایران 
از  را دوری  ماندگی کشــور 
کار تیمی و گروهی دانست و 
تصریح کرد: هیچ التزام قلبی 
و عملی نسبت به این دست 

اقدامــات نداریم در حالی که امــروز تنها راه برون 
رفت از مشــکالت، ترجیح منافع جمعی به منافع 
فردی است. کشــور باید به ســمت تشکل گرایی 

حرکت کند.
قدیر قیافه، عضو انجمن ســنگ ایران با اشاره به 
ایــن موضوع که هر صنفی، مشــکالت خاص خود 
را دارد، تشــریح کرد: اینکه صاحبان کســب وکار 
در هر حوزه ای با تجربیات، ســالیق و دیدگاه های 
مختلف کنار هم بنشــینند و با یکدیگر تبادل نظر 
کنند، موجب می شــود مشکالت هر حوزه ای پیش 
از آنکــه بروز کند، پیش بینی شــده و راهکارهای 
مقابله با آن ارائه شود. از طرفی این افراد می توانند 
راه حل های عملی و اجرایی پیشــنهاد دهند و در 
نتیجه تشکل قادر اســت به پیشبرد اهداف تعیین 
شــده در هر بخشی کمک کند. این فعال اقتصادی 
این نکته را هم گوشزد کرد که اگر تشکلی بخواهد 
مؤثر باشد باید وظایف خود را به درستی انجام دهد؛ 
اگر قرار است نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح 
کنــد باید بدون هیچ گونه رودربایســتی و تعارفی 
حقایق را بگوید و رسالت خود را به صورت حرفه ای 
دنبال کند. البته وی به نگاه دولت و دســتگاه های 
تصمیم گیرنده در مورد تشکل ها خوش بین نبود و 
تاکید داشت که در سطح جامعه، وضعیت تشکل ها 
مناسب نیست چون آنها را بازی نمی دهند و التزامی 
به نظرات بخش خصوصی نمی شود. هرآنچه تاکنون 
در مورد تشکل ها گفته شده در حد شعار باقی مانده 
و علی رغم تاکید قانون بهبود مستمر محیط کسب 
وکار کماکان، تشــکل ها مورد توجه تصمیم گیران 
کشــور نیســتند. وی در ادامه از این حرکت دولت 
که تنها یک روز باقی مانده به اجرای یک سیاست، 
نظر بخش خصوصی را مورد ســئوال قرار می دهند، 
انتقاد و تاکید کرد: اگر آنها در فرآیند تصمیم گیری، 
پیشــنهادهای بخش خصوصی را بخواهند و از آنها 

مشورت دریافت کنند، به نفع اقتصاد خواهد بود.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران همچنین 
با اشــاره به اعزام نمایندگان اتاق ایران به مجامع و 
شوراها، تاکید کرد: این نمایندگان به هنگام حضور 
باید دیدگاه های کارشناسی خود را به صورت جامع 
و کامل در اختیار اعضای نشســت قرار دهند و این 
گونه از اتخاذ تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی 
جلوگیری کنند. قیافه در ادامه به موضوع رتبه بندی 
تشــکل های زیرمجموعه اتاق ایــران که به همت 
معاونت تشــکل ها و کمیته راهبردی انجام شــد، 
اشاره کرد. وی گفت: رتبه بندی و مطالعه وضعیت 
تشکل ها، اقدام ســازنده ای است که صورت گرفته 
و باید پیگیری شــود. در واقع همه ســاختارها و 
تشکلیات نیاز به تشویق و تنبیه دارند. این سیاست 
می تواند پیش برنده بــوده و به دنبال خود رقابت 

سالم را ایجاد کند.

اتاق  رئیســه  هیأت  عضو 
ایران نتایــج و آثار اجرای 
تشــکل های  ترازســنجی  پــروژه 
زیرمجموعــه اتاق ایــران را قدمی 
مثبت در راستای تحرک بخشی و 
ایجاد انگیزه در آنها برای مشارکت 
جدی تر دانســت و معتقد اســت، 
تدوین آئین نامه ای با هدف تعیین 
مســیر حرکت تشکل های مختلف 
اقتصادی می تواند راهی برای تقویت 
و حضور گســترده تر آنها در اقتصاد 

کشور باشد.
هیأت  عضــو  کاشــفی،  کیوان 

رئیسه اتاق ایران که در عین حال عضو کمیته راهبردی تشکل ها هست، 
تشکل ها را در کنار اتاق های استانی و اتاق های بین الملل یکی از سه رکن 
اصلی اتاق ایران دانســت. وی آنچه موجب تمایز تشکل ها از دیگر ارکان 
می شود را تخصص گرایی آنها و اقدامات حرفه ای اعضای تشکل ها عنوان 
کرد و گفت: تشــکل ها روی حوزه فعالیت خود تمرکز داشته و به صورت 
حرفه ای فعالیت می کنند. از طرف دیگر چون هر عضوی به دلیل کســب 
وکار تخصصی خود با تشــکل مربوطه در ارتباط است، بنابراین احساس 
همبستگی و وابستگی باالیی با بدنه تشکل ها دارد. آن ها می توانند از این 

طریق مسائل و موضوعات تخصصی خود را مورد بحث قرار دهند.
به باور کاشــفی، تشکل ها مجرایی هســتند که صاحبان کسب وکار 
می توانند از طریق آنها دغدغه ها و مشــکالت خود را پیگیری و برطرف 
کنند. وی در بخش دیگری از اظهارات خود به شیوه های متعدد مدیریتی 
که در حوزه تشــکل ها اعمال شــده است، اشــاره و تاکید کرد: در چند 
سال گذشته شیوه های مختلف مدیریتی اعمال شده و در همه آنها سعی 
کردیم نظارت کامل روی تشــکل ها داشته باشیم. تشکل های اقتصادی 
باید پاســخگوی نیازهــا و مطالبات اعضای خود باشــند و از طرفی باید 
زمینه ای فراهم می شــد تا نمایندگان تشــکل ها در صورت لزوم و برای 
پیگیری مشکالت و چالش های خود در مجامع و شوراها حضور پیدا کرده 
و مشــکالت خود را پیگیری می کردند. آن ها باید پیگیر موضوعات بوده 
و نظرات خود را مطرح کنند. در چنین شــرایطی وضعیت تشــکل ارتقا 
پیدا کرده و اعضا روابط نزدیک تری با تشکل پیدا می کنند. در این راستا 

حمایت های مادی و معنوی اتاق نیز وجود داشت و همچنان ادامه داد.
این عضو کمیته راهبردی تشــکل های اتاق ایــران در ادامه به اجرای 
پروژه رتبه بندی تشکل ها اشاره کرد که به همت معاونت تشکل ها و اواخر 
ســال گذشته انجام شد. وی بر این باور اســت که عملیاتی شدن پروژه 
ترازســنجی تشکل ها به شفافیت کار کمک کرد و بدین ترتیب مشخص 
شــد که اگر قرار است حمایتی از تشــکل ها صورت گیرد باید روی کدام 
تشکل ها تمرکز شــود. درهر صورت تشکلی که فعال تر بوده و مشارکت 

کارآمدتــری دارد باید از حمایت های بیشــتر و 
بهتری برخوردار شــود. این حرکت موجب شد 
تا تحرک و جنبش قابل توجهی بین تشــکل ها 
به وجود آید و تشــکل ها مشتاق شوند رتبه های 
بهتری کسب کنند. تالش تشکل ها برای کسب 
نمــره بهتر موجب می شــود ســطح فعالیت و 
مشــارکت آنها نیز رشد کند و اتاق به هدفی که 

دارد، دست پیدا کند.
وی ادامه داد: آنچه گفته شــد همــه در مورد وضعیت موجود بود. اما 
باید ببینیم چه کاری کنیم تا تشکل ها وضعیت بهتری داشته باشند. در 

این رابطه کمیته راهبردی دو نکته 
را مورد توجه قــرار می دهد، اولین 
مورد اینکه تشکل ها هر چه بیشتر 
با مســائل روزمره در حوزه فعالیت 
خود درگیر شوند و کسب وکار خود 
را توسعه دهند. از سویی بازریابی و 
از طرفی اطالعات و شیوه عملکرد 
خود را به روز رســانی کنند. آن ها 
بایــد حوزه های جدیدی برای اعضا 
ایجاد کرده و به طور کلی گســتره 

فعالیت اعضا را افزایش دهند.
کاشــفی موضوع بعدی را ایجاد 
و گسترش سطح روابط بین المللی 
تشــکل ها عنوان کرد و گفت: تشکل ها باید با تشکل های همگن خود در 
کشورهای مختلف ارتباط برقرار کنند و با اتاق های مشترک همسو شوند. 
از طرفی بایــد ظرفیت های خود را به آنها معرفــی و برای هم بازارهای 
جدیدی تعریف کنند. تشکل ها چون نگاه تخصصی دارند می توانند گزینه 
مناسبی برای معرفی توانمندی های کشور در حوزه های مختلف صنعتی، 
خدماتی، تولیدی و غیره باشند. این عضو هیأت رئیسه اتاق ایران در کل 

هدف اصلی اتاق را توسعه و رونق تشکل ها عنوان کرد.
وی بحــث دیگر در کمیته راهبردی را ایجاد انضباط در کار تشــکلی 
برشــمرد و ادامه داد: این کار جنبه های مختلفی دارد. تشــکل ها متنوع 
هســتند و کارکردهای مختلفی دارند. برخــی تخصصی و برخی صنفی 
هستند. در این بین قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اتاق را موظف 
کرده تا تشــکل هایی که حضور آنها الزم اســت را تأسیس کند و برای 
جلویگری از موازی کاری آنهایی که باید را ادغام کرده و شــبکه ســازی 
کند. این وظیفه اتاق است تا انضباط الزم را به این بخش بدهد. در حال 
حاضر ایجاد فدراسیون ها و کنفدراســیون ها در دستورکار قرار دارد و از 
طرفی اتاق ایران به دنبال آن اســت تا تشکل ها را بر اساس کارکردی که 
دارند طبقه بندی کند. کاشــفی تاکید کرد: باید سازوکاری اتخاذ شود تا 
همه تشکل ها با هر شیوه و حوزه فعالیتی بتوانند وارد اتاق ایران شوند و 
بر اساس مسیری که تعریف شده تقویت شوند. این مسیر باید تعریف شده 
و دقیق باشــد تا تشکل ها بدانند اگر بر اساس آن حرکت کنند می توانند 
مهم ترین رســالت خود یعنی مطالبه گری و پیگیری درخواست اعضا را 

دنبال کنند و درمجامع و شوراها حضور جدی داشته باشند.
وی در ادامه به یکی از خالهای مهم در روند کار رتبه بندی تشــکل ها 
اشــاره و تشــریح کرد: در این فرآیند قصد داشتیم سهم هر تشکل را از 
GDP به دســت آوریم. متاســفانه به دلیل نبود اطالعات کافی و وجود 

تعاریف متفاوت در مورد تشــکل هایی که در اتاق ایجاد شده اند و آماری 
که در مرکز آمار و بانک مرکزی وجود داشت، تنها سهم حدود 7۰ تشکل 
را در GDP حســاب کردیم. این عضو کمیته راهبردی تشــکل ها از تهیه 
آیین نامه ای مربوط به تشکل ها خبر داد و افزود: 
آیین نامه بعد از تصویب هیأت رئیســه، هیأت 
نمایندگان و هیــأت عالی نظارت، ماخذی برای 
حرکت تشــکل ها و راهی بــرای ضابطه مندی 
آن هــا خواهد بود. تــا امروز حــدود 6۰ تا 7۰ 
درصد آیین نامه آماده شده و در تالش هستیم 
تا دو ماه آینده نســخه نهایی را در هیأت رئیسه 
تصویب کنیم. کاشفی همچنین به ارتقای جایگاه 
تشــکل های استانی نیز اشــاره و تصریح کرد: در برنامه های پیش رو نیز 

توجه ویژه ای به تشکل های استانی شده است.

عضوکمیتهراهبردیتشکلهایاتاقایرانمطرحکرد

 آئین نامه تشکل ها چارچوبی برای 
حرکت کارآمد در راستای تحقق اهداف

اجرای پروژه ترازسنجی تشکل ها به شفافیت 
کار کمک کرد و مشخص کرد که اگر قرار 
است حمایتی از تشکل ها صورت گیرد باید 

روی کدام تشکل ها تمرکز شود

ویژه روز ملی تشکل ها
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تالش فرانسه برای تکمیل قرارداد صادرات هواپیما به ایران
وزیر اقتصاد فرانسه گفت که در تالش است تا از آمریکا برای تکمیل قرارداد 

صادرات هواپیماهای ATR به ایران معافیت بگیرد.
بــرون لومیراعالم کرد: اخیــراً مذاکراتی را با »اســتیون منوچین« وزیر 
اقتصاد آمریکا داشــته و امیدوار است که بتواند معافیت هایی را از آمریکا 
درخصوص شــرکت های کوچک و متوسط و فرصت های شغلی فرانسه در 
ایران به خصوص درباره صادارت هواپیماهای ATR داشته باشد. وی افزود: 

توافق صادارت هواپیماهای ATR پیش از آغاز تصمیم آمریکا برای تحریم بسته شده بود.

ارائه سند الگوی کشت تا دو ماه آینده
قائم مقام معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی از ارائه سند الگوی کشت به 

برنامه ریزان تا یکی دو ماه آینده خبر داد.
وفابخش گفت: یکی از مشــکالت بزرگ در بخش کشــاورزی این است که 
سند آمایش سرزمین نداریم. وی گفت: الگوی کشت دو مولفه اساسی دارد، 
تکنیک کار یکی از این مولفه هاســت و در این زمینه مشــکلی وجود ندارد 
مولفه دوم، سیاســت گذاری است که مشــکل اساسی در این قسمت وجود 

دارد و تالش ها بر این است این مؤلفه حل شود تا حوزه تکنیک نیز به صورت موثرتر دنبال شود.

یـادداشـت

 تردید در کار تشکلی
یک اشتباه استراتژیک

ــدد  ــه م ــه ب ــت ک سال هاس
تجربــه جهانــی، اهمیــت و 
ــخص  ــکل ها مش ــگاه تش جای
ــف  شــده و کشــورهای مختل
بــرای تحقــق رشــد و توســعه 
تشــکل گرایی  ســمت  بــه 
کرده انــد.  پیــدا  ســوق 
مانــع  قادرنــد  تشــکل ها 
اتخــاذ تصمیماتــی شــوند 

کــه بــه ضــرر بخش خصوصــی اســت. البتــه 
نبایــد فرامــوش کــرد؛ تشــکل زمانــی معنــا پیــدا 
می کنــد کــه اعضــای آن روحیــه مطالبــه گــری 
داشــته باشــند. اگــر نقصــی در فرآینــد تجــاری، 
ــه وجــود آمــد بایــد آن را  تولیــد و کســب وکار ب
بــا تشــکل مربوطــه در میــان گذاشــته و بخواهنــد 
راه حل هــای الزم در اختیــار مســئوالن و تصمیــم 
ــئله  ــک مس ــرف ی ــان ص ــرد. بی ــازان قرار گی س
ــد  ــی می توانن ــی نیســت، تشــکل ها در صورت کاف
توانمنــدی خــود را بــه اثبــات برســانند کــه بــرای 
بــرون رقــت از چالش هــا بــه وجــود آمــده، 

ــد. ــه دهن ــکار ارائ راه
در ایــن راســتا بهتریــن بســته تشــویقی بــرای 
ــی،  ــش خصوص ــی بخ ــور کل ــه ط ــکل ها و ب تش
ــن  ــه ای واگــذاری اجــرای پروژه هــای اقتصــادی ب
ــی را  ــش نظارت ــا بخ ــت تنه ــت و دول ــش اس بخ
ــل  ــه اص ــی ک ــر قابلیت های ــرد. اگ ــده بگی برعه
۴۴ تعییــن کــرده کــه یــک بخــش مهــم آن بــه 
ــری،  ــرای تصمیم گی ــط اســت را ب صــادرات مرتب
ــی  ــه بخش خصوص ــرا ب ــت و اج ــارت، مدیری نظ
واگــذار کنیــم و از ســوی دیگــر، موانــع مختلــف 
ــداف از  ــق اه ــاهد تحق ــم ش ــر راه برداری را از س
ــه  ــرا ک ــود. چ ــم ب ــده خواهی ــن ش ــش تعیی پی
بخش خصوصــی خــود را در منفعــت و ضــرر 
پــروژه دخیــل می بینــد و در نتیجــه تــالش 
ــل در  ــا تقلی ــره وری را ب ــن به ــا بهتری ــد ت می کن

ــت آورد. ــه دس ــادی ب ــای اقتص مولفه ه
در حــال حاضــر تشــکل هاي صنفــی و حرفــه 
ــی  ــی، محل ــع مل ــبی در مجام ــگاه مناس اي جای
از  اســتفاده  انــد.  کــرده  پیــدا  بین المللــی  و 
ــاي واســط  ــوان حلقه ه ــه عن ــی، ب ــاي مدن نهاده
بیــن دولــت و جامعــه بــه منظــور تســهیل ارتباط، 
ــارت  ــز نظ ــات و نی ــت ها  و مطالب ــه درخواس ارائ
و پیگیــري از تجــارب مثبــت بشــري در جوامــع 
مختلــف اســت کــه در قالــب تشــکل هاي صنفــی 

ــت می کننــد. فعالی
در حــوزه اقتصــادي از جملــه کســب و کار 
ــته  ــگاه خاصــی داش ــواره جای ــز تشــکل ها هم نی
و می تواننــد فضــاي مســاعدي بــرای تعامــل 
بنگاه هــاي  بیــن  یافتــه  ســازمان  و  مناســب 
آورنــد.  وجــود  بــه  حاکمیــت  و  اقتصــادي 
ــط  ــه راب ــن  حلق ــا و تشــکل ها، مهم تری اتحادیه ه
بیــن تولیدکننــدگان، دولــت، مصــرف کننــدگان 
ــی  ــاي کارفرمای ــان اتحادیه ه ــن می ــوده و در ای ب
بــازوي توانمنــد تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 

ــد.    ــمار می آین ــه ش ب
ادامه در صفحه 7

علی لشگری
 عضو هیأت مدیره 

جامعه مدیران و متخصصان 
صنعت کفش

وب سایتپست الکترونیکیتلفننام تشکل 
88932441info@imtumed.com - info@imtumed.irwww.imtumed.irاتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران

88738575info@ivoi.irwww.ivoi.ir - 88754735 - 88754680اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی ایران

 -22067160esabzian@yahoo.comاتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران

4info@itema.irwww.itema.ir-88921493اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاك ایران

55634343sadeghzadeh1942@gmail.comwww.irancarpetexporters.comاتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش ایران

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس 
 -88448001iahanian_l@yahoo.comو فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت

77652235info@leatherunion.comwww.leatherunion.com - 77528202اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران

33934708info@ipleasso.comwww.iplea.irاتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ساالمبور و چرم ایران 

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره 
5iran.gold@yahoo.comwww.jmeu.ir - 66340094و سنگ های قیمتی ایران

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین ها 
- 86085424atmak1388@gmail.comو ادوات کشاورزی ایران

8info@furniran.comwww.furniran.com-88615795اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران

88810522irempa.vakil@gmail.comwww.irempa.irاتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران

88511721info@uise.irwww.uise.irاتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران

88270006m.lozoomiyan@yahoo.comwww.iranbread.ir - 88259362 - 88259363 - 88267563اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان نان ایران

55690610ir_tea_ association@yahoo.comwww.iranianteaassociation.com-55690614اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور

- 3hosainkamali@yahoo.com - 07138222001اتحادیه تولیدی – صادراتی فراورده های شیرین بیان ایران

88847417info@inodu.irwww.inodu.ir - 88847460اتحادیه حفاران غیرنفتی

 اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیك 
88619268info@enscu.irwww.enscu.ir - 88605411 - 88605846و شبکه های ایمنی

88879224info@evril.irwww.evri.irاتحادیه شرکت های ویدیو رسانه )سینمای خانگی (

5Info@idfea.irwww.idfea.ir-88311384اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران

33133719info@irancasing.comwww.irancasing.com-33133163اتحادیه صادرکنندگان روده ایران

77653555info@ipieu.comwww.ipieu.comاتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران

88511611mail@opex.irwww.opex.ir-88508253اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی

- 44410541Zn.pb.union7@gmail.comاتحادیه صادرکنندگان فراورده های صنایع و معادن سرب و روی

88310769info@ihsta.irwww.ihsta.ir-88842608اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده های غذایی ایران

16officeisomee@yahoo.comwww.isomee.org - 88982612اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

 اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
44479144info@ict-u.comwww.ict-u.com - 66532072مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران 

.22007660info@airi.ir-behravan.lorestan@yahooاتحادیه صنایع بازیافت ایران
comwww.airi.ir

88879224info@cdia.irwww.cdia.irاتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران

40443516info@iasia.irwww.iasia.ir - 40443512اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

88939095info@irsou.comwww.iranemka.com -88925259 - 88939097اتحادیه مالکان کشتی

88810523info@iranfruiti.comw.iranfruiti.comاتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران

66956956info@sifs.irwww.sifs.irاتحادیه وارد کنندگان مکمل های رژیمی ،غذایی، ویتأمینی و گیاهی

78office@siphi.netwww.siphi.org-66974425اتحادیه واردکنندگان دارو

86037681uiii310@yahoo.comwwwuiii.ir - 86037640 - 86037605اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران

22010556info@molybdenunm-ngo.comwww.molybdenum-ngo.com - 22010634انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن

44297963info@anjomansilo.comwww.anjomansilo.comانجمن سیلوداران ایران

66565616info@rtcguild.comwww.rtcguild.com - 66565615انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

88735474iranupvc.profile@gmail.comwww.iranupvc-dia.irانجمن صنایع پروفیل در و پنجره یو پی وی سی ایران

88195074info@foodimporters.irwww.foodimporters.ir-26702846-26702849انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی

2Ardsazan.iran@yahoo.comwww.ardsazaniran.ir-88888361انجمن آردسازان ایران

88963292anjoman.hamkar@yahoo.comwww.atcal88.comانجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون ایران

88810521info@iranorganic.comwww.Iranorganic.org-88381359-88381358انجمن ارگانیك ایران

66028772info@aftaa.irwww.aftaa.irانجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات )افتا( 

- 6294909Iranfig.association2018@gmail.com-0713انجمن انجیر ایران

IECS 88439192-22882550انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایرانinfo@iranecs.comwww.iranecs.com

- 22225141institute@parsoilco.comانجمن پاالیشگاههای روغن سازی ایران

88643437secretary@aiph.ir-mjt@aiph.irwww.aiph.irانجمن پایانه داران بنادر ایران

3432474167info@iranpistachio.orgwww.iranpistachio.orgانجمن پسته ایران

7irbwa@hotmail.comwww.irbwa.com-22650445انجمن تولید کنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی ایران

4isp.association@gmail.comwww.steeliran.org - 88551701انجمن تولید کنندگان فوالد ایران

- 88611215anjomansenfimacaroni@gmail.comانجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان ماکارونی

88683909info@epa_iran.irwww.epa-iran.irانجمن تولیدکنندگان اتانول ایران

انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت سنگین معدنی 
88992821hminc.ir@gmail.comwww.hminc.ir - 88992439ساختمانی و راهسازی

88833533info@ippfa.irwww.ippfa.ir - 88833530انجمن تولیدگنندگان لوله و اتصاالت پلی اتیلن 

66892132info@iranaac.irwww.iranaac.irانجمن تولیدکنندگان بتن سبك اتوکالو شده

88821098info@caspianseeds.comwww.ispa-ir.comانجمن تولیدکنندگان بذر ایران

88705078electricalpaneliepma@gmail.comwww.electricalpanel.ir-88705076-88102505انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران

66562440rouzbeh_zaman@yahoo.comwww.iran-eps.comانجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار ایران

88421458info@irancchp.irwww.irancchp.ir - 88415943انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران

- - 13 - 88502811انجمن تولیدکنندگان حالل های هیدروکربنی ایران

70assosiation.oliveoil@yahoo.comwww.ngo-zeytoon.com-88954369انجمن تولیدکنندگان روغن زیتون و زیتون شور ایران

 -22575050info@behdashtkar.comانجمن تولیدکنندگان شیر خشك و غذای کودك

77381558anjomanshiralat@gmail.comwww.sanfa.ir - 77381658انجمن تولیدکنندگان شیرآالت بهداشتی 

اطالعات تشکل های زیرمجموعه اتاق ایران

ویژه روز ملی تشکل ها



اطالعات تشکل های زیرمجموعه اتاق ایران

تولید خرمای خوزستان وضعیت خوبی ندارد 
رئیس اتاق اهواز گفت: امســال به دلیل شرایط اقلیمی و محدودیت های آبی 
محصول خرمای خوبی در استان وجود ندارد و معلوم نیست سال آینده چه 

اتفاقی برای این محصول خواهد افتاد.
شهال عموری با بیان این که خرما یکی از مهمترین تولیدات استان است، گفت: 
در این خصوص کمیسیون کشاورزی اتاق اهواز با استفاده از نظرات کارشناسان 
و به منظور افزایش بهره وری در صنعت خرما و توســعه زیرساخت های تولید، 

پیشنهاد تشکیل شهرک فرآوری خرما را ارائه داد اما در این زمینه همکاری مناسبی صورت نگرفت.

فشار خصولتی ها برای اجرای پروژه های شان
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اعالم کرد، هر کسی که می خواهد 
فعالیتی در عرصه منابع طبیعی انجام دهد، باید از ســازمان جنگل ها مجوز 
بگیرد. این در حالی اســت که فشــارهای زیادی به این سازمان می آورند تا 
طرح های شان را انجام دهند که عمده آن ها خصولتی هستند. خلیل آقایی با 
بیان این که فشارهایی به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری وارد می شود 
که عمده آن از سوی خصولتی ها است، گفت: سازمان جنگل ها باید جایگاهی 

پیدا کند که نه گفتن و مجوز ندادنش اعتبار داشته باشد و کسی نتواند خالف آن را اجرا کند. 
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یـادداشـت

ادامه از صفحه 6
ایــن تشــکل ها بــا جمــع آوري اطالعــات 
ارائــه آنهــا بــه اعضــا،  الزم و بــه هنــگام و 
قــدرت  تصمیم گیري هــاي مدیریتــی را بــراي 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان بــاال می برنــد. از 
ــط  ــه  واس ــش حلق ــد، نق ــر، می توانن ــرف دیگ ط
بیــن بنگاه هــاي کوچــک و متوســط و دولــت 
را بــرای انتقــال و انعــکاس نظــرات، طرح هــا، 
ــن  ــد. در ای ــا کنن ــع و مشــکالت ایف ایده هــا، موان
صــورت اعضــا می تواننــد حضــوری قــوی و موثــر 

در مراجــع تصمیم گیــری داشــته باشــند.
توســعه  و  خارجــی  تجــارت  حــوزه  در 
بازارهــا نیــز نقــش تشــکل ها بســیار مهــم 
ــناخت  ــی ش ــی توانای ــه تنهای ــا ب ــت؛ بنگاه ه اس
دقیــق بازارهــا و ورود قدرتمنــد در بازارهــای 
بــا  تشــکل ها  و  ندارنــد  را  بین المللــی 
نمایشــگاه ها  در  حضــور  و  موثــر  ارتباطــات 
و  تبلیغــات محیطــی، امــکان حضــور بهتــر 
ــم  ــی فراه ــارت خارج ــوزه تج ــا را در ح بنگاه ه
ــداف  ــن اه ــا تبیی ــن ب ــر ای ــالوه ب ــد. ع می آورن
و  اســتراتژي هاي مــدون و همســو از رقابــت 
منفــی اعضــاي خــود جلوگیــري کــرده و در 
ــه  ــتمر و ب ــوزش مس ــق آم ــدت از طری ــد م بلن
ــه  ــی و ارائ کارگیــري ابزارهــاي مدیریــت بازاریاب
ــراه  ــه هم ــازار ب ــدون از ب ــفاف و م ــات ش اطالع
آنالیــز تقاضــاي محصــول در  آینــده آن بــازار، به 
ــازي  ــد و توانمندس ــه رش ــد زمین ــی می توان خوب

بنگاه هــا را فراهــم کنــد. 
ــز در ســالیان  ــران نی ــت تشــکل ها در ای اهمی
اخیــر بــه وضــوح درک شــده و ایــن موضــوع را 
ــه بحــث  تشــکل ها  ــوان در توجــه جــدي ب می ت
در قوانیــن مصــوب چندیــن ســال اخیــر از جمله 
ــادي  ــعه اقتص ــاله توس ــج س ــه پن ــون برنام قان
ــب و کار  ــاي کس ــتمر  فض ــود مس ــون بهب و قان
مشــاهده کــرد؛ بــه عنــوان مثــال از مجمــوع 29 
ــب و  ــط کس ــتمر محی ــود مس ــون بهب ــاده قان م
ــف  ــه وظای ــه  طــور مســتقیم ب ــاده، ب کار، 26 م
ــه  ــور توج ــی کش ــتگاه هاي اجرای ــت و دس دول
ــران ذکــر  ــاق ای کــرده؛ در 14 مــاده، وظایــف ات
ــکل هاي  ــتقیم تش ــف مس ــاده  وظای ــده، 7 م ش
اقتصــادي را بیــان کــرده و 6 مــاده نیــز ناظــر بــه 
وظایــف مســتقیم شــوراي گفــت و گــوي دولــت 
و  بخش خصوصــی بــه عنــوان پــل ارتباطــی 
بــراي بحــث و تبــادل نظــر دربــاره موضوعــات و 
ــادی و  ــکل هاي اقتص ــل تش ــته هاي متقاب خواس

ســایر نهادهاســت.
ــی  ــه اصل ــز وظیف ــا تشــکل ها نی ــاط ب در ارتب
اتــاق ایــران کمــک بــه دولــت و حمایــت از 
ــای  ــت از اعض ــت و حمای ــودش اس ــای خ اعض
اتــاق بــا رشــد فضــای کســب و کار ممکــن 
ــن  ــان، بهتری ــه کارآفرین ــن زمین ــود. در ای می ش
ــه  ــه ب ــه ن ــتند ک ــی هس ــوران بخش خصوص مام
ــه  ــت شــخصی بلک ــود و منفع ــال کســب س دنب
ــتند.  ــد هس ــتغال و تولی ــاد اش ــال ایج ــه دنب ب
بنابرایــن نبایــد بــه هیــچ وجــه نســبت بــه 
ــد  ــد و بای ــد ش ــار تردی ــکل ها دچ ــگاه تش جای
ــر  ــرد در سرتاس ــگاه و رویک ــن ن ــرد ای ــالش ک ت
ــز  ــور نی ــه کش ــن نقط ــی دورتری ــور و حت کش

ــد. ــدا کن ــرورش پی پ

وب سایتپست الکترونیکیتلفننام تشکل 
88726756info@tiema.irwww.tiema.ir-88714006-88552386انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت دخانی

15l.hashemi2012@gmail.comwww.anjomanzoroof.ir-88997010انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف

10info@pvc-asso.irwww.pvc-asso.ir-88786609انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی

- 44556010info@behnooshiran.com - 44556020 - 44556030انجمن تولیدکنندگان ماالشعیر و مالت

44787134info@imbpa.comwww.imbpa.comانجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند

44255631info@mobilesandica.comwww.mobilesandica.com-44256558 - 44255632انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه

 انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
88071951info@sembio.irwww.sembio.ir - 88071538محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران

88895395info@matiba.irwww.matiba.ir - 88899255انجمن تولیدکنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان 

84138200info@iiha.irwww.iiha.irانجمن خدمات بین المللی سالمت

88762889info@aattai.orgwww.aattai.org-3-88731668-88758731انجمن خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

88793970info@ivma.irwww.ivma.irانجمن خودروسازان ایران 

44867458info@iranadna.comwww.iranadna.com - 44867466 - 44867481انجمن دارندگان نشان استاندارد

66966540Cioch90@gmail.comwww.adaka.irانجمن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ایران

- - - انجمن زغال سنگ ایران

04533742001info@iranhoney.comwww.iranhoney.com - 04533742003 )داخلی 17(انجمن زنبورداران و تولید کنندگان عسل ایران

88838931info@sipiem.comwww.sipiem.com-88831917-88847638انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

88342600info@satsa.irwww.satsa.ir - 88348113انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران )ستصا(

88374506info@iapma.irwww.iapma.ir - 88371033 - 88371031 - 88374520انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو

- 26207252ittaia16@gmail.comانجمن سرمایه گذاران مناطق نمونه گردشگری ایران 

88810531info@ifjia.orgwww.ifjia.orgانجمن سرمایه گذاری های مشترک ایران و خارجی

88652539info@iropex.irwww.iropex.ir - 88652798انجمن سنگ آهن ایران

88091913info@stoneassociation.irwww.iranstoneassociation.com-88088668انجمن سنگ ایران

3info@irapec.comwww.irapec.com-88318701انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی

66469105info@acco.irwww.acco.ir-66402037انجمن شرکت های ساختمانی

88227611iranexpocenters@gmail.comwww.anjoman-iran.comانجمن شرکت های نمایشگاههای بین المللی

44898661info@aiaciran.orgwww.aiaciran.org - 44898674انجمن شرکت های اتوماسیون صنعتی

- - 88660066انجمن شرکت های بیمارستان ساز ایران 

22083959info.ismeic@gamil.comwww.ismeic.org - 22083420انجمن شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران 

14anjoman@edca.irwww.edca.ir-44443011انجمن شرکت های توزیع برق

- 86036927info@kep-co.com - 86036932انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران

4info@ittoa.irwww.ittoa.ir - 86043501انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران

66426830aipc94@yahoo.comwww.aipc94.ir-9-66912338-3-66911842انجمن شرکت های زنجیره ای گوشت مرغ

4/22632231info@wwcs.irwww.wwcs.ir-22005552انجمن شرکت های صنعت آب و فاضالب

44009809info@apir.ir - 44093720انجمن شرکت های صنعت پخش ایران
info@iranian-distribution-co.com www.apir.ir

86046354ecca-opi@ecca-opi.comwww.ecca-opi.ir - 86046348 - 86046342انجمن شرکت های مهندسی و ساخت )صنایع نفت، نیرو(

44042417info@aira.irwww.aira.ir-44022546انجمن شرکت های هواپیمایی

88740188Aics1385@gmail.comwww.aics.irانجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت بر طرحها

66729061aisctu@yahoo.comwww.asia_irca.ir )داخلی 312(انجمن شرکت های نمایندگی خدمات صنعت بیمه کشور

88099434info@iccair.comwww.iccair.com-88373088انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

- 66348598info@ihceaانجمن صادرکنندگان صنایع دستی ایران

88832528info@examie.comwww.examie.com-88832523-88831480انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ایران

www.teex.ir- 22133256انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران 

info@irseia.comwww.irseia.com- انجمن صنایع انرژی های تجدید پذیر ایران 

88787719info@reopec.comwww.wreopec.com - 88787720انجمن صنایع بازیافت فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی ایران

7info@ianianacm.comwww.iranianacm.com-88753436-88558613-88558066-88546313انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران

44477528anjomansomom@yahoo.comwww.ippa.ir-44458786انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم ایران

88770044info@piai.irwww.piai.ir-88664060انجمن صنایع چینی ایران

66900238mjd.ghadiri@gmail.comwww.irfia.ir-66949103-66900431انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران

26413066info@dhci.orgwww.dhci.org-26413937انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی ایران

7info@ir-dis.orgwww.ir-dis.org-88245446انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

88964260Sugar.syndicate@yahoo.comwww.isfs.irانجمن صنایع قندوشکر ایران

88765164info@igia.org.irwww.igia.org.ir-88517193انجمن صنایع گالوانیزه ایران

88808800mrmasaebi@yahoo.comwww.issia.ir - 88915155 - 88915154انجمن صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات 

88746839info@iranassociation.irwww.iranassociation.ir-88744576انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

26200372info@aiti.org.irwww.aiti.org.ir-22021007-26200196-26200294انجمن صنایع نساجی ایران

88415570info@ilzima.orgwww.ilzima.org-88437195انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران

88318378info@gi-ma.irwww.ji-ma.irانجمن صنایع و معادن گچ کشور

88195689bunkering.iran@gmail.comwww.ibia.irانجمن صنعت بانکرینگ ایران

- 88770678apicgh@yahoo.com - 88780679انجمن صنعت پتروشیمی 

88820624info@iranfoundry.comwww.iranfoundry.comانجمن صنعت ریخته گری ایران

88102760info@cementassociation.irwww.cementassociation.irانجمن صنعت سیمان

88934920info@motorcyclesandika.orgwww.motorcyclesandika.orgانجمن صنعت موتور سیکلت ایران

8info@ifmma.irwww.ifmma.ir-88485356انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران

www.iricsc.ir- 88523274انجمن مجتمع های تجاری چند منظوره ایران

88825385anjoman.modiran@yahoo.com-88304070انجمن مدیران صنایع
info@amsiran.comwww.amsiran.com

88515526info@iran-gma.comwww.iran-gma.comانجمن مدیریت سبز ایران

ویژه روز ملی تشکل ها



نشریه داخلی - شماره 31 - مرداد 81397

دالر ۴۲۰۰ تومانی را دولتی ها گرفتند نه بخش خصوصی 
رئیس مجمع واردات با بیان اینکه اغلب گیرندگان ارز دولتی، شــرکت های 
خصوصی نبودند، گفت: کســانی که تا امروز از ارز دولتی اســتفاده کرده اند 
خیلی وابســته به بخش خصوصی واقعی نبوده اند، بنابراین تقاضای ما این 

است که اعالم شود این ارز به چه کسانی و برای چه داده شده است؟
علیرضا مناقبی،  رئیس مجمع واردات افزود: اقتصاد یک موجود بسیار زنده 
و حساس اســت که با کوچکترین تلنگر واکنش نشان می دهد. وی افزود: 

هیچ کس با تک نرخی ارز مخالفتی نداشت اما تعیین نرخ دستوری ارز، کار درستی نیست.

ایران در آستانه پیوستن به اتحادیه گمرکی اوراسیا
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه ایران در آستانه پیوستن 
به اتحادیه گمرکی اوراسیا است، گفت: روسیه ممنوعیتی از لحاظ انتقال پول، 
کشتیرانی و بیمه  محموله های تجاری در تجارت با ایران در زمان تحریم ندارد. 
کاوه زرگــران اظهار کرد: بعد از آغاز تحریم هــای آمریکا علیه ایران، این 
مشتریان اصلی نفت کشور هستند که می توانند عامل اثرگذاری تحریم ها 
باشند. وی ادامه داد: ترکیه و روسیه اعالم کرده اند از مواضع ایران حمایت 

کرده و تنها از تحریم هایی که سازمان ملل علیه کشوری وضع کند پشتیبانی می کنند.

نـــــگـاه

رئیس انجمن ارگانیک
 اقتصاد را در چارچوب 

تشکل گرایی بنگریم
رئیــس انجمــن ارگانیــک 
تشــکل ها را کوله بــاری از 
تجربه دانست که در روزهای 
ســخت و پیچیده اقتصادی 
مانند تحریم و برجام میزان 
اثرگذاری خود را نشان داده 

اند. تشکل ها می توانند مقاومت و تالش کنند و قادر 
به حل معضالت هستند؛ باید از توانمندی و ظرفیت 

آنها استفاده بهینه شود.
سیدرضا نورانی با بیان این مطلب که متاسفانه 
توانمندی و تجارب تشکل ها به کار گرفته نمی شود، 
تشریح کرد: برای مثال در مسئله قیمت ارز ما بارها 
نظراتمان را به مسئوالن اقتصادی ارائه کردیم ولی 
مجدد در تعیین قیمت دالر تصمیم دیگری گرفته 
شد. این فعال اقتصادی افزود: هدف اقتصاد ما باید 
صادرات باشــد نه واردات. کشوری مانند چین به 
دلیل تولید انبوه، به ابر قدرت تبدیل شده در حالی 
کــه ما مدام در حال واردات هســتیم. وی تصریح 
کــرد: تحریم ها در گذشــته هم وجود داشــت و 
پدیده جدیدی به شــمار نمی آید. در این وضعیت 
باید مدیریت مصــرف بهینه را یاد بگیریم . باید در 
تولید به خودکفایی برسیم و از دانش روز دنیا برای 
بهبود تولید استفاده کنیم. وی از تصمیم گیری های 
یک شــبه به عنوان نقطه ضعف اقتصــاد نام برد 
و گفــت: ارز دولتی نبایــد وارد  چرخــه اقتصاد 
 می شــد و بایستی صرفا برای تأمین مایحتاج مردم 

به کار می رفت.
این فعال اقتصادی گفت: اقتصاد کشــور رونق 
و وضعیــت خوبی ندارد که عدم وجود تشــکل ها 
پایه و اســاس این مشــکالت اســت که به عنوان 
مثال اگر در حوزه ارز، تشــکل های مربوطه وجود 
داشتند، شرایط اینگونه پیش نمی رفت. وی با بیان 
اینکه برخی از مشــکالت اقتصاد کشــور ناشی از 
تصمیمات خلق الساعه و ناگهانی است، بیان کرد: 
 عواقب اینگونــه تصمیمات متوجه بخش خصوصی 

و مردم خواهد شد.
وی تصریح کرد: در دهه های گذشــته به دلیل 
رشــد جمعیت و عدم گسترش ســریع اطالعات، 
حمایت از صنایع بزرگ اساس کار کشورها بود اما 
در روند امروز جامعه جهانی بنگاه های کوچک غالب 
هســتند به طوری که حدود ۸۰ درصد اشتغال در 
اروپا مربوط به گروه های کوچک و متوســط است 
اما در ایران چنین تعریفی وجود ندارد. شــاید در 
اصل اقتصاد کشــور را به کمــک همین بنگاه های 
کوچک و متوســط جلو ببریم امــا حمایت الزم از 
آنها نمی شــود. در حال حاضر جمیع تسهیالت در 
اختیار واحدهای بزرگ قرار می گیرد. نورانی تاکید 
کرد: هدف گذاری ما باید اقتصاد آزاد باشــد که در 
مســیر تولید و صادرات قدم بردارد. ارائه ارز پایین 
به تولیدکننده خارجی موجــب تقویت او و رکود 
شهرک های صنعتی و عدم تولید انبوه می شود. در 
نتیجه مســیر تولید کننده عوض شده و نمی تواند 
رقابت کند. متاســفانه همین بــی تدبیری ها مانع 
جدی حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور شده است.
ادامه در صفحه 9

اطالعات تشکل های زیرمجموعه اتاق ایران
وب سایتپست الکترونیکیتلفننام تشکل 

9359897695info@hrmsociety.irwww.hrmsociety.irانجمن مدیریت منابع انسانی ایران

info@iranqms.irwww.iranqms.ir 8871۲18۲- 9۴- 881۰119۲انجمن مدیریت کیفیت ایران

- -  -انجمن مس ایران 

883813۴1info@naid.irwww.naid.irانجمن ملی خرمای ایران

 -556۲۴618Ali.nili.ah@jmail.comانجمن ملی سیب زمینی ایران

889۲7986info@inpia.comwww.inpia.comانجمن ملی صنایع پالستیک و پلیمرایران

66۴۲7573soipi@yahoo.comwww.soipi.ir-669۲1۰87انجمن ملی طیور ایران

59info@iranlease.cowww.iranlease.co-8866۲758انجمن ملی لیزینگ ایران

88996۰۰3info@apchen.comwww.apchen.com )داخلی ۴۰6(انجمن مهندسین پلیمر و شیمی

66۴6۰۲38info@dpai.irwww.dpai.irانجمن ناشران دیجیتال

 انجمن وارد کنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی 
۲۲9۲5۰98Info@iactp.irwww.iactp.ir-۲۲۲۲۴۰9۲-۲۲9۲73۲۰و عطریات ایران

 -8bboghraty@me.com-669۰11۰6انجمن واردکنندگان بذر اصالح شده ایران

888119۰۴ - 888119۰5 - 88315۲۴7 - 883۰76۴3  انجمن واردکنندگان سم و کود ایران
88315618 - 8831553۴ipfia.iran@yahoo.com -

86۰۴59۲1info@igpp.irwww.arpia.ir - 86۰۴53۰8 - 885۰8۴7 - 885۰8۰۴6انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی

۲6۴1۲1۴۰info@iria.org.irwww.iria.org.ir-۲6۴1۲166انجمن واردکنندگان برنج ایران

887۰3995f.ehteshamzad@atlaskhodroo.comwww.ia-ia.irانجمن واردکنندگان خودرو

8۲info@ivpbia.irwww.ivpbia.ir - 8833۲68۰انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام 

- - ۲۲6763۰9انجمن واردکنندگان الستیک خودرو ایران

8977335۰info@cpma.irwww.cpma.irانجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی

883۲8۰65office@anjomanpbci.irwww.anjomanpbci.irانجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا و فرآورده های سلولزی

 -۲۲695717com.a@majmavaredat.irانجمن واردکنندگان کاال و تجهیزات رایانه ای

66۴5۲96۰e.arghavan@sanatooyan.comwww.iaha.coانجمن واردکنندگان کاالهای خانگی و صوتی تصویری ایران

889۴76۴6info@saoi.irwww.saoi.ir-9-889۴7656انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

886۰7899pour.ma@gmail.comwww.skmiran.ir - 88۰3191۴سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

۲67۰3673info@ircng.comwww.ircng.comانجمن cng کشور

)IBF( 8-885۲۴637ایران برای فردا ـ مجمع تولید و صادراتinfo@ibfiran.irwww.ibfiran.ir

88679۴3۲info@itoa.irwww.itoa.ir - 88679۴33جامعه تورگردانان ایران 

8info@assomes.irwww.assomes.ir-88891197جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران

887۰619۲info@aisiran.comwww.aisiran.comجامعه ممیزی و بازرسی ایران

888۴7۴17info@iranminehouse.irwww.iranminehouse.irخانه معدن ایران

- - 66۴19۲88 - 66۴۰67۴1سازمان ملی کارآفرینی ایران

۲iran-nsc@mccim.comwww.iran-nsc.ir-3۲۲5۲۰91 - 3۲۲16۰۰۰-۰511شورای ملی زعفران ایران

8info@iranioc.irwww.iranioc.ir-88381337شورای ملی زیتون ایران

3info@tefso.comwww.ncfdeco.com-885۰751۲شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته

383798۴7Naser_moradytrading@yahoo.comwww.incp.ir-۰83شورای ملی نخود

88976915info@ifoeh.comwww.infoeh.comفدراسیون اقتصاد سالمت ایران

- - 885۲۴635فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران

883۰5۲58info@fieei.comwww.fieei.com-888۲511۰فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

- - 888۴5563فدراسیون صنعت آب ایران

۴info@ifoi.irwww.ifol.ir - 889868۲۰فدراسیون صنعت نفت ایران 

885117۲1info@enscu.irwww.icicta.irفدراسیون فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

885۰93۰6info@ifiran.irwww.ifiran.irفدراسیون واردات ایران

887۲59۴۲kanoonzanan.iran21@yahoo.comwww.ibwa.irکانون ملی زنان بازرگان ایران

۲۲695717info@majmavaredat.irwww.majmavaredat.irگروه وارد کنندگان و نمایندگان شرکت های خارجی ) مجمع واردات(

86۰88۰11info@daneshbonyan.cowww.daneshbonyan.coمجمع تشکل های دانش بنیان

88881369ifif.food@yahoo.comwww.ifif.ir - 887۲16۴3کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

669۰3379info@nimec.irwww.nimec.irکانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

887۴97۲1info@irseda.irwww.irseda.ir - 887۴9۴85کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران 

883۴65۰9confederationsaderat@gmail.comwww.iranec.org-883۴683۰کنفدراسیون )مجمع( صادرات ایران

661۲۲831info.idsms@gmail.comwww.idsms.orgسندیکای تولید کنندگان مکمل های رژیمی – غذایی ایران

86۰88۰11info@rpics.irwww.rpics.irسندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی

886839۰9Iran_yps@yahoo.comwww.iranyeast.comسندیکای تولید کنندگان خمیر مایه ایران

- 887916۰۰snsyndicate@gmail.comسندیکای تولید کنندگان سرنگ و سرسوزن ایران

887۴6336info@sandika.irwww.sandika.irسندیکای تولید کنندگان لوله و پرو فیل فوالدی

 سندیکای تولید کنندگان مجموعه و قطعات 
55375375info@simpm.irwww.simpm.ir-5537۰6۰6موتورسیکلت و دوچرخه ایران

8831665۲vpmsyn@gmail.comwww.irvpm-syn.com-88837869-888378۲5سندیکای تولید کنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایران

8893766۰info@iitms.irwww.iitms.irسندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطالعات ایران

۲۲۰۴7199parmai88@yahoo.comwww.parmai.com-۲۲۰۴7195سندیکای تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران

 سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، داروئی 
66386993info@chempharsyndicate.com-66386997و بسته بندی داروئی

itapisyn@gmail.comwww.chempharsyndicate.com

17info@pgcsyndlcate.irwww.pgcsyndlcate.ir - ۲۲38۰۰15سندیکای شرکت های تولید کننده برّق

6info@syndipharma.orgwww.syndipharma.ir-8895۰۲۲۴سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

5۰info@iseei.netwww.iseei.net-۴۴۲73۰۴5سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

 -88736955Sai1375@gmail.com-88735735سندیکای صنایع آلومینیوم ایران

- 66563۲۲7teska_t2@yahoo.com - 669373۰۴سندیکای صنایع کنسرو ایران

6info@ieis.irwww.ieis.ir-6657۰93۰سندیکای صنعت برق ایران

88513675telecom.syndiacate@gmail.comwww.telecomsyndicate.ir-885198۲9-88511863سندیکای صنعت مخابرات ایران

ویژه روز ملی تشکل ها



دالر٤٤٠٠تومانیبهموبایلتعلقنمیگیرد
رئیس ســازمان توســعه تجارت با بیان اینکه واردات موبایل با ارز ۴۴٠٠ 
تومانی ممکن نیست، اعالم کرد: واردکنندگان موبایل می توانند ارز خود را 

از سامانه نیما و از محل ارز صادراتی تأمین کنند.
مجتبی خسروتاج گفت: در گروه بندی کاالیی که اواخر تیرماه صورت گرفت 
موبایل از گروه ۲ به گروه ۳ کاالیی رفت و کسانی که قصد دارند موبایل وارد 
کنند باید ارز مورد نیاز خود را از ســامانه نیما تأمین کنند. در این ســامانه 

صادرکنندگان کاالهای غیرپتروشیمی به نرخ رقابتی ارز ناشی از صادرات خود را عرضه می کنند. 

صادراتمواداولیهبطریممنوعشد
با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات پریفرم فرم پلی اتیلن که برای 
تولید انواع بطری اســتفاده می شــود به دلیل کمبود و افزایش قیمت شــدید 
بطری مصرفی صنایع داخلی، ممنوع شــد. شاید ممنوعیت صادرات مواد اولیه 
بطری در راســتای کمبود و گرانفروشــی این مواد اثر گذار باشد اما مهم ترین 
مشــکل صنعتگرانی که به مواد اولیه بطری نیاز دارند، داخلی بوده و مربوط 
به گرانفروشی و احتکار ســودجویانی است که از بورس اقدام به خرید "پت" 

می کنند. "پت" در صنایع شیر، روغن نباتی، انواع نوشیدنی و سایر محصوالت استفاده می شود.
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نـــــگـاه

ادامه از صفحه 8
این فعال اقتصادی خواســتار اســتفاده دولت 
از ظرفیت تشــکل ها برای برون رفت از تنگناهای 
اقتصادی شــد و رونق اقتصــادی را در گرو خارج 
شدن اقتصاد از دســت عده ای محدود دانست. به 
باور وی اگر قرار باشد در اقتصاد تحولی اتفاق افتد 
باید نگاه ها و باورها تغییر کند. شاید امروز مسئوالن 
کشور تک تک به جایگاه ویژه تشکل ها اشاره کنند 
اما آنچه در حرف زده می شود در عمل آنها نیست. 
متاســفانه نه دولت و نه حاکمیت، بخش خصوصی 
را باور ندارنــد. وی افزود: دنیایی که افراد عالیق و 
نیازهای متفاوت خود را در بسیاری از موارد همسو 
و مشــترک می یابند، ضــرورت دخالت بخش های 
مختلف از جمله صنعــت گران در پیگیری عالیق 
و منافع مشــترک آنان آشکار می شود. تشکل های 
داوطلب صنعتی قابلیت همســو کــردن نیازها و 
عالیقی را دارند که به هدفی مشترک ختم می شود 
و به صورت خودجوش و داوطلبانه توســط گروهی 
از صنعت گران حقیقی و حقوقی تشــکیل شده و 
اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی را به نحو مسالمت 
آمیز پیگیری کرده و عالیق و منافع مشترک آنان 
آشکار می شود. به اعتقاد نورانی تشکل ها نهادهای 
مردمی هســتند که به عنوان واســطه بین دولت 
و ملت عمل می کنند، خواســته ها و نظرات مردم 
را جمع آوری، تعدیــل و پاالیش کرده و در قالب 
طرح های منسجم و هماهنـــگ به جامعه و دولت 
عرضه و پس از تصویب دولت و مجلس در سطوح 

مختلف جامعه از آن دفاع می کنند.
رئیس انجمن ارگانیک این نکته را هم مورد توجه 
قرار دارد که امروز ایران در شــرایطی قرار دارد که 
بیش از هر زمان دیگر به بســیج همگانی و همساز 
کردن توانایی های بالقوه، به ویژه در عرصه اقتصادی، 
نیاز دارد. از سوی دیگر عالقه ای کـــه مـردم مـا در 
سال های اخیر در مقاطع مختلف برای مشارکت در 
سرنوشت خویش نشان داده اند، فضای مساعدی را 
برای فراخوان آنها به حضور در صحنه اقتصادی ایجاد 
کرده اســت. لذا به نظر می رسد که توانمندسازی، 
ایجاد بستر همکاری از سوی عالی ترین سطوح نظام 
برای تشــکل های صنعتی فراهم شده و مشروعیت 

صمیمانه آنان پذیرفته می شود. 
وی ایــن نکته را هــم اضافه کرد کــه باید که 
در فرآیند توسعه، شــخصیت، ذهنیت و الگوهای 
رفتاری انســان ها دچار تحول شود. مجموعه این 
تحوالت باعث پدیدار شــدن انســانی می شود که 
به بهترین وجه قادر اســت در جامعه ای پیچیده و 
در حــال تحول، از عهده نقش هایی که به او محول 

می شود، برآید.
نورانی ادامه داد: ویژگی هایی که به آن اشــاره 
می شود برای تمام سطوح جامعه صنعتی ضروری 
است: تمایل به پیشرفت و نوآوری، انعطاف پذیری 
ذهنــی، روحیه کار گروهی، مشــارکت اجتماعی، 
مشــارکت روانی و همدلی، مشــارکت اقتصادی، 
مشــارکت ارتباطــی، برتری فضایــل انگیزه های 
اجتماعــی بر انگیزه های فردی، ذهنیت آینده نگر، 
اعتقــاد به یادگیری مداوم، احســاس مفید و موثر 
بودن، اتکاء به نفس و استقالل در تصمیم گیری ها 
همراه با مشورت و نظرخواهی، زمان آگاهی، توسعه 
هوش احساســی که مقوله ای پر اهمیت و نوین و 

تحول آفرین در علم است.

ســازندگان  انجمــن  رئیــس 
تجهیــزات صنعت نفــت ایران 
تشــکل گرایی را موجب بهبــود وضعیت 
اقتصادی می داند و خواستار اعتماد دولت و 
حاکمیت به تشکل هاست، چراکه باور دارد 
اگر این رابطه دو طرف برقرار شود، کشور 

می تواند وارد مسیر توسعه اقتصادی شود.
رضا خیامیان، رئیس انجمن سازندگان 
تجهیــزات صنعــت نفت ایران بــا بیان 
ایــن مطلب که دولت باید به تشــکل ها 
اعتماد کنــد تا وضعیت اقتصاد کشــور 
رونق یابد، تصریح کــرد: حضور افراد در 
تشکل های مدنی نشــانه میزان سرمایه 
اجتماعی هر کشــور است و به طور حتم 
هرچقدر میزان این حضور و مشارکت به 
لحاظ کمی و کیفی بیشــتر باشد، مسیر 
توســعه و پیشــرفت اقتصادی اجتماعی 

هموارتــر خواهد بود. این فعال اقتصادی از ســویی به تجارب جهانی در 
حوزه تشکل گرایی اشــاره کرد و گفت: هرچند دانش تشکلی که مبتنی 
بر تخصص بین  رشــته ای اســت و دربرگیرنده علوم اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و جامعه شناسی است گام های مثبت و بهینه ای در مسیر توسعه 
برداشته، اما با توجه به تجارب بین المللی هنوز راه نرفته و مسیر نپیموده 

بسیار است.
رئیس انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت نفــت ایران همچنین به 
اهمیت گسترش پوشش دهی کل صنعت یا صنف از سوی تشکل مربوطه 
اشــاره و تاکید کرد: حضور و مشــارکت حداکثری فعاالن اقتصادی در 
تشــکل های بخش خصوصی عالوه بر افزایش قدرت چانه زنی و رفع موانع 
و مشــکالت تولید و اقتصاد، امکان توسعه همه جانبه و استفاده بهینه از 
فرصت های بهبود را فراهم می کند. خیامیان معتقد اســت در کشورهای 
توســعه یافته جایگاه و نقش پررنگی برای بنگاه های اقتصادی خصوصی 
و مؤسســات بزرگ اقتصادی غیردولتی در نظر گرفته شــده و تمام امور 
اجرایی این کشورها توسط بخش های غیردولتی انجام شده و نظام رقابت 
کامل در بین این تشــکل ها شــکل گرفته  و باعث شده تا ضمن رشد و 
پویایی، از روش ها و شــیوه های جدید و کارآمدی برای خدمت رسانی به 

افراد جامعه استفاده کنند.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تصریح کرد: این 
ساختارها سیاست های کالن حاکمیت را دریافت و راهکارها و برنامه های 
اجرایــی امور را در حوزه های مختلف اجــرا می کنند. جایی که در نظام 
توزیع کاال در کشوری مثل ایاالت متحده فاصله میان تولید تا مصرف کاال 
فقط یک حلقه بوده و تمام زنجیره تعریف شده توسط یک حوزه هدایت 
و راهبری می شود، نظام تولید برمبنای شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی 
و اســتفاده از شــیوه های علمی و به دور از هرگونه تحمیل هزینه سربار 

اجرایی می شــود. در این سیستم ها نظام رقابت 
با شــدت و حدت تمام وجود داشته و هیچگونه 
انحصار یا شــبه انحصاری نظام سالمت توزیع را 
تهدید نمی کند. وی افزود: صرفه جویی هزینه ها 
در همــه ارکان قبل از تولید تا بعد از مصرف در 
عالی ترین ســطوح جاری و ســاری بوده و نظام 

کنترل و نظارت عالیه حاکمیت در باالترین ســطوح و عالی ترین شیوه ها 
برای حمایت و پشتیبانی فرآیند سالمت بازار اجرا می شود.

این فعال اقتصادی یادآور شد: در این شبکه منظم ورود کمترین کاال 
از طریق غیر شــبکه ای با باالترین هزینه همــراه خواهد بود. راهبردها و 

اســتراتژی بنگاه های خصوصــی امکان 
برنامه ریزی برای پنجاه ســال آتی را هم 
بــرای آنها فراهم کرده و آرامش و امنیت 
روانــی فضای کلی بــازار را در بر گرفته 
اســت؛ جامعه ای که با داشتن یک بینش 
آینده نگرانه در شرایط فعلی امرار معاش 
می کند.  وی افزود: به هرحال رســیدن 
به این سطح از توســعه و رشد در ارکان 
هزینه های  پرداخت  مســتلزم  اقتصادی 
زمانی، مادی و معنوی اســت که بخش 
مهمــی از آن را جامعــه و بخش دیگری 
را هــم حاکمیــت  پرداخــت می کند تا 
ارکان و ســاختارها در یک مسیر صحیح 
و مناسب حرکت کنند. تمام این فرآیندها 
با ورود عملی و جدی مردم و تشکل های 
مردمی و با اعتقاد و توجه حاکمیت به این 

ساختارها به وجود آمده است.
خیامیان این نکته را هم اضافه کرد که پیشرفت ها و موفقیت های به 
دست آمده در بسیاری از ارکان اقتصادی کشورهای توسعه یافته ارتباط 
بسیار زیادی با رشد و پویایی تشکل های غیردولتی و فعال در تمام امور 
و به خصوص امور اقتصادی داشته و بخش خصوصی و غیردولتی هم به 
خوبی توانسته است به دور از رفتارهای دالل گونه در حوزه های واقعی 

تولید، توزیع، مصرف،خدمات و غیره فعال شود.
گفتنی اســت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران توانست 
در نخســتین پروژه رتبه بندی تشــکل ها به عنوان تشکل برتر انتخاب 
شــود. وی با اشــاره به این موفقیت گزارشی هم از اقداماتی که در این 
انجمن صورت گرفته، ارائه داد. خیامیان تصریح کرد: انجمن سعی دارد 
در تمام طــول فعالیت خود در خدمت اعضا بوده و با توجه به وضعیت 
اقتصادی، مشــکالت آنهــا را حل کند. بدون شــک انجمن با توجه به 
ظرفیت هایــی کــه دارد بهترین مهمل برای رفع و رجوع مشــکالت و 
چالش های اقتصادی است. وی خاطرنشان کرد: در این راستا مهم ترین 
نکتــه ای که مورد توجــه هیأت مدیره قرار دارد، مشــارکت کلیه اعضا 
در کارهاســت. انجمن ســعی دارد مرتب با آنها در تماس باشــد تا از 

داشته های خود به بهترین شیوه استفاده کند. 
ایـن فعـال اقتصـادی توسـعه بـازار را یکـی از اهـداف ایـن انجمـن 
مدیـران  و  انجمـن  بیـن  مسـتمری  جلسـات  افـزود:  و  کـرد  عنـوان 
تـدارکات نفتـی برگزار می شـود تـا از این طریـق امکان عرضـه تولیدات 
فعـاالن ایـن حـوزه فراهـم شـود. خیامیـان همچنیـن آموزش بـه اعضا 
و خدمـت رسـانی خـوب را از علـل موفقیـت یـک تشـکل دانسـت و 
تاکیـد کـرد: از دولـت انتظـار داریـم بخش خصوصـی را باور کنـد و او را 
در تصمیم گیری هـا مشـارکت دهـد تـا وضعیـت اقتصـادی بهبـود یابد، 
بـه طـور حتـم بـا عنایـت بـه تجـارت جهانـی بـه خوبـی می تـوان این 
مهـم را درک کـرد که بخش خصوصـی می تواند 
مـورد مشـورت دولـت و حاکمیت قـرار گرفته و 
بـازوی توانمنـدی برای آنها در اجرا و رسـیدگی 
به مسـائل باشـد. از طرفـی می دانیـم در وزارت 
صنعـت، معدن و تجـارت، پرونده هـای بازرگانی 
و صنعتـی بسـیاری معطـل باقـی مانـده که اگر 
رسـیدگی بـه آنهـا را برعهده تشـکل ها قـرار دهیم زودتر بررسـی شـده 
و بـه نتیجـه و بهـره بـرداری خواهند رسـید. خیامیان افـزود: انجمن در 
عیـن حـال خدمـات رایگان بسـیاری انجـام می دهـد که می توانـد برای 

رفـع مشـکالت موجـود در اختیـار دولـت قرار گیرد.

رئیسانجمنسازندگانتجهیزاتصنعتنفتایران

 مشارکت فزاینده در تشکل ها 
بیانگر سرمایه اجتماعی غنی کشورهاست

موفقیت های بســیاری از ارکان  اقتصادی 
کشورهای توسعه یافته ارتباط مستقیمی با 

پویایی تشکل های غیردولتی دارد

ویژه روز ملی تشکل ها



نشریه داخلی - شماره 31 - مرداد 101397

سیاست اقتصادی دولت تقویت تجارت خارجی است
وزیر کشــور گفت: سیاســت اقتصادی دولت، تقویت تجارت خارجی برای 

مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران است.
عبدالرضا رحمانی فضلی تصریح کرد: نقش اســتان های مرزی در توسعه 
تجارت خارجی بی بدیل اســت و از این رو توسعه این مناطق مورد توجه 
دولت قرار دارد. وی با بیان اینکه مشکالت مناطق مرزی از نزدیک بررسی 
و راهکارهای الزم برای حل موانع موجود ارائه می شــود، اضافه کرد: هیچ 

محدودیتی در پرداخت تسهیالت بانکی به طرح های توسعه مناطق مرزی وجود ندارد.

صادرات به ۶0 میلیارد دالر می رسد
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: دارایی امروز صندوق دو میلیارد 
دالر اســت که پیش بینی می شــود تا پایان امســال به دو میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون دالر برســد. این در حالی است که در سال های ۹۳ - ۹۴ پورتفوی 

صندوق کمتر از ۷۰۰ میلیون دالر بوده است.
ســیدکمال ســیدعلی همچنین پیش بینی کرد امسال ۵۶ تا ۶۰ میلیارد 
دالر صادرات داشته باشیم. وی درباره افزایش نرخ ارز اظهار کرد: افزایش 

قیمت ارز باید در بازار ارز مدیریت شود اما نگاه به صادرات به تدریج افزایش پیدا می کند.

دیــدگــاه

رئیس انجمن مدیریت منابع انسانی
 تشکل گرایی مانع از 
بروز فساد می شود 

رئیس انجمن مدیریت منابع 
انسانی معتقد است صاحبان 
اعضــای  و  کار  و  کســب 
تشــکل ها چــون در عرصه 
اقتصــادی دخیل هســتند 
نظرات کارشناسانه خوبی به 

نهادهای تصمیم گیر ارائــه می کنند. از طرفی اگر 
تشــکل ها نقش خود را به خوبی ایفا کنند انتقال 
دیدگاه از پایین به باال انجام شده و در توسعه نقش 

موثری خواهد داشت.
مسعود همایونفر با بیان این مطلب که اتاق ایران 
به عنوان هماهنگ کننده و حمایت کننده تشکل ها 
نقش پر رنگ و ارزشمندی در اقتصاد دارد، تصریح 
کرد: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق را 
موظف کرده تا در راستای یکپارچه سازی تشکل ها 
گام بردارد. بنابراین اتــاق می تواند از موازی کاری 
جلوگیری و تشــکل های تکــراری را در هم ادغام 
کرده و در بخش هایی که الزم اســت، تشکل های 
الزم را تأسیس کند. این فعال اقتصادی خاطر نشان 
کرد: اتاق ایران با جمع آوری و ســاماندهی دیدگاه 
تشــکل ها و ارائه مدون آن به نهادهای مســئول، 
نقــش کلیدی برعهــده دارد. همچنین با توجه به 
ارتباطی که با بخشــهای اقتصادی خارج از کشور 
دارد مناسبات اقتصادی و همکاری بین انجمن ها یا 
طرح های خارجی را تسهیل می کند و نقشی تعیین 

کننده در ارتباط با تشکل ها دارد.
رئیس انجمن مدیریت منابع انســانی همچنین 
تصریح کرد: حضور افراد در تشکل های مدنی نشانه 
میزان ســرمایه اجتماعی هر کشــور است و یقیناً 
هرچقــدر میزان این حضور و مشــارکت به لحاظ 
کمی و کیفی بیشتر باشد، مسیر توسعه و پیشرفت 
اقتصادی اجتماعی هموارتــر خواهد بود.وی ادامه 
داد: هرچند دانش تشــکلی که مبتنی بر تخصص 
بین رشــته ای اســت و دربرگیرنده علوم اقتصادی، 
سیاســی، فرهنگی و جامعه شناسی است گام های 
مثبت و بهینه ای در مســیر توســعه برداشته اما با 
توجه به تجارب بین المللی هنوز راه نرفته و مسیر 
نپیموده بسیار است. همایونفر بر این باور است که 
حضور و مشــارکت حداکثری فعاالن اقتصادی در 
برافزایش قدرت  تشکل های بخش خصوصی عالوه 
چانه زنی و رفع موانع و مشــکالت تولید و اقتصاد، 
موجبات توســعه همه جانبه و اســتفاده بهینه از 

فرصت های بهبود را فراهم می کند.
رئیس انجمن مدیریت منابع انســانی مهمترین 
مانع در مســیر توسعه تشــکل ها را پررنگ بودن 
نقش دولت در اقتصاد، نبود بنگاه های مالی و عدم 
حمایت از چرخــه بنگاه های کوچک عنوان کرد و 
افزود: در ایران به جای پرداختن به تشکل ها بیشتر 
به سمت و ســوی آزادی های سیاسی رفته ایم در 
حالی که اول باید آزادی های تشکلی شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: شفاف سازی، رخت بر بستن فساد 
و برطرف شدن بسیاری از مشکالت نتیجه پررنگ 
شــدن نقش تشکل هاســت که در جامعه امروز ما 
ضروری و مبرم است و باید هر چه زودتر برای عبور 

از وضعیت تصمیم گرفت.

 نظرتان در خصوص تشکل گرایی 
در کشور و جایگاهی که حاکمیت 

برای تشکل ها قائل است چیست؟
نقش و جایگاه تشکل های اقتصادی در توسعه 
اقتصادی کشــور به عنوان بخش ســوم جامعه و 
در جایگاه ســازمان های میانجی میــان دولت و 
بخش خصوصی )یا همان مردم(، انکارناپذیر است. 
قطعاً نمی توان این مســاله را از نظر دور داشت که 
آنها می توانند زوایای تاریــک صنعت و اقتصاد را 
برای سیاســتگذاران به درستی روشن و زمینه را 
برای تدوین قوانین کارآمد و اجرای درســت آنها 
فراهم آورند. تشکل ها می توانند در ارتقای کیفیت 
محصــوالت تولیدی، پایش و پیگیری برای تحقق 
قوانیــن حمایتی، حذف مقررات دســت و پاگیر، 
ایجاد شــفافیت، کاهش ریسک و اتفاقات ناگهانی 
بازار، بسترســازی برای توســعه روابط بین المللی 
در راســتای انتقال دانش و توسعه صادرات، حذف 
زمینه های فســاد و حمایت از سرمایه گذاری های 
انجام شده توسط بخش خصوصی مؤثر باشند و با 
اتکا بر تجربه، دانــش و توان جمعی اعضای خود، 
تحقق اهداف اقتصادی کشور را تسهیل و دولت و 
حاکمیت را در دستیابی به آن کمک کنند. اگرچه 
در غالب موارد، عدم بهره گیری دولت و حاکمیت 

از ظرفیت های کارشناسی تشکل های اقتصادی به 
ویژه در پیاده ســازی قوانینی همچون قانون پنجم 
توســعه و یا چشم انداز ســال 1۴۰۴ هزینه های 
بسیاری برای کشــور داشته است ولی با این حال 
تشکل ها باید تالش کنند با استفاده از ظرفیت هایی 
که قوانین رسمی کشور به ویژه قانون بهبود مستمر 
محیط کسب وکار برای اتاق ایران و بخش خصوصی 
در نظر گرفته است از مبادی مختلف، منافع اعضای 
خود را به موازات منافع ملــی از طریق مذاکره با 
دولت و مجلس شــورای اســالمی به منظور حل 
چالش های فعــاالن اقتصــادی در قالب قوانین و 

مقررات کارآمد و تسهیل گر دنبال کنند.

 به نظر شــما تشکل ها متناسب 
چگونه  کشــور  امروز  وضعیت  با 
آیا  کنند؟  نقش آفرینی  می توانند 
زیرساخت های الزم برای حضور و 
و  بخش خصوصی  بیشتر  مشارکت 

تشکل ها آماده است؟
تشــکل ها می توانند بر اســاس اطالعاتی که 
از تحلیل وضع موجــود صنعت یا بخش خود به 
دســت می آورند، چالش های موجود و همچنین 
کانون های آســیب پذیری مرتبط را شناســایی، 
تحلیــل و طبقه بندی کرده و بــا انجام مطالعات 
پژوهشــی، مجموعه ای از راه حل ها و راهبردهای 
بهبــود کســب و کار در آن بخــش را با در نظر 
گرفتن منافــع تمامی فعاالن اقتصادی کشــور 
احصــا و به دولت و نهادهای سیاســت گذار ارائه 
کنند. تشــکل ها بــا چنین رویکردی اســت که 
می توانند برای پیشبرد منافع و مطالبات اعضای 
خود با دولت به صورت سیستماتیک به گفت وگو 
بپردازند و با استفاده از ظرفیت های قانونی، فرآیند 
طراحی، تصویب و اصالح مقررات ناظر بر فعالیت 
بخش خصوصــی را برای محدودســازی اقتصاد 
دولتی و تحقق توســعه اقتصادی پیگیری و اجرا 
کنند. ولی بررسی نتایج حاصل از مطالعات انجام 
شــده در خصوص وضعیت موجــود انجمن های 
کسب و کار در ایران نشان می دهد زیرساخت های 
الزم برای نقش آفرینی مؤثر تشکل های اقتصادی 
در کشــور به نحو مطلوبی شــکل نگرفته است و 
رهبران تشــکل های عضو محــور در بخش های 
مختلف با مشــکالت متعددی در مســیر تحقق 
اهداف و تأمین منافع اعضای خود و تأثیرگذاری 
بر سیاســت های اقتصادی حوزه مربوطه مواجه 
هســتند. از این رو اتاق ایران طی ســنوات اخیر 
بر اســاس قانون بهبود مســتمر محیط کســب 
و کار، ســاماندهی تشــکل های اقتصادی کشور 
درراستای ایفای نقش موثرتر بخش خصوصی در 
سیاستگذاری ها را هدفگذاری و برنامه ریزی کرده 
و برنامه هایی را برای آشنا کردن فعاالن اقتصادی 
با الزامات و ابزارهای مدیریت تشــکلی، همراه با 
شناخت نیازها و تعیین راهکارهای ارتقای سطح 
عملکرد تشکل ها در بخش های مختلف اجرا کرده 

که بی شــک در تقویت جایــگاه بخش خصوصی 
مؤثر بوده است.

 به تازگی اتاق ایران پروژه ارزیابی 
تشکل ها را اجرایی کرد. روند اجرای 
پروژه را چگونه دیدید؟ نقاط قوت و 
ضعف در اجرای پروژه چیست؟ به 
طور کلی این اقدام اتاق می تواند در 
رشد و تقویت تشکل ها مؤثر باشد؟

اتاق ایران در سال گذشته به منظور شناسایی 
وضــع موجــود و ظرفیت های جامعه تشــکلی 
زیرمجموعه، طرح "ارزیابی و رتبه بندی تشکل های 
اقتصــادی عضو اتــاق ایران" را با اســتناد به یک 
چارچوب استاندارد و الگویی قابل توسعه به منظور 
تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد تشکل ها در دستور 
کار قرار داد. در این ارزیابی معیارهای اساسی تعادل 
بخشی به فعالیت های یک تشکل اقتصادی شامل 
نمایندگی )عضویت(، تاثیرگذاری بر سیاســت ها، 
تنظیم گری و نحوه ارائه خدمات به اعضا و همچنین 
شــیوه اداره )حکمرانی( مورد ارزیابی قرار گرفت. 
بی شــک نتایج حاصل ارزیابی های صورت گرفته 
که با مشــارکت حداکثری تشکل های عضو اتاق 
انجام شــد، به عنوان ورودی و پیش نیاز طراحی 
نقشــه راه برای اولویت بندی و افزایش توان حل 
مسائل راهبردی تشکل های اقتصادی بسیار حائز 

اهمیت و مؤثر بوده است.

مهم تریـن  حاضـر  حـال  در   
دغدغـه و چالشـی کـه در حـوزه 
فعالیـت سـندیکای صنعـت برق 

چیسـت؟  دارد  وجـود 
ســاختار نامناســب اقتصادی، کمبود شدید 
نقدینگی و انباشــت مطالبات، نبــود قراداد تیپ 
منصفانه، عــدم پیش بینی ریســک های خارج از 
کنترل صاحبان صنعت برق در قراردادهای کنونی 
باالخص عدم پوشش ریسک نوسانات قیمت ارز و 
فلزات، قراردادهای متوقف شده، مشکالت تأمین 
ارز مــواد اولیه مــورد نیــاز و تحریم ها مهمترین 
گلوگاه های صنعت برق ایران به شمار می روند. البته 
به این فهرســت می توان مشکالت بیمه و مالیات، 
مسائل و مشکالت بانکی را نیز افزود. اساسی ترین 
مساله صنعت برق، اقتصاد بیمار و ساختار ناکارآمد 
این صنعت اســت. عدم اعمال قیمت واقعی برق و 
یارانه قابل توجهی که بر روی این کاال به مشترکین 
تخصیص داده می شــود، دخل و خرج این صنعت 
را به شکلی ناهمگون و نامتعادل درآورده است. به 
عالوه صنعت برق سال هاست که با مساله مطالبات 
معوق دســت و پنجه نرم می کنــد. عدم پرداخت 
خسارات دیرکرد به شــرکت هایی که برای انجام 
پروژه هــای وزارت نیرو و به دلیل کمبود نقدینگی 
در این وزارتخانه ناگزیر به دریافت تسهیالت بانکی 
گران هســتند، هم یکی دیگر از مشکالت اساسی 

این صنعت است.

اشاره

ســندیکای صنعت بــرق در اولین 
رتبه بندی تشــکل های زیرمجموعه 
اتاق ایران به عنوان 5 تشــکل برتر شناخته 
 شــد. بر این اســاس طی گفــت وگویی با 
برق  برزی مهر، دبیر سندیکای صنعت  سپهر 
عــاوه بر اهمیت و نقش موثر تشــکل ها در 
اقتصــاد نگاهی به دغدغه هــای اعضای این 
انجمن در شــرایط کنونی کشور داشتیم. بر 
اســاس اظهارات وی این انجمن راهبردهای 
کان توسعه کســب و کارهای صنعت برق بر 
اساس سند راهبردی کسب و کارهای صنعت 
برق که شامل سیزده محور است را تهیه کرده 
است. راهبردهایی که می تواند به بهبود شرایط 
تقاضا، رقابت، زنجیــره تأمین و بهبود عوامل 
تولید منجر شود. وی تاکید کرد: اصاح رژیم 
حقوقی مبادالت بین شرکت ها و دولت اولین 
راهبرد سندیکا برای برون رفت از چالش های 
موجود است. دومین اولویت سندیکا پیگیری 
وصول مطالبات و جرائم دیرکرد اســت که از 
طریق اصاح مقررات برای الزام اجرای تعهدات 
کارفرمایان و نیــز تعامل با دولت برای وصول 
مطالبات در دستور کار قرار دارد. مشروح این 

گفت وگو را در ادامه بخوانید.

دبیر سندیکای صنعت برق با تاکید بر جایگاه کلیدی تشکل ها تشریح کرد 

وشن کننده تشکل ها ر
وایای تاریک اقتصاد  ز

ویژه روز ملی تشکل ها



برنامه وزارت صنعت برای پاسخگویی سریع به تقاضای ارز
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه درخواســت ارز 
متقاضیانی را که سال های گذشته فعالیت وارداتی داشته اند، در اولویت قرار 
می دهد تا به ثبت ســفارش ها ســرعت دهد. رضا رحمانی اعالم کرد: دولت 
به این نتیجه رســید که متقاضیان ارز رسمی باید دوباره ارزیابی شوند؛ این 
موضــوع به تنظیم بازار ارز می انجامد. وی یادآوری کرد: درخواســت افرادی 
که پارسال نیز متقاضی ارز بودند با نوسان 20 درصدی پذیرفته شود، به این 

ترتیب نزدیک به 80 درصد درخواست ها در مدت کوتاهی به طریق سیستمی پاسخ داده می شود.

ارز دیجیتال راهی برای مقابله با تحریم
با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران، برخی کارشناسان بر این باورند 
که می توان از مزایای تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال و نیز بومی سازی 

قانون انسداد اتحادیه اروپا برای پشت سر گذاشتن تحریم ها بهره گرفت. 
رئیس مؤسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: صنایع وابسته به 
واردات که ارزبری دارند به طور طبیعی بیشــتر از تحریم متاثر می شوند. 
مرجان فقیه نصیری افزود: در حوزه اقتصاد کالن بنگاه ها و تجار می توانند 

از بسترهای تجارت الکترونیک و حتی تجارت الکترونیک پایاپای و تهاتری بهره مند شوند.
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دیــدگــاه

نایب رئیس انجمن  مستربچ و کامپاد
 تشکل ها باید اتاق فکر 

جامعه باشند
نایــب رئیــس انجمــن  
مستربچ و کامپاد با بیان این 
مطلب که تشکل ها باید اطاق 
فکــر جامعه باشــند، گفت: 
جایگاه تشــکل ها در توسعه 
حائز  بســیار  جامعه  اقتصاد 

اهمیت است. به شــرطی که به عنوان اتاق فکر و 
بخش مشورتی جامعه پذیرفته شوند.

کاظم ظهیری، نایب رئیس انجمن  مســتربچ و 
کامپاد تصریح کرد: انجمن تمام مشــکالت تولید 
کنندگان حوزه خــود را میداند پس بهتر می تواند 
راهکار ارائه دهد. بنابراین اگر از ما مشــورت گرفته 
شود قطعا موثر خواهد بود. این فعال اقتصادی تصریح 
کرد: بخش خصوصی با ایجاد تشکل می تواند مسیر 
رشــد را طی کند و اگر تشکل های ملی پایه گذاری 
شــوند عالوه بر تاثیرگذاری بر صنعت، در راستای 
نیاز کشور قادر به تغییر ریل اقتصادی نیز هستند. 
وی افزود: در طول دهه های گذشته بخش خصوصی 
کشور اســیر اقتصاد دولتی، سیاســت گذاری های 
اقتصادی نامناسب و رقابت ناسالم بوده و به مرور از 
مطالبات واقعی خود فاصله گرفته است. وی با تاکید 
بر اینکه بخش خصوصی باید آغــاز کننده حرکت 
جدی کشــور به سمت توسعه باشد، به سه ویژگی 
تشکل موفق اشاره و اظهار کرد: تشکل ها باید منافع 

ملی را مدنظر داشته باشند. 
رئیس انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاد، 
همگرایی، حضور همگانی و همه جانبه گرایی را از 
دیگر ویژگی های یک تشــکل موفق دانست و بیان 
کرد: تشکل ها باید بتوانند خواسته ها و نیازهای همه 
اعضای خود را پیگیری کرده و پوشــش دهند. آنها 
باید کار کارشناسی، مستند، علمی، مکتوب و همراه 
با تحقیق و پژوهش جدی ارائه دهند. تشکل هایی با 
این ویژگی ها می توانند اقتصاد را به سمت و سوی 
صحیح ســوق دهند تا کشور مسیر صحیح توسعه 
را پیدا کند. ظهیری بر این باور اســت تا زمانی که 
تشکل محوری را جایگزین عضومحوری نکنیم، به 

اهداف مدنظر نمی رسیم. 
این فعال اقتصادی اظهار کرد: مهمترین وظیفه 
اتاق ایران، ارائه نظرات مشــورتی به قوای سه گانه 
اســت. از ســویی در قانون بهبود مستمر محیط 
کسب و کار، دولت و دستگاه های حاکمیتی موظف 
شــده اند هنگام تصمیم گیری و سیاســت گذاری 
نظرات مشــورتی بخش خصوصی و تشــکل ها را 
دریافت کنند. این اقدام ماهیت پیشــگیرانه برای 
کمک به بهبود فضای کســب و کار دارد. متاسفانه 

دستگاه ها به این اصل توجه نمی کنند.
رئیس انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاد 
ادامه داد: بر اساس قانون، اتاق ها مکلفند تا لیست 
تشــکل های اقتصادی ملی را مشــخص و آنها را 
ساماندهی، بهینه سازی و یکپارچه سازی کنند. وی 
خاطرنشان کرد: هدف این بوده که از موازی کاری 
و همپوشانی تشکل ها جلوگیری شود، اما در اجرای 
این قانون همکاری الزم انجام نشــده و تشکل های 
موازی تشکیل شده اند که به جز اتالف انرژی ثمری 

نداشته است. 

ویژه روز ملی تشکل ها

انجمـن  مدیـره  هیـأت  رئیـس 
شـرکت های صنعـت پخـش بـا بیان 
ایـن مطلـب کـه تشـکل گرایی و فعالیـت در 
در  افـراد  بـرای  کارآمـوزی  نوعـی  تشـکل ها 
راسـتای مشارکت بهتر در اداره جامعه و کمک 
به پیشـرفت کشـور اسـت، گفت: تشـکل ها به 
علـت احاطـه بر رشـته فعالیت هـای متعدد در 
جامعـه، می تواننـد نقـش ارشـادی و هدایتـی 
سـرمایه گذاران را در انباشـت سـرمایه مولـد و 
ایجـاد فرصت هـای اشـتغال و در نهایت کمک 
به رشـد و پیشـرفت اقتصادی برعهـده بگیرند. 
مدیـره  هیـأت  رئیـس  خدایـی،  مصطفـی 
انجمـن شـرکت های صنعـت پخـش بـا تاکید 
بـر ایـن نکته کـه اتاق ایـران به عنوان تشـکل 

تشـکل ها بایـد همـت و تـالش خـود را در راسـتای تقویت تشـکل های 
زیرمجموعـه قـرار دهـد، تصریـح کـرد: در حـال حاضـر ارتبـاط تعریف 
بیـن قـوای مجریـه، مقننـه، قضائیـه و تشـکل های  شـده و روشـنی 
اقتصـادی وجـود نـدارد. بر اسـاس قانـون، تشـکل ها و در راس آنها اتاق 
ایـران، مشـاوران قـوای سـه گانه هسـتند اما هیـچ یک آن طـور که باید 

از ایـن ظرفیت هـا اسـتفاده نمی کننـد.  
بـه بـاور ایـن فعال اقتصادی الزم اسـت تشـکل ها ارتباطـی نظام مند 
را بـا کمیسـیون های مجلـس شـورای اسـالمی برقرار کننـد و به صورت 
ادواری اطالعـات و تحلیل هـای کارشناسـی خـود را ارائه کننـد. به طور 
معمـول تشـکل ها بـا حضـور در مراجـع تصمیم گیـری عالوه بـر آنکه با 
انتقـال اطالعـات و تجربیـات به غنـای تصمیم گیری کمـک می کنند، از 
منافـع خـود در برنامه ریزی هـا و سیاسـتگذاری ها، دفـاع خواهند کرد.

خدایـی یـادآور شـد: تشـکل ها بایـد بتواننـد منافـع اعضـای خـود را 
تأمیـن کننـد و در رفـع انـواع مشـکالت آنهـا در محیـط کسـب وکار 
راهگشـا باشـند. برای ایـن منظور باید قدرت چانه زنی داشـته باشـند و 
بـا ارائـه اسـتدالل های منطقی مسـیر حرکـت صنعت و صنـف موردنظر 

را همـوار کنند.
رئیـس انجمـن شـرکت های صنعـت پخـش کـه در اولیـن پـروژه 
رتبه بنـدی تشـکل ها بـه عنوان یکـی از 5 تشـکل برتر انتخاب شـده در 
مـورد اصـل تشـکل گرایی تاکید کـرد: تشـکل گرایی و کار در تشـکل ها، 
کارآمـوزی برای افراد جامعه در راسـتای مشـارکت بهتـر در اداره جامعه 
و کمـک بـه پیشـرفت آن اسـت . تشـکل ها بـه علـت احاطـه بـر رشـته 
فعالیت هـای متعـدد در جامعـه می تواننـد نقـش ارشـادی و هدایتـی 
سـرمایه گذاران را در انباشـت سـرمایه مولد و ایجاد فرصت های اشـتغال 
و در نهایـت کمـک به رشـد و پیشـرفت اقتصـادی برعهـده بگیرند. این 
فعـال اقتصـادی همچنیـن بـه اثرگذاری تشـکل ها در حرکـت جامعه به 

سـمت توسـعه صنعتی نیز بـاور دارد. 
بـه اعتقـاد وی تشـکل ها قادرنـد در حـوزه 
مطالعـات بـازار، ارائه نظرات مشـورتی، برگزاری 
روش هـا  و  فناوری هـای  امـوزش  دوره هـای 
واحدهـای  مدیریـت  سـطح  ارتقـای  جدیـد، 
تجـاری، صنعتی، خدماتی و تولیـدی، تالش در 
راه بهبود کسـب و کار و کوشـش برای دستیابی 

صنایـع به اسـتانداردهای محیطـی و جهانی در صنعـت و تجارت، حذف 
موانـع گسـترش فعالیـت بخـش خصوصی، توسـعه و حمایـت از صنایع 
کوچـک و متوسـط، حضـور در نشسـت های تصمیم گیـری در قـوای 

سـه گانه و مـواردی از ایـن دسـت فعـال باشـند.
بـرای  بایـد  نیـز  تشـکل ها  اعضـای  کـرد:  خاطرنشـان  خدایـی 
توانمندسـازی تشـکل خـود تـالش کننـد. ایـن مهم بـا مطالعه، بـه روز 
شـدن، تحـول در سیسـتم های مدیریتـی، ارتبـاط بـا نهادهـای مختلف 

اجرایـی، قانون گـذاری و غیره ممکن می شـود. 
در این راسـتا باید حضور بین المللی تشـکل ها 

نیـز در برنامـه کار آنهـا قرار گیـرد.
رئیـس انجمـن شـرکت های صنعـت پخش 
بـا تاکیـد بـر ضـرورت ارتبـاط تشـکل ها بـا 
همتایـان خـود در اقصـی نقـاط دنیـا، تصریح 
از  یکـی  ارتبـاط  و  همگرایـی  ایـن  کـرد: 
معیارهایـی اسـت کـه بـه توانمندی تشـکل ها 
می انجامـد و برای همین بسترسـازی برای آن 
در دسـتورکار اتاق ایران نیز قرار گرفته اسـت.  
بـر اسـاس اظهـارات وی با نگاه ایـن انجمن به 
آنچـه می توانـد بـه بهبـود وضعیـت تشـکل ها 
صنعـت  شـرکت های  انجمـن  کنـد،  کمـک 
پخـش در اولیـن پـروژه رتبه بنـدی، بـه عنوان 

یکـی از انجمن هـای برتـر شـناخته شـد. 
خدایـی ادامـه داد: 18 سـال از فعالیـت ایـن انجمـن می گـذرد. کار 
خـود را بـا 1۳ نفـر عضـو شـروع کردیـم و امـروز بیـش از ۷۶0 نفـر 
عضـو و 1۴00 نفـر فعـال در پخـش سراسـری داریـم. همـان طـور که 
می دانیـم عضویـت و میـزان پوشـش صنعت بـا صنف از سـوی انجمن 
یـا تشـکل اهمیـت باالیـی دارد چراکه می توانـد در میـزان اثرگذاری و 
قـدرت نفـود آن اثرگذار باشـد. بنابرایـن یکی از مهم تریـن اولویت های 
هـر تشـکل، انجمن یا اتحادیه ای، تحت پوشـش قـرار دادن کل فعاالن 
یـک حـوزه اسـت. از طرفـی بـا ایـن کار انسـجام و وحـدت رویـه در 
بخش هـای مختلـف نیـز بـاال رفتـه و تصمیم گیـری در مورد آن آسـان 

می شـود.   تر 
وی تاکیـد کـرد: یکـی از موضوعاتـی کـه بـه جـد از سـوی انجمـن 
رعایـت می شـود، ارتبـاط نزدیـک بـا اتـاق ایـران و اتاق هـای اسـتانی 
اسـت. برگـزاری سـاالنه کنفرانس هـای صنعـت پخـش در تهـران کـه 
تاکنـون ۴ مرتبـه انجـام شـده و در اسـتان ها 5 مرتبـه بـوده اسـت از 
دیگـر برنامه هایـی اسـت که بـه همت انجمن انجام شـده و هـدف از آن 

آشـنایی بـا همـه فعـاالن صنعت اسـت.
رئیـس انجمن شـرکت های صنعت پخش در ادامه به زیرسـاخت های 
حمایتـی از انجمن هـا و تشـکل ها در کشـور اشـاره کـرد و گفـت: فعـال 
شـدن تشـکل های اسـتانی نیـز بایـد دنبـال شـود. ایـن کار می توانـد با 
ایجـاد فدراسـیون ها و کنفدراسـیون ها اتفـاق افتـد. ایـن نهادهـا قادرند 
تشـکل های اسـتانی مربوطـه را نیـز زیرمجموعـه خـود قـرار دهنـد و با 

همـکاری آنهـا بـر کل فضای صنف و صنعت اشـراف داشـته باشـند. 
وی افزود: اجرایی شـدن پروژه رتبه بندی موجب شـد تا تشـکل هایی 
کـه واقعـاً در حـوزه تخصصـی خود فعالیـت می کنند و مشـارکت جدی 
در جلسـات و نشسـت های تصمیم گیـری دارند از دیگر تشـکل ها، مجزا 
شـوند. همچنیـن نتایـج حاصـل از ایـن پـروژه 
نشـان داد، تشـکل ها بایـد در حـوزه عضو گیری 
نیـز فعـال شـوند و سـعی کننـد گسـتره را بـر 
حـوزه فعالیت خـود افزایش دهند. بـا انجام این 
کار قـدرت چانـه زنـی تشـکل ها افزایـش پیـدا 
کـرده و از نظـر اجتماعـی و اقتصـادی جایـگاه 

باالتـری را کسـب می کنند.
ایـن فعـال اقتصـادی یـادآور شـد: تشـکل ها بایـد صـدای رسـای 
بخش خصوصـی باشـد. متاسـفانه در حـال حاضـر دولـت در حـرف از 
قـدرت بخش خصوصـی و جایگاه آن سـخن می گوید اما در عمل نشـانی 
از توجـه به نظرات کارشناسـی آنها نیسـت شـاید هم قدرت اسـتفاده از 
ایـن ظرفیـت را نـدارد. امـا باید بدانـد که در کشـورهای پیشـرفته دنیا، 
ایـن بخش خصوصـی اسـت کـه زمنیـه پیشـرفت را فراهم کرده اسـت و 

نـه دولت.

رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش

قدرت اتاق باید به تقویت تشکل ها منجر شود

الزم اســت تشــکل ها ارتباطی نظام مند با 
کمیســیون های مجلس برقرار کنند و به 
صــورت اداواری تحلیل های کارشناســی 

خود را در اختیار آنها قرار دهند
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سرمقالـه

 نقش تشکل ها 
در توسعه اقتصادی

اقتصادی  نقش تشــکل های 
در مناســبات میــان بخش 
خصوصــی و دولــت و بــه 
تبــع آن توســعه  اقتصادی 
کشور، انکارناپذیر است. اتاق 
معادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
بر  ایــران که  و کشــاورزی 
اســاس قانون بهبود مستمر 
محیط کســب و کار، وظیفه 

ساماندهی تشــکل ها را به عهده دارد، توانمندسازی 
نظام انجمنی کشــور در جهت ایفــای نقش موثرتر 
بخش خصوصــی در سیاســتگذاری ها را هدفگذاری 
و برنامه ریزی کرده اســت. از سوی دیگر حمایت از 
کارآفرینی و ترغیب فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 
داخلی در امور تولیدی و ایفای نقش بیشتر و موثرتر 
فعاالن اقتصادی در بهبود فضای کسب و کار و ارتقای 
مشارکت و تأثیرگذاری  آنها در اقتصاد و ترغیب ارکان 
مختلف حکومت به بهبود فضای اقتصادی در جهت 
توســعه بخش خصوصی، به عنوان وظایف قانونی و 
اهداف اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران 

تعیین شده  است. 
تشــکل های اقتصادی کشــور نیز کــه با هدف 
دفــاع از منافع مشــروع بخش خصوصــی و رفع 
موانع و مشــکالت آنها ایجاد شــده، فضای رقابتی 
و افزایش اثربخشی ســرمایه  گذاری های انجام شده 
در آن بخش یا صنف را از طریق تعمیق مشــارکت 
و شکل دهی به ســرمایه اجتماعی در میان فعاالن 
اقتصــادی دنبال می کنند و به موجب نقشــی که 
ماده پنج قانون بهبود مســتمر محیط کسب و کار 
برای اتاق بازرگانی و تشکل های اقتصادی قائل شده 
است، بخشی از ارکان تصمیم ساز اتاق بازرگانی و به 
نوعی بازوی مشــورتی برای قوای سه گانه به شمار 
می روند و می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی 

کشور ایفا کنند.
در حال حاضر که دولت و نهادهای سیاست گذار 
آمادگی دارند بخش خصوصی را به رسمیت شناخته 
و از ظرفیت های آن استفاده نماید، یک راهکار موثر 
برای اثربخشــی مناســبات میان بخش خصوصی و 
دولت این است که تشــکل های اقتصادی بر اساس 
اطالعاتــی که از وضــع موجود صنعــت، بخش یا 
صنف خــود دارند، چالش هــای موجود و همچنین 
کانون های آسیب پذیری مرتبط را شناسایی، تحلیل 
و مجموعه ای از راه حل ها و راهبردهای بهبود کسب 
و کار در آن بخــش را با در نظر گرفتن منافع تمامی 
فعاالن اقتصادی کشــور احصا و به دولت و نهادهای 

سیاست گذار ارائه کنند. 
یقینا تشــکل های اقتصادی از یک سو می توانند 
برای پیشبرد منافع و مطالبات مشروع اعضای خود با 
دولت به گفت وگو بپردازند و با استفاده از ظرفیت های 
قانونــی، فرآیند طراحی، تصویــب و اصالح مقررات 
ناظر بر فعالیت بخش خصوصی را برای تحقق توسعه 
اقتصادی پیگیری و اجرا نمایند و از ســوی دیگر با 
ایجاد و تقویت مناســبات فــی مابین بین المللی در 
حوزه های تخصصی و تعامل با تشــکل های متناظر 
ســایر کشــورها، فرصت هایی را برای برون رفت از 

شرایط تحریم حاکم بر کشور ایجاد کنند.

قدرت اتاق باید به تقویت 
تشکل ها منجر شود

11
تشکل گرایی رونق اقتصاد 
را به دنبال دارد

12
 گفت وگو با رئیس 
انجمن تولیدکنندگان فوالد

دیدگاه رئیس هیأت مدیره 
انجمن شرکت های صنعت پخش

تردید در کار تشکلی، یک اشتباه استراتژیک
صفحه 6

یادداشتی از رئیس اتحادیه صنایع هوایی فضایی ایران 

 رقابت نافرجام دولت 
با بخش خصوصی

رئیس انجمن ارگانیک

 اقتصاد را در چارچوب 
تشکل گرایی  بنگریم

صفحات 2، 3، 4 و 5

صفحه 8صفحه 12

صفحه 4

نقش آفرینی تشکل ها در فرآیند صنعتی شدن 

نادر سیف
  معاون تشکل های

 اتاق ایران 

تشکل گرایی مانع از بروز فساد می شود
صفحه 10

روند کاهنده منابع آب برای اســتفاده در کشاورزی یک رخداد حتمی است پس به جای مجامله و 
ســهل انگاری و بی اعتنایی باید برای همه محصــوالت زراعی برنامه افزایش بهره وری از منابع آب 
تهیه کنیم. دولت باید به جای پرداخت یارانه های سنگین به محصوالت زراعی همین مبالغ را صرف 
کمک های فنی، آموزشــی، آبیاری جدید کند تا با افزایش میزان برداشت محصول در هکتار از آب 

گرانبها و کمیاب موجود حداکثر استفاده را ببریم و سود کشاورزان را در افزایش بهره وری ببینیم.

اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران
 تأکید کردند

لزوم تقویت 
تشکل ها در

 اقتصاد کشور

صفحه 10

دبیر سندیکای صنعت برق با تاکید بر 
جایگاه کلیدی تشکل ها تشریح کرد 

وشن کننده تشکل ها ر
وایای تاریک اقتصاد  ز

سـندیکای صنعـت بـرق در اولین رتبه بنـدی تشـکل های زیرمجموعه اتاق 
 ایران به عنوان 5 تشکل برتر شناخته شد. بر این اساس طی گفت وگویی با 
سـپهر بـرزی مهـر، دبیـر سـندیکای صنعت برق عـالوه بر اهمیـت و نقش 
موثـر تشـکل ها در اقتصـاد نگاهـی بـه دغدغه هـای اعضای ایـن انجمن در 

شـرایط کنونی کشـور داشتیم.
صفحه 9

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت

مشارکت در تشکل ها 
بیانگر سرمایه اجتماعی 

غنی کشورهاست
رضــا خیامیــان، رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایران 
تشــکل گرایی را موجــب بهبــود وضعیــت اقتصــادی می دانــد و خواســتار 
ــر  ــاور دارد اگ ــه ب ــت، چراک ــه تشکل هاس ــت ب ــت و حاکمی ــاد دول اعتم
ایــن رابطــه دو طــرف برقــرار شــود، کشــور می توانــد وارد مســیر توســعه 

اقتصــادی شــود.

یـادداشـت

 رقابت نافرجام دولت 
با بخش خصوصی

همواره طی سالیان گذشته 
بخش خصوصی تالش کرده تا 
بتواند رشــد کند هرچند این 
تالش ها با سدی به نام دولت 
برخــورد کرده و بــی نتیجه 
همواره  اســت.  مانــده  باقی 
ایــن موضــوع مــورد تاکید 
بوده که برای رشــد و ارتقای 

جایگاه بخش خصوصی نیاز اســت تا دولت از این 
بخــش حمایت کند. دولت بایــد به جای رقابت با 
بخش خصوصی از آن حمایت کرده و این خواسته 

اصلی فعاالن اقتصادی از دولت و حاکمیت است.
در حال حاضر بخش عمــده ای از توان داخلی 
کشــور در حوزه های هوا و فضا در بخش خصوصی 
متمرکز شــده بنابراین دولت بایــد از این بخش 
حمایت کنــد. زمانی کــه بهتریــن ظرفیت ها را 
در اختیــار داریــم، چــرا از آنها بهــره نمی بریم. 
بخش خصوصــی در حوزه هوا و فضــا مطالعات و 
پژوهش های گسترده ای انجام داده و می تواند برای 

رشد و توسعه این بخش مورد استفاده قرار گیرد.
مدت هاســت که در بخش صنایع هوایی فضائی 
اتحادیه ای شکل گرفته و توانسته قدم های موثری 
در پیشبرد اهداف این حوزه بردارد. بخش خصوصی 
باور دارد که تشکل ها می توانند به دولت کمک کنند 
و بخش قابل توجهی از مشکالت را برطرف سازند. 
ما به کمک تشــکل ها قادریم از این شرایط سخت 
اقتصادی خارج شــویم و با شناســایی راهکارهای 
مقابلــه با تحریم ها و دلگرمی دادن به اعضای خود 
نقش به ســزایی را در برون رفت از شرایط سخت 
فعلی ایفا کنیم. اتاق ایران نیز با توجه به حساسیت 
و جایگاه خاص خود و توان برقراری ارتباط با دولت 
و نهادهای تصمیم گیرنده می تواند در ارتقا و رونق 
جایگاه تشــکل ها نقش مفیدی ایفا کند. چنانچه 
تشــکل ها بیش از پیش دیده شــوند و به عنوان 
بازوی توانمند دولت به کار گرفته شوند می توانند 
در بهبود اوضاع اقتصادی کشــور تأثیر چشمگیری 
داشــته باشــند. تشــکل ها و اتاق های بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی یکی از رسالت هایی که 
برعهده دارند، توانمندسازی فعاالن اقتصادی برای 
مطالبه گری از دولت، نظام و حاکمیت اســت. اگر 
همه تشــکل ها بتوانند در زمینه آموزش گام های 
موثری بردارند، بی تردید موفقیت ها در همه رشته 
فعالیت های اقتصادی و صنعتــی بهتر از وضعیت 

موجود خواهد شد.
مسایلی نظیر تورم، در سال های گذشته و رکود، 
نابه سامانی در نظام تعرفه ها، نوسان ارز، نقدینگی 
باال و تنگناهایی که بانک ها دارند، فضای کسب وکار 
کشور را با چالش های بزرگی روبرو کرده و بنگاه ها 
نیــز با وجود این چالش ها در معرض آســیب قرار 
گرفته اند. این درحالی است که تشکل ها می توانند از 
طریق همگرایی، مشکالت را رصد کرده و برای حل 
آنها راهکار پیشنهاد دهند و سطح مطالبه گری خود 
را ارتقا بخشــند. باید این نکته را در نظر داشت که 
نهاد دولت بی اندازه بزرگ است و این امر هزینه های 
بســیار را به دنبال دارد و بخش بزرگی از آنچه به 
عنوان درآمدهای نفتی و مالیاتی دریافت می شود، 
صرف هزینه های جاری دولت شده و سرریز آن به 
بخش خصوصی می رسد. اکنون که حجم مطالبات 
بخش خصوصی از دولــت افزایش یافته باید به آن 
میدان داد تا بتواند از طریق راهکارهای پیشنهادی 

خود به بهتر شدن شرایط کمک کند.

رئیــس انجمــن تولیــد کننــدگان 
حمایــت  اســت  معتقــد  فــوالد 
بــه  اعتقــاد  و  اقتصــادی  تشــکل های  از 
تشــکل گرایی موجــب توســعه صنعــت و رونــق 

می شــود. کشــور  اقتصــاد 
انجمــن  رئیــس  اســالمیان،  محمــود 
ــا اعــالم ایــن نظــر  تولیــد کننــدگان فــوالد ب
تصریــح کــرد: ظرفیــت تولیــد فــوالد کشــور 
بــه حــدود 32 میلیــون تــن رســیده اســت و 
ــداز 1404  ــق چشــم ان ــی رود در اف انتظــار م
بــه هــدف 55 میلیــون تــن دســت یابیــم کــه 
ــوده  ــه 60 درصــد راه، پیم ــک ب ــون نزدی اکن
شــده اســت. ایــن موضــوع  نقطــه قوتــی بــرای 
اعتمــاد و اعتقــاد بــه تشــکل گرایی و اهمیــت 
ــگاه تشــکل های صنعتــی و اقتصــادی در  جای

کشــور اســت.
ــری  ــال اقتصــادی در بخــش دیگ ــن فع ای
از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه وضعیــت 
ــوری  ــس جمه ــت: رئی ــور گف ــادی کش اقتص
ــا  ــی راه انداختــه اســت ت آمریــکا جنــگ روان
ــیاری  ــا هوش ــاند، ام ــیب برس ــور آس ــه کش ب
مســئوالن و مــردم بــه طــور قطــع دشــمن را 
ــت  ــرد: صنع ــد ک ــازد. وی تاکی ــد می س ناامی
ــد  ــا 96 درص ــدود 95 ت ــران در ح ــوالد ای ف
ــا بهره گیــری از مــواد اولیــه  خودکفاســت و ب
و امکانــات داخلــی نیــاز خــود را بــرآورده 
می ســازد، بنابرایــن در داخــل نبایــد بــا 
ســیاه نمایــی بــه خــود آســیب بزنیــم. نبایــد 
اجــازه دهیــم ناامیــدی و بــی اعتمــادی منشــا 

ــود.  ــکالت ش مش
ایــن عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق ایــران 
ــد  ــر تولی ــران از نظ ــروز ای ــرد: ام ــه ک اضاف
ــه  ــای گرفت ــیزدهم ج ــگاه س ــوالد در جای ف
اســت، در حالــی کــه در کمتــر از یــک دهــه 
ــن  ــون ت ــا 9 میلی ــش ت ــالیانه ش ــش، س پی
فــوالد بــه کشــور وارد می شــد. بنابرایــن 
ــان و  ــت مهندس ــانه قابلی ــی، نش ــوان کنون ت
ــروی انســانی  ــوده و نی ــی ب متخصصــان داخل
ــن  ــی در ای توانمنــد کشــور، زمینــه خودکفای

ــت. ــاخته اس ــم س ــت را فراه صنع
ــوالد  ــدگان ف ــد کنن ــن تولی ــس انجم رئی
ایــران افــزود: دولــت در دوران دفــاع مقــدس 
ــکه،  ــر بش ــرای ه ــت دالری ب ــت هش ــا نف ب
کشــور را اداره کــرد و امــروز هــم نبایــد 
فریــب دروغ پــردازی دشــمن را در قالــب 
ــم بخــورد. حتــی در دوران تحریم هــای  تحری
گذشــته نیــز توانســت رونــد حرکــت خــود را 
ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــی بای ــد. از طرف ــه ده ادام
ــوع  ــا ن ــه در آن روزه ــت ک ــه داش ــم توج ه
تحریم هــا متفــاوت بــود و تقریبــا امــکان 
ــود.  ــوری نب ــچ کش ــا هی ــاط ب ــادل و ارتب تب
ــک  ــای ی ــاهد تحریم ه ــا ش ــروز تنه ــا ام ام
طرفــه آمریــکا هســتیم و اروپــا حمایــت خــود 
را از ایــران اعــالم کــرده و در ایــن رابطــه 
می توانــد  کــه  برداشــته  هــم  قدم هایــی 

ــد. ــده باش امیدوارکنن
ریاســت  کــه  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
انجمنــی را برعهــده دارد کــه در اولیــن پــروژه 
رتبه بنــدی بــه عنــوان تشــکل برتــر از ســوی 

اتــاق ایــران انتخــاب شــده اســت از برنامه هــا 
و تــالش حداکثــری انجمــن و اعضــای آن در 
ــه  ــدی کشــور ب ــدرت تولی ــش ق مســیر افزای
ــاد  ــود ی ــت تشــکل خ ــل موفقی ــوان عوام عن
ــد حــدود  ــه رش ــزود: امســال برنام ــرد و اف ک
10 درصــدی تولیــد نســبت به ســال گذشــته 
پیــش بینــی شــده اســت و ایــن مهــم نشــانه 
ــری تحقــق اهــداف  شــرایط خــوب و باورپذی
ــا  ــداز اســت، ام در چارچــوب ســند چشــم ان
ــن  ــا تأمی ــال 1404 تنه ــرای س ــا ب ــدف م ه
ــال آن  ــه دنب ــه ب ــت، بلک ــی نیس ــازار داخل ب
ــن از  ــون ت ــا 20 میلی ــدود 15 ت ــتیم ح هس
فــوالد تولیــدی را بــه بازارهــای هــدف صــادر 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــزود:  ب ــم. وی اف کنی
اقتصــادی کشــور، ضمــن تجدیــد نظر نســبت 
ــد  ــت بای ــوالد، اولوی ــای توســعه ف ــه طرح ه ب

ــی باشــد. ــای کنون ــد واحده ــظ تولی حف
اســالمیان خاطــر نشــان کــرد: همــان 
ــازار  ــرای ب ــد ب ــه کــه عرضــه کــم می توان گون
داخــل مشــکل ســاز شــود، عرضــه مــازاد هــم 
مشــکل ســاز خواهــد شــد و تولیدکننــدگان 
را بــا چالــش جــدی مواجــه خواهــد کــرد. در 
ایــن برهــه، تعریــف بازارهــای خارجــی بــرای 
توســعه صــادرات اهمیــت باالیــی دارد. از آنجا 
ــت  ــرح اس ــز مط ــدی نی ــوع رتبه بن ــه موض ک
ــط  ــترش رواب ــه گس ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــی دارد  ــت باالی ــکل ها اهمی ــی تش بین الملل
و می توانــد در رتبــه آنهــا نیــز اثرگــذار باشــد.

رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد 
ایــران از کمبــود ارز بــه عنــوان یکــی از 
ــی  ــه طــور کل ــم تشــکل ها و ب مشــکالت مه
محیــط کســب وکار کشــور نــام بــرد و خاطــر 
نشــان کــرد: ارز حاصــل از صــادرات واحدهای 
ــرای تأمیــن اقــالم وارداتــی مــورد  فــوالدی ب
نیــاز در اختیــار خــود آنهــا قرار گیــرد و 
فوالدســازان بتواننــد مــازاد ارز صادراتــی خــود 
ــرار دادن  ــد. ق ــه عرضــه کنن ــازار ثانوی را در ب

ــروه  ــک گ ــوالد و پتروشــیمی در ی صنعــت ف
ــواد  ــت م ــه قیم ــت چراک ــه نیس ارزی عادالن
ــای  ــادل قیمت ه ــا مع ــوالد تقریب ــه در ف اولی
ــیمی  ــه در پتروش ــی ک ــت درحال ــی اس جهان

ــن نیســت. چنی
اســالمیان بــا اشــاره بــه لــزوم برنامــه 
ــکل ها  ــعه تش ــرای توس ــاختی ب ــزی زیرس ری
ــه  ــزام ب ــوالد کشــور ال خاطــر نشــان کــرد: ف
ــال 10  ــه امس ــت ک ــادرات دارد و الزم اس ص
میلیــون تــن صــادرات داشــته باشــد تــا 
بــازار داخلــی متعــادل شــود. بنابرایــن امــکان 
عرضــه ارز حاصــل از صــادرات فــوالد در بــازار 
ــازار  ــای ارز در ب ــش به ــا در کاه ــه قطع ثانوی
ــه خوشــبختانه  ــود. البت ــد ب ــر خواه ــز موث نی
ــد  ــس کل جدی ــا حضــور رئی ــدگاه ب ــن دی ای
ــده  ــد ارزی دی ــک مرکــزی در بســته جدی بان
ــذاری الزم را  ــد اثرگ ــم بتوان ــده و امیدواری ش

داشــته باشــد.
نشــان  تجربــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــرخ  ــتوری ن ــن دس ــت تعیی ــه سیاس داده ک
ــز  ــد و ج ــز باش ــت آمی ــد موفقی ارز نمی توان
ایجــاد رانــت هیــچ نتیجــه ای نخواهــد داشــت. 
ــه  ــبت ب ــی نس ــدات داخل ــزان تولی ــر می اگ
تقاضــا کــم بــود، در ایــن زمــان اعمــال 
قیمت گــذاری  در  دســتوری  سیاســت های 
ــه  ــون ک ــی اکن ــرد ول ــاد نمی ک مشــکلی ایج
بــا 10 میلیــون تــن تولیــد مــازاد مواجــه ایــم 
ــا  ــه و تقاض ــم عرض ــازه داد مکانیس ــد اج بای

ــد. ــا باش ــده قیمت ه ــن کنن تعیی
ــزوم  ــر ل ــا تاکیــد ب ــن فعــال اقتصــادی ب ای
ــی  ــی و کارشناس ــت های منطق ــاذ سیاس اتخ
ــن  ــرد: بدی ــد ک ــب وکار، تاکی ــوزه کس در ح
ــوالد  ــت ف ــکل صنع ــوان تش ــه عن ــب ب ترتی
ــه  ــوالد اگرچ ــه ف ــم ک ــالم می کنی ــور اع کش
بــه دلیــل رشــد 60 تــا هــزار درصــدی 
قیمــت مــواد اولیــه و نهاده هــای تولیــد خــود، 
افزایــش قیمــت داشــته ولــی در همیــن حدود 
ــتورالعمل های  ــا دس ــد و  ب ــد مان ــی خواه باق
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــتوری وزارت صنع دس
نیــاز کوتــاه مــدت واحدهــای نــوردی بــه مــواد 
اولیــه تأمیــن خواهــد شــد امــا قطعا مکانیســم 
ــوالد در  ــازار ف ــرل ب ــرای کنت سوسیالیســتی ب

ــود. بلنــد مــدت جوابگــو نخواهــد ب

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد:

ونق اقتصاد را به دنبال دارد تشکل گرایی ر

مسعود قاسمی
 رئیس اتحادیه صنایع 

هوایی فضایی ایران

تجربه نشان داده سیاست تعیین دستوری 
نرخ ارز نمی تواند موفقیت آمیز باشد و جز 

ایجاد رانت نتیجه ای نخواهد داشت

ویژه روز ملی تشکل ها
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