
ماهنامه داخلی سندیکای صنعت برق ایران
سال چهاردهم، شامره ۹۴، هبمن و اسفند ۱۳۹۳
ویژه  هشتمین انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

صاحب امتیاز: سندیکای صنعت برق ایران
مدیر مسئوول: مهندس غالمرضا ناصح
سردبیر: مهندس سید علی اصغر میرشکرایی
جانشین سردبیر: مهندس علیرضا سیاسی راد
اعضای شورای سیاستگذاری: مهندس ولی اله بیات،
مهندس محمد پارسا، مهندس فریبرز ثقفی،
محمدصادق جنان صفت، مهندس بهروز سطان زاده،
مهندس حمیدرضا صالحی،مهندس محمد فارسی،
مهندس حامد گرشاسبی، دکتر احمد میدری، 
مهندس غالمرضا ناصح، مهندس محمدعلی وحدتی

دبیر تحریریه: سمیه کاظم زاده 
تحریریه: نازنین احمدی، صونا علیقلی زاده 
نفیسه زارع کهن
طراح گرافیک: فرشید نجاریان
مدیر اجرایی: مهندس سپهر برزی مهر
مدیر مالی: منوچهر بختیاری
سایت: زهرا ولی پور
توزیع:  سپیده گرجی
امور آگهی ها: بهارک باقرپور
امور اداری ماهنامه: سمیه برادران
لیتوگرافی، چاپ و صحافی: فارابی

نشانی: تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان مفتح
پالک ۱۸۶، طبقه اول، کدپستی: ۱۵۷۵۹۴۳۵۵۱
تلفکس: ٦-۸۸۸۳۱۹۹۴، ۸۸۸۲۸۵۵۸
سازمان آگهی ها: ٦-۸۸۸۳۱۹۹۴
www.ieis.ir :سایت
setabran@ieis.ir :ایمیل

دراینشمارهمیخوانید:
سرمقاله/اتاقبازرگانیمانعیاثرگذاردربرابرتصمیماتنادرستدولتها..................................................2

داستانیکاتاقصدوسیساله.......................................................................................................................4
پارلمانبخشخصوصیدرانتظارانتخاب..............................................................................................................۷
اصلیترینهدفگذاریهایائتالفبرایفردا؛..................................................................................................۸
مروریبرالزاماتالبیگریتشکلها..............................................................................................................۱۳
نقشاتاقبازرگانیدرغلبهبرشکستبازاروناکاراییدولتها...............................................................۱۵
نگاهفعاالنکسبوکاربهارزشهایمدنی......................................................................................................۱۷
ائتالفبرایفردا؛صدایواحدفعاالناقتصادی)گفتگوبادکترپدرامسلطانی(................................................2۰
هدفگذاریسندیکابرایاتاقبازرگانی؛)گفتگوبامهندسعلیرضاکالهی(..................................................2۳
هماندیشیپیشکسوتانصنعتوتجارتدرائتالفبزرگ)گفتگوبامهندسمحمدمهدیراسخ(.................2۵
صنعتاحداثبهدنبالسهمخواهیدراتاقنیست)گفتگوبامهندسمنوچهرملکیانیفر(.................................2۸
یادداشت/اتاقفرداوتوسعهصادراتغیرنفتی................................................................................................۳۰
یادداشت/اجماعرویماموریتهایکالناتاق................................................................................................۳۳
اتاقبازرگانیابزاریبرایمواجههبادولتهایرانتیر)گفتگوبادکترغالمحسینحسنتاش(.....................۳۶
اولینشرطبرایموفقیتاتاق)گفتگوبادکترحسینراغفر(............................................................................۳۷
اتاق؛پارلمانیباساختاریصحیحوکارآمد)گفتگوبادکترمرتضیعمادزاده(............................................4۰
بخشخصوصیقدرتمند،مهمترینالزامتوانمندسازیاتاق)گفتگوباسعیدلیالز(....................................42
رانتهایاطالعاتی؛پاشنهآشیلاتاقبازرگانی)گفتگوبادکتربهمنآرمان(.................................................4۳
اصلیترینعاملکاهشمشارکتاعضادرانتخابات)گفتگوبادکترجمشیدپژویان(...................................4۵
افزایششفافیتورقابت،دوکارمهماتاقبازرگانی)گفتگوبادکترمهدیپازوکی(...................................4۷

صندلیهایاتاقهشتمدرانتظارکیست؟
)آشناییبانامزدهایاختصاصیسندیکایصنعتبرقایران(....................................................................4۹
فهرستکاندیداهایسندیکابرایانتخاباتهیاتنمایندگاناتاقبازرگانیسراسرکشور...............۶2

اخبار
سندیکا..............................................................................................................................................................۶۵
شرکتهایعضو............................................................................................................................................۷2



2

رسمقاله

ســال های ۱۳۸۴-۱۳۹۲ می توانستند ســال هایی طالیی در تاریخ کهن 
ایران زمین باشند، از زمان کشف نفت توسط ویلیام دارسی تا امروز ارزش 
نفت و گاز صادراتی کشور ۱۲00 میلیارد دالر بوده که ۷00 میلیارد دالر 
آن نصیب دولت های نهم و دهم شد. هم زمان با رشد بی سابقه قیمت نفت، 
سقوط طالبان و سپس دشمن قسم خورده ایران صدام حسین موقعیت ویژه 
ای را در معادالت سیاسی خاورمیانه نصیب ایران کرد و همزمان دو بازار 

جدید با ۷0 میلیون جمعیت را به سوی شرکت های ایرانی گشود. 
در آمــد افســانه ای نفــت همراه بــا جمعیت جــوان و تحصیــل کرده و 
زیرساخت های احداث شــده توسط دولت های پیشین می توانست موتور 
محرکی باشد تا رشــد اقتصادی دورقمی را تجربه کنیم و گام های جدی در 
مســیر تحقق اهداف واالی برنامه ایران ۱۴0۴ برداریم. اما افســوس که 
برنامه ریزی و علم اقتصاد در درگاه پوپولیسم قربانی و این درآمد تبدیل به 

بالی جان اقتصاد و جامعه ایران شد. 
تزریق بی حساب و کتاب درآمد نفت، رشد بی سابقه پایه های پولی، تثبیت 
نرخ ارز و ســایر سیاســت های غلط اقتصادی، بیماری جدیدی را به وجود 
آورد که در آینده اقتصاددانان به جــای بیماری هلندی آن را بیماری ایرانی 
خواهند خواند. تّورم لجام گســیخته و مصرف گرایــی، کاهش بهره وری و 
رقابت پذیری کشــور را در همه رشــته ها با خود به همراه آورد که نتیجه آن 

چیزی جز واردات بی رویه و نابودی کشاورزی و تولیدات ایران نبود. 
در این دوره تنها شــرکت هایی که در زمینه اســتخراج مواد اولیه و تولیدات 
کاالهای انرژی بر و یا آنهایی که از رانت های انرژی، مواد اولیه و معدن بهره 
مند بودند توانستند رشــد کنند و در کمال تاسف شاهد تبدیل شدن ایران به 

اقتصادی استخراجی Extractive Economy بودیم. 
کشور ناورو در اقیانوس آرام باید درس عبرتی برای ما ایرانیان باشد. این 
جزیره استوایی با استخراج و فروش فسفات استحصال شده از معادن خود 
در اواخر دهه شــصت و اوایل دهه هفتاد میــالدی دارای یکی ار باالترین 
درآمدهای ســرانه جهان شد. ســرمایه گذاری های اشــتباه، عدم توجه به 
آموزش و توسعه منابع انســانی و واردات کاالهای مصرفی تمامی منابع 
این کشور را بلعید بدون آنکه زیرساخت های ســرمایه ای و انسانی الزم 
برای توسعه فراهم شده باشد. امروز حفره ای عمیق مرکز این جزیره ای که 
زمانی بهشتی زیبا بود را از آن خود کرده و بقایای زنگ زده اتوموبیل های 
لوکس در آن پراکنده اســت. الگوبرداری نامناسب از غرب و جایگزینی 
تغذیه بومی با فست فود باعث شیوع اضافه وزن حاد و بیماری های عروقی 
و قند شــده و عمده درآمد دولت آن از محل فروش رای خود در ســازمان 

ملل، فروش پاسپورت و اســکان پناه جویان دستگیر شده توسط استرالیا 
به دست می آید.

در واقع جمعیــت جوان ایران عالوه بر فرصت یک تهدید نیز محســوب 
می شــود. نیروی کار جوان و بازار مصرفی که خانــواده های جدید در همه 
رشــته ها مانند مســکن، خودرو، لوازم خانگی و... ایجــاد می کنند باعث 
افزایش نرخ بالقوه رشــد اقتصادی می شود. اما این فرصت یک تهدید نیز 
می تواند باشــد و در صــورت عدم قرار گرفتن آن در یــک اقتصاد مولد و 
پویا و دســت نیافتن به نرخ رشد اقتصادی مناســب، عالوه بر آسیب های 
اجتماعی کشور توانایی تامین نیازهای درمانی و تامین اجتماعی آنها را در 

سنین باالتر نخواهد داشت.
مشکالت زیست محیطی ایران نیز سال به سال جدی تر می شود و متاسفانه 
از در آمد افسانه ای یاد شده چیزی به مقابله با بحران آب، آلودگی شهرها و 

مبارزه با پیشرفت کویر تعلق نگرفت.
توسعه زیرساخت های کلیدی که پیش نیاز هر گونه رشد اقتصادی هستند 
نیز یا کند شــده و یا اساسا متوقف شدند. ســرمایه گذاری در تولید برق به 
شــدت کاهش یافت و هیچ گونه توســعه جدی در شــبکه انتقال و توزیع 
صورت نگرفت، پروژه های حمل و نقل شهری مانند متروها هم به کاهش 
آلودگی کمک می کنند، تاثیر بســزایی در کاهش مصرف سوخت و نتیجتا 
افزایش مقدار سوخت قابل صدور داشته، با کاهش ترافیک باعث افزایش 
کیفیت زندگی شــهری می شوند و از همه مهم تر زندگی محروم ترین اقشار 
را تســهیل می کنند، به علت عدم تامین سهم دولت بســیار از برنامه عقب 

افتاده اند. 
روند توســعه راه آهن که در دولت های پیشین شتاب گرفته بود نیز دست 
خوش اختالالت ناشی از سوء مدیریت و عدم تخصیص منابع شد. تصور 
کنید که ما نیز مانند چین راه آهن سریع السیر ساخته بودیم و همانگونه که 
فاصله۱۳00 کیلومتری پکن شانگهای در ۴ ساعت طی می شود شهروندان 
ما می توانســتند از تبریز به مشــهد یا از تهران به بندر عباس ۴ ساعته سفر 
کنند. آیا چنین خطوطی در شــرایطی که به علت تحریم های ناجوانمردانه 
هواپیمایی کشور دستخوش مشکالت شده بود نباید در باالترین اولویت 
قرار بگیرد؟ اثرات اقتصادی حمل و نقل آسان، ارزان و سریع مسافر و کاال 
چه مقدار به رشد تولید نا خالص ملی کمک می کرد؟ کاهش تصادفات جان 
چند هــزار ایرانی را نجات می داد و چند خانواده هنــوز عزیزان خود را در 

کنار خود می داشتند؟
فیلسوف اســپانیایی قرن ۱۹ جرج ســانتایانا می گوید آنهایی که توانایی 
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یادگیری از تاریخ را ندارند محکوم به تکرار ان هســتند. به گفته ادموند برک نویسنده 
و سیاســتمدار قرن ۱۸ نیز تاریخ کتابی اســت بــی پایان کــه در آن می توان از محل 

اشتباهات گذشتگان خرد آموخت.
آنچه در سال های پیشــین گذشت و فرصت هایی که ســوزاندیم سال ها طول خواهد 
کشید تا جبران شود و مایه افسوس بسیار. اما مهم این است که مایه پند و عبرت ما شود 

و از تکرار اشتباهات جلوگیری کنیم.
یکی از راهکارهای مبارزه با تهدیدهای یاد شده توجه به بخش مولد اقتصاد کشور است. 
افزایش تولیدات کشاورزی، خدمات ارزش افزوده و تولیدات صنعتی به خصوص ان 
دسته از تولیداتی که دارای ارزش افزوده باال هستند و حرکت به سوی اقتصاد صادرات 
محور نظیر آن چه ترکیه را از بحران اقتصادی دهه ۸0 نجات داد و تبدیل به پانزدهمین 
اقتصاد جهان کرده اســت، باید به اولویت سیاست های مالی و اقتصادی کشور تبدیل 
شــود. صنعت برق نیز جز صنایعی اســت که از رانت های انرژی و مواد اولیه استفاده 
نمی کند و می تواند با سیاستگذاری صحیح و اندکی حمایت عالوه بر تامین زیرساخت 

مورد نیاز سایر صنایع تبدیل به یکی از موتور های محرک اقتصاد کشور شود.
اتاق بازرگانی با توجه به بودجه هزار میلیارد ریالی و جایگاه قانونی آن در تصمیمات 
اقتصادی کشور )مانند حضور در شورای پول و اعتبار( یکی از اصلی ترین ابزار های 
بخش خصوصی برای جهت دهی، تصمیم سازی و در صورت لزوم اعمال فشار برای 

جلوگیری از اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی محسوب می شود. 
از دیدگاه نگارنده، اهم برنامه هایی که اتاق بازرگانی می تواند برای بهبود شرایط کسب 

و کار بخش خصوصی دنبال کند، شامل موارد زیر است:
۱- باز تعریف روابط دولت و بخش خصوصی به عنوان کارفرما و پیمانکار از طریق 
بازنگــری در قانون مناقصات کشــوری و آیین نامه معامالت در راســتای برقراری 

شرایط عادالنه برای طرفین قرارداد.
۲- بســتر ســازی صادراتی با حضور موثر در بازارهای هدف و دعوت و میزبانی از 

هیات های تخصصی.
۳- برقراری مجدد جایزه صادراتی و هدفمند نمودن آن از طریق ارتباط درصد متعلقه 
با مقدار ارزش افزوده بومی کاال و یا خدمات مورد نظر. یکی از راهکارها لغو معافیت 
مالیاتی و یا حتــی وضع عوارض بر مــواد خام و تخصیص منابع حاصله به تشــویق 

صادرات کاال و خدمات دارای ارزش افزوده است.
۴- جلوگیری از خام فروشی و تنظیم سیاست های مالیاتی و اقتصادی در جهت تکمیل 

زنجیره ارزش افزوده در کشور.
۵- عدالت مالیاتی و کاهش فشــار مالیاتی بر بخش مولد و اقتصاد کشــور و افزایش 

درآمدهای مالیاتی از بخش خاکستری و زیرزمینی اقتصاد.
۶- جلوگیری از تکرار مجدد اشتباه کاهش نرخ واقعی ارز.
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صد و سی سال پیش یعنی اواسط سده سیزدهم خورشیدی 
بود که حاج محمدحسن امین الضرب نماینده هیئت تجار 
تهران توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق 
تجار  وکالی  مجلس  تشکیل  برای  را  ناصرالدین شاه 
 ۱۳0۱ سال  شوال   ۱۲ در  هم  شاه  و  کند  جلب  ایران 
این  اساسنامه  خورشیدی   ۱۲۶۲ با  برابر  قمری  هجری 
مجلس را تأیید کرد. در آن سال حاج محمدحسن امین 
الضرب به اتفاق تنی چند از تجار معتبر و صاحب نام وقت 
»مجلس وکالی تجار« را پایه گذاشتند. به این ترتیب بود 
که برای اولین بار در سال ۱۳0۵ شمسی نام اتاق در ایران 
مورداستفاده قرار گرفت و »اتاق تجارت« در مهرماه آن 
سال بر اساس »قانون اتاق های تجارت« زیر نظر وزارت 

بازرگانی تشکیل شد.
و  بود  عهده دار  اصفهانی  امین  حاج  را  اتاق  این  ریاست 
هیئت نمایندگان آن را حاج میرزا ابوطالب اسالمیه، میرزا 
عبدالحسین نیک پور، فقیه التجار، آقا میرزاعلی محلوجی 

و آقا شیخ حسین حریری تشکیل می دادند.
حاج امین اصفهانی اولین رئیس اتاق بازرگانی تهران از 
سال ۱۳0۵ تا ۱۳۱۱ این سمت را بر عهده داشت و پس 
از او اولین سمت به حاج حسین مهدوی معروف به امین 
الضرب واگذار شد )۱۳۱۲ شمسی( و سپس عبدالحسین 
اتاق  ریاست  به  شمسی(   ۱۳۳۵ تا   ۱۳۱۳( پور  نیک 

برگزیده شد.
به  که   ۱۳۲0 سال  حوادث  و  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد 
منجر شد،  پهلوی  محمدرضا  جانشینی  و  تبعید رضاشاه 
بازاریان که از امتیازهای دولت به نمایندگان اتاق تهران 
و  تهران  اتاق  نمایندگان  علیه هیئت  بودند،  محروم شده 
عبدالحسین نیک پور معترض شدند و رهبری این گروه 
مخالف را محمدرضا خرازی و حاج شیخ احمد سیگاری 
بر عهده گرفتند و در پی این اعتراض خواستار تعطیلی 

بازار شدند.
به روایات کتب و اسناد منتشرشده در آن سال ها آن ها 

می خواستند که دولت از دخالت در امور تجارت خودداری 
کند و انتخاب نمایندگان اتاق در یک مرحله انجام شود.

به این ترتیب بود که درنتیجه این تالش ها قانون جدیدی 
رسید  تصویب  به  بازرگانی«  اتاق  تشکیل  »قانون  بنام 
خرازی نیابت رئیس اتاق را بر عهده گرفت و شخص نیک 
پور همچنان در مقام ریاست اتاق باقی ماند. نیک پور با 
حمایتی که علی الظاهر یا از روی نیت از بازاریان می کرد، 
تبلور قدرت بخش خصوصی محسوب می شد و در دو 
اتحادیه  بازرگانان و  اتحادیه  بازار، یعنی  انجمن سیاسی 
اصناف بازار، گرداننده امور محسوب می شد که در عمل 
این دو فعالیت نیز جزئی از فعالیت او در اتاق بازرگانی 
تهران به حساب مي آمد. دلیل این ادعا آن است که اتحادیه 
بازرگانی که در ۱۳۲۲ تشکیل شده بود، سرانجام در سال 
۱۳۲۸ به اتاق بازرگانی پیوست. اتحادیه اصناف تهران 
نیز عماًل یک سازمان سیاسی بود که برای مقابله بانفوذ 

حزب توده در بین بازاریان به وجود آمده بود.
در مجلس چهاردهم مصدق به واگذاری امتیاز قماش، به 
گروهی از تجار بانفوذ، لب به اعتراض گشود و از وزارت 
دارایی انتقاد کرد. هیئت رئیسه اتاق نیز از عملکرد دولت 
بازرگانان  میان  این  در  و  کرد  حمایت  و  جانب داری 
متوسط الحال به جانب داری از مصدق برخاستند. درنتیجه 
در سال ۱۳۲۸ زمینه ایجاد جبهه ملی با کمک بازاریان 
متوسط الحال و روشنفکران و دانشجویان غیر کمونیست 
جامعه  شکل گیری  آن  نتایج  از  یکی  که  آمد  فراهم 
بازرگانان و اصناف و پیشه وران تهران بود که با نیک پور 
و هیئت رئیسه اتاق و عناصر فاسد در وزارت بازرگانی 

وقت مبارزه ای تعطیل ناشدنی داشتند.

افزایش تعداد نمایندگان اتاق در دوران مصدق
کابینه  اوایل سال ۱۳۳0  اتاق در  پایان دوره چهارم  در 
اتاق را برگزار کرد و یک  انتخابات دوره بعدی  مصدق 
از  که  خود  تام  اختیارات  از  استفاده  با  مصدق  بعد  سال 

نمایندگان  افزایش  قانونی  بود، الیحه  اخذ کرده  مجلس 
اتاق تهران را از ۱۵ نفر به ۳0 نفر تهیه کرد و به این ترتیب 
صنایع،  پیشه وران،  اصناف،  اتحادیه های  نمایندگان 
شرکت های حمل ونقل، بیمه، بانک ملی، وزارت اقتصاد 

نیز به عضویت هیئت نمایندگان اتاق درآمدند.
اما با سقوط دولت مصدق در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
پیشه وران  و  اصناف  بازرگانان،  انجمن  زاهدی،  کابینه 
هیئت  اعضای  که  بود  این گونه  و  خواند  غیرقانونی  را 
انتخاب   ۱۳۳۲ آذرماه  در  دیگر  بار  اتحادیه  نمایندگان 

شدند.
قانون  بازهم  مجلس   ۱۳۳۳ دی ماه  در  بعد  سال  یک 

داستان یک اتاق صد و سی ساله
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تهران  اتاق  انتخابات  بالفاصله  و  کرد  تصویب  جدیدی 
بر  را  خود  نفوذ  مجددًا  اتاق  قدیمی  گروه  و  شد  برگزار 
هیئت مدیره به دست گرفتند و به این ترتیب اتاق به صورت 
سازمان مستقل بخش خصوصی که در تنظیم سیاست اتاق 

نقش فعاالنه داشت عمل وارد گود شد.
در سال ۱۳۳۴ زمانی که زاهدی ازنخست وزیری برگزار 
رژیم  و  بود  شده  ناخوشایندی  روزهای  وارد  اتاق  شد 
سنگ های بزرگی پیش پای اتاق بازرگانی می انداخت. در 
چنین شرایطی بود که در اسفندماه ۱۳۳۵ نیک پور رئیس 
وقت اتاق به نفع متحد خود ابوالحسن صادقی که سال بعد 

با سکته قلبی درگذشت کنار رفت.

از  وکیلی  علی   ۱۳۳۶ سال  در  یعنی  بعد  سال  یک 
بازرگانان تبریز به ریاست اتاق بازرگانی تهران رسید. او 
که تا هنگام مرگ در سال ۱۳۴۳ دو دوره ریاست اتاق را 
به عهده داشت موسسه اعتباری دانشگاه را تأسیس کرد که 
تا به دانشجویان مستعد بی بضاعت وام شرافتی و بدون 

وثیقه مالی بدهد.

شکل گیری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
اگرچه تا سال ۱۳۴۱ فقط اتاق بازرگانی در کشور وجود 
داشت اما از مدتی قبل از آن زمزمه تشکیل اتاق صنایع و 
معادن نیز به گوش می رسید، به ویژه آنکه صنایع جدیدی 
در حال شکل گرفتن بود و گروهی نیز به بهره برداری از 
از  تعدادی   ۱۳۴0 سال  در  بودند.  شده  متمایل  معادن، 
صاحبان صنایع، دولت را زیر فشار قراردادند تا نسبت به 
تشکیل اتاق صنایع و معادن اقدام کند و برای اینکه گروه 
صنایع  صاحبان  اتحادیه  ابتدا  باشند،  داده  تشکیل  فشار 
اتاق  ماه ۱۳۴۱  آبان  باالخره در  اما  به وجود آوردند،  را 
صنایع و معادن با عضویت هیئت نمایندگی مرکب از ۳0 

نفر از کارخانه داران و معدن داران کشور تشکیل شد.
قانون تشکیل اتاق صنایع و معادن در ۱۳۴۳ به تصویب 
مجلس رسید و از همان سال هم فعالیت خود را آغاز کرد. 
طی این مدت روابط دو اتاق مثبت بود و در اجالس های 
از  دریکی  هرسال  که  نیز  بازرگانی  اتاق های  ساالنه 
شهرستان ها تشکیل می شد صاحبان صنایع و معادن هم 

حاضرشده و حتی سخنرانی هم می کردند.
در بر همین پاشنه می چرخید تا این که در اسفندماه سال 
۱۳۴۸ اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران از ادغام دو 
اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران به وجود آمد به 
 این  ترتیب بود که در آغاز دوره دوم، مجموع اعضای اتاق 
ایران، شعبه تهران به ۷0۷0 نفر و در ۲0 شعبه دیگر به 
۱۸۲۵ نفر رسید. در قانون ادغام اتاق ها، هیئت نمایندگان 
اتاق ایران ۷۲ نفر پیش بینی شده بود که ۳۵ نفر نماینده 

شعبه تهران ۲0 نفر نماینده شعبه ها و ۱۷ نفر نماینده ۲۵ 
و  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  سندیکاهای  اتحادیه 

واردکنندگان وابسته به اتاق بودند.

اتاق بازرگانی در جمهوری اسالمی ایران

از دستور امام )ره( تا حضور علینقی خاموشی 
)1357-1369(

انقالب  پیروزی  از  پس  بالفاصله  و   ۱۳۵۷ سال  در 
از: حاج آقا  امام خمینی )ره( که متشکل  به فرمان  هیئتی 
طرخانی، سید علینقی خاموشی، اسداهلل عسگراوالدی، میر 
محمدصادقی، میرفندرسکی، محمدعلی نوید و ابوالفضل 
و  گرفتند  دست  در  را  بازرگانی  اتاق  اداره  بود  احمدی 
این چنین بود که سید علی نقی خاموشی به سمت ریاست 
اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شد ریاستی که 

۲۸ سال به درازا کشید.
انقالب  شورای  بازرگانی  اتاق  تشکیل  از  پس  ماه  چند 
قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به وزرای بازرگانی 
و صنایع و معادن اختیار داده شد نصف منهای یک نفر از 
اعضای هیئت نمایندگان را انتخاب کنند و نصف بعالوه 
بخش  طرف  از  مستقیم  انتخاب  طریق  از  نیز  نفر  یک 
وقت  دولت  تحوالت  این  با  شوند.  انتخاب  خصوصی 
شهید رجایی نخستین اعمال نظر خود را در اتاق انجام داد 
تا افراد مدنظر دولت در کنار بخش خصوصی وارد اتاق 
بازرگانی شدند. حضور نسل اول بازاریان سنتی کشور در 
نخستین اتاق بازرگانی و همچنین مأموریت ویژه آن ها 
قبل  رژیم  دارایی های  و  اموال  به  در خصوص رسیدگی 
شرایطی را فراهم کرد تا این اتاق بدون کمترین حاشیه به 

فعالیت خود ادامه دهد.
علینقی خاموشی پس از آن در اولین انتخابات اتاق های 
ایران  و  تهران  بازرگانی  اتاق  رییس  عنوان  به  بازرگانی 
انتخاب شد و این دو اتاق بازرگانی که کامال در هم ادغام 

اولین هیات رئیسه اتاق بازرگانی کاشان

نگاهی به تاریخچه شکل گیری اتاق بازرگانی از ابتدا تاکنون
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و ممزوج شده بودند با هیئت رییسه ای که غالب اعضایش 
کشور  دوران  این  در  دادند.  حیات  ادامه  بودند  مشترک 
همچنان با جنگ تحمیلی دست وپنجه نرم می کرد و دولت 
میرحسین موسوی نیز باسیاست های دولتی شدن در بیشتر 
بخش ها به دنبال حفظ قیمت ها در بازار و تأمین مایحتاج 
مردم بود. سیاست های نهادگرایانه و توأم با دولتی شدن 
کشور فرصت زیادی برای حضور فعال بخش خصوصی 
میرحسین  اما  نمی داد،  را  کشور  اقتصادی  فضای  در 
موسوی و اطرافیانش سعی در حفظ رابطه حسنه خود با 
دولت داشتند و اغلب اعضای اتاق نیز که بازهم از طبقه 
از دولت وقت حمایت می کردند. خاموشی  بودند  سنتی 
برعهده گرفته  را  بازرگانی  اتاق  ریاست  هم  دوره  این  در 
بود و رابطه خوب وی با اتاق های بازگانی چین و اسداهلل 
عسگراوالدی با اتاق بازرگانی شوروی سابق شرایط را 
برای تأمین برخی از جنگ افزارها و یا مایحتاج اساسی 

مردم در این دوران فراهم می کرد.

اتاق بازرگانی دوم و دولت سازندگی 
)1369-1373(

پیروزی  با  شرایطی  در  بازرگانی  اتاق  انتخابات  دومین 
دوباره خاموشی، عسگراوالدی و دیگر طبقه سنتی بازار 
آغاز شد که دو سال پایانی عمر اتاق دوره سوم، همزمان 
علی اکبر  حضور  و  سازندگی  دولت  آمدن  کار  باروی 
ویژه  توجه  شد.  مجریه  قوه  رأس  در  رفسنجانی  هاشمی 
قوی تر شدن  به  و صادرات  واردات  به  سازندگی  دولت 
بخش بازرگانی کمک کرد و سنت بازرگانی محور شدن 

اتاق را بنا نهاد.
اتاق  چراغ  نگذاشت   ۶0 دردهه  خاموشی  علینقی  اگر 
خاموش شود و آن را به صورت شعله کوچکی نگه داشت، 
یحیی آل اسحاق را باید احیاگر اتاق بازرگانی در دهه ۷0 
دانست. او زمانی که وزیر بازرگانی بود، همگام با سیاست 
توسعه اقتصادی اکبرهاشمی رفسنجانی، به اتاق ومدیران 
آن، میدان وسیعی داد و آنها را در تصمیم گیری ها به بازی 

گرفت. 

دولت هاشمی و اتاق سوم بازرگانی 
)1373-1377(

اتاق بازرگانی سوم هم همچنان بانام علی نقی خاموشی بر 

صدر خود شکل گرفت و اگرچه بدنه اتاق کم کم با تغییرات 
اتاق  به دولت وارد  نزدیک  افراد  جدیدی روبه رو شد و 
شدند ولی هم چنان سنتی ها اتاق را در دست داشتند. با 
این حال آل اسحاق وزیر بازرگانی دولت هاشمی به بخش 
خصوصی  وفادار  بود. برهمین مبنا هم در مراسم افتتاح 
فروشگاه زنجیره ای رفاه که با سرمایه و مدیریت دولت 
و  نیافت  حضور  اعتراض  نشانه  به  شده بود،  راه اندازی 
اکبر هاشمی رفسنجانی به تنهایی این فروشگاه دولتی را 
افتتاح کرد. آل اسحاق در دوران مدیریتش بارها به اتاق 
بازرگانی رفت و با مدیران بخش خصوصی طرح تعامل 

ریخت.

اتاق چهارم و تحوالت سیاسی کشور 
)1377-1381(

اتاق چهارم با تحوالت سیاسی اجتماعی مختلفی در کشور 
همراه بود؛ و شرایط نامناسب اقتصادی و تورم باال میزان 
نارضایتی در جامعه و اقتصاد را افزایش داده بود در چنین 
شرایطی بود که انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری با 
پیروزی سید محمد خاتمی برگزار شد هرچند که به رغم 
بازرگانی هم  اتاق  بود  دولت که در دست اصالح طلبان 
با ریاست علینقی خاموشی  چنان در دست طیف سنتی 

باقی ماند.

اتاق بازرگانی پنجم اتاق اصالح طلبان 
)1381-1385(

مانند  چهره هایی  ورود  با   ۷0 دهه  پایانی  سال های  در 
اتاق  به  بهزادیان  محمدرضا  و  فراهانی  صفایی  محسن 
به  ورود  برای  طالبان  اصالح  جدی  گام های  بازرگانی 
اتاق بازرگانی برداشته شد. گرچه ریاست اتاق بازرگانی 

همچنان در اختیار علینقی خاموشی قرار داشت.

اتاق بازرگانی ششم و حضور اصولگرایان 
)1385-1389(

اتاق بازرگانی ششم در شرایطی آغاز شد که اصولگرایان 
و  داشتند  را  اتاق  کرسی های  تصاحب  قصد  قوا  تمام  با 
درنهایت بخشی از آن ها توانستند به اتاق راه پیدا کنند، 
اما رئیس اتاق مانند دوره های قبل بازهم از طبقه سنتی 
شد؛  انتخاب  خاموشی  علینقی  تکراری  نام  همان  یا  و 

اما اتاق بازرگانی تهران که در این دوره مستقل از اتاق 
ایران فعالیت می کرد به اصالح طلبان رسید تا محمدرضا 
محمود  پیروزی  شود.  بازرگانی  اتاق  رئیس  بهزادیان 
نه چندان  رابطه  و   ۸۴ سال  انتخابات  در  احمدی نژاد 
مطلوب وی در این دوره با اعضای اتاق باعث انفعال اتاق 
و بخش خصوصی شد. بر همین مبنا هم بود که در نهایت 
مانند  اصالح طلبان  از  برخی  با  دولت  اختالفات  دامنه 
بهزادیان باعث شد که عمر ریاست وی بر اتاق بازرگانی 
تنها دو سال دوام بیاورد و یحیی آل اسحاق سکان اتاق 

بازرگانی تهران را به دست بگیرد.

دوره هفتم اتاق و تکیه نهاوندیان بر صندلی ریاست 
اتاق 

)1389=1393(
هشتمین دوره اتاق بازرگانی در شرایطی آغاز شد که نامی 
محمد  نشست.  بازرگانی  اتاق  ریاست  بر صندلی  جدید 
وزارت  معاونت  سابقه  که  لیبرال  اقتصاددان  نهاوندیان 
بازرگانی و شورای عالی امنیت ملی را در کارنامه دارد 
نهاوندیان  شد.  بازرگانی  اتاق  رئیس  خاموشی  به جای 
که رابطه خوبی با دولت احمدی نژاد نداشت از منتقدین 
سرسخت عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار بود 
زیرا دولت احمدی نژاد از بخش خصوصی هیچ حمایتی 
کشور  خصوصی  بخش  و  اقتصادی  شرایط  و  نمی کرد 
شورای  جلسات  برگزاری  می شد.  وخیم تر  روزبه روز 
به  دوره  این  در  هم  خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی 
بخش  و  دولت  رابطه  شاید  تا  رسید  مجلس  تصویب 

خصوصی در جاده بهتر شدن قرار گیرد.
آمدن  کار  روی  احمدی نژاد  دولت  تغییر  با  درنهایت 
دولت روحانی نهاوندیان راهی دولت شد و غالمحسین 
بر  را  بازرگانی  اتاق  ریاست  وی  حمایت  تحت  شافعی 
عهده گرفت. و اینک در هشتمین دور از انتخابات اتاق 
ایران  بازرگانی  اتاق  نهمین  شکل گیری  برای  بازرگانی 
از طیف سنتی و اصالح طلب خود را  گروه هایی مرکب 
برای رقابت های انتخاباتی اتاق بازرگانی در سراسر کشور 
این  تاریخ ۱۳0 ساله  به  برگی دیگر را  تا  آماده کرده اند 
از  ناشی  به خسارات  با توجه  برگی که  کنند  اتاق اضافه 
کنونی  شرایط  و  احمدی نژاد  محمود  گذشته  دولت های 

ایران اهمیتش دوچندان شده است.

ویژهنامههشتمینانتخاباتاتاقبازرگانی
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هجدهمین روز اسفند ماه امسال برای اهالی صنعت و تجارت 
بخش  پارلمان  که سرنوشت  است،روزی  ای  ویژه  روز  ایران 
خصوصی ایران به نوعی تعیین خواهد شد و مشخص می شود 
که کدام طیف از اهالی صنعت واقتصاد قرار است اتاق بازرگانی 
یا  کنند.طیف سنتی،مدرن  برای چهار سال مدیریت  را  ایران 

تلفیقی از هر دو؟
امسال اما انتخابات اتاق بازرگانی به نظر می رسد روندی تازه 
و جدید را تجربه می کند هم ائتالف ها گسترده تر شده اند و 
هم گرایش های مختلف برای شرکت در این انتخابات اعالم 
نظرها  اظهار  ها و  این گونه است که تحلیل  اند  آمادگی کرده 
هم در برابر انتخابات اتاق بازرگانی نسبت به دوره های پیش 
متفاوت شده است.آن طور که از بررسی شرایط برمی آیدپنج 
برای  ایران،ائتالف  اقتصاد  توسعه  فعاالن  مجمع  اصلی:  گروه 
پیشگامان  و  گرا  توسعه  کارآفرینان  تحول،  خواستاران  فردا، 
انتخابات اتاق  وفاق اقتصاد کشور برای ورود به رقابت های 

بازرگانی مهیا شده اند.
که از این پنج ائتالف دو گروه منتسب به طیف سنتی و اصولگرا 

و سه طیف دیگر اصالح طلب،نوگرا و معتدل هستند.

پارملـــــــــــان 
بخش خصوصی 
در انتظــــــــار 
انتخــــــــــاب
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مجمع فعاالن توسعه اقتصاد ایران سابقه داران اتاق 
این گروه در دوره هفتم اتاق بیشترین کرسی را در اتاق داشتند و طیف سنتی 
اتاق بازرگانی را در برمی گیرند. رئیس آن ها عالءالدین میرمحمدصادقی و 
دبیر کل آن نیز مسعود دانشمند است.این ائتالف که به ائتالف بزرگ مشهورند 
طیف وسیعی از کاندیداها را در بر می گیرند. این ائتالف در واقع کسانی را 
شامل می شود که از ابتدای پیروزی انقالب در اتاق حضور داشته اند و مدیریت 

اتاق را تا سال١٣٨٢ به طور مطلق در دست داشتند.
آن طور که در معرفی این طیف در سایت ها و خبرگزاری ها آمده است سبک 
ماندگاری  یعنی  است،  بازار  در  رایج  مدیریت  بیشتر  گروه،  این  مدیریتی 
طوالنی مدت در راس یک مجموعه و انتخاب همکاران و مدیران پایین دست 

خود، برمبنای نزدیکی های خانوادگی یا آشنایی های دیرینه.
اعضای مجمع فعاالن توسعه اقتصاد ایران از سال ۵۷ تا ۶۸  نقش بسیار مهمی 
را در حفظ اتاق از جریان های تند موجود در جامعه ایفا کردند و به نوعی تثبیت 
اتاق بر عهده این افراد بود اگرچه نوع و سبک مدیریتی اشان به مرور مشکل 
آفرین شد و عدم توجه به نیروی جوان آن ها را از تاثیرگذاری گذشته عقب راند.
تاکنو معمواًل روسای اتاق بازرگانی از این مجمع انتخاب شده اندو از آنجا که 
افراد این مجمع ارتباط مناسبی با حاکمیت دارند تاثیرگذاری آنها در پارلمان 

بخش خصوصی بیشتر از سایر گروه هابوده است. 
عال  به  توان  می  ائتالف  این  در  مطرح  چهره های  و  شاخص  افراد  از 
میرمحمدصادقی، یحیی آل اسحاق، محمد مهدی راسخ، محمدرضا نجفی منش، 
احمد پور فالح، محمدرضا بهرامن، علینقی خاموشی، احمد کریمی اصفهانی 

و... اشاره کرد.
پایگاه  نظر می رسد  به  انتخابات در دوره های گذشته  آمار  بررسی  با  اگرچه  
رای این گروه بیشتر در میان بازاریان، اعضای قدیمی اتاق، تشکل های معدنی 
به  دارند  که  راستگرایانه ای  تمایالت  به رغم  اما  باشد  مشترک  اتاق های  و 
گونه ای رفتار می کنند که می توانند از همه طیف های اتاق بازرگانی رای جمع 
کنند.بر اساس گفته میرمحمدصادقی در زمان تشکیل این مجمع در سال ۷۹ 
تولید  تمامی  استماع  به خط و خطوط سیاسی محل  توجه  بدون  "این مجمع 
با  مجمع  بود.این  خواهد  کشور  سراسر  بازرگانان  و  کنندگان،صادرکنندگان 
استفاده از پتانسیل های اقتصادی و ارائه طرح ها و نظریات خود تعامل الزم را 
با تمامی نهادهای موثر دار زمینه تصمیم گیری و تصمیم سازی خواهد داشت."
این اما در حالی است که گاه اظهارات جنجالی این تشکل را به حاشیه می برد.
مثال چندی پیش علینقی خاموشی در نشست  مجمع فعاالن توسعه انتقادهای 
تندی را نسبت به هیات رئیسه فعلی اتاق ایران مطرح کرده و گفته بود »نباید 
افراد جوان وارد اتاق شوند و اتاق جای کسانی است که عصا دست شان است«. 

"ائتالف برای فردا" ائتالفی معتدل و نوپا
ائتالف برای فردا اما گروهی است که به تازگی و در دی ماه سال جاری اعالم 
حضور کرده است این گروه که چهره مطرح آن را پدارم سلطانی است مشی 
میانه روی و عملگرایی در اتاق را محور فعالیت های خود قرار داده اند. برخی از 
آنان در انتخابات قبلی در طیف میانه رو دوگروه تحول خواهان و فعاالن توسعه 
قرار داشته اند و برخی دیگر، از مسووالن تشکل های بازرگانی و تولیدی هستند. 
این گروه در نخستین بیانیه تحلیلی خود که منتشر کرد ضمن اشاره به تاریخ اتاق 
بازرگانی در ایران و جهان  ماموریت های اتاق بازرگانی و نقاط قوت و ضعف 
آن در ادوار گذشته را کالبدشکافی و شناسایی و اعالم کرد که :" نیاز فردای 
اقتصاد کشور بخش خصوصی توانمند است و نیاز بخش خصوصی توانمند اتاق 

کارآمد.پس پیش به سوی ساختن اتاقی توانمند."
برخی چهره های مطرح این ائتالف که عملگرایی را مبنای فعالیت های خود 
قرار داده اند عبارتند از: پدرام سلطانی، مسعود خوانساری، مهدی جهانگیری، 
سیده فاطمه مقیمی، علی شمس اردکانی، مهدی معصومی، محمدرضا انصاری، 
محمد امیرزاده، کاوه زرگان و... این ائتالف یکی دوهفته قبل، گردهمایی بزرگ 
استقبال گسترده  و  با حضور  که  برگزار کرد  آزادی  پارسیان  را در هتل  خود 
چهره های  که  گردهمایی  این  در  شد.  همراه  نیز  خصوصی  بخش  تشکل های 
شاخص ائتالف برای فردا سخنرانی و برخی از نمایندگان تشکل های بخش 
خصوصی کاندیداهای مورد حمایت خود را معرفی کردند، چهره های معدنی 
شاخصی نیز حضور داشتند که برخی از آنها مدت ها بود در مجامع عمومی کمتر 
به چشم می خوردند.از جمله این چهره ها می توان به محمدمسعود سمیعی  نژاد 
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن  تا همین چند سال پیش  که  اشاره کرد 
و تجارت و رئیس ایمیدرو بود. آخرین سمت سمیعی  نژاد در حوزه معدن و 
صنایع معدنی نیز مدیرعاملی شرکت فوالد مبارکه، بزرگترین فوالدساز ایران 
بود. وی در حال حاضر مدیرعامل گروه سرمایه گذاري پارسیان بوده که متعلق 

به بانک پارسیان است.
این چنین است که به نظر می رسد »ائتالف برای فردا« بتواند آن دسته از اعضای 
اتاق را که گفتمان و شیوه عمل دوگروه موجود را نمی پسندیدند و همچنین اعضا 

و تشکل های جوان تر و جدیدتر اتاق را به سوی خود جذب کند. 

تحول خواهان چه می گویند؟
گرایش های  بعضًا  که  هستند  اتاق  فعاالن  از  طیفی  اما  خواهان  تحول 
اصالح طلبانه دارند و خواستار تغییر در برخی سیاست های اجرایی و شیوه اداره 
اتاق هستند. تحول خواهان اقلیت قدرتمندی در اتاق بوده اندکه در انتخابات 
سال١٣٨١ از ترکیب سه فهرست انتخاباتی نزدیک به هم شکل گرفت و از دوره 

ویژهنامههشتمینانتخاباتاتاقبازرگانی
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پنجم اتاق یعنی سال١٣٨٢ وارد اتاق شده و  توانستند برای قریب به سه سال، 
مدیریت اتاق تهران را برعهده بگیرند.هر چند که نمایندگان این گروه در اواخر 

دوره پنجم همزمان با تغییر دولت وقت از مدیریت اتاق کنار گذاشته شدند.
محمدرضا بهزادیان رئیس اسبق اتاق بازرگاني تهران که در جریان البي تعدادي 
از اعضاي هیات نمایندگان دوره پنجم اتاق بزرگاني تهران و وزارت بازرگاني 
دولت نهم، استیضاح و از ریاست اتاق تهران کنار گذاشته شده بود، شاخص 
ترین عضو گروه خواستاران تحول است. او اولین رئیس اتاق بازرگاني تهران 
اتاق  بر  علینقي خاموشي  ساله  ریاست ۲۷  پایان  و  از شکست سنتي ها  پس 

بازرگاني تهران است.
شرایط  درک  با  انجمن  آورده اند:  خود  بیانیه  در  خواهان  تحول  که  طور  آن 
اقتصادي کشور و جایگاه بخش خصوصي در فرایند تحوالت جاري و نقش 
از  یکي  گذاري ها،  سیاست  و  گیري  تصمیم  در  بازرگاني  اتاق هاي  تأثیرگذار 
اتاق  انتخابات  در  موثر  به حضور  را معطوف  کلي خود  خطوط سیاست هاي 

بازرگانی قرار داده است. 
پایگاه رای این گروه در میان ناراضیان از عملکرد گروه محافظه کار اتاق است و 
وابستگی این گروه به آرای سیال و متکی به اشخاص درون  گروه زیاد است. نام 
انتخاباتی این گروه در دو انتخابات قبل »خواستاران تحول در اتاق بازرگانی« 
بود و در این دوره با قالب »انجمن مدیران و متخصصان صنعتی و اقتصادی« 
و تحت همان عنوان قبلی پا به عرصه رقابت ها نهاده اند. اتاق تهران در چهار 
دوره نخست، یعنی تا سال١٣٨١تک قطبی و در تسلط گروه محافظه کاران اتاق 
بود اما در سه دوره اخیر، با ورود تحول خواهان به رقابت های انتخاباتی، اتاق از 

تکی قطبی خارج و دوقطبی شد.

"کارآفرینان توسعه گرا" با محوریت مدیران فعال
کارآفرینان توسعه گرا که از مدیران فعال در حوزه احداث و عمران تشکیل 
شده مانند ائتالف برای فردا دی ماه سال جاری اعالم حضور کرد.سیدمحمد 
صدر هاشمی نژاد، کاظم سماک و حسین سلطانی نیا از اعضای اصلی این گروه 

هستند.
آن طور که حسین سلطانی نیا اظهار کرده است در منشور کارآفرینان توسعه گرا 
هدف تحقق توسعه اقتصادی با محوریت بخش خصوصی و در راستای تامین 
منافع ملی است.به گفته سلطانی نیا تبیین و ترویج اقتصاد رقابتی،بحث و توسعه 
فرهنگ کارآفرینی ایجاد فضای امن برای بخش خصوصی،ترویج و تشویق 
بخش خصوصی برای ایفای نقش هرچه بیشتر در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
و تبیین و ترویج مبانی اقتصاد بازار از مهم ترین اهداف منشور کارآفرینان 
توسعه گراست.محمد علی مروج، عوض محمد پارسا،نادرعطایی و شبنم بهرامی 

از دیگر اعضای این ائتالف هستند.

پیشگامان وفاق اقتصاد کشور با سرلیستی عسگراوالدی
اتاق  انتخابات  در  کننده  شرکت  اصلی  های  گروه  از  یکی  هم  ائتالف  این 
اتاق  انتخابات  در  برای شرکت  ائتالف  به عنوان آخرین  که  بازرگانی است 
بازرگانی ایران اعالم حضور کرد. اسداهلل عسگر اوالدی که در دوره پیشین با 
نام ائتالف پیشگامان توسعه وارد کارزار انتخاباتی شده بود از جمله لیدرهای 
اصلی این گروه است که در کنار مجید رضا حریری به انتخابات دور هشتم پای 
گذاشته است. این درحالی است که نام محمد مهدی رییس زاده، مرتضی حاجی 
بابا و ابوالحسن خلیلی دبیرکل اسبق کانون انجمن های صنایع غذایی ایران( 

نیز در فهرست نامزدهای پیشگامان وفاق اقتصاد کشور به چشم می خورد.
به باور اعضای این ائتالف اتاق اولین محلی خواهد بود که اعضای آن برای 
بیان و رفع مشکالت باید به ان مراجعه کنند ضمن این که اعضای اتاق اولین 
عکس العمل ها در خصوص قوانین و ضابطه های کسب و کار را باید دریافت 
کنند.به باور اعضای این ائتالف اگر اتاق در دست آن ها قراربگیرد در سال ۷۹ 
اتاقی پویا در زمینه تجارت خارجی خواهیم داشت که تسهیل ارتباط بین اعضا 
و هیئت های خارجی به صورت سیستماتیک و اجرایی پیاده سازی شده است.
در  تغییراصولی  خواهیم  مامی  که  این  بابیان  در  ائتالف  این  عضو  حریری 
ساختار اتاق ایجاد کنیم گفته است:اتاق احتیاج به خانه تکانی اساسی در ساختار 
خود دارد.حتما اعضا باید موثرترین و محترم ترین ها در اتاق باشند و هیئت 

نمایندگان به عنوان نماینده رسمی اعضا باید حرف اول رادر اتاق بزند.

ائتالف فراگیر ایرانی آباد 
منهای این پنج ائتالف اصلی ائتالف دیگری نیز در بین شرکت کنندگان به 

چشم می خورد به نام: ائتالف فراگیر ایرانی آباد
این ائتالف که از دیگر گروه های اصلی شرکت کننده در هشتمین انتخابات 
اتاق بازرگانی است به نظر می رسد طیف اصولگرایان سیاسی را نمایندگی کند.

پانزدهمین روز از بهمن ماه امسال اعالم حضور کرد.
طبق بیاینه ای که این ائتالف برای حضور خود درانتخابات داده است اعالم 
کرده که این ائتالف توانمند و فراگیر قرار است با تجمیع دانش، تخصص و 
تجربه به دنبال هدایت آینده ای روشن و شفاف برای سال های پرنشاط اقتصاد 
آینده کشور است. نقشه راه ائتالف فراگیر ایرانی آباد به دنبال خلق فرصت 

های تازه و تولید ثروت عمومی در افق ایران ۴0۴۱ است.
محسن حاجی برزگر سخنگوی این ائتالف گفته است نخستین کار اتاق باید 
مدیریت نقدینگی بخش خصوصی باشد.به گفته وی نادیده گرفتن ساختارها می 

تواند بستر مناسبی برای فساد در جامعه ایجاد کند.

ویژهنامههشتمینانتخاباتاتاقبازرگانی
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایرانـ  تهران 
و شهرســتان هاـ  پس از چهار ســال، دوباره عرصه رقابتی 
تنگاتنــگ میــان صاحبــان بخــش خصوصی اســت. در 
طول چهار ســال گذشــته اگر چه پارلمان بخش خصوصی 
حرکت هــای  اثربخش و کارســازی برای بهبود شــرایط 
فعالیت این بخش شکل داد، اما قطعا نقدهایی هم به عملکرد 
این تشــکل ظرف چهار سال گذشــته وارد است که به نظر 
می رســد رفع این نقاط ضعف به عنوان برنامه ها و اهداف 
در هدف گــذاری گروه های کاندید شــده بــرای انتخابات 
هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی تهران و 

شهرستان ها مد نظر قرار گرفته است.
پیش بینی ها حاکی از آن اســت که فعالین بخش خصوصی 
امسال حضوری پررنگ تر و پرشــورتر در انتخابات اتاق 
خواهند داشــت، هر چند مســاله مهم در این رقابت ها این 
است که چه كســاني قادرند جایگاه بخش خصوصي و اتاق 
را ارتقا دهند و در جهت توانمندســازي بخش خصوصي و 

تشكل هاي اقتصادي گام بردارند؟
 به هر حال در هشــتمین دوره انتخابات اتاق هاي بازرگاني 
سراسر كشور تاكنون شــش گروه اعالم موجودیت كرده و 

برنامه هاي خود را منتشر كرده اند:
گروه اول، مجمع فعاالن توســعه هســتند که عالمیرمحمد 
صادقــي، پورفــالح و بهرامن از چهره های سرشــناس آن 
محسوب می شــوند. دومین گروه خانه اقتصاد ایران است 
کــه جمیلي، دانشــمند، آقاپــور، شــریعتي و تاج الدین از 

اصلی ترین فعاالن آن هستند. 
پیشگامان هم ســومین گروهی هستند که فعالیت های خود 
را برای انتخابات اتاق آغاز کرده اند و افراد شــناخته شــده 
ای ماننــد عســگر اوالدي، حریري و مســتوفي را در خود 
جای داده اســت. گروه چهارم، ائتالف براي فردا اســت که 

پدرام سلطاني، خوانساري، مقیمي، پور قاضي و الهوتي از 
چهره های سرشناس آن محسوب می شوند. 

تحول خواهان هــم یکی دیگر از ائتالف هــای فعال برای 
انتخابات اتاق بازرگانی است که چهره هاي سرشناسی مانند 
بهزادیان، عدالتیان، سید حمید حسیني، دانشور و وطن پرور 
در آن جای گرفته اند. در نهایت بنیان مدیران کار آفرین، به 
عنوان ششــمین گروه با حضور افرادی مانند صدر هاشمي، 
سماك، شبنم بهرامي و سلطاني نیا در این دوره از انتخابات 

اتاق حضور پیدا کرده اند.
ائتالف برای فردا کــه دکتر پدرام ســلطانی، نایب رییس 
کنونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در راس 
آن قرار دارد، متشــکل از برخی فعاالن اقتصادی در بخش 
خصوصی اســت. در اولین بیانیه »ائتالف برای فردا« آمده 
اســت: »ائتالف برای فردا، با اعتقاد به اینکه ظرفیت اتاق 
و تشکل های اقتصادی بســیار باالتر از آن است که به فعل 
درآمــده و به کارگیری بهینه ظرفیت هــای نهفته اتاق، یک 
گزینه اجتناب ناپذیر در شرایط کنونی است، برای انجام این 
ماموریت به تصمیم رسیده است. از همه اعضای اتاق دعوت 
می کنیم تا با مداقه در عملکرد و ویژگی های نامزدهای این 
دوره و با مقایســه اندیشــه ها، رفتارهــا و برنامه گروه های 
مختلف در انتخابات این دوره مشــارکت فعال تری داشته 

باشند.«
در بخش دیگری از این بیانیــه آمده بود: »بخش خصوصی 
که همواره چشم به حمایت دولت دوخته بود، اکنون نیازمند 
تکیه به توان خود اســت و شــناخت و اســتفاده از ظرفیت 
درون زای خود. بخش خصوصی امروز باید هوشمندانه تر، 
پخته تر، جدی تر و جامع تر از گذشته تصمیم گیری و حرکت 
کند. امروز نــه مدیریت واپس نگر پاسخگوســت و نه نقد 
بی عمل، بخش خصوصی باید گلچینی از نخبگان خود را به 

میان آورد و برای اخذ نتیجه محتوم صف آرایی کند.« 

در همان روزهای آغازین فعالیت ائتالف برای فردا، پدرام 
ســلطانی به عنوان یکی از اعضای این ائتالف، با اشــاره به 
اینکه امروز بیــش از هر زمان دیگری اقتصاد ایران نیازمند 
اخالق مداری اســت، اعــالم کرد: »اقتصاد ایران شــرایط 
خاصی دارد که الزم اســت بخش خصوصی در کنار دولت 
حرکت بالفعل خود را حفظ کنــد. با توجه به کاهش قیمت 
نفت و همچنین شرایطی که اقتصاد و صحنه سیاسی کشور 
دوران ســختی را ســپری می کند، بخش خصوصی باید در 
کنار دولت به عبور از این شرایط کمک کند. هم اکنون باید 
اقتصاد کشور بر شانه های مدیران توانمند باشد، نه بر روی 
قیمت نفت؛ بنابراین الزم است که بیش از هر زمان دیگری 
به مبانی اخالقی در اقتصاد توجه شــود تــا بتوان موجبات 

کاهش فساد و رانت را فراهم کرد.«
ائتالف براي فردا طي بیانیه دیگری که آن را »ســند شماره 
یک، اتاق بازرگاني؛ دیــروز، امروز، فردا« نامیده بود، برای 

اتاق فردا، ۱۲ ویژگی روشن را تدوین و تعریف کرده بود. 
در این سند ویژگی های یک اتاق بازرگانی توانمند، اثرگذار 
و کارآمد اینگونه توصیف شده بود: اتاق فردا اتاقی است که:
۱. آینده نگر باشد و برای بهره گیری از فرصت های فردا، در 

بخش خصوصی جنب و جوش ایجاد کند.  
۲.  اعضایش را مهم ترین ســرمایه خود بداند و با اســتفاده 
از همه ابزارها از قبیل آموزش، اطالع رسانی، شبکه سازی 
تجاری و ارائه مشاوره موجب رشد و توسعه مستمر ایشان 

شود.
۳. به جهانی شــدن اقتصاد ایران اهتمام بورزد و پیوندهای 
بین المللی اعضای خود را از طریق تعامل مداوم با اتاق های 

سایر کشورها، تقویت کند.

استحکاماتحاد،اخالقودانشدربخشخصوصی
اصلیترینهدفگذاریهایائتالفبرایفردا؛
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۴. از تقویت شــرکت های ایرانی با بهره وری باال و تبدیل 
آنها به بازیگرانی با قدرت رقابت در ســطح جهان حمایت 

موثر کند.
۵. کانــون اندیشــه و بازتاب دهنده صــدای قاطبه بخش 
خصوصی باشــد و برای حل مشــکالت محیط کسب وکار 

راهکارهای خالقانه ارائه کند.
۶. پیشــگام مطالبه سالمت اداری در کشــور باشد و برای 

تحقق آن با جدیت تالش کند.
۷. کارآفرینان جــوان را به عنوان رهبــران فردای اقتصاد 
کشور به رسمیت بشناسد و برای پرورش و مهارتمندی آنها 

برنامه داشته باشد.
۸. زمینه ســاز توســعه حوزه هــای نویــن کســب وکار و 

فعالیت های اقتصادی در کشور باشد.
۹. با همــکاری نخبــگان اقتصــادی بخــش خصوصی و 
بهره گیری از برجســته ترین کارشناسان اقتصاد و مدیریت، 
باالتریــن مرجــع مشــورتی مــورد اعتماد ســه قــوه در 

تصمیم سازی اقتصادی کشور باشد.
۱0. با احترام به همه گرایش های سیاسی، استقالل خود را 

از جریانات سیاسی حفظ کند.
۱۱. پیگیر امنیت ســرمایه گذاری و زمینه ســاز رقابت در 

اقتصاد کشور باشد.
۱۲. به مسوولیت های اجتماعی خود آگاه و پایبند باشد و به 

ترویج این مهم در میان اعضای خود بپردازد. 
در پایان این بیانیه آمده بود: »ما با این چشم انداز به فردای 
مطلوب بخــش خصوصی و اقتصاد کشــور مــی نگریم و 
معتقدیم کــه تحول در اتاق و توســعه در اقتصــاد در گرو 
ائتالف برای فرداســت. پس همه اعضــای اتاق و فعاالن 
اقتصــادی را دعوت می کنیم تا برای ســاختن فردایی بهتر 
برای بخش خصوصی و اتاقی که ســکاندار حرکت به سوی 

چنین فردایی باشد، عزم خود را جزم کنند و همراه و همصدا 
در مسیر فردا گام بردارند.« 

به فاصله کوتاهی از صدور اولین بیانیه »ائتالف برای فردا« 
در اولیــن هفته بهمن ماه، به طور رســمی حضور خود را در 

انتخابات اعالم و دومین بیانیه خود را منتشر کرد. 
در این بیانیه آمده بود: »اقتصاد کشــور پس از چند ســال 
پرچالش که حاصل آن فشــارهای مضاعف و همه جانبه به 
بخش خصوصی کشور بود، در برهه ای قرار گرفته است که 
نه در ســطح کالن ظرفیت پذیرش خطا دارد و نه در سطح 

خرد تاب پیامدهای چنین خطاهایی را می آورد. 
امروز بخش خصوصی کشور در حالی منتظر گشایش هایی 
در روابط بیــن الملل و بهــره گیری از هــم افزایی اقتصاد 
جهانیست که کاهش چشــمگیر قیمت نفت، دولت را برای 
عبور از این گردنه بیشــتر نیازمند بخش خصوصی ساخته 
اســت. لذا دولت و بخــش خصوصی با فهــم نگرانی ها، به 
هم امید متقابل بســته اند و خطای هر کدام موجب لطمه به 

دیگری می شود.«
در بخش دیگــری از این بیانیه عنوان شــده بــود: »بخش 
خصوصی که همواره چشــم به حمایت دولــت دوخته بود، 
اکنون نیازمند تکیه به توان خود اســت و شناخت و استفاده 
از ظرفیــت درون زای خود. بخش خصوصــی امروز باید 
هوشــمندانه تــر، پخته تر، جدی تــر و جامع تر از گذشــته 
تصمیم گیری و حرکــت نماید. امروز نــه مدیریت واپس 
نگر پاسخگوســت و نه نقد بی عمل، بخش خصوصی باید 
گلچینی از نخبگان خود را به میــان آورد و برای اخذ نتیجه 
محتوم صف آرایی کنــد. "ائتالف برای فــردا" با فهم این 

شرایط و درک این نیاز برخاسته است.«
در بخش دیگــری از بیانیه این ائتالف از تســلط بر زمان 
و ایجاد یک عزم جدی در بخش خصوصی ســخن به میان 

آورده شده بود: »با توجه به اینکه زمان به هر روی می گذرد 
اما فرق این اســت بین اینکه او بر ما مسلط شود یا ما بر او 
چیره شــویم و این دومی یک عزم جدی تر از آنچه تا کنون 
بوده نیاز دارد. هم درایت و تجربه بــزرگان را نیاز دارد هم 
انرژی و دانش جوانان و بی شک گستره مشارکت بیشتری 
از حوزه های مختلف اقتصادی را می طلبد و ورود و حضور 
کسانی که در فعالیت های اقتصادی خود و در مدیریت های 
تشــکلی و اجتماعی موفق بوده اند و ملی نگریســته اند و 
منشــاء اثر بوده اند. "ائتالف برای فردا" بــا اعتقاد به اینکه 
ظرفیت اتاق و تشــکل های اقتصادی بســیار باالتر از آنی 
است که به فعل در آمده است و بکارگیری بهینه ظرفیت های 
نهفته اتاق یک گزینه اجتناب ناپذیر در شرایط کنونی است 

برای انجام این ماموریت به تصمیم رسیده است.«
در ادامه بیانیه ائتالف اینگونه عنوان شده بود: »ما با تکریم 
تمامی بزرگان و افرادی که در ادوار گذشــته در اتاق حضور 
داشتند و تالش نمودند و با تقدیر از اقداماتشان که منجر به 
نتایج خوبی شده است، دفتر تاریخ بخش خصوصی را برای 
نگاشــتن فردای مطلوب ورق خواهیم زد. میدانیم که چهار 
سال پیش رو سال های پرچالشی خواهند بود و نیازمند کار 
و تالش حاصل از تجربه و تدبیرند. پس سرمایه های انسانی 
دیروز، امروز و فــردای بخش خصوصی را در یک جا کنار 
هم گرد آورده ایم تا سکاندار عبور پیروزمندانه از این دریای 
طوفانی باشند. ما با توکل به پروردگار، احترام به ارزش ها، 
پاسداشــت اخالق، دانش روز مدیریت و تکیه به ســرمایه 
اجتماعی بخش خصوصی و با عملگرایــی به دور از افراط 

و تفریط آمده ایم.« 
در پایان این بیانیه از همه اعضای اتاق دعوت شــده بود تا 
با مداقه در عملکرد و ِویژگی هــای نامزدهای این دوره و با 
مقایسه اندیشه ها، رفتارها و برنامه های گروه های مختلف، 
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در انتخابات این دوره مشارکت فعاالنه تری داشته باشند، 
چرا که نیاز فردای اقتصاد کشــور، بخش خصوصی توانمند 

است و نیاز بخش خصوصی توانمند اتاق کارآمد.« 

ائتالف برای فردا، در آستانه هشتمین دوره انتخابات اتاق 
بازرگانی و در همهمــه آرام گروه های مختلف برای معرفی 
دیدگاه ها و اهداف خود، منشــور اخالقــی انتخابات را در 
هفت بند منتشر کرد. در این منشور اخالقی بیش از هر چیز 
بر تعهدات نامزدهای این گروه به اصول اخالقی تاکید و از 
همه نامزدها و گروه های فعال در انتخابات اتاق دعوت شده 
بود تا با اعالم پایبنــدی و التزام به اصول اخالقی، زمینه را 
برای برگزاری انتخاباتی ســالم و در شأن بخش خصوصی 

فراهم آورند.
پرهیز از مبالغه در اعالم پیشینه تحصیلی و حرفه ای و عدم 
اغراق در اعــالم برنامه های انتخاباتــی در این بیانیه مورد 
تاکید قرار گرفته است. همچنین اعضای ائتالف برای فردا 
خط قرمز خود را تخریب رقبا و تجسس در احوال شخصی 
نامزدهــا اعالم کرده انــد. در این منشــور اخالقی پرونده 

سازی برای رقبا ناپسند انگاشته شده است. 
متن کامل منشور اخالقی "ائتالف برای فردا" در انتخابات 

اتاق تهران به این شرح است:
هجدهم اسفندماه ســال جاری، هشــتمین دوره انتخاباتی 
است که برای برگزیدن نمایندگان پارلمان بخش خصوصی 
برگزار خواهد شد. روند بالنده نقش و جایگاه اتاق، این گونه 

اقتضا می کند که رشد و بلوغ بخش خصوصی در همه شئون 
مربوطه مشــهود باشــد. در این میان در نظر گرفتن برخی 
اصول و رویکردهای حرفه ای و مبتنی بر اخالق، در جریان 
رقابت های انتخاباتی می تواند نشــانه ای دال بر همین رشد 

و بلوغ باشد.
کشور ما به عنوان جامعه ای متشکل از مردمی اخالق مدار، 
دارای سابقه ای روشن و شــفاف در رعایت اصول اخالقی 
اســت. از این رو بر کلیه کســانی که پای در عرصه کسب و 
کار می گذارند، فرض است که پاسدار این دسته از  ارزش ها 
باشند. لذا نامزدهای"ائتالف برای فردا" با امید به اینکه بلوغ 
بخش خصوصی با حفظ ارزشهای اخالقی در این انتخابات 
به نمایش گذاشته شود، منشور اخالقی انتخابات اتاق را به 

شرح زیر منتشر می کند:
ما، نامزدهای "ائتالف برای فردا" در آستانه انتخابات دوره 
هشــتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران 
وظیفــه خود می دانیم کــه برای حفظ و ارتقــاء کردار نیک 
و عمل بــه وظیفه انســانی و دینی خــود در ترویج اخالق 
حســنه، پایبندی خود و فعاالن و وابســتگان به ستادهای 

انتخاباتیمان را به اصول زیر اعالم و تعهد کنیم:

۱. در معرفــی خود، پیشــینه تحصیلی و حرفــه ای خود با 
صداقت و بدون مبالغه عمل خواهیم کرد.

۲. در اعــالم وعده ها و برنامه های انتخاباتی ائتالف اغراق 
نخواهیم کرد و عملی بودن برنامه ها برای ما دارای باالترین 

درجه از اهمیت است. 
۳.  در برنامه های تبلیغاتی و انتخاباتی، تخریب رقبا و سایر 
نامزدهــا و گروه ها خط قرمز اخالقی مــا خواهد بود. لذا به 
جای نفی دیگران بر تبیین نظرات و برنامه های خود متمرکز 

خواهیم بود.
۴. از تجســس در احوال شخصی سایر نامزدها خودداری و 
آنرا تقبیح می کنیم. هرگونه تالش برای حذف رقبا از طریق 

پرونده سازی را ناپسند می شماریم.
۵. در تبلیغات برای خود و گروه منتســب به خود، ضوابط 

مربوطه را رعایت می کنیم و محترم می شماریم.
۶. در مصاحبه هــا و مناظره های عمومــی و مطبوعاتی در 
چارچوب ادب و احترام و با پرهیز از ســیاه نمایی عملکرد 
مدیران پیشین اتاق، نقدهایمان را نسبت به اتاق و رقبایمان 

مطرح می کنیم.
۷. در صــورت عــدول هریــک از نامزدهــای ائتالف و 
همکاران اجرایی ستاد انتخابات از اصول این منشور، فورٌا 
تذکرات الزمه را به ایشــان  می دهیــم و در اصالح خطای 

انجام شده مشترکٌا اقدام می کنیم.
در پایان، "ائتالف برای فردا" از همــه نامزدها و گروه های 
فعال در انتخابات اتاق دعوت می نماید که با اعالم پایبندی 
و التزام به اصول اخالقی فوق الذکر، زمینه را برای برگزاری 
انتخاباتی ســالم و در شــأن بخش خصوصی کشور فراهم 

آورند.
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از کشورهای درحال توسعه، فضای سیاست گذاری در بخش های مختلف  در بسیاری 
نامطلوب است. درصورت رخداد تغییرات چشمگیر، گروه های تاثیرپذیر از پیامدهای 
ناخوشایند سیاست گذاری ها نیازمند ایفای نقش مستقیم در جهت دهی به این تغییرات در 
جهت ایجاد چارچوبی مطلوب هستند. یکی از راه های جهت دهی به این تغییرات البی گری 
با دولت به عنوان یکی از مولفه های حمایت گری است. در این مقاله تصویری موجز از 

ماهیت و ویژگی های البی گری ارائه می شود.
برای استفاده از البی گری دالیل مختلفی وجود دارد در ابتدا، گروه ها برای کسب منافع یا  
پشتیبانی البی می کنند که در هرجایی دردسترس نیست. دوم، یک گروه ممکن است برای 
کسب منافع اقتصادی البی کند که از راه قانونی اعطا می شود. سوم اینکه گروه ها می توانند 
برای برخورداری از حمایت یا مزایا در سطحی از دولت البی کنند که در سطح دیگر 
امکان دسترسی به آن نیست )ملی، دولتی، استانی و غیره(. چهارم، گروه ها می توانند از راه 
البی گری به دنبال ایجاد برنامه های سودمند باشند، در آخر، البی گری به حل مسائلی کمک 
می کند که تنها دولت از عهده آن بر می آید. اغلب، پرسش های زیست محیطی، سالمت، 
تجارت بین الملل و امنیت ملی از مواردی هستند که تنها از طریق عمل دولت می توان به 

آن پرداخت. در حالی که انگیزه های البی گری بسیار گسترده هستند، در تحلیل نهایی، 
گروه ها با دولت البی می کنند زیرا دولت می تواند خواسته ی آنها را براورده کند.

یکی از مهم ترین رسالت های البی گری تغییر سیاست ها است. اصالح سیاست ها اغلب 
نیازمند عمل تعداد زیادی از نقش آفرینان است که همه ی آنها ممکن است سهمی در 
سیاست ها داشته باشند درصورت لزوم اصالح قوانین، قانون گذار یا مجری آن نیازمند 
حمایت است-در اینجاست که گروه های صاحب سهم در تغییر سیاست گذاری ها قادر 
آنان  حمایت  بدون  نمی توانند  سیاست گذاران  که  آنجا  از  بود.  خواهند  آفرینی  نقش  به 
سیاست ها را اجرایی کنند. یکی از مکانیزم های کسب این قدرت اثرگذاری فرآیند البی 
نقشی  البی گری  گفت  می توان  نیز  دیگر  حوزه های  در  است.  سیاستگذاری  برای  گری 
حیاتی را در فرآیند دموکراتیک بازی می کند. البی گری یکی از ابزارهای کاهش درگیری 
است: اگر گروه های ذینفع متعدد مواضع خود را در مناظره های آزاد بیان کنند، در فرآیند 
سیاست گذاری شفافیت بیشتری دیده می شود. با تالش برای رسیدن به تصمیماتی که به 

اتفاق آرای طرفین ذینفع به دست آمده، مشروعیت دولت افزایش می یابد.
از چگونگی  افزایش ظرفیت البی گری همچون درک صحیح موضوع، آگاهی کامل  برای 

ترجمه: سیدحسین محمدی

ویژهنامههشتمینانتخاباتاتاقبازرگانی
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فرآیند سیاست گذاری، فهم دقیق و دید موشکافانه از فضای سیاسی، شناخت یک سیاست گذار 
و چگونگی قرار گرفتن آنها در فرآیند سیاست گذاری، درک خوب از منابع و محدودیت های 
سازمان، دیدی نسبت به متحدان بالقوه یا اعضای ائتالفی و کمک های احتمالی آنها و ایده  
مشخصی از دلیل خاص و ارزشمند بودن سازمان و دلیل حمایت از آن.  راهکارهایی وجود 

دارد که تیتر وار به این موارد اشاره می شود.

1( شناسایی موضوعات دارای اولویت
گروه البی گر باید تصمیم بگیرد که چه موضوعاتی دارای اهمیت هستند. با اندکی استثناء، 
گروه های ذینفع منافع و نیازهای فراوانی دارند که احتماال با وجود محدودیت منابع تامین 
نمی شوند. ازاین رو، نیاز به اولویت بندی ضروری است. فرآیند اولویت بندی شامل یک 
ارزیابی از منافع گروه ها با توجه تغییرات فضای سیاست گذاری است که بر سر آن به توافق 
رسیده اند. این توافق شامل موضوعاتی مانند تغییر یا حذف قوانین دولتی بر ورود یا دسترسی 
به بازار، کاهش قوانین خاص در کسب و کار، یا حذف رویه های قانونی برای برخی مبادالت 
تجاری است. در شناسایی موضوعات دارای اولویت باید نکاتی را مد نظر قرار داد. این نکات 

شامل معیار اولویت بندی، روش ها است.

2( آگاهی کامل از موضوع
اگر گروهی بر آن است تا بر نتایج حاصل از سیاست گذاری ها تاثیر گذار باشد، بسیار مهم 
است که آگاهی دقیق و کاملی از موضوعات مورد بحث داشته باشد. نه تنها این گروه ها باید 
با منافع خود آشنا باشند، بلکه باید از آگاهی و توانایی اظهار نظر و ارائه ی اطالعات کافی 
درباره ی سایر مواضع جایگزین یا مخالف برخوردار باشند. با ارائه به سیاست گذاران برای 
تنظیم سیاست ها، گروه ها می توانند تاثیرات غیرمستقیمی را بر سیاست گذاری ها و برنامه کار 
فرآیند آن بگذارند. گروه ها باید تالش کنند تا در این حوزه ها مهارت های الزم را تا بیشترین 
حد ممکن کسب نکنند. مهارت ها را می توان هم درون سازمان هم با عقد قراردادهایی به دست 

آورد.

3( آگاهی کامل از فرآیند تصمیم گیری در سیاست گذاری ها با توجه به موضوع
احتماال واضح است که بدون آگاهی کامل از چگونگی عملکرد فرآیند سیاست گذاری، دشوار 
است که بتوان بر تولید محصول آن اثرگذار باشیم. تالشی که در راستای درک بهتر موضوع 
صورت می گیرد، به البی گر اجازه می دهد تا تالشش را به صورت دقیق تری متمرکز نماید. 
هنگامی که روش کار فرآیند و افراد موثر بر آن مشخص گردید، انتخاب های جایگزین در 
موضع گیری برای تاثیرگذاری مشخص تر می شوند.مکانیزم های مختلفی برای درک فرآیند 
تصمیم گیری وجود دارد مانند تحلیل شبکه ی سیاست گذاری ها، تعیین نقشه ی فرآیند تصمیم 
گیری، تحلیل ساختار تصمیم گیری، و یا پیشبرد گام به گام خالصه ی فرآیند تبدیل الیحه به 
قانون وجود دارد. هر روشی که انتخاب گردد، باید جزئیات مهم چگونگی عملکرد فرآیند، 

توالی و افراد موثر بر آن را در اختیار قرار دهد.

4( شناسایی تصمیم گیرندگان و نقش آفرینان اصلی
افزون بر دانش کافی از فرآیندها، شناختن فرد تصمیم گیرنده از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
و  آنها  درمورد  کسانی هستند؟ چه چیزی  فرآیند چه  این  در  مختلف  آفرینان  نقش  است. 
منافعشان و سطح اطالعاتشان می توان آموخت؟ آنها کجا هستند.در کدام قسمت از سیستم 
تصمیم گیری یا درد کدام سطح از فرآیند؟ آیا آنها تصمیم گیرنده ی نهایی هستند یا نقطه ای 
در مسیر اتخاذ تصمیمات مهم؟ چگونه آنها بر این فرآیندها یا نتایج آن تاثیرگذارند؟ بازیگران 
اصلی در بخش های مختلف پراکنده هستند. گروه همچنین باید بداند که چرا بازیگران اصلی 
عالقمند به موضوع خاصی هستند و سوابق آنها در این خصوص چگونه است. گروه باید با این 
بازیگران آشنایی کافی داشته باشد تا بداند چه چیز موجب گرایش تصمیم گیرندگان می شود 
و چگونه موضوع را برای او جذاب نماید. گروه باید عامل مشوق و نیازهای تصمیم گیرنده 
در ارتباط با موضوع و نوع کارایی آن را بشناسد. گروه باید مشاوران اصلی تصمیم گیرندگان 

برای  گروه روش های خاصی  آیا  است.  به چه صورت  آنها  به  بداند دسترسی  و  بشناسد  را 
تاثیرگذاری بر بازیگران اصلی را دارد؟ آیا این بازیگران اصلی متحدانی دارند که دردسترس و 
تاثیرپذیر باشند؟ یک تحلیل سهامداران برای ساماندهی چنین اطالعاتی بسیار سودمند است. 
هنگامی که تصمیم گیرندگان شناسایی شدند، گروه می تواند اقدام به البی گری رو در رو کند.

5( درک فضای سیاسی
اگر قرار است گروهی تاثیرگذار باشد، نیازمند درک درست فضای سیاسی و قوایی است که 
باید با آنها در رقابت باشد تا به اهداف مطلوب خود دست یابد. توازن قوای محیط چگونه 
است؟ آیا توازنقوا در راستای منافع گروه است؟ آیا گرایش های غالب در سیاست در برابر 
منافع گروه قرار می گیرند؟ چگونه می توان آنها را شناخت؟ در سیستم های دموکراتیک )و به 
ویژه در دموکراسی های در حال گسترش(، توازن قوا می تواند مخاطره آمیز باشد و می تواند با 

سرعت پیش بینی نشده ای از یک موضع به موضع دیگر تغییر یابد.

6( آگاهی از نقاط قوت و محدودیت های گروه:
آگاهی از نقاط قوت و محدودیت های گروه و اختصاص صحیح و موثر منابع از وظایف مهم 
رهبر گروه است. کجا و چه هنگام باید هزینه نمود؟ این منابع باعث ایجاد چه چیز می شوند؟ 
تاکید بر چه منابعی است و بر کدام منابع نیست؟ رهبر گروه باید بداند،باوجود فهم کامل تر او از 
موضوعات، او الزاما نباید پیام گروه را منتقل نماید. نماینده  گروه که با دیگران مالقات می کند 
باید معتبر، صاحب فنون روابط عمومی باال و گوشی شنوا باشد. این شخص می تواند رهبر 
گروه نباشد اما نماینده ای است که می تواند به بهترین شکل دیدگاه و موضع گروه را انتقال دهد.

7( ایجاد مزیت رقابتی
یکی از مشکالت رایج در دموکراسی های نوظهور تعداد زیاد گروه هایی است که برای جلب 
توجه تصمیم گیرندگان رقابت می کنند. در این چنین مواردی گروه باید برای خود تمایزی 
نسبت به رقیبان ایجاد کند، مشکل این است که چگونه؟ برای موثر بودن، مزیت رقابتی یک 
گروه باید با نیازهای تصمیم گیرنده همخوانی داشته باشد. او به چه چیز نیازمند است و آیا گروه 

می تواند آن را براورده کند؟

8( شناسایی متحدین حتمی و احتمالی و نوع حمایت آنها
کمتر گروهی تشخیص می دهد که مسیر پیشبرد یک موضوع را نمی تواند به تنهایی بپیماید و 
برای ترغیب تصمیم گیرندگان نیازمند ائتالف با دیگر گروه هاست. در برخی موارد، یک گروه 
برای پیشبرد نظرات خود توافقنامه ی همکاری منعقد می نماید. پیوندهای دائم یا موقت با 
دیگر تشکل ها می تواند باعث افزایش حمایت شده و دولت را با این پیام که این تنها خواسته  
گروه کوچک و خاصی نیست متقاعد کند. در برخی موارد نیز گروه ها برای تاثیرگذاری بلند 

مدت نیازمند همکاری با سازمان یا تشکلی هستند. 

9( گسترش قابلیت ارتباطی اعضا
انتقال موثر پیام گروه به تصمیم گیرندگان در اصل عامل حیاتی در موفقیت گروه البی گر 
است. با وجود فن آوری ها و روش های بسیار، به نظر نمی رسد که یک روش برای تمامی 
موارد و درمورد تمامی سیاست گذاران صدق کند. همزمان، راهبردهای جایگزین برای خلق 
یک ارتباط با سهامداران یا اعضای خود باید ایجاد شود.درحالی که گزارش مفصلی از هزینه-
سود یک قانون خاص می تواند برای بحث با تصمیم گیرنده اهمیت داشته باشد، تاثیرگذاری 
آن در مباحث عمومی بسیار کمتر است. گروه باید مخاطبین متفاوت و مکانیزم های موثر بر 
آنان را بشناسد. گروه نیاز دارد تا نسبت به راه های مختلف ایجاد ارتباط آگاهی و آزادی الزم 
را داشته باشد. برخی از این موارد شامل اعالم موضع کتبی، مصاحبه های رادیو و تلویزیونی، 
آگهی های عمومی، پوسترها، روزنامه ها و مجالت و تبلیغات در رسانه ها می شود.مطالعات 
انجام شده در خصوص البی گری، تکنیک های ارتباطی به ویژه نشریات در ارتقاء وضعیت 

گروه نقش بسزایی دارند.
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نقشاتاقبازرگانیدرغلبهبرشکستبازار
وناکاراییدولتها

.۱
عموما کســانی که درباره اقتصاد و بازار آزاد می اندیشند و 
سخن می رانند به اصل مشهور »دست نامرئی« آدام اسمیت 
ارجاع می دهند که روایتی ساده از نظم خودجوش بازار است 
و اینگونه پنداشــته می شــود که در یک بازار کامال رقابتی 
مکانیزم قیمت بدون مداخله از بیرون می تواند سیستم را به 
وضعیت »تعادلی« برساند. یعنی عرضه کنندگان یا بنگاه ها 
و خریداران یا مصرف کنندگان در استفاده از منابع خود در 
وضعیت بهینه قرار دارند. این بهینگی همان اصلی بهینگی 

پاره تو یا "قضیه اول بنیادی اقتصاد رفاه" است. 
این اصــل به ما می گوید که در نقطــه بهینگی پاره تو جامعه 
منابــع خود را به بهترین شــکل تخصیص داده اســت، یا به 
عبارت دیگر نقطه ای اســت که همه بهترین نتیجه را کسب 
کرده اند، بدون آنکه گروه دیگری ضرر کرده باشد. هنگامی 
که سیســتم اقتصــادی یا بازار بــه نقطه تعادل یــا بهینگی 
می رسد، همه افراد بیشترین منافع را کسب کرده اند، بدون 
آنکه از منافع دیگر ان کاسته شده باشد و یا به عبارت دیگر 
در شرایط بهینگی پاره تو اگر تغییری رخ دهد که وضع کسی 
نسبت به قبل بهتر شود، حتما وضع گروه دیگری نسبت به 
قبل بدتر خواهد شد و در نتیجه سیستم از وضعیت تعادلی 
خارج می شود و مجددا کنشگران با تغییر رفتار خود سیستم 

را به نقطه تعادلی بازمی گردانند. 
بنابرایــن با مراجعه به این اصل منطقی اســت که نیروهای 
خارج از بازار مانند دولت یا تشکل های اقتصادی از هر نوع 
دخالت خودداری کنند و بگذارند پویایی سیستم اقتصادی 
آن را به نقطه تعادلی یا بهینگی پارتو برســاند، نقطه ای که 
ســرجمع منافع همه بازیگران حداکثر است و یا سیستم در 

بهترین حالت تخصیص منابع قرار دارد. 
از این روســت کــه این دســت از طرفداران اقتصــاد آزاد 
تشــکیل انجمن ها و اتاق های بازرگانــی را برنمی تابند. از 
آدام اسمیت نقل شده که هر گاه دیدید عده ای بنگاه  دار دور 
هم جمع شــدند، بدانید که در حال دسیسه کردن علیه منافع 

عمومی هستند و از آنها اجتناب کنید. 

 .۲
این روایت اقتصــاد بازار آزاد که با اثبــات قضایای ریاضی 
نشان می دهد که سیستم های اقتصادی بدون هر نوع مداخله ای 
به وضعیت تعادلی و بهینگی می رســند، بیانی ناب و انتزاعی 
از آن چیزی اســت که عمال هرگز اتفاق نیفتاده است و تنها با 
ساده سازی مدل های ریاضی قابل تصور است. "رونالد کوز" 
در سخنرانی مشهور خود در هنگام دریافت جایزه نوبل سال 
۱۹۹۱ این روایت را بیان ناقصی از واقعیتی دانست که در این 
اصول به روشنی نیامده است. کوز صراحتا می گوید که اگر ما 
اقتصادهای غربی یا همان اقتصادهای آزاد را به درستی شناخته 
بودیم به کشــورهایی که مشــتاقانه به دنبال رشــد اقتصادی 
و رســیدن به اقتصادهای پیشــرفته هســتند، سیاست های 
آزادســازی انتزاعی اقتصاد بانک جهانی و صنــدوق پول را 

پیشنهاد  نمی کردیم. 
آنچه که کوز روایت ناقص بازار آزاد و اقتصادهای آمریکایی 
می داند، ناشی از اصولی اســت که در مفروضات روایت های 
آدام اسمیتی اقتصاد آزاد بیان می شود. او در مقاله بسیار مشهور 
»طبیعت بنگاه های اقتصادی« این ســئوال را مطرح می کند 
که اگر بهترین راه تخصیص منابع صرفا بازار آزاد اســت، چرا 
بنگاه ها تاسیس می شوند؟ اگر بازار بهترین مکانیزم تخصیص 
منابع است، برای هر کسی بهتر است خدمات یا کاالی مورد 
نیاز خود را از بازار تهیه کند، پس چرا بنگاه ها ایجاد می شوند 
که با اســتخدام افراد در درون سازمان، منابع خود را از طریق 
سلســله مراتب و با ســازماندهی و برنامــه ریزی تخصیص 
می دهند؟ به عبارتی چرا برای افراد منطقی تر است که به جای 
خرید مثال خدمات حســابداری از بازار، واحد حســابداری 
در شــرکت خود ایجاد کنند؟ چرا یــک تولیدکننده پیراهن، 
واحد بســته بندی در درون شــرکت خود ایجاد می کند و چرا 
آن را از بازار تهیه نمی کند؟ چرا یک شــرکت اقتصادی واحد 
R&D ایجاد می کند و خدمات نوآوری و تحقیقات را از بازار 
خریــداری نمی کند؟ و .... هزاران مثــال می توان زد که بنگاه 
اقتصادی را با این مســاله مواجه می کند که در شرایطی، منابع 
خود را با مکانیزم بازار تخصیص نمی دهند و ترجیح می دهند از 

یک نظم سلسله مراتبی تبعیت کنند.

.۳
»هزینه مبادله« یا »اصطکاک بازار« همان چیزی است که در 
روایت کالسیکی از اقتصاد بیان نمی شود. به عبارت دیگر 
فرض آنکه خرید و فروش در بازار بدون هزینه مبادله است 
مانند تصور دنیای فیزیکی بدون اصطکاک اســت. اگر در 
اصول اولیه مکانیک نیوتنــی دنیا را بدون اصطکاک تصور 
می کند در روایت آدام اسمیتی بازار آزاد، مبادله بازار بدون 
هزینه بازار تصور می شود. در حالی که در عالم واقعیت هیچ 
خرید و فروشی در بازار آزاد بدون هزینه نیست. خریداران 
برای پیدا کردن تولیدکنده مناســب باید اطالعات کســب 

کنند و جستجو و کسب اطالعات "هزینه بر" است. 
این هزینه ای است که خریدار عالوه بر قیمت کاال پرداخت 
می کنــد. در بازارهای پیمانــکاری و صنعتی کــه نیازمند 
قراردادهای پیچیده و بلند مدت است، تضمین اجرای تعهد 
طرفین نیازمند هزینه هایی است که برای الزام طرفین صرف 
می شود. مثال هنگامی که کارفرما به تعهد خود عمل نمی کند 
و پیمانکار مجبور می شــود برای اجرای تعهــدات قرارداد 
اقامه دعوی کنــد و هزینه های دادرســی را پرداخت کند، 
"هزینه های اضافه تری" نســبت به مبلغ خالص انجام کار 

باید پرداخت کند و بر عکس.
این پدیده ها که به نقض بازار و در برخی مواقع "شکســت 
بازار" تعبیر می شــود، نشان می دهد که بازار به خودی خود 
و بــدون وجود نهادهایی کــه نواقص آن را جبــران کنند و 
انحراف سیستم را شناسایی کنند و به عبارت دیگر نهادهایی 
که "هزینه مبادله" را کشف کرده و کاهش دهند، امکان ندارد 

بهترین شکل تخصیص منابع را فراهم کند.
از همین جــا نظریه "نونهــادی" به جریان فکری اندیشــه 
اقتصادی اضافه شــدند و با تحقیقات متعدد اقتصاددانانی 
چــون "رونالد کــوز"، "داگالس نورث" و "ویلیامســون" 
روایت ناقص از سیستم های اقتصادی پیچیده و پیشرفته را 
تکمیل کردند و نشــان دادند که برای جبران نواقص بازار، 
نهادهایی مانند دولت و تشــکل های اقتصادی باید شــکل 

بگیرند تا اقتصادهای آزاد سرپا بمانند. 

دکتر علیرضا اسدی
مدیر آموزش و پژوهش سندیکای صنعت برق ایران
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.۴
اتاق بازرگانی ایران به عنوان بزرگ ترین، باســابقه ترین و 
فراگیرترین تشکل اقتصادی کشور نهادی است که می تواند 
در بهبود سیســتم اقتصادی کشــور نقش آفرینــی کند و با 
اصالح نواقص بازار و نواقــص دولت، امکان ایجاد تعادل 
در سیستم بازار و رسیدن به بهینگی پارتو را فراهم کند. در 
واقع عالئم اقتصاد ایران نشــان می دهد که تخصیص منابع 
در بــازار هنوز به دلیــل "نقص بازار" و "نقــص دولت" در 
وضیعت بهینگی پارتو نیست و اتاق بازرگانی می تواند در 

این زمینه ها نقش ایفا کند.
بازارها می توانند به دلیل "عدم تقارن اطالعات" و "رقابت 
منفی و جنــگ قیمتــی"، "بازارهای انحصــار چندگانه" و 
"پیچیدگی داد و ستد" دچار نقص و یا شکست شوند. یعنی 
خریداران و فروشــندگان از طریــق مکانیزم های قیمت و 
رقابت نمی توانند به حداکثر منافع خود دست پیدا کنند. در 
واقع نیاز به عمل جمعی و همکاری بین فعاالن بازار، برای 

رفع نواقص بازار ضروری است. 
حضــور در بازارهــای پیچیــده تر بیــن المللــی نیازمند 
هماهنگی های بیشتری عالوه بر مکانیزم های رقابتی است. 
هر آنچه که رقابت برای بازارهای پیچیده تر فراهم نمی کند، 
با هماهنگی و همکاری هــای افقی و یا عمودی بین فعاالن 
یــک صنعت یا فعاالن یــک صنعت با تامیــن کنندگان و 
خریدران اســت که از طریق نهاد اتاق بازرگانی کارا و موثر 

می تواند فراهم شود.
این همان چیزی است که معروف به "قضیه کوز" است، کوز 
نشان داده است که در وضعیت رقابت هایی که ناقص است 
و منجر به عدم بهینگی سیســتم می شود کنشگران عقالنی 
می توانند از طریق مذاکره و گفتگو با نقطه بهینه برســند. در 
واقــع راه حل "معمای زندانی" در پدیــده های رقابت های 
محدود کــه منجر به جنگ قیمتی و اتالف منابع می شــود، 
از طریــق گفتگو در اتــاق بازرگانی بین اصنــاف و صنایع 
مختلف فراهم می شــود، به نحوی که همکاری و هماهنگی 
مکمل رقابت می شود و سیستم اقتصادی را به نقطه بهنیگی 

می رساند.
بدیــن ترتیب اتــاق بازرگانــی می تواند با شــکل دهی به 
همکاری هــای عمودی و افقــی بین صنایــع و حرفه های 
مختلف، کاهش هزینه های دسترســی به اطالعات، تعیین 
استانداردها و افزایش اعتماد و سرمایه های اجتماعی، نهاد 
بازار را تقویت کنــد و مکانیزم تخصیــص منابع از طریق 
"رقابت" بازار را با مکانیزم های "هماهنگی و همکاری" در 
کمیسیون های کارآمد و حرفه ای تکمیل کرده و تخصیص 

بهینه منابع کشور را فراهم کند. 

 .۵
نقش دیگری کــه اتاق بازرگانــی می تواند ایفــا کند، رفع 
نواقــص دولت اســت. دولت به عنــوان نهــاد عمومی که 
تولیدکننــده کاالهای همگانی اســت در ارائــه این کاالی 

منحصر به فرد دچار ناکارایی است. 
حفظ حقوق مالکیت، تامین زیرساخت ها، حاکمیت قانون، 
قانوگــذاری و مقررات گــذاری، حفظ امنیت و دادرســی 
منصفانــه از جملــه موضوعاتی اســت که انتظــار می رود 
دولت ها با کیفیت باالیی ارائه کنند و وضعیت محیط کسب 
و کار را بهبود دهند. این در حالی اســت که در ایران به طور 
تاریخی دولت ها دچار ناکارایــی در ایفای نقش خود بوده 
و نتوانسته اند زمینه مساعد را برای فعالیت های اقتصادی 

فراهم کنند. 
اتاق بازرگانی ایران می تواند در کشــف مسائل و مصادیق 
ناکارآمدی دولت و بازار، نهاد سیاستگذای عمومی کشور را 
یاری رساند و از آن مهم تر اینکه با انجام مطالعات باکیفیت 
و تخصصی وارائه راه حل های دقیق و همه جانبه دولت را در 
اصالح عملکرد خود یاری رساند و به عنوان نماینده بخش 
خصوصــی، با دولت تعامل کند تا عملکــرد حاکمیت را در 
انجام وظایف انحصاری مانند حفظ حقوق مالکیت، ایجاد 
ســهولت در راه اندازی و اداره کسب و کارها، استقرار نظام 

دادرسی منصفانه، سریع و ارزان، بهبود دهد. 
همچنیــن اتــاق بازرگانــی می تواند بــا انجــام مطالعات 
کارشناســی واقعی دولت را در سیاســتگذاری و مقررات 
گذاری راهبری کند و از سیاســت های غلط منع و به سمت 
مقررات بهینه ســوق دهد و اجرای قوانیــن و مقررات را با 

کیفیت باال مطالبه کند. 

.۶
در جمع بندی می توان گفــت نهاد بازار در ایــران به دلیل 
مشکالت ساختاری و تاریخی با نواقص زیادی همراه است 
و ظهور دولت ها نیز نتوانســته اســت در رفع نواقص بازار 
موثر واقع شــود. به عالوه دولت ها خــود در ارائه خدمات 
انحصاری خود و تامین کاالهای همگانــی دچار ناکارایی 
هستند که جمعا هزینه های مبادله را برای فعاالن اقتصادی 

باال برده و رقابت پذیری ملی ما را کاهش داده است. 
اتاق بازرگانی تنها نهادی اســت که می توانــد با باال بردن 
کارایی خود، در رفع نواقــص بازار و ناکارآیی دولت نقش 
آفرینــی کند و موجب شــکل گیری وضعیــت بهینگی در 
اقتصاد و حداکثر شــدن منابع همه کنشگران اقتصادی شده 
و در نهایت رقابت پذیــری ملی را در بازارهای بین المللی 

افزایش دهد.
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نگاهفعاالنکسبوکاربهارزشهایمدنی

در جلسات و گفت وگوهای فعاالن بخش خصوصی، همواره 
بر فقدان فرهنگ کار جمعی و گروهی تاکید می شود. فارغ 
از درستی یا نادرستی این گزاره، در اغلب مدل های موفقیت 
فعالیت های مدنی بر اهمیت پایبندی به ارزش های مدنی و 
حاکمیت آن بر روابط و مناســبات فعاالن مدنی تاکید شده 
است. بسیاری بر این نظرند که عدم پایبندی به ارزش های 
مدنی نظیر شفافیت، دموکراتیک بودن، مسوولیت پذیری 
و ... منجر به تخریب پایه و ســتون »فعالیت جمعی« یعنی 
»اعتماد« می شــود و احتمال هرگونه شــکل گیری سرمایه 
اجتماعی و ســازمان اجتماعی پرقدرت و مشروع را منتفی 

می کند.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم فعاالن 
کســب وکار بر عکس ســایر گروه های اجتماعی در بازار، 
رقیب یکدیگر محسوب می شوند و به طور ذاتی شکل گیری 
اعتماد در ایشان امری سخت و زمانبر است. برای درک بهتر 
موضوع، بررســی برخی از پدیده های حاکم بر سازمان های 

مدنی بخش خصوصی می تواند راه گشا باشد:
۱- عدم تمایل مدیران شرکت ها به عضویت در تشکل های 

صنفی و اقتصادی
۲- حضور کمرنگ مدیران شرکت ها در مجامع عمومی

۳- سوءظن و بدگمانی مدیران شرکت ها به روسا و اعضای 
هیات مدیره تشکل ها

۴- عــدم پایبنــدی به توافقــات جمعــی و همکاری های 
درون بخشی بین صاحبان کسب وکار

۵- کمبود همکاری های بین بخشی در کسب وکار
۶- شکل گیری محدود تشکل های قدرتمند و تاثیرگذار
۷- چرخش نخبگان کم در هرم تصمیم گیری تشکل ها

البته پدیده های بســیار دیگری را نیز می توان به این لیست 
افزود که یکی از علت های اصلــی آن فقدان اعتماد در بین 
صاحبان کسب وکار اســت که در بسیاری از مواقع ناشی از 
عدم پایبندی به اصول و ارزش های مدنی اســت. اما عالوه 
بر نگاه و روابط و مناسباتی که صاحبان کسب وکار در بین 

خود دارند، بررســی تاریخی نشان می دهد شــاید به دلیل 
حاکمیت نگاه چپگرایانــه در افکار عمومی، نگاه جامعه نیز 
به صاحبان کسب وکار همواره توام با سوءنظر و بدبینی بوده 
است که این مهم نیز در بی توجهی به خواست ها و مطالبات 
بخش خصوصی در عرصه سیاســت گذاری و تصمیم گیری 

کالن کشــور و اولویت دادن سیاســت گذار بــه مطالبات 
ســایر گروه ها موثر بوده است. از ســوی دیگر ضلع سوم و 
شــاید مهم ترین آن بی اعتمادی دولت به بخش خصوصی، 
مناســبات آن و توان و ظرفیت آن است. به دالیل متعددی 
عموم دولت ها در چند دهه اخیر نســبت به بخش خصوصی 

هادی حدادی
مدیرعامل مؤسسه پویشگران عرصه سوم
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بی اعتمــاد بوده اند که باز می توان رد پــای عدم پایبندی به 
ارزش های مدنی نظیر شفافیت، مســوولیت پذیری و... را 
مشاهده کرد؛ بنابراین برای نیل به بخش خصوصی قدرتمند 
و صاحب نفوذ و ایجاد ســازمان نمایندگــی تاثیرگذار آن 
یعنی اتاق بازرگانــی، توجه و تمرکز بر بهبــود پایبندی به 
ارزش های مدنی امری ضروری اســت؛ زیــرا بدون آن هر 
گونه شــکل گیری اعتماد بین صاحبان کسب وکار با هم و با 
دولت و مردم منتفی خواهد شــد. از این رو، انتظار می رود 
فعاالن و رهبران کســب وکار و کســانی که تمایل دارند با 
کاندیداتــوری در انتخابات اتاق بازرگانی ســکان هدایت 
بخش خصوصی را به دســت بگیرند برای عبور از وضعیت 

فعلی برنامه های مشخص داشته باشند.

 ارزش های مدنی کدامند؟
پایبندی به ارزش ها تحکیم کننده فعالیت های مدنی و ضامن 
موفقیت ســازمان های نمایندگی اســت. هر چند می توان 
طیف وســیعی از ارزش های مدنی را برشــمرد ولی در این 
یادداشت بیشتر بر ارزش هایی تاکید می شود که بیش از بقیه 
در تحکیم جایگاه و اعتبار سازمان های بخش خصوصی در 
میان ســه گروه فعاالن کسب وکار، مردم و دولت تاثیرگذار 

است. ارزش های مورد نظر عبارتند از:
1-دموکراتیک بودن: تشــکل های بخــش خصوصی و 
اتاق بازرگانی تا چه اندازه در درون خود تمرین دموکراسی 
می کنند؟ اعضا تا چه اندازه بر تصمیم گیران نظارت دارند. 
آیا روسا از طریق انتخابات دموکراتیک انتخاب شده اند؟ 

آیا دموکراسی در بین ایشان ترویج می شود؟
2- شــفافیت: تا چه انــدازه در تشــکل های اقتصادی و 
اتاق بازرگانی فساد شایع اســت؟ چه تعداد از تشکل های 
اقتصادی از نظر مالی شــفاف عمل می کنند؟ چند درصد از 
تشکل های اقتصادی حساب های مالی خود را در دسترس 
عموم قرار می دهند؟ تشــکل های اقتصادی تــا چه اندازه 
به طور فعال بــه ترویج شــفافیت در دولت و شــرکت ها 

می پردازند؟
3- مدارا:  تشــکل های اقتصادی و اتــاق بازرگانی تا چه 
اندازه پایبند تساهل و مدارا هستند؟ تشکل های اقتصادی 
و اتاق بازرگانی تا چه اندازه فعاالنه موجب ترویج تساهل و 

مدارا در سطح اجتماع می شوند؟
4-برابری: در ســازمان های مدنی بخش خصوصی و اتاق 
بازرگانی تا چه میزان برابری رعایت می شود؟ تا چه میزان 
در تصمیم گیری ها، انتخاب ها و سیاســت ها به شرکت های 
کوچک، شرکت های شهرستانی، زنان و جوانان فرصت داده 

می شود؟

ویژهنامههشتمینانتخاباتاتاقبازرگانی



19

5-ریشه کنی فقر:  تشــکل های اقتصادی و اتاق بازرگانی 
تا چه اندازه فعاالنه به دنبال ریشــه کنی فقر هســتند؟ )در 

اعتمادسازی با مردم موثر است(
6- پایداری محیط زیست: تشکل های اقتصادی و اتاق 
بازرگانی تا چه اندازه فعاالنه به دنبال پایداری محیط زیست 

هستند؟ )در اعتمادسازی با مردم و دولت ها موثر است(
7- تکثرگرایی: تشــکل های اقتصادی و اتاق بازرگانی تا 
چه اندازه متنوع و بــا حضور نمایندگان بخش های مختلف 
اســت؟ تشــکل های اقتصادی تا چه اندازه از روی انصاف 
تمرین تنوع می کنند؟ چند درصد از تشــکل های اقتصادی 
که دارای کارمندان مزد بگیر هســتند برای تضمین تساوی 
تنوع سیاست هایی را به کار گرفته اند؟ تشکل های اقتصادی 
تا چه انــدازه فعاالنه موجب ترویج تنوع و تکثر در ســطح 
اجتماع می شود؟ )در اعتمادســازی با صاحبان کسب وکار 

تاثیر بسزا دارد(
8- مســوولیت پذیری: مدیــران انجمن هــای بخــش 
خصوصی و اتــاق بازرگانی تا چه میزان در قبال تصمیمات 
خود مسوولیت پذیرند؟ تا چه میزان حقوق و منافع جمعی را 
همواره بر منافع فردی ترجیح داده و بر پایبندی به آن خود 
را متعهد می دانند؟ )در اعتماد سازی با صاحبان کسب وکار 

تاثیر بسزا دارد(
9-پایبندی به قانون: هدایت کنندگان تشــکل های بخش 
خصوصی و اتــاق بازرگانی تا چه میــزان قوانین موضوعه 
کشور و مقررات و آیین نامه های داخلی تشکل ها را رعایت 

می کنند؟ )در اعتماد سازی با هر سه گروه تاثیر بسزا دارد(
10-رویکرد اجماعی: تا چه میزان سیاســت گذاری ها و 
تصمیمات کالن تشکل ها و اتاق بازرگانی بر اساس اجماع 
و احترام به تنوع و تکثر در سالیق، نظرات، عقاید و روش ها 
اتخاذ می شود تا اختالف نظرها حل شود و تضاد منافع شکل 
نگیرد؟ )در اعتماد سازی با صاحبان کسب وکار۱ تاثیر بسزا 

دارد(
۱۱-مشــروعیت: تا چه میــزان تشــکل های اقتصادی و 
اتاق بازرگانی در بین فعاالن این حوزه دارای مشــروعیت 
و اعتبــار هســتند و می تواننــد کل آن بخــش از صاحبان 
کســب وکار را نمایندگی کنند؟ )در اعتماد سازی با هر سه 

گروه تاثیر بسزا دارد(
آنچه از نظــرات صاحبان کســب وکار تاکنون برداشــت 
می شــود، حاکــی از دل نگرانی هــا و انتظاراتی اســت که 
نشــان دهنده برخی ضعف ها در پایبندی بخش خصوصی 
به ارزش های مدنی اســت. نظرات صاحبان کسب وکار  در 
سال ۸۹ نشــان داد که میزان پایبندی صاحبان کسب وکار 
به ارزش های مدنی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است 

و تــا وضعیت مطلــوب فاصله زیادی دارد. امتیاز کســب 
شــده در نظرســنجی فوق امتیازی کمتر از متوسط جهانی 
داشــت )۱/۴ از ۳(. در نمودار می توان وضعیت برخی از 
ارزش های مدنی سنجش شــده در تحقیق فوق را مشاهده 

کرد.
همان طور که مشــاهده می شــود وضعیت دو ارزش تنوع 
)تکثر( و شفافیت در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد و 
شاید این دو عامل تاثیر زیادتری در بروز بی اعتمادی های 
موجود بیــن صاحبان کســب وکار، دولــت و جامعه دارد. 
هرچنــد الزم اســت روســای بخش خصوصــی وضعیت 
شاخص های فوق را به پژوهشی دوباره بگذارند تا وضعیت 

فعلی جامعه کسب وکار نمایان تر شود.
نگاهی به نظرات طرح شده در سالیان اخیر و البته در تحلیل 
محتوای برنامه های گروه ها و تصویر اتاق مطلوب طرح شده 
در روزنامه »دنیای اقتصاد«۲نشــان می دهــد که آن میزان 
توجهــی که به لزوم تاثیرگذاری بیشــتر اتــاق بازرگانی بر 
سیاســت های دولتی دارند، کمتر به این نکته توجه می کنند 
که برای موفقیــت در نفوذ و تاثیرگذاری زیرســاخت های 
دیگری مانند ساختارسازی و سازماندهی و فرهنگ سازی 
الزم اســت. موفقیــت بخش خصوصــی نیازمنــد تمهید 
زیرساخت هایی اســت تا تاثیرگذاری آن بر جامعه و دولت 
مســتمر و پایدار و نتیجه بخش باشد.همان طور که مشاهده 
می شــود، موفقیت در مجاب کردن و متقاعد کردن دولت و 
مجلس و سایر نهادهای سیاســت گذاری به حل مشکالت 
فضای کســب وکار و پذیرش خواســته بخش خصوصی؛ 
منوط به افزایش توان ســازماندهی و تاثیرگذاری نهادهای 
نمایندگی آن به ویژه اتاق بازرگانی اســت. اما آنچه اتاق را 
می تواند صاحب این ظرفیت کند سه حوزه ساختار، ارزش 
و محیط اســت تا موفقیت اتاق بازرگانی تضمین شــود. از 
این رو تهیه برنامه های گسترده برای بهبود وضعیت این سه 
ضروری است که متاسفانه کمتر مدنظر فعاالن و گروه های 
مختلف فعــال در انتخابات قــرار گرفته اســت. در مورد 
ساختار به تفصیل در یادداشت قبلی پرداخته شد، اما نگاهی 
به نظرات طرح شده نشــان می دهد هیچ نظری در رابطه با 
موضوع بهبود محیط کســب و کار طرح نشــده است. این 
می تواند نشــان دهنده این باشد که تشــکل های کارفرمایی 
و بخش خصوصی نســبتا محیط مســاعدی برای فعالیت 
دارند و خیلی با مساله مهمی مواجه نیستند؛ یعنی این گروه 
از ســازمان های مدنی از سایر ســازمان های مدنی متمایز 
هســتند و کمتر با محدودیت، تعطیلــی، برخورد و فضای 
بسته روبه رو هستند که البته نیازمند تحلیل عمیق تری است 
ولی نکته دیگری که می توان از نظرات خبرگان کسب وکار 

برداشت کرد، این اســت که تنها ۲0 درصد فعاالن اتاق به 
موضوع ارزش های مدنی اشاره کرده اند )۹ نفر از ۴۵ نفر(. 
از میان ارزش های مدنی بیــش از همه اخالق مداری )۱۱ 
نفر( و مشــارکت )۹ نفر( مورد توجه قرار گرفته است )که 
شاید این نشان دهنده مشکالتی است که در این دو حوزه در 
جامعه تشــکلی و اتاق موجود باشد(. نکته دیگری که نشان 
می دهد بهبود زیادی در جامعه کســب وکار در آن به وجود 
آمده، توجه به مســوولیت اجتماعی اســت که نظرات افراد 
به آن توجه شده اســت)۱0نفر( و البته در برنامه های ارائه 
شــده هم اکثرا نمود یافته اســت. اما مانند سایر مشکالت 
در ایــن حوزه ها نیــز برنامه و راهکار منســجمی برای حل 
این موضوعات در برنامه های آتی فعــاالن اتاق بازرگانی 

مشاهده نشده است.

 نتیجه گیری
آنچه می توان به عنوان نتیجه گیــری این بحث مطرح کرد، 
این موضوع اســت که فعاالن اتاق بــرای اصالح نگرش 
و اعتمادســازی در بین ســه گــروه صاحبان کســب وکار، 
دولت و مردم؛ نگاه منســجم و برنامه مشخصی ندارند و لذا 
پیش بینی می شــود در صورت ادامه وضعیــت فوق؛ قطار 
بخش خصوصی روی ریل نیفتد چون نتوانسته و نمی تواند 
اعتماد و اعتبار الزم را در بین ســه گــروه هدف فوق الذکر 
ایجاد کند. بنابراین شــاید بهتر باشــد در فرصت باقی مانده 
فعاالن و گروه های مختلف برای گذار از این وضعیت برنامه 
مشــخصی را تنظیم کنند و آن تبدیل به خواســت فعاالن 
کســب وکار کنند تا قدم های بخش خصوصی برای عبور از 

فضای نامطلوب کسب وکار محکم تر و هدفمندتر شود.

 پی نوشت
۱. این تحقیق توســط ســندیکای صنعت برق ایران در سال ۸۹ 
به صورت پرســش نامه ای صــورت گرفت. پرســش نامه مذکور 
بر اســاس مدل CIVICUS شــده بود و بین ۵0 نفر از فعاالن 

تشکلی توزیع گردیده بود.
 ۲. متن فوق براســاس تحلیل نظرات خانم ها دانشــور، مقیمی، 
مســتوفی، آقایان آل اسحاق، محسن خلیلی، مسعود خوانساری، 
پدرام ســلطانی، فالح، بهرامن، سیدحمید حســینی، رئیس زاده، 
حریری، خاموشــی، راســخ، ســالح ورزی، واحدی، پورفالح، 
پورقاضی، جعفری، شهریاری، جمیلی، میرمحمد صادقی، شاهرخ 
ظهیری، بهادرانی، اســالمیان، نجفی منش، گلشیرازی، احتشام، 
فاخر، افخمی راد، رناســی، جهانگیری، پیرموذن، قصایی، فرنام، 
گلپایگانی، نقیــب، برخوردار، نورانی، شــیبانی، کرمانشــاهی، 

صالحی، سلطانی نیا، کرباسیان و خرمشاهی انجام شده است.

ویژهنامههشتمینانتخاباتاتاقبازرگانی
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ماراتن انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایرانـ  تهران و شهرستان هاـ  آغاز شــده است و فعاالن اقتصادی عموما در قالب 6 گروه مجمع فعاالن 
توسعه، خانه اقتصاد ایران، پیشگامان، ائتالف برای فردا، تحول خواهان و بنیان مدیران کار آفرین وارد عرصه انتخاباتی اتاق شده اند.

در این میان ائتالف برای فردا که پدرام ســلطانی، خوانســاری، مقیمی، پور قاضی و الهوتی از اعضای سرشناس آن محسوب می شوند، طی دو بیانیه و یک منشور 
اخالقی اهداف و برنامه های خود را اعالم کرده اند. از دیدگاه این ائتالف، اتاق فردا، اتاقی است که آینده نگر باشد، اعضایش را مهم ترین سرمایه خود بداند، به جهانی 
شــدن اقتصاد ایران اهتمام بورزد و پیوندهای بین المللی اعضای خود را از طریق تعامل مداوم با اتاق های سایر کشورها، تقویت کند.  ائتالف برای فردا، معتقد است 
که ظرفیت اتاق و تشکل های اقتصادی بسیار باالتر از آن است که به فعل درآمده و به کارگیری بهینه ظرفیت های نهفته اتاق، یک گزینه اجتناب ناپذیر در شرایط 

کنونی است. 
لذا با هدف معرفی دقیق تر اهداف و برنامه های این ائتالف و همچنین نقد و بررســی عملکرد چهار ساله اتاق بازرگانی گفتگویی با دکتر پدرام سلطانی، نایب رییس 

کنونی اتاق بازرگانی ایران و سرشناس ترین عضو ائتالف برای فردا داشته ایم که حاصل آن را  می خوانید:

گفتگو با دکتر پدرام سلطانی؛ نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
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  با توجه به اینکه شما عضو هیات رییسه اتاق بوده اید، برداشت کلی شما از عملکرد 
چهار ساله گذشته اتاق چیست؟

طبیعتا اظهار نظر در خصوص عملکرد چهار ســاله اتاق در یک مصاحبه کار بسیار دشواری 
است اما در یک نگاه کلی می توانیم این چهار ســال را به دو بخش دو ساله تقسیم کنیم. طی 
دو سال تا دو سال و نیم اول کیفیت همکاری دولت قبل با اتاق پایین بود و متاسفانه تعامل و 
همکاری خوبی با اتاق به ویژه در سطح مدیران ارشد دولت صورت نگرفت. هر چند مدیران 
میانی، معاونین وزرا و سطوح پایین تر کم و بیش ارتباطات مناسب تری با اتاق برقرار کرده 

بودند.
در دو سال اول ما توانستیم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به عنوان تنها قانونی که 
بخش خصوصی پیشنهاد کرده بود، به مجلس ارائه کنیم. و سرآغاز اختالف نظرهای دولت با 
ما هم از همینجا آغاز شد. مسئولین دولتی اعتقاد داشتند که این قانون باید از طریق دولت به 
مجلس ارائه می شد اما از این جهت که اتاق ابتدا این پیشنهاد را به دولت تقدیم کرده بود و این 

اتفاق نیفتاده بود، ناگزیر شد آن را به در قالب یک طرح به مجلس تقدیم کند. 
ما تقریبا در اواخر دوره دو سال و نیم اول و در اوج اختالفات و کم توجهی های دولت، شاهد 
مشکالتی بودیم که علیرغم پیگیری های مجدانه ای که ما در اتاق انجام می دادیم نتوانستیم 
قدمی برای حــل آنها برداریم. بحث پیمــان ارزی ، حمایت از صادرکننــدگان، صادرات و 
واردات برخی از کاالها و تدوین و ابالغ قانون مالیات های مستقیم مواردی بودند که اتاق با 
جدیت آنها را دنبال کرد و تقریبا در همه آنها توانست مخاطرات موجود در این حوزه ها را تا 
حدود زیادی کاهش داده و یا از بین ببرد. افزون بر اینکه ما توانستیم از برخی از این تهدیدها 

فرصتی برای توسعه بخش خصوصی ایجاد کنیم. 
به عنوان مثــال در مورد قانون مالیات های مســتقیم، اتــاق با ورود به موضــوع و رایزنی 
با مســئولین و البته با توجه به اینکه بخــش دوم این کار در دولت جدید انجام شــد و انجام 
رایزنی های گسترده با دولت جدید ما توانستیم تعدادی از مفادی را که از نظر ما مخل محیط 
کســب و کار تلقی می شــدند را حل کنیم و در کنار آن تعدادی از مشکالت مالیاتی بخش 
خصوصی را به پیشــنهاد اتاق توانستیم در متن این قانون بگنجانیم و عمال گام موثری برای 

حل این مشکالت برداریم. 
در این دوره ما در راســتای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هم گام های بسیار موثری 
برداشــتیم. در حقیقت در زمان تدوین الیحه اصال ح این قانون با حضور و اظهار نظرهای 

کارشناسی شده به نمایندگی از بخش خصوصی به سمت بهبود این قانون حرکت کردیم. 
در این دوره حضور اتاق بازرگانی در کمیسیون های حل اختالف نسبت به دوره های گذشته 
بسیار پررنگ تر و قوی تر بوده است. خوشبختانه اتاق توانست در این حوزه اعضای خود را 

حمایت کند و تعداد زیادی از آراء ارائه شده در این شوراها به نفع صاحبان کاال بود. 
حضور موثر اتاق در شــورای اقتصاد هم در حوزه هایی که مربوط به بخش خصوصی اســت 
و هــم حتی در زمینه هایی که مربوط به دولت بود، حضور موثری در کنار ســایر اعضای این 
شورا داشت. به طور مثال پیشنهادی که برای وضع عوارض بر کاالهای صادراتی در شورای 
اقتصاد داده شــده بود، با حضور موثر اتــاق تقریبا اکثر این موارد منتفی شــد و این خطر از 
سر صادرکنندگان گذشت. برای تولیدکنندگان هم در قالب طرح حمایت از تولید تسهیالت 
خوبی از سوی اتاق پیشنهاد شد که تصویب این طرح این روزها در مجلس رو به اتمام است 
و در صورت تصویب شورای نگهبان گشــایش هایی در حوزه تولید کاال و تجهیزات ایجاد 

خواهد شد. 
در بعد داخلی هم ما در اتاق تغییراتی داشتیم که هر چند از نظر من کامال راضی کننده نبودند، 
اما به هر حال گامی رو به جلو محســوب می شــود. در اتاق فرآیندسازی و قاعده مند سازی 
کارها را از طریــق تدوین و تصحیح شــیوه نامه ها و آیین نامه ها افزایــش دادیم. همچنین 
کمیسیون های اتاق در این دوره نسبت به گذشته بسیار جدی تر، فعال تر و با برنامه تر فعالیت 
کردند و گزارشات کارشناســی متعددی را ارائه دادند که بعضی از این گزارش ها در سطوح 
باالی مملکتی مورد توجه قرار گرفت. همچنین تشــکل های تحت پوشش اتاق هم در این 

دوره افزایش کمی و کیفی قابل توجهی پیدا کرد.

  از نظر شما چه کارهایی در اتاق انجام نشده باقی مانده و فکر می کنید که دوره آینده 
هیات نمایندگان و هیات رییسه اتاق باید این موارد را به صورت جدی دنبال کنند؟ 

ســاده ســازی فرآیندهای مربوط به اعضای اتاق یکی از کارهایی بود که در این دوره انجام 
نشــد و برای دور آینده باید با ساده ســازی فرآیند صدور کارت بازرگانی را به عنوان یک 
هدف کوتاه مدت مد نظر قرار داده و به تدریج به سمت حذف کارت بازرگانی حرکت کنیم. 
همینطور مبالغی که در قالب "یک در هزار" و "سه در هزار" از اعضا دریافت می شود را باید 
در دوره آینده حذف کرده و به جای آن پوشش حداکثری بنگاه های بخش خصوصی را قرار 
دهیم. به این ترتیب که تمام اشخاص حقوقی و فعاالن تجارت خارجی، موظف به عضویت 
در اتاق باشــند و صرفا با دریافت یک حق عضویت مختصر ساالنه هزینه های اتاق تامین 
می شــود و واقعا نیازی به دریافت "یک در هزار" و "سه در هزار" نخواهد بود. در این پروسه 
صدور کارت بازرگانی هم از فعالیت های اتاق حذف خواهد شــد و اعضا ظرف کمتر از یک 

روز می توانند مراحل عضویت در اتاق را طی کنند. 
تقویت اتاق ها و شــوراهای مشترک و خروج آنها از انحصار مدیریتی که سال هاست بر آنها 
سایه افکنده اســت و نیز فعال کردن اتاق ها آن هم در شرایطی که ارتباط با جامعه جهانی هر 
روزه در حال گسترش است از ماموریت هایی است که در دوره آینده باید در اتاق به صورت 
جدی مورد توجه قــرار گیرد. به عالوه یکی از ضعف های جدی اتاق در این دروه، ضعف در 

برقراری ارتباط دو سویه و تبادل اطالعات و اطالع رسانی به اعضای اتاق بود. 
متاســفانه اتاق علیرغم استفاده از سامانه های نوین روابط عمومی و روابط با اعضا نتوانسته 
عملکرد مناسبی در این حوزه داشته باشــد. این حوزه باید به شکلی اصالح شود که در دوره 
آینده هر خبر مرتبــط با حوزه فعالیت اعضا، فعالیت های اتاق، تشــکیل تشــکل ها، ایجاد 
اتاق های مشــترک، جلسات اتاق با صاحبان بخش خصوصی و ارگان های دولتی به صورت 
مســتمر و شــفاف به اطالع همه اعضا برســد تا آنها بتوانند در یک عدالــت اطالعاتی از 
فرصت های موجود مطلع شوند. برای اینکه این کار به درســتی انجام شود، دوره آینده باید 

دوره تحول و روزآمدسازی ساختار اتاق باشد. 
اتاق بازرگانی در دوره گذشته از بعد ارتباط با قوای سه گانه و همچنین ایجاد تصویری قابل 
قبول در جامعه از خودش توانسته پیشرفت بسیار خوبی داشته باشد و جایگاه بسیار خوبی را 
برای خود ایجاد کند. اما از بعد داخلی از نظر اصالح ساختارها و ساده سازی و سرعت بخشی 
به فرآیندها در اتاق، تعریف و ارائه خدمات مورد نیاز اعضا به آنها، اســتفاده از فناوری های 
نوین ارتباطات و اطالعات، آموزش و تقویت نیروی انسانی الزم برای خودش و همینطور 
گســترش آموزش های کارگاهی برای اعضا عقب ماندگی های جدی دارد و این ها آفات و 

مشکالتی است که باید در دوره آینده توجه جدی به آنها شود.

  ائتالف برای فردا با چه اهداف و برنامه هایی وارد ماراتن انتخاباتی اتاق بازرگانی 
شده اســت؟ این ائتالف چه وجه تمایزی نسبت به ســایر گروه هایی دارد که برای 

حضور در انتخابات گرد هم آمده اند؟
تمام کاستی هایی که در پاسخ به سئوال قبل به آنها اشاره کردم مواردی است که ما در ائتالف 
برای فــردا به عنوان اهداف و برنامه های خود مد نظر قــرار داده ایم. این موارد، موضوعاتی 
هستند که در جلسات ما مورد بحث و بررسی قرار گرفته و امروز ما در خصوص برنامه های 

خود در مورد آنها به جمع بندی رسیده ایم. 
پیش از هر چیز باید تاکید کنم که در این دوره عموم گرو های تشــکیل شده برای حضور در 
انتخابات اتاق از رشد خوبی در ارائه دیدگاه ها و برنامه هایشان و همچنین برنامه ریزی برای 
انتخابات داشته اند. در مورد وجه تمایز ائتالف برای فردا نسبت به سایر گروه ها باید بگویم 
که این ائتالف بیش از هر چیز تالش کرده که اعضــای خود را از میان مدیران موفق بخش 
خصوصی برگزیند و عمــال جمعی از مدیران موفق در ائتالف بــرای فردا حضور یافته اند. 
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اعضای این ائتالف مدیرانی هســتند که در بنگاه های خودشــان 
توانسته اند توســعه و تحول قابل توجهی ایجاد کنند. ما معتقدیم 
کــه مدیرانی می توانند اتاق را به خوبی اداره کنند که پیش از آن در 
اداره کسب و کارشــان کارنامه موفقی داشته باشند، چرا که میزان 
موفقیت آنها در مدیریت بنگاه هایشان نشان می دهد که از توان و 

دانش مدیریتی الزم برخوردارند. 
ما با تحلیل وضعیت کنونی اتاق و همچنین شناسایی نقاط ضعف 
و آسیب های اتاق، رویکردی آینده نگرانه و آینده پژوهانه نسبت 
به اتاق بازرگانی داریم. در حقیقت رویکرد ائتالف برای فردا این 
است که عمال با چشــم انداز دقیق تر و حساب شده تری برای اتاق 
برنامه  ریزی کند. ما می خواهیم از فرصت های پیش روی کشورمان 
برای بخش خصوصی فرصت بســازیم. به هر حال نباید فراموش 
کنیم که گشایش ارتباط ایران با جامعه جهانی ظرفیت های بسیار 
خوبی برای بخش خصوصی، به ویژه حوزه تولید به وجود می آورد. 

لذا ما باید برای تقویت و دورنی سازی این فرصت ها برای بخش خصوصی برنامه ریزی کنیم 
که ائتالف برای فردا به این موضوع توجهی جدی دارد.

ویژگی دیگر ائتالف برای فردا توجه جدی به این موضوع بوده که مدیریت همزمان مسائل 
و مشــکالت بخش خصوصی در قالب یک ســاختار بوروکراســی و نائل آمدن به حل آنها 
امکان پذیر نیســت. به همین دلیل علیرغم اینکه اتاق در این دوره و دوره پیشین حرکت رو 
به جلویی داشته اســت اما می بینیم که بخش خصوصی در طول این سال ها گرفتارتر شده و 
مشکالتش افزون تر شده اند. این شرایط به این دلیل ایجاد شده که اتاق به طور مثال نسبت به 
حل دو مشکل مبادرت می کند اما در کنار آن چهار مشکل جدید برای بخش خصوصی ایجاد 
می شــود. به این ترتیب ما همواره از حل مشکالت این بخش عقب می مانیم. به عالوه یکی 
دیگر از دالیل افزایش مشــکالت بخش خصوصی این است که حل بسیاری از آنها نیاز به 
یک پروسه زمانی بسیار طوالنی دارد. بنابراین اگر این فرآیند مسئول و سیستم خاص خود 
را نداشته باشد، ممکن است پیگیری آن در روند کارهای روزانه اتاق گم و فراموش شده و در 

نهایت با تاخیر طوالنی مواجه شود.
بنابراین ما احصای مشکالت اصلی بخش خصوصی در حوزه هایی که این بخش به طول اعم 
با آنها درگیر اســت مانند حوزه حقوقی، مالیات، تامین اجتماعی، گمرک و تجارت خارجی، 
خصوصی ســازی و نیز حوزه بهبود محیط کســب و کار را در دستور کار قرار خواهیم داد. ما 
قصد داریم که مشــکالت اصلی بخش خصوصی را تبدیل بــه پروژه هایی کنیم که خارج از 
فرآیند متعارف و کالســیک و نظام بوروکراتیک اتاق تحت نظر مدیران خبره و قدرتمند و 
با استفاده از منابع اتاق پیگیری شود تا آنها کار را با جدیت و تمرکز و البته به صورت مستمر 
تا رسیدن به نتیجه مورد نظر پیش ببرند، تا عمال ما در این حوزه ها بتوانیم تا پایان دوره حل 
مشــکالت اصلی بخش خصوصی را به نتیجه برســانیم، به نحوی که این مشکالت مشمول 

زمان نشده و به فراموشی سپرده نشوند. 
وجه تمایز دیگر ائتالف برای فردا این است که می خواهد از پیوند زدن و تعامل بین بنگاه های 
بزرگ و بنگاه های کوچک و متوســط ظرفیت های تعامل بخش خصوصی را افزایش دهد. 
فراموش نکنیم که در اتاق جای بنگاه های بزرگ تا به حال خالی بوده است. ما می خواهیم که 
نمایندگان بنگاه های بزرگ و مهم را در اتاق داشته باشیم که با حضور آنها بنگاه های کوچک 

و متوسط بتوانند شیوه های تعامل با مجموعه های بزرگ را در اتاق جستجو کنند. 
موضوع دیگری که ما در ائتالف برای فردا به آن توجه کردیم این بود که تا کنون از ظرفیت 
ارتباط بین اعضا در اتاق به درستی استفاده نشده است. این ائتالف برای ایجاد شبکه کسب 
و کار بخش خصوصی برنامه دارد. ما می خواهیم با اســتفاده از ســاز و کارهای شبکه سازی 
اعضای اتاق را بیشــتر در مسیر تعامل و رایزنی با یکدیگر قرار دهیم تا از این طریق بتوانند 
نقاط قوتشــان را به هم معرفی کرده و توانمندی هایشان را به اشــتراک بگذارند و کارهای 
جدیدتر و بزرگ تــری را از قالب این ارتباطــات بیرون بیاورند. در حقیقــت برنامه ما در 
ائتالف برای فردا این اســت که زمینه را برای ایجاد هــم افزایی های اثربخش در بین اعضا 

فراهم کنیم، چرا که این هم افزایی ها در نهایت به توسعه بخش خصوصی منجر خواهد شد. 
ائتالف برای فردا پرچم اخالق و مسئولیت اجتماعی را در این دوره برافراشته است و منشور 

اخالقی ائتالف هم منتشــر شــده اســت. ما با اعتقاد به اینکه 
اخالق و مســئولیت اجتماعی موضوعی است که ابتدا باید در 
اتاق نهادینه شــود و پس از آن در بین اعضا ترویج شــود، این 

بخش را هم در دستور کار خودمان قرار دادیم. 
در مجمــوع باید بگویم کــه ما بر این باوریم کــه اتاق علیرغم 
فعالیت ها و حرکت های بسیار خوبی که در آن انجام شده است، 
نتوانســته ارزش وجودی خود و همچنین فعالیت هایش را به 
ذینفعان و اعضای خود منتقل کند. ما در یک شکاف استنباط 
بین اقدامات اتاق و تصورات اعضا قرار داریم. از یک ســو ما 
فکر می کنیم که اتاق تالش های مثمرثمر و مهمی داشــته و از 

سوی دیگر اعضا چنین دیدگاهی نسبت به اتاق ندارند. 
دلیل این شــکاف عالوه بر ضعــف ما در حــوزه ارتباطات و 
اطالع رسانی، این اســت که اتاق نیازهای مستقیم اعضا را به 
خوبی شناســایی نکرده است. موضوعاتی که ما در قانون بهبود 
مستمر محیط کسب و کار دنبال کردیم، قطعا تاثیر مثبتی برای فضای فعالیت اعضا خواهد 
داشت اما این تاثیرگذاری به صورت غیرمستقیم خواهد بود. لذا باید نیازهای مستقیم اعضا 
را شناسایی کرده و در اتاق برای آنها راعکارها و خدمات الزم را ارائه کند، به نحوی که اعضا 
نسبت به حق عضویتی که پرداخت می کنند، احساس رضایت کنند و اطمینان داشته باشند که 
بیش از آنچه که هزینه می کند، ارزش افزوده در کارش ایجاد شده است و بر همین اساس اتاق 

را مجموعه اثربخش در بهبود کسب و کارش بداند. 

  آیا ائتالف برای فردا برای جلب مشارکت بیشتر اعضا برای حضور در انتخابات 
آینده اتاق و فعال کردن کارت های خاکستری دارد؟ 

ما تالش می کنیم برنامه های خود را تــا حد امکان با اعضای اتاق در میان بگذاریم و صدای 
ائتالف را به گوش آنها برســانیم و از این طریق با آنها ارتباط برقرار کنیم. ما امیدواریم این 
ارتباط انگیزه الزم را در بین آن گروه از اعضا ایجاد کند که عموما تمایلی به رای دادن ندارند 

و آنها را به پای صندوق های رای بکشاند. 
ما امیدواریم که در این دوره شــاهد حضور حداکثری اعضا در انتخابات باشیم که خود نشان 
دهنده باور آنها اســت نســبت به اتاق و ائتالف ما و ســایر گروه هایی است که در انتخابات 
شرکت می کنند. قطعا این حضور حداکثری تعهد افرادی که در این انتخابات رای می آورند را 

نسبت به برنامه های انتخاباتی شان افزایش می دهد. 
بنابراین فعال ماموریت ما این اســت که در ارائه برنامه هایمان ارتباط قانع کننده ای با اعضا 
داشته باشیم تا آنها با درک و دید روشن نسبت به اهداف و  برنامه های ما به پای صندوق های 
رای بیایند. اما تاکید می کنم که ما به هیچ وجه تالشــی در راســتای قانــع کردن اعضا برای 
حضوری نه از ســر تعقل بلکه از ســر اجبار در انتخابات نداریم. ما هرگز از روش های دیگر 
برای ترغیب اعضا در راستای حضور در انتخابات بهره نخواهیم گرفت و آنها را ناگزیر به این 
امر نخواهیم کرد. ضمن اینکه این روش ها به هیچ عنوان در منشور اخالقی ائتالف برای فردا 
جایی ندارد. به هر حال ما امیدواری های بسیاری داریم که در این دوره تعداد بسیار بیشتری 

از اعضا در انتخابات شرکت کنند و من نسبت به این موضوع کامال خوش بین هستم. 

  ترکیب اعضای ائتالف برای فردا چیست؟ 
این ائتالف نسبت به سایر گروه ها از تکثر بیشتری برخوردار است که حوزه های کسب و کار 
بیشتری را پوشش می دهد. صنایع غذایی، اقتصاد و سالمت، صنایع دارویی، انرژی و برق، 
نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع پایین دستی، فوالد، ســیمان، معدن، کشاورزی، نساجی، 
حمل و نقل، امور گمرکی، حــوزه پولی، بانکی و بیمه، خدمات فنی و مهندســی، حوزه های 
صادرات محصوالت ســنتی و صنعتی و واردات کاالهای ضروری و اساسی و شرکت های 

هلدینگ و سرمایه گذاری 
ما تالش کردیم در ائتالف برای فردا تکثر و پوشش حداکثری را داشته باشیم، هر چند سقف 
چهل نفری ائتالف، محدودیت هایی ایجاد می کند. اما به هر حال دیدگاه ما این اســت که از 

همه حوزه های محوری نماینده ای در این ائتالف داشته باشیم.

ماقصدداریمکهمشکالتاصلیبخش

خصوصیراتبدیلبهپروژههاییکنیم

کهخارجازفرآیندمتعارفوکالسیکو

نظامبوروکراتیکاتاقتحتنظرمدیران

خبرهوقدرتمندوبااستفادهازمنابع

اتاقپیگیریشودتاآنهاکارراباجدیتو

تمرکزوالبتهبهصورتمستمرتارسیدن

بهنتیجهموردنظرپیشببرند
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  عملکرد اتاق بازرگانی را چگونه ارزیابی می کنید و حاال که انتخابات اتاق بازرگانی 
به زودی قرار است برگزار شود به باور شما چه نقاط قوت و ضعفی در عملکرد هیئت 

مدیره فعلی مشاهده کرده اید؟
سالیان سال بود که اتاق ایران از نقش مهم خودش که نمایندگی بخش خصوصی است دور افتاده 
بود و اگرچه با تحوالت چندســال اخیر رویکرد اتاق مقداری بهتر شــده اســت اما تا رسیدن به 
شرایط مطلوب هنوز فاصله زیادی دارد. با توجه به جایگاه قانونی و منابع مالی که اتاق دراختیار 

دارد سطح اثری گذاری اش می تواند باالتر از این میزان کنونی باشد.
در دولت گذشته که عملکرد اقتصادی به شدت خسارت بار و زیان اور بود هیچ واکنشی از سوی 
اتاق بازرگانی نشان داده نشد و شاید عافیت طلبی باعث شد دوستان آن موضعی که باید و شاید 
را نگیرند و منافع ملی را با اســتحکام الزم دنبال نکنند. اگرچه وقتی شــرایط سیاسی می شود 
گرفتن مواضع چالشی هم دشوارتر می شــود. ولی اگر مقایسه کنیم عملکرد مشابه تشکل ها در 
سایر کشورهای دنیا مثل آلمان را که » بی دی آی« در آن صدهزار عضو دارد و تمام قوانین کار، 
تجاری، مالی، بیمه و حتی بودجه کشور را بازنگری می کند و درهمه این امور نقش دارد متوجه 

می شویم چقدر نقش اتاق بازرگانی کمرنگ بوده است.
مورد دیگری که در مورد عملکرد اتاق بازرگانی می توان به آن اشــاره کرد نداشتن دفتر دائمی 
در دنیاســت.مثال » بی دی آی« آلمــان به عنوان نماینده بخش خصوصــی و صنعت آلمان در 
لندن، شانگهای، واشنگتن و توکیو دفتر دائمی دارد. االن اتاق ایران روی بحث ترویج صادرات 
چه اقدام قابل توجهی انجام داده اســت؟ معموال مشاهده می شود بیشتر کشورهایی که با آن ها 

ارتباط گرفته می شود خیلی در بازار هدف ایران قرار ندارند. 
امــا با همه این اوصاف از نــکات مثبت عملکرد اتاق هم می توان به این مورد اشــاره کرد که در 
سال های اخیر به تشکل های عضو خود توجه بیشتری نشان داده است و تشکل ها حضور بیشتر و 
قابل توجه تری داشته اند. درمباحث مالیاتی و پیمانکاری فعالیت های چشمگیری داشته اند و به 

تشکل ها اهمیت بیشتری داده شده است.

  بــه نکات منفی و مثبــت اتاق بازرگانی اشــاره کردید و گفتید کــه در مواردی اتاق 
عافیت طلبانه به یکسری مسایل نگاه کرد. درچه مواردی اتاق این چنین فعالیت کرد؟

توجهبهبخشمولد
بامحوریتاقتصاد

هدف گذاری سندیکابرای اتاق بازرگانی؛

مهندس علیرضا کالهی،رییس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق و عضو "ائتالف برای 
فردا" انتخابات اتاق بازرگانی اســت. وی در گفت و گویی که با ســتبران انجام داده است 

از برنامه های سندیکای صنعت برق ایران برای انتخابات اتاق بازرگانی ایران می گوید.
به گفته رییس هیئت مدیره ســندیکا در دولت گذشــته که عملکرد اقتصادی به شــدت 
خســارت بار و زیان اور بود هیچ واکنشی از ســوی اتاق بازرگانی نشان داده نشد و شاید 
عافیت طلبی باعث شد اعضای اتاق آن موضعی که باید و شاید را نگیرند و منافع ملی را با 

استحکام الزم دنبال نکنند.
مهندس کالهی دراین گفت و گو با تاکید براین که ســندیکا هنــوز تصمیم نهایی خود را 
برای حضور در هیچ ائتالفی نگرفته است خاطرنشان کرد:" طبق رایزنی هایی که داشته 
ایم "ائتالف برای فردا" به ســندیکا نزدیک تر اســت.به گفته وی توجه به بخش مولد با 

محوریت اقتصاد از مهم ترین برنامه های ما برای اتاق بازرگانی خواهد بود.

ویژهنامههشتمینانتخاباتاتاقبازرگانی
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البته خیلی آسان است که بیرون از گود بنشینیم و شرایط را نقدکنیم. نقد سازنده همواره 
باید با پیشنهاد همراه باشد و باید دقت کنیم که اگر خود ما زمانی روی آن صندلی ها قرار 

می گرفتیم چه اقدامی انجام می دادیم.
همه ما اگر منافع ملی و حتی منافع بلند مدت خودمان را در نظر بگیریم داشتن یک جامعه 
توسعه یافته و باالبردن درآمد ناخالص ملی و درآمد ســرانه و ایجاد امنیت اجتماعی از 
همین طریق اســت. اما جای آن داشــت که اتاق قبلی در دوره آقــای احمدی نژاد وقتی 
اتالف منابع ملی را می دید موضع گیری گســترده ای انجام مــی داد وحتی اگر الزم بود 
استعفای خود را هم اعالم می کرد. اگر بپذیریم در هر موقعیتی که قرار داریم وکیل یک 
سری موکل هســتیم چه شــرکتی که به عنوان هیئت مدیره آن انتخاب شده ایم یا در هر 
تشکل دیگری که هســتیم قطعا وظایفمان را درست تر انجام خواهیم داد. خیلی طبیعی 
است که اگر احساس کنیم شــرایط به ما اجازه فعالیت نمی دهد استعفا دهیم و این خیلی 

پدیده پیچیده ای نیست. 

  باتوجه به این که سندیکا رویکرد و رابطه مثبتی با اتاق بازرگانی داشته است؛ 
برنامه سندیکا برای انتخابات اتاق بازرگانی چه خواهد بود؟آیا از ائتالف خاصی 

حمایت خواهید کرد یا به صورت مستقل وارد انتخابات خواهید شد؟
تصمیمات در سندیکا فردی نیست و هیئت مدیره ای گرفته می شود. من خودم درائتالف 
برای فردا حضور دارم و یکی دونفر دیگر از دوســتان هم درهمین ائتالف هستند و چند 
نفر از اعضای دیگر سندیکا در ائتالف های دیگر حضور پیدا کرده اند. ولی این تصمیم را 

که آیا از ائتالف مشخصی حمایت رسمی خواهیم کرد یا خیر بر عهده هیئت مدیره است.

  یعنی برنامه تان هنوز به طور کامل مشخص نیست؟
خیر، اما در نهایت یا از یک ائتالف مشخص حمایت رسمی خواهیم کرد یا سعی می کنیم 
مجموعه ای از تشکل هارا با محوریت سندیکا  گردهم جمع کنیم تا به اجماع برسیم. یکی 
از خطراتی که در انتخابات پیش رو وجود دارد شکسته شدن آرای اصالح طلبان و تحول 
خواهان اســت. گروه های مختلفی اعالم موجودیت کرده اند و این بیم وجود دارد که این 

تعدد گروه ها باعث شکستن آراء شود.
چرا که جناح ســنتی و بازار آراء همیشــگی خود را داراســت و از ایــن جهت در خطر 
قرار ندارد. امروز ما ســعی می کنیم آرمان هایی را دنبال کنیم و با تشــکل هایی که گرد 
هم آمده ایم هم به اهدافمان برسیم و یک لیست مشــترک بدهیم. ضمن این که هر کدام 
در ائتالف های مد نظر خودمان هم می توانیم حضور داشــته باشیم. ائتالفی که به بحث 
خوشنامی، بحث ملی گرا بودن، بی طرف بودن، عدم استفاده از اتاق برای مقاصد شخصی، 

توجه داشته باشد مورد   پشتیبانی ما خواهد بود.

  پس احتمال دارد لیســت جداگانه ای با محوریت سندیکا  که ترکیبی از افراد 
مختلف حاضــر در ائتالف های گوناگون اســت برای 

انتخابات اتاق بازرگانی داده شود؟
این امکان وجــود دارد و با توجه به رویکــرد و جهت گیری افراد 
حاضر در ائتالف ها امکان حضور پررنگ تر برخی افراد ائتالف ها 

را شاهد باشیم. البته هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

  هدف شــما آیا فرســتادن اعضای ســندیکا به اتاق 
است؟یا هدف دیگری را دنبال می کنید؟

خیر اصال هدف ما این نیســت که فرد الف یا ب را ازسندیکا 
وارد اتاق کنیم. هدف ما این اســت که بلوک بزرگی از افراد 
هم فکر و هم ســلیقه و بادیدگاه ملی را گــرد هم بیاوریم چرا 
که ساختار اتاق به گونه ای اســت که یک یا دو نفر به تنهایی 

نمی توانند تاثیر گذار باشــند. بنابراین امیدواریم با گــرد آمدن افراد هم فکر حتی اگر در 
ائتالف ما هم نباشند بتوانیم مجموعه ای قوی از بخش اقتصاد مولد کشور،بخش صنعتی 
ومهندســی مدرن کشور داشته باشــیم تا بتوانیم اثرگذاری خود را حفظ کنیم و بتوانیم به 

اتاق جهت بدهیم و آن را متحول و جسورتر کنیم.

  با توجه به این که تصمیم قطعی گرفته نشده است. با بررسی جمیع شرایط نظر 
سندیکا به کدام ائتالف نزدیک تر است؟

طبق آن چه تاکنون پیش رفته و رایزنی هایی که داشــته ایــم نظر » ائتالف برای فردا« به 
سندیکا نزدیک تر است.

  از سندیکا چه کسانی دراین ائتالف حضور دارند؟
من و آقای حمیدرضا صالحی از تهران در این ائتالف هستیم و البته از شهرستان ها مثل 

زنجان،شیراز، کرمان،اصفهان و خراسان هم چندین کاندیدا در این ائتالف داریم. 

  ویژگی های این ائتالف چیست؟
ائتالف فردا از افراد جوان تر و افراد خوشنامی تشکیل شده است که بدون رانت خواری 
به موقعیت های خود رسیده اند. برخی از آن ها عقبه دولتی دارند اما به همین خوشنامی به 
بخش خصوصی رسیده اند.درد صنعت کشــور را درک کرده اند و به نظر می شود دراین 

گروه در راستای منافع ملی حرکت کرد.

  اولویت های برنامه ای شما در این ائتالف بر روی چه مواردی تنظیم شده است؟
یکی از برنامه های ما این خواهد بود که تعامل عمیقی روی بحث صادرات داشــته باشیم. 
کاالها و خدماتی که پتانســیل صادراتی دارند شناســایی کنیم و برای ترویج صادرات و 
بستر سازی برای شــرکت های زیرمجموعه فعالیتی را سازماندهی کنیم. ما در سندیکای 
صنعت برق هم به دنبال این اقدام بودیم اما با توجه به مذایق بودجه ای نتوانســته ایم این 
اقدام را انجام دهیم. اما اگر دو یا سه درصد از بودجه صد میلیاردی اتاق به ترویج صادارت 
اختصاص داده شود می تواند بازاریابی قوی را برای شرکت های ایرانی انجام دهد. توجه به 

بخش مولد با محوریت اقتصاد از مهم ترین برنامه های ما برای اتاق بازرگانی خواهد بود.
در بازار صنعت برق طبق برآوردها، عراق به تنهایی طی پانزده ســال آینده بین ســیزده 
تا چهارده میلیارد دالر ســود برای کاال و خدمات اعضای ما خواهدداشــت و البته برای 
اصناف دیگر هم فکر می کنم به همین میزان سود و منفعت خواهد داشت پس هر آن چه 
برای صادرات مفید باشــد برای بازار داخل هم مفید خواهد بود. هرچقدر بخواهید برای 
صادرات فعالیت کنید باید مشــتری مدار باشــید،از لحاظ قیمت رقابتی باشید و بتوانید 
خدمات خوب به مشــتریان ارائه بدهید و این ها همه مواردی اســت که برای بازار داخل 

هم ارزشمند است.
نکته دیگری که دوســت داریم در اتــاق بازرگانی به آن بپردازیم اصالح سیاســت های 
مالیاتی است. سیاســت های مالیاتی ما کامال ضد تولید 
اســت ببینید بازار چــه حجم گردش مالــی دارد و چقدر 
مالیات می دهد و اعضای مــا چقدر مالیات می پردازند. 
اجرای ناقص مالیات بر ارزش افزوده وسرباز زدن بازار 

از اجرای آن خود باعث آسیب جدی شده است. 
دوری از رانــت خواری هــم از دیگر مواردی اســت که 
در برنامه هایمان می خواهیــم به آن توجه کنیم. مبارزه با 
انحصارات، فشــار در جهت حرکت به سوی یک اقتصاد 
رقابتی،برقراری عدالت در یارانه و داشــتن رویکرد ملی 
و فراملی به امور از دیگر مواردی است که می خواهیم به 

آن ها توجه کنیم.

یکیازبرنامههایمااینخواهد
بودکهتعاملعمیقیرویبحث
صادراتداشتهباشیم.کاالهاو

خدماتیکهپتانسیلصادراتیدارند
شناساییکنیموبرایترویجصادرات

وبسترسازیبرایشرکتهای
زیرمجموعهفعالیتهاییرا

سازماندهیکنیم
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هماندیشیپیشکسوتانصنعتوتجارت
درائتالفبزرگ

بازرگانی را ظرف چهار سال گذشته  اتاق    عملکرد 
چطور ارزیابی می کنید؟ 

رشد  به  رو  روند  گذشته  سال  هشت  ظرف  بازرگانی  اتاق 
قابل  خوبی  به  تهران  اتاق  در  روند  این  و  داشته  خوبی 
مشاهده بوده است. در گذشته اتاق تهران به صورت مجزا 
از اتاق ایران وجود نداشته و این اتفاق در دوره پنجم هیات 
نمایندگان رخ می دهد. پس از آن بخش هایی مانند آموزش، 
امور بین الملل، عضویت و ... تشکیل می شود اما علیرغم 
این فعالیت ها، باز هم بخش زیادی از فعالیت های مدیران 

اتاق تهران، صرف درگیری هایشان با اتاق ایران شد.  
پایان سال سوم فعالیت دوره  نهایت در  این ترتیب در  به 

اتاق تهران ایجاد شد  پنجم هیات نمایندگان، تغییراتی در 
تغییرات  این  روند  هم  آن  از  پس  سال  یک  تا  تقریبا  که 
ادامه یافت. در دوره ششم و هفتم اتاق تهران تبدیل به یک 
سازمان نظام دار شد که حرکت های بسیار خوبی در آن شکل 
گرفت. البته ذکر این نکته را ضروری می دانم که در این دو 
دوره اتاق بازرگانی ایران و شهرستان ها هم عملکرد بسیار 

خوبی داشتند. 
عملکرد  گذشته  سال  چهار  طی  در  تهران  بازرگانی  اتاق 
به ویژه  الملل  بین  قابل قبولی داشته است. تقویت روابط 
مهم ترین  از  یکی  بود،  تحریم  دچار  کشور  که  شرایطی  در 
اقدامات اتاق ظرف چهار سال گذشته بود. ساماندهی روابط 

تجاری از مجرای اتاق کامال اثرگذار واقع شد، به طوری که 
در بسیاری موارد اتاق با اعزام هیات های تجاری، توانست 
همین  در  کند.  کمک  کشور  الملل  بین  تجارت  توسعه  به 
راستا جنبشی با عنوان جنبش ضد تحریم هم توسط اتاق 
تهران راه اندازی شد که تاثیر بسیاری در روشن شدن ابعاد 
تحریم داشت و اعتراض گسترده ای به محدودیت ظالمانه 

بین المللی بود که علیه ایران اعمال شده است.
در حوزه آموزش هم فعالیت های اتاق تهران در طول دوره 
بر  به طوری که عالوه  قابل توجهی داشت،  گذشته توسعه 
دوره های رایج، ما موفق شدیم با مشارکت دانشگاه صنعتی 
 MBA شریف و با حضور برترین اساتید کشور چندین دوره

در آستانه هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خانه اقتصاد ایران، انجمن مدیران صنایع، خانه معدن، مجمع 
فعاالن توســعه اقتصاد ایران و فدراسیون حمل و نقل در کنار بیش از 40 تشــکل اقتصادی دیگر در قالب ائتالفی با نام »ائتالف بزرگ« برای 

شرکت در این انتخابات اعالم آمادگی کردند. 
این ائتالف که آل اســحاق، عالمیرمحمد صادقی، پورفالح، بهرامن و راسخ را به عنوان سرشــناس ترین اعضایش در خود جای داده، در بیانیه 
خود عنوان کرده بود که »برگزاری هرچه با شکوه تر انتخابات اتاق ها و مشارکت حداکثری فعاالن اقتصادی عضو اتاق در این رویداد مهم، زمینه 

جامعیت نظرات بخش خصوصی و مشروعیت بیشتر و اقتدار باالتر اتاق را مهیا خواهد ساخت.«
در همین راســتا و برای آشنایی بیشــتر با رویکردهای ائتالف بزرگ، گفتگویی با مهندس محمدمهدی راسخ، رییس کمیسیون امور اجتماعی و 

تشکل های اتاق تهران و یکی از اعضای اصلی این ائتالف داشتیم که حاصل آن را می خوانید: 

گفتگو با مهندس محمدمهدی راسخ؛ رییس کمیسیون امور اجتامعی و تشکل های اتاق بازرگانی تهران
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از  بسیار گسترده ای  استقبال  با  این دوره ها  و  کنیم  برگزار 
سوی صاحبان و مدیران بخش خصوصی مواجه شد. 

سال  چهار  در  تهران  اتاق  هم  پژوهشی  کارهای  حوزه  در 
گذشته، اقدامات بسیار خوبی داشت. ما در اتاق تهران دو 
مرکز پژوهشی هم اندیشی برای توسعه بخش خصوصی و 
مطالعات و بررسی های اقتصادی را ایجاد کردیم که بیش 
از ۵0 پژوهش مهم و کاربردی مطالعاتی در این دو مرکز 
برنامه  تدوین  یارانه ها،  هدفمندی  آثار  بررسی  شد.  انجام 
اقتصادی دولت، بررسی شرایط رشد اقتصادی و ارتباط آن 
با اندازه دولت ها، ارائه پیشنهاداتی در حوزه سیاست خارجی 
و روابط بین الملل و شرایط رقابت پذیری در کشور از جمله 

موضوعات مهم این پژوهش ها بودند. 
کار مهم دیگری که در اتاق تهران انجام شد، تدوین برنامه 
رییسه  هیات  نمایندگان،  هیات  مشارکت  با  استراتژیک 
مبنای  بر  که  برنامه  این  تدوین  برای  بود.  اتاق  مدیران  و 
اتاق های  مدیریت  نحوه  روی  بر  ای  گسترده  مطالعات 
بازرگانی در سراسر دنیا تدوین شد، چشم انداز و اهداف اتاق 
تهران تعیین شد و پس از آن تدوین ساختار اتاق در دستور 
کار قرار گرفت. با تدوین ساختار جدید، کمیسیون های اتاق 
تصویب  به  جدید  کمیسیون  هشت  و  شد  دگرگون  کامال 
هیات نمایندگان رسید. به این ترتیب عالوه بر اینکه در این 
داده  به سمت کمیسیون محوری سوق  تهران  اتاق  ساختار 
الملل  شد، دو شورای مشورتی امور اقتصادی و امور بین 

در آن تعریف شد. 
توجه جدی به تشکل های اقتصادی یکی دیگر از رویکردهای 
اصلی اتاق تهران در طول چهار سال گذشته بود. تا پیش از 
مساله  همین  و  بودند  پراکندگی  نوعی  دچار  تشکل ها  این 
پتانسیل هایشان،  و  توانمندی ها  وجود  با  که  می شد  سبب 
مغفول باقی بمانند. به همین منظور در اتاق تهران کمیسیونی 
با عنوان امور اجتماعی و تشکل ها تعریف شد که توسعه، 
تقویت و توانمندسازی تشکل ها هدف اصلی آن است. به 
این ترتیب آیین نامه ای برای کمیسیون با هدف حمایت از 

تشکل های اقتصادی تدوین شد. 
مسئولیت اجتماعی و کسب و کار مسئوالنه هم یکی دیگر 
از مباحثی بود که در طول این دوره در اتاق تهران به صورت 
جدی پیگیری شد. ما بر این باوریم که همانطور که یک فعال 
اقتصادی به دنبال کسب درآمد و سود است، مسئولیت های 
روشنی هم در قبال جامعه دارد که باید به آنها توجه داشته 
به  توجه  با  کار  و  کسب  فضای  کمیسیون  تشکیل  باشد. 
دیگر  یکی  ایران  در  کار  و  کسب  فضای  نامساعد  شرایط 
از فعالیت های ما برای بهبود شرایط فعالیت اعضای اتاق 

بازرگانی بود. 
معدن،  و  صنعت  نقل،  و  حمل  انرژی،  کمیسیون های 
و  کشاورزی  و  مالی  تامین  و  گذاری  سرمایه  کشاورزی، 
از  پس  که  بودند  کمیسیون هایی  دیگر  از  غذایی  صنایع 
تجدید ساختار، در اتاق تهران ایجاد شدند و در طول این 

مدت عملکرد قابل قبولی داشتند. 
موضوع دیگری که ما در طول این دوره به شکل جدی بر 
روی آن کار کردیم این بود که حذف کارت بازرگانی تا چه 
بنابراین خدمات  کند،  پذیر  آسیب  را  اتاق  می تواند  اندازه 
رسانی به اعضا باید به شکلی صورت بگیرد که آنها را نسبت 
به تداوم مشارکتشان با اتاق حتی در صورت حذف کارت 
بازرگانی ترغیب کند. به همین منظور خدمات جدیدی برای 
اعضا تعریف شد که خدمات مشاوره ای حقوقی، بازرگانی، 

اقتصادی، مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، گمرک و ... از جمله 
آنها بود. به عالوه ما در اتاق تهران بیش از ۵0 نماینده در 
اجتماعی  تامین  بدوی  و  مالیاتی  اختالف  حل  هیات های 
داریم که می توانند به خوبی از اعضای اتاق حمایت کرده و 

خدمات اثرگذاری به آنها ارائه دهند.
به عالوه ما مذاکراتی با قوه قضاییه در خصوص مجزا کردن 
این  در  اتاق  از  نمایندگانی  حضور  و  اقتصادی  دادگاه های 
دادگاه ها داشتیم، چرا که قطعا قضات نمی توانند اطالعات 
کافی و گسترده ای در خصوص مسائل اقتصادی و تجاری 

داشته باشند.
با  اثرگذار  و  فعال  تعامل  برقراری  و  همایش ها  برگزاری 
دولت و مجلس و قوه قضاییه هم از جمله دیگر فعالیت های 
اثربخش اتاق تهران در طول چهار سال گذشته بوده است. ما 
تالش کردیم در این مدت رابطه مستقیم و اثرگذاری بین 
اعضای اتاق و فعالین اقتصادی با مسئولین عالی رتبه قوای 

سه گانه ایجاد کنیم. 
تاکید من بر این است که اتاق بازرگانی در طول دو دوره 
گذشته توانست تا حدودی جایگاهی واقعی خود را به عنوان 
نماینده بخش خصوصی در حوزه تصمیم سازی های کالن 

کشور تثبیت کرده و به صدای بخش خصوصی کشور تبدیل 
البته باید اذعان کنم که قطعا اقدامات انجام شده در  شود. 
طول سال های گذشته به این معنا نیست که اتاق بازرگانی به 

شرایط مطلوب دست یافته و به تکامل رسیده است. 
از  اجتماعی  هشتم،  دوره  نمایندگان  هیات  که  امیدواریم 
مدیران اصلح و شایسته باشد و این روند رشد و توسعه اتاق 
را پیش ببرند. هنوز هم نقصان هایی به خصوص در حوزه 
اجرای  کار،  و  کسب  فضای  بهبود  اتاق،  عضو  تشکل های 
سیاست های کلی اصل ۴۴، ارتقای جایگاه اتاق و افزایش 
به شکل  باید  اتاق وجود دارد که  سهم بخش خصوصی در 
شود.  دنبال  هشتم  دوره  نمایندگان  هیات  سوی  از  جدی 
به دنبال  باید  افرادی که در این دوره برگزیده خواهند شد 
تقویت نقاط قوت اتاق و رفع نقاط ضعف کنونی آن باشند 

تا بتوانیم شاهد اتاقی پویا، فعال و اثربخش باشیم. 

  از دیدگاه شما اصلی ترین نقاط ضعف اتاق بازرگانی 
چه بوده است؟ 

باز هم تاکید می کنم که اتاق باید به شکل جدی بهبود محیط 
کسب و کار را دنبال کند. چرا که وظیفه کسانی که به عنوان 
نمایندگان بخش خصوصی وارد اتاق بازرگانی می شوند این 
است که مسائل و مشکالت این بخش را شناسایی کرده و 

برای حل آنها راهکارهایی عملیاتی ارائه دهد. 
فراموش نکنیم که رتبه ما از نظر فضای کسب و کار در بین 
۱۸۵ کشور دنیا ۱۳۲ است، آن هم در شرایطی که کشور 
ما از نظر منابع انرژی، معدنی و زیرزمینی و نیروی انسانی 
نباید فضای کسب و  در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد، 
کاری تا این اندازه نامطلوب داشته باشد و این وظیفه اتاق 
بازرگانی است که راهکارهای موثری برای بهبود این فضا به 
دولت و مجلس و سایر نهادهای تصمیم ساز کشور ارائه دهد 

و بستر الزم را برای توسعه بخش خصوصی فراهم آورد.
دیگر  جمله  از  هم  سازی  خصوصی  و  اقتصاد  سازی  آزاد 
موضوعاتی است که باید به شکل جدی در دوره آینده هم 
سوی  از  شده  ارائه  آمار  اساس  بر  متاسفانه  شود.  پیگیری 
خصوصی  بخش  به  واگذاری ها  از  درصد   ۱۳ تنها  دولت 
می رفت  انتظار  که  حالی  در  است،  گرفته  صورت  واقعی 
بخش قابل توجهی از شرکت های دولتی این بخش واگذار 
شوند. اتاق باید این موضوع را به شکل جدی دنبال کند تا 
به این ترتیب با انجام خصوصی سازی واقعی، سهم بخش 
خصوصی هم در اقتصاد افزایش یابد و به تدریج سایه دولت 

از حوزه تصدی گری اقتصاد کشور برداشته شود. 
ارائه  با  بتواند  که  است  اتاقی  کارآمد،  بازرگانی  اتاق  یک 
کند.  حمایت  خوبی  به  خود  اعضای  از  اثرگذار  خدمات 
ارتقای سطح آموزش اعضا و بهبود شرایط علمی و تجربی 
باید  آنها هم یکی دیگر از کارهایی است که در دوره آتی 
کاربردی  پژوهش های  انجام  شود.  دنبال  جدی  شکل  به 
در  باید  که  است  فعالیت هایی  جزو  هم  آمارها  تحلیل  و 
دستور کار هیات نمایندگان آینده اتاق بازرگانی قرار گیرد. 
فراموش نکنیم که اگر چه تولید آمار یکی از وظایف دولت ها 
است اما تحلیل و راستی آزمایی این آمار باید توسط بخش 

خصوصی انجام شود. 
شناسایی بازارهای هدف و اطالع رسانی در مورد آنها در 
کنار ایجاد شفافیت اقتصادی و آماری از دیگر وظایف اتاق 
بازرگانی است، ضمن اینکه اتاق پیش از هر ارگان دیگری 
در  یکنواخت  به صورت  را  دقیق و شفاف  اطالعاتی  باید 
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برای  رانت  ایجاد  از  تا  قرا ردهد  اعضای خود  اختیار همه 
یک عده خاص جلوگیری کند. چنین اتاق بازرگانی می تواند 
در مبارزه با رانت، فساد اقتصادی و اداری و ایجاد فضای 

رقابتی و شفافیت اقتصادی در کشور اثربخش واقع شود. 
و  تولیدکنندگان  و  صنعتگران  تجار،  مشکالت  حل 
امکاناتی  باید  است.  اتاق  وظایف  دیگر  از  صادرکنندگان 
در  بتوانند  اقتصادی  بنگاه های  صاحبان  که  شود  فراهم 
صورت بروز مشکل در حوزه فعالیت خود با مراجعه به اتاق 

نسبت به حل آن اقدام کنند. 

  از ائتالف بزرگ و برنامه ها و اهداف این ائتالف بگویید؟ 
در این دوره از انتخابات تعدادی از تشکل ها از جمله انجمن 
کنار  در  اقتصاد  خانه  و  ایران  معدن  خانه  صنایع،  مدیران 
مجمع فعاالن توسعه اقتصادی ایران که یک تشکل قدیمی 
است، قرار گرفتند و پیشنهاد ایجاد یک ائتالف برای حضور 
در انتخابات را دادند. به این ترتیب ائتالف بزرگ با حضور 
این تشکل ها در کنار هم تشکیل شد و تا امروز بیش از ۵0 

تشکل بزرگ کشور از این ائتالف حمایت کردند. 
نکته ای که از نظر ما در ائتالف بزرگ بسیار حائز اهمیت 
است، حضور چشمگیر و پررنگ اعضای اتاق در انتخابات 
است. ما باید درصد مشارکت اعضای اتاق را در انتخابات 
برای مشارکت حداکثری اعضا  افزایش دهیم و شرایط را 
افراد  بتوانند  اتاق  اعضای  که  است  این  مهم  کنیم.  فراهم 
نمایندگان  که  برگزینند  را  معتمدی  و  خوشنام  و  شایسته 

واقعی بخش خصوصی هستند.
اینکه اعضا را برای حضور  ما در ائتالف بزرگ عالوه بر 
در پای صندوق های رای تشویق می کنیم، تالش می کنیم 
افرادی را در لیست ائتالف قرار دهیم که از نظر خوشنام 
در  موفقیت  اقتصادی،  تشکل های  در  فعال  حضور  بودن، 
کسب و کار و ... سرآمد باشند. در حقیقت ما برای لیست 
ائتالف بزرگ شاخص هایی را تعریف کرده ایم که افراد را بر 

اساس آن در این لیست جای می دهیم. 

ائتالف  گرفته،  صورت  اظهارنظرهای  اساس  بر    
بزرگ رویکردی سنتی دارد، اینطور نیست؟ 

اگر رویکرد سنتی به معنای احترام به پیشکسوتان اقتصاد 
کشور است، بله ما ائتالف بزرگ را ائتالفی سنتی می دانیم. 
اگر حضور صاحبان تجربه و افرادی که برای بخش خصوصی 
زحمات بسیاری متحمل شده و از فروپاشی اتاق بازرگانی 
به  بزرگ  ائتالف  در  کرده اند،  جلوگیری  دور  سال های  در 
معنای سنتی بودن آن است، ما سنتی بودن ائتالف بزرگ 
را یک افتخار می دانیم. چرا که این افراد عمدتا در کسب و 
کار و بنگاه های اقتصادی خود عملکرد بسیار موفقی دارند و 

جزو بهترین ها در کشور هستند.
به عالوه باید این مساله را هم در نظر بگیریم که اتاق جای 
صاحبان  همه  برای  می توانند  که  است  نامی  صاحب  افراد 
سال های  طول  در  که  افرادی  باشند.  الگو  کار  و  کسب 
اندوخته اند  ایران  اقتصاد  در  ارزشمندی  تجربیات  متمادی 
به مدیران جوان  را  این تجربیات  اتاق  از طریق  می توانند 

تر منتقل کنند. 
لذا ما رویکرد سنتی را به معنای فاصله داشتن از مدیریت 
مدرن و قدیمی بودن تفکرات نمی پذیریم و بر این باوریم 
که سنتی با این معنا نوعی حرکت تخریبی علیه ائتالف برای 
فردا است. ما بر این باوریم که در انتخابات اتاق بازرگانی، 
بیش از هر چیز باید اخالق حرفه ای رعایت شده و افراد از 

تخریب رقبای خود بپرهیزند. 
بهترین  بزرگ،  ائتالف  در  که  است  این  بر  من  تاکید 
عملکرد  دارند.  حضور  تجار  و  تولیدکنندگان  صنعتگران، 
بسیاری از این افراد در اتاق نشان می دهد که آنها نمایندگان 
برنامه  تدوین  هستند.  خصوصی  بخش  برای  ای  شایسته 
استراتژیک، تجدید ساختار، الکترونیکی شدن فعالیت های 
اتاق و برگزاری دوره های مختلف آموزشی قطعا نشان از 
نمایندگان دو دوره اخیر  رویکرد نوین مدیریتی در هیات 
اتاق دارد که اعضای ائتالف بزرگ تعداد زیادی از آنها را 
برای  باید فضایی مساعد  اتاق  به عالوه  تشکیل می دادند. 
با تجربه در کنار  افراد پیشکسوت و  کنار هم قرار گرفتن 

جوانانی با ایده های نو باشد.

هم  بازاریان  ائتالف  عنوان  به  بزرگ  ائتالف  از  گاها 
یاد می شود. با توجه به مشارکت تشکل های اقتصادی 
دیگر با مجمع فعاالن توسعه، چه پاسخی به این اظهار 

نظرها دارید؟ 
اول اینکه تجار و بازاریان هم بخش بزرگی از اقتصاد کشور 
هستند و سهم قابل توجهی از اقتصاد دارند. لذا این حق آنها 
است که در اتاق حضور داشته باشند. اما قطعا ائتالف بزرگ 
اقتصادی  تشکل  مشارکت ۵0  و  نیست  تجار  شامل  فقط 
حوزه های  همه  که  می دهد  نشان  خوبی  به  ائتالف  این  در 

اقتصادی در این ائتالف حضور دارند. 
اقتصاد  خانه  صنایع،  مدیران  انجمن  ایران،  معدن  خانه 
ایران، انجمن های حوزه صنایع نساجی، فناوری اطالعات، 
صنایع پالستیک پلیمر، صنایع غذایی، کشاورزی و ... جزو 
تشکل هایی هستند که به ائتالف بزرگ پیوسته اند و هر یک 
در حوزه های تخصصی صنعتی، معدنی و کشاورزی فعالند.

است  این  بزرگ  ائتالف  در  ما  رویکرد  که  می کنم  تاکید 
که به هیچ عنوان هیچ یک از کاندیداها و یا ائتالف ها را 

تخریب نکرده، بر علیه دیگران اظهار نظری نکنیم و پاسخی 
به تخریب های سایرین علیه خودمان ندهیم. ما بر این باوریم 
که فعالین اقتصادی و اعضای اتاق به خوبی می توانند افراد 
شایسته را برگزینند و قضاوت درستی درباره اظهارنظرهای 
صورت گرفته داشته باشند. تنها کاری که ما انجام می دهیم 
که  افرادی  و  کرده  اعالم  را  خود  برنامه های  که  است  این 
در  می کنیم.  معرفی  هستند،  دارا  را  الزم  شایستگی های 
نهایت این اعضای اتاق هستند که هر کسی را که شایسته 

بدانند برمی گزینند.

وسعت  و  گستردگی  به  توجه  با  بزرگ  ائتالف  آیا    
حوزه های تحت پوشش خود، برنامه خاصی برای جلب 

مشارکت بیشتر اعضا دارد؟ 
متاسفانه امسال سه تغییر اثرگذار در شرایط رای دهندگان 
در  اقتصادی  فعالین  و حضور  در جذب  که  کرده اند  ایجاد 
پای صندوق های رای اثری منفی خواهد داشت. اول اینکه 
در دوره های پیشین کسانی که کارت بازرگانی شان سه ماه 
اعتبار داشت هم می توانستند در انتخابات شرکت کنند اما 
امسال این زمان را به یک سال افزایش دادند که این امر 
قطعا به ریزش بیش از ۳000 نفر از رای دهندگان تنها در 

تهران منجر خواهد شد. 
تغییر دوم ممانعت از رای دادن افرادی است که فاقد کارت 
هوشمند بازرگانی هستند. بسیاری از اعضا کارت هوشمند 
ندارند، در صورتی که اطالعات آنها در سیستم هوشمند اتاق 
آنها در  برای حضور  نباید ممانعتی  موجود است و قاعدتا 
انتخابات وجود داشته باشد، اما بر اساس این قانون جدید 

این افراد نمی توانند رای بدهند. 
اعضای  یا  بازرگانی شرکت ها  کارت  مورد  در  مساله سوم 
حقوقی اتاق است. در کارت شرکت ها عمدتا عکس و نام 
مدیر عامل هم ذکر شده، در گذشته هر یک از اعضای هیات 
انتخابات  در  کارت  این  با  می توانستند  شرکت ها  مدیره 
جدید  مصوبات  اساس  بر  هم  امکان  این  اما  کنند  شرکت 
با کارت بازرگانی  از بین رفته و تنها مدیر عامل می تواند 

شرکت، در انتخابات حضور یابد. 
مشارکت  میزان  بر  منفی  اثرات  قطعا  تغییرات  این  ایجاد 
اعضا خواهد داشت، در صورتی که باید تالش کنیم زمینه 
را برای حضور حداکثری اعضا فراهم کنیم تا افراد برگزیده 
هم اطمینان داشته باشند که از پشتوانه بیشتری در بین اعضا 

برخوردارند. 
به هر حال تمام تالش ما بر این است که در قالب جذب 
مشارکت حداکثری اعضا، از همه اعضای اتاق که از حقوق 
قانونی برابری در این تشکل برخودارند، بخواهیم که پای 
خودشان  نظر  اساس  بر  و  شوند  حاضر  رای  صندوق های 

بهترین افراد را برگزینند. 

و صحبت آخر....؟ 
توسعه بخش خصوصی کشور و ایجاد یک اتاق پویا، فعال، 
واقعی،  سازی  خصوصی  انجام  است.  کوچک  و  چابک 
ساماندهی تشکل های اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و 
ایجاد تسهیالت الزم برای فعالین اقتصادی، ارزشمند کردن 
بزرگان  تجربیات  انتقال  جامعه،  در  اقتصادی  فعالیت های 
و پیشکسوتان صنعت و تجارت به جوانان، افزایش سطح 
علمی اعضا و توسعه روابط بین الملل از اصلی ترین اهداف 

ما در ائتالف بزرگ هستند. 
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صنعتاحداثبهدنبالسهمخواهیدراتاقنیست

  چرا حوزه احداث در اتاق بازرگانی تا امروز کمرنگ 
ظاهر شده و سهم اندکی از کرسی های اتاق دارد؟ 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال های 
اخیر به لحاظ جایگاه قانونی رشد بسیار زیادی داشته است. 
به طوری که امروز بسیاری از مقامات کشور در جلسات 
و نشست هایی که با بخش خصوصی دارند به این موضوع 
تاکید می کنند که مسائل و مشکالت صنفی و حوزه فنی و 
مهندسی خود را از تریبون اتاق مطرح کنید. به عبارت دیگر 

اتاق، قانونی ترین جایگاه بخش خصوصی است. 
متولیان صنعت احداث هدفشان این نیست که برای سهم 
اتاق  انتخابات  وارد  بیشتر  کرسی های  گرفتن  و  خواهی 
مثل  می کنند،  کار  احداث  صنعت  در  که  کسانی  شوند. 
باغبانی هستند که یک زمین خالی را به یک باغ تبدیل 
کرده اند. مهم این نیست که سند این باغ به نام آنها هست یا 
نه؛ اما بی شک اگر کسی به این باغ صدمه ای برساند، برای 
باغبان ناراحت کننده است، چرا که برای به ثمر رسیدن 

این باغ زحمات بسیاری را متحمل شده است. 
متولیان صنعت احداث جزو وطن پرست ترین انسان های 
این کشور هستند و قلبشان همواره برای عمران و آبادی و 
توسعه پایدار این مملکت می تپد. فراموش نکنید که امروز 
کشور ما با مسائل و مشکالت بسیاری در همه حوزه ها 
مواجه است و ما برای حل این مشکالت باید از مجرای 
اتاق به عنوان قدرتمندترین تشکل بخش خصوصی چاره 

اندیشی کنیم. 
به هر حال باید بپذیریم که امروز در کشور قوانین بسیار 
مترقی وجود دارد که متاسفانه به درستی اجرایی نمی شوند 
وارد  کشور  به  ناپذیری  جبران  صدمات  مساله  همین  و 
این  ما  مشکل  اصلی ترین  شاید  حقیقت  در  است.  کرده 
است که از اقتدار تعریف بدی در کشور داریم و امروز 
مقررات  و  قوانین  ورای  کردن  حرکت  معنای  به  اقتدار 

موجود است. 
اصوال کشورهایی که مسیر دستیابی به توسعه پایدار را 

و  کاربردی  بلندمدت  های  برنامه  همواره  کرده اند،  طی 
اثربخش داشته اند. ما تا پیش از انقالب برنامه های توسعه 
هفت ساله فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشتیم 
که این قانون در سال های پس از انقالب به برنامه های 
پنج ساله بدل شد. آنچه مسلم است این است که توسعه 
های  حلقه  مثل  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی، 
یک زنجیره به هم متصل هستند. آیا ما توانستیم توسعه 
فرهنگی را دنبال کنیم. این توسعه از فرد آغاز می شود، 
یعنی فرد به آنچه دارد قانع نیست و می خواهد هر روزش 
نسبت به دیروزش بهتر باشد. این کمال طلبی از فرد و 

خانواده آغاز می شود. 
این توسعه در ابعاد وسعیش به یک توسعه اجتماعی بدل 
می شود و نتیجه آن جامعه ای توسعه یافته خواهد بود که 
می تواند زمینه ساز یک توسعه سیاسی پایدار باشد و در 
نهایت محصول این فرآیند توسعه اقتصادی خواهد بود. 
تاکید من بر این است که در هیچ کشور توسعه اقتصادی 

انتخابات اتاق بازرگانی ایران، هجدهم اســفند ماه سال جاری برگزار می شود تا پرونده اقتصادی ســال 93 با مهم ترین انتخابات تشکلی بخش 
خصوصی به پایان برسد. قطعا بخش خصوصی ایران روزهای پرشوری را تا برگزاری انتخابات در پیش دارد. 

صاحبان کســب و کار برای حضور در این انتخابات عمدتا در شــش گروه گرد هم آمده و برای کاندیداتوری در انتخابات هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران اعالم آمادگی کرده اند. در همین راســتا با مهندس منوچهر ملکیانی فر، رییس هیات مدیره انجمن 

شرکت های ساختمانی که در جمع بنیان مدیران کار آفرین برای حضور در هیات نمایندگان اتاق کاندید شده است، گفتگویی داشتیم. 
وی در طول این گفتگو بارها به این مساله اشاره می کند که صنعت احداث و انرژی به دنبال سهم خواهی در اتاق بازرگانی نیست و اگر نمایندگانی 

از این صنعت کاندید شده اند قطعا اصلی ترین هدفشان تامین منافع ملی و توسعه پایدار کشور است. 
آنچه در پی می آید، حاصل گفتگوی ما با مهندس منوچهر ملکیانی فر است: 

گفتگو با مهندس منوچهر ملکیانی فر؛  رییس هیات مدیره انجمن رشکت های ساختامنی
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یک فرآیند کوتاه مدت نبوده است. بنابراین اگر ما توسعه 
فرهنگی ریشه یک درخت باشد، توسعه اجتماعی تنه و 
بود و  به گر آن درخت خواهد  توسعه سیاسی و شاخ و 
است.  درخت  این  محصول  اقتصادی  توسعه  نهایت  در 
تمدن  پرچمداران  انرژی  و  احداث  صنعت  صاحبان 

صنعتی کشور هستند.
تا زمانی که توسعه اقتصادی در این فرآیند رخ ندهد، جز 
تقسیم فقر اتفاق دیگری در کشور رخ نخواهد داد، کما 
اینکه امروز روی گنج نشسته ایم و فقر تقسیم می کنیم. 
با  انرژی،  و  احداث  حوزه  در  ویژه  به  خصوصی  بخش 
ضعیف ترین اقشار جامعه دائما در حال کار است و آنقدر 
گرفتار و عاشق کار است که به دنبال سهم خواهی نیست. 
راهکاری  دنبال  به  چیز  هر  از  پیش  هر حرکتی  در  بلکه 
برای قرار دادن کشور در مسیر واقعی توسعه است. چرا 
که ما هم ملتی باهوش و تحصیل کرده داریم و هم کشوری 

داریم که پتانسیل ها و ثروت ها و منابع بسیاری دارد.
حضور بخش خصوصی شاغل در حوزه احداث و انرژی 
در اتاق بازرگانی فقط به دلیل عالقه اش به مملکت است. 
چرا که ما در این حوزه بر این باوریم که اتاق بازرگانی 
یک تریبون قانونی است و ما می توانیم از این تریبون، 

برابر نسل حاضر و  تا در  کند  ادا  به کشور  را  دین خود 
نسل آینده شرمسار نباشد. در حقیقت اتاق بازرگانی جایی 
دوست  و وطن  خالص  فعال،  بخش خصوصی  که  است 
می تواند دین خود را به جامعه ای که امروز با مشکالت 
نکنیم  فراموش  کند.  ادا  است،  گریبان  به  بسیاری دست 
ناامیدی که امروز بر قشر جوان ما سایه افکنده تنها با ایجاد 

اشتغال پایدار از میان می رود. 
اتاق  در  خواهی  سهم  ما  هدف  که  می کنم  تاکید  هم  باز 
نیست، چرا که بخش احداث و انرژی هم در کنار سایر 
در  و  می کند  فعالیت  کشور  همین  در  صنایع  و  حوزه ها 
یک کالم باید گفت که همه ما در یک کشتی هستیم. اگر 
امروز ما در بخش احداث و انرژی قصد داریم وارد اتاق 
بازرگانی شویم دغدغه حفظ کشتی و منافع کل سرنشینان 

این کشتی را داریم. 

اتاق  به  انرژی  و  احداث  صنعت  صاحبان  ورود    
اهداف  پیشبرد  در  می تواند  حد  چه  تا  بازرگانی 
حرکت های  انجام  و  بازرگانی  اتاق  های  برنامه  و 
محیط  مستمر  بهبود  قانون  تدوین  مانند  مثمرثمری 

کسب و کار تاثیرگذار باشد؟ 
قانون بهبود محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی و 
البته در اصالح ماده ۹۱ قانون برنامه چهارم توسعه تدوین 
شد، قرار بود بستر الزم برای پیاده سازی واقعی اصل ۴۴ 
قانون اساسی را فراهم آورد. در جلسه ای که با آقای دکتر 
الریجانی داشتیم، ایشان به این مساله تاکید کردند که در 
گرفته  پیش  در  برای خصوصی سازی  امروز  که  روندی 
شده، بخش دولتی خودش را بزک کرده و به نام خصوصی 

جا زده است. 
بخش  پارلمان  عنوان  به  اتاق  به  قانون  این  تدوین 
خصوصی محول شد. ولی همین االن هم به دلیل بزرگ 
و اقتدارگرا شدن دولت، بدنه دولت با اجرای این قانون 
درستی  به  قانون  این  دلیل  همین  به  و  می کنند  مخالفت 
پیاده سازی نشد. مثال می بینیم که در شورای گفتگو هم 
وزرا حاضر نمی شوند و در بهترین شرایط معاونین آنها 
در جلسات حضور می یابند. در حالی که بر اساس قانون، 
وزیر باید شخصا در این جلسات حضور یابد. لذا پیش از 
هر چیز باید میزان اثرگذاری اقداماتی که در اتاق انجام 

می شود را افزایش دهیم. 

  یک اتاق بازرگانی قدرتمند تا چه اندازه می تواند 
در حل مشکالت کنونی صنعت و اقتصاد کشور موثر 

واقع شود؟ 
یک اتاق بازرگانی قدرتمند باید قادر باشد به کشور کمک 
کند. ما در صنعت احداث و انرژی انتظار کمک از اتاق 
بازرگانی نداریم. باید منافع ملی را به عنوان محور اصلی 
این  قرار دهیم و در  نظر  فعالیت هایمان مد  حرکت ها و 
صورت اتاق بازرگانی هم تمام توان و پتانسیل خود را 

صرف تامین منافع ملی خواهد کرد. 
کردن  کوچک  سازی،  خصوصی  سیاست  واقعی  اجرای 
و  خصوصی  بخش  به  مسئولیت ها  کردن  واگذار  دولت، 
دولت،  با  اثربخش  مشارکت  برای  بخش  این  پرورش 
ساماندهی  را  آنها  باید  بازرگانی  اتاق  که  است  کارهایی 
برای  مناسبی  محل  قدرتمند،  و  موفق  اتاق  یک  کند. 
تعامل  و  رایزنی  و  بخش خصوصی  گردهمایی صاحبان 
آنها با یکدیگر است. به این ترتیب آنها قادرند در کنار 
از  بخشی  اجرایی  بار  و  و مسئولیت  بگیرند  قرار  دولت 

کارها را عهده دار شوند. 
بازرگانی  اتاق  قانونی  جایگاه  به  اتکا  با  که  اینجاست 
و  ساز  تصمیم  نهادهای  و  ارگان ها  به  آن  دسترسی  و 
به کشور  بهتر می تواند  سیاستگذار، بخش خصوصی هم 
خدمت کند و در نهایت به صورت خودکار از توسعه ناشی 

از تامین منافع ملی، در صنعت و بنگاه خود منتفع شود. 
با این رویکرد مخالفت اساسی دارم که هر  بنابراین من 
صنفی که وارد اتاق بازرگانی می شود، تنها به دنبال تامین 
حرکت هایی  چنین  واقعا  باشد.  خودش  صنف  منافع 
اثرگذاری و کارآمدی الزم را ندارند. نباید فراموش کنیم 
ترقی  که  بپذیریم  لذا  هستیم،  کشتی  در یک  ما  همه  که 
محور  حول  که  یابد  بازمی  را  خود  واقعی  مفهوم  زمانی 
منافع ملی، مسائل ملی را مطرح کنیم و به اقتصاد کالن 
مسیر  در  که کشور  است  این صورت  در  تنها  بپردازیم. 

توسعه واقعی هدایت شده و رشد پیدا می کند.
همه  با  است،  قدرتمندی  تریبون  و  خوب  جایگاه  اتاق 
کمیسیون های مجلس در ارتباط است. بنابراین یک اتاق 

فعال می تواند حول محور منافع ملی به خوبی به کشور 
خدمت کند. هم جهت نبودن اتاق با مسیر توسعه کشور 
و اینکه اتاق در اختیار بخش تجاری آن هم صادرات و 
واردات باشد، می تواند بسیار خسارت بار باشد. در حالی 
اندرکاران  دست  از  جمعی  اگر  که  باورم  این  بر  من  که 
برای  قلبشان  که  کسانی  و  کشور  اقتصادی  حوزه های 
می توانند  باشند  داشته  حضور  اتاق  در  می تپد،  کشور 

خدمات ارزشمند و گرانمایه ای به کشور ارائه دهند.

اتاق  ضعف  نقاط  اصلی ترین  شما  دیدگاه  از    
بازرگانی تا امروز چه بوده است؟ 

اتاق بازرگانی بدون اینکه هدفش ضرر رسانی به کشور 
باشد، تا امروز عمال در دست گروه خاصی بوده است. این 
گروه خاص منافع ملی را حاکم بر وظایف خود در اتاق 
ندانسته اند. به عنوان مثال واردات بسیاری از تجهیزات و 
کاالها از کشور چین با منافع ملی کشور در تضاد است، 
چرا که نه تنها از کیفیت الزم برخوردار نیستند، بلکه بازار 
تولیدکنندگان داخلی را هم دچار آشوب و ورشکستگی 
می کنند. اما با دید تجاری و بدون در نظر گرفتن منافع 
ملی، ما واردات از چین را یک کار پرمنفعت می دانیم. 
چرا که ارتباط کشور با بازارهای بین المللی کامال محدود 
است و چین تنها کشوری است که بدون هیچ محدودیتی 
به ایران صادرات دارد و به عالوه کاال و تجهیزات چینی 
سود  با  می تواند  آنها  واردات  و  هستند  قیمت  ارزان 

بسیاری همراه شود. 
هیات  اعضای  عنوان  به  که  افرادی  که  داریم  نیاز  ما 
نمایندگان وارد اتاق بازرگانی می شوند در درجه اول ملی 
فکر کنند و منافع حرفه ای و صنفی خود را در اولویت دوم 
از اعضای  تا امروز اگر چه گروهی  قرار دهند. متاسفانه 
هیات نمایندگان اتاق چنین رویکردی داشته اند اما غالب 
تفکر حاکم بر اتاق سمت و سویی صنفی داشته است. اتاق 
و  کشور  در  زندگی  شرایط  بهبود  در  می تواند  بازرگانی 
توسعه پایدار نقش بسیار پررنگی ایفا کند و لذا باید در 
انتخاب افرادی که به پارلمان بخش خصوصی کشور راه 

می یابند، دقت بیشتری به خرج دهیم. 

  گروه هایی که برای انتخابات اتاق بازرگانی اعالم 
آمادگی کرده اند را چطور ارزیابی می کنید؟ 

و  کاندیداها  مورد  در  دقیقی  قضاوت  نمی توانیم  قطعا 
ائتالف ها داشته باشیم اما به نظر می رسد در این دوره افراد 
بسیار نخبه و ملی و باتجربه ای برای عضویت در هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی کاندید شده اند و به همین دلیل 
من به نتیجه انتخابات امیدهای بسیاری دارم. من امیدوارم 
راستای  در  حرکت  و  خدمت  هدفشان  که  گروه  این  که 
توسعه اقتصادی کشور است، در این دوره انتخاب شوند. 

  از نظر شما الزام حضور فعالین اقتصادی در این 
انتخابات چیست؟ 

هر کسی که قلبش برای ایران می تپد، باید از حالت انفعال 
که  کسی  به  و  بیاید  رای  صندوق  پای  به  و  شود  خارج 
فکر می کند ملی و سالم است و منافع ملی را بر منفعت 
شخصی خود ارجح می داند، رای دهد. فراموش نکنیم که ما 
ایرانی ها تنها کسانی هستیم که می توانیم توسعه کشورمان 
کشور،  این  از  خارج  کسانی  نیست  قرار  بزنیم.  رقم  را 

باعث پیشرفت و توسعه ایران شود.  

منبااینرویکردمخالفتاساسیدارم

کههرصنفیکهوارداتاقبازرگانی

میشود،تنهابهدنبالتامینمنافع

صنفخودشباشد.واقعاچنین

حرکتهاییاثرگذاریوکارآمدیالزم

راندارند
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بر اساس آنچه در سند چشــم انداز ۲0 ساله آمده ایران باید 
تا افق ۱۴0۴ بتواند درآمدهای غیرنفتــی خود را افزایش 
داده و از محل صادرات غیر نفتی دست کم به هشتاد درصد 
درآمدهای کشــور برســد. همچنین پیش بینی شده تا این 
درآمدها در سال ۱۴0۴ به رقمی در حدود دویست میلیارد 
دالر برســد. مروری کوتاه بر این ســند باالدستي  نشان از 
آن دارد که بیــش از هر زمان دیگری بایــد روی صادرات  

غیرنفتي تاکید کنیم.
در برنامه ســوم توسعه در راســتای اصالحات اقتصادي و 
براي صادراتي شدن در حوزه اقتصاد كالن موضوع تثبیت 
نرخ ارز دیده شده بود و واقعا براي اولین بار ارز تك نرخي 

شد و در روند واقعي حركت مي كرد.
متاســفانه  در دولت های نهم و دهم و در جهت عكس برنامه 
دولت قبلي  با پایین نگه داشــتن نرخ ارز از یك سو و عدم  
تالش بــراي حمایت از تولیدات داخلي بــراي  صادرات، 

ایران را به بهشت واردات تبدیل نمود تا جایي كه کشورهای 
چین و هند توانستند باالترین  بهره را از بازارهای  ایران به 
دســت آورند. دلیل آن   سوبســیدی بود که دولت از طریق 
پایین نگه داشــتن ارز برای واردات کاالها مي داد كه عمال 
این یارانه نصیب  تولیدكنندگان چیني و هندي داده مي شد 
كه همزمان با این الگو وارداتي شــدن  تولید كنندگان همان 
محصوالت در کشورمان  به دلیل فضاي غیر رقابتي از جمله 
تحمل تورم و باالبودن نرخ تســهیالت و ناتوان شــدن در 
رقابت با كاالهاي وارداتي به سمت ورشکستگی و تعطیل 
كردن واحدهاي خود رفته و اغلــب به ناچار از تولید كننده 
به واردكننده تبدیل شــدند. یك مثل قدیمي به ما مي گوید 

چراغي كه به منزل رواست به مسجد حرام است .
  به این ترتیب ایران با تاکید بی وقفه بر واردات در سال های 
گذشته، از اهداف صاداراتی شــدن منطبق بر اهداف چشم 
انداز ۱۴0۴ فاصله گرفت به نحوي كه امروز كارشناســان 

معتقدند  براي رســیدن به اون اهداف مي بایســتي تاخیر 
زماني ٨ ساله را درنظر گرفت .

متاسفانه سیاســت های نادرست اقتصادی دولت گذشته در 
کنار دیپلماسی غیرفعال  با كشورهاي هدف صادراتي و در 
نهایت تصویب تحریم های ظالمانه علیه ایران  که نتایج شوم 
آن در بخش هــای مختلف اقتصاد در جریان اســت و تیر و 
ترکش هایي كه بر بدنه تولید کشور آثار سوء  به جای گذاشته 
است حاكي از ان هســت  برای صادراتی شدن و رسیدن به 
اهداف چشــم انداز بیست ســاله به هر نحوي بود  نبایستي  

وارد فاز تحریم می شدیم . 
 دولت یازدهم به طور قطع میراث اقتصادی دولت هاي قبل 
را به دوش دارد و براي عبور از ان و بهبود فضاي كسب وكار 
و معیشت مردم كار سختي در پیش روي دارد. دولت آقای 
روحانــی در ابتدای كار خودش ســاختار اقتصادی بي نظم 
و پر مســئله اي  را تحویل گرفت که ترمیم آن تالشی همه 

اتاق فردا  و توسعه صادرات غیر نفتی
حمید رضا صالحی

دبیركل و عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژي و صنایع 
وابسته ایران

نایب رئیس كمسیون انرژي اتاق بازرگاني ، صنایع معادن و 
كشاورزي تهران  
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جانبه و پیشــتکاری فراوان و مداومي را از سوي این دولت 
طلب میكند ، خوشــبختانه با نظم مالی که دولت روحانی به 
نظام مالی و بانکی داده تا همینجای کار توانسته تا حدودی 
وضعیت را به کنترل  خود دربیارد و شتاب تورم را گرفته و 
ازسویي آن را كاهش داده اســت  گرچه سایه ركود بیش از 
پیش در اقتصاد كشــور همگان را نگران كرده است . تاکید 
می کنــم که دولت روحانی تا اینجای کار نســبت به کنترل 
مولفه تورم  اقدام کــرده و ترمیم و بهبود وضعیت اقتصادی 

راه درازی در پیش دارد.
امــا از اینجــاي بحث خود  مــی خواهــم وارد بحث اصلی 
یعنــي موضوع صــادرات غیر نفتــی بشــوم  و راهكارها 

وپیشنهادهایي  را براي نیل به این هدف ملي  مطرح كنم .
بدون شک صادرات  غیر نفتی در این مقطع مي تواند عامل 
تعیین کننده ای برای خــروج دولت آقای روحانی از رکود 

تورمي كشور باشد.
ابتدا باید امیدواري و نگاه مثبت خودم را به  بسته پیشنهادی 
دولت بــراي خروخ غیــر تورمــي از ركــود را اعالم كنم 
مخصوصا در بخش صادرات این بسته كه بخش اعظم مواد 
مندرج درآن  همان مواردي  بوده كه ما فعالین اقتصادي در 
اتاق هاي هاي بازرگاني وتشكلهاي خود طي سالهاي اخیر بر 

انها تاكید مي كردیم . 
خوشبختانه  اقتصاد دانان ارشــد و مشاورین  ارشد رییس 
جمهوری نیز تاکیــد دارند که یکــی از مهمترین محرک ها 
که مــی تواند اقتصاد ایران را از رکــورد تورمی خارج کند، 
صادرات است. حاال اگر همه به این اتفاق نظر رسیده ایم که 
صادرات تا چه میزان برای تعدیل شــرایط اقتصادی امروز 
تعیین کننده است، به باور من فضای اقتصاد کالن و کسب 

و کار و بنگاه های ما برای رســیدن به این هدف  بزرگ ملي 
،  آمادگی الزم را داشــته باشــند، هدفی که بدون شک می 
تواند اقتصاد ایران را وار فاز تحول کند. البته بدون شــک 
دشــواری های فراوانی پیش روی اجرایی شــدن این رویه 
اســت اما با توجه بــه ضرورت بازنگری در سیاســت های 
اقتصادی و لزوم تحقق اهداف مندرج در افق چشــم انداز 

۱۴0۴ نگاه مثبت به صادرات می تواند راهکشا باشد.  

واقعی شدن نرخ ارز
 برای اینکه کشــور بتواند صادراتی شــود بدون شــک گام 
نخست این اســت که نرخ ارز واقعی باشد. در دولت نهم و 
دهم برخالف برنامه چهارم  نرخ ارز را مصنوعی پایین نگه 
داشتند.در صورتي كه  در کشورهایی که صادرات استراتژی 
اول اقتصادی شــان بوده برای توسعه صادرات خود مسئله 
واقع شدن ارز را جدي مي شمردند. به طور مثال همین کشور 
چین که حاال بازارهای ما را به یمن سیاست هاي دولت قبل 
در تصــرف خــود آورد، واحد پول خود -یــوان- را پایین 
آورده تا بتواند درآمد ارزی کشــور چین را تا سر حد ممکن 
باال ببرد تا جایي كه این موضوع یكي از اختالفات مهم این 
كشور با آمریكا شده است. اما در ایران ما دقیقا عکس دولت 
چین عمل کرده ومي كنیــم و از این رو درامدهاي غیر نفتي 

خود را پایین مي آوریم .
 البته ماهی را هر وقت از آب بگیریم، تازه است، باید مانند 
چین و بسیاری کشورهای توسعه یافته وصادراتي به قیمت 
واقعی دالر فكر كنیم  و از واقعی شــدن نرخ ارز در کشور 
واهمه نداشــته باشــیم. اگر می خواهیم موتور تولید کشور 
روشن شود بدون واقعی کردن آیتم های اقتصادی از جمله 

نرخ ارز این امر محقق نخواهد شد. البته این را هم بگویم که 
اگر تحریم های نفتی امروز ایران نبود و كشــور درآمدهاي 
نفتي گذشــته ادامه داشت بنظر میرســید باز بسیاری افراد 
طالب واردات بودند چرا که سود خیلی ها در این سال ها در 
واردات کاالها بوده و به همین خاطر طبیعی است که مدافع  
نرخ ارز پایین باشــند ،  البته یادآور شــوم  همین تحریم ها 
موجب شــد تا نرخ ارز بعد از یك دوره پایین نگه داشتن با 
توسل به دالرهاي نفتي امروز شاهد این باشیم كه به سمت 

واقعی شدن حرکت كرده  و عدد به ۳000 تومان برسد.

نگاه دولت هنوز با ارز واقعی فاصله دارد
البتــه این را هم بگویم که نگاه رســمی دولت هنــوز با ارز 
واقعی فاصله فــراوان دارد، دولت هنوز روی  ارز مبادالتی 
مانــور می دهد و در عیــن حال می خواهد صــادرات را  به 
جایگاه واقعی خودش برســاند اما بدون شــك  اگر نتواند 
فاصله ۲0 درصدی بین ارز مبادالتی و ارز آزاد را مدیریت 
کند و تورم كشــور را در اصالح نرخ ارز مبادالتي همچون 
٢-٣  سال گذشته لحاظ نكند  بدون شک موتور تولید کشور 
براي توانمند شدن  در اندازه هاي مورد نظر روشن نخواهد 
شــد بلكه زمینه رانت و ویژه خواري را بیش از پیش فراهم 

مي كند.
صادرات از آن مسائلی است که مقدمات و زیرساختارهای 
خودش را می طلبد، هم باید فضای کسب و کار آماده باشد 
و هم صادر کننده از حمایــت الزم حكومت و دولت وقت 
بهره مند باشــد. اگر بنگاه صادراتی ما بدون پشتوانه کافی و 
تقویت ریشه بنگاهش در داخل كشــور  به خارج از کشور 
بــرود و بخواهد صــادرات انجام دهد، به مشــکل برخورد 
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می کنــد. نكته بعدي این اســت كه ما باید بیش از گذشــته  
صادرکننده کاالی صنعتی نیز بشــویم  و البته محصوالت 
خودمان را از نظر كیفي  کنترل کنیم. اگر به صادرات خدمات 
فني و مهندسي بیش از پیش  مي خواهیم فكر و این موضوع 
را مي خواهیم حمایت  كنیم شایســته اســت بــا كاالهاي 
صنعتي خودمان در مناقصات شرمت كنیم و با تامین كاال از 
كشورمان این پروژه ها رو انجام دهیم . البته براي تحقق این 
امر باید كاالهاي صنعتي ما بــا رقباي خارجي خود رقابت 

كنند كه هم اكنون این امر با مشكل روبرو است.  
حقیقتا در صورت واقعی شدن نرخ ارز تولید کننده داخلی هم 
می تواند برای صادرات محصوالتش و رقابتي شدن قیمتش 
حرفی برای گفتن داشــته باشــد. البته هم اكنون گرچه  تولید 
کننده ما با وضعیت تورمی کنونی دشوار بتواند در بازارهای 
صادراتی موفق عمل کند ولي فعال مي توان تامناسب شدن 
فضاي كسب وكار و رقابتي شــدن این فضا براي صادرات 
كاال و موفق شــدن در بازار رقابتي خارج از كشــور ، دولت  
براي جبران این امر بــه این كاال ها یارانه اي به اندازه تفاوت 

رقابتي با رقابایشان در قالب جایزه صادراتي بدهد.
در این خصوص الزم به ذكر است یادآورشوم فرمول واقعی 
شدن نرخ ارز تابعی از نرخ تورم داخلی منهاي متوسط تورم 
خارجي كشورهایي است كه ما با آنها مبادالت ارزي داریم 
. در کشــورهای توســعه یافته اغلب تورم روی عدد ۴ تا ۵ 
درصد می مانــد و در ایران حداقل تورم ۲۵ تا ۳0 درصد را 
شاهد هســتیم. یعنی به ناچاار باید دست کم بیست درصد 
ســاالنه نرخ ارز ایران افزایش یابد تا تولیــد کننده داخلی 
بتواند در بازار رقابتی حرفی برای گفتن و کاالیی برای ارایه 

و رقابت داشته باشد.
متاسفانه شاهد بودیم تاكنون دولت بي توجه به این موضوع 
نرخ ارز مبادالتي  را فقط تا ۵ درصد ساالنه رشد داده ، چرا 
که با در نظر گرفتن این نرخ تــورم، هزینه تولید، وضعیت 
لگام گســیخته تورم ، نــرخ بــاالي  وام و محدودیت های 
قانون کارفعلي منجر به این مي شــود كه تولید کننده ایراني 
نمی تواند در بازارهای جهانی به رقابت با رقابایش بپردازد 
و به این ترتیب رفته رفته صادرات غیر ممكن شده  و با ادامه 
این  وضعیت بدون شــک واردات بر صادرات ترجیع داده 

مي شود . 

پیمانکار ایرانی با كاالي ایرانــي  در صادرات موفق 
نمی شود

خیلی وقت ها پیمانــکار ایرانی برنده  پــروژه ای در خارج 
از کشــور می شــود، اما آنقدر تولیدات  داخلی گران تر از 
كاالي مشابه خارجي است  که یاعطای رقابت جهانی را به 
لقایش می بخشد و یا مجبور مي شــود براي بقاي خودش 
از كاالهاي خارجي اســتفاده كند. و لذا امیدواریم در دولت 
آقای روحانی این  مشــکل  جدی اقتصادی براي توســعه 
صادرات كاالهایمان در این بســته حمایتي خروج از ركود 

تورمي بخوبي دیده شود.

حمایت نظام بانكي و بیمه اي  از صادركنندگان

 برای تحقق این امر و اخذ بازارهاي صادراتي توسط فعالین 
صادراتي  نظام بانکی کشــور بایســتي پشــتیبان و حامي 
صادركنندگان  باشــد. یعنی اینکه بانک هــا برای فاینانس 
پروژه های خارج از کشور آماده باشند، در حال حاضر بانک 
توسعه صادرات كشــورمان براي این   وضیفه خودسرمایه 
کافی ندارد وبا این ســرمایه فعلي نمی تواند ما را به اهداف 
بیســت تا ســی میلیــارد دالر در صــادرات خدمات فني 
مهندسي  برساند چه رسد که بنا است طبق برای چشم انداز 

صادراتی کشور به رقم هاي خیلي باالتر  برسیم.
در کنار لزوم بهبــود وضعیت بانک ها در خدمات صادراتي 
كه به صادر كننده مي دهند  الزم  است تقویت  نظام بیمه ای 
برای  حمایت از بنگاه های تولیدی وصادراتی نیز در دستور 
کار قرار گیرد . براي شــركت در مناقصه صادركننده نیاز به 
تضامین دارد  که بدون حمایت نظام بیمه ای این امر محقق 
نخواهد شد، در گرفتن منابع مالي از بانك ها نیز به تضامین 
از سوي  ابن بیمه ها نیاز هست .  در مسیر صادرات به انواع 
بیمه گذاری ها نیازمندیم تا كلیه پوشــش ها و ریسك هاي  
سیاســي  و اقتصــادي دیده شــود. به طور مثــال  نیروهای 
ایرانی در چند کارگاه در عراق فعال بوده و به دنبال حضور 
نیروهای داعش در آنجا، نیروی کارمذكور به ناچار كارگاه را 
ترك كرده  به کشور بازگشته اســت  و ما باید حقوق آنها را 
بپردازیم، در صورتي كه این مورد و موارد مشابه را مي شد با 

پوشش بیمه اي از قبل براي كمك به  پیمانكار ایراني دید.
بنگاه های بیمه ای در جهان هم  ریســک  تجــاري را و هم 
ریسک سیاسی را  پوشش می دهند اما در این مسیر ما هنوز 
در ابتدای راه هستیم و بهتر است الگوي آنان را از جمله بیمه 

هرمس در آلمان و كفاس در فرانسه رادر نظر گرفت . 
خوشــبختانه در دولــت آقــای روحانی بر توســعه روابط 
بین الملل و دیپلماســی تاکید شــده و امیدواریم به ســمت 
توسعه دیپلماســی اقتصادی پیش رویم، اگر با کشورهای 
همسایه رابطه خوب نداشته باشیم، نمی توانیم از آنجا کارو 
پروژه  بگیریم. متاســفانه هم اكنــون در همین عراق چون 
دیپلماسی اقتصادی نداریم و از ســوی دولت مان حمایت 
نمی شــویم براي اخذ پروژه ها با چنگ و دندان و به سختی 
)با وجود اول شدن در مناقصه( پروژه اي به پیمانکار ایرانی 
داده مي شود . اما از سوی دیگر در همین کشور همسایه مان 
ترکیه مقامات ارشد ترك در خارج از کشور از پیمانکاران 
خود حمایت خاصي می کنند، چنانچه براي اخذ یك پروژه 
شــاهد آن بودیم كه دو بار نخست وزیر ترکیه به عراق سفر 
كرده و  با نوری المالکی دیدار کرده است .اما در پروژه های 
مشــابه با وجــود برتری پیمانــکار ایرانی؛بــه دلیل فقدان 
حمایت کار به ســادگی از او دریغ می شــود و كار به نفرات 

بعدي مناقصه ارجاع مي شود.  
در این خصوص و به دالیلي بســیار مهم نمــی توانیم همه 
انتظارات و حمایت هارا از ســازمان توســعه تجارت و در 

قالب معاون وزیر صنعت خالصه کنیم.
 پیگیری امر  توســعه صادرات توسط دولت محترم جهت 
نیل بــه برنامه هاي صادراتي نیاز به این اســت اراده بزرگی 

برای تحقق این امردر دل دولت شکل بگیرد و پیشنهاد این 
اســت که  فردی به عنوان معاون رییس جمهوری در امور 
توســعه صادرات تعیین شده و به طور مســتقیم و زیر نظر 
رییس جمهور با صادركنندگان فعال و تشكل هاي صادراتي 
ارتباط نزدیك داشته باشد تا بتواند با تكیه بر قدرت شخص 
رییس جمهــوري و دولت تدبیر و امید در حل مشــكالت 
صادركنندگان  موفق شــده و بــا ایجاد البي هــاي الزم با 
دولت هــاي بازار هدف زمینه اخــذ پروژه هاي صادراتي را 

براي پیمانكاران ایراني فراهم نماید. 
قطعا اتاق بازرگانــی به عنوان پارلمان بخش خصوصی می 
تواند نقشــی کلیدی در تسهیل توســعه صادرات غیرنفتی 
ایفا کند. ایجاد زمینه های الزم برای اتخاذ تصمیمات موثر 
در حوزه صادرات انرژي با حضور تشــكل هاي این حوزه 
و همچنیــن رایزنی و چانه زنی به منظور افزایش ســرمایه 
بانك توســعه صادرات تا مرز حداقــل ١٥ میلیارد دالر با 
هدف ارتقای پتانسیل فاینانس دركشورهاي هدف از جمله 
فعالیت هایی است که می تواند در دوره آتی اتاق بازرگانی 

ایران هدفگذاری شود. 
بــه عالوه افزایش ســرمایه صنــدوق ضمانت بــه حداقل 
٥ میلیارد جهت پوشــش ریســك هاي تجاري و سیاسي، 
اجباری شــدن بیمه صندوق براي پروژه ها و پذیرفته شدن 
این بیمه به عنوان وثیقه در سیستم بانکی کشور گام دیگری 

است که می تواند در اتاق فردا برداشته شود.
اتاق همچنین باید دولــت را ترغیب و توجیه کند که با اتکا 
به دیپلماسی اقتصادی، شرکت های ایرانی را در مناقصات 
کشــورهای هدف حمایت کرده و زمینه ســازی های الزم 
برای تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه را فراهم آورد. 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران با اتکا به 
توان مدیران کارآمد و نخبه ای که از بطن بخش خصوصی 
بــه آن راه یافته اند می تواند در تصمیم ســازی های دولت 
در خصوص موضوعاتی ماننــد جوایز صادراتی و یا واقعی 
ســازی نرخ ارز، نقشی کارســاز، اثربخش و کلیدی داشته 

باشد. 
واقعیت این اســت که اتکای مخرب دولــت ها در ایران به 
نفت از ســال های پس از ملی شدن صنعت نفت آغاز شده 
و در طول این سال ها نه تنها از میزان این اتکا کاسته نشده، 
بلکه به تدریج خواب دولت بر نازبالش نفت سنگین تر شد 

و اقتصاد ایران بیمارتر و وابسته تر. 
امروز فرصت خوبی اســت که با اتکا به توان و پتانسیلی که 
در اتــاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی وجود 
دارد، آرام آرام دولت را یــاری دهیم که اتکای چندین دهه 
ای اقتصاد کشــور به نفــت را بکاهد و صــادرات را محور 
توسعه پایدار اقتصادی خود قرار دهد، چرا که بی شک اتاق 
فردا برای توسعه صادرات غیرنفتی و دستیابی به منافع ملی 
و توسعه اقتصادی، همراه و همپای قدرتمندی برای دولت 

خواهد بود. 
 

 بسرای تا که هستی که سرودن است بودن 
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اجماعرویماموریتهایکالناتاق

با نزدیک شدن به انتخابات اتاق، نامزدها و تشکل ها دیدگاه 
خود را دربــاره اتاق مطلوب و ایده آل بیــان کرده و تالش 
می کنند از این طریق، تمایز خود را با سایرین برجسته کنند؛ 
در حالی که بیان اهداف و ماموریت های اتاق کافی نیست و 
ذی نفعان قادر به درک تفاوت ها نیستند. بنابراین ضروری 
اســت که جریانات شناســنامه دار اتاق برنامه اعالم شده ٤ 
ســال قبل خود را مرور کرده و کارنامه ارائه دهند و از بیان 
کلیات و دادن شــعار پرهیز کنند. البته اجماع  ســازی روی 
اهداف و ماموریت های کالن اتاق اهمیت دارد ولی مهم تر 
از آن تاکید بر رویکرد چگونگی تحقق اهداف اســت و لذا 
تالش خواهم کرد در این نوشــته و در مقاالت آینده با بیان 
عملکرد اتاق تهران میزان انطباق آن را با برنامه های اعالم 
شده از طرف خواستاران تحول ســنجیده و عملیاتی بودن 

برنامه ها را تشریح کنم.
از ســوی دیگر، در این یادداشــت کارکرد و وظایف فعلی 
اتاق و خصوصا اتاق تهران را بیان کرده، سپس برداشت ها و 
انتظارات از اتاق را بر سه محور قانون فعلی اتاق، انتظارات 
اعضای اتاق و وضع فعلی اتاق در ســایر قوانین تشریح و 

اعتقاد خود را درباره اتاق مطلوب بیان می کنم.
در شرایط فعلی اتاق ها ۱0 نوع فعالیت و خدمت را به اعضا 

ارائه می دهند که عبارتند از:
۱-  خدمت رسانی: از قبیل صدور کارت بازرگانی، گواهی 

مبدا، تایید اسناد و امضای الکترونیکی، تهیه ویزا و ….
۲-  مشــورت دادن: مشــاوره به قوای ســه گانه و فعاالن 
اقتصادی در زمینه های تجارت بین الملــل، حقوق، بیمه و 

مالیات.
۳-  نمایندگــی بخش خصوصی: قانونا اتاق در شــوراهای 
عالی تصمیم گیری نظیر شــورای اقتصاد، شــورای پول و 
اعتبار، شورای روابط خارجی، شورای رقابت، شورای عالی 
واگذاری، شورای روابط خارجی، کمیسیون تعیین ضرایب 

مالیاتــی به نمایندگــی بخش خصوصی حضــور دارد و در 
کمیســیون های حل اختالف و تجدیدنظر مالیاتی و تامین 

اجتماعی وظیفه اش دفاع از منافع بخش خصوصی است.
۴-  پایش محیط کسب وکار و لغو قوانین مزاحم: به موجب 
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اتاق موظف به تدوین 
شــاخص های ملی پایش محیط کسب وکار و دبیر کارگروه 

لغو قوانین مزاحم است.
۵-  پژوهــش و تحقیقــات: یکــی از نقــاط ضعف بخش 
خصوصی در گذشــته نداشتن سازمان و توان کار مطالعاتی 
و تحقیقاتی بوده اســت، در حالی که دولت و مجلس دارای 
سازمان های متعدد پژوهشــی و مطالعاتی هستند و لذا در 
ســال های اخیر با راه اندازی مرکز بررســی های اقتصادی 
گام بلندی در این راســتا برداشته است و پژوهش های اتاق 
به شدت مورد اســتقبال دولت، مجلس و کارشناسان قرار 

گرفته است.
۶-  امــور بین الملل: یکی از وظایــف و کارکردهای اصلی 
اتاق گسترش روابط بین الملل اســت که در شرایط تحریم 

باید مانع از قطع روابط بین المللی شــود و از انزوای کشور 
جلوگیری کــرده و در اعزام هیات های تجــاری و پذیرش 

هیات های خارجی موثر باشند.
۷-  آموزش و اطالع رســانی: اتاق، مرکز مهم آموزش های 
کاربردی مورد نیاز بخش خصوصی بوده و از ســازمان های 
موثر در زمینه اطالع رسانی اســت و تالش کرده از طریق 
ســایت و نشــریات خود و همکاری با ســایر رســانه ها و 

خبرگزاری ها در این زمینه نقش بارزی ایفا کند.
۸-  گفتمان سازی: یکی از کارکردهای اتاق گفتمان سازی 
درباره معضالت اقتصادی کشــور اســت و در این رابطه 
می توان به مباحثی نظیر ضرورت بهبود محیط کسب وکار، 
اصالح نحوه اجــرای اصل ۴۴، بحران آب، فســاد اداری، 
مالیات بر ارزش افزوده، بنگاهداری بانک ها و … اشــاره 
کــرد. در این میان، اتــاق تالش کرده بــرای برون رفت از 
آن در حــول این موضوعــات اجماع ســازی و کارگزاران 
نظــام را مجبــور کند که بــرای برون رفــت از معضالت، 
سیاســت گذاری، قانون گــذاری یــا اصــالح مدیریتی و  

دکتر سیدحمید حسینی؛ 
رئیس کمیسیون اصل 44 و محیط 
کسب وکار اتاق بازرگانی ایران
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آیین نامه ای انجام دهند.
۹- حمایت از تشکل ها: در ســال های اخیر بحث حمایت 
از تشکل ها و توانمندسازی آنها به طور جدی در اتاق مورد 
توجه قرار گرفته و توانمندســازی تشــکل ها در راســتای 
خدمت به اعضای اتاق قلمداد شــده و بودجه مناســبی نیز 

تخصیص یافته است.
۱0- صــدای بخش خصوصی: در ســال های اخیر تریبون 
اتاق تبدیل به صدای بخش خصوصی شــده است و اعضای 
اتاق انتظار دارند که اتاق به عنوان سخنگوی آنان عمل کند.

این در حالی اســت کــه در قانون فعلی، اتاق موسســه ای 
غیرانتفاعی است که به منظور تبادل افکار و بیان آرا و عقاید 
مدیران صنعتی، معدنی و کشــاورزی تشــکیل شده است. 
بر اســاس این دیدگاه که در بعضــی از اعضای قدیمی اتاق 
نیز طرفدار دارد نقش اتاق را ارائه نظر مشــورتی دانسته و 

دخالت اتاق در سایر امور را جایز نمی داند. 
در دیدگاه دوم به اعضای فعلی اتــاق توجه دارد که فعاالن 
حوزه تجــارت بین الملل بــوده و به صــادرات و واردات 
اشــتغال دارند و هزینه های اتاق را تامین می کنند، بنابراین 
این دیــدگاه وظیفه اتاق را گســترش روابــط بین الملل و 
بازارســازی برای اعضــا می داند. این وظیفــه و کارکرد با 

اتاق های نسل دوم دنیا تطابق دارد.
دیدگاه ســوم بــا اشــاره به قانــون برنامــه پنجــم، قانون 
سیاســت های کلی اصل ۴۴، قانون بهبود مســتمر محیط 
کسب وکار و ســایر قوانین مصوب، اتاق را نماینده بخش 
خصوصی، پایش کننده محیط کســب وکار، مشــاور امین 
ســه قوه و شــریک در تصمیمات بزرگ اقتصادی کشــور 
دانســته که صدای بخش خصوصی بوده و انتظار دارد اتاق 
برای رفع شرایط حاد اقتصادی کشور در نقش یک جنبش 
اجتماعی ظاهر شده و تالش کند تا با فضاسازی در رسانه ها، 
تاثیرگذاری بر نمایندگان مجلــس، تعامل و حتی برخورد 
انتقادی با دولت و نهایتا در صورت نیاز با اقدام حقوقی علیه 
اخالل کنندگان در محیط کسب وکار بخش خصوصی نقش 

بازی کنند.
این دیدگاه انتظار دارد اتاق به عنوان بازیگری موثر همپای 
دولــت و مجلس عمــل کنــد و در جهت رفع مشــکالت 
فعاالن اقتصــادی فعاالنه اقدام کنند. اتخــاذ رویکردهای 
ســاختاریافته بــرای احقاق حــق بخش خصوصــی را از 
ضروریــات اتاق ایده آل می داند که ایــن انتظار و مطالبه با 

هیات رئیسه های محافظه کار امکان پذیر نیست.
اعضای اتاق و تحول خواهان به دیدگاه دوم و سوم گرایش 
دارند و اتاق مشــاور را برنمی تابند، اما در شرایط فعلی نه 

قانون اتاق و نه اعضای اتاق ظرفیت به عهده گرفتن دیدگاه 
ســوم را ندارند و اگر بخش خصوصی اتاق درصدد است تا 
اتــاق را جایگزین بخش اقتصادی احزاب در کشــورهای 
دیگر کند باید اقدامات زیر در جهت رسیدن به اتاق مطلوب 

انجام گیرد:
۱. تغییر قانون اتاق و اصالح آن با رویکرد دوم یا سوم

۲. گســترده کردن اعضــای اتاق و حضــور تمامی فعاالن 
اقتصادی و بخش های مختلف اقتصــادی در اتاق، در این 
راســتا حضور نظام بانکی، بیمه، IT، بورس، خدمات فنی، 
مهندسی و پیمانکاری و حتی اصناف در اتاق ضروری است 
و باید تمامی بنگاه ها، تشکل ها و فعاالن بخش خصوصی و 

عمومی در اتاق و مدیریت آن نقش داشته باشند.
۳. ساختار اتاق ها از رئیس محوری به عضو محوری تغییر 
یابد و نقش و حضور هیات نمایندگان در اتاق و تصمیمات 
آن پررنگ شــود و مدیران اجرایی اتاق از حرفه ای ترین و 

مجرب ترین نیروها انتخاب شوند.
۴. روابط بین المللی اتاق گســترش یابد و شبکه ســازی و 
بازارسازی برای فعاالن اقتصادی جزو وظایف اصلی اتاق 

باشد.
۵. ارتقــای جایگاه اتاق و توانمندســازی بخش خصوصی 
سر لوحه برنامه های اتاق قرار گرفته و تشکل های صنفی و 

اتاق های مشترک جایگاه ویژه ای در اتاق پیدا کنند.
در پایان به اهم برنامه های خواســتاران تحول که در ٤ سال 
قبل ارائه شــد و با تالش نمایندگان تحول و همکاری سایر 

گروه ها تحقق پیدا کرد، اشاره می شود:

الف: در سطح اقتصاد کالن
۱. ایجاد ســازوکارهای الزم و تنظیم و پیشــنهاد مقررات 
کارآمــد برای اجرای موفق سیاســت های کلــی اصل ٤٤. 
این مورد در کمیســیون اصل ٤٤ اتاق ایــران با همکاری 

کارشناسان عملی شد و قانون اصالح شد.
۲. پذیــرش هیات های خارجی و اعــزام هیات های ایرانی 
به خارج از کشــور با هدف جــذب بازارهای جهانی جهت 
صادرات کاالهای ایرانی. در این راستا کارنامه اتاق تهران 

قابل قبول است.
۳. پیاده ســازی مفاهیم نوین اقتصاد جهان در کشور مانند 
مسوولیت اجتماعی، توسعه پایدار، اخالق کسب وکار. در 
این زمینه نیز شاهد شــکل گیری کمیسیون های مسوولیت 

اجتماعی در اتاق تهران و ایران بوده ایم.

ب: در سطح بخش ها و بنگاه های اقتصادی
۱. ایجاد دفاتر مشاوره در زمینه تاسیس بنگاه های اقتصادی 

و ارائه خدمات مختلف
۲.  تقویت سیســتم آموزشــی اتاق ها برای ارتقای دانش 

)MBA( مدیریتی و منابع انسانی راه اندازی دوره
۳. بررسی مسائل مختلف بنگاه های اقتصادی در بخش های 
مختلف عرضه کسب وکار با همکاری تشکل های تخصصی 
و ســعی در رفع مشــکالت آنان )کمیســیون های اتاق و 

جلسات صبحانه با مسووالن
۴. کمک به حل مشــکالت و ارائه مشــاوره به بنگاهداران 
در زمینه هــای مالیاتی، تامین اجتماعــی، گمرگ، انرژی و 
محیط زیســت. اتاق تهران کارنامه درخشانی در این دوره 

داشته است.

ج: در سطح اتاق
۱. بازنگری قوانین و  آیین نامه های اتاق

۲. مهندســی مجــدد فرآیندهای اتاق و اســتقرار مدیریت 
کیفیت

۳. به کارگیری IT در امور اداری جهت کاهش مراجعه اعضا 
به اتاق و بسترسازی جهت ایجاد اتاق الکترونیک

۴. تقویت کمیسیون های موجود و تاسیس کمیسیون های 
جدید

۵. اصالح و تغییر ســاختار اتاق با وظایــف جدید به ویژه 
تاســیس معاونت تشــکل ها، معاونت اتاق های مشترک، 

معاونت اصل ٤٤ و معاونت توسعه تجاری و مدیریت
۶. اعمال نظارت بیشتر هیات نمایندگان بر هیات رئیسه

۷. شــفافیت عملکــرد، حضور نماینــدگان رســانه ها در 
نشست های اتاق

د: بخش تشکل های اقتصادی
۱. ارتقای درآمدها و توانمندسازی

۲. تامین مکان مناسب جهت تشکل های اتاق
۳. توسعه قابلیت های منابع انسانی تشکل ها

۴. افزایش اعضا و گســترش پوشش تشــکل ها بر فعاالن 
حوزه خود

۵. توسعه روابط بین الملل تشکل ها
۶. افزایش نقش تشکل ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری 

در مراجع دولتی
در این بخش خوشبختانه بســیاری از اهداف و برنامه های 
تحول خواهان عملیاتی شده و به زودی برنامه ها برای چهار 

سال آینده اعالم خواهد شد.

برگرفته از وب سایت شخصی نگارنده.
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اقتصاددانان از عملکرد اتاق می گویند 
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دکتر غالمحسین حسن تاش، از برجسته ترین اقتصاددانان در حوزه اقتصاد 
انرژی است، که در خصوص اتاق بازرگانی ایران ، در آستانه هشتمین 
انتخابات خود، راهکارها و نکاتی موجز اما مؤثر ارائه می دهد. وی در 
گفت گوی کتبی خود با "ستبران"، ضمن آنکه آسیب های وضعیت موجود 
اتاق بازرگانی را خاطر نشان می سازد، مختصرًا به ارائه راهکارهایی قابل 
تأمل می پردازد.

 اهمیت و نقش  کلی ارگان هایی چون اتاق بازرگانی را به عنوان نمایندگان 
بخش خصوصی در کشورهای مختلف و در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

بخش های دولتی و خصوصی نیاز به ارتباط سازمان یافته دارند و به ویژه هرچه بخش خصوصی 
در  را  مهمی  نقش  بازرگانی  اتاق  می شود.  بیشتر  نیاز  این  شود  متمرکزتر  دولت  و  گسترده تر 

سازمان دهی این ارتباط ایفا می کند. 

با توجه به شرح وظایف  ایران،  بازرگانی  اتاق  پتانسیل هایی را برای  به نظر شما چه   
و اختیارات آن، در شرایط اقتصادی کشور به طور عام و بهبود فضای کسب و کار  یا 

مراودات اقتصادی خارجی به طور خاص  می توان متصور بود؟
با جمع بندی مسائل و مشکالت بخش خصوصی و ایجاد فضای  اتاق های بازرگانی می توانند 
فضای  بهبود  و  اصالح  به  شایانی  کمک  دولت  و  بخش خصوصی  میان  یافته  سازمان  ارتباط 
کسب وکار کنند. در اغلب کشور های پیشرفته جهان دولت صرفا کار حاکمیتی یعنی سیاستگذاری 
و کنترل و نظارت انجام می دهد و اغلب قریب به اتفاق امور تصدی گری توسط بخش خصوصی 
انجام می پذیرد، بنابراین خصوصا در مراودات اقتصادی و تجاری  با کشورهای توسعه یافته از 
طریق اتاق بازرگانی که بخش خصوصی را  نمایندگی می کند، بهتر می توان همکاری ها را  به پیش 

برد.

 عملکرد اتاق بازرگانی را چگونه ارزیابی می کنید و چه نقاط قوت و ضعفی را در این 
عملکرد تاکنون مشاهده فرموده اید؟

اقتصاد نفتی ایران یک اقتصاد رانتیر است. در اقتصادهای رانتیر دولت نقش توزیع  کنندگی رانت 
نفتی را پیدا می کند و همه در تالش دستیابی به این رانت هستند. عیب رانت و  رانت جویی این 
است که ضد تولید و کارآفرینی و ریسک پذیری عمل می کند. در اینگونه ساختارها خیلی از 
واحدهای بخش خصوصی هم اغلب خواسته و ناخواسته به مطالبه گر رانت از دولت بدل می شوند 
و گاهی اصوال فعالیت هایی شکل می گیرد که پوششی برای دریافت رانت است. در این شرایط 
این استعداد و این نگرانی وجود دارد که تشکل های بخش خصوصی به اهرم های فشار بر دولت در 
جهت رانت جوئی و تخصیص رانت بیشتر بدل شوند. تجربه تاریخی وابستگی به نفت در ایران و 
جهان نشان می دهد که اقتصاد رانتی راه به جایی نمی برد و مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصادهای 
رانتیر نفتی دائما تشدید می شود. اتاق های بازرگانی اگر بخواهند به توسعه  ملی و خروج کشور 
از وضعیت توسعه نیافتگی کمک کنند باید بسیار نگران این مسئله باشند. باید تالش کنند که 
چشم ها را بشویند و نگاه خود را عوض کنند. تجربه ناکارایی های دولت برای حرکت در مسیر 
توسعه نشان می دهد که بخش خصوصی باید نقش فعال تری در این زمینه ایفا کند و خصوصا در 
شرایط تحریم و سقوط قیمت جهانی نفت، اطاق های بازرگانی باید در تالش تجمیع و به کارگیری 

توانایی های بخش خصوصی در جهت نجات اقتصاد کشور و آماده فداکاری در این زمینه باشند.

 آیا ترکیب فعلی اتاق بازرگانی را از نظر پوشش دهی مناسب تمامی بخش های مرتبط 
)بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی(مناسب می دانید و یا چه تغییراتی را برای بهبود 
این پوشش دهی و جلب هرچه بیشتر مشارکت فعاالن این حوزه ها  در انتخابات و دیگر 

فعالیت های این اتاق ضروری می دانید؟
تا جائی که اطالعات من اجازه  می دهد گرایش تجاری و آن هم شاید تجارت سوداگرانه مبتنی بر 
واردات در اتاق ها سهم بیشتری دارد. بنگاه های تولیدی،  بنگاه های ارزآور و خصوصا بنگاه هایی 

که توانسته اند در رقابت های جهانی موفق باشند، باید سهم بیشتری در اتاق ها داشته باشند.

 جنابعالی چه راهکارهایی برای برون رفت از مشکالت فعلی اتاق بازرگانی ایران و 
بهبود عملکرد این ارگان، پشنهاد می فرمایید؟ 

به نظر من اتاق ها باید یکی از اهداف محوری خود را ارتقاء کارائی بنگاه  های بخش خصوصی و 
استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های خالی موجود در این بنگاه ها قرار دهند و اصالح فضای کسب 
و کار را هم در این مسیر جستجو کنند. این دسته تشکالت اقتصادی می باید مطالبات خود از 
دولت را نیز در جهت ارتقاء کارائی و ارتقاء بهره  گیری از همه ظرفیت های موجود نصب شده در 

کشور متمرکز کنند.

اتاق بازرگانی ابزاری برای 
مواجهه با دولت های رانتیر
گفتگو با دکرت غالمحسین حسن تاش؛ اقتصاددان

ویژهنامههشتمینانتخاباتاتاقبازرگانی
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 آقای دکتر اهمیت و نقش ارگان هایی مثل اتاق بازرگانی به طور عام چه 
ایران و چه در سایرکشور ها چیست؟ آیا می توان گفت چنین ارگانی  در 

می تواند نماینده بخش خصوصی باشد یا خیر؟
البته تاسیس اتاق بازرگانی در ایران به سال ۱۳0۵بر می گردد که تحت عنوان 
آن  تجارت  در  خوشنامی  بسیار  افراد  ابتدا  در  شد.  تاسیس  ایران  تجارت  اتاق 
زمان در این اتاق حضور داشتند و فعالیت ها را آغاز کردند. از همان ابتدا در سال 
۱۳0۶ نشریه ای را منتشر کردند و فعالیت های خود، اعم از اقدامات انجام شده 
و برنامه های خود  را به طور شفاف در آن نشریه بیان می کردند. اما از آنجایی که 
این اتاق و به طور کلی نهادهایی از این دست، دارای ماهیت مدنی هستند و نیز با 
توجه به اینکه کشور ظرفیت هضم و درک یک فعالیت مدنی در چارچوب ساخت 
سیاسی آن روز را نداشت. بنابراین دولت وقت )رضا خان(، در پی نفوذ در این 
نهاد و تحت کنترل درآوردن این نهاد و دولتی کردن آن بود. پس از آن زمان و تا 
همین سال های اخیر نیز کماکان دولت ها این هدف را دنبال می کردند و نقش پر 
رنگی داشتند، به طوری که قبل از انقالب، این نهاد نیز مانند سایر سازمان ها کامال 
وابسته به دولت بود و پس از انقالب نیز تا مدت ها فعالیت روشنی نداشت و 
بعدها که شروع به فعالیت کرد نیز همچنان سبقه دولتی داشته است تا بخواهد یک 
نهاد مدنی معرف بخش خصوصی باشد. منتها یک ویژگی برجسته و به عبارتی یک 
مشکل اساسی این نهاد اقتصادی در کشور ما، سلطه بخش تجاری بر آن است. قبل 
از انقالب این نهاد به نوعی تبدیل به اتاق تجارت صنعت و معدن شد و در این 
سال های اخیر نیز بخش کشاورزی به آن افزوده شد اما شاهد آن هستیم که عمال 
هیچ تحول جدی برای دفاع از بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی توسط 
این نهاد صورت نگرفته است و شواهد متعددی حکایت از این دارد که این نهاد 
در کشور به ویژه بعد از انقالب عمدتا به صورت یک سکوی پرش برای تعقیب 
منافع یک بخش تجاری خاص سامان گرفت و ارتباطات نزدیکی با بعضی احزاب 
سیاسی داشت.  شواهد متعددی نیز حکایت از این دارد که منافع احزاب سیاسی 
خاص در فعالیت های این نهاد قرار گرفته بود. به رغم هدف اولیه بنیان گزاران این 
نهاد مدنی در ایران، متاسفانه هیچ فعالیت شفاف و روشنی توسط این نهاد صورت 
نگرفته و مشخص نیست منابع این نهاد صرف چه اقداماتی شده و اصال برنامه 
روشن و مشخصی وجود نداشته و اگر داشته منعکس نشده است. به خصوص اتاق 
بازرگانی تهران که عمال بالغ بر یک سوم اقتصاد کشور در این استان نهفته است 

اولین رشط برای موفقیت اتاق
شفافیت در عملکرد و صداقت در اطالع رسانی
گفتگو با دکرت حسین راغفر؛ استاد دانشگاه الزهرا

دکتر حسین راغفر سال هاســت در دانشــگاه الزهرا دروس اقتصادی تدریس 
می کند.  او دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه ساسکس انگلستان در مقطع 
دکترا  اســت. این  اقتصاددان و پژوهشــگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی، دلیل 
اصلی ناکارآمدی اتاق بازرگانی را سوء استفاده، بی لیاقتی و انحصارطلبی اعضای 
آن می داند. او معتقد اســت اعضای اتاق بازرگانی در تمام این سال ها تنها در پی 

منافع شخصی بوده اند. با او در دفتر کارش در دانشگاه الزهرا به گفتگو نشستیم. 
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و بنابراین منابع درآمدی خوبی از جانب عضویت اعضا به این اتاق می رسد. با این حال 
معلوم نیست این منابع صرف چه فعالیت هایی شده و تا چه حد حافظ منافع ملی بوده چون 
به هر حال این نهاد یک نهاد بخش خصوصی است که قرار است اهداف اساسی آن معطوف 
توسعه اقتصادی ملی با توجه به نقش بخش خصوصی باشد. شواهد دیگر هم وجود دارد 
که این نهاد در فرصت های تجارت خارجی نیز به جای توجه به منافع ملی، منافع اشخاص 
را دنبال کرده است. لذا این نهاد که با ظرفیت بزرگی می توانست در خدمت اقتصاد کشور 
باشد عمال تبدیل به نهادی برای پیگیری منافع افراد خاص شده، سلطه یک حزب خاص 

سالیان سال بر سر فعالیت های این بنگاه بوده است.
کارکرد و نقش این نهاد امروز بیش از هر زمانی برجسته شده است و به همین دلیل امروز 
شاهد یک رقابت چند جانبه هستیم.  از قضا انتخابات آتی این نهاد که به زودی برگزار 
خواهد شد، عرصه ای برای رقابت بین یک گروه از فعالین حاضر در عرصه تولید که به 
صورت سنتی در جهت منافع گروه ها و افراد خاصی در بخش تجاری فعالیت می کنند است 
که تالش می کنند با یارکشی از مسئولین دولتی و یا وابستگان به آنها بتوانند از ظرفیت 
دولت برای نقش خودشان پشتیبانی بگیرند. در طرف دیگر افراد مستقل بخش خصوصی 
هستند و به نقش و اهمیت بخش تولید واقف بوده و برای پیگیری مطالبات بخش تولید 
فعالیت می کنند. بنابراین برای اولین باریست که این نهاد به تدریج در حال شناسایی و 
به نوعی بازیابی جایگاه خود در عرصه اقتصادی ایران است و اهمیت آن هر روز بیشتر 
تولید  آنهایی که در بخش  به ویژه  فعالین بخش خصوصی  از  امروز بسیاری  می شود و 
فعالیت می کنند در پی ورود به این نهاد هستند. این انتخابات برای نخستین بار است که 
تا این حد اهمیت پیدا کرده و دلیل آن تحول اقتصاد ایران و برجسته شدن اهمیت نقش 

خصوصی در سال های بعد از انقالب است. 

 عالوه بر بحث دخالت دولتی آیا عوامل دیگری هم وجود دارند که مانع ایفای 
نفش موثر این نهاد شده است؟ راهکارهای برون رفت از این مشکالت چست؟ 

اتفاقا یکی دیگر از انتقاداتی که به کارکرد و عملکرد اتاق بازرگانی وارد است، سکوت 
در برابر بحران های اقتصادی کشور و تصمیم های غلط نهاد های قدرت در اقتصاد بوده 
است. در واقع یکی از عالمت سوال های بزرگ بر عملکرد اتاق همواره همین بی تفاوتی 
نسبت به تصمیمات است. تصمیماتی مثل پرداخت یارانه ها که اثرات سوء زیادی بر بخش 
اقتصادی داشته است به طوری که از ابتدا قرار بود سهمی به بخش تولید اختصاص داده 
شود و هیچ وقت اینگونه نشد و متاسفانه هیچ اعتراضی هم از جانب اتاق مشاهده نشد؛ 
اتاق  افراد  بانکی است و  یا مثال امروز یکی از بحران های اصلی اقتصاد ما همین نظام 
هیچ وقت اعتراض جدی نسبت به عملکرد بانک ها نداشتند و یا اگر داشتند وقتی بود 
که همه از جمله خود بانک ها هم نسبت به نادرستی عملکرد خود اعتراف داشتند. یا مثال 
بحران هایی که در بخش خصوصی برای حضور در عرصه صادرات وجود داشته است و 
ما هیچ نوع اعتراض و انعکاسی برای کیفیت پایین محصوالت داخلی برای عرضه در 
کشور های همسایه نمی بینیم.  تمام این مسائل این شائبه را مطرح می کند کسانی که در 
اتاق هستند، آنجا را سکویی برای منافع خود و کسب امتیاز های دولتی می دانند نه فرصتی 

برای رشد و اعتالی اقتصاد ملی. این اتاق می توانست محلی 
برای فعالیت گروه های مختلف از جمله فعالین اقتصادی در 
بخش تولید و حتی بخش تجارت که اهمیت بسیار زیادی 

در اقتصاد کشور دارد، باشد. 
اما ما مشاهده می کنیم که خوشبختانه در یکی دو سال اخیر، 
رییس اتاق ایران فردی از جامعه صنعت انتخاب شده که به 
هر حال با مشکالت صنعت آشناست و به خوبی از این نکته 
آگاه است که نبودن تولید نمی توان یک اقتصاد شکوفا و روبه 
پیشرفتی را داشت و مادامی که ساختار اقتصاد تولیدی به 
روال سالهای گذشته باشد ، در نتیجه همان مناسبات فاسد 
باشد،  داشته  وجود  ای  برنامه  اگر  شد.  خواهد  حاکم  آن  بر 
مشکالت گذشته پیش نخواهد آمد. باید توجه کرد که فعاالن 
اقتصادی در بخش خصوصی حتما این برنامه را دارند چراکه 

می شناسند  دولت  از  بهتر  بسیار  را  داخلی  تولید  و  خارجی  تجارت  افراد مشکالت  این 
مشروط بر اینکه بتوانند به اتاق های بازرگانی راه پیدا کنند و از آنها استفاده شود. در آن 
صورت این اتاق به جای سوء استفاده و تصمیمات نادرست، می تواند سکویی برای بهبود 
بخش تولید و شکوفایی اقتصادی شود. همانطور که شما نیز اشاره کردید یکی از نتایج مثبت 
ورود فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی همین ارائه طرح به مجلس بوده است که علت 

اصلی آن ورود افرادی از عرصه تولید به اتاق بازرگانی بوده است.

 صدای اعتراضی که شما می فرمایید باید از اتاق بارزگانی  بلند شود، باید درچه 
غالبی باشد؟ آیا این اعتراضات مثال باید در غالب کمپین ها انجام شود یا در غالب 
ارائه پیشنهاد باشد و اگر اینگونه است از چه راهی باید این پیشنهادات مطرح شود؟
ببینید اتاق بازرگانی امکانات گسترده ای برای بیان این اعتراضات دارد، اما در این سال ها 
فقط یک نگاه خیلی خاص را ترویج کرده و محصول این نگاه حمایت از تجارت در بخش 
واردات بوده است و تمامی این حرکت ها و اقدامات و حتی پژوهش ها سنخیتی  با منافع 
اقتصاد ملی ما ندارد. حتی ما می بینیم وقتی در چند سال اخیر اعتراض منطقی از جانب 
برخی از اعضا صورت می گرفته، با برخورد غیرمنطقی از جانب هیئت رییسه اتاق مواجه 
اتاق اخراج کرده اند و جالب است وقتی پیگیری های این  شده و شخص معترض را از 
عضو فعال به نتیجه می رسد و دادگاه حکم به ابقای او در اتاق می دهد، باز هم ما می بینم که 
اتاق در مقابل این تصمیم دادگاه مخالف می کند و حتی برای اثبات فکر غلط خود وکیل 

استخدام می کند. 
به هر صورت به نظر من یکی از کارهای مفید می تواند ارائه نظر و پیشنهاد اعضای اتاق 
درمواقع حساس و بحرانی اقتصاد باشد. موارد متعددی مثل بحث هدفمندی یارانه ها، نظام 
مالیاتی، اعتبارات بانکی و ... . بنابراین خود بخش خصوصی باید در این قسمت فعال شود 
و با توجه به هدف گیری توسعه رشد اقتصادی فراگیر در همه بخش های اقتصادی کشور 
باید بتواند به دولت، مجلس و  مسئولین پیشنهاد دهد. اتاق باید از این نگاه تک بعدی 
که به مسئله برنامه ریزی اقتصادی در کشور وجود داشته و عمدتا محدود به رشد بخش 
تجاری و به طور خاص رشد بخش واردات بوده، جلوگیری کند. باید سیاست خارجی از 
یک تعادل و توازن در بخش های مختلف برخوردار باشد. کسانی که اتاق های بازرگانی را 
در کشور اداره کردند، عمدتا حامی منافع واردات بودند و خودشان نیز از این واردات نفع 
 برده اند و اقدام به واردات  کردند. هیچ اعتراضی به توقف روند تولید در کشور و انتقال آن 
به کشورهایی مثل چین و بعد واردات این محصوالت به نام کاالی ایرانی نداشته اند. این 
درحالی است که نهادی مثل اتاق بازرگانی باید خود معترض به این روند باشد و مقابل این 

گونه سیاست ها بایستد.

تجار  از  عبارت  اتاق  اعضای  چیدمان  شما  فرمایشات  به  بنا  پس  دکتر  آقای   
به سمت  اتاق را  منافع خود، سیاست های  به  بنا  بوده است که  و واردکننده هایی 
واردات و یا به عبارتی داللی سوق داده اند. به نظر شما جاگزینی این ها با صاحبان 

صنایع می تواند موثر باشد و به عبارتی برای ایجاد تغییرات بنیادین کافی است؟
قطعا این امر تاثیر بسزایی دارد و تحول بزرگی محسوب می شود اما مشروط به این است 

که افراد اتاق در فعالیت های خود شفافیت نیز داشته باشند.

 این شفافیت از چه طریقی به دست می آید؟
باید اتاق های بازرگانی بسیار باز عمل کنند و اطالعاتشان را 
در اختیار رسانه ها و عموم مردم قرار دهند. در این صورت به 
طور طبیعی فعالیت های اتاق در بوته نقد قرار خواهد گرفت و 
این خود زمینه ای برای اصالح فعالیت های اتاق است. حتی 
اگر افرادی بخواهند از موقعیت خود در اتاق سوء استفاده کنند، 
این انتقادات از انتخاب آنها در دوره های بعد جلوگیری خواهد 
شد. چراکه عده ای اتاق را به اسم بخش خصوص، اختصاصی 
کرده اند. مردم نباید قربانیان سیاست های دولت و گروهی به 
که  فضایی  در  بنابراین  شود.  خصوصی  بخش  نماینده  ظاهر 
چنین  از  باشد  داشته  وجود  اطالعات  باز  جریان  و  شفافیت 
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مسائلی جلوگیری خواهد شد. به نکته بعدی این است که اتاق باید برنامه داشته باشد و 
این برنامه باید در جهت منافع ملی و با تاکید بر بخش خصوصی باشد. اتاق باید بتواند راه 

حل های عملی اراده کند.

 چه راه حل های عملی را می توان انتظار داشت که اتاق ارائه دهد؟
یکی از راه حل ها می تواند امکان حضور بخش خصوصی باشد. وقتی ما با مسئله حضور 
نهادهای متعدد نظامی و انتظامی و خارج از نظارت دولت مواجه هستیم و اگر اعتبارات 
بانکی، ارز و امتیاز های خاص مربوط به قوانین و مقررات ابتدا به این نهادها تعلق بگیرد 
و به تولید کننده ای که دارای ده ها نیروی کار است بی توجهی شود، طبیعی است که بخش 

خصوصی در این رقابت پر از تبعیض شکست خواهد خورد. مثال آستان قدس مالیات 
به  می توانند  مالیات  پرداخت  عدم  همین  واسطه  به  آن  تابعه  شرکت های  و  نمی پردازد 
سود های بسیار بیشتر دست پیدا کنند. این در حالیست که تولید کننده های بخش خصوصی 
تنها باید به سود های حاشیه ای اکتفا کنند. از این قبیل تبعیض ها در موارد مختلف دیگری 
مانند بخش تجارت خارجی ، تخصیص ارز و منابع بانکی دیده می شود. بنابراین در چنین 
پیشنهادهای  از  یکی  بایستی  پس  است.  منتفی  بخش خصوصی  حضور  امکان  شرایطی 
نهادها  این  تمامی  توسط  مالیات  پرداخت  برای  سازوکاری  فراهم اوردن  بازرگانی  اتاق 
باشد. حتی درون فعاالن بخش خصوصی نیز تبعیض هایی وجود دارد. مثال گروهی در 
بورس ثبت نام کرده بودند و به واسطه حضور در بورس بخشی از فعالیت هایشان مشمول 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده است اما گروهی دیگری که در بورس حضور نداشتند 
بخشی از فعالیت هایشان تا مدت ها قابل ردیابی نبود و از پرداخت این مالیات تا مدت ها 
فرار می کردند. این شرکت ها باید بتوانند صدایشان را از طریق اتاق به بخش های مختلف 

اقتصادی کشور مثل سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد منعکس کنند. 

 چرا کشورهای دیگری نظیر ترکیه یا کره جنوبی توانسته اند از این معضالت 
عبور کنند، اما کشور ما همچنان درگیر این موارد است؟ آیا وجود نفت و رانت هایی 

که باخود به دنبال دارد در این موضوع تاثیر داشته است؟
البته ساخت اقتصاد ایران که عمدتا متاثر از توزیع درآمد های نفتی است خود عامل به وجود 
آمدن مناسبات نادرست در نهادهایی مانند اتاق بازرگانی است. این نهادها در هر کشوری 
که دارای درآمد های این چنینی باشد علی االصول دچار فساد های گسترده می شود. طبیعتا 
در این فرآیندها نقش دولت بسیار قابل توجه است. دولت ها باید خود از این فسادها 
احتراز کنند و اگر خواستار اقتصاد پویا هستند باید صدای بخش خصوصی را بشنوند. این 
صدا ضرورتا صدای همسو با اقدامات دولت ها نیست. اگر بخش دولتی به بلوغ و رشد 
رسیده باشد باید توجه به بخش خصوصی را که در جهت منافع ملی است، در دستور کار 
خود قرار دهند. متاسفانه همانطور که دیدیم در دوره هشت ساله دولت نهم و دهم، بخش 
خصوصی نیز مانند بخش دولتی، به نوعی درگیر و وابسته به توزیع نفت بودند. در این دوره 
درآمد های دولت به طرز بی سابقه ای افزایش پیدا کرد و جالب اینکه به شکل بی سابقه ای 
فساد هم دچار افزایش شد. بنابراین ما می بینیم که در کشورهایی مثل کره جنوبی چون 
اقتصادی و ظرفیت های مردمی  فعالین  بر حضور گسترده  تاکیدشان  ندارند  نفتی  منابع 
است؛ اما در کشورهایی مثل ایران مادامی که دولت ها بر روی چاه های نفت نشسته اند 
نیازی به مردم ندارند. پس توزیع نفت منشا بروز فساد و ایجاد مشکالت برای بخش 

خصوص است. 

 به نظر شما اتاق بازرگانی در خصوص توسعه تجارت خارجی چه راهکار های 
عملی می تواند ارائه دهد؟ با توجه به اینکه به واسطه تحریم ها بخش دولتی ممکن 
است نتواند در برخی حوزه ها فعالیت کند، اما این می تواند فرصتی برای بخش 

خصوصی تلقی شود.
ابتدا باید ببینیم دیگران چه کارهایی را انجام داده اند که توانسته اند موفق شوند. به عنوان 
نمونه بازار عراق ابتدا در اختیار تجار ایرانی قرار گرفت اما تولید کنندگان داخلی از این 
فرصت سوء استفاده کردند و کاالهای بی کیفیت را به طور گسترده وارد بازار عراق کردند. 
همین موضوع سبب شد که اعتماد مصرف کننده عراقی از کاالی ایرانی سلب شده و زمینه 
را برای کاالهای ترک فراهم آورد. طبیعتا دولت ترکیه و اتاق بازرگانی این کشور نسبت 
به این مسئله حساسند چرا که می خواهند ادامه حضورشان را در بازار عراق تضمین کنند. 
موارد اینچنینی ضربه بسیار مهلکی به اقتصاد و منافع ملی ما وارد می کند. پس باید نسبت 
به این مسئله اعتراض شود و این اعتراض هم باید منجر به اصالح این موارد شود. بنابراین 
بخش خصوصی و اتاق بازرگانی می تواند نقش بسیار پرنگی را در توسعه تجارت خارجی 
ایفا کنند. منتها چون در سال های اخیر هیچ اقدامی از اتاق بازرگانی مشاهده نشده است، 
این شاعبه ایجاد خواهد شد افراد حاضر در اتاق نماینده بخش خصوصی نبودند بلکه اتاق 

را برای منافع خودشان گروگان گرفته بودند.
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 اهمیــت و نقش ارگان هایی چون اتــاق بازرگانی را 
به عنوان نمایندگان بحش خصوصی چگونه ارزیابی 

می کنید ؟
قبل از آنکه این اتاق را به عنوان نمایندگان بخش خصوصی 
قلمداد کنیــم و در مــوردش گفتگو کنیم بایــد بدانیم این 
گونه تشکل ها اساســًا نهادهایی توسعه ای هستند و وظیفه 
نهادهای توسعه ای از این دست، انتقال نیازهای توسعه ای 
بخش خصوصی به بخش های دولتی است. برای اینکه این 
کاربه خوبی انجام شــود، باید ســاختاری بســیار شفاف و 

ارگانیک مهیا باشد. 
علت اهمیت این امر آن اســت که بخش خصوصی افراد و 
نیروهای خط مقدم جبهه کســب و کار هستند که با مسائل 
و مشــکالت روز کســب و کار به خوبی دست و پنجه نرم 
می کنند و نیازدارند که اطالعات و مشــکالت این کار به 

مبادی قانون گذاری و سیاســت گذاری بــه خوبی منتقل 
شود. اگر این ســاختار به خوبی تدوین شــده باشد، مسیر 
گردش اطالعات خیلی موفق تر انجام می شــود.  بنابراین 
سیاســتمداران و قانون گذاران به بهتریــن نحوی خواهند 
توانســت که وقت اصلی را در هنگام تدوین سیاست ها به 
مهم ترین موضوعات مبتالبه بخــش خصوصی در صحنه 
کســب و کار اختصاص دهند و از این جهــت این اتاق ها 

می توانند نقش بسیار مهمی داشته باشند.
ضمن اینکه با اشــاره به ســاختار اتــاق بازرگانی، متوجه 
می شــویم در صورت صحیح بــودن و کارآمــد بودن آن 
ســاختار می توان عنوان پارلمان بخش خصوصی را به آن 

اطالق کرد. 

 بــا توجه بــه جایــگاه و تعریفی که ارائــه کردید، 
پتانســیل های اتاق بازرگانی را  به طــور خاص در 

بهبود فضای کسب و کار ومراودات تجاری خارجی 
و به طور عام در شرایط اقتصادی فعلی ایران چگونه 

قلمداد می کنید؟
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم اکنون 
به علت سوابق طوالنی اش از مجموعه ای کارآمد و توانمند 
برخوردار اســت و پتانســیل های فراوانــی دارد. چرا که 
می توانند با انعکاس مهم ترین و اثرگذارترین موضوعاتی 
که دولت و مجلس به آن می پردازند، در بهبود مسیر قانون 
گذاری مجلس و یا سیاستگذاری های دولت، اثرات بسیار 
مفیدی در فضای کسب و کارداشته باشند. همچنین اعضای 
این اتاق،  می توانند با بررسی ها و مطالعات میدانی فراوانی 
که انجام  می دهند و با  اســتفاده از نشــریات خود، اعضای 
خود در بخش خصوصــی را از فرصت ها و چالش هایی که 
در فضای بیــن المللی وجود دارد مطلع کنند. عالوه بر این 

اتاق؛پارلمانیبا
ساختاریصحیحو
کارآمد

گفتگو با دکرت مرتضی عامدزاده؛ عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی

برگزاری هشتمین انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بهانه ای 
به دست داد تا در خصوص پتانسیل ها و ارزیابی عملکرد گذشته این نهاد، از منظری 

تخصصی به گفت و گو با تنی چند از اساتید و متخصصین حوزه اقتصادی بپردازیم تا با 
تبیین نقاط قوت و ضعف این تشکل اقتصادی، به راهکارهایی برای کارآمدی هر چه 

بیشتر آن و تشخیص آسیب ها و آفت های پیش روی این نهاد اقتصادی دست یابیم. 
در این میان دکترمرتضی عمادزاده، به عنوان کارشناس زبده اقتصادی در سازمان 

مدیریت صنعتی، در گفت و گوی اختصاصی خود با "ستبران"، به تفصیل، چشم 
اندازها و راهکارهای پیش روی اتاق بازرگانی ایران را با نگاهی علمی بررسی کرد.  
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اتاق فرصت ها و چالش های داخلی را هم باید برای اعضای 
خودش به خوبی تبیین و روشن کند.

بنابرایــن از جمله مهم ترین کارهایی که بــا توجه به وجود 
پتانسیل ها و توانایی های انجام آن، از اتاق بازرگانی انتظار 
می رود، از یک ســو برقراری یک شــبکه ارتباطی بسیار 
منظم و کارآمد بین بخش خصوصی با مبادی سیاستگذاری 
دولت و قانونگذاری مجلس است و از سوی دیگر توانایی 
و دغدغه برقراری ارتباطی مستمر بین بخش خصوصی در 
اقتصاد ملی و اقتصاد بین الملل است که مسئله صادرات و 
موضوعاتی دیگر از این دست را پوشــش دهد. گذشته از 
این، اتاق بازرگانی ایران، از طریق نشریات ادواری و منظم 
خود، قادر است شــرایط و امکانات فناوری های مرتبط را 
در زمینه های مختلف فعالیت های کســب و کار، از جمله 
کشــاورزی، تولید و خدمات به اطالع اعضایش برساند، 
تا به واســطه آن، همه اعضا به خوبی به ســطح وتغییرات 
تکنولوژی و فناوری آگاهی یابند و در برنامه ریزی ها، خود 
را به از سمت بهره برداری از آخرین تکنولوژی های ممکن 

هدایت کنند. 

 جنــاب دکتر عمــادزاده، تا به حــال بایدهای اتاق 
بازرگانی را مطــرح کردید و بنــده از صحبت های 
جنابعالی این طور برآورد کردم که اختیارات مناسب 
اســت، اما آیا در عمــل هم اتــاق بازرگانی عملکرد 
مناسبی داشته اســت؟ اساســا نقاط قوت و ضعف  
عملکرد اتاق بازرگانی را در طــی این مدت چگونه 

می بینید؟
اتاق بازرگانــی ایران نمونه های نشــان داده کــه وقتی به 
صورت منسجم و مصمم کار بکند، می تواند دستاوردهایی 
کامال ملموس داشــته باشــد، که از آن جمله، تالشــی بود 

برای تدوین یک الیحــه و هماهنگی و تعامل با مجلس و 
تبدیل آن به قانون بهبود فضای کسب و کار، که به نوبه خود 
دستاورد بزرگی محسوب می شد و تمامًا در قالب مواردی 
چون شناخت مشکالت و سختی های فضای کسب و کار، 
تالش در جهت رفع آنها و تشــکیل گروه های تخصصی و 
کارگروه های کارآمد بوده اســت که پیش تر به آنها اشــاره 
کــردم و نهایتا این کار را به انجام رســاند. توســعه چنین 

اقداماتی در زمینه های دیگر هم قابل اتفاق است.
اما به عنوان یک نمونه مغفــول در عملکرد اتاق بازرگانی، 
اقــدام دیگری که تصــور می کنم اتاق می توانســت در آن 
بسیار مؤثر باشد و فضایی است که هنوز به آن  وارد نشده، 
مسئله هدفمندی یارانه ها است. اتاق بازرگانی می توانست 
به عنوان یک نهاد توســعه ای نسبت به آن موضعی بسیار 
فعال تر بگیرد و در خصــوص تدوین گزارش ها و کارهای 
تحقیقاتی، کارهای مفصلی انجام بدهد، تا از آنچه به عنوان 
یک ضایعه در هدفمنــدی یارانه ها اتفاق افتــاد، تاحدود 
زیــادی جلوگیری شــود. از آن گذشــته  من فکــر می کنم 
اتاق هنوز هم می تواند برای بــرون رفت و برطرف کردن 

مشــکالت هدفمندی یارانه ها، تعییــن گروه های هدف، 
مسئله یارانه تولید، اقدامات سودمندی داشته باشد. تصور 
من آن است که از اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد توسعه 
ای شناخته شــده در قانون، یقینًا این انتظارات می رود و به 
نظر می رسد توان اجرایی الزم برای وارد شدن به این حوزه 

را هم دارد. 

 با ایــن همه از نظر شــما چرا عمدتا مشــارکت در 
انتخابات اتاق بازرگانی بســیار کمتر از سطح مورد 
انتظار اســت و آیــا ترکیب فعلی اتــاق را از جهت 
پوشــش دهی بخش های مختلف آن و نمایندگی همه 

جانبه بخش خصوصی مناسب می دانید؟  
بخش اول پرسشتان به دو موضوع بر می گردد. اول آنکه از 
نظر فرهنگی و به صورت یک ســابقه تاریخی،  اساسا طبع 
مشــارکت جویی در میان مردم ما ضعیف است،  یعنی کار 
تیمی را خیلی خوب بلد نیســتیم یا به طبعمان نمی ســازد. 
بخشــی دیگر هم به این دلیل اســت که افراد به عملکردها 
نگاه می کنند، در مقابل اگر اتــاق مرتبًا عملکرد خود را در 
بوته ارزیابی و نقد قرار دهد و در جهت اصالح مواضع خود 
عمل نماید، می تواند همدلی و مشارکت بیشتری را از سوی 

صاحبان کسب و کار در بخش خصوصی جلب نماید.  
 پاسخ نکته دوم هم آنست که به نظر بنده، در چیدمان فعلی 
اتاق بازرگانی ، صنایع، معدن و کشاورزی ایران، همکنون 
بخش بازرگانی ســهم اول را دارا بوده، تولید سهم دوم را و 

کشاورزی سهم سوم و بسیار ناچیزی را دارد.
بنابراین به زعم بنــده اگر قرار باشــد اصالحاتی صورت 
بگیرد، بهتر اســت حتی از نام این اتاق آغاز شــود، شــاید 
تغییر نام آن به اتاق صنایع، کشاورزی، معادن و بازرگانی 

می تواند افق های مناسب تری را پیش روی آن قرار دهد.

مهمتریناقداماتاقبازرگانیازیکسو

میتواندبرقرارییکشبکهارتباطیبسیار

منظموکارآمدبینبخشخصوصیبامبادی

دولتومجلسوازطرفیبرقراریارتباط

مستمربابخشخصوصیدراقتصادملیو

اقتصادبینالمللاست
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  به نظر شما نهادهایی چون اتاق بازرگانی، قادرند چه پتانسیل هایی را در اختیار 
بخش خصوصی و توسعه آن قرار دهند؟ و آیا اصال قدرتی دارند؟

من معتقدم که این اتاق یا ســازمان ها یا نهادها نیســتند که منجر به تقویت بخش خصوصی 
یا بخش عمومی یا شرایطی در عالم مادی می شــوند، بلکه قضیه برعکس است و اگر بخش 
خصوصی نیرومندی وجود داشــته باشــد که بتواند مســتقل از دولت و یارانه های دولتی و 
تصمیمات دولتی به حیات خودش ادامه دهد، می تواند یک نهاد و اتاق و سازمان نیرومندی 

برای خود ایجاد کند.
البته وجود چنین نهادهایی اثرات ســازنده ای بر بخش های زیربنایــی خودش دارد، اما این 
اثرات اواًل اصیل نیست و ثانویه محسوب می شــود؛ ثانیًا تعیین کننده و سمت و سو دهنده 
نیســت. بنابراین اگر می بینید کارکرد اتاق در سیستم اقتصادی ایران نسبت به کشوری مثل 
مالزی که تاحدودی شبیه ایران بوده، متفاوت است، این به دلیل متفاوت بودن شرایط بخش 

خصوصی در این دو کشور است. 
در شــرایطی که بیش از ۶۵ درصد اقتصاد کشور در دســت دولت است، بدیهی است هنگام 
افزایش قیمت نفت، دولت می تواند کاماًل بخش خصوصی را کنار گذاشته، تحت فشار قرار 
دهد و به زائده ای بر خود تبدیل کند. در این شــرایط حتمًا سرنوشــت اتاق ها و تشکل های 
بخش خصوصی هم همین طور است. کما اینکه در ادوار گذشته دیدیم، دولت و حکومت هر 
زمان اراده کرده است، توانســته کنترل اتاق را از نظر نحوه مدیریت، سیاست گذاری، نحوه 
تفکر و حتی اشخاص و افرادحاضر در آن در دست بگیرد. علت اینکه می بینید نوعی نظارت 
استصوابی در اتاق بازرگانی هم وجود دارد، به خاطر سیطره دولت بر بخش خصوصی است، 

چنانکه در دوره شاه هم  این امر فارغ از قدرت دولت نبود.
  با توجه به فرمایش شما، به نظر می آید در خصوص نسبت بخش خصوصی، اتاق 
بازرگانی و دولت، سیکل معیوبی ایجاد شــده که سر شکسته شدن هم ندارد،آیا راه 

برون رفتی را هم برای این امر متصور هستید؟
تا زمانی که قدرت بخش خصوصی در ایران افزایش پیدا نکند، رانت های دولتی کاهش نیابد 
و تا وقتی که سهم نفت در اقتصاد ایران،  سمت و سو تعیین می کند، متأسفانه حتی در صورت 

اصالحات موضعی و حداقلی، در بطن امر این ماجرا ادامه خواهد داشت.

  اگر همان حداقل ها را هم در نظر بگیریم آیا نمی تواند تأثیر مثبتی داشته باشد؟
حتمًا می تواند اثر خود را بگذارد، اما از این تأثیرات انتظار معجزه نمی توان داشت.

  آیا اقداماتی چون تشــکیل کمپین هایی از سوی اتاق بازرگانی می تواند در اموری 
چون مبارزه با فساد از سوی این نهاد، تأثیر گذار باشد؟

عماًل برای یک اقدام اساسی در راه مبارزه با فساد از سوی تشکل هایی چون اتاق بازرگانی، 
باید اواًل اقتصاد کشــور حقیقتًا آزاد شود و سهم دولت در آن کاهش پیدا کند، و ثانیًا نباید از 
نظر دور داشت، با فساد اقتصادی بدون دموکراسی و آزادی مطبوعات نمی توان مبارزه کرد.

در همین راســتا تجربه هم نشــان داده، هر گاه در ســاختارهای سیاســی و اقتصادی ایران 
دموکراسی بیشتری حاکم بوده است، مبارزه بهتری با فساد داشته ایم. اینکه در طی سال های 
گذشته، ســالم ترین دولت ایران، دولت آقای خاتمی شناخته می شود، اتفاقی نیست. این امر 
به این خاطر اســت که در این دوره آزادترین اقتصاد و کمترین دخالت دولتی را داشته ایم و 
از ســوی دیگر مطبوعات آزادی عمل باالتری داشته اند و می توانسته اند مسائل پشت پرده 

اقتصادی را شفاف سازی کنند.
همین االن هم اگر فساد در دولت آقای روحانی نسبت به دوره ی قبل به شدت کاهش داشته 
به علت آزادی بیان مطبوعات جناح راست بوده است که با چشم باز عملکرد اقتصادی دولت 

را رصد می کند، دموکراسی عماًل یعنی همین.
بنابراین آزادی اقتصادی و دموکراسی مطبوعاتی می تواند موجب تقویت بخش خصوصی 
شود وآنگاه این بخش خصوصی نیرومند قادر خواهد بود یک اتاق بازرگانی قوی و پر نفوذ 
در اقتصاد ایجاد می کند، که از سوی صاحبان صنایع قویًا حمایت می شود و در مقابل قدرت 

چانه زنی باالیی در کسب منافع و تسهیالت بیشتر برای این بخش خواهد داشت.

  با توجه به تحریم های دولتــی موجود نقش اتاق بازرگانــی در مراودات تجاری 
خارجی چگونه ارزیابی می فرمایید؟

در ۸ سال گذشــته چنانکه اشاره شــد، به تبع اوال فزایش درآمدهای نفتی دولت و استغنای 
دولت از بخش خصوصی و ثانیًا محدود شــدن آزادی مطبوعات، اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران هم تبدیل به زائده ای بر دولت و حکومت شد. اما در همان ۸سال هم 
اتاق بازرگانی می توانســت برای تلطیف تحریم های ظالمانه ای که علیه ایران وجود داشت، 
تالش هایی بکند. به عقیده بنده در شرایط کنونی هم امکان آن هست که اتاق با انسجام دادن 
به فعالیت های بازرگانی بخش خصوصی با خارج از کشــور، نقش به مراتب فعاالنه تری در 

تجارت خارجی ایفا کند.  

بخش خصوصی قدرمتند ،مهمرتین الزام توامنندسازی اتاق 
گفتگو با سعید لیالز؛ کارشناس مسائل اقتصادی

اغلب گفت و گوهای تخصصــی اقتصادی در خصوص اتــاق بازرگانی، بر این 
محور تنظیم شده است که این تشــکل چگونه می تواند قدرت بخش خصوصی 
و توانمندی های آن را افزایش دهد، اما گفتگو با ســعید لیالز، کارشناس مسائل 
اقتصادی و سیاسی، مسیر متفاوتی را طی کرد. چرا که وی اعتقاد دارد، تنها از بطن 
یک بخش خصوصی توانمند، تشکل های کارآمدی چون اتاق بازرگانی توانایی 
رشد و ارئه خدمات را خواهند داشت و این امر تنها در پرتو گردش آزاد اطالعات 

و نگاه نقادانه مطبوعات امکان پذیر خواهد بود. 
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 به طور کلی اهمیت و نقش تشکل هایی چون اتاق 
خصوصی  بخش  نمایندگان  عنوان  به  را  بازرگانی 
ارزیابی  چگونه  ایران  در  و  مختلف  کشورهای  در 

می کنید؟
ابتدا باید اشاره کنم که این گونه تشکل ها در همه جهان 
دارای اهمیت باالیی هستند. به طور مثال در انگلستان، 
در  کشور  این  صنایع  صاحبان  کنفدراسیون  که  زمانی 
خصوص موضوعی موضع می گیرد یا گزارشی اقتصادی 
از  عمیق تر  مراتب  به  بازار  واکنش های  می کند،  تهیه  را 
زمانی است، که مقامات دولتی یا بانک مرکزی آن کشور 

به اقداماتی مشابه می پردازند.  
هر چند ما هم  در ایران دارای نهادی به نام اتاق بازرگانی، 
اقتصاد  که  آنجایی  از  اما  هستیم،  کشاورزی  و  صنایع 
ایران بر پایه فروش نفت و داللی و قاچاق های پیرو آن 
بنا گذاشته شده، این نهاد به جای اینکه در خدمت اقتصاد 
کشور باشد، اغلب از رانت های اطالعاتی و سایر موارد 
مشابه استفاده کرده و در اقتصاد کشور نقش سازنده ای 
آنچنان که مورد انتظار است، ایفا نمی کند. البته از زمانی 

مثبتی  نشانه های  کرد،  پیدا  تغییر  نهاد  این  مدیریت  که 
مشاهده می شود، اما همچنان ریشه های تشکیالت  گذشته 
که بر پایه رانت خواری و حمایت از واردات و این گونه 
مسائل بوده، پابرجا هستند. بنابراین آنچه که با عنوان اتاق 
یاد می شود، عماًل  آن  از  و کشاورزی  بازرگانی، صنایع 

بخش های مولد اقتصاد را در بر نمی گیرد.

عدم  این  برای  هم  مصادیقی  است  ممکن  اگر    
اتاق بازرگانی در چه  کارایی عنوان بفرمایید، یعنی 
زمینه هایی می توانسته با توجه به اختیارات و شرح 
در  ولی  داشته باشد،  بیشتری  نفوذ  اعمال  وظایفش 

عمل این اتفاق نیفتاده است؟
و  انواع  با  تولیدی،  واحد های  اکنون  هم  مثال  عنوان  به 
اقسام  مشکالت روبرو هستند و موانع بسیار زیادی بر 
سر راه آنها گذاشته می شود. از جمله این موارد  می توان 
به دو مورد مشخص اشاره کرد، که مستقیمًا در ارتباط با 
برای واحدهای  برق  انرژی  و  گاز طبیعی  قیمت گذاری 

تولیدی است.

شورای  مجلس  که  بودیم  شاهد  گذشته  سال  ماه  دی  در 
پتروشیمی ها  خوراک  گذاری  قیمت  مقوله   به  اسالمی 
پرداخت ، که در نتیجه اعمال آن، بسیاری از واحدهای 
قیمت  زیرا  دادند،  دست  از  را  خود  سودآوری  تولیدی 
تعاقب  به  و  شد  برابر   ۶ حدود  پتروشیمی ها   خوراک 
متأثر  درصد   ۷0 حدود  تا  مستقیمًا  که  هم  بورس  آن 
سقوط  با  است،  پتروشیمی  شرکت های  فعالیت های  از 

بی سابقه ای روبرو شد، که این سقوط کماکان ادامه دارد.
واحدهای  به  تحویلی  برق  قیمت  با  رابطه  در  همچنین 
تولیدی، شاهد آن هستیم که شرکتی چون فوالد مبارکه، 
که بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور است، اعالم می کند، 
هزینه های برق این مجموعه صنعتی به موجب این قانون، 

۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
در حال حاضر هم در الیحه دولت آمده است که از فروش 
به  عوارض  این  اما  شود.  دریافت  عوارضی  طبیعی  گاز 
کنندگان  مصرف  از  عوارض  اخذ  به  محدود  آنکه  جای 
خانگی شود، شامل حال واحدهای تولیدی هم شده و عماًل 

مزایای رقابتی ما را از بین می برد. 

رانت های اطالعاتی؛ 
پاشنه آشیل  اتاق بازرگانی

گفتگو با دکرت بهمن آرمان؛ استاد اقتصاد 
دانشگاه های تهران و عالمه طباطبایی

دکتر بهمن آرمان، اســتاد اقتصاد دانشــگاه های تهران و عالمه از جمله صاحبنظران 
اقتصادی است که به رویه فعلی اتاق بازرگانی انتقاداتی جدی دارد. وی در گفت وگوی 
خود با "ستبران"، در آســتانه هشتمین انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و 
معادن و کشاورزی ایران، از مصادیق ناکارآمدی اتاق بازرگانی و ریشه های آن سخن 
می گوید و در ادامه بــه راهکارهایی برای برون رفت از وضعیــت کنونی و افزایش 

توانمندی اتاق بازرگانی اشاره می کند.
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داری  معنی  مسائل شاهد سکوت  این  تمام  قبال  در  اما 
از ناحیه اتاق بازرگانی بوده ایم. در مقابل این سکوت و 
بی  نام  با کمک رسانه های گروهی،  این تشکل   انفعال، 
ایجاد  خود  برای  خصوصی"را  بخش  "پارلمان  مسمای 
بخش  امروزه  گوناگون،  دالیل  به  که  حالی  در  می کند. 

و  ندارد  وجود  ایران  در  شکل  آن  به  مولدی  خصوصی 
واحد های بزرگ تولیدی موجود هم نماینده مشخصی در 

این ارگان ندارند. 
اتحادیه  چون  تشکل هایی  هم،  دیگر  بخش های  در 
شیوه های  به  آهن  سنگ  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
غیرعلمی و با آسیب های فراوان از معادن آهن ما سنگ 
آهن استخراج می کنند و در سال گذشته آنها را به صورت 
خام به خارج از کشور می فروشند. در حالی که این سنگ 
آهن می بایستی پس از فرآوری به خارج صادر می شد. 
کسانی  همان  اتحادیه،  این  گردانندگان  که  است  بدیهی 
هستند که معادن سنگ آهن  و منافع آن را در اختیار دارند 

و از این رو از این گونه اقدامات دفاع می کنند. 
در اتاق بازرگانی ایران هم همین رویه را شاهد هستیم و 
طبیعی است که در آنجا هم تمایل به واردات و یا این گونه 
خام فروشی ها وجود دارد. به همین خاطر است که در دفاع 
از تولید هیچ گونه اقدامی صورت نمی گیرد. اصواًل برخی 
از کسانی که در اتاق بازرگانی هستند، هدف های فردی و 
جناحی خاصی را مورد تعقیب قرار می دهند. در نهایت 

در چنین تشکالتی حرکتی هم به سوی توسعه اقتصادی 
کشور انجام نمی شود. حال در چنین شرایطی کسانی هم 
که به عنوان هیئت رئیسه یا مسئولین اتاق بازگانی تعیین 
شوند، در اقتصاد کشور هیچ گونه تغییرمثبتی را به وجود 

نمی آورند.

  آیا این فرمایش شما به معنای آن است که ایراد را 
در ساختارهای اتاق بازرگانی می بینید و تغییر هیات 
بازرگانی  اتاق  عملکرد  روند  اصالح  در  را  رییسه 

مفید نمی دانید؟
البته  اگر  تولیدکنندگان جای بازرگانان و دالالن را بدست 
بگیرند و عماًل مشخص شود که چند نفر از آنها نماینده 
تولیدکنندگان هستند یعنی خودشان تولید کننده هستند 
توجهی  قابل  نقش  که  می بایست  تولیدکنندگان  این  و 
در تولید ملی داشته باشند و در نهایت تعداد کسانی که 
کند   پیدا  کاهش  می کنند  نمایندگی  را  بازرگانی  بخش 
در  بازرگانی  اتاق  رنگ تر  پر  شاهد حضور  می توانیم  ما 
فعالیت های مولد و مفید اقتصادی کشور باشیم. در همین 
راستا بخش کشاورزی هم می بایست سهم برجسته تری 
در چیدمان اتاق داشته باشد. با این اوصاف می توان عنوان 
کرد که اتاق بازرگانی ادامه فعالیتش به شیوه کنونی به سود 
نامعقول  انتظارات  کننده  برآورده  تنها  نیست و  مملکت 

تعدادی رانت خوار خواهد بود.
چه  کار  و  کسب  فضای  بهبود  در  خاص  طور  به    

راهکارهای عملی وجود دارد که اتاق بازرگانی بتواند 
نقش مثبتی در مورد آن ایفا کند؟

و  ملی  منافع  از  دفاع  محور  بر  اتاق  اهداف  اگر  طبیعتًا 
باشد،  واردات  کنترل  و  افزایش صادرات  داخلی،  تولید 
 ، با استفاده از کارشناسناسان اقتصادی مستقل  می تواند 
و  فعلی  بحران های  از  خروج  برای  را  الزم  راهکارهای 

همچنین افزایش سهم بخش تولید و سهم اتاق بازرگانی 
را داشته باشد.

  آیا نیاز و پتانسیل آن را می بینید که اتاق بازرگانی، 
دولت  اقتصادی  تصمیمات  در  بیشتری  نفوذ  اعمال 

داشته باشد؟
اتاق بازرگانی اگر قدرت کافی را پیدا کند و اگر نماینده 
واقعی بخش بزرگی از اقتصاد کشور باشد، طبیعتًا می تواند 
این نقش را ایفا نماید. ولی تا زمانی که آن جایگاه را پیدا 

نکند، گوش شنوایی برای حرف هایش نیست.

که  فعلی  شرایط  در  خارجی  تجارت  حوزه  در    
دولت درگیر تحریم های اقتصادی است، چه نقشی را 

برای اتاق بازرگانی می توان متصور بود؟
به هر حال تحریم ها بیشتر مسائلی سیاسی اند و نمی توان 
این  با  آن هم  بازرگانی،  اتاق  برای  مشخصی  نقش  فعال 

شیوه فعلی اداره، قائل شد.  

اگرتولیدکنندگانجایبازرگانانو

دالالنرابگیرندمیتوانیمشاهدحضور

پررنگتراتاقبازرگانیدرفعالیتهای

مولداقتصادیکشورباشیم
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و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  اهمیت  و  نقش  پژویان،  دکتر  جناب   
این  انعکاس مطالبات  و  نمایندگی بخش خصوصی  ایران را در  کشاورزی 

بخش چکونه ارزیابی می کنید؟
بنده از اتاق بازرگانی ایران تا این حد می دانم که افراد این تشکل بیشتر به دنبال 
کسب قدرت برای خود در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های دولتی هستند و در 
خصوص اینکه این تشکل به چه میزان فعالیت های واقعًا بازرگانی دارد و یا تا چه 
حد توانسته تجار و سرمایه گذاران خارجی را جذب بازار ایران کند، مطلع نیستم 

ولی موفقیت چندانی هم تاکنون از آن ندیده و نشنیده ام.
اینکه اتاق بازرگانی ایران  خود را نماینده بخش خصوصی می داند به نظر بنده چندان 
صحیح نیست و بسیاری از اعضای مرکزی آن عماًل دولتی هستند. باید دقت داشت 
وقتی از بخش خصوصی صحبت می کنیم، گستره وسیعی از فعالین اقتصادی از خرده 
فروشان گرفته تا کارخانه های بزرگ و کوچک تولیدی را شامل می شود در حالی که 
اتاق تنها نماینده بخش کوچکی از بخش خصوصی است، که البته صاحبان قدرت 

باالتر و بیشتری هستند.

و  وظایف  شرح  به  توجه  با  بازرگانی  اتاق  شما،  نظر  به  وصف  این  با   
اختیاراتش چه اقدامات مفیدی را می توانست در مواردی چون بهبود فضای 
کسب و کار و یا تجارت خارجی انجام دهد که اجرای آن موفق نبوده است؟

همان طور که بارها گفته ام، اتاق بازرگانی ایران می توانست در طی سالهای فعالیت 
خود، در اصالحات اصل ۴۴ و خصوصی سازی تأثیر تعیین کننده ای داشته باشد. 
از جمله این توانایی برای این تشکل مفروض بود که با وارد کردن سرمایه گذاری 
نیز انسجام بخشیدن به سرمایه داران داخلی، سمت تقاضا را در جهت  خارجی و 
جذب هر چه بیشتر بخش خصوصی هدایت نمایند، ولی بنده متأسفانه اثری از این 
گونه اقدامات را در عملکرد اتاق بازرگانی ندیده ام، بلکه بیشتر شاهد آن بوده ام که 
اعضای این اتاق خواهان حضور در ارگان های دولتی و یا داشتن نمایندگانی در 

عدم اطالع رسانی شفاف؛ 
اصلی ترین عامل کاهش 

مشارکت اعضا در انتخابات

گفتگو با دکرت جمشید پژویان؛ 
اقتصاددان و رییس سابق شورای رقابت

دکتر جمشید پژویان یکی دیگر از اساتید  اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی است 
که مسئولیت هایی چون ریاست سابق شورای رقابت و همکاری با بانک شهر، به 
عنوان رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات کاربــردی علوم بانکی آن را در کارنامه 
اجرایی خود دارد. وی آســیب های عمده ای را در عملکرد اتاق بازرگانی مطرح 
می کند و از کارهای نکرده اتاق بازرگانی ایــران می گوید. وی آفت فعالیت های 
فعلی این نهاد اقتصادی ضرورتا مستقل از دولت را دخالت و همنشینی مسئولین 

اتاق در تصمیمات دولت قلمداد می کند. 
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تا  اقتصادی دولت بوده اند،  همه شوراهای تصمیم گیری 
از این طریق منافع خود را تأمین کرده و به دنبال کسب 

قدرت باشند.   
البته این بدان معنا نیست که اتاق بازرگانی به هیچ وجه 
است،  ضروری  غیر  تشکلی  یا  و  نداشته  مفیدی  اثرات 
بلکه مقصود بنده آنست که آنچه از اتاق بازرگانی انتظار 
می رود تأمین نشده است. برای مثال از جمله پتانسیل های 
این نهاد، انسجام بخشی به فعالیت های تجار و بازرگانان 
و  مسائل  مدون  انعکاس  و  سازی  توانمند  داخلی، 
مشکالت فعاالن اقتصادی و برقراری ارتباطی اقتصادی 
با بازرگانان و جذب سرمایه های خارجی است و این امور 
را می بایست از طریق ارائه اطالعات و تسهیالت الزم 
به فعالین این حوزه ها به انجام رساند، اما من این بخش 
فعالیت های اتاق بازرگانی ایران را تاکنون شفاف ندیده ام. 
مشارکت  میزان  که  شده  سبب  عمال  شفافیت  عدم  این 
این تشکل کمتر  انتخابات  صاحبان کسب و کار هم در 
از حد انتظار بوده و این گروه ها نمایندگی خود را در نهاد 

مزبور نبینند.

 در این خصوص آیا چیدمان فعلی اتاق بازرگانی از 
اتاق  با  نظر پوشش دهی بخش های مختلف مرتبط 
را در کاهش و افزایش مشارکت انتخاباتی آن مؤثر 

می دانید؟
همان طور که گفته شد، بخشی از این عدم نمایندگی، به 
چیدمان اتاق و سنگینی کفه بازرگانی نسبت به حوزه های 
و  می گردد  باز  کشاورزی  و  صنعت  چون  دیگری  مهم 
بخش دیگر آن مربوط به اهداف اعضای هیئت رئیسه آن 

می شود که به دنبال کسب قدرت و تصاحب صندلی های 
شوراهای دولتی هستند.

برخی  در  بازرگانی  اتاق  کردن  پیدا  ورود  بنده  نظر  به 
شوراهای مشترک دولتی که حتی در آنجا تصمیم گیرنده 
هر  در  بخش خصوصی  مسلما  است.  اشتباه  هستند،  هم 
بخش  یک  داشتن  و  است  اهمیت  با  بسیار  کشوری 
محسوب  بزرگی  موفقیت  گذار  اثر  و  غنی  خصوصی 
می شود، اما این بدان معنا نیست که بخش خصوصی باید 
بخش  زیرا  باشد.  داشته  مشارکت  دولتی  تصمیمات  در 
که  است  خودش  مقتضیات  و  اهداف  دارای  خصوصی 
لزومًا این اهداف با منافع کل جامعه ممکن است مطابقت 
نداشته باشد. به همین  خاطر است که من اصاًل نمی پذیرم 
اتاق بازرگانی خواهان داشتن نماینده در شوراهای مختلف 

دولتی باشد، که حق رأی هم داشته باشد. 

 تا اینجا آیا می توانم نتیجه بگیرم که از نظر شما اتاق 
بازرگانی باید بیشتر نگاه به درون بخش خصوصی و 
ساماندهی روابط بخش های مختلف آن داشته باشد 
تا اعمال نفوذ مستقیم در تصمیمات اقتصادی دولت؟
البته اتاق بازرگانی باید در زمینه برقراری ارتباط با دولت 
هم به منظور در میان گذاشتن مشکالت بخش خصوصی 
و انعکاس مطالبات آن فعال باشد به این منظورمی تواند 
دولت را از وضعیت اتاق بازرگانی مطلع کند و وسیله ای 
بخش  فعالیت های  در  تسهیالتی  فراهم کردن  برای 
خصوصی دربرقراری ارتباط با بازرگانان و سرمایه داران 
خارجی باشد، اما نباید ماهیت خود را از فعالیت اقتصادی 
به فعالیت سیاسی و استفاده ابزاری از جایگاه نهادی اتاق 

بازرگانی برای کسب قدرت تغییر دهد.

 در این راستا راه برون رفت  اتاق بازرگانی ایران 
از شرایط فعلی و پیش برد پتانسیل های آن به سمت 
نمایندگی کردن هر چه بیشتر بخش خصوصی توسط 

این نهاد را چه می دانید؟
ابتدا باید این دیدگاه را که اتاق بازرگانی برای تأثیرگذاری 
با  ارتباط  طریق  از  قدرت  کسب  دنبال  به  باید  بیشتر 
نهادهای دولتی باشد، و نفوذ حال حاضر این اتاق را در 
شوراهای دولتی کاهش داد، تا اینکه اعضای این تشکل 
باالخره متوجه شوند افزایش قدرت نفوذشان در هر چه 
منسجم تر ساختن بخش خصوصی و منوط به آن است که 
افراد  و فعالین اقتصادی هر چه بیشتری به آنها پیوسته و 

نمایندگی خود را در این اتاق بیابند.  

عدمشفافیتاتاقبازرگانیعمال

سببشدهکهمیزانمشارکتصاحبان

کسبوکارهمدرانتخاباتاینتشکل

کمترازحدانتظاربودهواینگروهها

نمایندگیخودرادرنهادمزبورنبینند
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 جنابعالی اساسا اهمیت و نقش  کلی ارگان هایی چون اتاق بازرگانی و نسبت آن 
را با نمایندگان بحش خصوصی، در کشورهای مختلف و در ایران چگونه ارزیابی 
می کنید، و چه پتانسیل هایی را با توجه به اختیارات و محدودیت های موجود، پیش 

روی آن  می بینید ؟
عبارتی  به  یا  بخش خصوصی  تشکل های  نمایندگی  واقع  در  بازرگانی  اتاق  من  نظر  به 
اقتصادی  اینکه سیستم  به  با توجه  نتیجه  پارلمان بخش خصوصی محسوب می شود در 
مناسب   راهبری  در صورت  می تواند،  اتاق  این  است،  مختلط  اقتصادی  ما یک سیستم 
تشکل های صنفی و  نمایندگی متوازن بخش های مختلف اقتصادی ، از جمله  کشاورزی، 
صنعت و معدن در راهبری اقتصاد ما براساس سیاست های کالن اقتصادی و چشم انداز 

کشور، نقش بسزایی داشته باشد.
از  تن  به ۲00  ترکیه، در سفرهای خارجی، قریب  ما  مثال در کشور همسایه  به عنوان 
صاحبان صنایع رئیس جمهور را همراهی می کنند. به واقع پیداست که  اینان در چارچوب 
جمله  از  مختلف،  بخش های  اقتصادی  مراودات  گسترش  در  سعی  کشور  سیاست های 
صادرات و واردات، دارند و این امر را در چارچوب منافع ملی کشورشان انجام می دهند.

مسیر  در  را  ایران  بازرگانی  اتاق  روی  پیش  راهکارهای  و  آسیب ها  جنابعالی   
نمایندگی بخش خصوصی، در چه مواردی می دانید و چه نقاط قوت و ضعفی را در 

عملکرد گذشته این اتاق تاکنون مشاهده کرده اید؟
از  کسانی  که  آنست  است،  خطرناک  بازرگانی  اتاق  برای  سم  مثل  که  اتفاقی  ایران  در 
تشکل هایی مانند اتاق بازرگانی به عنوان جایگاهی برای رانت استفاده کنند و افرادی وارد 

آنجا شوند که باعث انحصاری در فعالیت های اقتصادی آن شوند.
 بنابراین با توجه به آنکه بر اساس مبانی تئوری های اقتصادی، اتاق های بازرگانی می توانند 
نقش به سزایی در پیشرفت و تحوالت جامعه داشته باشند، دو کارکرد مهم را برای این 

اتاق می توان برشمرد. اوال اتاق بازرگانی باید کمک کند که شفافیت در اقتصاد، خصوصًا 
در بخش خصوصی حاکم شود، و دوم باعث به وجود آمدن رقابت در بخش خصوصی 
شده و از هر گونه انحصار و رانتی که باعث حاکمیت عده ای بر اقتصاد ملی ما می شود، 

جلوگیری کند. 
چون همان طور که می دانید،  براساس مبانی نظریه اقتصادی آدام اسمیت پدر علم اقتصاد، 
نفع شخصی اساس توسعه جامعه خواهد بود، به شرط آنکه افرادی که صاحب درآمدند و 
بخش خصوصی جامعه، براساس سیستم مالیاتی تعیین شده توسط دولت، مالیات خود را 
بپردازد  و از به وجود آمدن معافیت های مالیاتی و انحصار برای گروه های خاص جلوگیری 

کند.
قطعا  گرفت،  اقتصادی  تصمیم  نابخردانه  ایرانی  بازرگان  اگر  که  است  معنا  بدان  این 
باید ورشکست شده و از سیستم حذف شود و بی جهت سعی نکنیم با برخوردهای غیر 
کارشناسی افرادی که توان اقتصادی، دانش اقتصادی کافی، سرمایه اقتصادی و قدرت 

ریسک اقتصادی را ندارند، از طریق رانت نگه داریم.
بنابراین ما با هر گونه رانتی برای عده به خصوصی یا برای بخش خاصی به شدت مخالفیم 
و این اتاق باید به عنوان پارلمان بخش خصوصی و براساس سند چشم انداز کشور به 
فعالیت های اقتصادی بپردازد. در این راستا همواره باید شفافیت و رقابت از ویژگی های 
این اتاق باشد و از آن سو ارتباطی منطقی و در چارچوب منافع ملی با جهان خارج داشته 

باشد. چنین اتاق بازرگانی می تواند به استقالل اقتصادی ما کمک کند.
یکی از انتقادهایی که بنده به اتاق بازرگانی دارم آن است که، کسانی به واسطه آن کارت 
بازرگانی می گیرند، که صاحب صالحیت نیستند. به عنوان مثال در اواخر دولت احمدی 
نژاد ۱000 دستگاه پورشه از طریق همین کارت های بازرگانی بی پشتوانه، به کشور وارد 
می شود. در واقع باید کل اطالعات هر شخص یا گروهی که از بخش خصوصی  کارت 
بازرگانی می گیرد، در سازمان اطالعات کشور پیاده شود و این شفافیت در سیستم کمک 

گفتگو با دکرت مهدی پازوکی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

از میان صاحبنظران اقتصادی، دکتر مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه، جزو کسانی است که با اتاق بازرگانی ایران و پیشینه 
آن آشنایی منبسوطی دارد و از این رو آســیب های عملکرد امروز و دیروز آن و نیز چشم اندازها و راهکارهای پیش روی این نهاد 
اقتصادی را  در مســیر گسترش  و بهبود توسعه فعالیت ها مد نظر دارد و به روشــنی تبیین می کند. از همین رو "ستبران"،  در مجال 

گفت وگویی میزبان نظرات و دانش راهبردی وی در خصوص اتاق بازرگانی شد:  

افزایش شفافیت و رقابت، دو کار مهم اتاق بازرگانی
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می کند که کسی یک شبه از طریق رانت، تیلیاردر نشود. 
اما  بودند.  کارآفرین  افرادی  بازرگانی،  اتاق  اعضای  اکثر  انقالب  اوایل  سال های  در 
متأسفانه بخشی از بورژوازی سنتی بازار در انقالب ۵۷ بخش عمده ای از بورژوازی ملی 
را تضعیف کرد، برای مثال در آن سال ها در صنعت مس رضایی ها در کشور خیلی خوب 
کار می کردند، در صنایع  لوازم خانگی آقای برخوردار، در گروه صنعتی بهشهر و در کفش 

ملی، عبدالرحیم ایروانی، جزو سرمایه گذاران کارآفرین کشور بودند. 
اما متأسفانه بعد از انقالب ۵۷، سرمایه گذاری سنتی بازاری که تنها به فکر واردات بود، 
عرصه را به سرمایه داری تولیدی تنگ تر کردند و آنها را زمین زدند. زمانی که کره ایها هنوز 
تولیداتشان از ما خیلی پایین تر بود، شرکت های بزرگی زیر نظر این افراد بودند، برای مثال 
تولید پنکه پارس، برای کسب تکنولوژی توشیبا ژاپن وارد مذاکره شده بود. ولی همه این ها 
را مصادره کردیم، به جرم اینکه سرمایه داری خارجی را مثاًل آقای برخوردار وارد ایران 
کرده بود. در مقابل اتاق بازرگانی متأسفانه در آن شرایط از سرمایه گذاری تولیدی ایران 
حمایت نکرد، به نظر من ما باید از این تجربه ها درس بگیریم و با جلوگیری از فرارهای 

مالیاتی، از ورود افرادی بی تخصص در فعالیت های اقتصادی جلوگیری کند. 

 در مواردی انضمامی تر همچون بهبود  فضای کسب و کار عملکرد اتاق بازرگانی 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

ایران از نظر فضای کسب و کار در رتبه ۱۳۶ است. البته در سال های گذشته )تا سال 
۹۲( ۱۵۴ بوده و اخیرًا خوشبختانه پیشرفت داشته ایم، که بخشی ازاین پیشرفت، به طرز 
تفکر دولت و سیاست گذاری دولت در خصوص اقتصاد و بخش دیگر آن به عملکرد تجار 

زحمت کش بر می گردد.
اگراین بازرگانان، صاحبان صنایع یا کارخانه داران، شفافیت و رقابت را نصب العین خود 
قرار دهند و با تکیه بر تشکل های خود جلوی زیاده خواهی های دولتی را بگیرند، می تواند 

نقش بسزایی در  توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور داشته باشد.

 جناب دکتر، در مورد ارتباط با جهان خارج هم اشاره ای داشتید، لطفا موارد و 
مصادیق ورود اتاق بازرگانی در این قسم مراودات را روشن تر بفرمایید؟ 

اعضای اتاق بازرگانی، اگر با جهان خارج ارتباط داشته باشند، به سهولت می تواند باعث 

انتقال تکنولوژی شوند. یکی از دالیلی که بنده طرفدار حضور گسترده بخش خصوصی 
هستم همین امر است. نمونه های موفق این عملکرد، کشورهایی چون ترکیه، مالزی  و 
انتقال تکنولوژی موفقیت های بسیاری  امر  کره جنوبی هستند که در سال های اخیر در 

کسب کرده اند.

 آیا عملکرد اتاق بازرگانی ایران هم تاکنون در این خصوص موفقیت آمیز بوده 
است؟

خیر، به جهت آنکه در ایران همان طور که عرض کردم، به علت آنکه مسئله را هنوز رانتی 
بازرگانی  کارت های  ایم.  نیاورده  دست  به  خصوص  این  در  را  الزم  موفقیت  می بینیم، 
بی پشتوانه صادر می شوند و عموما این مجوزها را یا آنچنان تنگ نظرانه می دهیم، که 
انحصاری شود و یا این طور دریافت آن را برای هر کس آزاد می گذاریم، در حالی که باید 

سیستمی طراحی شود و چارچوبه ای برای آن وجود داشته باشد.
یا تجربه  یافته و  از تجارب کشور های توسعه  ما  اگر بخش خصوصی  اعتقاد دارم  من 
کشورهایی مثل کره جنوبی که  روزگاری از ما عقب تر بود، اما االن درآمد سرانه آن دو 

برابر ما است، استفاده کنیم، موفق تر خواهد بود.

 االن ترکیب اتاق بازرگانی به نظر شما پوشش دهی مناسبی در حوزه های مختلف 
صنعت، کشاورزی، معدن و بازرگانی دارد؟

در اتاق بازرگانی هم مانند دولت، مقاماتی داریم که براساس لیاقت و پشتوانه عملی به 
قدرت نرسیده اند و با حمایت گروههایی خاص بر سر کار آمده اند. به همین سبب چیدمان 

فعلی اتاق بازرگانی چندان کارآمد نبوده است.

 به نظر شما نقش کمرنگ تر صنایع، معادن و کشاورزی نسبت به  بخش بازرگانی، 
نیز از دالیل ناکارآمدی این چیدمان بوده است ؟

به نظر من هیچ اشکالی ندارد. مثاًل وقتی از کشاورزی صحبت می کنیم، بخش بازرگانی را 
هم در کنار ان در نظر بگیریم. به هر حال در بخش کشاورزی هم باید بازرگانی صورت 
گیرد. به همین دلیل به نظر نمی رسد که غالب بودن بخش بازرگانی در این ناکارآمدی تاثیر 

چندانی داشته باشد.

ویژهنامههشتمینانتخاباتاتاقبازرگانی
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هشتمین دوره انتخابات سراسری اتاق های بازرگانی کشور در راه است. فارغ از لیست ها و گروه های 
متعدد و متفاوتی که برای حضور در این رقابت انتخاباتی اعالم حضور کرده اند، استقبال کم نظیر 
اتاق  که  باشد  واقعیت  این  مبین  تواند  می  انتخابات  این  در  برای حضور  بخش خصوصی  فعاالن 
بازرگانی در سال های اخیر توانسته بیش از پیش اثر گذار باشد. اما این همه ماجرا نیست باید دید آنها 

که آستین ها را باال زده اند، حقیقتا با چه هدف و نیتی پای به وسط میدان گذاشته اند. 
بی شک اقتصاد و صنعت کشور ما نیاز به انتخاب افرادی شایسته، مدیر، الیق و متعهد دارد... 

فعاالن بخش خصوصی نیز در حوزه صنعت برق کشور، بار دیگر برای حضور در رقابتی سراسری به 
پا خواسته اند و از دالیل حضور خود در انتخابات و برنامه های آینده این اتاق می گویند.

الزم به ذکر است دعوتنامه معرفی کاندیداها شامل: رزومه و برنامه ها و اهداف برای همه نامزدهای 
عضو سندیکا که ثبت نام خود را به سندیکا اعالم کرده اند، ارسال شده است، لذا اسامی مندرج در 
این ویژه نامه مربوط به کاندیداهایی است که پاسخ های خود را به واحد روابط عمومی سندیکا ارسال 

کرده اند. 
لیست اسامی نامزدهای اختصاصی سندیکای صنعت برق ایران برای انتخابات هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی به شرح زیر است که تا حد ممکن سعي شده، از هر فردي به مشخصات و سوابق کاری او 

اشاره شود.  

صندلی های اتاق هشتم در انتظار کیست؟
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متولد: ۱۳۵۲

رزومه و سوابق شغلی:
رییس هیات مدیره شرکت سیم و کابل ابهر

شرکت سیم و کابل ابهر بزرگترین تولید کننده سیم و کابل در ایران و اولین تولید کننده کابل ۲۳0 کیلوولت در خاورمیانه می باشد.

مدیر اجرایی هلدینگ نورین
هلدینگ نورین، هلدینگ مادر شرکت های "سیم وکابل ابهر"، "شهرک صنعتی نورین"، "گرانول قزوین"،"آمیزه های پلیمری ابهر"، "کیمیا پلیمر نور"،"ماشین سازی 

نورین"،" کابل افزار نورین"و" نیروگاه شهرک صنعتی نورین" است.

عضو هیات مدیره شرکت نوآوران فن آوازه
شرکت نوآوران فنآوازه با برند دیجی کاال DigiKala  با بیش از ۱.۲ میلیون کاربر بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور بوده و درگاه این شرکت پربازدیدکننده ترین 

سایت تجاری فارسی زبان در جهان می باشد.

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران - آبان1393
سندیکای صنعت برق ایران با ۵00 عضو بزرگترین تشکل صنعتی کشور بوده و حضوری فعال در فعل و انفعاالت اقتصادی کشور و نقشی کلیدی در دفاع از 

منافع بخش خصوصی کشور داشته است.

نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 1389 تا 1393
عالوه بر حضور در هیات رییسه و مشارکت فعال در امورات روزمره، اینجانب مسئولیت کمیته های" سیم و کابل" و "ساخت داخل" را عهده دار بوده و در هیات 

رییسه کمیته توسعه صادرات نیز مشارکت فعال داشته ام. ضمنا اینجانب به عنوان نماینده سندیکا در " کارگروه تنظیم بازار" وزارت صنایع، عالوه بر حضور فعال 
در جلسات و کمیته های گوناگون، مکاتبات گسترده ای نیز با مجلس و دستگاه های دولتی با هدف مهار انحصارات دولتی در زمینه فلزات پایه و سایر مواد اولیه و 

اخذ شرایط عادالنه فروش به صنایع و پیمانکاران داخلی داشته ام.

عضو علی البدل هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 1389-1386
رییس کمیته توسعه صادرات- در این دوره کمیته توسعه صادرات با فعالیت گسترده موفق به معرفی توان صنعت برق ایران به بازارهای بالقوه شد. فعالیت های 

این کمیته نقش تعیین کننده ای در انتخاب سندیکای صنعت برق ایران در سه دوره متوالي به عنوان "تشکل نمونه صادراتی" داشته است.

منشی هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با عضویت تشکل های کلیدی مانند سندیکای صنعت برق، سندیکای شرکت های ساختمانی، انجمن خدمات فنی 
و مهندسی، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، انجمن مهدسین مشاور، انجمن پیمانکاران خطوط انتقالی شماری دیگر از تشکل ها به همراه تعدادی از 

شرکت های بزرگ صادراتی کشور با هدف توسعه صادرات کاال و خدمات تخصصی و با ارزش افزوده باال تاسیس شده و در مدت کوتاه فعالیت خودحضور فعال 
و قابل توجهی در محافل مرتبط داشته است.

ویژهنامههشتمینانتخاباتاتاقبازرگانی
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  از دیدگاه شــما تاثیر گــذاری فعالیت های اتاق 
بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار چگونه است؟
اساس تشــکیل اتاق بازرگانی بر تأثیرگذاری بر حرکت 
عمومی اقتصاد کشور در جهت ایجاد اقتصادی پویا، سالم 
و بدون رانت، تولید ثروت ملی بیشتر، توانمند سازی و 
تولید شــغل مفید و نتیجتًا رشد مطلوب اقتصاد کشور با 
محوریت بخش خصوصی است. ترکیب و نحوه انتخاب 
اعضاء اتاق و ساز و کار و چارچوب در نظر گرفته شده در 
اساسنامه آن برای فعالبت ها و حوزه اقدامات اتاق، آن را 
به پارلمان بخش خصوصی در حوزه اقتصاد تبدیل نموده 
است. اما تاثیر گذاری جهت بهبود فضای کسب و کار از 
این طریق نیازمند قابلیت ها و پیش شرط هایی است از 
قبیل، آشــنایی با مشکالت اصلی و عمومی کارآفرینان 
و فعاالن اقتصادی، آگاهی از مشکالت، محدودیتها و به 
طور کلی اوضاع کشور از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
و سیاسی، آشنایی با قوانین و گردش کار و تصمیم گیری 
در گستره کالن کشور، آشــنایی با فضای کار و تجارت 
بین المللی و شناخت از بازارها، فرصت ها و بهره مندی 

از تجربیات بین المللی و .... می باشــد. همچنین ایفای 
نقــش و ارتقاء جایگاه اتاق و افزایــش اثرگذاری آن در 
سطح کشوری، نیازمند جامع نگری نمایندگان منتخب 
و ترجیــح منافع جمعی بــر منافع زودگذر شــخصی و 
گروهی است، بدین معنی که نمایندگان منتخب نخواهند 
از جایگاه و تریبون اتاق، پل های ارتباطی را شناســایی 
کنند که فقط بتواند مشکالت بنگاه های خودشان را و یا 
حداکثر بنگاه های نزدیکانشان را حل کنند و یا همانطور 
که در گذشته مشاهده شد نمایندگان اتاق ها عمدتًا مسائل 
و مشــکالت کوتاه مدت پیش روی فضای کسب و کار 
را مطرح و برخــی را برطرف کردند. ولی با رصد روند و 
اوضاع کســب و کار در ده ساله اخیر )از سال ۸۳ تا ۹۳( 
مشاهده می کنیم سالیانه قدرت رقابت بنگاه های تولیدی 
در بخش صنعت ، خدمات و کشاورزی سالیانه بین %۱0 
تا ۲0% نســبت به رقبای خارجی کاهش یافته است که 
از عوامل اصلی آنتــورم دو رقمی بود و چــون نرخ ارز 
برخالف احکام برنامه چهارم و پنجم معادل تورم داخلی 
منهای تــورم خارجی افزایش نیافت و فقط ســالی ۳ % 

افزایش یافت، واردات سال به سال مقرون  به صرفه تر 
می شد و نتیجتًا تولید کنندگان خارجی با استفاده از نرخ 
ارز یارانه ای و گرفتن رانت از دولت جمهوری اسالمی 
ایران سهم بازار بیشتری نسبت به تولیدکنندگان داخلی 
گرفتند بنحوی که هم اکنون حدود ۳0 % بنگاه ها تعطیل 
شــده اند و بقیه هم بــا ظرفیت حدود ۱0 تــا ۳0 درصد 
تولیدی شان کار می کنند. از سوی دیگر وقتی تحریم ها 
شدت گرفت، نرخ ارز با جهش ناگهانی قیمت ها از حدود 
۱000 تومان به باالی ۳۵00 تومان رسید که دولت هم 
ناچارًا ارز مبادالتی را از ۱۲00 تومان به حدود ســالی 
۲۴00 تومان رسانید و دوباره باز همان سناریوی سابق 
تکرار شــد و همچنان ضربه ســنگینی به تولید داخل و 
تولیدکنندگان داخلی وارد آمد. در تمام این مدت اتاقها 
و نمایندگان بخــش خصوصی در اتاقهــا در مقابل این 
برخورد احتمااًل نادرســت دولتها موضــع گیری موثر و 
مناســبی نداشــتند . اگر دولت نرخ رشــد نقدینگی اش 
کمتر از نرخ تورم نباشد و نرخ بهره نزدیک به نرخ تورم 
نباشــد و نتواند در مهار و کنترل تورم موفق عمل نماید 

عوض محمد پارسا
نامزد انتخابات اتاق تهران

متولد: ۱۳۲۶ سنگسر - سمنان/ کارشناسی مهندسی برق )الکترونیک( از دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(

رزومه و سوابق شغلی:
- مؤسس و رئیس هیات مدیره شرکت پارس تابلو از سال ۱۳۶۴ و در مقاطعی مدیرعامل  - مؤسس و رئیس هیات مدیره شرکت تهران پادنا 

- مؤسس، رئیس و نایب رئیس هیات مدیره شرکت آزمایشگاه های صنایع برق ایران در سنوات مختلف 
- مؤسس و عضو هیات مدیره شركت هاي بهشت دماوند و به گزین دام سنگسر، فعالیت در زمینه كشاورزي و دامپروري 

- مؤسس، عضو هیات مدیره و شرکت صانیر )معتبرترین برند صادراتی در صنعت برق ایران(
- مؤسس و عضو هیات مدیره شرکت های ریزکو، کاندوئیت، جابون، ژیتال، پاالیش نیرو، آریان، شرکت صنعتی مهرآباد و فولمن، از سال ۱۳۶۵)در حال حاضر در این شركت ها سمت و سهمي ندارند( 

- رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره دوره های مختلف شرکت سینا فرایند نیرو که این شرکت هولدینگ و بزرگترین سهامدار بخش خصوصی در شرکت ایران ترانسفو می باشد. 
- مؤسس و عضو هیات مدیره شرکت مبنا بهینه سازان نیرو در دوره های مختلف 

تجارب و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی:  
- عضو شورای مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی پژوهشگاه نیرو  - رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران    

- عضو کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  - رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزي تهران تا سال ۱۳۹۲ 
- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران تا ابتدای سال ۱۳۹۳  - عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به نمایندگی از بخش انرژی تا سال ۱۳۹۲  

- عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران از سال ۱۳۹۳  - رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران تا سال ۱۳۸۹   
- عضو هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک تهران در یک دوره و مسئول کمیته مطالعات پست ها در انجمن در انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در دو دوره 

- عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران - عضو هیات امناء و هیات اجرایی جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه امیرکبیر تا سال ۱۳۸۵  

برخی ازموفقیت ها:
- کارآفرین منتخب صنعت برق ایران - اولین صادر کننده تابلوهای برق در ایران     

- دریافت لوح تقدیر بعنوان صنعتگر نمونه در سال ۸۱ از دست ریاست محترم جمهور در شركت پارس تابلو 
- دریافت لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال ۸۳ در شركت پارس تابلو

- دریافت چهار دوره به عنوان صادر کننده نمونه در صادرات خدمات فنی- مهندسی در شرکت صانیر
- دریافت لوح باالترین ارزش افزوده در صادرات در صانیر

اولین تولید کننده برخی تجهیزات برق صنعتی در ایران، شامل: تابلو های کشویی فشار متوسط، طراحی و اجرای پست های فشار قوی، تابلوهای فشار متوسط کمپکت، کلیدهای فشار ضعیف 
اتوماتیک، سیستم های باسبار ترانکینگ و ...

عدالت اجتامعی نتیجه رشد اقتصادی
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و یا اینکه با تکیه به درآمدهای نفتی ) که ســرمایه است و 
علیرغم شعار حداقل در بیست سال اخیر مبنی بر کاهش 
وابستگی بودجه دولت به نفت، این وابستگی خصوصًا در 
دولت های نهم و دهم افزایش یافت(بــا تکیه بر واردات 
بیش از اندازه کاال، به اداره کشــور و مهار موقتی قیمت ها 
بپردازد، مشکالت از این مقدار و شدتی که هست بدتر و 
عمیق تر خواهد شــد. نهایتًا عدم مراقبت در اقتصاد کالن 
و عدم اعتقاد به علم اقتصاد و اســتفاده از تجربیات مثبت 
کشــورهای دیگر بالیی بر سر اقتصاد کشــورمان آورده 
که تا مدتها در ســه چهار دوره بعد دولت هــای یازدهم و 
دوازدهم و ســیزدهم و چهاردهم باید درگیر عواقب ناشی 
از رکود تورمی فعلی و همچنین بدهکاری بســیار بزرگی 
که دولت دهم برای دولتهای بعدی به ارث گذاشت دست 
به گریبان باشــد و بنگاه ها هم باید ســال ها تالش کنند تا 
راندمانشان را بهبود بخشــیده و اوضاع را به حالت نرمال 

برگردانند.
از نظر اینجانب نمایندگان اتاق مکلفند که در مورد اقتصاد 
کالن به دولت نقد داشته باشــند و مشورت های علمی به 
کمک اقتصاد دان ها به نظام بدهند  تا رشد اقتصادی تحقق 
یابد و در محیط کســب و کار احساس امنیت شود، شغل 
جدید ایجاد شــود و این امر تا اقتصاد رقابتی شکل نگیرد 
و فرهنگ کارآفرینی تبدیل به ارزش نشــود و خصوصی 
ســازی واقعی، انحصارات دولتی و شــبه دولتی را از بین 
نبرد بر سر کشــورمان همان برود که در این ۵0 سال اخیر 
رفته اســت. نماینــدگان بخش خصوصی که توســعه گرا 
هستند و کارآفرین واقعی در بخش خصوصی هستند باید 
به دنبال رانت زدایی از فضای عمومی کسب و کار باشند 
و باید کمک کنند تا فرهنگ اقتصاد رقابتی شکل گیرد. در 
این صورت بهره وری باال می رود و رشد اقتصادی محقق 
می شود ، تورم کنترل می شــود و بیکاری یک رقمی می 
شود . درآمد های دولت نیز از محل افزایش درآمد بخش 
خصوصی که ۲۵ % ســودش را باید مالیات بدهد افزایش 
می یابد و دولــت می تواند به مســائل تأمین اجتماعی و 
انواع و اقسام بیمه ها در بخش ســالمت و در بخش های 
دیگر امنیت روانی جامعه را فراهم سازد و پوشش بهتری 

به اقشار کم درآمد تر بدهد. 

  هدف شــما از کاندیداتــوری در انتخابــات اتاق ایران 
چیست؟

از نظر من که تقریبًا یــک دوره در اتاق بازرگانی تهران و 
ایران بوده ام، قبل از اینکــه کاندیداتوری خودم مدنظرم 
باشــد، به کمک حدود ۱00 نفر از کارآفرینان، موسس " 

کانون کارآفرینان توسعه گرا" بودیم و بطور مرتب اعضاء 
بیشتری جذب کانون فوق الذکر نمودیم تا در این کانون با 
خرد جمعی و با مشورت با اقتصاد دانان خبره داخل کشور 
سعی کنیم مشــورت های الزم را به مراکز فکر و اندیشه، 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، مجلس دولــت و قوه 
قضائیه بدهیم. البته این مشورت و تجزیه و تحلیل ها را به 
منتخبین همفکر و هم جهت مان چه از کانون کارآفرینان 
توسعه گرا و چه گروه هایی که اعتقاد به رشد اقتصادی قابل 
توجه دارنــد و می دانند و معتقدند که این توســعه فقط و 
فقط از طریق مشــارکت همه مــردم و کارآفرینان بخش 

خصوصی خالص شکل بگیرد ارائه نموده و خواهیم نمود.
چنین رشــدی در یک اقتصاد رقابتی شــکل مــی گیرد. 
از نظر اینجانب باید با فســاد و رانتها مبــارزه کرد. باید با 
تخریب محیط زیســت بخاطــر خودمــان، فرزندانمان، 
نوه هایمان و نســل های آینــده مبارزه کــرد. باید معتقد 
بود که توســعه اقتصادی از طریق توســعه فرهنگی شکل 
می گیرد و با توســعه فرهنگی است که مبارزه مان با افکار 
خودمان که عمدتًا طرفدار "من" و رشــد "من ها" می باشد 
مبارزه کنیم و تشخیص بدهیم رشدمان منوط به کارهای 
هر چه جمعــی تر و تجمیع توان ها و ایجاد ســینرژی بین 
افراد مختلــف بنگاه های متفــاوت، ارزش گذاشــتن به 
تشــکل های صنعتی و صنفی و خدماتی می باشد که این  
با رشد فرهنگی، رشــد اجتماعی و رشد سیاسی هم همراه 
خواهد بود و در این زنجیره است که با این همه سرمایه های 
نیروهای انسانی تحصیل کرده و منابع زیر زمینی که داریم 
می توانیم باالترین رشــد اقتصادی را داشته باشیم. سطح 
رفاه جامعه در اینصورت باال می رود و حقوق کارگران و 
کارمندان باالی خط فقر خواهد بود و هر فردی در هر جا 
شاغل است متناسب با بهره وری خودش دریافتی خواهد 
داشت. رشد درآمد های دولت از محل مالیات محقق می 
شــود. بنحوی که از اتکاء به درآمد نفتی خارج می شــود. 
در این صورت در یک اقتصاد رقابتی بهره وری ملی باال 
می رود و درصد مهمی از این رشد از محل رشد بهره وری 
شــکل خواهد گرفت، تورم کاهش می یابد، قیمت ارز در 
عرضه و تقاضای بازار واقعی می شــود و با بزرگ شــدن 
حجم اقتصاد و رشد صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده باال 
توان و قدرت پول ملی هم باال می رود. چنین برنامه هایی 
را در واقع کانون کارآفرینان توســعه گرا باید تدوین کند 
و بکمک تشکل ها و نمایندگانمان در اتاق ها باید مستقیم 
و غیرمســتقیم به ارگان ها و نهادهــای مختلف حکومتی 
ارائه دهیــم و درواقع "مرکز تولید فکر برای فعالین بخش 
خصوصی" باشــیم. در این صورت فرقی نمی کند که من 
عضو هیئت نمایندگان اتاق باشم یا همکاران و همفکران 

دیگر من. چون هدف ما پیگیری روش های تشــکل ها و 
اتاق بصورتی که در ۵0 ســال اخیر فعال بوده ایم، نیست. 
چون در این پنجاه ســاله از نظر اقتصادی علیرغم داشتن 
درآمدهای بعضًا خیلی زیاد نفتی، از خیلی از کشــورهای 
بــدون ثروت های زیر زمینی عقب تر هســتیم، پس باید 
به گونه ای دیگر فکر کنیــم و بگونه ای دیگر رفتار کنیم تا 
شاید مسیر و برنامه ها در جهت پایداری و رشد اقتصادی 
خارج از شعار بصورت واقعی محقق شود و ما بتوانیم در 
جایگاه ۲0 اقتصاد برتر دنیا باشیم و اینگونه نباشد که منابع 
آبی خودمان را با اســتفاده غیر بهینه از آب نابود کنیم که 
محیط زیستمان از کشــورهای خشک آفریقایی هم بدتر 

شود. 

  برنامه های اصلی و پیشــنهادی شــما در صورت 
برگزیده شدن در این انتخابات چه خواهد بود؟

همانطوریکه در جواب سوال های اول و دوم توضیح دادم 
برنامه های من بیشتر متمرکز اســت بر کارایی و اتاق ها و 
ارتباط بیشــتر با نهادهای علمی و اقتصــادی و اتاق های 
فکر می باشد که اشتباهات ۵0 ســال اخیر تکرار نشود و 
نکات منفی آنرا که شــامل اقتصاد نفتی و رانتی اســت با 
برنامه ریزی در جهت توسعه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 
و نهایتًا رشــد اقتصادی در محیط های کســب و کار و در 
یک اقتصاد شــدیدًا رقابتی شفاف و ســالم و غیررانتی و 
مبارزه هر چه بیشتر با فســاد محقق شود، در این جهت به 
سیاست گذاران مشورت می دهیم. مشورت هایمان باید 
با نگرش توســعه اقتصادی در ســطح اقتصاد کالن برای 
رشد بیشتر و جامع در همه زمینه های فرهنگی، اجتماعی، 
سیاســی و اقتصادی بدون تخریب محیط زیســت برای 
توسعه پایدار باشد و از طرف دیگر در یک اقتصاد رقابتی 
و پویــا از هدر رفتن و یا مصرف بیــش از حد حامل های 
انرژی باید جلوگیری کنیم. در یک برنامه سه تا هفت ساله 
بدون وارد نمودن شوک باید قیمت های حامل های انرژی 
واقعی گردد و ســاز و کار )رگوالتوری( های مشــخص 
شــکل بکیرد تا بتوانیم در همه جنبه ها از جمله در صنعت 
آب، برق، نفت، گاز و پتروشــیمی، حمــل و نقل، معادن  
و کشاورزی رشــد متوازن داشته باشیم. نهایتًا ما چون در 
حوزه صنعت برق فعال هســتیم اگر اقتصاد انرژی شکل 
بگیرد و قیمت های برق واقعی شــود در رشــد اقتصادی 
وضعیت اعضاء سندیکای برق هم متحول خواهد شد و در 

مسیر رشد قرار می گیرند. 
نتیجه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی است وگرنه در رشد 
اقتصادی پایین، جز توزیع فقر چیزی عاید مردم نمی شود.
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حمیدرضا صالحی
نامزد انتخابات اتاق تهران

متولد : ۱۳۴۷/ اهواز  مهندسی برق )قدرت( از دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(
رزومه و سوابق شغلی:

مسئولیت ها:
 - دبیرکل و عضو هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته  - عضو هیات نمایندگان و نایب رئیس  کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی وصنایع معادن تهران 

رئیس كمیته ارزیابي و تشخیص صالحیت سندیكا  رئیس كمیسیون فناوري اطالعات و دانش بنیان اتاق بازرگانی وصنایع معادن ایران  
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران  رئیس كمیته انرژي هاي نو سندیكا و عضو شوراي راهبري و ساماندهي تشكل هاي اتاق ایران  

نایب رئیس مجمع تشكلهاي فناوري اطالعات اتاق ایران  نایب رئیس مجمع تشكلهاي دانش بنیان اتاق ایران     
عضو شوراي ارزیابي و كنترل كیفیت توانیر    )EPIL( مدیرعامل شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی 

عضو هیات مدیره شركت مبنا بهینه سازان نیرو عضو هیات امناء جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتي امیرکبیر )پلي تکنیک تهران( 
عضو هیات مدیره شركت ایران سویچ   عضو  هیات مدیره انجمن برق و الکترونیک استان تهران    

عضو هیات مدیره شركت سرمایه گذاري مشانیر عضو هیات مدیره شركت صانیر     
عضو هیات مدیره و نایب رئیس شركت ساپتا    

سوابق:
عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران      مسئول اجرایي جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه دو زبانه شورا     مدیر پروژه پست هاي فشارقوي خوزستان  در شرکت مشانیر
عضو هیات مدیره شركت مقره سازي ایران   مدیر عامل شرکت سرمایه گذاري مشانیر     

نایب رئیس هیات مدیره شرکت صباکار
دبیر جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیر کبیر ) پلی تکنیک ۲00۲ و ۲00۴(

ناصر شایان
نامزد انتخابات اتاق البرز

متولد: ۱۳۲۵
كارشناسي برق )الكترونیك( دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلي تكنیك(

 رزومه و سوابق شغلی:
سال ۵۱ تا ۵۴: كارشناس برق در شركت مخابرات

سال ۵۴ تا ۶0: مدیرعامل شركت تكنوتاندر
سال ۶0 تا ۸0: قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شركت ایران سیبوك

سال ۸۱ تاكنون: مدیرعامل شركت آریا ساتراپ
سال ۸۱ تاكنون: رئیس هیئت مدیره شركت آران انرژي

عضو و دبیر هسته خودكفایي/ دو دوره عضو هیئت مدیره انجمن صنفي تولیدكنندگان تابلوهاي برق/ سه دوره عضو هیئت مدیره سندیكاي صنعت برق ایران
عضو و نایب رییس كمیسیون تشكل هاي اتاق بازرگاني/ دو دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز

مسؤول کمیته تدوین اساسنامه های انجمن های ملی، فدراسیون ها و کنفدراسیون ها در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، تشکل تشکل ها
  از دیدگاه شــما تاثیر گــذاری فعالیت های اتاق 
بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار چگونه است؟
به نظر مــن فعالیت های اتــاق بازرگانی نــه تنها زمینه 
افزایش نقش بخش خصوصی در فرایند سیاســتگذاری 
اقتصادی را فراهم می کند، بلکه می تواند به خوبی امکان 
توسعه روابط بین المللی بخش خصوصی کشور را نیز به 

وجود بیاورد. 
افزایش ظرفیت های تشــکلی بخش خصوصی و بهبود 
شاخص های شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری 
با توجه به جایگاه قانونی اتاق نیز از دیگر شــاخصه های 

فعالیت های یک اتاق بازرگانی پویا و مطلوب است.

  هدف شــما از کاندیداتوری در انتخابــات اتاق ایران 
چیست؟

 همانطور که مــی دانید اتاق بازرگانی در واقع، تشــکِل 
تشکل ها اســت و از طریق این اتاق، می توانیم اهداف 
صنفی تشکل سندیکا یعنی موضوعات و مسائل مطرح 
در صنعت برق و ســایر صنایع را با انســجام بیشــتری 
پیگیری کنیم، بنابراین بهتر اســت، کرســی های تشکل 
های صنعت برق و ســایر تشــکل ها در اتاق را افزایش 
دهیم تا بتوانیم کلیه مســائل صنعت را پیگیری و از حق 

و حقوق اعضای انجمن ها به نحو مطلوبتری دفاع کنیم.

  برنامه های اصلی و پیشــنهادی شما در صورت 
برگزیده شدن در این انتخابات چه خواهد بود؟

 اهدافی که ما تا کنون در اتاق بازرگانی و همچنین سندیکای 
صنعت برق ایران پیگیری می کردیم، به طور حتم از طریق 
اتاق بازرگانی، با سرعت و جدیت بیشتری به نتیجه خواهد 

رسید. 
همچنین  با برنامه ریزی در جهت ســامان دادن تشکل ها و 
تقویت آن از طریق آموزش و انسجام می توانیم اتاق های 
قوی تری داشته باشیم و ضمن دفاع از حقوق و منافع بخش 

خصوصی به عنوان مشاور سه قوه فعالیت نماییم.
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متولد: ۱۳۴۴ سمنان
کارشناسی ارشد برق مخابرات دانشگاه صنعتی شریف 

رزومه و سوابق شغلی:
مدیر عامل شرکت مهندسی سازگان ارتباط/ مدت فعالیت:۲۳ سال از سال ۱۳۷0/ حوزه فعالیت شرکت: طراحی و ساخت تجهیزات مخابراتی و 

اتوماسیون 
نوع شرکت: تحقیقاتی تولیدی دانش بنیان 

مجوزهای شرکت: گواهی فعالیت صنعتی، پروانه تحقیق، گواهی تحقیق و توسعه، تأییدیه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
عضویت در تشکل ها: 

۱. سندیکای صنعت مخابرات 
۲. سندیکای صنعت برق 

۳. انجمن تخصصی صنایع و معادن ایران 
۴. مجمع شرکتهای فناور 

۵. عضو پارک فناوری پردیس 
افتخارات: 

- رتبه سوم جشنواره هشتم خوارزمی 
- رتبه سوم تحقیقات کاربردی در یازدهمین جشنواره خوارزمی 

- رتبه اول پژوهش های کاربردی در بیست و دومین جشنواره خوارزمی 
- محصول برگزیده تحقیق و توسعه در سال ۱۳۸۳ توسط وزارت صنایع 

- کسب مقام نوآور برتر سال ۸۹ در جشنواره خالقیت و نوآوری 
- طرح برگزیده کشوری در دومین جشنواره علم تا عمل 

- کسب عنوان شرکت فناور برتر در پارک فناوری پردیس
- طراحی و تولید بیش از ۱00 نوع محصول فناورانه مخابراتی و اتوماسیون برای اولین بار در کشور 

رضورت بهره گیری از تفکر دانش بنیان در اتاق
  از دیدگاه شــما تاثیر گــذاری فعالیت های اتاق 
بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار چگونه است؟
اتاق بازرگانی، بزرگترین و تاثیرگذارترین تشــکل بخش 
خصوصی در حوزه کســب وکار وفعالیت های اقتصادی و 
صنعتی اســت. حضور فعاالن کســب و کار در حوزه های 
مختلــف بازرگانی، صنعتی و کشــاورزی در ایــن اتاق و 
اشــراف آنان بر چالش های موجود در این حوزه ها، امکان 
منحصر بفردی را بــرای ارِایه راه حل های کاربردی و موثر 

در جهت حل مشکالت کسب وکار می باشد.

  هدف شــما از کاندیداتوری در انتخابــات اتاق ایران 
چیست؟

ضرورت بهــره گیری از تفکــر دانش بنیــان برای حل 
معضــالت کنونی جامعــه از جمله حوزه کســب و کار 

برهیچ کسی پوشیده نیست و این امر همواره مورد تایید 
و تاکید نخبگان این حوزه بوده است. در این راستا حضور 
کسانی که سالها یک بنگاه اقتصادی دانش بنیان را اداره 
کرده و علیرغم مشــکالت فراوان در این مسیر موفق به 
ادامه راه و ایجاد ثــروت و کارآفرینی برای جامعه خود 
شده اند، در یک نهاد تاثیرگذار مانند اتاق بازرگانی امری 
ضروری است. لذا مدیر یک شرکت دانش بنیان پیشرو 
در حوزه برق و الکترونیک که بیش از ۲۳ ســال فعالیت 
مستمر در این زمینه داشته و به لطف الهی موفقیت های 
فراوانی را کسب نموده است می تواند با حضور خود در 
اتاق بازرگانی در مســیر تغییر ســاختار کسب و کار در 

کشور موثر باشد.

  برنامه های اصلی و پیشــنهادی شما در صورت 

برگزیده شدن در این انتخابات چه خواهد بود؟
از مهمترین مشکالت اتاق بازرگانی طی دوره های گذشته، 
همسو نبودن سیاست های آن با مسیر حل سریع مشکالت 
کســب و کار ناشــی از بحرانهای مختلف ماننــد: افزایش 
ناگهانی قیمت ارز، تشــدید تحریم ها و تغییر سیاست های 
اقتصادی دولت ها و همچنین کم توجهی به اقتصاد صنعتی 

خصوصا صنعت دانش بنیان بوده است.
لذا چابک ســازی و عملیاتی نمودن فعالیتهــای اتاق برای 
ایجــاد آمادگــی در مواجهه با تحوالت ســریع اقتصادی و 
صنعتی و بحرانهایی که فضای کســب و کار را دچار چالش 
می نمایــد از مهمتریــن برنامه های اینجانــب در ائتالف 
روزگار نو متشــکل از جمعی از فــارغ التحصیالن ممتاز 
و کارآفرین دانشــگاه ها خصوصا دانشگاه صنعتی شریف 

می باشد.

ویژهنامههشتمینانتخاباتاتاقبازرگانی

سید محمد هاشمی
نامزد انتخابات اتاق تهران
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مهدی ناظمیان
نامزد انتخابات اتاق تهران

متولد: دامغان                
کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف/ کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه شریف

رزومه و سوابق شغلی: 
• شرکت فرازپنداران آریاموج )فرپام(: سالهای ۸۷ تا ۹۳/ موسس و مدیر عامل

• گروه همرسان: سالهای ۸۶ تا ۸۷/ موسس و مدیر عامل
• In 2 wave systems: سال ۸۶/ مدیر بازاریابی و فروش بین الملل

• فناوری موج خاور: سالهای ۸۲ تا ۸۶/ مدیر بازاریابی و فروش
• زعیم: سالهای ۷۹ تا ۸۱/ کارشناس ارشد تحقیقات

• جهاد خودکفایی: ۷۹/ مدیر پروژه

خالصه ای از توانمندی ها:
• مهارت ها

. رهبری گروه های مختلف/ مدیریت پروژه/ بازرگانی بین المللی/ فناوری های مخابراتی
• مهارت های زبانی

. انگلیسی: عالی/ عربی: خوب

اهم پروژه های انجام شده
ATM, SDH,SS7,V5  :توسعه نرم افزار اسکن حسگر انگشت/  توسعه سیستم های اندازه گیری سه فاز/ تحقیق و پژوهش درخصوص پروتکل های مخابراتی مانند .

. توسعه سوییچ مخابراتی ۱0۲۴*۱0۲۴ با قابلیت ارسال گزارش به پلیس/ طراحی پروژه شبکه SDH/ اجرای پروژه شبکه SDH روستایی استان تهران
 Irantelecom2005/2007.ITU 2006,CABSAT2007/2008, IBC : ارائه طراحی برنامه ریزی استراتژیک جامع برای شرکت فناموج/ برگزاری نمایشگاه های فناموج شامل .

2007/2008,BCA 2007

. دریافت انواع گواهینامه ها برای محصوالت فناموج/ شرکت در بخش وسیعی از مناقصات حوزه مخابرات/ فروش و توسعه بیش از ۶ میلیارد دالر قرارداد برای شرکت فناموج
. امضای توافق نامه های مختلف با کمپانی های خارجی در حوزه مخابرات و اطالع رسانی/ فعالیت در مالزی و مدیریت حوزه بازاریابی و فروش بین الملل

دوره های آموزشی گذرانده:
. دوره های مختلف بازاریابی و فروش/ فنون مذاکره/ مدرک زبان تخصصی بازرگانی از موسسه Kish Air/ دوره های مدیریت زیر نظر دکتر مشایخی در زمینه توسعه شرکت

. دوره های مدیریت منابع انسانی تحت نظر دکتر علوی در فناموج

اتاق بازرگانی نیازمند منایندگانی آشنا با جدیدترین اصول اقتصادی و  بازرگانی

  از دیدگاه شــما تاثیر گــذاری فعالیت های اتاق 
بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار چگونه است؟
اتاق بازرگانی به عنوان یکی از مؤثر ترین مجموعه های 
خصوصــی و زبان حال این بخــش در مواجهه با دولت، 
تاثیرگذار ترین اهرم حمایت از منافع این بخش خواهد 
بود. نظارت دقیق بر عملکرد بازار آزاد، کنترل و نظارت 
بر محیط کالن اقتصادی، رقابتی شدن و شفافیت فضای 
کســب و کار از جمله مهمترین اثرات اتاق بازرگانی در 
بهبود شرایط اســت. اتاق های بازرگانی با مرتفع کردن 
موانع بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه برای رشــد 
و بالندگــی محیط اقتصادی موثرترین قــدم را در بهبود 

فضای کسب و کار بر می دارند.

  هدف شــما از کاندیداتوری در انتخابــات اتاق ایران 
چیست؟

 علی القاعده اتاق بازرگانی بــه تنهایی و بدون همکاری 
فعاالن اقتصــادی به تمام ابعــاد این مهم، دســت پیدا 
نخواهد کرد. تجمیع توان و قابلیت های اتاق بازرگانی و 
فعاالن اقتصادی نوید تغییرات و استقرار نظرات بخش 
خصوصی و تولیدی در قوانین کشــور و پیگیری اجرای 
آن را می دهد. به نظر می رســد امروزه با توجه به شرایط 
حساس اقتصادی کشور، حضور فعاالنی از حوزه اقتصاد 
و بازرگانی که دارای پشتوانه علمی معتبر و به روز، آشنا 
با جدیدترین اصول اقتصادی و بازرگانی، پشتوانه تجربی 

قابل اعتماد، خالقیــت، ذکاوت و مدیریت برای اتخاذ 
بهترین راهبردها در مواضع حســاس و بحرانی باشــند، 
بسیار ضروری به نظر می رسد. امید است با حمایت اتاق 
بازرگانی و همراهی همکاران محترم بهترین دستاوردها 

تقدیم نظام اقتصادی و بازرگانی کشور شود.

  برنامه های اصلی و پیشــنهادی شما در صورت 
برگزیده شدن در این انتخابات چه خواهد بود؟

۱.  حمایت از توسعه تجارت مبتنی بر تولید
۲. توســعه کســب و کارهای نو و حمایــت از صنایع یا 

ارزش افزوده باالتر
۳. حمایت از صادرات محصوالت فناورانه

ویژهنامههشتمینانتخاباتاتاقبازرگانی
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محمد فارسی 
نامزد انتخابات اتاق اراک

متولد : ۱۳۳0/۵/۶-  اراک 
لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیر کبیر 

رزومه و سوابق شغلی: 
صنایع الکترونیک شیراز به مدت ۲ سال/ معاونت تولید در شرکت آونگان )سازنده انواع برجهای انتقال نیرو( به مدت ۱۸ سال 

مدیر عامل و سپس رئیس هیئت مدیره شرکت سازه های فلزی یاسان از سال ۱۳۷۳ تاکنون 
عضویت در مجامع و انجمن ها 

۱. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ 
۲. عضو هیئت رئیسه کمیته فلزی انجمن تخصصی مراکز تحقیق وتوسعه صنایع و معادن کشور از سال ۱۳۸۵ 

۳. رئیس هیئت مدیره سندیکا صنعت برق از سال ۹۱ تا ۹۳ 
۴. عضو هیئت رئیسه انجمن گالوانیزه کاران استان مرکزی از سال ۱۳۸۶ وایران از سال ۱۳۸۷ 

۵. عضو انجمن پیمانکاران خطوط و پست های انتقال نیرو از سال ۱۳۹۲
افتخارات 

۱. عضو فعال در نمایشگاه دستاوردهای نوآوری وفناوری صنعت ومعدن در سال ۱۳۸۷ 
۲. غرفه دار برتر در هفتمین نمایشگاه بین المللی برق تهران در سالهای ۱۳۸۲ و۱۳۸۴ و۱۳۸۶ و۱۳۸۸ و۱۳۹0 و۱۳۹۳ 

۳. مدیر عامل واحد نمونه صنعتی استان مرکزی در سال ۱۳۸۴ 
۴. مدیر عامل واحد نمونه صنعتی استان مرکزی در سال ۱۳۸۵ 
۵. مدیر عامل واحد نمونه صنعتی استان مرکزی در سال ۱۳۸۹ 

۶. تقدیر شده توسط وزیر وقت نیرو در سال ۱۳۸۳ بابت انجام وتسریع پروژه طرح اتصال خطوط انتقال انرژی با کشور عراق 
۷. تقدیر شده توسط مقامات برق اقلیم کردستان عراق در سال ۱۳۹۳ بابت انجام و تسریع پروژه طرح اتصال خطوط برق 

۸. دارای ۱0 گواهی نامه ثبت اختراع طراحی برج های انتقال نیرو 

اتاق بازرگانی مرجعی برای بخش خصوصی
  از دیدگاه شــما تاثیر گــذاری فعالیت هــای اتاق 

بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار چگونه است؟
تنها تشــکلی که در کشــور دارای جایگاه قانونی می باشد، 
اتاق بازرگانی اســت. تشــکلی که در کلیه مراکز و مجامع 
تصمیم گیری کشور از جمله شورای پول و اعتبار و شورای 
اقتصاد داری نماینده اســت و با مجلس و دولــت در ارائه 
نظرها و راهکارهای اقتصادی همکاری نزدیک دارند. اتاق 
بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی مشاور سه قوه 
محسوب می شــود که با تصویب قانون بهبود فضای کسب 
و کار و ایجاد موانــع بخش خصوصی ارتقاء یافته اســت. 
طبق ماده ۳ این قانون، هر گونه تصمیم گیری، پیش نویس 
و تدوین قوانیــن و مقررات مرتبط با حــوزه اقتصادی در 
اتاق بازرگانی مطرح می شــود و نظرات اعضای اتاق برای 
اصالح و بهتر شــدن این مصوبات و قوانین ترتیب اثر داده 
می شــود که این تصمیم برای همه دستگاه های دولتی الزم 
االجراســت و اگر برای مصوبه ای موانع قانونی در ســطح 
ملی وجود داشته باشد، نظرات شورای گفت و گوی استانی 
به شــورای گفت و گوی ملی در تهران فرســتاده می شود تا 
مورد بررســی قرار گیرد. بنابراین این مکان، اتاق بازرگانی 
را به مرجعی برای بخش خصوصــی تبدیل کرده تا فعاالن 
اقتصادی ما قادر باشــند در شــرایط خــاص اقتصاد امروز 
کشــور به حیات خود ادامه دهند. امروز که کشور در حالت 
تحریم قرار دارد، تحریم هایی کــه با هدف غیر فعال کردن 
و کاهش فعالیت های اقتصادی ما از ســوی غرب رقم زده 
شده نیازمند اتاق بازرگانی هستیم که شرایط بهتری را برای 

فعاالن اقتصادی رقم بزند  و بتواند به مأموریت و رســالت 
خود که همانا اثر گذاری در حوزه اقتصادی است، عمل کند 
و با ابزارهای قانونی که در اختیار دارد بتواند تأثیر بسزایی 

در بهبود فضای کسب و کار داشته باشد.

  هدف شــما از کاندیداتوری در انتخابــات اتاق ایران 
چیست؟

اصوال تعدد تشکل های غیر دولتی و سازمان های مردمی در 
جوامع و کشورهای نماد توسعه یافتگی و دموکراسی تلقی 
می شــود. فلذا اداره تشــکل ها نیز نیاز به افراد توسعه یافته 
دارد که بخشی از ویژگی  مهم توســعه یافتگی در انسان ها 
تمایالت شــخصی آنها در خدمت به جامعه و ترجیح دادن 
منافع جمعی و ملی به منافع فردی است به عبارتی تشکل ها 
مکان هایی هســتند که انســان ها با هدف دفاع و صیانت از 
منافع جمعی با اتکا به توان و تجربه فردی حضور می یابند 
و در یک هدف گذاری مشترک با بهره گیری از خرد جمعی 
سعی در اصالح امور جامعه به ویژه اعضای خود دارند. فلذا 
بــا اعتقاد به این که می توانم و عالقه مند به توســعه جامعه 
هستم پا به عرصه انتخابات اتاق گذاشته ام. شاید با همفکری 
و همکاری یکدیگر بتوانیم در آینده شــاهد اتاق بازرگانی 
پویا و اثر گذار در عرصه فعالیت های اقتصادی کشور و علی 

الخصوص ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات ملی باشیم.

  برنامه هــای اصلی و پیشــنهادی شــما در صورت 
برگزیده شدن در این انتخابات چه خواهد بود؟

با توجه به جایگاه اتاق هــای بازرگانی و توانایی هایی که در 

حوزه قوانین و مقررات دارند به نظر می رســد در راستای 
صیانــت از منافع و مصالــح اعضا و فعــاالن اقتصادی به 
درستی فعالیت ننموده اند و عمدتا فعالیت اتاق ها خالصه 
شده اســت به رفتن ســفرهای خارجی بی هدف و پذیرش 
هیأت های تجاری خارجی بــی نتیجه در حالی که اتاق های 
بازرگانی در شرایط فعلی می توانند با اطالع رسانی درست 
و بموقع مجلس و دولــت را در اتخاذ تصمیم های منطقی و 
سیاســت گذاری های اصولی یاری نمایند. پس در صورت 
حضور در اتاق بازرگانی سعی خواهیم نمود برنامه های زیر 

را پیگیری و قابلیت اجرایی بدهیم.
۱.پیگیــری اجرای کامــل مــوارد هفتگانه طــرح تحول 
اقتصادی در رأس آن اصالح سیستم بانکی – اصالح نظام 

مالیاتی 
۲.تالش برای بهبود مســتمر فضای کســب و کار و ایجاد 

امنیت سرمایه گذاری برای فعاالن اقتصادی
۳.کاهش تصــدی گــری دولــت در حــوزه فعالیت های 
اقتصادی و افزایش توان بخش بخــش خصوصی در اداره 

امور خود
۴.تالش برای ارائه نظرات سازنده و تأثیرگذار بر دولت و 

مجلس برای کاهش و یا رفع موانع تولید و صنعت
۵.تالش برای بهبود روابط اقتصادی و تجاری کشــورمان 

در کشورهای هدف
۶.ایجــاد فضــای همدلــی و همگرایی در فعــاالن بخش 

خصوصی در راستای اهداف مشترک.
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  از دیدگاه شــما تاثیــر گــذاری فعالیت های اتاق 
بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار چگونه است؟

تاثیر اتاق بر محیط کســب و کار: در ایران به نظر بنده بخش 
خصوصی واقعی )غیر وابسته به دولت( بدلیل زیرساخت های 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نداریم و نخواهیم داشت )درآمد 
بخش خصوصی همیشه وابسته به دولت است چراکه قدرت و 

اقتصاد دست حکومت و حاکمیت می باشد( 
از دیدگاه بنده اقتصاد ایران یک اقتصاد ۱00% دولتی اســت 
و  شعار خصوصی سازی سالهاست تالش شده پوششی برای 

این واقعیت ایجاد گردد!؟
در چنین فضایی اتاق بازرگانی با پرچمی که عنوان" پارلمان 
بخش خصوصی"برآن نقش بســته است قرار است مهمترین 
وظیفه خود که دفــاع از بخش خصوصی اســت را با رویکرد 

بهبود محیط کسب و کار عملیاتی کند.
مشــکل و مانع بزرگ هم به عقیده بنده خود بخش خصوصی 
است که هنوز به بلوغ کافی برای شــانه به شانه شدن با دولت 
مقتدر را ندارد چراکه این بخش بدلیل کاهش ســرمایه های 
اجتماعی و فقدان اعتماد در کالن جامعه با چشم اندازی کوتاه 
مدت و زود بازده به مسائل مجبور است بنگرد که خود مانعی 

برای اعتماد دولت به این بخش نیز می گردد.
عمدتًا در اتاق های بازرگانی سراســر کشــور )به گواه موارد 
منتشــره در ســایت اتاق ها و ماهنامه های آنها( مســائل و 
مشکالت صرفًا بیان می شــود ولی برای عملیاتی شدن آنها 
آنقدری که صراحت و پیگیری در بیان هســت در عمل و در 

پیگیری نمی باشد.

بطور خالصه از دیدگاه بنده زمانی اتاق بازرگانی می تواند تاثیر 
بر محیط کسب و کار داشته باشد که هیات نمایندگان آن:

- افرادی باشند که رانتی نباشند
- افرادی شفاف و صریح باشند

-آشنا با مشکالت باشند
- از تمام طیفها و رســته های کســب و کار باشند)از کوچک 

و بزرگ(
- با سند و مدرک صحبت کنند

- اهل مطالعه کتاب باشند
- حرف و عملشان یکی باشد

- به لحاظ موقعیت شغلی و بنگاه خود دچار خود سانسوری نگردد
- اولویت دادن به نفع عموم تا شخص یا گروه خود

- با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی ارتباط داشته و موجبات 
تقویت آن را فراهم آورد

البته نباید فراموش کرد که اتاق بازرگانی دارای قانونی است 
مصوب مجلس شورای اسالمی و بودجه آن از محل مالیاتها 
تامین می گردد فلذا هیچگاه نمی توان از اتاق بازرگانی رفتار 

و عملکردی ۱00% موافق نظر بخش خصوصی مطالبه نمود.
حال اگر اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است بایستی 
هیات نمایندگان آن تعهد نمایند که هر سال شاخصای مذکور 

بهتر از سال قبل گردد.
هنر اتاق مطابه حق مسلم بخش خصوصی از دولت است و آن 
چیزی جز کاهش هزینه مبادله )یا کاهش هزینه هایی است که 
بخش خصوصی نباید پرداخت کند اما مجبور به پرداخت آن 

است( نمی باشد.
اتاق بازرگانی بایســتی بتواند از حکومت و حاکمیت مطالبه 

نماید که " اگر حکومت -حاکمیت از بخش خصوصی مالیات-
حق گمرکی-حق بیمه-عوارض شهرداری و غیره دریافت می 
نماید در مقابل هم حکومت- حاکمیت موظف به ارائه بســتر 

سالم و با ثباتی برای کسب و کار می باشد"

  هدف شما از کاندیداتوری در انتخابات اتاق ایران چیست؟
-  بعنوان حضور نماینده ای از بنگاه های کوچک و متوسط

- بعنوان حضور نماینده ای از صنعت برق
-  بعنوان نماینده ای از جامعه پیمانکاران

  برنامه هــای اصلــی و پیشــنهادی شــما در صورت 
برگزیده شدن در این انتخابات چه خواهد بود؟

محورهای اصلی برنامه های بنده به شرح زیر می باشد:
-     حضور موثر در کمیسیون های اتاق از جمله کمیسیون انرژی

-     تالش برای ایجاد کمیته فعال برق ذیل کمیسیون انرژی
-     تالش برای ساماندهی فعاالن و بنگاه های اقتصادی

-     تغییر رویکرد اتاق از حرف به عمل
-     ایجاد کمیســیون بررســی قوانین حاکم بر کســب و کار 
بمنظور پایش قوانین و اعالم مشــکالت و نارســایی های 

قوانین موجود به مسوولین مربوطه
-     تقویت نقش شــورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت 
)از دیدگاه بنده این شــورا تاکنون هیچ خروجی موثری برای 

بخش خصوصی نداشته است(
شعار بنده : 

 X )تالش و کوشش + عملگرایی+مطالعه +تجزیه و تحلیل(
)شفافیت( =  بقا + رشد---< پیشرفت

 مهدی مسائلی
نامزد انتخابات اتاق اصفهان 

تاریخ تولد: ۱۳۵۶/0۵/۱۲/ کارشناسی برق- قدرت دانشگاه صنعتی اصفهان

رزومه و سوابق شغلی:
اینجانب ۱۴ سال در زمینه های گوناگون ساخت، طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و مدیریت پروژه پست های فشار قوی و نیروگاه های آبی دارای سابقه فعالیت می باشم.

رزومه کارهای تشکلی
۱- از اسفند ۱۳۹0 نیز بعنوان دبیر و عضو هیات مدیره شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق ایران، افتخار همکاری نزدیک تر با سندیکای صنعت برق ایران را دارم.

۲- عضو هیات مدیره و دبیر کمیته پست سازان سندیکای صنعت برق ایران از سال ۱۳۹۱ تاکنون
۳- رییس کمیته کاهش تلفات و افزایش بهره وری سندیکای صنعت برق ایران

۴- رییس کمیته تولید پراکنده سندیکای صنعت برق ایران
۵- دبیر کارگروه مشترک توانیر- سندیکا

رزومه کاری شرکت پردیسان فناوران نیرو:
شرکت پردیسان فناوران نیرو بدنبال توسعه فعالیت های شرکت پردیسان در سال ۱۳۸۶ تاسیس و از سال ۱۳۸۷ شروع به کار نموده است )از ابتدای تاسیس 

تاکنون اینجانب مدیر عامل و عضو هیات مدیره این شرکت می باشم(. فعالیت های این شرکت با شرکت های تابعه وزارت نیرو )شرکت های برق منطقه ای غرب، 
کرمان، اصفهان، خوزستان، سمنان و زنجان و شرکت های توزیع استان های یزد و کرمان همچنین آب منطقه ای یزد( و در صنعت با سنگ معدن مرکزی ایران- 

بافق، فوالد مبارکه اصفهان، در نفت هم با پاالیشگاه نفت بندرعباس و نفت و گاز اروندان پروژه هایی را بصورت EP و EPC داشته است.
همچنین این شرکت دارای کارگاه تولیدی در زمینه مونتاژ تابلو نیز در اصفهان می باشد. محل کارگاه همه در مالکیت شرکت می باشند.

همچنین این شرکت:
- دارای گواهی صالحیت پیمانکاری در رشته نیرو از استانداری اصفهان/ - دارای پروانه فنی مهندسی از سازمان صنایع و معادن استان اصفهان

- عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان/ - عضو سندیکای صنعت برق ایران
- دارای کارت کارفرمایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش صنعت

- دارای پروانه کسب از اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان قطعات الکتریک و الکترونیک در رسته سازنده تابلوهای برق صنعتی
- عضو انجمن صنفی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران/ - عضو انجمن صنایع خورشیدی ایران

منایندگان اتاق،  رانتی نباشند

ویژهنامههشتمینانتخاباتاتاقبازرگانی



58

سید اکبر منتظرین
نامزد انتخابات اتاق اصفهان

متولد: ۱۳۴۴ سمنان
متولد: ۱۳۴۲

فوق لیسانس مدیریت صنایع

رزومه و سوابق شغلی:
شرکت کالیوز که به امر تولید درب بازکن های صوتی و تصویری و المپ کم مصرف مبادرت می ورزد توسط آقای سید اکبر منتظرین 

مدیریت می شود. ایشان در سال ۱۳۴۲ متولد شد و در سال ۱۳۶۲ در رشته الکترونیک وارد دانشگاه گردید. 
نامبرده از سال ۱۳۶۷ و پس از فارغ التحصیلی در صنعت اپتیک اصفهان وابسته به وزارت دفاع ابتدا به عنوان قائم مقام و سپس مدیر 
بخش الکترونیک فعالیت می نماید که اهم فعالیت آن مدیریت پروژه انتقال تکنولوژی یک محصول دفاعی از کشور انگلیس بود. 
عالقه وافر ایشان به امور مدیریتی و اجرایی باعث شد در سال ۱۳۷۴ در رشته مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری فوق 

لیسانس خود را اخذ نماید.
ارائه مقاله علمی تحت عنوان بهره وری و چگونگی آن در مجله تدبیر ارگان سازمان مدیریت صنعتی در سال ۱۳۷۵ از اولین یافته 
های علمی ایشان در زمینه مدیریت و طراحی اسکوردبرد ورزشگاه تختی اصفهان و تابلو اعالنات پرواز فرودگاه شهید بهشتی اصفهان 
به عنوان اولین سیستم الکترونیکی اطالعات پرواز در کشور همراه با دوستان هم شرکتی خود در سال ۱۳۷0 از اولین فعالیت های 

ایشان در زمینه الکترونیک بود. 
با توجه به کارکرد و تخصص ایشان، مسئولین امر در سال ۱۳۷۶ از ایشان خواستند تا در امور اقتصادی صنایع دفاع فعالیت نماید و 
لذا همزمان با آغاز برند سازی تجاری شرکت صاایران به عنوان بزرگ ترین شرکت الکترونیک ایران )چه در بخش خصوصی و چه در 
بخش دولتی( مسئولیت شعبه اصفهان صاایران به ایشان واگذار شد. ایشان پس از چهار سال فعالیت در این مسئولیت از یک طرف 
با تغییر ساختار و سیاست گذاری های صاایران مواجه و از طرف دیگر تشخیص می دهد که ساختارهای اقتصادی مناسب به نحوی 
که سرعت بهره وری را افزایش دهد در سیستم های دولتی کمتر امکان پذیر است. لذا در سال ۱۳۸0 با کمک بعضی از دوستان خود 
و با وارد نمودن تجهیزات تولید الکترونیک از آلمان نسبت به تأسیس شرکت ثانی نیک به عنوان اولین تولید کننده تلفن رومیزی در 

بخش خصوصی کشور اقدام نمود.
ایشان به دلیل پاره ای از مشکالت مدیریتی که روند رشد شرکت ثانی نیک را با مشکل مواجه کرده بود از آن ساختار جدا و نسبت به 

تأسیس شرکت کالیوز در سال ۱۳۸۳ اقدام می نماید و همان تولید گوشی تلفن را در دستور کار قرار می دهد. 
کالیوز در سال ۱۳۸۷ و پس از یک سال تحقیق درخصوص بازار و موارد فنی نسبت به تولید آیفون تصویری اقدام می نماید. 

کالیوز در سال ۱۳۸۹ موفق به تولید گیرنده دیجیتال می گردد و در سال ۱۳۹۱ المپ های کم مصرف را هم به تولیدات خود اضافه 
می کند. کارخانه کالیوز، هم اینک در زمینی به وسعت بیش از ۸000 متر مربع و زیربنای ۶000 متر مربع به عنوان یکی از بزرگ 
ترین شرکت های الکترونیک اصفهان به کار خود ادامه می دهد در حالی که با تالش بیش از یک دهه هم اکنون یکی از برندهای مطرح 

بازار در زمینه آیفون تصویری می باشد. 

اجرای سیاست های راهربدی اقتصادی با حضور اعضای شایسته میرس است
  از دیدگاه شــما تاثیر گــذاری فعالیت های اتاق 
بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار چگونه است؟
اعضای اتاق های بازرگانی از آنجا که عماًل در صحنه نبرد 
اقتصادی حضور دارند در صورتی که توسط اتاق به خوبی 
ســازمان داده شــوند، می توانند به عنــوان پارلمان بخش 
خصوصی نســبت به تبییــن قوانین اثرگــذار در جامعه از 
طریق مشــاوره با مبادی قانونی به آن صورت که هم منافع 
حاکمیت و هم منافع بخش خصوصی را در نظر بگیرد اقدام 

نمایند.
  هدف شــما از کاندیداتوری در انتخابــات اتاق ایران 

چیست؟
خاًل وجود قوانین کار آمد و اثر گذار بیشتر از همه زمانی 
افســوس انســان را بر می انگیزاند که از وجود پتانسیل 
قوی در اتاق های بازرگانی خبردار می شــویم. شایسته 
نیســت اتاق های بازرگانی که عصاره نخبگان اقتصادی 
کشورند وجود داشته باشــند ولیکن دولت ها در تبیین و 
اجرای سیاســت هایی که همکاری و مالزمت سرداران 
اقتصادی را الزم دارد دچار تردید و بالتکلیفی و اجرای 
آزمون های سعی و خطا شوند. لذا باید تمامی اعضا نسبت 
به حضور فعال در انتخابات اتاق اقدام نمایند تا بتوانند از 

طریق وارد نمودن اعضای شایسته تر و بهترین ها گام های 
مؤثرتــری در تبییــن و اجرای سیاســت های راهبردی 

اقتصادی کشور برداشته شود. 

  برنامه های اصلی و پیشــنهادی شما در صورت 
برگزیده شدن در این انتخابات چه خواهد بود؟

در صــورت انتخاب شــدن تــالش خواهیم نمــود موارد 
فوق الذکر پیگیری و نظــام اجرایی و قانونی مملکت از این 

پتانسیل بیشتر بهره مند شود.
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  از دیدگاه شــما تاثیــر گذاری فعالیت هــای اتاق 
بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار چگونه است؟

وضعیت فعلی و پیش روی اقتصاد کشور بدلیل تغییرات 
در درآمد اصلی دولت یعنی نفت دوران سختی را پیش رو 
دارد که با نگاهی دیگر به ایــن تهدید و اعتقاد به اینکه این 
یک فرصت استثنایی است که پیش روی بخش خصوصی 
قرار دارد بــه نظر اینجانب وظیفه اصلی بــه عهده پارلمان 
بخش خصوصی یعنی اتاق های بازرگانی اســت تا در این 
ورطه بتوانند با یک همدلی جمعی نســبت بــه رفع موانع 
فضای کســب وکار همت کنند و بتوانند رونقی روزافزون 

برای اعضای خود ایجاد کنند.
اینجانب معتقدم انتقاد بــه دولت و قوانین موجود حاصلی 
ندارد و هیچکس نمــی تواند تغییرات مد نظر این بخش از 
اقتصاد را ایجاد کند بجز بخــش خصوصی، بنابراین بهبود 
فضای کســب و کار در گروی یک اتــاق بازرگانی پویا و 

فعال خواهد بود تا با ایجاد انسجام در این بخش و حرکت 
به سمت رفع موانع موجود بهتر از قبل قدم بردارد.

  هدف شــما از کاندیداتوری در انتخابــات اتاق ایران 
چیست؟

تجربه ســه ســاله اینجانب در هیات مدیره سندیکای برق 
شــعبه اصفهان در بســیاری از موضوعات و مشــکالت 
پیش آمــده، این مهم را تقویت نمود کــه حضور نماینده یا 
نمایندگانی از این صنعت در اتاق بازرگانی بســیار راه گشا 
بوده و می تواند کمک شــایانی در بهبود فضای پیش آمده 
در صنعت برق باشــد، لذا با اولویت قرار دادن این هدف و 

همچنین پایه گذاری اهدافی چون: 
- ایجــاد بســتر مناســب بــرای جــذب و حمایــت از 

سرمایه گذاری خارجی در استان
- ایجاد پایگاهی مناسب برای تشکل ها و گروه ها

 - افزایش دانش تخصصی و سطح علمی اعضای اتاق
 و همراهــی و همیاری با اعضا در تمامی مراحل تجاری در 

این راه قدم  برداشتم.

  برنامه های اصلی و پیشــنهادی شــما در صورت 
برگزیده شدن در این انتخابات چه خواهد بود؟
- ایجاد و تقویت کمیسیون انرژی در اتاق اصفهان

- تقویــت مباحث مرتبط با آموزش در راســتای افزایش 
توانمندی ها و دانایی اعضاء 

- الگوبرداری مناسب از اتاق های بازرگانی موفق داخلی 
و بویژه خارجی 

- نظام مندی و هدفمندی تشکل های بوجود آمده وابسته 
به اتاق بازرگانی

-  شناسایی توانمندی های اقتصادی استان بویژه در صنعت 
برق و ارایه آن به بخش های دولتی و خصوصی ذیربط.

جالل وحید دستجردی
نامزد انتخابات اتاق اصفهان

متولد: ۱۳۵۵/  اصفهان
کارشناسی مهندسی صنایع: دانشگاه صنعتی اصفهان

مدیریت استراتژیک: سازمان مدیریت صنعتی تهران

رزومه و سوابق شغلی:
- ۱۵ سال سابقه فعالیت در صنعت برق

- ۵ سال مدیریت عامل شرکت تولیدی رعد)تاکنون(
- عضو هیات مدیره اولین دوره سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان

- رئیس کارگروه کسب و کار سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان

بهبود فضای کسب و کار در گروی اتاق پویا و فعال
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محسن شادمان
نامزد انتخابات اتاق مشهد

متولد ۱۳۴۷
فوق لیسانس مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

رزومه و سوابق شغلی:
مدیر عامل شرکت نیروآوران شرق/ سرمهندسی شیفت نیروگاه مشهد/ مدیر طرح های خاص شرکت مهام شرق/ مدیر عامل شرکت صانع شرق

عناوین اجرایی در حال حاضر:
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت صانع شرق/ رئیس هیئت مدیره شرکت دانش فراست بنیان/ رئیس هیئت مدیره شرکت پیشرو توان نیروی پارس

رئیس هیئت مدیره شرکت همراهان سفر خوش/ عضو هیئت مدیره شرکت خدمات شهرک صنعتی ماشین سازی و فن آوری ها برتر
عضو هیئت مدیره )علی البدل( سندیکای صنعت برق ایران/ رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران – شعبه خراسان

قوانین متناقض یا غیر حامیتی باید شناسایی شود
  از دیدگاه شــما تاثیر گــذاری فعالیت های اتاق 
بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار چگونه است؟
عماًل در قانون، اتاق بازرگانی بعنوان بزرگترین مجلس یا 
مجمع بخش خصوصی تعریف شده است و لذا در سالهای 
بعد قطعًا جایگاه بســیار مناســبتری پیدا خواهد کرد. در 
شــورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی نیز بیشــترین 

سهم به اتاق بازرگانی داده شده است.
بنابراین حضــور در این مجمع بــزرگ بخش خصوصی، 
جهت صیانت از سهم بخش صنعت و خصوصًا صنعت برق 

بسیار موثر خواهد بود.

  هدف شــما از کاندیداتوری در انتخابــات اتاق ایران 
چیست؟

همانگونه که گفته شــد مهمترین هدف اینجانب در اتاق 
بازرگانــی صیانت از منافع بخــش صنعت و مخصوصًا 
صنعت برق می باشد و بطور خالصه و تیتروار می تواند 

موارد زیر را پیگیری کرد.
- تالش در جهت ارتقاء بیشــتر ســهم اتــاق در تعامل 

سازنده همراه چانه زنی بیشتر با بخش دولتی
- پیگیری مشــکالت مختلفی که در ســالهای اخیر در 
بخشهایی که با بخش دولتی کار می کرده اند، مخصوصًا 
صنعت برق. لذا از این مشکالت می توان به عدم اجرای 
قانون رفــع برخی موانع تولید علــی الخصوص مباحث 
تأمین اجتماعی و گشایش اعتبار اسنادی ریالی نام برد. 
همچنین زیان های مختلف بخــش خصوصی مثل عدم 
پرداخت مطالبــات، تعدیلها و خســارت دیرکردها نیز 

حتما بایستی پیگیری خاص شود.

  برنامه های اصلی و پیشــنهادی شما در صورت 
برگزیده شدن در این انتخابات چه خواهد بود؟

برنامــه اصلی اینجانب بــه طور خالصه قطعــًا حمایت از 
صنعت و صادرات است. در این راه باید مسائل زیادی حل 
شــود. مشــارکت بانک ها در همکاری با صنعت و تولید و 
صادرات بسیار کم اســت که باید حل شود. متأسفانه مدتی 
اســت تحریم شــدن دلیل همه مشکالت شــده است اما به 
جرأت می توان گفت کمتر از ۳0% مشــکالت ما به تحریم 
مربوط می شــود. الباقی مشکالت، ضعف قوانین خودمان 
است. قوانین متناقض یا غیر حمایتی یا حتی قوانین حمایتی 

که در اجرا مشکل دار شده است، باید شناسایی و حل شود.
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  از دیدگاه شــما تاثیر گــذاری فعالیت های اتاق 
بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار چگونه است؟
اتاق بازرگاني بعنوان پارلمان بخــش خصوصي درقانون 
پنجم توســعه از اختیاراتي برخوردار شــده كه مي تواند با 
انعكاس مشــكالت فعاالن اقتصــادي وارائه راهكارهاي 

عملي درتوسعه صنعت واقتصاد اثرگذار باشد.

  هدف شــما از کاندیداتوری در انتخابــات اتاق ایران 
چیست؟

بنظر مي رســد كه نام جــا افتاده اتــاق بازرگاني، چینن 
تداعي مي نماید كه فقط براي ارتقاء سطح فعالیت هاي 
بازرگاني و تجاري )و بیشــتر در بعد وارداتش( در اتاق 
تصمیم گیري مي شود و توجه به صنعت و رشد و رقابتي 

شدن تولید و علت یابي عللي كه رقابت تولیدات داخلي 
ضعیف تر دیده مي شــوند، كم رنگ تر اســت. در حالي 
كه اگــر بازرگاني خارجــي بمفهوم صــادرات تولیدات 
داخلي مدنظر باشــد، ابتــدا باید از خــود تولید حمایت 
کرد و بدان پرداخت و در رفــع علل ارائه طریق نموده و 
تالش كرد تا بدینوسیله با رقابتي شــدن تولید و ارتقاء 
كیفیــت، زمینه صــادرات آن فراهم شــود و در این امر 
در سیاســتگذاري هایي كــه فعاالن اقتصــادي را تحت 
تاثیر قــرار مي دهند، دقت نمود تا اهــداف پیدا و پنهان 
تصمیمات و موافقت ها در برگیرنده منافع تولیدكنندگان 
و فعاالن اقتصادي باشد. ضرورت تقویت چنین تفكري 

در اتاق از انگیزه هاي داوطلبي اینجانب است.

  برنامه های اصلی و پیشــنهادی شما در صورت 
برگزیده شدن در این انتخابات چه خواهد بود؟

 در واقع برنامه هاي مورد نظر در پاســخ به ســؤال قبل 
اعــالم شــد. آرزوي حقیــر بر این اســت كــه فرصت 
پیشنهاد و حمایت از روش هایي كه شرایط رقابتي براي 
تولیدكنندگان و فعاالن اقتصادي را فراهم کند را داشته 

باشم و اهم آنها را به ترتیب زیر مي دانم.
. دفــاع از رقابتي شــدن هزینه هاي تولیــد و تالش در 

شناسایي نقاط ضعف و قوت آن.
. دفاع از برنامه هاي سیستمي در ارتقاء كیفیت تولیدات 

داخلي.
. حمایت از توسعه بازارهاي صادراتي.

ولی اله بیات
نامزد انتخابات اتاق زنجان

متولد: ۱۳۳۲/۲/۶- زنجان
لیسانس مهندسی صنایع

رزومه و سوابق شغلی:
فعالیت آزاد و بدون بیمه؛ ۸ سال 

شرکت پارس سویچ؛
سرپرست قطعه سازی، ۱۳۶۴- ۱۳۶۵/  مدیر تولید و برنامه ریزی کارخانه، ۱۳۶۵- ۱۳۷0

معاونت پروژه انتقال دانش فنی HV کلیدهای فشار قوی از ABB و مدیر واحد قراردادها، ۱۳۷0- ۱۳۷۶
معاونت تولید و برنامه ریزی و امور پیمان ها، ۱۳۷۷- ۱۳۸۱/ معاونت بازرگانی، فروش و امور پیمانها، ۱۳۸۱- ۱۳۸۳

شرکت توسعه معادن روی ایران؛ معاونت طرح و برنامه و مدیر کمیته فنی، ۱۳۸۳- ۱۳۸۴، به مدت ۱۴ ماه
شرکت راهان توان؛ مسئول طرح و توسعه، ۱۳۸۴- ۱۳۸۵، به مدت ۱۹ ماه

شرکت فیبر فشرده فارسیان؛ مدیر پروژه تولید MDF با ظرفیت ۶۵0 مترمکعب در روز و با سرمایه گذاری ۴۲ میلیون و ۲۳0 هزار یورو و ۳00 میلیارد ریال
۱۳۸۴- ۱۳۸۵، به مدت ۱۹ ماه

شرکت پارس سویچ؛ مدیر عامل، ۱۳۸۵ تا کنون
مشاوره در طراحی و اجرا و نظارت چند شرکت صنعتی در زنجان

رضورت تفکر حامیت از تولید در اتاق
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حوزه انتخاباتیسمتنام و نام خانوادگی 
(محل صدور کارت)

تهرانرئیس هیأت مدیرهعلیرضا کالهیسیم و کابل ابهر1

تهرانرئیس هیأت مدیرهمحمد پارساپارس تابلو2

تهرانمدیرعاملحمیدرضا صالحیآزمایشگاه های صنایع انرژی3

تهرانمدیرعاملابراهیم ولدخانیایران ترانسفو4

تهرانرئیس هیأت مدیرهمحمد انصاریکیسون5

تهرانمدیرعاملسام سروشیانرای آوین فن6

تهرانمدیرعاملمحمد هاشمیسازگان ارتباط7

تهرانمدیرعاملمهدی ناظمیان(فرپام)فرا پنداران آریا موج 8

اراکرئیس هیأت مدیرهمحمد فارسیسازه های فلزی یاسان9

اراکعضو سابق هیأت مدیره سندیکامنوچهر توسطیرویان فرآیند10

اصفهانرئیس هیأت مدیرهعلی صفر نوراهللصفانیکو11

اصفهانمدیرعاملمهدس مسائلیپردیسان فناوران نیرو12

اصفهانمدیرعاملامیررضا برکتینتولید ملزومات برق13

اصفهانمدیرعاملوحید دستجردیتولیدی رعد14

اصفهانمدیرعاملعلی اکبر منتظرینموج یکتا اسپادانا15

مشهدمدیرعاملمحسن شادمانصانع شرق16

مشهدرئیس هیأت مدیرهرضا نخاولیپارت کنترل خراسان17

زنجانمدیرعاملفرزلد عباسییارادان صنعت18

زنجانمدیرعاملولی اهلل بیاتپارس سوییچ19

زنجانمدیرعاملعلی یگانه فردسرمایه گذاری کارکنان صنعت برق20

کرمانمدیرعاملرضا جبالبارزیجبال الکتریک21

کرمانرئیس هیأت مدیرهبهروز حیدری نسبکرمان تابلو22

البرزرئیس هیأت مدیرهناصر شایانآران انرژیالبرز23

سمنانمدیرعاملفرج اهلل معماریآریا ترانسفو شرقسمنان24

شیرازمدیرعاملاسداهلل زمانیتابان نیروشیراز25

قممدیرعاملآریا صادق نیت حقیقیقم آلیاژقم26

قزوینمدیرعاملسیدعلی عاملیکنتورسازیقزوین27
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اخبارسندیکا

نمایندگان تابلو سازان در کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت معرفی شدند
نمایندگان کمیته سازندگان تابلوهای برق در کمیته جدید ارزیابی و تشخیص صالحیت  - سندیکا- معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، هیأت رییسه کمیته سازندگان تابلوهای برق در شصت و یکمین جلسه این 
کمیته که در تاریخ پنجم بهمن ماه سال جاری برگزار شد، نمایندگان خود در کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت را تعیین کردند.

در ادامه این جلسه که با حضور مدیران شرکت های الکترو کویر، کرمان تابلو، آذر فنون تابلو، ایران سیبوک و آقای شریفی)دبیر 
کمیته( برگزار شد، پیشنهاد استفاده از جزوه مهارت ها و نکات آموزشی از طریق برگزاری سمینار یا همایش توسط خانم ریحانی 
نیا )نماینده شرکت آذر فنون تابلو( مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمصم گیری به جلسه آتی کمیته موکول شد.

همچنین موضوع درخواست از شرکت های عضو کمیته تابلو ساز، مبنی بر معرفی تولیدات و توانایی اجرایی خود در یک صفحه 
A4 به زبان انگلیسی مطرح و به تصویب رسید.

با پیگیری های کمیته انرژی های تجدید پذیر انجام شد:

سندیکا عضو کمیته انرژی های تجدیدپذیر توانیر 
به دنبال پیگیری های کمیته انرژی های تجدید پذیر سندیکا مبنی بر حضور نماینده این کمیته در جلسات کمیته انرژی های تجدید 

پذیر توانیر، مهندس حمید رضا صالحی به عنوان نماینده سندیکا به این کمیته در توانیر معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، با پذیرفته شدن درخواست عضویت کمیته انرژی های پذیر سندیکا مقرر 

شد که از این پس از نماینده این کمیته سندیکا نیز در جلسات توانیر دعوت به عمل آید.
الزم به ذکر است این جلسات به ریاست دکتر داود منظور – قائم مقام مدیر عامل و رییس کمیته انرژی های تجدید پذیر توانیر 

- و به صورت هفتگی برگزار می شود.

کمیته انرژی های تجدید پذیر خواستار شد:

عضویت در کارگروه بررســی و تعیین خرید برق از انــواع فناوری های انرژی 
تجدیدپذیر وزارت نیرو

 سندیکای صنعت برق ایران، طی نامه ای خطاب به معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و امور اقتصادی، عضویت در کارگروه 
بررسی و تعیین خرید برق از انواع فناوری های انرژی تجدیدپذیر را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران،  کمیته انرژی های تجدید پذیر در این نامه با تأکید بر اهمیت همکاری های  
مشــترک دولت و بخش خصوصی به تأثیر گذاری این تعامل در رشــد و ارتقای صنعت  برق اشــاره می کند و می افزاید: هیئت 
-رئیســه کمیته انرژی هــای تجدیدپذیر خود را موظف بــه همکاری و تعامل با کارگروه بررســی و تعیین خرید بــرق از انواع 

فناوری های انرژی تجدیدپذیر وزارت نیرو در مسیر  تحقق برنامه ها  و اهداف مشترک می داند.
در ادامــه همچنین مهندس حمیدرضا صالحی، رییــس کمیته انرژی های تجدیدپذیر به عنوان نماینده ســندیکا برای حضور در 

جلسات کارگروه معرفی شده است.

اعالم اســامی شــرکت های فعال در زمینه انرژی های تجدید پذیر به دفتر برق 
روستایی توانیر 

در پی درخواست دفتر برق روستایی شرکت توانیر، آخرین لیست شرکت های عضو کمیته انرژی های تجدید پذیر سندیکا به این 
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دفتر معرفی شدند. 
به گزارش روابط عمومی ســندیکای صنعت برق ایران، مهندس ولی الدین مصلحتی شربیانی مشاور مدیر عامل و مجری طرح 
برق روستایی کشور طی نامه ای به سندیکا بمنظور بروز رسانی لیست اسامی شرکت های فعال در زمینه پروژه های انرژی های 
تجدیدپذیر و معرفی به شرکت های توزیع نیروی برق اعالم آخرین لیست شرکت های فعال در خصوص انرژی های تجدید پذیر 

را خواستار شد.
بر پایه این گزارش، ســندیکای صنعت برق ایران نیز در پاسخ به این نامه، لیســت به روز شرکت های فعال در زمینه انرژی های 

تجدید پذیر را به همراه نام مدیر عامل، شماره تماس، آدرس و زمینه فعالیت آنها به دفتر برق روستایی توانیر ارسال کرد.
الزم به ذکر است در حال حاضر ۵۳ شرکت از  اعضای سندیکا در حوزه انرژی های تجدید پذیر  فعالند.

کمیته انرژی های تجدید پذیر تأکید کرد:

ضرورت اصالح نرخ خرید برق تولیــدی از انرژی های تجدید پذیر در برنامه 
ششم توسعه

کمیته انرژی های تجدید پذیر، طی نامه ای خطاب به دبیر ســندیکای صنعت برق ایران، پیشــنهادات خود را در خصوص قانون 
برنامه پنجساله برنامه ششم توسعه به هیأت مدیره سندیکا اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی ســندیکای صنعت برق ایران، از جمله موارد مهم تأکید شــده، جهت درج در برنامه ششــم توسعه می 
تــوان به اصالح نرخ خرید برق تولیدی از انرژی های تجدیدپذیر  ) بند ب ماده ۱۳۳ ( و اصالح مدت زمان خرید تضمینی برق 

تجدیدپذیر اشاره کرد.
 همچنین استفاده از سیاست های تشویقی و حمایتی دیگر به غیر از نرخ خرید تضمینی برق که در حال حاضر تنها روش حمایتی 
اســت و نیز اعطای تســهیالت مالی برای ســرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر و تاســیس صندوق حمایت از انرژی های 

تجدیدپذیر از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این نامه است. 
 

طی نامه ای به مهندس نظام الملکی عنوان شد:

معرفی کمیته انرژی های تجدیدپذیر جهت اجــرای پروژه های تجدیدپذیر در 
کشور عراق

ســندیکای صنعت برق ایران، طی نامه ای به مدیر کل دفتر توســعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندســی به معرفی کمیته 
انرژی های تجدید پذیر جهت اجرای پروژه های تجدید پذیر در کشور عراق پرداخت.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، در این نامه آمده است: با توجه به اهمیت موضوع انرژی های تجدیدپذیر 
و جایگاه بخش خصوصی در موضوع مذکور، از ســال ۱۳۸۹ کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر در سندیکای صنعت برق 
ایران با حضور شرکت های معتبر فعال در زمینه مشاوره، طراحی، ساخت تجهیزات و نصب و اجرای انواع سامانه های انرژی های 
تجدیدپذیر تشــکیل و اکنون کمیته مذکور با بیش از ۵0 شرکت معتبر عضو- که اســامی آنها به پیوست آمده است- به یکی از 

فعال ترین و تأثیرگذارترین نهادهای مرتبط در این حوزه تبدیل شده است. 
در ادامه همچنین تأکید شده است که این شرکت ها عالوه بر پوشش دادن نیازهای داخلی، آماده اجرای پروژه های برون مرزی و 

ایفای نقش موثر در توسعه صادرات در این حوزه نیز می باشند.
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در نشست اعضای هیأت رییسه کمیته انرژی های تجدیدپذیر با دکتر نوروز زاده مطرح شد:

طرح سرمایه گذاری ایدرو در تولید سلول خورشیدی با مشارکت سندیکا
اعضای هیأت رییســه کمیته انرژی های تجدید پذیر، جلســه هفدهم دی ماه این کمیته را به میزبانی دکتر نوروززاده در سازمان 

گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(، برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، در آغاز جلسه مهندس صالحی، ضمن معرفی کمیته انرژی های تجدیدپذیر 
ســندیکا به وجود منابع غنی معادن سیلیس در کشور و پتانســیل تولید ویفر قابل استفاده در انرژی های نو و صنایع الکترونیک 
اشــاره و تاکید کرد که با توجه به وارداتی بودن پنل مصرفی کشورهای عربی همسایه، ایران پتانسیل تبدیل شدن به قطب تولید 
ویفر در منطقه را داراســت. وی همچنین با اشاره به این که سه تولیدکننده پنل کشــور واردکننده ویفر هستند که با تولید داخلی 
ویفر، نیاز تولیدکنندگان داخلی نیز رفع می شــود. مهندس صالحی همچنین بر امکان ایجاد ارتباط با دانشگاه ها و اعالم آمادگی 
دانشــگاه های امیرکبیر و پلی تکنیک میالن را به منظور توســعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر با همکاری سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع اعالم کرد.
دکتر نوروززاده، سرمایه گذاری در این صنعت را اجتناب ناپذیر دانست و حمایت ایدرو را در سرمایه گذاری این طرح اعالم کرد. 
دکتر نوروز زاده، همچنین تاکید کرد که الزم  اســت سرمایه گذار و نسبت مشارکت مشخص شود که البته با توجه به اینکه هدف 
سازمان توسعه است، عدد این نسبت مهم نیست. در ادامه دکتر نوروززاده با اشاره به مطالعات زیادی که توسط سازمان تهیه شده 
است، پیشنهاد کرد که طی جلسات مشترکی بین سازمان و بخش خصوصی این موضوع پیگیری و اطالعات وزارت صنایع در 

اختیار شرکت ها قرار گیرد و  کارها عملی شود.
دکتر نوروززاده، مرحله تولید سیلیس معدن تا پلی سیلیکون شمش را کار نوسازی صنایع و پروسه بعد از آن را مربوط به وظایف 

بخش خصوصی دانست.
در ادامه آقای خدامه نیز با توجه به اینکه حضور در بازارهای منطقه منوط به کیفیت و استانداردهای باال است و با توجه به مصرف 
پایین کشــور پیشــنهاد کرد که ماکزیمم ده میلیون دالر سرمایه گذاری در تولید ســلول صورت بگیرد که در این صورت، امکان 

استفاده از آن در کارخانه های تولید شیشه نیز وجود خواهد داشت.
مهندس صالحی نیز ضمن اظهار تأســف در خصوص توســعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر در کشــورهای همســایه از جمله 
تاجیکستان و... گفت: علی رغم این که ما در صنعت برق بسیار از آنها جلوتر هستیم آنها بسیار پیشروتر از ما هستند و بسیاری از 
منابع آنها از بانک توسعه آسیایی)ADB( و به صورت بالعوض تامین می شود که متاسفانه ایران عضو این بانک نیست. مهندس 
صالحی در این خصوص پیشــنهاد کرد که ایران عضو این بانک شود و از تسهیالت آن استفاده کند که در این خصوص مقرر شد 

آقای دکتر نوروززاده نامه ای را جهت عضویت در این بانک به دکتر جهانگیری ارسال کنند.
در پایان این نشست، دکتر مهویدی بیان کرد که سرمایه گذاران بخش خصوصی در تولید نیروگاه های فتوولتاییک که به سازمان 
مراجعه می کنند، دلیل اصلی عدم رغبت به سرمایه گذاری را برگشت سرمایه بیشتر از پنج سال بخش خصوصی و ریسک باالی 
ســرمایه گذاری می دانند که بایستی دولت اقدامات الزم را جهت پنج ســال خرید تضمینی و پنج سال مجوز صادرات به بخش 

خصوصی انجام دهد که مهندس آرمودلی آمادگی سانا را برای هرگونه همکاری در این بخش را اعالم کرد.

به منظورگسترش همکاری با وزارت صنایع:

کمیته انرژی های تجدید پذیر طرح توجیهی خود را ارائه می کند 
اعضای کمیته انرژی های تجدید پذیر، جلســه پنجم بهمن مــاه این کمیته را با هدف بحث و تبــادل نظر در خصوص چگونگی 

مشارکت این کمیته درباره طرح پیشنهادی وزارت صنایع در تولید سلول های خورشیدی برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، در ابتدای جلسه مهندس حمید رضا صالحی گزارشی از جلسه هیات رییسه 

کمیته با دکتر نوروز زاده )معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ایدرو( را در رابطه با تولید سلول خورشیدی ارائه کرد. 
مهندس صالحی با توجه به ملی بودن و باالبودن رقم ســرمایه گذاری، حمایت و ســرمایه گذاری دولــت در این طرح را الزم و 
ضروری دانست و نتیجه آن را منوط به شرایط توســعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر معرفی کرد. او همچنین بر بررسی دقیق 
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تمام ابعاد آن در صورت تصمیم کمیته جهت مشــارکت در این طرح - با توجه به اینکه شــریک بزرگی همچون دولت خواهیم 
داشت- تاکید کرد.

در ادامه اعضا به بیان نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با طرح پیشنهادی پرداختند که پایین آمدن قیمت نفت، مشخص شدن 
میزان قیمت تمام شــده و امکان قابلیت رقابت با کشــورهای دیگر، باال بودن میزان ظرفیت پیشنهادی وزارت صنایع، توسعه 
اهداف و چشم انداز شرکت ها، توجه به صادرات جهت موفقیت در اجرای این طرح، شروع به کار با ظرفیت پایین تر و توسعه این 

طرح طی افق زمانی مشخص و... از نکات مورد طرح در جلسه بود.
در ادامه مهندس بخشــی، پیشــنهاد کرد با توجه به اینکه در طرح توجیهی، این مســایل و دغدغه ها دیده می شود، ابتدا یک طرح 
توجیهی تهیه شود و بر اساس آن در مورد نحوه تعامل با دولت و نحوه حضور اعضا در این طرح ) به صورت کنسرسیوم، تشکیل 

شرکت مشترک و ...( بحث و بررسی شود. 
وی همچنین اضافه کرد: در مورد این طرح دو نگاه می توان داشت. اول اینکه فقط به مشکالت فکر کنیم و صورت مساله را پاک 
کنیم و از طرح خارج شویم. دوم اینکه فرصت ها و مشکالت را شناسایی کنیم و وارد این طرح شویم که مورد دوم منطقی تر است، 
چرا که در صورت کناره گیری بخش خصوصی، دولت خود ورود کرده و مجددا بخش خصوصی، وابستگی دیگری به دولت پیدا 

می کند و ورود به این طرح را جهت افزایش حضور بخش خصوصی الزم و ضروری دانست.
در پایان جلسه مقرر شد، کارگروهی متشکل از شرکت امیدسامه، مبنابهینه سازان نیرو و فاران طی دو هفته آینده طرح توجیهی را 
آماده و در جلسه بعدی از اعضای عالقه مند به مشارکت دعوت و در قالب ارقام و اعداد مزیت ها و کاستی های این طرح مشخص 

شود و در نهایت چگونگی همکاری با وزارت صنایع مشخص شود.

رییس و نایب رییس کمیته تخصصی تولید پراکنده انتخاب شدند

انتخابات هیأت رییســه کمیته تخصصی تولید پراکنده – سندیکا- با حضور اعضای این کمیته و در محل سندیکای صنعت برق 
ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، در این انتخابات که در تاریخ نوزدهم بهمن سال جاری برگزار شد، مهندس 
مسائلی نماینده شرکت پردیسان فناوران نیرو با ۵ رأی به عنوان رییس  و مهندس مسلمی نماینده شرکت معیار توسعه نیرو با ۴ 

رأی به عنوان نایب رییس این کمیته انتخاب و معرفی شدند.

کمیته حقوقی و قراردادها بازنگری ماده 86 شرایط عمومی پیمان را خواستار شد
کمیته حقوقی قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران، در جلسه چهاردهم دیماه خود خواستار بررسی و بازنگری مجدد موضوع 

ماده ۶۸ شرایط عمومی پیمان شد.
به گزارش روابط عمومی ســندیکای صنعت برق ایران، در این جلســه با توجه به این که در کارگروه مشــترک توانیر و سندیکا 
موضوع استفاده تولید کنندگان و پیمانکاران از موافقتنامه شرایط عمومی پیمان EPC  مورخ ۸0/۱۱/۱۴ شماره ۵۴۹0 مورد 
بررســی قرار گرفته بود، پس از طرح این موضوع در کمیته حقوقی و قراردادها مقرر شد با توجه به اینکه ماده ۶۸ شرایط عمومی 
پیمان فوق باعث ایجاد مشــکالت برای فعالین و پیمانکاران بخش خصوصی می شــود این موضــوع در هیات مدیره طرح و 

درخواست تأیید هیأت مدیره به ابالغ شرایط عمومی پیمان موصوف تأکید شود.
در این جلسه همچنین با توجه به مکاتبه سندیکا در خصوص بررسی استفاده از تسهیالت فاینانس به قائم مقام وزیر نیرو و ارجاع 
این نامه به معاون وزیر نیرو، پس از بحث و بررسی در این خصوص مقرر شد، ضمن ارتباط با جناب آقای مهندس دائمی معاون 

برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو برگزاری جلسه ای حضوری نیز از ایشان پیگیری شود.

اخبارسندیکا
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اخبارسندیکا

تبدیل یا ادغام کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو به هیأت مدیره واگذار شد
سازندگان دکل های انتقال نیرو در جلسه نهم دی ماه این کمیته، موضوع تبدیل کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو به انجمن و یا 

ادغام این کمیته به کمیته های دیگر را به هیأت مدیره سندیکا واگذار کردند.
به گزارش روابط عمومی ســندیکای صنعت برق ایران، در این جلسه که با حضور نمایندگان شرکت های فراگستر بیستون، گام 
اراک، سازه های فلزی یاسان، دکل سازان کالن و دبیر کمیته )آقای شریفی( برگزار شد، با توجه به نظر حاضران در جلسه تبدیل 

یا ادغام کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو به هیأت مدیره  سندیکا واگذار شد.
بــر پایه این گزارش، کمیته بر اســاس ماده ۵ قانون بهبود مســتمر کســب و کار و با توجه به اینکه اتاق ها مکلفند فهرســت ملی 
تشکل های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعالم نمایند و همچنین موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی 
فعال زمینه های الزم را ایجاد کنند و در فعالیت هایی که تشکل های موازی وجود دارد زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و 
انسجام تشکل های موازی را فراهم کنند، هر گونه اتخاذ تصمیم در خصوص تبدیل کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو به انجمن 
و یا ادغام کمیته با ســایر کمیته ها را به هیأت مدیره محترم سندیکا واگذار کرد و مقرر شد تا هیأت مدیره سندیکا با دوراندیشی و 

مصلحت نگری و مذاکره با سایر انجمن ها در این مورد اقدام نماید.
در ادامه گزارش جلسات برگزار شده با انجمن تولید کنندگان فوالد ایران ارائه و در خصوص آن بحث و تبادل نظر شد. در جلسه 
حاضر، کلیه فعالیت های انجام شــده در خصوص تأمین نبشــی های فوالدی مورد نیاز دکل ســازان صنعت برق اعم از نامه های 
ارسالی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و جلسات برگزار شده با انجمن تولید کنندگان فوالد ایران در این زمینه 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت،  و در ادامه با توجه به این که در مجموع از پیگیری های بعمل آمده نتیجه خاصی حاصل نشده 

است، لذا با تصویب کمیته مقرر شد تالش کمیته در جهت تأمین ارز مبادله ای برای نبشی های وارداتی ادامه یابد.
در پایان جلســه، با توجه به نامه شــماره ۱۲۴۵-۹۳ مورخ ۹۳/۱0/۸ در خصوص درخواســت معرفی نماینده از سوی کمیته 
سازندگان دکل های انتقال نیرو حسین شریفی دبیر کمیته، بعنوان نماینده کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو بمنظور شرکت در 

کارگروه اصالح تعرفه گمرکی معرفی شد.

هدف و مأموریت های سه گانه کمیته کاهش تلفات به تصویب رسید

اعضای هیأت رییسه کمیته کاهش تلفات در دومین جلسه خود، " افزایش مشارکت اعضا در اجرایی نمودن پروژه های کاهش تلفات و 
افزایش بهره وری انرژی )برق( در سطح ملی و بین المللی"  را به عنوان هدف اصلی این کمیته معرفی کردند.

به گزارش روابط عمومی ســندیکای صنعت برق ایران، در این جلسه که سیزدهم دیماه ســال جاری، با حضور حداکثر اعضای هیأت 
رییسه کمیته کاهش تلفات برگزار شد، همچنین مأموریت های سه گانه این کمیته به شرح ذیل اعالم شد:

۱- ایجاد زیرســاختهای الزم)تشــکیل کارگروه های تخصصــی( برای مذاکره با ســازمانها و نهادهای تاثیرگــذار و ذی نفع بمنظور 
تصمیم ســازی و ارائه راهکار جهت تسهیل در انجام سیاستهای مصوب و مشارکت هرچه فعالتر اعضا بمنظور تحقق این طرح ملی در 

سطح کشور 
۲-حضور در مجامع داخلی و بین المللی مرتبط 
۳- همسویی با استانداردهای ملی و بین المللی

بر پایه این گزارش، وزارت نیرو، شــرکت توانیر، محیط زیســت و حوزه های مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع فلزی به عنوان 
نهادها و سازمان های هدف در دستیابی به اهداف این مأموریت ها معرفی شدند.

در این خصوص همچنین تهیه نامه برای معرفی کمیته ها به سازمان های مصوب و عضو گیری کارگروه ها در دستور کار قرار گرفت.
الزم به ذکر است در این جلسه مهندس مسائلی، رییس کمیته کاهش تلفات با اشاره به مصاحبه مهندس حائری در این خصوص گفت: 
اگرچه مساله کاهش تلفات ارزبری کمی دارد اما نقدینگی قابل توجهی نیاز دارد و برخالف تصور مسوولین امر، مبحث کاهش تلفات 

هزینه اولیه قابل توجهی نیاز دارد که البته خیلی کمتر از احداث نیروگاه های جدید خواهد بود.
مهندس عباس زاده نیز ضمن اشــاره به فقر درک قانون در شــرکت توانیر بر لزوم نظارت بر اجــرای صحیح قانون تاکید کرد و افزود: 
بدلیل فشار جهادگونه مساله کاهش تلفات، مشاهده می شود برخی از شرکت های توزیع نسبت به تعریف پروژه های بی پشتوانه اقدام 

نموده اند و بدین ترتیب کاهش تلفات را فرصتی برای تهدید در آینده خواند.
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در پایان مهندس صنیعی نیز از تجربه خود در سریالنکا سخن گفت و بر لزوم همسویی با استانداردهای جهانی در مبحث کاهش تلفات 
تاکید کرد.

اعضای هیأت رییسه کمیته مهندسی مشاور انتخاب شدند

در پی انتخابات هیأت رییسه کمیته مهندسی مشاور- ســندیکا-که در جلسه نوزدهم بهمن ماه برگزار شد، اعضای هیأت رییسه 
این کمیته برگزیده شدند.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، در انتخابات هیأت رییسه کمیته مهندسی مشاور که با حضور اعضای این 
کمیته برگزار شد، آقایان دکتر عربانی)۸ رای(، مهندس مهذب ترابی)۷رای(، مهندس وهابیان)۶رای(، مهندس موسوی)۵رای( 

و مهندس امینی)۴رای( به عنوان اعضای هیئت رییسه انتخاب شدند.
الزم به ذکر است در این انتخابات آقایان مهذب ترابی)نماینده شرکت مشاورنیرو(،  عربانی)نماینده شرکت نامداران صنعت(، 
وهابیان)نماینده شرکت مشانیر(، موسوی)نماینده شرکت پارس نیرو(، رییسی)نماینده شرکت آبنوس(، مسلمی)نماینده شرکت 

معیارتوسعه(  و امینی )نماینده شرکت قدس نیرو( خود را به عنوان کاندیدا معرفی کردند.

رییس و نایب رییس کمیته مهندسین مشاور انتخاب شدند

هیأت رییســه کمیته تخصصی مهندسین مشاور در جلسه بیست و ششم بهمن خود، رییس ونایب رییس این کمیته را انتخاب و 
معرفی کردند.

به گزارش روابط عمومی ســندیکای صنعت برق ایران، دکتر عربانی و مهندس مهــذب ترابی، با رأی اکثریت اعضا به ترتیب به 
عنوان رییس و نایب رییس این کمیته معرفی شدند.

بر پایه این گزارش، دکتر عربانی در سمت خود ابقا و مهندس مهذب ترابی، به عنوان نایب رییس کمیته برگزیده شد.
در ادامه، بحث و تبادل نظر پیرامون مشکالت مالی مشاوران از موضوعات اساسی این جلسه بود که در نتیجه مقرر شد، سندیکا 
طی نامه ای به وزارت نیرو یا شرکت توانیر از شــرکت های تابعه درخواست نماید تا حداقل قسمتی از مطالبات مشاوران را در 

نیمه اول اسفند ۹۳ پرداخت کنند.
تهیه دستورالعملی یکسان جهت ارزیابی مشاوران نیز از دیگر محورهای مهم گفت و گوی اعضای هیأت رییسه در این جلسه بود.

سندیکا از معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی وزارت نیرو درخواست کرد:

ضرورت تجدید نظر در چگونگی انتخاب مهندسین مشاور

ســندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای خطاب به مهندس فالحتیان، خواستار تجدید نظر در انتخاب مهندسین مشاور در 
طرح های صنعت برق شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، مهندس سید علی اصغر میرشکرایی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران 
در این نامه، ضمن انتقاد از رویه نادرستی که در کمتر از یک دهه قبل تا کنون در خصوص انتخاب نادرست مهندسین مشاور 
برای طرح های صنعت برق بنا نهاده شده است، طبق مقررات فیدیک )فدراسیون بین المللی مهندسی مشاور(  انتخاب مشاور 

را تنها بر اساس کیفیت مجاز معرفی می نماید و در ادامه برتری قیمت بر کیفیت را سم مهلک حرفه مهندسی می داند.
بر همین اســاس در بخش دیگری از این نامه آمده است: متأســفانه در این چرخه معیوبی  که در حال حاضر ایجاد شده نه تنها 
شرکت های کوچک را به دلیل توان اقتصادی کمتر، از وارد شدن در رقابت باز می دارد بلکه شرکت های بزرگ نیز در رقابتی 
ناسالم برای حفظ وضعیت موجود خود به قیمت هایی تن می دهند که حداقل های الزم برای کار حرفه ای و شایسته را پوشش 

اخبارسندیکا
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نمی دهد.
گفتنی است مهندس میرشکرایی در پایان این نامه، بر برگزاری جلسه ای با حضور مسؤوالن ذیربط در وزارت نیرو و اعضای 
هیأت رییسه کمیته مهندسین مشاور سندیکای برق را با هدف بررسی شرایط موجود و راه های برون رفت از آن پیشنهاد کرد.

سازندگان یراق آالت توزیع در نودمین جلسه این کمیته:

 برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور کارشناس مالیاتی
ســازندگان یراق آالت توزیع، نودمین جلسه این کمیته را در تاریخ بیست و دوم دی ماه ســال جاری، با حضور آقای خیِّر زاده 

کارشناس امور مالیاتی برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی ســندیکای صنعت برق ایران، اعضای حاضر در جلســه با توجه به بند دو دستور جلسه پس از استماع 
ســخنان و نقطه نظرات آقای خیِّر زاده  پرسش های مالیاتی خود را مطرح کردند و سپس کارشناس امور مالیاتی )نماینده شرکت 

مگ الکتریک( به پاسخگویی به اعضا پرداخت. 
در این جلسه که با حضور نمایندگان شرکت های فراورده سازان شایان، تولیدی صنعتی شبکه، الکترو تابان کنترل، یراق نیروی 
شــایان، بهین تجربه، قوی ساز نیرو، کوشش برق اصفهان، تابان گستر پویا، آراد کاوش پی، یراق آوران پویا و دبیر کمیته برگزار 

شد طبق روال معمول گزارش نمایندگان این کمیته از کمیته های عمومی سندیکا نیز به استماع حاضران رسید. 
همچنین موضوع تعیین شرح وظایف و تقسیم کار بر مبنای موارد کاری شناسایی شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و طی 

آن وظیفه دبیر کمیته و برخی اعضا مشخص شد. گفتنی است، بررسی بقیه موارد نیز به جلسه آتی کمیته موکول شد.

اخبارسندیکا

1. شرکت الک سیم
به مدیریت: جناب آقای سعید مهدی زاد طالعی

زمینه فعالیت: تولید سیم الکی
تلفن:  ۲۲0۲۲0۶۶/ نمابر: ۲۲0۱۹۹۲0

2. شرکت مهندسی صنعتی فهامه
به مدیریت: جناب آقای ساسان مهر کیان

زمینه فعالیت: خدمات مهندسی صنعتی و مشاوره
تلفن: ۲-۸۸۷0۹۶۷0/ نمابر: ۸۸۷0۶۷۸۸

3. شرکت مهندسی سازند
به مدیریت: جناب آقای مصطفی در

زمینه فعالیت: تولید مولد برق )دیزل ژنراتور( و انواع تابلوی برق
تلفن: ۶-۸۸۷۲۳۷۹۵ و / نمابر: ۸۸۷۲۳۷۹۷ 

4. شرکت موج یکتا اسپادانا
به مدیریت: جناب آقای اکبر منتظرین

زمینه فعالیت: تولید آیفون تصویری و المپ کم مصرف
تلفن: ۳۲۶۴۵۱۲۳-0۳۱/ نمابر: 0۳۱-۳۲۶۴۴۲۶۷

5. شرکت ریز موج الکتریک طوس
به مدیریت: جناب آقای جواد سید کالنتری

زمینه فعالیت: تولید تجهیزات حفاظت و کنترل
تلفن: ۳۸۴۶۸۵۵۸-0۵۱/ نمابر: 0۵۱-۳۸۴۱۴0۵۷

سندیکای صنعت برق ایران، مقدم اعضای جدید را گرامی می دارد.

خیر مقدم به اعضای جدید
به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در ماه گذشته ۱۴ شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند. 

بر پایه این گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند:
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بازدید مدیرعامل موسسه رسانه ای الفرات عراق از تام 
ایران خودرو

در ادامه تالش "تام  ایران خودرو" بــراي تقویت حضور خود در بازارهاي صادراتي مثل 
عراق، مدیرعامل موسســه رســانه ای الفرات عراق با هیات همراه، از این شركت بازدید 

کردند.

به گزارش روابط عمومي شــركت تام ایران خودرو، در دیدار مشــترك مدیران ارشد تام 
با شیخ عباس العیساوی مدیرعامل موسسه رســانه ای الفرات عراق و هیات همراه وي، 
معرفي كلي از فضاي كســب و كار تام ارایه شد و تیم عراقي از نزدیك در جریان آخرین 

تحوالت و پروژه هاي تام قرار گرفتند.
در این نشست مشترك، مدیرکل موسسه رسانه ای الفرات عراق با بیان این كه بازار عراق 
بازار بكري براي توسعه و بازسازي زیرساخت به شمار مي رود ادامه داد: تام ایران خودرو 
براي حضور در بازار عراق باید بتواند توانمندي خود را به دولت و مردم عراق نشان دهد، 
در این راستا تبلیغات و اطالع رساني بهترین راه حل معرفي تام خواهد بود. هر هزینه اي 

در این حوزه، مطئنا در آینده به شركت باز خواهد گشت.
وي خاطرنشــان كرد: ایران خودرو در عراق شركت شــناخته شده اي است و خودروهاي 
تاكســي  زرد رنگ این شركت در عراق زیاد دیده مي شود، به طوري كه از هر پنج خودرو 
در عراق یكي مربوط به ایران است. شركت هاي ایراني براي حضور در بازار عراق نیازمند 
تبلیغات گســترده هســتند. در حال حاضر ارتباط بین وســایل ارتباط جمعي و صنعت 
به گونه اي تنگاتنگ شده كه صنعت بدون بازاریابي و بازاریابي بدون صنعت معني ندارد. 
شیخ العیســاوي اظهار امیدواري كرد تام بتواند در بازار عراق پروژه هاي خوب و بزرگي 

را كسب و به انجام برساند.
با توجه به پتانسیل هاي خوبي كه در تام براي حضور در بازار عراق وجود دارد، این شبكه 
عراقي تصمیم بر آن گرفت تا از طریق تهیه گزارشــي تصویري، توانمندي هاي تام را به 

دولتمردان و صاحبان صنایع كشور متبوع خود معرفي كند. 
الزم به ذكر است، موسســه الفرات عراق، مجموعه رسانه اي شامل هفت شبکه رادیویی، 
یک شــبکه تلویزیونی خبری و خبرگزاری الفرات نیوز با دو خروجی عربی و انگلیسی 
اســت. این مجموعه کار خود را از سال ۲00۳ در کشور عراق آغاز کرده و جزو نخستین 

رسانه هایی است که پس از سقوط رژیم صدام در آن کشور تاسیس شده است.
در ادامه مهندس محمودي قائم مقام مدیرعامل تام در امور بین الملل و توســعه بازار در 
خصوص حضور تام در عراق اذعان كرد: به دلیل وجود فصل مشــترك تاریخي، مذهبي 

ایران و عراق تام ایران خودرو تمایل دارد تا در كشــور عراق حضور داشته باشد تا بتواند 
خدمات فني و مهندســي با كیفیت باالي جهاني، هزینه كم و ســرعت و دقت باال به این 

كشور ارایه دهد.
وي افزود: شركت تام ایران خودرو نیز با توجه به ثبت دفتر صادراتي خود در عراق، برنامه 
منسجمي براي صدور خدمات فني و مهندسي در این كشور در نظر گرفته و قرار است در 
نمایشگاه آب، برق و انرژي عراق كه ۲۷ تا ۳0 بهمن ماه در این كشور و با حضور معاون 

اول رییس جمهور برگزار مي شود، حضور مؤثري داشته باشد.
الزم به ذكر است هیات عراقي طي یك بازدید چهار ساعته از بخش هاي مختلف رباتیك، 
نفت و گاز، نیرو و تاسیســات، صنایع معدني، كنترل و ابزار دقیــق بازدید و از تام براي 

حضور متقابل در این شبكه دعوت به عمل آورد.
مدیرعامل موسســه رســانه ای الفرات عراق بعد از پایان بازدید خود، تام را شركتي كم 
نظیر در خاورمیانه توصیف كرد و گفت: از دیدن چنین شــركتي با تنوع فعالیت، دانش و 
تخصص بسیار خشنودم و مسلما تام مي تواند جاي خالي شركت هاي امریكایي و اروپایي 
در عراق را پر كند، چرا كه این شــركت دانش بنیان كلیه فعالیت هایش را با تكیه بر منابع 

داخلي انجام مي دهد و نیازي به خارجي ها ندارد.

توسط كارشناسان داخلي تام/  
پیشرفت كارخانه فوالد بردسیر به 60 درصد رسید

با نصب اولیــن و مهمترین قطعه ۱۲0 
 )EAF(تنــي از كوره قــوس الكتریكي
از  بردســیر  پــروژه فوالدســازي  در 
سوي شــركت تام ایران خودرو، میزان 
پیشــرفت این پروژه فوالدســازي به 

بیش از ۶0 درصد رسید.
به گزارش روابط عمومي شــركت تام، كارخانه فوالدسازي بردســیر كه قرار است سال 
آینده به بهره برداري برسد، در زمره اولین كارخانه هاي فوالدسازي است كه در داخل مدل 
سه بعدي آن توسط كارشناسان داخلي اجرایي شــده است و نتیجه این امر كاهش حدود 

۲0درصدي هزینه هاي اجرایي است.
الزم به ذكر است شــركت تام در طراحي بخش هایي از این واحد فوالدسازي از مشاوره 

یك شركت اروپایي نیز بهره برده است.
بخشي از موانع بر سر راه پروژه، مربوط به تامین تعدادي از تجهیزات خارجي است كه با 
مســاعدت كارفرما این مشكل نیز در حال رفع شدن است. این در حالي است كه مباحث 
تامین داخل، نصب تجهیزات و عملیات ســاختماني و كارهاي مربوط به زیرساخت آن 

طبق برنامه زمان بندي پیش رفته است.
یكي دیگر از مواردي كه فوالد بردســیر را متمایز از طرح هاي مشابه آن مي كند استفاده 
از یك پست برق استراتژیك۴00.۳۳ كیلوولت است كه در پایداري شبكه برق جنوب 
كشور تاثیر بسزایي دارد و از معدود پست هاي برق در تراز باالي دو هزار متر محسوب 
مي شود كه اجراي آن نیز توسط تام  و با بهره گیري از تیم هاي پیمانكاري مجرب به انجام 

رسیده است.
الزم به ذكر اســت، كارخانه فوالدسازي بردسیر داراي ظرفیت تولید ساالنه یك میلیون 

تن بیلت و بلوم است. 
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برگزاری دور اول ســمینار علمی – آموزشی حفاظت 
کنترل و اتوماسیون پست های فشار قوی

اولین و بزرگترین ســمینار علمی، آموزشی و حفاظت رله های ALSTOM در شبکه و 
  ،Tele SCADA بومی DCS و ALSTOM GRID همچنین رله های نســل جدید

بیست و هفتم بهمن ماه سال جاری در هتل سیمرغ تهران برگزار شد.
این ســمینار که به همت شــرکت لیان ویژن البرز و با حضور ۲00 نفــر از نمایندگان و 
مدیران ارشــد شرکت های برق منطقه ای، شــرکت مدیریت برق ایران، شرکت توانیر و 
اکثر مشاوران صنعت برق و پیمانکاران پست های فشار قوی برگزارشد، اقدامی بسیار 

ارزشمند بود که مورد رضایت و استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.
به همین منظور گفت و گوی کوتاهی با مهندس علیرضا دانشــور مدیر عامل شرکت لیان 

ویژن انجام داده ایم که در ادامه می آید:

  لطفــا به طور اختصار به معرفی شــرکت و فعالیت های خــود در زمینه صنعت برق 
بپردازید:

شرکت لیان ویژن البرز در راستای اهداف و رویه شرکت آلستوم قبل از تحریم ها نسبت 
به ارائه کلیه خدمات پس از فروش ممکنه ) ارائه نرم افزار، طراحی و مهندســی رله های 
حفاظتی، کاتالوگ و Manual ، نصب و تســت و راه اندازی( از ســال ۸۸ اقدام نموده 
است. این شرکت، همچنین در طراحی پســت های فشار قوی و تامین تجهیزات در این 
خصوص فعال اســت که با حضور در صدها مناقصات داخلــی و خارجی در این زمینه به 
طور مســتقیم یا به صورت مشاوره ای برای شــرکت های بزرگ و مطرح ارائه خدمات 

نموده است.
بخــش تعمیرات شــرکت و خدمات پس از فروش در طی چهار ســال اخیــر فعالیت و 
خدمات قابل توجهی را تقدیم صنعت برق نموده است که با توجه و عدم ارائه خدمات پس 
از فروش از طرف کارخانه های سازنده ازحمایت همه جانبه و در حد توان از کارفرمایان 
افتخارات این شرکت می باشد همچنین در خصوص تامین تجهیزات نفت و گازی ) ولو، 

پایپ و....( نیز فعال می باشد.

  خالصه ای از اهداف برگزاری سمینار را تشریح نمایید؟
هدف اصلی مــا از برگزاری چنین ســمیناری آشــنایی و ارتقای ســطح علمی مدیران 
و صنعتگــران فعال در حــوزه رله و حفاظت شــبکه و نیز معرفی رله های ســری جدید                 
 WAMPAC  / DCS و P640  )AGILE(P14X با عنوان ALSTOM GRID

بومی بوده است. همچنین ارائه اطالعاتی در زمینه رله های حفاظتی آلستوم و نسل جدید 
رله های AGILE و سیســتم DCS بومی تله اســکادا  نیز از ویژگی های برگزاری این 

سمینار بود.

  موضوع سمینار علمی- آموزشی و سخنرانان را معرفی نمائید؟
سخنرانان :

آقای مهندس سید زمان حسینی) مدیر عامل برق منطقه ای تهران(
آقای مهندس ایوب زاده )معاونت مدیریت شرکت شبکه برق (

جناب آقای دکتر علیپور) مدیرکل دفتر فنی و نظارت انتقال توانیر(
مدرسان:

آقای مهندس علیرضا دانشور)مدیر عامل شرکت لیان ویژن البرز(
آقای مهندس پیام غفاری) مدیر عامل شرکت برسام(

آقای مهندس یاشار جوکار)مدیر فنی شرکت لیان ویژن البرز(
آقای مهندس آزاد )مدیر فنی بخش DCS شرکت برسام(

  از دیدگاه شما چه عواملی سبب رشد سیستم های حفاظتی و کنترلی می شود؟
اســتفاده از تکنولوژی های جدیــد در صنعت حفاظت و کنارگذاشــتن تکنولوژی های 

retrofit قدیمی تر و توجه به پروژه های

  عملکرد شــرکت ها چگونه می تواند بر رشد و پایداری سیستم های حفاظتی و 
کنترلی تاثیرگذار باشد؟

دقت در خرید تجهیزات اورجینال، توجه به خدمات پــس از فروش و گارانتی عملیاتی 
برای تجهیزات و نیز استفاده از ابزار تست استاندارد و تعیین زمان خدمات پس از فروش 
با لحاظ نمودن تضامین در پایداری نوع خرید و کیفیت سیســتم های حفاظتی و کنترلی 

تأثیر بسیار زیادی دارد.
اجــرای                                                                                                                                       همــراه  بــه  اختصاصــی  افزارهــای  نــرم  ارائــه  اینهــا  بــر  عــالوه 
Setting  ، Configuration رله ها با دستگاه های تست پیشرفته که مقادیر واقعی و 

قابل قبول توسط شرکت مدیریت شبکه و توانیر را پوشش دهد. 

  در پایان نقطه نظرات خود را در خصوص بهبود وضع کنونی با توجه به مشکالت 
و موانع موجود بر سر راه کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران را بفرمایید؟

به عقیده من دقت در خرید تجهیزات اعم از حفاظتی، کنترلی، تســت صحیح به دســت 
کارشناس خبره این کار و استفاده از دستگاه های تست استاندارد و مناسب با دقت الزم 
و نرم افزار مناسب و مهمتر از همه توجه به خدمات پس از فروش شرکت هایی که در این 
زمینه امکانات فنی و دانش علمی و تخصص عملی ایــن گونه فعالیت ها را دارند، نقش 

مهمی در بهبود وضع کنونی خواهد داشت.

73

اخباررشکتهایعضو

اخبار رشکت های عضو



74

1- تسویه طلب پیمانکاران ، سازندگان ، مشاوران و تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو
2-قانونی شدن خسارات دیرکرد مطالبات از دولت طی ده سال گذشته

3- واقعی سازی قیمت برق جهت توسعه و سرمایه گذاری دراین صنعت
4- اصالح قراردادهای یکطرفه از طرف دولت  و لحاظ شدن تعدیل در قراردادها

5- واگذاری تصدی گری تبادل برق از دولت به بخش خصوصی
6-حمایت از شرکت های برقی درصدور خدمات فنی مهندسی در کشورهای هدف

7- اجرایی شدن قانون LC ریالی برای قراردادهای داخلی
8- واقعی شدن نرخ خرید برق تضمینی از انرژی های نو

9- حمایت از صنایع داخلی در خریدهای پروژه های داخلی
10- واگذاری امر ارزیابی و تشخیص صالحیت برای وندور لیست های وزارت نیرو به سندیکای برق

www.barayehfarda.com

مانفیست ائتالف "برای فردا"
در حوزه برق و انرژی های نو

تسویه طلب پیمانکاران ، سازندگان ، مشاوران و تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو          
از مهمترین برنامه های ائتالف "برای فردا" در حوزه برق و انرژی های نو است.
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به اطالع کلیه مدیران، متخصصان، صنعتگران و پژوهشگران عزیز می رساند، روابط عمومی سندیکای صنعت 
برق ایران در راستای حمایت از توان و تولید داخل و به منظور معرفی آخرین دستاوردها و فعالیت های علمی 
و پژوهشی شرکت های عضو خود در نظر دارد، از این پس در هر شماره از »ماهنامه خبری و اطالع رسانی 

ستبران« مقاالت علمی و پژوهشی مربوط به شرکت های عضو را به چاپ برساند.  
بدینوسیله از همه دست اندر کاران و فعاالن صنعت برق دعوت می شود تا در صورت تمایل، مقاالت خود را 

به واحد روابط عمومی سندیکا- ماهنامه ستبران- ارسال کنند.

الزم به ذکر است، همکاری و ارایه مقاله با توجه به نکات زیر ضروری است:
• مطالب ارسالی باید حداکثر تا پانزدهم هر ماه به تحریریه ماهنامه ستبران ارسال شود.

• آثار مذکور می بایست در قالب یکی از محورهای زیر و با در نظر گرفتن اصول روزنامه نگاری حرفه ای 
)دقت، صداقت، بی طرفی و...( نگارش شود.

• موضوعات پیشنهادی برای آثاری که ارسال می شود، عبارتند از:
- معرفی دستاوردهای علمی و تحقیقاتی مرکز تحقیق و پژوهش شرکت ها 

-  موضوع آزاد با محوریت مسائل و مشکالت ساخت داخل در صنعت برق ایران
-  مسائل روز اقتصاد و صنعت برق ایران

- بررسی مواضع و عملکرد نهادها و سازمان های مرتبط با صنعت برق ایران
- بررسی مواضع و عملکرد سندیکای صنعت برق ایران و سایر تشکل های غیر دولتی مرتبط

- نقد و تحلیل مباحث و موضوعات مطرح شده در میزگرد سندیکا
- موضوعات و مقاالت آموزشی در حوزه مدیریت کیفیت، بهره وری، بهبود روش ها و سیستم های مدیریت 

صنعتی و...

• مطالب حتی المقدور به صورت فایل WORD به آدرس پست الکترونیک:  setabran@ieis.ir  یا بر 
روی لوح فشرده به نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع مفتح، پالک ١٨٦ طبقه اول- روابط عمومی 

سندیکای صنعت برق ایران ارسال شود.
• با توجه به این که سیاست کلی نشریه، معرفی نویسنده یا مؤلف مقاله است، لذا ضروری است تا به همراه آثار، 
یک قطعه عکس، مشخصات عمومی شامل تحصیالت، شغل، آدرس، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک 

نویسنده نیز ارسال شود.
• همچنین حجم مطالب ارسالی نباید از ١٥ صفحه تایپی )فونت  ١٦( فراتر رود.

• ماهنامه در گزینش علمی، ویرایش و یا انتخاب تیتر برای آثار ارسالی آزاد است.
• ارسال عکس های تزئینی مرتبط با موضوع مقاله بالمانع است. 

•  مقاله ارسالی در هیچ نشریه دیگری چاپ نشده باشد.
• از آنجا که سیاست کلی نشریه رعایت امانت داری و عدالت در میان اعضای سندیکا است، اولویت چاپ با 

مقاالتی خواهد بود که زودتر به دفتر نشریه ارسال شوند.
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نام  به  امیراتابک  ، شعبه  بانک ملت جاری جام  به شماره حساب 14751817/08   تعرفه،  بر اساس  را  و وجه اشتراک 
سندیکای صنعت برق ایران، واریز نموده و اصل فیش بانکی و فرم اشتراک را به یکی از دو شیوه زیر برای ما ارسال نمایند.

دانشجویان و اساتید دانشگاه ها با ارسال کارت یا گواهینامه معتبر از 10 درصد تخفیف برخوردار می شوند.
خواهشمند است، مشترکان محترم در صورت تغییر نشانی، امور مشترکین را مطلع نمایند.

پیشــتاز
پیشــتاز


