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سرمقاله

سرمایه اجتماعی و تأثیر آن 
بر حمایت از کاالی ایرانی

در ســالی که همه نهادها 
سیاســت گذاری  بــرای 
عملیاتی شــدن  جهــت 
حمایت  یعنی  سال  شعار 
از کاالی ایرانــی به تکاپو 
سنجی  اولویت  افتاده اند، 
و شناسایی زیرساخت های 
مهم برای حمایت واقعی و 

اثرگذار از کاالی ساخت داخل اهمیت بسزایی 
می یابد. در چنین شرایطی، بدون شک، سرمایه 
اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مولفه های 
دســتیابی به توسعه اقتصادی بیش از هر زمان 

دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.
اجتماعی  سرمایه  مورد  در  مختلفی  تعاریف 
وجود دارد؛ ولی به طور کلی سرمایه اجتماعی 
روابط   و  ارزش ها  هنجارها،  از  است  عبارت 
که  سازمان هایی  و  انسان ها  میان  انسجام بخش 
توانایی اکتساب منافع جمعی را دارند. اعتماد مردم 
به یکدیگر، مردم به حاکمیت و نهادهای اصلی 
جامعه، مشارکت و تعامل اجتماعی، احساس هویت 
جمعی و گروهی مولفه های سرمایه اجتماعی به 
شمار می روند. بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی 
نهادهای  تأثیر  حاصل  که  می داند  پدیده ای  را 
اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت 
و کیفیت تعامالت اجتماعی است و تجارب این 
سازمان نشان داده که این پدیده تأثیر قابل توجهی 

بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد.
به بیان بهتر سرمایه اجتماعی، بستر مناسبی 
برای بهره وری سرمایه انسانی و اقتصادی است 
توسعه  حوزه  در  موثری  عملکرد  می تواند  و 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایدار جامعه به 
سرمایه   بدون  حقیقت  در  باشد.  داشته  همراه 
ارتقای  و  توسعه   مسیر  کردن   طی  اجتماعی، 
پذیر  امکان  اقتصادی،  و  فرهنگی   شاخص های  
توسعه  اقتصاددانان  دلیل  همین  به  نمی باشد. 
مهم  شاخص های  از  یکی  را  اجتماعی  سرمایه 
برای تعریف توسعه یافتگی می دانند. واقعیت این 
است که هر چه سطح اعتماد و سرمایه اجتماعي 
به عنوان زیربنا و زمینه ساز اصلي توسعه باالتر 
باشد، مشارکت و همیاري مردم در عرصه هاي 
اجتماعي  آسیب هاي  و  بیشتر  جامعه  مختلف 
کمتر خواهد بود. ولی نتایج تحقیقات و مطالعات 
انجام شده در کشور ما نشانگر کاهش سرمایه 
اجتماعی در جامعه است. در حالیکه کشور ما با 
توجه به پیشینة تاریخي و مذهبي خود، دارای 
ظرفیت بسیار باالیی برای کسب و افزایش سرمایه 
اجتماعي است و در بازه های تاریخی مختلف و 
شرایط خاص، نمودهای درخشانی از خود بروز 
داده است. رخدادهایی از قبیل همدلی و مشارکت 
اجتماعی مردم در دوران انقالب، سال های جنگ 
تحمیلی و یا زلزله های سال های اخیر نمونه های 

موفق در این زمینه محسوب می شوند.
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تهاتر 50 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی
معاون امور اقتصاد و برنامه ریــزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
از مجموع 800 هزار میلیارد ریال بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، 

500 هزار میلیارد ریال تهاتر می شود.
علـی سـرزعیم،  دربـاره برنامه هـای وصـول طلـب 800 هزار میلیـارد ریالی 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی از دولـت تصریـح کـرد: قـرار نیسـت وجهـی 
 پرداخـت شـود. وی یـادآوری کرد: این بدهی به تازگی به رسـمیت شـناخته 

شده و بخش عمده این مبلغ، بدهی بانک رفاه به بانک مرکزی است که تهاتر می شود.

تورم فروردین 8.1 درصد اعالم شد
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مربوط به فروردین ماه 
1۳۹۷ را منتشــر کرد که نشان می دهد نرخ تورم در این ماه با 0.1 درصد 

کاهش نسبت به ماه قبل، به 8.1 درصد رسیده است.
در فروردین ۹۷ عدد شــاخص کل )100=1۳۹5( به 11۲.۹ رسید که نسبت 
به ماه قبل 1.۳ درصد افزایش نشــان می دهد. در این ماه خانوارکشور به طور 
میانگین ۷.0 درصد بیشــتر از فروردیــن ۹6 برای خرید یک مجموعه کاال و 

خدمات یکسان هزینه کردند که نسبت به این اطالع در ماه قبل 0.۲ واحد درصد کاهش یافته است.

اقتصاد کالن

اخبـــار

مشاور وزیر نیرو عنوان کرد:
همکاری چندجانبه ایران و آلمان 

با کشورهای منطقه
مشــاور وزیــر نیــرو در امور 
بین الملل با اشــاره به ســابقه 
طوالنــی همکاری های وزارت 
نیرو با طرف های آلمانی، گفت: 
با همکاری آلمــان می توان با 
کشورهای همســایه و منطقه 

همکاری چندجانبه داشت. فرهاد یزدان دوست، در 
دیدار با »استراتنورث«، مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
وزارت فــدرال محیط زیســت، حفــظ طبیعت، 
ســاختمان و ایمنی هســته ای آلمان با اشــاره به 
نشســت اوایل اردیبهشــت ماه وزیر نیرو با سفیر 
آلمــان در ایران، گفت: با توجه به ســابقه طوالنی 
همکاری هــای وزارت نیــرو با طرف هــای آلمانی 
عالقه مند به داشــتن یک شریک تجاری و همکار 
بین المللی مطمئن هستیم. وزارت نیرو عالقه مند به 
داشتن همکاری  مشترک با طرف آلمانی در حوزه 
آب و برق همچون انرژی های تجدیدپذیر، استفاده 
مجدد از پســاب، بازچرخانــی آب، همکاری های 
دانشــگاهی و علمــی، تغییر اقلیم و... اســت.   با 
همکاری آلمان می توان با کشــورهای همســایه و 

منطقه همکاری چندجانبه داشت. 
در ادامه این نشست محمد ابراهیم نیا، مدیرکل 
دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو نیز 
بر لزوم ایجاد کمیته فنی برای راهبری فعالیت های 
بین دو طرف تاکید کرد. در این نشست مهمترین 
محور گفت وگوها در خصوص پروژه مدیریت و نحوه 
اســتفاده از پساب شهر مشهد و نحوه مشارکت دو 
طرف در جهت انجام مطالعات مشــترک براساس 
تجربیات کشــور آلمان در زمینه پســاب بود که 
طرفین به تفاهمات اولیه در این خصوص رسیدند.

پس لرزه های قرارداد تعرفه 
ترجیحی ایران وترکیه

عضو هیأت نماینــدگان اتاق ایران با بیان اینکه 
قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه تنها منجر به 
فروش راحت تر گاز ایران به این کشــور شد،گفت: 

تولیدکنندگان ایرانی از این قرارداد متضرر شدند.
اســداهلل عســگراوالدی، گفــت: این قــرارداد 
آســیب های جــدی به صنایع کوچک و متوســط 
کشــور وارد کرده است؛ بر این اساس موافق انعقاد 
و اجرای این قرارداد نیســت؛ زیرا ایــن قرارداد به 
کمک تولیدکنندگان ترکیه آمده و تولیدکنندگان 
ایرانی زیان انعقاد این قرارداد را می پردازند. وی در 
پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا انعقاد قرارداد تعرفه 
ترجیحی میان ایران و ترکیه منجر به کاهش قاچاق 
به خصوص البسه از ترکیه شده است یا خیر، ادامه 
داد: به عقیده من با انعقاد این قرارداد، میزان قاچاق 
کاال از ترکیه به ایران افزایش یافته است. به نحوی 
که انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه 
فقط موجب شــد تا دولت، راحت تر گاز ایران را به 
ترکها بفروشد. وی تصریح کرد: انعقاد قراردادی که 
به زیان بخش تولید اســت، راهکاری برای مبارزه با 
قاچاق کاال محسوب نمی شــود؛ زیرا شاهد سرازیر 

شدن کاالی قاچاق از مرزها به کشور هستیم.

رئیــس کل بانک مرکزی تصریح کرد: 
مؤسســات غیر مجاز مالی بالی بسیار 
جدی برای فضای اقتصادی کشور بودند و بدون 
هــر گونه نظارتی حدود ۲5 درصد از نقدینگی 
کشــور را در اختیار داشــتند. این موسسات 
ســرمایه های مردم را با ریسک باال و احتمال 

تخریب بازار به کار می گرفتند.
ولی اهلل سیف ادامه داد: موضوع حل و فصل 
موسسات مالی غیرمجاز در اوایل دولت یازدهم 
مورد تاکید قــرار گرفت و تاخیر جایز نبود زیرا 
دامنه فعالیت آن در حال گســترش بود. وی با 
بین اینکه تالش کردیم با بهترین شــیوه ها این 
کار را به سرانجام برسانیم، افزود: منابع و سرمایه 
مردم در مــواردی هنوز تعیین تکلیف نشــده 
اســت و پیش از این اعالم کردیم که حدود ۹8 
درصد از ســپرده گذاران، تعیین تکلیف شدند و 
حدود ۲ درصد از ســپرده گذاران شامل حدود 
۲۷ هــزار نفر هنوز تعیین تکلیف نشــدند. وی 
افزود: هیأت تصفیه هایی در این موسسات شکل 
گرفت و نمایندگانی از دستگاه های مختلف مانند 
بانــک مرکزی، قوه قضائیــه، وزارت اطالعات و 
سپرده گذاران در این هیأت حضور دارند. وظیفه 
اصلی این هیــأت، نقد کردن دارایی ها و تصفیه 

حساب سپرده گذاران است.
این مقام مســئول درباره نوســانات نرخ ارز 
گفت: بانک مرکزی در 5 سال گذشته عملکرد 

بســیار مثبتی را در بخش بازار ارز داشته و در 
کنترل نوسانات ارزی کامال موفق بود. سیف با 
اشاره به اینکه هر سال در سه ماهه سوم با توجه 
به افزایش تقاضا، نرخ ارز هم افزایش می یافت 
و در سه ماهه چهارم، تعدیل می شد، افزود: در 
سال 1۳۹6 افزایش نرخ ارز در فصل سوم سال 
آغاز شد اما در فصل چهارم تعدیل نشد درباره 
این موضوع علل مختلفی مطرح می شود اما از 
نظــر ما علت آن غیر اقتصادی و روانی اســت 
که با التهاب آفرینی ها و فضاسازی ها به ویژه از 

خارج از کشور ایجاد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی 
مسئول است تا نوســانات کوتاه مدت ناشی از 
هیجانات و التهابات زودگر در نرخ ارز را کنترل 
کنــد و اجازه ندهد اقتصاد کشــور از آن متاثر 
شود. ســیف با بیان اینکه بازار ارز ما وابستگی 
جدی به وجه نقــد ارز خارجی دارد، افزود: به 

علت نبود کارت های اعتباری بین المللی و حجم 
مسافران به خارج از کشور که نیاز به اسکناس 
ارز دارند، اگر در تامین آن مشــکلی به وجود 
بیاید بالفاصله اثر شدید می گذارد. سیف با بیان 
اینکه خروج سرمایه موضوع جدی است، افزود: 
منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی و نفتی 
ما سرمایه ملی است که باید به نحو مطلوب و 
بهینه از آن استفاده کنیم و به مصرف کاالها و 
واردات مورد نیاز کشــور برسد و استفاده از ارز 
برای بخش هایی که به مصرف قاچاق کاالهای 

ممنوعه می رسد، درست نیست.
ســیف گفت: در هیــچ ســالی در نیمه اول 
فروردین بــه ویژه در چنــد روز بین تعطیالت 
تحرکی در بازار ارز نداشــتیم اما امسال این گونه 
نبود و التهابات زیادی را با حجم بسیار کوچکی از 
معامالت به صورت کاذب و هدفمند در این چند 
روز ایجاد کردند. ســیف افزود: این شرایط عادی 
نبوده اســت و از نهادهای مسئول تقاضا کردیم 
آن را بررسی کنند تا علل این التهابات به صورت 
کامل و مشخص، شناسایی شود. وی اضافه کرد: 
بر اساس بررسی های صندوق بین المللی پول، نرخ 
ارز در زمانی که حــدود ۴ هزار و ۲00 تا ۴ هزار 
و ۳00 تومان بود با متغیرهای اقتصادی تطبیق 
می کند لذا زمان مناسبی برای یکسان سازی نرخ 
ارز اســت و این التهابات توجیهی نداشت. سیف 

گفت: با تصمیم اخیر، جهات مثبتی ایجاد شد.

رئیس کل بانک مرکزی:

وانی بود دلیل نوسانات اخیر ارزی غیراقتصادی و ر

وزیر امورخارجه:

 ایران به زودی عضو 
اتحادیه اوراسیا می شود 
وزیر امور خارجه کشــور در دیدار با ســرگئی الوروف، همتای 
روسی خود خبر داد که به زودی روند عضویت ایران در اتحادیه 

اوراسیا کامل خواهد شد.
محمدجــواد ظریف  وزیر امور خارجه که برای 
حضور در نشست ســه جانبه وزرای خارجه ایران 
ترکیه و روســیه به مسکو سفر کرده بود، پیش از 
این نشست جلسات دوجانبه ای با همتایان ترک و 
روس خود در محل ویالی وزارت خارجه روســیه 
داشت. همچنین وزرای خارجه ترکیه و روسیه نیز 
نشست دوجانبه جداگانه ای برگزار کردند. ظریف 
در دیــدار با الوروف خبر داد کــه به زودی روند 
عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا کامل خواهد شد 

و ایران به عضویت این سازمان در خواهد آمد.
الوروف نیز در این نشست ضمن استقبال از عضویت ایران در اتحادیه 
اوراسیا، خواستار افزایش همکاری های اقتصادی دو طرف بر اساس توافق 

میان روسای جمهور دو کشور شد.
اتحادیه اقتصادی اوراســیا )EAEU( یک اتحادیه اقتصادی اســت که 
اعضای آن بیشتر کشورهای شمال منطقه اوراسیا در شرق اروپا هستند. 
در حال حاضر کشــورهای بالروس، قزاقســتان، قرقیزســتان، روسیه، 

تاجیکستان و ازبکستان در مجمع اقتصادی اوراسیا عضویت دارند.
تســهیل تجارت میان کشــورهای اســتقالل یافته از اتحاد جماهیر 
شــوروی، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، 

حذف تدریجی قوانین گمرکی داخلی کشورهای عضو در داخل اتحادیه، 
برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی 
تشــریفات گمرکی کشــورهای عضو از جمله اهداف اقتصادی اتحادیه 

اقتصادی اوراسیاست.
ایران در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا سرمایه گذاری قابل توجهی 
انجام داده است، درحالی که سرمایه گذاری در اکثر این کشورها یک طرفه 
بــوده و آن ها ســرمایه گذاری چندانی در ایران نداشــته اند. پیش از این 
غالمحســین شافعی، رئیس اتاق ایران خبر داده بود که ایران به عضویت 
اتحادیه اوراســیا درمی آید. او عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
را محور برنامه های اقتصادی اتاق ایران دانســته و 
معتقد است عملی شدن این تصمیم کمک بزرگ 

به صادرات کشور کمک خواهد کرد.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران نیز معتقد 
اســت اصالح و تقویت زیرســاخت های صادراتی 
به کشــورهای اتحادیه اوراســیا و دیگر کشورها 
جزو وظایف دولت اســت و بخش خصوصی نقش 
سرمایه گذاری و تجارت را برعهده دارد. او در این 
زمینه گفته اســت: ایران در حــال مذاکره نهایی 
برای پیوستن به اتحادیه کشورهای اوراسیاست و روسیه جزو کشورهای 
اصلی و تأثیرگذار در این اتحادیه در کنار بالروس، ارمنستان، قزاقستان و 
دیگر کشورها به شمار می رود. اگر ایران به این اتحادیه بپیوندد می توانیم 
از تعرفه ترجیحی در ارتباط با تجارت با این کشــورها بهره مند شــویم، 
متأسفانه رویکرد ما در مذاکرات تجاری بر سر قراردادهای تعرفه ترجیحی 
مبتنی بر تجارت آزاد، بســیار محتاطانه است و نظرات بخش خصوصی 
درمورد این تعرفه ها دیده نمی شود. به گفته سلطانی بازار روسیه یک بازار 
بســیار بزرگ برای محصوالت و صنایع لبنی و کاالهای کشاورزی ایران 
محسوب می شود و باید از این ظرفیت برای افزایش حجم تجارت خود با 

روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا استفاده کنیم.



اعمال مشوق  برای خرید کاالی ایرانی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به ضرورت  ترغیب مصرف کنندگان 

به خرید محصول ایرانی از اعمال مشوق برای خرید کاالی ایرانی خبرداد.
علی ربیعی گفت: مطالعات نشان می دهد عوامل مختلفی از  جمله مدیریت، 
مســائل مالی، ســرمایه در گردش و عدم به روز رسانی تجهیزات منطبق با 
فناوری می تواند منجر به تعطیلی کارخانجات تولیدی شود اما بخش اعظمی 
 از کارخانجات به دلیل نداشــتن بازار مصرف با تعطیلی مواجه می شــوند. 

وی گفت: در همین راستا اعمال مشوق هایی برای خرید محصوالت ایرانی مدنظر است.

نمی توانیم مالیات بر ارزش افزوده را کاهش دهیم
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: نمایندگان نمی توانند با کاهش مالیات 
بر ارزش افزوده، درآمد دولــت را کاهش دهند و این کار نیاز به جایگزینی 
منابع درآمدی دیگری برای دولت دارد که این منابع مشــخص نیست. در 

این رابطه دولت می تواند الیحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده ارائه دهد.
ملکــی، عضو کمیســیون صنایع مجلس بــا بیان اینکه نوســانات نرخ ارز 
ســرمایه گذاری را تهدید و برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد می کند افزود: 

همه باید برای استفاده از کاالهای داخلی تعصب داشته باشند و در این زمینه فرهنگ سازی شود.
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زیرذرهبین

خدمات انفیا به تولیدکنندگان
انفیا خدمات دیگری را نیز برای تولیدکنندگان 
محصوالت 9 گانه خود در حیطه های مختلف ارائه 

میدهد، که عبارتند از:
1- تهیه و ارائه بررسی و تحلیل بازار

 انجمن صنایع خودرویی با تهیه طیف وسیعی 
از آمارها و ارائه مشــاوره به افراد حقیقی و حقوقی و 
خدمات دیگری از جمله تبلیغات نقش بزرگی را در 
این زمینه ایفا می کند تا از این طریق گامی در جهت 
پیشــبرد اهداف صنعتگران برداشته باشد. انجمن 
انفیا آمار و ارقام ارائه شــده را در قالب لوح فشرده، 
صفحات وب و چاپ کتابچه  در اختیار تولیدکنندگان 

و شرکت های زیرمجموعه خود قرار می دهد. 
رخدادهای  و  نمایشــگاه ها  سازماندهی   -2

تجاری مشابه
این انجمن موظف به انجام هماهنکی های الزم 
برای حضور شرکت های عضو خود در نمایشگاه های 
مختلف است. از جمله نمایشگاه های تحت حمایت 

انفیا می توان به موارد زیر اشاره نمود: 
 Autopromoec: نمایشــگاه دوســاالنه قطعات 

خودرو
 Bus and Bus Businesses: نمایشگاه بین المللی 
حمل و نقل مســافر که هر دو سال یکبار در شهر 

ورونا برگزار می شود.
بین المللــی  نمایشــگاه    :Mondo NAtura  

خودورهای کاروان و گردشــگری که هر ســال در 
ریمینی برگزار می شود.

 Saie: نمایشگاه  ساالنه ساخت و ساز  

 Samoter: نمایشــگاه سه ســاالنه بین المللی 

صنعت ساختمان و ماشین آالت راه سازی.
عالوه بر این، مذاکره و انجام اقدامات قانونی در 
نمایشــگاه های بزرگ برای کسب بهترین غرفه ها 
و تبلیغات برای شــرکت های زیر مجموعه از دیگر 

اقدامات این انجمن می باشد.
در  آموزشی  دوره های  و  ارائه مشــاوره   -3
رابطه با مسائل زیست محیطی، کیفی و ایمنی

 سازماندهی و مدرن سازی شرکت ها

 مشــاوره و راهنمایی درزمینــه ارتقا کیفیت 

و ایمنی متناســب با اســتانداردهای روز در قالب 
کارگاه های آموزشی

 بررســی مسائل راهبردی جاری در حوزه های 
فنی-تنظیمی و قانونی-اقتصادی

4- حمایت از تولیدکنندگان در بازارهای جهانی
 انجمــن انفیا با مشــارکت انجمــن تجارت 
خارجی )ICE( این کشور اطالعات جامع اقتصادی، 
قانونی و راهبردی بازارهای بین المللی را در اختیار 

شرکت های عضو خود قرار می دهد.
انجمن انفیا در کنار تمامی فعالیت های داخلی، 
مســئولیت حمایت از شــرکت های عضو خود در 
پروژه های بین المللی را نیز برعهده دارد. وظیفه ای 
که به واسطه ارتباط تنگاتنگ انفیا با موسسه تجارت 
خارجی ایتالیا و مشارکت با سازمان های بین المللی 
ایتالیا شکل گرفته است.یکی از مهمترین کارهای 
انفیا در این زمینه تهیه گزارش های جامع اقتصادی 
و سیاسی از کشورهای هدف و بازارهای بالقوه است. 
عالوه بر این، این انجمن با برگزاری ســمینارهای 
بین المللی امکان شناخت عمیقتر بازارهای موازی 

بین المللی را به اعضای خود می دهد.

اقتصاد کالن

انجمن صنایع خودرویی ایتالیا )ANFIA( یکی 
از مهمترین انجمن های تجاری ایتالیا است که 
به عنوان معیاری اصلــی در نمایش راهبردهای ارتباطی 
بین صنعت خودروســازی ایتالیا و عرصه های سیاسی و 
بین المللی شناخته می شــود. ANFIA در سال 1912 در 
تورین تاسیس شــد و در طول بیش از یک قرن فعالیت 

خود همواره به توسعه صنایع خودرویی ایتالیا کمک شایانی کرده است. این 
انجمن از 250 شرکت در قالب 9 زیرگروه محصولی تشکیل شده است.

ماموریت های اصلی این انجمن عبارتند از:
 حراست از منافع اعضای انجمن

 تحلیل و بررسی بازار در بخش های مختلف صنعت خودروسازی
 بازاریابی، برقرراری ارتباط و ارتقاء شرایط صنعتی

 حمایت از خودروسازان در نمایشگاه ها و رخدادهای مشابه

 سازماندهی جلسات و میزگرد های گوناگون بین گروه های 9 گانه 

 مشــاوره و آموزش در حیطــه ایمنی، کیفیت و محیط زیســت و نیز 
حوزه های فنی، قانونی و اقتصادی

 انجام فعالیت های تبلیغاتی و رسانه ای

گروه های 9 گانه  انفیا
فعالیت شــرکت های زیرمجموعه انفیا در زمینه طراحی و تولید 9 دسته 

محصول در صنایع خودرویی تعریف می شود:
 اتوبوس؛ تمرکز بر روی توسعه فناورانه محصوالت اتوبوس  و ارائه طیف 
گسترده ای از جدیدترین خودروهای حمل و نقل مسافری با نگاهی عمیق به 
کاهش آالیندگی های زیســت محیطی، افزایش ایمنی و نیز بهبود کیفیت و 
کرایه حمل و نقل در این بخش به چشم می خورد. این ها شاخصه های متمایز 
کننده اتوبوس سازان ایتالیایی از دیگر فعاالن این حوزه هستند که باعث شده 

حتی در زمان های رکود بازار نیز دچار لغزش چندانی نشوند.
 ANFIA سواری؛ بخــش خودروهای سواری ایتالیا هسته اصلی انجمن 

و نقطه آغاز این مجموعه را شــکل داده اســت. این بخش در حال حاضر به 
عنوان یکی از پایه های اصلی اقتصاد این کشور به حساب می آید. خودروهای 
سواری ایتالیایی اکنون 1.8درصد بازارهای بین المللی را از آن خود کرده اند. 
 خودروهای مســابقه ای و خاص؛ این خودروهــا را می توان به عنوان 

مشهورترین نوع خودروهای ساخت ایتالیا با دیرینه طوالنی و حضور در عرصه 
مســابقات گوناگون برشــمرد. خودورهایی با ویژگی های غیرمرسوم از جمله 
موتورهای الکتریکی، دوگانه و هیدروژنی را می توان در این گروه مشاهده نمود.

 اتاق خودرو؛ طراحی اتاق خودور در ایتالیا همواره به ظرافت و زیبایی 
در جهان معروف بوده اســت، به گونه ای که میتوان از اتاق ســازان ایتالیایی 
به عنوان ســفیران طراحی خودروی این کشور نام برد. در حال حاضر حدود 
15 شــرکت از مجموع 250 عضو انجمن را ســازندگان اتاق خودرو تشکیل 
می دهدنــد. این بخش با 3500 نیروی کار، ســاالنه درآمــدی برابر با 500 

میلیون یورو را برای اقتصاد ایتالیا به همراه دارد.
 خودروهای تجــاری؛ فناوری رو بــه جلو! این جملــه خالصه ای از 

فعالیت های حدود هفتاد شرکتی است که در ایتالیا به تولید خودروهای تجاری 
مشغول هستند. حدود 90درصد حمل و نقل در این کشور از طریق خودروهای 
باری تجاری انجام می شــود. این بخش از 73 شــرکت تشکیل شده است که 

تقریبا 30درصد کل اعضای انجمن انفیا را تشکیل می دهند.
 قطعه ســازی؛ نــگاه روز افزون خودروســازان بین المللــی به صنعت 
قطعه سازی ایتالیا نشانگر کیفیت و ظرافت باالی تولیدات این بخش است. در 
حال حاضر بیش از 55 درصد قطعات خودرویی ایتالیا به کشورهای دیگر صادر 
می شود. گروه قطعه ســازان انفیا که در سال 1972 تاسیس شد شامل 150 
شرکت می باشد. محصوالت این شرکت ها شامل بنیادی ترین لوازم مورد استفاده 
در صنعت خودروسازی تا پیشرفته ترین محصوالت با قابلیت صادرات می شوند. 
بر اساس آمار موجود، عواید ساالنه این بخش حدود 37.9 میلیارد یورو است، 
که 2 تا 3 درصد آن هر سال صرف تحقیق و توسعه می شود. حدود 166 هزار 

نفر در این بخش مشغول به کار هستند.
 تایــر؛ تولیدکنندگان برجســته تایــر در ایتالیا یکــی از اصلی ترین 
تامین کنندگان خودروســازان مختلف در سرتاسر دنیا هستند. عواید ساالنه 
این بخش 1.5 میلیارد یورو بوده و حدود 12 هزار نفر در این بخش مشغول 

به کار هستند.

 خودروهای کاروان؛ صنعت تولید خودروهای کاروان 

ایتالیا با تولید 23 هزار خودرو در ســال و صادرات بیش از 
50درصد درصدی همواره یکی از مشهورترین بخش های 
خودوریی این کشــور در بازارهای بین المللی بوده اســت. 
این بخش شامل انواع خودرو از جمله ماشین های کاروان، 
کاروان هــای یدکی، تریلرهای کوچک و تریلرهای چادری 
می شــود.، شرکت های کاروان ســاز عوض انجمن تقریبا 70درصد از نیاز بازار 
داخلی ایتالیا را برطرف می سازند. عواید ساالنه این بخش حدود 700 میلیون 

یورو بوده و 5000 نفر در آن مشغول به کار هستند. 
 تریلر؛ شرکت های تریلر سازی بخشی جدا نشدنی از خودروهای تجاری 
این کشور را تشــکیل داده اند که نه تنها نیاز داخل، بلکه سهم قابل توجهی 
از بازارهای بین المللی را نیز پوشش می دهند. عواید ساالنه این بخش حدود 
300 میلیون یورو گزارش شده است و حدود 1500 نفر در این حوزه مشغول 
به کار هســتند. عالوه بر این، انفیا با یــک انجمن کوچک به نام ACIRIL در 
ارتباط می باشــد که نماینده تولیدکنندگان تریلرهای سبک با ظرفیت کمتر 

از 3.5 تن است. 

حیطه فعالیت های انجمن
انجمــن ANFIA با هماهنگی و مدیریت گروه های زیرمجموعه خود برای 
بهبود کیفیت و گســترش دامنه فعالیت های آن شرکت ها تالش می کند. از 
جمله مهمترین اقدامات این انجمن عبارتند از: تعیین اولویت ها در بخش های 
مختلــف از جمله، بخش های قانونی، فنی، بازاریابــی، بین الملل و آموزش و 
همچنین طرح برنامه   جامع تجاری ساالنه برای پاسخگویی به نیاز شرکت های 

زیرمجموعه خود.
مهمترین نقش انجمن عبارت اســت از حمایت از منافع اقتصادی، فنی و 
قانونی صنعت خودرویی ایتالیا و رفع و رجوع مســائل مختلف بازیگران این 

عرصه در مقابل نهادها و سازمان های مربوطه دولتی. 
عالوه بر این، این انجمن همواره در تقویت روابط شرکت های زیرمجموعه 
خود در عرصه بین الملل نقشی حیاتی ایفا میکند و در حال حاضر مسئولیت 
چندین ســازمان بین المللی بزرگ را به عهده دارد. از جمله این ســازمان ها 
عبارتند از ســازمان بین المللی ســازندگان وســائل نقلیــه )OICA(، و دو 
زیرمجموعه آن به نام های کمیته سیاست های صنعتی و اقتصادی، و کمیته 
نمایشــگاه ها؛ انفیا همچنین مدیریت کمیته ارتباطی انجمن تولیدکنندگان 
خودرو اروپا )ACEA( و معاونت کمیسیون فنی سازمان استانداردسازی وسایل 
نقلیه )CUNA( را بر عهده دارد. حفظ گفتمان صنعت با سهامداران اصلی آن 
و همچنین تحکیم روابط خودروسازان با سازمان های ملی و اروپایی از دیگر 
وظایف انجمن صنایع خودروی ایتالیا است. به طور کلی، انفیا نقشی کلیدی 
در نظام خودرویی بین المللی ایفا می کند؛ نظامی که متشکل از مجامع عظیم 

تجاری در سطوح مختلف اروپا است.

ارتباطات انجمن
انفیا همواره ارتباط تنگاتنگ خود را با سهامداران برجسته صنعتی حفظ 
کرده و روابط گسترده ای را با قدرت های ملی و اروپایی در زمینه خودروسازی 
ایجاد نموده است. این انجمن در حال حاضر به عنوان یکی از قدرتمندترین 
بازیگران در نظام خودرویی بین المللی، که متشکل از سازمان ها و بخش های 

تجاری در سرتاسر اروپا است، ایفای نقش می کند.
این انجمن برای حفظ سیاســت های اقتصادی صنعت خودروســازی، در 
بسیاری از کمیسیون ها، کمیته ها و کارگروه های دیگر در سطوح سازمانی و 
بنیادی نیز فعالیت دارد و با تحلیل شــرایط روز و ارائه طرح و برنامه جدید 

سعی بر حفظ کیفیت و جایگاه این صنعت عظیم دارد. 
هدف از ارتباط با این ســازمان ها سیانت از اعضای انجمن و فعالیت های 
عملیاتی ایشــان در حوزه هــای مختلف از جمله تحقیــق، طراحی، تولید، 
سیاســتگذاری اقتصادی و حمل و نقل، و مالیات و تجارت اســت. از جمله 

سازمان ها ، و بنیادهای مذکور می توان به موارد زیر اشاره نمود:
باشگاه اتومبیل رانی ایتالیا )ACI( / انجمن فنی اتومبیل )ATA( / اتحادیه 
صنایع ایتالیا )CONFINDUSTRIA( / کمیسیون فنی استانداردسازی وسایل 
نقلیه )CUNA( / مرکز تحقیقات سیســتم حمل و نقل )CSST( / موسســه 
ایتالیایی تجارت خارجی )ICE( / کمیســیون مســابقات اتومبیلرانی ایتالیا 

)UNI( سازمان استاندارد ایتالیا / )CSAI(

ویی ایتالیا )انفیا( آشنایی با انجمن صنایع خودر
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فرصت 9 ماهه به خودروسازها برای رعایت استاندارد
رئیس ســازمان ملی استاندارد ایران مجدداً با خودروسازان در ارتباط با رعایت 
استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی از ابتدای دی ماه سال جاری اتمام حجت کرد.
پــس از اظهارنظرهــای مختلف طی چنــد وقت اخیر در ارتبــاط با رعایت 
استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷، نیره پیروزبخت، 
مجدداً به خودروسازان داخلی در ارتباط با لزوم رعایت استانداردهای ۸۵ گانه 
خودرویی هشــدار داد و اعالم کرد که هر خودرویی از تاریخ یکم دی ماه ۹۷ 

نتواند استانداردهای ۸۵ گانه اعالم شده را رعایت کند با توقف خط تولید روبرو می شود.

تولید کاغذ در کارخانه های داخلی متوقف شد  
رئیس ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا اعالم کرد: کارخانه های تولید 
کاغذ روزنامه و تحریر به علت حمایت نشــدن از سوی دستگاه های متولی 
تعطیل شــدند، چرا که تمام نیاز بازار از طریق واردات انجام شد و تولیدات 

این کارخانه ها یا دپو شد یا خمیر.
ابوالفضل روغنی توضیــح داد:  واردات کاغذ تحریر و روزنامه به دلیل ارائه 
تســهیالتی همچون ارز مبادله ای برای آن ها جذابیت دارد، از سوی دیگر 

حمایتی از تولیدکنندگان داخلی این محصول نمی شود در نتیجه کارخانه ها تعطیل شدند.

سرمقاله

 سرمایه اجتماعی و تأثیر آن
بر حمایت از کاالی ایرانی

ادامه از صفحه نخست
اما اینگونه سرمایه های اجتماعی هم به علت اینکه 
به درســتي مدیریت نمي شوند، روند نزولي به خود 
می گیرند و متاسفانه آنچه که امروز در سطح جامعه 
با آن مواجهیم نشان از کاهش اعتماد اجتماعی و به 

دنبال آن کاهش سرمایه اجتماعی دارد. 
موضــوع مهمی که در این حوزه باید مورد توجه 
قرار گیرد این است که بی اعتمادی اجتماعی،  در عمل 
موفقیت سیاست های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده 
و دســتیابی به اهداف اقتصادی را دشوارتر می کند. 
از این رو تقویت اعتماد اجتماعی یا همان ســرمایه 
اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ایران است. تا زمانی 
که بین مردم و نهادهای اصلی جامعه اعتماد وجود 
نداشته باشد و زبان مشترکی بین این دو طیف شکل 
نگیرد، همکاری و مشــارکتی که به کسب دستاورد 

اثرگذار منجر شود، محقق نخواهد شد. 
مطالعه و بررســی ســیر تکاملی رشد و توسعه 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز نشان 
می دهد که بین رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی 
رابطه مستقیمی وجود دارد. برخی مطالعات بیانگر 
این اســت که اعتماد یک متغیر کلیدی در تبیین 
رشد اقتصادی است. محققان اقتصادی در مطالعات 
خــود دریافته اند که عدم اعتماد بین مردم و دولت 
موجب کاهش معناداری در رشد اقتصادی می شود.  
پذیرش این مفهوم در سطح مدیریت کالن کشور، 
می تواند شــناخت جدیــدی را از سیســتم های 
اقتصادی و اجتماعی ایجاد کــرده و دولتمردان را 
در هدایت بهتر جامعه به سمت توسعه یاری رساند. 
ساختارهای نهادی کشور باید در گام اول با افزایش 
سرمایه  اجتماعی و فراهم کردن محیطی باثبات از 
نظر اجتماعی و اقتصادی، حــس ملی گرایی افراد 
جامعــه را تقویت کنند. این مهم بر تحقق حمایت 
از کاالی ایرانی و همچنین ســرمایه گذاری بیشتر 
بخش خصوصی در بخش های مولد تأثیر مســتقیم 
گذاشته و در گام بعدي، رشد و توسعه اقتصادی را 

به همراه خواهد داشت.
اتاق ایران و تشــکل های اقتصادی نیز در تقویت 
ســرمایه اجتماعی نقــش دارند، چراکــه برخی از 
پیش نیازهــای الزم برای تحقق ایــن مهم متوجه 
رهبران و دست اندرکاران اتاق  و تشکل ها است. اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی و تشکل ها به 
ایــن دلیل که نقش رابط و میانجی را بین نهادهای 
حاکمیتی و بخش خصوصی )یــا همان مردم( ایفا 
می کننــد، در تقویت ســرمایه اجتماعی از اهمیت 
بسیاری برخوردارند. مهمترین وظیفه جامعه تشکلی 
کشــور، زنده کردن جو امید، اعتماد و تفاهم برای 
ایجاد همگرایی و انسجام بین ذینفعان و توانمندسازی 
هرچه بیشتر بخشی خصوصی است. تبلور سرمایه 
اجتماعــی در عرصــه عمل، ضمن گره گشــایی از 
مشکالت کشور، رشد و توسعه کشور را نیز به دنبال 
خواهد داشت. هرچند که دستیابی به این مهم امری 
است دشوار  لکن امید است که اهمیت این موضوع 
برای تحقق حمایت از تولید داخلی و کاال و خدمات 
ایرانی مورد توجه همگان قرار گیرد. دولت به  همراه 
دیگر نهادهای جامعه، اولویت های خود را به افزایش 

سرمایه اجتماعی اختصاص دهند.

فعـاالن اقتصـادی کشـور بـرای حرکـت و 
اقتصـاد  در صحنـه  خـود  پررنـگ  مشـارکت 
داخلـی و خارجـی به اعتمـاد و امید بـه آینده 
نیـاز دارنـد. دو عنصـری کـه امـروز تـا حـدی 

کمیاب شـده و چشـم انداز کوتـاه مدت و بلند 
مـدت کشـور را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت.

بخـش خصـوص از شـرایط اقتصـاد امـروز 
اعمـال  و  رسـیدگی  خواسـتار  و  دارد  انتقـاد 
در  تولیـد  بخـش  بـرای  خـاص  مشـوق های 
سـالی اسـت که مقام معظـم رهبـری آن را به 
عنوان سـال حمایـت از کاالی ایرانی نامگذاری 
نشـان  گذشـته  تجربـه  البتـه  اسـت.  کـرده 
می دهـد کـه متاسـفانه بدنـه اجرایـی کشـور 
تحقـق  سیاسـت های  و  برنامه هـا  نتواسـت 
منویـات رهبری را به درسـتی پیـاده کند و در 

نتیجـه ایـن نامگذاری هـا کارسـاز نبـود.
اصالح محیط کسـب وکار مسئله دیگریست 
کـه بـا جدیت از سـوی فعاالن اقتصـادی دنبال 
می شـود. چـرا علی رغـم تصویب قانـون بهبود 
مسـتمر محیط کسـب وکار و فشارهای مکرر از 
سـوی مسـئوالن کشـور مبنی بـر لـزوم اجرای 
بندهـای این قانون، همچنان خبـری از اجرایی 
شـدن آن نیسـت؟ بـی توجهـی بدنـه اجرایـی 
نسـبت بـه مصوبـات و قوانیـن از کجـا نشـات 
می گیـرد؟ بـه طـور حتـم پاسـخگویی بـه این 
ابهامـات می توانـد نیمـی از مشـکالت امـروز را 

برطـرف کند.
از طرفی بسـیاری مسـائل کوچـک و بزرگ 
در اقتصـاد ایـران نهفتـه اسـت کـه هرکـدام 
بـه تنهایـی مسـیر حرکـت اقتصـاد را تغییـر 
می دهنـد. نوسـانات نرخ ارز که هـر چند وقت 
یـک بـار رخ می دهد، موضـوع مقـررات زدایی 
و اصـالح قوانیـن مخـل کـه بارهـا از سـوی 
دسـتگاه های مختلـف کشـور مطـرح شـده و 
همچنان اجرایی نشـده اسـت، بحران اشتغال، 
جـذب  در  ناتوانـی  ناکارآمـد،  بانکـی  نظـام 
تمـام  قیمـت  بحـران  خارجـی،  سـرمایه های 
شـده و غیررقابتـی بـودن تولیـدات داخلی هم 
در بازارهـای خارجـی و هـم داخلـی از جملـه 
مشـکالتی هسـتند که اقتصـاد امروز کشـور با 

آنهـا دسـت بـه گریبان اسـت.
نکته اساسی اینجاسـت که ایران از امکانات 
و ظرفیت هـای قابـل توجهی برخـوردار بوده و 
وجـود ایـن همـه مشـکل در نظـام اقتصـادی 
آن دور از انتظـار اسـت. بـه طـور حتـم ارائـه 
برنامه هـای قابـل اجـرا و منطقـی از یک طرف 
و اجـرای دقیـق و کامـل آنها برای بـرون رفت 

از وضعیـت امروز کارسـاز اسـت.  

نگاه ویژه

ماهنامه تشکل های اتاق ایران چشم انداز اقتصاد سال 97 را بررسی می کند

اقتصاد ایران در جست و جوی امید و اعتماد

اشاره

اقتصاد  از  اندازی  چشــم  ارائه 
کشور تا پایان سال 97 می تواند 
بینانه  واقع  حرکتــی  چارچوب 
تری برای ما ترســیم کند و موجب شود 
قدم های خود را حساب شده تر و منظم تر 
منافع  اساس  بر  برداشــتن  گام  برداریم. 
کشور به برنامه ریزی و پیش بینی کامل و 
شفاف آینده نیاز دارد و این مهم می تواند 
که خود دستی  اقتصادی  فعاالن  به کمک 
بر آتش داشــته و از نزدیک با چالش ها و 
مواجه هستند،  اقتصاد کشــور  معضالت 
صورت گیرد. هرچند ایــن روزها امید به 
بین  از  آینده کاالی کمیابی شده و شاهد 
رفتن اعتمــاد و تردید برای حرکت رو به 

جلو در اقتصاد کشور هستیم.

علي رغــم اينکه بارهــا دولتمردان کشــور از 
ضرورت شــفاف ســازي در تدويــن برنامه ها 
ســخن گفته اند، نه تنها تا به امــروز اتفاقي در 
اين راســتا نيفتاده، بلکه سردرگمي ها همچنان 

افزايش يافته است



صادرات فرش ایران 18 درصد رشد داشت 
رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: صادرات فرش سال گذشته 424 میلیون 

دالر بود که نسبت به سال قبل از آن، 18 درصد رشد داشت.
حمید کارگر یاداور شد: صادرات فرش درسال 1394 حدود 296 میلیون 
دالر، سال 1395 حدود 359 میلیون دالر و در سال 1396، 424 میلیون 
دالر بوده اســت. وی گفت: با توجه به توان نیاز بازارهای جهانی به فرش 
روند موجود راضی کننده نیست اما روند سه سال گذشته امیدبخش است. 

پس از برجام، صادرات فرش دست باف ایرانی به ایاالت متحده آمریکا در حال انجام است.

صنعت خودروسازی سیاست زده است
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید 
کرد: صنعت خودروسازی کشور سیاست زده است و هرگونه آینده نگری در 

این صنعت باید با درنظر داشتن همه جوانب دخیل در آن باشد.
امیرحسین قناتی افزود: صنعت خودرو یک صنعت ایزوله نیست، بلکه مسائل 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آن وجود دارد؛ به ویژه در کشور ما جنبه های 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن باالست. یکی از مشکالت وزارت صنعت در 

مقوله سیاست گذاری این است که مواردی را به شرکت ها ابالغ می کند که به آن ارتباطی ندارد.

5 نشریه داخلی - شماره 29 - اردیبهشت 1397

دیــــدگـاه

نظام مالیاتی نظامند عمل نمی کند 
الیحه مالیات بـر ارزش افزوده 
اقتصـادی  کمیسـیون  در 
بخـش  اسـت؛  مجلـس 
خصوصی بیشـترین مشکالت 
را بـا سـازمان امـور مالیاتـی 
دارد نـه کمیسـیون اقتصادی 

مجلـس. بایـد در حـوزه مالیاتـی با سیسـتم روبرو 
باشـیم و شـرایط برای همه مودیان یکسـان باشد؛ 

نبایـد نظـام مالیاتـی فردمحـور باشـد.
محمـود توالیـی رئیس کمیسـیون مالیاتی اتاق 
ایـران بـا بیـان چنـد نکتـه باال از شـرایط بررسـی 
می گویـد.  سـخن  افـزوده  ارزش  مالیـات  الیحـه 
بـر اسـاس اظهـارات وی ایـن الیحـه در آخریـن 
چهـارم  و  بیسـت  یعنـی  سـال 1395،  روزهـای 
اسـفندماه توسـط مجلـس دهم شـورای اسـالمی 
وصول شـده اسـت و در مراحل بررسـی قـرار دارد؛ 
امـا بخـش خصوصی دربـاره آن نگرانی هایـی دارد.

بر اسـاس اظهـارات وی اتـاق ایران در راسـتای 
بررسـی جامـع مالیات بـر ارزش افـزوده و با توجه 
بـه اهمیـت و تأثیـر ایـن الیحـه بـر بخش هـای 
مختلـف اقتصادی از زمان انتشـار متـن این الیحه 
و حتـی در زمـان بررسـی آن در هیـأت دولـت 
اقدامـات گسـترده ای بـرای اصالح آن بـا همکاری 
فعـاالن اقتصادی، مشـاوران و کارشناسـان خویش 
انجـام داده اسـت. وی می گویـد: تـالش مـا ایـن 
اسـت کـه قانون موقـت مالیات بـر ارزش افزوده که 
بـه مـدت 10 سـال در کشـور اجراشـده و نواقـص 
زیـادی دارد، و ایـن نواقـص حـوزه تولیـد و فعاالن 
اقتصـادی شـفاف را گرفتـار کـرده، مـورد بازبینی 
قـرار گیـرد. ما اصـرار داریـم این عیوب رفع شـود.
سـنگ  البتـه  می دهـد:  ادامـه  توالیـی 
اندازی هایـی هم از سـوی برخی نماینـدگان و هم 
توسـط سـازمان امـور مالیاتی صـورت می گیرد. به 
گفتـه ایـن عضو هیأت نماینـدگان اتاق ایـران آنها 
می خواهنـد در ایـن اصالحات دستشـان باز باشـد 
تـا بتواننـد عـدد دیده شـده در بودجـه را وصـول 
کننـد. دیدگاه مـا در اینجا با سـازمان امور مالیاتی 
مقابـل هـم هسـت. برخـی از محدودیت هایـی که 
موردنظـر ماسـت این اسـت کـه باید شـفافیت در 
کار مـورد توجـه باشـد ولی سـازمان امـور مالیاتی 
در  و  دارنـد  پیگیری هایـی  و  مقاومت هـا  هـم 

کمیسـیون به صـورت پررنـگ حضـور دارنـد.
بـه بـاور رئیس اتـاق کاشـان عمـده مقاومت ها 
از سـوی سـازمان امور مالیاتی اسـت کـه به عنوان 
دارد.  حضـور  جلسـه ها  ایـن  در  دولـت  نماینـده 
البتـه ایـن الیحـه بااینکـه از طـرف دولـت آمـده 
دولتـی  اقتصـادی  سـازمان های  از  برخـی  اسـت 
هـم مشـکالت جـدی بـا آن دارنـد. مجلـس هـم 
قول هایـی داده کـه به مشـکالت تولیـد ملی توجه 
کنـد و مشـکالتی کـه ایـن قانـون مقابـل تولیـد 
ملـی گذاشـته را برطـرف سـازد.  به گفتـه توالیی 
عـدم اجـرای صحیـح قانون، هـم در حـوزه مالیات 
مسـتقیم و هـم در حـوزه مالیـات ارزش افـزوده و 
اغلـب بخشـنامه های متعـدد، متفـاوت و متضادی 
کـه در این حوزه هـا وجود دارد از مشـکالت اصلی 
اسـت. متاسـفانه نظـام مالیاتـی مـا شـخص محور 

اسـت و نـه سـازمان محور. 

نبودشفافیتاقتصادرامختلمیکند
شـرایط امروز اقتصاد 
کشـور موجـب شـده تا 
بخـش خصوصی چندان 
روشـن  انـداز  چشـم 
از  امیدوارکننـده ای  و 
نداشـته  اقتصـاد  آینـده 

اتـاق  رئیـس  جمیلـی،  غالمحسـین  باشـد. 
زنجـان بـر ایـن بـاور اسـت کـه چشـم انـداز 
اقتصـادی کشـور متأثـر از عوامـل متعـددی 
بـوده کـه ایـن عوامـل می تواننـد بـه صـورت 

باشـد. اثرگـذار  اقتصـاد  روی  مسـتقیم 
بسـیار  ظرفیت هـای  ایـران  می گویـد:  وی 
زیـادی در اختیـار دارد امـا نمی تـوان برای آن 
چشـم انـداز مناسـب و درخـور ظرفیت هـای 
موجـود متصـور بـود؛ بـی اعتمادی جـدی هم 
بین المللـی  جوامـع  در  کشـور  از  خـارج  در 
نسـبت بـه فعالیـت و کار مشـترک با ایـران به 
وجـود آمـده و هـم در داخـل کشـور. ایـن بی 
اعتمـادی شـکل گرفتـه و سیسـتم اقتصـادی 
متاسـفانه  اسـت.  داده  قـرار  تأثیـر  تحـت  را 
فعـاالن تولیدی کـه زیرسـاخت های اقتصادی 
را پایه گـذاری و بـرای تـداوم رشـد اقتصـادی 
سـاختارها  بـه  نسـبت  می کننـد،  تـالش 
هیـچ  امـروز  شـده اند.  اعتمـادی  بـی  دچـار 
 امیـدواری بـرای فعالیت هـای بخش خصوصـی 

وجود ندارد.
شفاف سـازی  اقتصـادی  فعـال  ایـن 
اقتصـادی  الزامـات  جملـه  از  را  اقتصـادی 
کشـور می دانـد و از بـی توجهـی دولتمـردان 
می کنـد؛  انتقـاد  واقعیـت  ایـن  بـه  نسـبت 
علـی رغـم اینکـه بارهـا دولتمردان کشـور از 
برنامه هـا  تدویـن  در  شفاف سـازی  ضـرورت 
سـخن گفته انـد، نـه تنهـا تا بـه امـروز اتفاقی 
در ایـن راسـتا نیفتـاده، بلکـه سـردرگمی ها 
همچنـان افزایـش یافته اسـت. نکتـه دیگری 
کـه بایـد مـورد تجزیـه و تحلیـل قرار گیـرد، 
تحقـق رشـد اقتصـادی 4 درصـد اسـت کـه 
اتفـاق  بایـد هـر سـال  طبـق برنامـه ششـم 
افتـد. بخـش قابل توجهـی از تحلیـل گران و 
فعـاالن اقتصـادی با اشـاره بـه وضعیتی که بر 
کشـور حاکـم اسـت، رسـیدن به ایـن مهم را 

از دسـترس پیـش بینـی می کننـد. دور 
جمیلـی یـادآور می شـود: نمی توان بـا اتکا 
بـه اعداد و ارقامی که ناشـی از برخی مسـائل 
اقتصـادی زودگذر اسـت، پیش بینـی دقیقی 

از آینـده اقتصاد کشـور ارائه داد.
باشـند کـه کشـور  برخـی معتقـد  شـاید 
امـا آنچـه  برنامگـی شـده اسـت  دچـار بـی 
مسـلم اسـت، تدویـن و تهیـه بخـش قابـل 
توجهـی برنامه هـای سـاالنه و طوالنـی مـدت 
بـرای کشـور اسـت کـه هیچ یـک از آنهـا در 

مقـام اجـرا موفـق نبـوده اسـت.
متاسـفانه علـی رغـم اینکـه امیـد می رفت 
بتوانـد  مقاومتـی  اقتصـاد  سیاسـت های 
ایـن  بـه سـامان کنـد،  را  تاحـدی وضعیـت 
نسـخه هـم نتوانسـت به درسـتی اجرا شـود. 
درصورتـی کـه اگـر به درسـتی اجرا می شـد، 

امـروز شـرایط اینگونـه نبـود.
حـال در ایـن وضعیـت بخـش خصوصـی 
نگـران  مالیاتـی دل  و  ارزی  از سیاسـت های 
اسـت و از آن باالتـر امیدی بـه حمایت دولت 
از خـود نـدارد و می دانـد کـه باید فشـارهای 
بیشـتری را از سـوی سـازمان امور مالیاتی به 
دوش بکشـد. از طرفـی می دانـد اگـر دولـت 
تصمیمـات خوبـی بـرای بهبود شـرایط اتخاذ 
کنـد، بدنه اجرایـی از آن سـرباز می زند. ابهام 
اینجاسـت کـه چگونـه یـک تصمیـم عالی در 
و  می شـود  اتخـاذ  کشـور  فرماندهـی  سـتاد 
شـخص معـاون اول رئیس جمهـور آن را ابالغ 
می کنـد، ولـی آیین نامه هـای اجرایـی آن در 
کشـور و اسـتان ها به هیچ وجـه مورد پذیرش 
مجلـس،  نمی گیـرد؛  قـرار  اجرائـی  عوامـل 
قانونـی را تصویـب می کنـد و قـوه مجریـه بنا 
بـه دالیلـی بـا آن مخالفت می کنـد و در اجرا 
کـه  اینجاسـت  نکتـه  می شـود،  مشکل سـاز 
چطـور و چـرا وقتـی دولت مصوبـه ای را ابالغ 
کـرد خودش در اجـرای آن کوتاهـی می کند.

حضورکمفروغایران
دربازارهایبزرگصادراتی

رابطـه  همیـن  در 
دبیـرکل  زرگـران،  کاوه 
انجمن هـای  کانـون 
صنایـع غذایی ایـران به 
ارزی  اخیـر  تصمیمـات 
می کنـد.  اشـاره  کشـور 

وی می گویـد: دولـت علـی رغـم کاهش سـود 
بانکـی نتوانسـت پول هایـی کـه از منابع بانکی 
خـارج می شـود را بـه سـمت تولیـد هدایـت 
کنـد و دیدیـم برخـی از منابـع در بـازار ارز 
ورود کـرده و شـرایط نابسـامانی را بـه وجـود 
آوردنـد و مجـدد دولـت را مجبـور کـرد تـا 
تعریـف  بانکـی  شـبکه  در  جدیـدی  قوانیـن 
کنـد و ایـن پول هـا را بـه سـمت بلوکه شـدن 
و سـپرده گذاری در بانک هـا، سـوق دهد.ایـن 
نشـان می دهـد تولیـد وضعیت مناسـبی ندارد 
عنـوان  هیـچ  بـه  سـرگردان  سـرمایه های  و 
تمایلـی بـه حرکـت در مسـیر تولیـد ندارنـد. 
از طـرف دیگـر شـاهد بـه هـم ریختگـی در 

هسـتیم. کشـور  صـادرات 
ایـن فعـال اقتصـادی رشـد اندکـی کـه در 
میـزان صادرات شـاهد هسـتیم را نیـز مربوط 
بـه افزایـش نـرخ ارز می دانـد و معتقـد اسـت 
ایـن رشـد ناشـی از میـزان افزایـش بهـای ارز 
بـوده و از نظـر حجمـی میـزان صـادرات ثابت 
باقـی مانـده اسـت. در ایـن بیـن نکتـه دیگـر 
بـه بازارهـای صادراتـی کشـور برمـی گـردد. 
در حوزه هـای کشـاورزی و صنایـع غذائـی بـه 
زودی بازارهـای بزرگی مانند عـراق را به دلیل 

تعامالت نامناسـب سیاسـی از دسـت خواهیم 
داد. بر اسـاس آمار 11 ماهـه حدود 12 درصد 
کاهـش صـادرات صرفـاً در بازار عراق داشـتیم 
بـاره  ایـن  در  اگـر  می شـود  بینـی  پیـش  و 
تصمیـم درسـتی اتخاذ نشـود، این شـرایط در 

سـال پیـش رو هـم ادامـه پیـدا می کند.

اقتصادایران
اسیربحرانقیمتتمامشده

جمـال رازقـی رئیس 
بحـران  از  شـیراز  اتـاق 
شـده  تمـام  قیمـت 
وی  می گویـد.  سـخن 
تاکیـد دارد امـروز تولید 
بـا بحـران قیمـت تمـام 

شـده مواجـه بـوده و بـه همیـن دلیـل قدرت 
رقابـت خـود را هـم در بازارهـای بین المللـی 
چـرا  اسـت؛  داده  دسـت  از  داخـل  در  و 
مجلـس خـط قرمـز خـود را در تصمیمـات و 
قانونگـذاری، موضـوع بحران قیمت تمام شـده 
قـرار نمی دهـد؟ چـرا مجلـس بـه جـای اینکه 
بـه مسـائل اصولـی اقتصاد بپـردازد بـا جریان 

می شـود؟ همـراه  کشـور  سیاسـی 
هیـأت  عضـو  ایـن  اظهـارات  اسـاس  بـر 
کشـور  در  امـروز  ایـران،  اتـاق  نماینـدگان 
تمـام  و  می زنـد  را  اول  حـرف  سیاسـت 
قـوه  و  دولـت  مجلـس،  تصمیم گیری هـای 
قضائیـه مبتنی بر موضوعات سیاسـی اسـت و 
هیـچ بهایی به اصـول اقتصـادی نمی دهند که 
اگـر می دادنـد، امـروز بـا این میزان مشـکالت 
اقتصـادی مواجه نبودیم. وی بـا بیان این نکته 
کـه تولیـد ناخالـص ملـی کشـور از 600 هزار 
میلیـارد تومـان فراتـر نرفتـه اسـت، می گوید: 
اگـر در گذشـته تولیدکننـده هـزار تومـان از 
بانـک تسـهیالت دریافـت می کـرد، آن را در 
سـال 3.6 بـار می چرخاند و بابتـش 14 درصد 
بهـره می پرداخـت؛ امـروز ایـن هـزار تومان در 
کشـور هـر دو سـال یکبـار می چرخـد و بابـت 
آن 20 تـا 30 درصـد بهـره پرداخت می شـود.

هـزار  حـدود  در  رازقـی  اظهـارات  طبـق 
شـغل از دسـت رفتـه و آمـار بیـکاری در بین 
تحصیـل کرده ها به 25 درصد رسـیده اسـت.
بهـره پرداختی مربـوط به سـپرده گذاری ها 
در نظـام بانکـی طـی سـال 1395 در حـدود 
260 هـزار میلیارد برآورد شـده در صورتی که 
سـود حاصل از فعالیـت اقتصادی بیش از 100 
هـزار میلیـارد تومان نبـوده اسـت؛ یعنی آنچه 
فعالیـت اقتصـادی کردیـم و کل آن را به نظام 
بانکـی داده ایم و 26 هزار میلیـارد تومان دیگر 
بـه آن بدهکاریـم از میـزان سـود سـپرده های 
بانکـی کمتـر بوده اسـت.  در چنین شـرایطی 
بایـد ایـن سـئوال را مطـرح کـرد که چـرا 65 
درصـد مالیـات کشـور را تولیـد می پـردازد و 
سـفته بازی  نظـام  و  گـری  واسـطه  سیسـتم 
کشـور از پرداخـت مالیـات مبراسـت و هیـچ 
انجـام  وضعیـت  ایـن  اصـالح  بـرای  اقدامـی 
نمی شـود؟ پـا روی گلـوی تولیـد گذاشـته ایم 

و در حـال خفـه کـردن آن هسـتیم.

امروز در کشور سياســت حرف اول را مي زند 
و تمــام تصميم گيري هاي مجلس، دولت و قوه 
قضائيه مبتني بر موضوعات سياسي است و هيچ 

بهايي به اصول اقتصادي نمي دهند

نگاه ویژه
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کشورها با باالترین بهبود در شاخص جهانی کارآفرینی
شـاخص کارآفرینـی ایران در سـال ۲۰۱۸ با ۱۳ رتبه بهبـود به جایگاه ۷۲ 
درمیـان ۱۳۷ کشـور جهـان رسـید و از ایـن منظر پنجمین کشـور جهان 

در بهبود امتیاز اسـت.
شـاخص جهانـی کارآفرینـی، اندیکاتـوری اسـت کـه سـامت اکوسیسـتم 
کارآفرینـی در یـک کشـور را از طریـق اندازه گیـری کیفیـت کارآفرینی در 
دو سـطح فـردی و نهـادی مـورد ارزیابـی قـرار می دهـد. رتبـه کارآفرینـی 

ایـران در سـال ۲۰۱۸ بـا افزایش ۱۳ رتبه ای در میان ۱۳۷ کشـور جهان به ۷۲ رسـیده اسـت.

حل مشکالت مبارزه با قاچاق با الیحه جدید
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســامی گفت: الیحه جدید 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز ۹۰ درصد مشکات این زمینه را حل می کند.
محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: در صورت تصویب این الیحه هیچ عذر 
و بهانه ای از دولت پذیرفته نیســت، زیرا کلمه به کلمه با هماهنگی دولت 
تهیه شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از مشکات 
حوزه قاچاق بحث اطاله رســیدگی به پرونده های قاچاق اســت. در الیحه 

جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز حوزه نظارتی و حمایتی برای عملیاتی شدن آن وارد شده است.

گفت وگو

دیــــدگاه

قیمت تمام شده کاالی ایرانی 
 باید متناسب با توان 
مصرف کننده باشد

رئیس اتحادیـه صادرکنندگان 
ایـران  وارد کننـدگان روده  و 
اهمیـت  بـر  تاکیـد  ضمـن 
برنامه هـای  کـردن  عملیاتـی 
عنـوان  تحقـق  بـرای  کان 
قیمـت  کـرد:  تصریـح  سـال، 

تمـام شـده کاالی ایرانـی بایـد متناسـب بـا توان 
باشـد. کننـده  مصـرف 

عرصـه  در  تشـکل ها  گفـت:  نفـر  جمشـید 
دارنـد  موثـری  نقـش  ایرانـی  کاالی  از  حمایـت 
بـه شـرط اینکـه ارتبـاط آنهـا بـا مراکـز تصمیـم 
گیرنـده بسـیار قـوی و جـدی باشـد. نهادهـای 
تصمیـم سـاز کشـور بایـد از نظـرات تخصصـی 
تشـکل ها بهـره بگیرنـد چراکـه آنهـا از جزئیـات 
مسـائل آگاه بـوده و می تواننـد مشـوران خوبـی 

بـرای دولـت و دیگـر نهادهـا باشـند.
بـه بـاور این فعـال اقتصـادی بزرگتریـن چالش 
در حـال حاضـر ایـن اسـت کـه باتوجـه بـه موانـع 
موجـود در مسـیر تولید، قیمـت تمام شـده کاالی 
ایرانـی باالسـت، بنابرایـن اولیـن کار بایـد ایجـاد 
فضای مناسـب کسـب و کار و برداشـتن هزینه های 
مضاعـف از تولید کننـدگان و پشـتیبانی های مالی 
الزم از آنهـا باشـد به نحوی که تولیـد کننده بتواند 
قیمـت کاال را منطقـی و رقابتـی کنـد. در غیـر این 
صـورت نمی تواند در بـازار داخلی و حتـی بازارهای 
خارجی حرفی برای گفتن داشـته باشـد. وی تاکید 
کـرد: وقتی مصرف کننـده کاالی ایرانی را با قیمت 
مناسـب و کیفیـت خـوب ببینـد طبیعتا به سـمت 
آن گرایـش پیدا می کند. فرهنگ سـازی و اسـتفاده 
از مسـائل جانبـی بـرای ترغیـب مصرف کننـده به 
خریـد کاالی ایرانـی را نیـز نبایـد نادیـده گرفـت. 
بسـته بندی مناسـب و جـذاب از نکات اساسـی در 

افزایـش میـزان فروش اسـت.
تاکیـد کـرد: دربخـش  اقتصـادی  ایـن فعـال 
عرضـه، نقـش مسـئوالن پررنگ تـر اسـت. آن هـا 
بایـد زمینـه را بـرای رسـیدن بـه تولیـد رقابـت 
پذیـر مهیـا کننـد. بخـش خصوصـی بـه عنـوان 
اقتصادگردانـان کشـور آمادگـی دارنـد نقش خود 
را در رقابت پذیـر کـردن تولیـد ایرانـی ایفـا کنند 
امـا در این مسـیر نیاز بـه همراهـی قانون گذاران، 
می شـود.  احسـاس  مجریـان،  و  سیاسـت گذاران 
رئیـس اتحادیـه صادرکننـدگان و وارد کنندگان 
بـرای  ایـران عنـوان کـرد: نظـام حکمرانـی  روده 
رسـیدن بـه ایـن هـدف بایـد ابـزار و لـوازم کافی را 
مهیا سـازد. هر سـه قوه مقننه، قضاییه و مجریه در 
ایـن راه وظایفـی دارند کـه در صـورت پایبند بودن 
به آن می توان انتظار شـکوفایی در تولید را داشـت. 
از همـه چیـز مهم تـر باور همـه جانبه به این شـعار 
اسـت. اگـر همگـی به ایـن موضـوع اعتقاد داشـته 

باشـیم نیمـی از مشـکات برطرف می شـود.
نفر ادامه داد: حذف مقررات زائد و دست و پاگیر، 
اجرای دقیق قانون بهبود محیط کسب و کار و عمل 
به مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، می تواند 
گام بزرگی از سوی سیاست گذاران برای حمایت از 

کاالی ایرانی باشد.

 چند تشکل زیرنظر اتاق فعالیت 
می کنند و فعالیــت آنها در چه 

زمینه ای است؟
معاونت تشــکل های اتاق ایــران برمبنای 
مسئولیتی که قانون گذار برعهده پارلمان بخش 
خصوصی قرار داده است، فعالیت می کند و آن 
هم ارتقا و سازماندهی تشکل های کشور است. 
این مهم بر اســاس مواد قانــون بهبود محیط 
کسب و کار مورد تاکید قرار است. تشکل های 
زیرمجموعه اتاق ایران به دو دســته تقســیم 
می شوند. یکسری از تشــکل ها استانی بوده و 
برخی ملی هســتند. در این بین ۱۹6 تشکل 
ملی داریم که خودشان را با آئین نامه های اتاق 
تطبیق داده اند و بیش از ۲۲۰ تشــکل استانی 
داریم که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شــود. 
در اینجا باید این نکته را درنظر داشت که یک 
تشــکل صنفی، تولیدی یا حرفه ای بیشترین 
اطاعات را از وضعیت صنــف خود در اختیار 
دارد و نه اطاعــات قانون گذار و نه دولت و نه 
حتی اتاق ایران به جامعیت اطاعات تشکل های 
تخصصی نیســت. چراکه این تشکل ها به طور 
مستقیم با مسائل درگیر بوده و درنتیجه ریشه 
و اســاس بروز هرمسئله را می دانند. پس نباید 
اهمیت تشــکل ها را نادیده گرفــت. فراموش 
نکنیــم که نه دولت ها و نــه وزارتخانه ها هیچ 
کدام تخصص کافی در مورد حرفه های مختلف 
ندارند. وقتی می گوییم ۱۹6 تشکل یعنی این 
تعداد رشــته بــه ما پیوســته اند و دولت توان 
رسیدگی به انواع رشــته ها را ندارد، اینجاست 
که جایگاه و اهمیت تشکل ها مشخص می شود. 
بنابراین یکی از وظایف عمده تشکل ها حفاظت 

و حراست، توسعه و حمایت از واحدهایی است 
که زیرنظر این تشکل کار می کنند. این حمایت 
شــامل دانش و ارتقای دانش تولید و یا دانش 
کسب و کار اســت. نکته کلیدی همان چیزی 
اســت که گفتم؛ هیچکس صالح تر از مسئوالن 
آن تشکل بر مسائل و موضوعات اشراف ندارد.

کاری که اتاق انجام می دهد این است که با 
تشــکل ها ارتباط برقرار و برای ساماندهی آنها 
تاش کند. تشکل ها نیز بر اساس دستور کاری 
که دارند اهدافی را دنبال می کنند. برای مثال 
یکی از اهداف این تشکل ها این است که بتوانند 
خود را به عنوان یــک متخصص و حرفه ای به 
دولت بقبوالنند. دراین بین تعداد قابل توجهی 
از این تشــکل ها همچین موقعیــت را دارند و 

دولت از آنها مشورت می گیرد.
موضوع دوم این اســت که دانش بشــر رو 
به پیشــرفت اســت و نمی توانیم و نباید درجا 
بزنیم. تشکل ها به عنوان هسته های مدیریتی 
یک گروه تولیدی بایــد دانش روز را دراختیار 
زیرمجموعه های خود قرار دهند. اگر الزم باشد 
آنها را ارتقا دهند؛ دانش روز را بر اساس تشکل 
شناسایی کنند. تشــکل ها برای بقای حرفه و 
صنف خود از دولت و یا هر نهاد تصمیم گیری 
مطالبه گر هســتند. از طرفی وظیفه برگزاری 
سمینارها و نمایشــگاه ها با هدف ارائه کاالی 
ایرانــی به خارج از کشــور را به عهــده دارند. 
تعداد قابل توجهی از تشــکل ها دانشکده های 
تخصصی دایر کردند و رشته های کاری خود را 
آموزش می دهند مانند دانشگاه قند که مقاطع 
لیســانس و فوق دیپلم و درجــات باالتری را 
دارد. رشــته ذوب آهن و نساجی و پتروشیمی 

جز بعضی از تشکل هایی هستند که ساز و کار 
آموزشــی طراحی کرده اند و دانشگاه همجوار 
دارند. کارخانه اراک از قدیم دانشــکده داشته 
است و نیروهای خود را آموزش می دهد. البته 
باید یک واحد صنعتی خیلی بزرگ باشــد که 
بتواند چنیــن امکاناتی را ایجاد کند، ولی اکثر 
واحدهای صنفی تولیدی ما واحدهای متوسط 
هستند. اتاق نیز در همین راستا تاش می کند 
تا تشکل ها بتوانند در مسیر رشد، ارتقا و تحقق 

اهداف خود جلو بروند. 

 با توجه به آنچه گفتید به نظر 
در  می توانند  تشکل ها  می رسد 
خصوصی سازی که دغدغه دولت 
و  باشند  داشته  نقش  است،  هم 
حتی در مســیر اشتغالزایی هم 
کمک کنند. به نظر شما جایگاه 
تشکل ها در این رابطه کجاست؟ 
در ســال ۹6 با برنامه ریزی هایی که به عمل 
آمده و اجرا شــد، تحلیلی از رفتار و ســاختار 
تشــکل ها انجام دادیم. در حــدود ۲۳۰ آیتم را 
مورد بررســی قرار دادیم و آنهــا را زیر ذره بین 
بردیم که اجزای آنها چیست و در چه حوزه هایی 
فعالیت می کنند و حتی چه اقداماتی می توانند 
برای اشتغالزایی انجام دهند؟ و این باعث شد که 
تشکل ها بدانند در کجای کار هستند. در واقع بر 
اساس مطالعه ای که صورت گرفت متوجه شدیم 
که کدام تشــکل ها در رده الماس، کدام یک در 
گروه طا، کدام یک نقره و کدام یک برنز هستند. 
البته در این رده بندی برخی هم رد شدند. هدف 
از این کار این بود که تشکل ها از وضعیت خود 
شــناخت پیدا کنند و اتاق نیز شناخت دقیقی 
از تشــکل های زیرمجموعه خود داشته باشد. از 
طرف دیگر اتاق به طور سالیانه بودجه ای را برای 
تشکل ها در نظر می گیرد و قرار است از این پس 
این بودجه بر اســاس همین رده بندی تقسیم 
شود. گروهی از تشکل ها که اکنون به ما ملحق 
شده اند در وزارتخانه های دیگر ثبت شده بودند و 
با توجه به لزوم ساماندهی تشکل ها قانون بهبود 
مستمر محیط کســب وکار این اجازه را به اتاق 

ایران داد تا روند ساماندهی را به عهده بگیرد. 

اشاره

نگاهی به آنچه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی سال گذشته انجام 
داده و برنامه هایی که برای سال جدید در راستای حمایت از عنوان سال طراحی کرده 
است، موضوعی بود که علیرضا اشــرف، دبیرکل اتاق ایران برای ماهنامه تشکل ها 
تشریح می کند. وی در این گفت وگو عالوه بر بیان ماموریت های اتاق ایران، برای رشد و ارتقای 
تشــکل های اقتصادی از اقدامات آن برای بهبود وضعیت اقتصــادی و ترویج خرید و فروش 
محصوالت تولید داخل سخن گفت. به باور وی تشکل ها در حال حاضر نقش مهمی را در اقتصاد 

کشور ایفا می کنند. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید. 

دبیرکل اتاق ایران در گفت وگو با ماهنامه تشکل ها:

تشکل ها  نقش 
 در حمایت از تولید داخل
 غیرقابل انکار است



ثبت سفارش ۱.۵میلیاردی واردات با دالر دولتی 
محمــد نهاوندیان با تاکید بر اینکه ارز صادرکنندگان با نرخ بیش از ۴۲۰۰ 
تومانی خریداری ندارد، گفت: واردکنندگان ارز را باالتر از این نرخ نمی خرند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشــاره به نتایج حضور بازرســان ریاست 
جمهوری در بازار ارز برای کنترل های نامحســوس ارزی گفت: هدف آنچه 
در دستورالعمل های بانک مرکزی آمده، تسهیل تجارت در سیستم جدید 
ارزی اســت؛ تعهدی در سیســتم صورت گرفته تا همه واردکنندگان برای 

همه کاالهای مورد نیاز کشور بتوانند برای ثبت سفارش، معادل دالر ۴۲۰۰ تومانی، ارز بگیرند.

نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مغایر قانون است
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نحــوه اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها مغایر قانون است گفت: اهداف هدفمندی یارانه ها از جمله 
صرفه جویی در مصرف سوخت و کمک به آسیب دیدگان محقق نشده است.

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به قرائت گزارش عملکرد هفت ساله اجرای قانون 
هدفمندی در مجلس، گفت: در مورد هدفمندی یارانه ها با این روش به جایی 
نمی رسیم می خواستیم حامل های انرژی را هدفمند کنیم تا سوخت کمتری 

مصرف شود اما امروز گاهی تا ۸۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می کنیم و اوضاع هم بدتر شده است.
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نــــــگاه

 تشکل ها باید بستر الزم 
برای تولید داخلی را فراهم کنند

صادر کنندگان  اتحادیه  رئیس 
صنعت چاپ ایران با بیان این 
باید بستر  مطلب که تشکل ها 
الزم برای تولید داخلی را فراهم 
کنند، گفت: تشکل ها می توانند 
با شناسایی چالش ها و نیازهای 

تولیــد، موانع موجــود را مرتفع کرده و شــرایط 
مناسب برای حمایت از تولیدات ایرانی فراهم کنند. 
تشکل ها شناخت دقیق و جامعی از مشکالت، نقاط 
ضعــف و قوت یک صنعت و صنــف دارند بنابراین 
می توانند به عنوان کلید در گشــایش چالش های 

اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.
بابک عابدین معتقد اســت تشــکل ها از طریق 
سیستم همگانی خود توان افزایش مصرف داخلی و 
اثرگذاری روی مصرف کنندگان را دارند و می توانند 
با شناسایی اســتانداردهای جهانی کیفیت تولید و 
ارزشــیابی آنها و اســتفاده از این چارچوب ها را در 
تولید محصوالت خود اجبــاری کرده تا مخاطبان 
و مشتریان به سمت کاالی داخلی مطلوب گرایش 

پیدا کنند.
وی تصریـح کـرد: شناسـاندن اعضـای تشـکل 
بـا فناوری هـای نـو و آخریـن تحـوالت روز دنیا از 
عمـده وظایـف تشکل هاسـت که باید اتفـاق افتد. 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی بـا حضـور اسـاتید 
عملـی  تکنیک هـای  آمـوزش  کنـار  در  مجـرب 

می توانـد کارگشـا باشـد.
این فعال اقتصــادی در ادامه تصریح کرد: باید 
روش های انتقال دانش در اختیار اعضای تشکل ها 
قرار گیرد تا کاالهای تولید شــده بتوانند اطمینان 
مصرف کننده ها را جلب کنند. نباید از جلب اعتماد 
مصرف کنندگان غافل بــود. زمانی که این اعتماد 
شــکل بگیرد، آنچه الزم تا از تولید داخلی حمایت 
شــود، رخ می دهد. در واقع این موضــوع باید در 
عرصه بین المللی هم صورت گیرد. که برای تحقق 
این هدف تبعیت از اســتانداردهای دنیا که دارای 
شــرایط ســخت و چارچوبهای منظمی است الزم 
اســت و این کار به ارتقای کیفیت تولید داخلی ما 

کمک می کند.
رئیــس اتحادیه صادر کننــدگان صنعت چاپ 
خاطر نشان کرد: تشکل های اقتصادی باید شرایط 
حضــور و صادرات تولیــدات داخلی را در محافل 
بین المللــی فراهــم کنند و کاالهــا را در معرض 
دید جهانی قرار دهند تا بتوان با افزایش ســقف 
صادرات انگیزه تولید کننده را برای بهبود شرایط 

تولید افزایش داد.
وی تاکید کــرد: برای جهانی شــدن تولیدات 
کشور باید بســترها را فراهم کنیم. تهیه امکانات و 
بسترسازی الزم به کمک تشکل ها صورت می گیرد. 
حضور گسترده بنگاه ها در نمایشگاه ها و رویدادهای 
جهانــی اهمیت زیــادی دارد. که اگــر این مهم با 
هماهنگی تشکل های صنفی صورت گیرد، اثر گذاری 

دو چندانی خواهد داشت.
عابدیــن درعین حــال حمایت هــای دولت از 
تشکل ها و بخش خصوصی را یک ضرورت دانست و 
تاکید کرد: زمانی بخش خصوصی می تواند اثرگذار 

باشد که جایگاه آن در کشور لحاظ شود.

گفت وگو

در مجموع تشــکل های کشــور در حدود 
13۰ کرســی پارلمان بخــش خصوصی را به 
خود اختصاص می دهند. نماینده تشــکل ها به 
دلیل اشــراف کامل بر مسائل تخصصی حوزه 
خــود می تواننــد در جمع هیــأت نمایندگان 
بســیار موثر عمل کنند. یکی از اقدامات خوبی 
که انجام شــده این است که همه تشکل ها زیر 
یک ســقف جمع شــوند و به صورت منسجم 
فعالیت کنند؛ با هم در ارتباط باشند. تعدادی 
از تشــکل های قدیمی در وزارت کار ثبت شده 
بودند. تشکل هایی مانند نساجی و آلومینیوم که 
ریشه ای و سنگین هستند در وزارت کار به ثبت 
رسیده بودند و خوشــبختانه االن به مجموعه 
اتاق پیوســته اند. طبق قانــون دریچه ارتباط 
بخش خصوصی با دولت همین اتاق ها هستند؛ 
اتاق اصناف، تعــاون و بازرگانی. لذا وقتی همه 
به اتاق ها وصل می شــوند یک زنجیره شــکل 
می گیرد که می تواند حرف های بخش خصوصی 
را رســاتر به گوش دولت و دیگر نهادها برساند 
و تا اکنون اســتقبال خوبی از این موضوع شده 
و سالیانه تعداد قابل توجهی از تشکل ها به اتاق 
اضافه می شوند و امیدواریم اتاق هم بتواند ساز 
و کار حمایتــی خود را در حدی که قانون گذار 

تعیین کرده است تدوین کند. 
در طول همه این سال ها کشور رو به دولتی 
شدن رفته اســت و نه خصوصی سازی. در این 
بین قشــری میان دولــت و بخش خصوصی 
به وجود آمده بــه آن خصولتی می گویند. در 
واقع شــکل گیری آنها با هــدف تقویت دوباره 
دولت بوده و این نشــان می دهد که آنها یعنی 
دولت باور قلبی به امر خصوصی ســازی ندارد 
و خصولتی هــا درعمل اصــل ۴۴ را بلعیده اند. 
گفتمان دولت از خصوصی ســازی بیشتر یک 

تعارف سیاسی است.

 لطفـا در مـورد حمایت هایـی 
که از سـوی اتـاق بـرای ارتقای 
بیشـتر  ارائـه شـده  تشـکل ها 

دهید. توضیـح 
هر تشــکل نماینده ای دارد و اگر قرار باشد 
برای مثال امروز در مــورد برنج تصمیم گیری 
شــود نماینده تشــکل مربوطه را به جلسات 
مذکــور اعزام می کنیم تا از موضوع مورد بحث 
به صورت حرفه ای دفاع شود. در واقع اتاق ایران 
طبق قانون در این گونه جلسات تصمیم گیری 
دارای کرســی اســت و ترجیح می دهد برای 
رسیدگی بهتر به مسائل از نمایندگان تشکل ها 

استفاده کند.

ندارد  باور وجــود  ایــن  اگر   
که  داشت  انتظار  می توان  چطور 
تشکل ها رشد کنند و اینکه رشد 
تشکل ها و حضور آنها در توسعه 

چه تاثیری خواهد داشت؟
حدود 1۰ سال است که سیاست های اصل 
۴۴ ابالغ شده اســت و این فقط واگذاری تنها 
فیزیکی نبوده بلکه در قالب واگذاری مسئولیت 
بوده است. شورای گفت و گو ایجاد شد تا بتواند 
در این مســیر کمک کار باشــد، ولی به دلیل 
اینکه باوری به خصوصی ســازی نبود بیشــتر 

حالــت تشــریفاتی به خود گرفــت. منظور از 
اینکه تشــکل ها توســعه پیدا کرده اند این بود 
که توانســته اند تخصصی تر و حرفه ای تر وارد 
میدان شــوند و حضور پررنگ تری در عرصه 
اقتصاد داشــته باشــند. تشــکل ها در هر جا 
 که باشــند می توانند دقیق تــر و بهتر صحبت

و دفاع کنند. 

 پس می توان اینگونه تعبیر کرد 
غربال گری  یا  تشکل ها  رشد  که 
آنها به زنده کــردن آنها منجر 
شــده و موجب رشد و گسترش 
و فقط سعی  آنها نشده اســت 
کرده اند در این وضعیت اقتصادی 

برای بقای خود تالش کنند؟
نکته دیگری نیز وجود دارد که اگر نمی بود 
این مقدار که وجود دارد به دست نمی آمد. 1۰ 
ســال است ســعی داریم قانون اساسی را اجرا 
کنیم و از آنجا که دولت مجری قانون اســت، 
بر اســاس گزارش های به دســت آمده متوجه 
شدیم درصد بســیار باالیی از این واگذاری ها 

منطق الزم را ندارد.

 دیده شـده برخی از تشکل های 
خصوصـی خـوب کار می کننـد و 
پیشـرفت قابل توجهـی کرده اند 
بـه همیـن دلیـل دولـت تـالش 
کـرده تـا در ایـن حوزه هـا ورود 
کنـد. دیدگاه شـما در مـورد این 

رفتـار دولت چیسـت؟
اگر مردم تجارت کنند مردم غنی شــوند و 
دولت قوی و اگر دولت تجارت کند مردم فقیر 
شــوند و دولت ضعیف. ما هر موقع به ســمت 
تجارت رفته ایم دولت قوی شده است و مردم 
فقیر چون هزینه ها باال اســت. هر زمان دولت 
چنبره بر اقتصاد می زند ما رو به افول می رویم 
و علت هم این است که هزینه تمام شده برای 
دولت مناســب بوده و بــرای بخش خصوصی 
بسیار باالست. بخش خصوصی دنبال این است 

که رزق خود را بدست آورد. 

 سـال 97با توجه به فرمایشات 
رهبری بـه عنوان سـال حمایت 
از کاالی ایرانـی نامگذاری شـد. 
قـرار اسـت در ایـن راسـتا چه 

دهید؟ انجـام  اقداماتی 
حمایت از کاالی ایرانــی یک موضوع مهم 
بوده و نیاز به فرهنگ سازی دارد. آنچه رهبری 
فرموده اند را نمی شــود دســتوری ابالغ کرد و 
نیازمند تشویق فرهنگی و باور پذیری است که 

اگر غیر از این باشد، نمی شود. 

 اتاق در این رابطه چه اقداماتی 

انجام می دهد؟
باید باور کنیم که در این قضیه همه مسئول 
هستند. از طرفی مســئوالن مردم به این باور 
برســند که به مــردم و خاک کشــور بدهکار 
هستند، قدمی در این راه برخواهند داشت ولی 

اگر فکر کردن طلبکار هستند، باخته ایم.

 اگر این تفکر شکل بگیرد چه 
اتفاقی خواهد افتاد؟

با شکل گرفتن این تفکر در جامعه خود به 
خود راه باز می شــود. بایــد تحول فرهنگی در 
کشور ایجاد شود. در این رابطه قدم اول تحول 
مسئولیت پذیری اســت و قدم دوم احترام به 
قوانین جامعه فردی و عمومی اســت. اگر این 
دو را در جامعه پیاده کنیم ناخودآگاه همه چیز 
حل می شــود. باید در خصوص تشــکل ها این 
اطمینان و باور را در حکومت و بین مردم ایجاد 
کرد که آنها می توانند موثر عمل کنند. باید ابزار 
فکری بسازیم و داخل جامعه ببریم. هرچند به 
دلیل مشکالت اقتصادی که ایجاد شده و همه 
را درگیر خود کرده الزم است اقدامات فرهنگی 
را در ســطح باالتری دنبــال کنیم. اگر در این 
راســتا حرکت کردیم کاالی ایرانی برای مردم 

موضوع مقدسی خواهد شد. 
اتاق یک راهنما و مشــاور است. ما نظرات 
مشورتی را به نظام می دهیم که در قانون گذاری 
و اجرا موثر واقع شــود ولــی اینکه اتاق بتواند 
ریلی را طراحی و اجرائی کند جز وظایف اتاق 
نیســت و فقط می توانیم روشــن گری کنیم. 

مانند آنچه در مورد ارز رخ داد. 
 در حــال حاضر مشــکالت عدیده ای برای 
تولیــد کننده ایجاد کرده ایــم. باالترین هزینه 
مالی را می دهیم. نرخ مالیاتی قانونمند نیست. 
قانون مالیــات ارزش افزوده به درســتی اجرا 
نمی شود. همه این مسائل جمع شده و موجب 
می شود تولیدکننده نتواند روی کیفیت کاالی 
خود وقت بگذارد و د رنتیجه کاالیی که تولید 
می شود شرایط کیفی و قیمتی مناسبی ندارد. 
در مورد نرخ ارز می بینیم که اصوال در هیچ 
جای دنیا جز کشــورهای کمونیستی نرخ ارز 
ثابت نیســت و به صورت شناور تغییر می کند. 
در نتیجــه باید مجموعه اقتصــادی به صورت 

حرفه ای کار کند تا نرخ ارز مدیریت شود.

 برنامه شاخص اتاق ایران برای 
سال جاری چیست؟

برنامه شــاخص ســال 97 حمایت از تفکر 
»حمایــت از کاالی ایرانــی« اســت که باید 
جا بیفتد. ســال گذشــته در خصوص اقتصاد 
مقاومتی خیلی وقت گذاشــتیم و راهکارهای 
اجرایی این سیاســت ها را از ۲۴ بند استخراج 
و تدوین کردیم و برای مراجع زیربط ارســال 
کردیم که بطور مثــال اگر می خواهید مصرف 
کاذب پایین بیاید این راهش اســت، این موارد 
در 9 بند در راستای وظایف اتاق متمرکز شده 
و مطالعات اجرایــی آن تهیه و به دفتر رئیس 
جمهور و مراجع تصمیم گیــر ارائه دادیم. در 
این مرحله آنها هســتند که باید بهره برداری 
 کنند چرا که در این مرحله ما دیگر قانون گذار 

و مجری نیستیم.

حمایت از کاالی ایرانی یک موضوع مهم 
بوده و نیاز به فرهنگ ســازی دارد آنچه 
رهبری فرموده اند را نمی شــود دستوری 
انجام داد و نیازمند تشویق فرهنگی است 
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به همت معاونت تشکل ها، دیدار نوروزی تشکل های سراسر 
کشور با رئیس و هیأت رئیسه اتاق ایران در اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
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پیشنهادهشتطرحنمیهتمامبرایمشارکتبخشخصوصی
معاون سازمان برنامه و بودجه 8 طرح برای مشارکت بخش خصوصی در اتمام 
طرح های نیمه تمام پیشنهاد داد و گفت: ما پیش نویس آئین نامه تهاتر مطالبات 
بخــش خصوصی با بانک ها را آمــاده کرده ایم که مبلغ آن 100 هزار میلیارد 
تومان اســت و با توجه به همکاری مجلس می شود این را به عنوان نظام ملی 
تسویه مالی کشور نام گذاشت. پور محمدی ادامه داد: امسال دولت بازسازی 
دســت کم 100 هزار واحد در بافت های فرسوده را در دستور کار دارد. دولت 

نمی خواهد این ها را بسازد و حتماً بخش خصوصی برای احیای بافت فرسوده راهکارهایی دارد.

بخشخصوصیازمنابعخطاعتبارخارجیاستفادهنمیکند
وزیر امور اقتصاد و دارایی در زمینه تهیه پیش نویس تهاتر بخش خصوصی 
با بانک ها گفت: 100 هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده و بقیه بخش ها 

در رقابت با بخش خصوصی می توانند از این منابع استفاده کنند.
کرباســیان با بیان اینکه 36 میلیارد دالر منابع خــط اعتبار خارجی در 
اختیار داریم، گفت: تأکید رئیس جمهور بر اســتفاده بخش خصوصی از 
این منابع اســت اما به اندازه برآورد از این منابع اســتفاده نمی شود. وی 

گفت: دولت تصمیم خوبی در زمینه بازسازی مناطق فرسوده شهری اتخاذ کرده است.

اخبــــار مجامع

مجمع عمومی عادی سالیانه 
اتحادیه تولیدكنندگان و 

صادركنندگان نرم افزار ایران 
برگزار شد

در مجمــع عمومی عــادی ســالیانه اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران که 
دوشــنبه 20 فروردین ماه با حضور نماینده اتاق 
ایران برگزار شــد، اعضای هیأت مدیره و بازرسان 

اتحادیه انتخاب شدند.
در این جلسه برای انتخاب اعضای هیأت مدیره 
و بازرســان انجمن رای گیری شد و براساس آرای 
به دســت آمــده »محمدرضا طالئــی«، »مهدی 
علی اکبریــان«، »رحیم بناموالئــی«، »امیررضا 
جلیلی«، »ســیدمحمدرضا حســینی«، »مرتضی 
کوهنورد«، »شــهرام حــاج قربانــی دوالبی« به 
عنــوان اعضای اصلــی هیأت مدیــره و »ریحانه 
حقیقــی« و »حمیدرضا در بهشــتی« به عنوان 
اعضــای علی البدل هیأت مدیره انتخاب شــده و 
قبول ســمت کردند. همچنین براســاس نتیجه 
به دســت آمده »ســید حســین فرزین یار « به 
عنــوان بازرس اصلی و »لیدا محمودی« به عنوان 
بــازرس علی البــدل اتحادیــه تولیدکنندگان و 
 صادرکنندگان نرم افزار ایران برگزیده شده و قبول 

سمت کردند.

مجمع عمومی عادی سالیانه 
 انجمن ماشین سازان 

صنایع غذایی ایران برگزار شد
در مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه انجمن 
ماشین سازان صنایع غذایی ایران  که دوشنبه 3  
اردیبهشت ماه با حضور نماینده اتاق ایران برگزار 

شد، بازرسان انجمن انتخاب شدند.
در این جلســه بــرای تعیین بازرســان انجمن 
رای گیری شــد و براســاس آرای به دســت آمده، 
»ســید علیرضا میربابا « به عنوان بازرس اصلی و 
»علــی علمیه« به عنوان بازرس علی البدل انجمن 
ماشــین سازان صنایع غذایی ایران برگزیده شده و 

قبول سمت کردند.

مجمع عمومی عادی سالیانه 
 انجمن واردكنندگان 

بذراصالح شده ایران برگزار شد
در مجمــع عمومی عادی ســالیانه  نوبت دوم 
انجمــن واردکنندگان بــذر اصالح شــده ایران 
کــه چهارشــنبه  22  فروردیــن ماه بــا حضور 
 نماینده اتاق ایران برگزار شــد، بازرســان انجمن 

انتخاب شدند.
در این جلســه انتخابات برای تعیین بازرســان 
انجمن برگزار شــد و براساس آرای به دست آمده، 
»امیرفیــروز اقدمــی « به عنوان بــازرس اصلی و 
»مهرزاد ایزدی« به عنوان بازرس علی البدل انجمن 
واردکنندگان بذر اصالح شده ایران برگزیده شده و 

قبول سمت کردند.

اخبار تشکل ها

ناماعضایهیأتمدیره: 
مهــدیعباســی،رئیــسهیــأتمدیــره/مهــدیصفــریپــور،نایــبرئیــسهیــأتمدیــره/علــیفــاح،خزانــهداروعضــو
هیــأتمدیــره/یونــسقاســمی،عضــوونماینــدههیــأتمدیــرهدرهیــأتنماینــدگاناتــاقایران/ســیدجعفرطباطبایینیا
عضــوهیــأتمدیــره/علیالنقــیرســولی،بــازرساصلــی/احمــدجبــری،عضوعلیالبدلهیأتمدیره/غامرضاشهســوار،

عضوعلیالبدلهیأتمدیره/سیدمحمدشفیعموسوی،بازرسعلیالبدل.

اهــداف،وظایفوچشــماندازها:پیریزییکنظــامجامعزیتونوفعالیتهایمرتبط/حمایتازبهبودفضایکســبکار/دفاعازحقوقومنافع
مشــروعوقانونیاعضاءشــورا/اشــاعهفرهنگمصرفزیتون،روغنزیتونومشتقاتآن/تصویبسیاســتهایحمایتگرانهازتولیدداخلیزیتون
کشور/پاسخگوییبهمشکاتونارسائیهادرچارچوبقوانینموضوعهکشور/تعاملبامقاماتدولتیومجلسشورایاسامیجهتبهبودعملکرد
شورا/برگزاریدورههایآموزشیبرایدستاندرکارانزیتوندرجهتافزایشکیفیتومرغوبیتمحصوالتزیتونتولیدداخلیکشور/جلوگیریاز
هرگونهرقابتناسالمکهبهزیاندستاندرکارانزیتونکشوروکاهشمرغوبیتمحصوالتزیتونداخلیمنجرگردد/تدوینوانتشارنشریاتعلمی
وصنعتیوتشکیلکنفرانسهاوسمینارهایعلمیوعملی/فراهمکردنامکاناستفادهوانتقالتجربیاتعلمیوعملیدستاندرکارانزیتونکشور

وبهنگامنمودنآنباصنعتزیتونجهان.
عملکردودستاوردها:تاسیس5انجمناستانیزیتوندراستانهایزیتونخیزکشور)زنجان،قزوین،فارس،گلستانوسمنان(/اقدامبهتشکیل
فراکسیوننمایندگاناستانهایزیتونخیزکشوردرمجلسشورایاسامی/تشکیلکارگروهتغییرنقشهراهزیتونباهمکاریدولتومجلسشورای
اســامی/راهاندازیوبســایترســمیشــورایملیزیتونایرانبهآدرس:www.iranioc.irوامکاندسترســیبهانجمنهایاستانیوارتباطبااعضای
هیأتمدیره/راهاندازیکانالرســمیشــورابهآدرس:iranian_olive_council@بااســتفادهازمراجعوکتبمعتبر/تشــکیل5کمیتهمشورتی)کمیته
اموربینالملل-کمیتهباغبانی-کمیتهسرمایهگذاریوبازرگانی-کمیتهپارلمانیوحقوقی-کمیتهصنایعغذاییومحیطزیست(/اعزامصاحبانصنعت
زیتونکشــورجهتبازدیدازمراکزتحقیقاتی،باغات،صنایعتبدیلیونهالباهدفافزایشســطحدانشعلمیوتجربیبهکشــورترکیه/اخذکرسی
درکمیتههایمشــورتیشــورایجهانیزیتون/انتصاب»مشــاورعالی«و»مشاوراموربینالملل»شــورایملیزیتونایران/شرکتدرنمایشگاه
بینالمللیباغبانی،نهادهها،گلخانهها،گیاهاندارویی،ماشــینآالتوصنایعوابســتهبامشــارکتطرحدفترزیتونباحضورکارشناســانکشاورزیو
آموزشنحوهتشخیصروغنزیتونسالمازناسالم،همچنینارائهاطاعاتبهمراجعهکنندگانباغدارونهالکارجهتارتقایسطحکیفیتمحصوالت
ایشانوهمچنینارائهاطاعاتبهکارخانهدارانوتاجرانزیتونجهترشداقتصادیکشور/برگزاریدورههایآموزشیتئوریوعملیبهباغداران

توسطانجمنزیتوناستانفارسجهتارتقاسطحعلمیوعملیباغدارانوافزایشمرغوبیتزیتونتولیدی.

شورایملیزیتونایران

ناماعضایهیأتمدیره: 
عبدالرضاپروین،رئیسهیأتمدیره/عبدالعزیزهدایت،نایبرئیس/مسعودباقرتجریشی،خزانهداروعضوهیأتمدیره/
احمدچراغ،عضوهیأتمدیره/امیرعباساختراعی،عضوهیأتمدیره/محمدحسینبصیری،عضوهیأتمدیره/عباسجهانی
عضــوهیــأتمدیــره/جعفــرصفــری،عضــوعلیالبدلهیأتمدیره/عبدالمهدیرضازاده،عضوعلیالبدلهیأتمدیره/محمود

سپهبدنیا،بازرساصلی/مجتبیبیاتی،بازرسعلیالبدل.

اهداف،وظایفوچشــماندازها:گســترشبومیسازیوارتقاءفناوریوتوسعهروابطتجاریدربازارهایداخلیوبینالمللیمحصوالتوخدمات
سازندگانتجهیزاتصنعتیایرانی/اهدافانجمنستصا:1-تسهیلوتوسعهبازارفروشمحصوالتوخدماتاعضایانجمن/افزایشسهمساخت
داخلتجهیزاتصنعتی/ترویجمحصوالتوخدماتاعضایانجمن»ازطریقنمایشگاهورسانه)نشریه،وبگاهورسانهملی(همایشهاوکارگاههاینزد
مشــتریان«/2-زمینهســازیارتقایتوانمندیهایاعضایانجمن/هماهنگیوآموزشاعضایانجمندرزمینههایتوسعهبازار،فناوریروزجهانی،
استانداردسازی،امورمالیوحسابرسی/ارتباطاعضایانجمنبامحیطبینالمللی/ارتباطسازندهباسایرانجمنهایداخلیوبینالمللی/3-اقدام
عملیدرپیگیریرفعموانعتولیدداخلی/پیگیریرفعمعضاتناشیازاموربیمهوقانونکار/پیگیریرفعمعضاتناشیازامورمالیات/پیگیری
رفعمعضاتناشــیازاموروارداتوگمرک/4-توســعهکمیوکیفیاعضایانجمنســتصا/افزایشتعداداعضایانجمن-ارتقایضریبنفوذ-

ایجاد،بهروزآوریوانتشارعمومیبانکاطاعاتیقابلیتهایساختداخلصنعتیایران.
عملکردودســتاوردها:تدوینپیشنویسبخشــنامهارزیابيصاحیتسازندگانتجهیزاتصنعتي/1-باتوجهبهخاًکشوردرزمینهتشخیص
صاحیتورتبهبندیســازندگانتجهیزاتصنعتی،کهباالجبارموجبمیگردیدســازندگان،تحتضوابطوشاخصهایپیمانکارانارزیابیوحائزرتبه
گردند،تدویناینآئیننامهدرســال84بهانجمنســتصاواگذارگردیدوپسازانجامجلساتوارزیابیهایمتعددومکررکارشناسی،درسال86
باشــاخصهایمتناســبومرتبطتدوینوباکمککارشناســانومدیرانوقتســازمانمدیریتوبرنامهریزینهاییوحتیدرگسترهمحدودیاجرای
آزمایشیگردید.درسالهای90و91نیزطیبرگزاریجلساتکارشناسیفیمابینانجمن،نهادمعاونتبرنامهریزیراهبردیریاستجمهورووزارت
صمتاینآییننامهموردبازنگریمجددقرارگرفتوانجمنپروژهنهاییراتکمیلوارائهنمود./2-تدوینبرنامهراهبرديصنعتماشینسازي
وســاختتجهیــزاتصنعتي/3-تدوینســندپژوهش،تولیدوفنآوريپمپهــايموردنیازصنعتنفت.باتوجهبهنیازروزافزونکشــوربهانواع
پمپهایاســتانداردوسفارشــیوعدمضابطهمندیوارداتاینکاالکهمغایربااصلخودکفاییواســتفادهحداکثریازتوانتولیدداخلمیباشــد،
کارگروهپمپانجمنستصابرآنشدتاباهمتگروهیازمدیرانومشاورینومطلعینصنعتپمپ،سنداستراتژیپمپراتدویننماید.اینسند
کهدرسال1391نهاییگردیدبادستهبندیپمپهایمختلف،وضعیتتوانطراحیوتولیدداخلهردستهرابررسینمودهونهایتاًتوانمندیهاونیز
ضعفهایموجودجهتطراحیوساختانواعپمپهایصنعتیمشخصگردید.اینسندپسازارائهبهمعاونوزیرصنایعوقت،مبنایتصمیمگیریها
وضابطهمندســازیوارداتوســفارشپمپبهپمپســازانداخلیقرارگرفتهویکیازموفقترینتحرکاتخودجوشوصنفیدرراســتایحمایت
ازمنافعسازندگانداخلیبهشمارمیآید/4-ایجادبسترمناسبجهتارائهگزارشآمارواطاعاتدرزمینهصنعتساختتجهیزاتوماشینآالت
صنعتی/5-سیستمصدورگواهینامهیکپارچهکیفیت:پسازتهیهسندپژوهش،تولیدوفنآوريپمپهايموردنیازصنعتنفتدرسال91که
بهتصویبشــورایعالیوزارتنفترســید،اولینگامبلنداجراییبرداشتهشد.دراینراستاانجمننفتمتشکلازپیشکسوتانصنعتنفتوبا
همکاریپژوهشــگاهصنعتنفت،آییننامهورویهبررســیوصدورگواهینامهیکپارچهراتهیهوبهتصویبوزارتنفترســاند.6-تاشهایانجام
شــدهجهتبازنگریقانونحداکثراســتفادهازتوانتولیديوخدماتيدرتأمیننیازهايکشوروتقویتآنهادرامرصادراتواصاحماده401قانون
مالیاتهايمستقیم.پسازتغییروتحولهايبسیاريکهدرخصوصاجراياینقانونشاهدآنهابودهایم،درسال91اجراياینقانونبهوزارت
صنعت،معدنوتجارتاباغگردید.تاکنوننمایندهانجمنســتصادرجلســاتبازنگریقانونودســتورالعملاجراییشــدنآندرجلســاتمشترک
انجمنهاووزارتصمت؛جلساتمجلسوسازمانبرنامهوبودجهحضورفعالداشتهوبهعنوانحامیساختداخلدرحوزهساختتجهیزاتوماشین
آالت،تازماناجرایکاملاینقانونفعالیتهایمرتبطرابهانجامخواهدرساند./7-راهاندازیسیستماتوماسیونداخلیانجمن/8-ارتقایسطح

کیفیبرگزاریمجامعسالیانه/9-برگزاریدورههایآموزشی.

انجمنسازندگانتجهیزاتصنعتیایران-ستصا



رایزنی خودروسازان با شورای رقابت برای افزایش قیمت
معاون وزیر صنعت در حاشــیه مراســم تحویل ۲۵۰ دســتگاه خودروی 
تجاری گفت: شورای رقابت بر اســاس آنالیزی که از سوی خودروسازان 
ارائه می شــود نسبت به افزایش و یا عدم افزایش قیمت خودروهای باالی 

۴۵ میلیون تومان تصمیم گیری می کند.
محســن صالحی نیا با بیان اینکــه خودروهای با نرخ کمتر از ۴۵ میلیون 
تومان باید با هماهنگی شورای رقابت اقدام به هر گونه تغییر قیمت داشته 

باشند، تصریح کرد: خودروسازان در حال رایزنی با شورای رقابت برای افزایش قیمت هستند. 

تقویت مرز بین المللی مهران برای توسعه صادرات به عراق
رئیس اتاق ایالم می گوید: مرز مهران ظرفیت های مناســبی برای توسعه 
مراوده هــای تجاری با عراق دارد؛ تقویت این مرز برای توســعه صادرات 

غیرنفتی ضروری است.
شعبان فروتن به مشکالت موجود در این مرز اشاره و تصریح کرد: اعمال تعرفه 
دو گانه، کم بودن ارتباط گمرکات عراق با مســئوالن گمرک ایالم و کوچک 
بودن محوطه تخلیه و بارگیری کاال از جمله مشکالت فراروی تجار فعال در 

مرز مهران است. وی ادامه داد: کمبود امکانات سخت افزاری در مرز از دیگر مشکالت تجار است.
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اخبــــار

 نگرانی صادرکننده ها 
از سیاست های جدید ارزی

به باور یکی از اعضای اتاق ایران 
ارزی  سیاســت جدید  اجرای 
شاید در تئوری قابل دفاع باشد 
اما در نگاه عملی این سیاست 
با مشکالت جدی روبرو خواهد 
بود. با اجرای سیاســت جدید 

ارزی هم ســطح صــادرات پایین خواهــد آمد. از 
سوی دیگر احیای پیمان سپاری  ارزی که سیاست 
شکست خورده ای اســت، صادرکننده ها را نگران 

کرده است.
شــاهرخ ظهیری، از پیشکسوتان صنعت غذایی 
کشور تصریح کرد: این سیاســت ارزی را نباید به 
معنای یکسان سازی نرخ ارز تلقی کرد و بهتر است 
گفته شود نرخ ارز مبادله ای از ۳۷۸۳ تومان با ۱۱ 
درصد رشد به ۴۲۰۰ تومان رسیده زیرا تک نرخی 
شدن ارز شدنی نیســت و فقط یک آرزو است که 
دولت تالش می کند برای آرامش جو روانی جامعه 
انجام دهد اما درصد موفقیت آن کم است. به گفته 
این فعال اقتصادی، شاید این تدبیر بخشی از رانت 
ناشی از توزیع و یا تزریق درآمد ارزی برای نیازهای 
تجاری و خدماتی را از بین برده باشد، در حالی که 
همیشه شــائبه رانت ارزی در اقتصاد ایران وجود 
دارد. وی گفت: افزایش قیمت ارز و حواشی سیاسی 
و اجتماعی که پس از آن رخ داد، ضرورت توجه به 

موضوع تعیین تکلیف نرخ ارز را مطرح کرد.

مبادالت تجاری ۷۰ میلیون دالری 
ایران و آفریقا

بهمـن عبدالهـی، رئیـس اتاق 
بـه  اشـاره  بـا  ایـران  تعـاون 
بـازار ۱۲۰ میلیونـی آفریقـای 
جنوبـی و کشـورهای همجوار 
بـرای تجار و بازرگانـان ایرانی، 
از آمادگی ایـران برای حمایت 

از سـرمایه گذاران آفریقـای جنوبـی خبـر داد.
بهمن عبدالهی در نشست تجاری ایران و آفریقا، 
گفت: باید بــه ظرفیت های ایــران و آفریقا توجه 
بیشتری شود؛ در حال حاضر مبادالت تجاری فعلی 
دو کشور نزدیک به ۷۰ میلیون دالر در سال است 
که رقم بســیار پایینی با توجه به ظرفیت های دو 
کشــور است و باید در راســتای افزایش حجم این 
مبــادالت اقدام کرد. وی با اشــاره به ظرفیت های 
اقتصادی دو کشور در بخش های کشاورزی، صنعت 
و ســایر فعالیت های اقتصادی برای سرمایه گذاری، 
ادامه داد: محوری ترین بخشی که آفریقای جنوبی 
می توانــد در ایران ســرمایه گذاری کند، در حوزه 
صنایع پتروشــیمی، صنایع پایین دستی و صنعت 
ساختمان اســت. ایران در حوزه صنعت ساختمان 
با اســتانداردهای باال فعالیــت می کند، به طوری 
که تولیدات صنعت ســاختمان ایــران با تولیدات 
محصوالت اروپایی قابل رقابت است. عبدالهی افزود:  
این امکان نیــز برای آفریقای جنوبی وجود دارد تا 
برای تامین نیاز خود در صنعت پتروشیمی در ایران 

سرمایه گذاری کند.

اخبار تشکل ها

                                     نام اعضای هیأت مدیره: 
                                                  سید مجتبی معظمی: رئیس / فریدون مهبودی: عضو هیأت مدیره / عباسی کبریایی زاده: عضو هیأت مدیره / ناصر 

                                     ریاحی: عضو هیأت مدیره / حسن شکوهی: عضو هیأت مدیره / علی پردیس: دبیر.

 اهداف، وظایف و چشم اندازها: براساس وظائف مندرج در اساسنامه فدراسیون اهداف و برنامه هائی تدوین و به مرحله اجرا گذاشته 
شد. اهداف کلی ؛ جامع و بلندمدت فدراسیون بشرح زیر بود : توانمندسازی وتقویت فضای کسب و کار خصوصی کارآفرین با قدرت رقابت 
پذیری باال در سطح منطقه ای و جهانی از طریق ایجاد حداقل فرصت های برابر بخش خصوصی با بخش های دولتی و غیر خصوصی بصورت ایجاد و 
تقویت تشکل های صنفی و حرفه ای حوزه سالمت. رفع چالش های موجود در فضای کسب و کار حوزه سالمت و بنگاه های این حوزه و پیشگیری 
از چالش های آینده ؛ از قبیل مسائل و مشکالت ناشی از تدوین و اجرای قوانین و دستورالعمل های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و تامین 
اجتماعی و همچنین کمبود نقدینگی های ناشــی از مطالبات بنگاه های حوزه ســالمت از وزارت بهداشت و درمان و دانشگاههای علوم پزشکی ؛ 
مساله قیمت گذاری در حوزه های داروئی و تجهیزات پزشکی ؛  تضاد منافع واردکنندگان و تولیدکنندگان؛ مشکالت ناشی از بی اعتمادی حاکم 

بر اقتصاد و ...   
جهت تحقق اهداف کلی فوق برنامه ها و فعالیت هائی تعریف و به مرحله اجرا گزارده شد: 1- شناسائی و جذب کلیه تشکل های حوزه سالمت 
در کشور و ایجاد برنامه هائی برای هم افزائی توانمندی این تشکل ها در چارچوب اساسنامه فدراسیون  2- ایجاد یک سیستم جامع و بانک 
اطالعاتی جهت شناسائی و تهیه آمار و اطالعات هماهنگ و یکپارچه از فعالیت های بخش خصوصی در حوزه سالمت از طریق تجمیع آمارهای موجود 
وجمع آوری و تحلیل مدل های همبستگی و تاثیرگذاری شاخص های اقتصاد سالمت روی اقتصاد کل کشور 3- جمع آوری و بررسی قوانین و 
مقررات فعلی و موجود مالی ؛ بانکی و اقتصادی کشــور و همچنین قوانین و مقررات وزارت بهداشــت و درمان و ســایر وزارتخانه های ذیربط و 
پیشنهاد اصالحات مورد نیاز در رابطه با رفع چالش های موجود اعضا و در جهت بهبود فضای کسب و کار برای ارتقا سودآوری بنگاه های خصوصی 
حوزه ســالمت. 4- تالش جهت ایجاد فضای کســب و کارجذاب داخلی برای سرمایه گذاری فعالین اقتصادی و کارآفرینان داخلی و شرکت های 
معتبــر بین المللــی از طریق ایجاد فضاهــای رقابت پذیری برای تولیدات با کیفیــت و نوآور. 5- تهیه و ارائه پیشــنهاداتی در جهت واگذاری 
بخش های غیر حاکمیتی وزارت بهداشت و درمان ؛ بهزیستی ؛ هالل احمر ؛ تامین اجتماعی ؛ بنیاد شهید ؛ کمیته امداد و ...  در راستای اجرای 
اصل 44 و قانون خصوصی سازی به بخش خصوصی واقعی ؛ و تالش و پیگیری جهت به نتیجه رسیدن فعالیت های انجام شده وزارت بهداشت 
و درمان و ســایر ســازمان ها که طی دو-سه ســال اخیر در جهت واگذاری ها در حال انجام است. 6-ایجاد کمیته های تخصصی بمنظور پیگیری 
برنامه های فوق از بین هیأت مدیره ها و دبیران تشکل های عضو. 7- حضور در جلسات کمیسیون های تخصصی اتاق های ایران تهران و ارائه 
پیشنهادات سازنده در زمینه موضوعات طرح شده در این جلسات و نشر اطالعات و گزارش های کسب شده از این جلسات و سایت های اتاق های 

ایران و تهران و سایر نشریات تخصصی و عمومی بین اعضا از طریق سایت فدراسیون و یا مکاتبه با اعضا.

 عملکرد و دستاوردها:
 فدراسیون اقتصاد سالمت ایران در اواسط سال 1395 در چارچوب سیاستهای اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و براساس 

اجماع نظر اکثریت تشکل های حوزه سالمت کشور تشکیل و اساسنامه آن براساس ماموریت های زیر تدوین شده است: 
1- دفاع از حقوق و منافع مشترک اعضا و حفظ و ارتقای حیثیت حرفه ای و بهبود محیط کسب و کار آنها . / 2- توسعه همآهنگی و همکاری 
میان اعضا بمنظور ایجاد صدای واحد برای دفاع از حقوق و منافع مشترک وکمک به اصالح قوانین و مقررات در حوزه صنعتی و اقتصادی اقتصاد 
سالمت . / 3- توسعه مشارکت بخش خصوصی حوزه سالمت در فرآیندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری عمومی و ایجاد محیط و فضائی مناسب 
برای تعامل و همکاری با دولت و تالش برای کاهش تصدی گری دولت . / 4- برقراری و توسعه ارتباطات بین المللی اعضا. / 5- تقویت مدیریت 
علمی و دانش محور در تشکل ها و بنگاه های اقتصادی و انجمن های علمی حوزه سالمت . / 6- تقویت امنیت سرمایه گذاری و توسعه آن توسط 
بخش خصوصی فعال در اقتصاد ســالمت . / 7- کمک به ارتقای درک جامعه نســبت به نقش موثر فعالین در حوزه سالمت در تقویت و توسعه 
اقتصادی کشور و رفاه عمومی . / 8- اقدامات الزم برای جذب سرمایه ؛ دانش فنی ؛ مدیریت و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقای 
تشکل های عضو . / 9- ارائه خدمات حقوقی ؛ مشورتی و آموزشی به اعضا و کمک به تشکل های زیر مجموعه از لحاظ علمی و مدیریتی و برگزاری 
دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی ؛ صنفی و تجاری مورد نیاز اعضا و حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه مقاالت 

علمی در زمینه موضوع فعالیت فدراسیون .
خاطر نشــان می ســازد که مهمترین و معتبرترین تشکل های حوزه سالمت ایران ازجمله : سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ؛ انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت بیو تکنولوژی پزشکی ؛ اتحادیه واردکنندگان دارو ؛ اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ؛ اتحادیه 
بازرگانان تجهیزات پزشــکی ؛ انجمن مهندســی پزشکی ایران ؛ انجمن متخصصینذ تجهیزات پزشکی ؛ اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذائی ، 
رژیمی ، ویتامینی ؛ ســندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذائی ایران ؛ انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشــتی ، آرایشی و عطریات 
ایران ؛ سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیائی ، داروئی و بسته بندی داروئی ؛ عضو هیأت مدیره فدراسیون اقتصاد سالمت ایران می باشند . 

عضویت این تشکل ها ، فدراسیون اقتصاد سالمت ایران را به تشکلی اثر گذار در فرآیندهای بخش سالمت ایران تبدیل کرده است .
با عنایت به استراتژی های مجلس محترم شورای اسالمی و دولت محترم برای همفکری با بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات و اجرای 
برنامه ها و سیاست ها ؛ ماموریت های فدراسیون اقتصاد سالمت ایران برای رسیدن به اهداف و راهبرد های چشم انداز تعریف شده با عنوان » 
فدراسیون اقتصاد سالمت ایران معتبرترین تشکل برای رفع چالش ها و بهبود مستمر کسب و کار در حوزه سالمت ایران » در حال تحقق است 
. بدنبال این حرکت ، فدراسیون جهت اجرای برنامه های خود اقدام به برگزاری جلسات متعددی با اعضای تشکل های عضو و سازمانهای ذیربط از 
جمله با ریاست و معاونین محترم اتاق های ایران و تهران و کمیسیون های مربوطه در این دو اتاق نمود . در این جلسات تحقیقات و مطالعات انجام 
شده راجع به وسعت حوزه سالمت کشور و اهم مواردی که در آینده باید به منظور توسعه و ارتقای بخش اقتصادی حوزه سالمت کشور انجام 

شود ؛ طی گزارشات آماری و ارقام مستند به مدارک مثبت ارائه گردید.

فدراسیون اقتصاد سالمت
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افزایش ۴۳ درصدی ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
در ســال ۱۳۹۶ نسبت به ســال ۱۳۹۵ میزان ضمانت نامه صادره و تمدیدی 

سرمایه  گذاری برای صنایع کوچک با رشد ۴۳ درصدی همراه بوده است.
در ســال ۱۳۹۶ برای ۳۵۳ واحد صنعتی کوچک توسط صندوق سرمایه  گذاری 
صنایع کوچک ضمانت نامه صادره و تمدیدی در دســتور کار قرار گرفته است که 
رقم آن معادل ۲۶۴۷ میلیارد ریال است. این میزان نسبت به سال ۱۳۹۵ که ۳۵۱ 
واحد صنعتی را شامل می شود نشان دهنده رشد یک درصدی در تعداد  واحدها و 

رشد ۲۸ درصدی در مبلغ است. خراسان رضوی بیشترین ضمانت نامه صادره را به خود اختصاص می دهد.

نفت عربستان برای آسیا گران تر شد
عربستان سعودی تنها چند هفته پس از اینکه بزرگترین پاالیشگاه چین به 
دلیل قیمت های باال خرید خود از آرامکو را کاهش داد، قیمت نفت پایه خود 
در آسیا را به باالترین سطح از اوت سال ۲۰۱۴ افزایش داد. آرامکوی عربستان 
نفت عرب الیت خود را ۱.۹۰ دالر در هر بشکه باالتر از قیمت پایه منطقه ای 
در ژوئــن خواهد فروخت. قیمت همه گریدها برای آســیا ماه به ماه افزایش 
پیدا کرده. یونی پک که بازوی بازرگانی شرکت سینوپک است، در واکنش به 

افزایش غیرمنتظره قیمت از آرامکو خواسته ۴۰  درصد نفت کمتری برای ماه مه خریداری کند.

نـــــگاه

 تولید کنندگان باید بهینه 
و با کیفیت تولید کنند

تولیدکنندگان  انجمـن  رئیس 
و صـادر کنندگان سـنگ آهن 
ایران با اشـاره بـه جایگاه مهم 
و حسـاس تشـکل ها در تحقق 
عنـوان سـال کـه بـر حمایـت 
از تولیـد داخلـی تاکیـد دارد، 

گفـت: تولیدکننـدگان بایـد بهینـه و بـا کیفیـت 
تولیـد کننـد و تشـکل ها در هدایـت بنگاه هـای 
زیرمجموعـه خـود در ایـن مسـیر، نقـش مهمـی 

دارند.  برعهـده 
بـرای  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  اکبریـان  مهـرداد 
حمایـت از کاالی ایرانـی باید در دو جبهه فعالیت 
کـرد؛ هـم از در راسـتای اهـداف تولیـد کننـده و 
هـم بـا هـدف حمایـت از مصـرف کننـده. تولیـد 
کننـده بایـد بـا تولیـدات بهینـه و کیفیـت باال و 
قیمـت رقابتـی وارد بازار شـود و مسـیر را طوری 
طـی کنـد کـه خواسـته مصـرف کننـده تامین و 
بـازار بـا شـرایط مطلوبـی پیـش رود. وی تصریح 
کـرد: در حـال حاضـر بینشـی منفـی نسـبت بـه 
از  کـه  دارد  وجـود  داخـل  تولیـد  محصـوالت 
کیفیـت پاییـن این محصـوالت حکایـت می کند. 
در چنیـن وضعیتـی بایـد در راسـتای حمایـت از 
تولیـد داخـل و توسـعه آن، تولیدکننـدگان توجه 

ویـژه ای نسـبت بـه کیفیـت داشـته باشـند.
اقتصـادی تصریـح کـرد: مصـرف  فعـال  ایـن 
کننـده هـم بایـد بیـن کاالی ایرانـی و خارجـی 
اولویـت را به تولیـدات داخل بدهـد. حتی اگر در 
ابتـدای کار کیفیـت پایین تری نسـبت به مشـابه 
خارجـی داشـته باشـد، این رونـد باید ادامـه پیدا 
کنـد تـا کم کـم شـرایط پیشـرفت و ارتقـای این 

کاالهـا فراهم شـود.
تشـکل ها  نقـش  گفـت:  همچنیـن  اکبریـان 
در اینجـا فرهنگ سـازی بـرای رسـیدن بـه ایـن 
و  کننـده  تولیـد  بـا  هـم  چـون  اسـت  اهـداف 
و می توانـد  دارد  کار  هـم مصـرف کننـده سـرو 
تولیدکننـده را از نیـاز مصرف کننـده مطلع کرده 
و شـرایط بازار را بـرای تولیدات داخلی سـنجیده 
و ارزیابـی کنـد. بـه بـاور وی توجـه بـه آمـوزش 
و فرهنگ سـازی بایـد در صـدر برنامه هـای دولت 
بـاور  ایـن  اگـر  قرار گیـرد.  مربوطـه  نهادهـای  و 
در وجـود افـراد نهادینـه شـود، خیلـی راحت تـر 
بـه  را  و مـردم  از گذشـته می تـوان جلـو رفـت 

اسـتفاده از تولیـدات داخلـی ترغیـب کـرد.
رئیـس انجمن تولید کننـدگان و صادر کنندگان 
سـنگ آهـن ایـران تصریـح کـرد: ایـن چالـش در 
اکثـر کشـورهای دنیـا مثـل چیـن، ژاپـن و هنـد 
وجـود داشـته و بعـد از مدتـی همگی موفق شـدند 
از آن عبـور کننـد. البتـه بایـد سـقف زمانـی بـرای 
ایـن حمایـت درنظـر بگیریـم. تـا وقتـی کـه تولید 
کننـده بتواند خـودش را با بازار انطبـاق دهد و وارد 
عرصـه رقابتی شـود و اگـر طی مدت زمـان تعیین 
شـده موفق نشـد، حمایت ها برداشـته شـودکه این 
زمان بندی براسـاس نوع صنایع سـبک و سـنگین 
متغیـر خواهـد بود. اکبریـان همچنین تاکیـد کرد: 
 تمـام اینهـا مسـائلی اسـت کـه در تشـکل ها قابـل 

طرح و اجراست.

پرسمان

نقش تشکل ها در حمایت از  
کاال و خدمات داخلی

رئیــس اتحادیه حفاران غیرنفتی با طرح 
ایــن موضوع که تشــکل ها باید فعالیت 

خود را برای تحقق حمایت از کاالی ایرانی جهت دهند، افزود: تشکل 
اتحادیه حفاران غیرنفتی تمام خدمات مهندسی را بر اساس تولیدات 
داخلی ارائه می دهد و در تالش اســت تا دستگاه های خارجی را هم با 

توجه به توانمندی های موجود در داخل تولید کند .
رضا اشــرف ســمنانی همچنین گفت: در حال حاضر دستگاه های 
موردنیاز این صنعت  به نســبت هزینه های حفاری، گران هستند که 
باید درراستای حمایت از تولید ایرانی، زمینه ساخت این دستگاه ها در 
داخل را فراهم کنیم تا از این طریق هزینه های گزاف خرید دستگاه های 
وارداتی را حذف کرده و تولیدات را رقابتی تر کنیم. این فعال اقتصادی 
تصریح کرد: تشکل های اقتصادی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین ارکان 
و در جایگاه ســازمان های میانجی میــان دولت و بخش خصوصی )یا 
همان مــردم( در قبال این هدف گذاری مســئولند و نقش مهمی در 
حمایت از  کاال و خدمات داخلی دارند. نکته قابل توجه اینجاســت که 
وظایف تعیین شده برای مسئوالن و تولیدکنندگان برای تحقق شعار 
ســال و حمایت از تولیدات داخلی عمدتــا در اهداف و وظایف مندرج 
در اساسنامه تشکل های اقتصادی وجود دارد و تقریبا همه تشکل های 

اقتصادی بر این مهم تاکید داشته اند.

 تشکل ها بازوان توانمند
 دولت هستند

ضمن  ایران  ارگانیک  انجمن  رئیس 
مسیر  در  تشکل ها  که  مطلب  این  بیان 

توسعه اقتصادی پیرو سیاست های کالن دولت هستند، تاکید کرد: اگر 
تصمیم گیری ها درست باشد، تشکل ها هم می توانند در کنار سایر نهادها 
در تحقق این شعار و به عمل رساندن تصمیمات دولت به مثابه بازوان 

توانمند دولت عمل کنند.
رضا نورانی تاکید کرد: با توجه به اینکه تشکل ها هم در دوران دفاع 
مقدس و هم  در زمان سازندگی و تحریم ها فعاالنه حضور داشتند و نقاط 
مثبت و منفی تجارت را به خوب می شناسند و می توانند در عرصه تولید 
در کنار دولت و حامی آن بوده و برمبنای تولید ملی و صادرات غیر نفتی 
مفید و موثر عمل کنند. بر اساس اظهارات این عضو هیأت نمایندگان اتاق 
ایران در این بزنگاه، تشکل های اقتصادی عالوه بر اینکه باید در خصوص 
ارتقای فرهنگ مصرف کاال و خدمات تولید داخل برنامه ریزی و اقدام مؤثر 
داشته باشند، مسئولیت مهم تری نیز پیرامون ارتقا و بهبود کیفیت کاال 
وظایف  فهرست  به  داد:  ادامه  دارند. وی  برعهده  داخل  تولید  و خدمات 
تشکل ها می توان انجام تحقیقات علمی، صنعتی و تجاری مورد نیاز اعضا 
با محوریت تقویت و توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد ملی، کوشش برای 
جذب سرمایه، تکنولوژی، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر در 
جلوگیری  ملی کشور،  اقتصاد  تقویت  و  توسعه صادرات  و  رشد  راستای 
از رقابت های ناسالم اعضا و ایجاد ارتباط با دستگاه های اجرایی و مراکز 
قانونگذاری و سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط به منظور خصوصی سازی 

و غیره را نیز اضافه کرد.

بسترهای قانونی مناسبی برای 
حمایت واقعی از تولید داریم 
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیزات 
صنعتی بــا تاکید بر وجود بســترهای 

قانونی مناسب برای حمایت از تولید داخلی، تاکید کرد: قوانین کامل 
و جامعــی برای حمایت ویژه از تولید داخل وجود دارد که اکر اجرایی 

شوند، می توان به تحقق شعار امسال امیدوار بود. 
عبدالرضا پروین تصریح کرد: قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی 
ندارد!  اجرایی  نامه  آئین  اما هنوز  کشور که سال هاست مصوب شده 
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که منجر به حمایت ازکاالی 
ایرانی می شود نیز دچار همین سرنوشت شده در حای که اجرای این 
دو قانون میتواند زمینه ساز تحقق شعار امسال باشد. وی تاکید کرد: 
اتاق و مجلس دنبال کنیم که  از طریق  را  نیازهای صنفی خود  باید 
بیشترین تعامل را با تشکل ها دارند. این فعال اقتصادی همچنین افزود: 
علی رغم فشارهای اقتصادی و مالیاتی که بر صنایع و تولیدات ما مترتب 
است هنوز هم امکانات داخلی ما این توانمندی را دارد که بتواند چرخ 
صنعت را بچرخاند و مستقل و ایرانی عمل کند. به اعتقاد پروین مشارکت 
گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، تهیه و تنظیم پیش نویس و 
مصوبات مرتبط با تولید کاالهای مربوطه، تالش برای ساماندهی فعالیت 
اعضا و بهبود کیفیت تولیدات، تالش برای ساماندهی و توسعه صادرات 
کاال و خدمات، بازاریابی مستمر با کسب اطالعات مربوط به بازارهای 
مصرف و تولید برای عرضه به اعضا با بهره گیری از آخرین رهیافت های 
جهانی به منظور نیل به اهداف قانونی توسعه صنعتی و جهش صادراتی 

و... جزو وظایف ذاتی تشکل های اقتصادی است.

 ضرورت حمایت از تولیدات 
داخلی رقابت پذیر 

رئیس انجمن صنایع بهداشتی، شوینده و آرایشی با اشاره به 
ایــن نکته که باید از تولیدات داخلی با کیفیت حمایت کرد، 
گفت: تولید کنندگان باید اجنــاس خود را با کیفیت و قابل رقابت با 

محصوالت خارجی از نظر کیفیت و بسته بندی ارائه کنند.
بختیار علم بیگی گفت: از واحدهای زیر مجموعه تشکل خواسته ایم 
روی تبلیغات خــود قید کنند که تولیدات مطابق محصوالت خارجی 
است و این را در عمل نیز ثابت کنند. وی تصریح کرد: اگر این روند را 
در پیش بگیریم می توانیم ضمن حمایت از تولید داخلی، مصرف کننده 
را مجــاب کنیم که از کاالی ایرانی اســتفاده کند. این فعال اقتصادی 
خاطر نشان کرد:حمایت به معنای ایجاد فضای انحصاری و غیر رقابتی 
در حوزه تولید نیست. اگر فضا را انحصاری کنیم هم به مشتری ایرانی 
ظلم کرده ایم و هم از رشــد کاالی ایرانی جلوگیری کرده ایم. رئیس 
انجمن صنایع بهداشتی، شوینده و آرایشی تاکید کرد: البته باید توجه 
داشت که نگرش ›حمایت به هرقیمتی‹ در فضای غیر رقابتی منجر به 
ناتوانی کاالی ایرانی برای حضور در بازار رقابتی می شود. در این حالت 
شکاف فنآورانه و بازاریابانه منجر به ایزوله شدن کاالی ایرانی در داخل 
شــده و نام کاالی ایرانی مترادف بی کیفیت خواهد شد. بنابراین باید 
به جای بستن فض، زمینه رقابتی شدن و دمیدن هوای تازه در فضای 

تولید داخلی را فراهم کنیم.

بنگاه های کوچک و متوسط عامل رشد اقتصادی
دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان کشور با بیان این مطلب که کل فعالیت حوزه آبزیان توسط بخش خصوصی و تولید داخلی در حال رشد 
اســت، گفت: تشکل های این بخش می توانند با تسهیل گری، رفع موانع و ایفای نقش مشورتی و توان کارشناسی خود در زمینه حمایت از 

کاالی ایرانی موثر و مفید واقع شوند.
علی اکبر خدایی گفت: بررسی تشکل های اقتصادی کشور نشان می دهد که درصد حائز اهمیتی از اعضای انجمن های کارفرمایی را شرکت های کوچک 
و متوسط تشکیل می دهند. شرکت هایی که در اقتصاد تمامی کشورها باالخص کشورهای در حال توسعه نقش مهم و حیاتی دارند. ویژگي هایی از قبیل 
انعطاف پذیري در مقابل تغییرات بازار و محیط، به نتیجه رسیدن سریع فعالیت ها، برخورداري از کارکنانی با انگیزه باال و همچنین سرمایه اولیه اندک 
مورد نیاز، این نوع بنگاه ها را به مهمترین عامل رشد و تحرک و توسعه اقتصادي کشورها و یاري دهنده آنها در مرحله گذار اقتصادي تبدیل کرده است.



ایران و هلند دو توافقنامه امضا کردند
ایران و هلند در دومین نشســت کمیته مشترک کشاورزی دو توافقنامه 

همکاری امضا کردند.
هیأت ایرانی در جریان مذاکرات با معاون وزیر کشاورزی و نیز معاون دانشگاه 
»واخنینگن« هلند بــه توافق های جامعی در حوزه های پژوهشــی، آموزش 
حرفه ای و سرمایه گذاری مشترک، بازاریابی محصوالت کشاورزی و مدیریت 
آب و خاک دست یافت. در این توافق ها مقرر شد، طرفین در زمینه آموزش های 

کاربردی و افزایش بهره وری در تولید سیب زمینی، شیالت، امنیت غذایی و... همکاری کنند.

قرارداد میان ایران و اوراسیا 27 اردیبهشت امضا می شود
وزیر اقتصاد ملی قزاقســتان اعالم کرد موافقتنامه موقت ایجاد محدوده آزاد 

تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 27 اردیبهشت امضا می شود.
برخی رسانه های روسی به نقل از »تیمور سلیمانوف« خاطرنشان کردند که 
قرار اســت این توافقنامه در همایش اقتصادی آستانه )پایتخت قزاقستان( 
امضا شود. به گفته مقام قزاقستانی، بازار این کشور توانایی صادرات هشت 
میلیــارد دالر کاال به ایران را دارد و با امضای این توافقنامه، تولیدکنندگان 

قزاقستانی این فرصت را پیدا می کنند تا صادرات کاالهای خود به ایران را 30 برابر افزایش دهند.
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دیدگـــــاه

 رسالت بخش خصوصی 
توسعه کاالی داخلی است 

کنندگان  تولید  انجمن  رئیس 
لوله و اتصــاالت PVC با بیان 
این مطلب که رســالت بخش 
خصوصی توسعه کاالی داخلی 
است، گفت: بخش خصوصی و 
را  نهایت تالش خود  تشکل ها 

برای حمایت از کاالی داخلی و توســعه آن انجام 
می دهند امــا باید دید آیا دولت هم راهکاری برای 

حمایت از کاالی ایرانی دارد؟ 
عباســعلی متوســلیان تاکید کرد: تجربه ثابت 
کرده هرچه بخــش خصوصی تالش خــود را در 
این خصوص بیشــتر کرده از طــرف مقابل تالش 
کمتری شــاهد بودیم که ایــن امر موجب افزایش 
بیکاری، کاهش رونق کسب و کار و کاهش انگیزه 

سرمایه گذاری برای کارآفرینان می شود.
این فعال اقتصادی همچنین افزود:خواســته ما 
از دولت رفع موانع با رویکردی متفاوت از گذشــته 
است. در حال حاضر موانع بسیاری در مسیر تولید 
و صنعت وجود دارد و علی رغم تاکید مســئوالن 
نسبت به لزوم مبارزه با آنها همچنان تغییر خاصی 
در این حوزه رخ نداده است. انواع فشارهای مالیاتی 
بــر گرده بخش خصوصــی وارد می آید و از طرفی 
شــاهد صدور بخشنامه های ضد و نقیض و مغایر با 

اهداف کلی کشور هستیم.
این فعال اقتصــادی همچنین تاکید کرد: یکی 
از خواسته های مهم در صنعت ما تامین مواد اولیه 
است که در حال حاضر چون مکانیزم های عرضه و 
قیمت گذاری درســت نیست نمیتوانیم این مواد را 
براســاس ارز مصوب تهیه کرده و ناچار به پرداخت 
هزینه های گزاف هستیم و این مسئله واحدهای ما 
را غیررقابتی می کند و بدین ترتیب بازارهای داخلی 

و خارجی خود را از دست می دهیم.
رئیس انجمن تولید کننــدگان لوله و اتصاالت 
پی وی ســی تصریح کرد: بحران بهای تمام شده 
از جمله چالش های اصلی اقتصاد کشــور به شمار 
می آیــد. از طرفــی به دلیل در دسترســی نبودن 
مواد اولیه از بازارهای داخلی، صنایع پایین دستی 
ناچــار، نیاز به مواد اولیه خــود را از طریق واردات 
تامیــن می کنند که در نهایــت منجر به باال رفتن 
هزینه تمام شــده محصول می شود. ایجاد سیستم 
رگالتوری بین صنایع تکمیلی و باالدستی می تواند 

ما را به سطح استانداردهای جهانی برساند.
وی خاطر نشان کرد: تامین سرمایه درگردش، 
کاهــش نرخ ســودهای بانکی، نوســازی صنایع، 
دانش روز، حل مشکل مراودات با دیگر کشورها از 
مواردی است که می تواند بر تحرک تولید داخلی 
 و رونــق آن و ترغیب صاحبان صنایــع به تولید 

موثر باشد.
به باور متوسلیان اگر بتوانیم با بهره گیری از علم 
روز و واردات تکنولوژی، هزینه تمام شده تولیدات 
را مدیریت کنیم، نه تنها کیفیت محصول به دلیل 
اســتفاده از فناوری هــای روز بهتر می شــود بلکه 
هزینه تمام شــده نیز کاهش می یابد و عرضه آن 
در بازارهای داخلی و خارجی با ســهولت بیشتری 

انجام می شود.

پرسمان

افزایش کیفیت کاالها 
وظیفه تشکل هاست

رئیــس اتحادیه تولید کننــدگان رنگ و 
رزین ضمن تاکید بر ارتقای سطح کیفیت 
با همکاری تشکل ها گفت: باید کیفیت کاالها بهبود 

یافته و قیمت ها رقابت پذیر شــود تا بتوانیم خواســتار استقبال مردم 
ازکاالی ایرانی باشیم.

ایرج اعتماد امامی یادآور شد: وقتی کاالی خارجی با کیفیت بهتر در 
بازار و در معرض دید مشتری قرار می گیرد، نمی توان توقع داشت از کاالی 
ایرانی استفاده کند. پس بهتر است با همه توان بکوشیم کیفیت کاالیی 
که در داخل تولید می شــود، از مشابه خارجی آن بهتر و قیمتی معقول 
داشــته باشد تا مصرف کننده با رغبت اقدام به خرید تولید داخلی کند. 
وی خاطر نشان کرد: باید فرض کنیم که اگر دروازه های کشور بسته شود 
تا چه حد قادریم کشور را اداره کنیم؟ در حال حاضر وابستگی به نفت و 
سیاست های نادرست اقتصادی اجازه تحقق کامل استقالل اقتصادی را آن 
گونه که مد نظر بوده است، نمی دهد. وی افزود: متأسفانه در بسیاری از 
حوزه ها یا اصاًل تولید داخلی وجود نداشته و یا در مواردی هم که کاالهای 
ایرانی تولید شده، اکثراً رقابت پذیر نیستند. اعتماد امامی در مورد چگونگی 
تحقق عنوان سال معتقد است بحث بر سر نفس حمایت از تولید داخلی 
نیســت بلکه مسئله، نحوه پیگیری این حمایت هاست. وی ادامه داد: در 
واقع سیاست های دســتوری که با حذف کاالی رقیب، قصد حمایت از 
کاالی داخلی را دارد، تنها به تضعیف کیفیت کاالی ایرانی می انجامد. به 
باور این فعال اقتصادی تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی، تنها با حمایت 
از رقابت سالم، شــفافیت، برابری همه فعاالن اقتصادی در برابر قانون و 

حذف رانت ها و استثناها و معافیت های تبعیض آمیز میسر خواهد شد.

تشکل ها باید حمایت شوند
رئیس اتحادیه تولید کنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای ایران با تاکید بر لزوم حمایت از تشکل ها و واحدهای 
تولیدی برای گسترش تولیدات داخلی کشور تصریح کرد: اگر کاالی ایرانی کیفیت مناسب نداشته باشد مورد استقبال 

مصرف کننده قرار نمی گیرد. بنابراین باید از تشکل های تولیدی حمایت شود تا کیفیت کاالی ایرانی را ارتقا داد.
حمیدرضا موثقی یادآور شد: تشکل ها به دلیل نقشی که در تولید وعرضه کاال دارند می توانند در تحقق شعار سال بسیار اثرگذار باشند. 

وی گفت: ما باید حاشیه ای هم به این شعار بدهیم و آن اینکه خود تولید کننده هم از کاالی ایرانی حمایت کند به این معنا که کیفیت آن را باال برده و مصرف 
کننده را به خرید کاالی خوب ترغیب کند. موثقی ادامه داد: با رقابت پذیر شدن تولید می توان به تقویت بازارهای صادراتی نیز امیدوار بود. با توجه به مزیت های 

باالی تولید در ایران از جمله انرژی ارزان و وجود نیروی متخصص، می توان حضوری قدرتمندتر در بازار بزرگ اطراف ایران را تجربه کرد.

 باید قوانین به نفع 
تولید داخلی اصالح شود

رئیس انجمن صنایع نســاجی خواســتار 
اصالح قوانین اقتصادی کشور به نفع تولید 

شد و تاکید کرد: اگر تولید داخلی ارزانتر و مرغوب تر از شرایط فعلی باشد 
می تواند بازارها را در دست بگیرد.

جمشــید بصیری وظیفه تشکل ها را شناســایی مشکالت و نواقص 
موجود در قوانین دانســت و گفت: اگر قوانین زائد شناســایی شوند و 
اطالعات آن در اختیار دولت و مجلس قرار گیرد، زمینه اصالح قوانین به 
نفع تولید داخلی مهیا می شــود. این فعال اقتصادی با انتقاد از وضعیت 
صنعت نساجی کشــور تصریح کرد: در صنعت نساجی سال هاست در 
تالشــیم تا لزوم اصالح قوانین را به  گوش مسئوالن برسانیم اما کسی 
صدای ما را نمی شنود. وی ادامه داد: باید به دنیا نشان دهیم که کاالی 
ایرانی چقدر مرغوب اســت تا بتوانیم زمینه توسعه آن را فراهم کنیم. 
براساس اظهارات بصیری، مردم به عنوان مصرف کننده با حساسیت در 
انتخاب و خرید کاالی ایرانی می توانند به اشــتغالزایی برای هموطنان 
کمک کنند. از ســوی دیگر می دانیم که تقویــت تقاضا نیاز به تقویت 
عرضه دارد. این تقویت نه فقــط در کمیت بلکه در کیفیت تولید باید 
نمایان شــود تا خریدار کاالی ایرانی با احساس رضایت نسبت به خرید 
خود، از تداوم در این مسیر دلسرد نشود. رئیس انجمن صنایع نساجی 
ادامه داد: وقتی از تولید رقابت پذیر سخن می گوییم و سال ها است که 
از آن بــه عنوان هدف متعالی در تولید ملی یاد می کنیم، به این مفهوم 
است که کاالی ایرانی هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت قابل رقابت 
با انواع خارجی باشد. در این صورت مصرف کننده نیز با نگاه حمایت از 

کاالی ایرانی، تولید داخل را برای خرید انتخاب خواهد کرد.

آموزش پرسنل برای افزایش 
تولید باکیفیت تر

رئیس انجمن سرمایه گذاری های مشترک 
ایران و خارج در مورد راه های تحقق شعار 
امســال بر اصل آموزش تاکید کرد و گفت: اصالح 

ساختار تشــکل ها، افزایش بهره وری و کیفیت کاال به نحوی که بتواند 
جایگزین کاالی خارجی شود برعهده تشکل های بازرگانی است.

حسین سلیمی، خاطرنشــان کرد: پرسنل تولید کننده باید آموزش 
مناســب ببینند تا بتوانند کاالیی با کیفیت بــاال تولید کنند که رغبت 
مصرف کننده را به ســمت خرید داخلی هدایت کنــد. وی تاکید کرد: 
وقتی کاالهای داخلی کم کیفیت و غیرقابل رقابت باشد حمایت از کاالی 
ایرانی شعارگونه است و هرگز محقق نخواهد شد. باید کاالها با نمونه های 
جهانی تطبیق داده شود و استانداردهای مربوطه در تولید رعایت شود تا 
بتوانیم سرویس دهی بهتری داشته باشیم. سلیمی برگزاری سمینارهای 
آموزشــی مرتبط با تولید برای افرادی که بدنه تولید کشــور را تشکیل 
می دهند به منظور ارتقای دانش و توانمندی آنها موثر دانست. این فعال 
اقتصادی همچنین از دولت خواســت برای حمایت از تولیدات داخلی از 
صنعتگران حمایت کند تا بتوانند با اطمینان خاطر از نحوه واردات مواد 
اولیه، تسهیالت بانکی، سهولت تشریفات گمرکی و مساعدت های مالیاتی 

برای باال بردن کیفیت تولید داخلی تالش کنند.

زمینه حضور کاالهای ایرانی را 
در بازارهای جهانی فراهم کنیم

رئیس انجمــن صادر کننــدگان صنایع 
دســتی با بیان این نکته کــه باید زمینه 
حضور کاالهای ایرانی را در بازارهای جهانی فراهم 

کنیم، تاکید کــرد: انجمن صادر کنندگان صنایع دســتی می تواند با 
افتخار مدعی باشد که ۱00 درصد ایرانی است و در حوزه های داخلی و 

بین المللی هم از کاالی ایرانی حمایت می کند.
مجیدرضا حریری افزود: دسترســی به بازارهای جهانی برای فروش 
کاالهایی که به فرهنگ کشور مربوط است و داشتن دیپلماسی اقتصادی 
فعال برای شناساندن خود به دنیا از شروط الزم برای حمایت از کاالی 
ایرانی است. به باور وی بودجه های فرهنگی بسیاری در دستگاه ها خرج 
می شود که متاسفانه اثرگذاری الزم در راستای ترویج فرهنگ کشور را 
ندارد؛ صنایع دستی ایران که بیشترین جلوه بین المللی را در خصوص 
گسترش فرهنگ کشــورمان دارد، مغفول مانده است. وی تصریح کرد: 
باید با روش های غیرمســتقیم بــه تبلیغات فرهنگــی در حوزه های 
تولیــدات ایرانی همت گماریم تا شــاهد اقبال بین المللی به این حوزه 
باشیم. حریری افزود: در این میان تشکل ها با توجه به گستره فعالیت و 
توانمندی خود نقش موثری را در خصوص این فرهنگسازی و حمایت 

از تولید ملی برعهده دارند.
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تشکیل کارگروه مشترک صندوق توسعه ملی و وزارت نفت  
اعضای صندوق توســعه ملی و وزارت نفت کارگروه ویژه بررســی ابزارها و 

محمل های تامین مالی صنعت نفت را تشکیل می دهند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت تشریح کرد: ظرفیت های ارزنده ای در حوزه های اکتشاف و 
تولید نفت، احداث، تکمیل، نوسازی پاالیشگاه ها و مجتمع های مرتبط با صنعت 
نفت وجود دارد که نقش آفرینی صندوق توســعه ملــی در آن یک ضرورت و 
اولویت است. مرتضی شهیدزاده رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز اعالم 

کرد: پروژه های صنعت نفت بیشترین سهم از منابع صندوق را در قیاس با سایر حوزه ها داشته است.

مقام های اروپایی خواهان گسترش روابط با ایران
مقام های تجاری و بانکی اروپایی با تاکید بر اینکه برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( قابل مذاکره مجدد و قابل تغییر نیست گفتند: گسترش روابط تجاری 

و سرمایه گذاری در ایران را دنبال می کنند.
همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا با حضور بسیاری از مسئوالن اقتصادی و 
بانکی کشورهای مختلف در تهران برگزار شد. شماری از فعاالن اقتصادی اروپایی 
با توجه به اهمیت برجام در توسعه مناسبات اقتصادی، گفتند راهکارهایی را 

برای تسهیل روابط تجاری با ایران در نظر گرفته اند تا بتوان از منافع برجام استفاده کرد.

اخبــــار

۶۳۰ بنگاه در لیست واگذاری های 
امسال قرار گرفت

طــی تصمیم هیــأت واگذاری، 
در حدود ۶۳۰ بنگاه در لیســت 
واگذاری های سال ۹۷ قرار گرفت.

هیأت  جلســه  در  بنابراین 
واگــذاری کــه در وزارت امور 
اقتصادی و دارایی برگزار شد، 

این هیأت تمامی بنگاه های شناسایی شده تا کنون 
را در لیســت واگذاری های سالجاری قرار داد. این 
بنگاه ها شــامل مواردی که فاقد هــر گونه ابهام یا 
چالش در امر واگذاری هستند، بوده و ۴۱۲ بنگاه را 
شامل می شود و تعدادی بنگاه های نیازمند بررسی 
بیشــتر هســتند که تعداد آنها ۲۲۰ مورد است. 
تصمیم گیری در خصوص ســود فروش اقســاطی 
و خســارت تاخیر در تادیه خریداران سال ۹۷ در 
خصــوص واگذاری ها نیز از دیگر مصوبات جلســه 
هیأت واگذاری بود که بر این اساس مقرر شد نرخ 
سود فروش اقساطی بنگاه های مورد واگذاری دولت 
به بخش خصوصی و تعاونی ۱۰ درصد و بخش های 
عمومی غیردولتی ۱۳ درصد باشــد. نرخ خسارت 
تاخیر در تادیه کلیه خریداران نیز در این جلســه 
۶ درصد تصویب شــد که بدین ترتیب سود فروش 
اقساطی و خسارت تاخیر، معادل نرخ های مصوب 

سال ۱۳۹۶ است.

 بازار کاالی ایرانی 
در کدام کشورها گرم است؟

چین، امارات و عراق بزرگترین 
کاالهای  وارداتــی  بازارهــای 
ایرانی در سال گذشته بوده اند.

آمارهای رســمی ۱۲ ماهه 
ســال قبل گویای آن است که 
چین با واردات ۹ میلیارد دالری 

مانند ســال های قبل بزرگترین بازار صادراتی ایران 
بوده و حدود ۳۵ تن کاال به این کشور ارسال و ۱۹.۳ 
درصد از کل صادرات به این کشور اختصاص داشته 
است. نکته جالب آنکه در شرایطی که صادرات وزنی 
به این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت 
درصد کاهش داشــته ارزش صادرات بــه این بازار 
هشت درصد افزایش را نشان می دهد. امارات متحده 
عربی دومین بازار بزرگ صادراتی ایران است که در 
سال ۱۳۹۶ بالغ بر شش میلیارد و ۷۶۴ میلیون دالر 
کاال به آن ارسال شده و ۱۴.۴ صادرات ارزشی کشور 
به این بازار اختصاص داشته است. البته با این وجود 
در سال گذشته صادرات به امارات از نظر ارزش ۱۰ 
و از نظر وزن پنج درصد کاهش داشــته است. عراق 
را نیز می توان سومین بازار ایران دانست که در سال 
گذشته بالغ بر شش میلیارد و ۴۲۵ میلیون دالر کاال 
به آن صادر شــده و ۱۳.۷ درصد از صادرات ایران به 
این کشور همسایه مربوط بوده است. جمهوری کره، 
ترکیه، افغانســتان، هند، پاکستان، تایلند، اندونزی، 
تایوان، عمان، ژاپن، ایتالیا، ترکمنستان، هنگ کنگ، 
ویتنام، آلمان، جمهوری عربی ســوریه و آذربایجان 
دیگر کشورهایی هستند که به ترتیب رتبه های چهار 
تا بیست صادرات ایران را به خود اختصاص داده اند.

عملکرد

در راســتای رویکردهای دوره هشــتم و اجرایی نمــودن تکالیف و 
مأموریت هــای اتاق ایران در خصوص مواد ۱ و ۵ قانون بهبود مســتمر 
محیط کســب و کار و بــا توجه به برنامه های مصــوب این معاونت در 
ســال جاری و مصوبات هیأت محترم نظارت راهبردی تشــکل ها و با 
هــدف ارائه تصویری کلی از اقدامات انجام شــده در ســال ۱۳۹۶ در 
قالب ۱۴ بخش شامل جلسات هیأت نظارت راهبردی تشکل ها، صدور 
موافقت اصولی، پروژه ارزیابی و رتبه بندی تشــکل ها، حمایت های مالی 
از تشــکل ها، نقشه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی، طرح یک تشکل 
یک کشور، بخش نمایشــگاهی، نشست های مشورتی، تشکیل جلسات 
مشترک با اداره ثبت شرکت ها، برگزاری جلسات گفت وگو و تبادل نظر 
تشکل ها با ریاســت و اعضای محترم هیئت رئیسه، برگزاری دوره های 
آموزشــی، اطالع رسانی، میز معرفی، برگزاری و نظارت بر مجامع، ثبت 
و تغییرات تشــکل های اقتصادی، اتاق های مشــترک، اتاق های استانی 
و مجموعه هــای وابســته به اتاق ایــران، صدور پروانه ثبــت و فعالیت 
 تشــکل ها، مکاتبات و امور جــاری، گزارش حاضر تهیــه و گردآوری 

شده است. 

پروژهارزیابیورتبهبندیتشکلها
در اجــرای پروژه ارزیابی و رتبه بندی تشــکل ها و با توجه به اهمیت 
موضوع و تأکیدات مسئولین، جلســات متعددی با مجری طرح ارزیابی 
و رتبه بنــدی تشــکل ها برگزار و قــرارداد مربوطه امضــاء گردید. بیش 
از ۳۰ نشســت معاونت بــا مجری برگزار و در عین حال چند نشســت 
 بــرای گــزارش مجری به هیــأت محترم راهبــردی تنظیــم و برگزار 

شده است. 
در این طرح تعداد ۱8۷ تشــکل ملی مورد بررسی قرار گرفت که در 
نهایت با مشارکت ۱۷8 تشکل در کلیه مراحل ارزیابی تکمیل گردید. در 
این ارزیابی بیش از ۲۳۰ شــاخص در حوزه های حکمرانی، رگوالتوری، 
عضویت، خدمات، تأثیرگذاری بر سیاست ها و تعامل با اتاق مورد بررسی 
قرار گرفت. همچنین به جهت ضرورت، نزدیک به ۴۰ نشســت مشترک 
با برخی از تشــکل ها و حضور مجری در محل معاونت برگزار شده است. 
خالصه گزارش اقدامات انجام شده در پروژه ارزیابی و رتبه بندی تشکل ها 

به شرح زیر می باشد:
اهدافپروژه

 ارزیابی وضع موجود و سنجش ظرفیت های داخلی تشکل های اقتصادی 
عضو اتاق ایران

 شناسایی مسائل کلیدی، گلوگاه ها و اولویت های راهبردی تشکل های 
اقتصادی

 توانمندســازی و ارتقای مهارت های ســازمانی تشکل ها در بخش های 
مختلف

 هدفمند کردن حمایت های اتاق بازرگانی از تشکل های اقتصادی
 افزایش توان تأثیرگذاری و ارتقای جایگاه تشــکل های بخش خصوصی 

در تعامل با دولت
مراحلارزیابی

 خوداظهاری توسط تشکل ها
 ارزیابی اسناد و مدارک تشکل ها

 ممیزی حضوری
 ارائه گزارش اولیه ارزیابی به معاونت تشکل ها

 برآورد سهم )تشکل/بخش/ صنعت( از اقتصاد ملی
 تعییم جایگاه تشکل در نظام انجمنی

معیارهایارزشیابی
 حکمرانی: ۱۲۹ شاخص

 تأثیرگذاری بر سیاستها: ۱۱ شاخص
 عضویت: ۲۶ شاخص

 تنظیم گری: ۱۳ شاخص
 خدمات: ۴۴ شاخص

انجامحمایتهایمالیازتشکلها
بـا توجـه بـه اهـداف و برنامه هـای معاونـت تشـکل های اتـاق ایران 
و در راسـتای مباحـث حمایتی و توانمندسـازی تشـکل های وابسـته و 
بـا مسـاعدت و تصویـب هیأت محتـرم راهبـردی، موضـوع تخصیص و 
پرداخـت مبالغـی به عنـوان کمک بالعـوض اتاق ایران بر اسـاس طرح 
ارزیابی و ظرفیت سـنجی تشـکل ها در دسـتور کار سـال ۱۳۹۶ معاونت 
تشـکل ها قـرار گرفـت کـه بـر همیـن اسـاس و در دو مرحلـه، شـامل 
مرحلـه اول مشـارکت اولیـه در طـرح و مرحلـه دوم نتیجـه حاصـل از 
ارزیابـی ایـن پرداخت هـا بـا توجه به مصوبـات هیأت محتـرم راهبردی 

انجـام پذیرفت. 

نقشهتقسیمکارفراگیربخشخصوصی
بـر اسـاس برنامه هـای رویکـردی اتـاق مبنـی بـر »تقسـیم کار بین 
اتـاق و تشـکل ها، بـه نحوی کـه بـا بهبـود کارایـی اتـاق در پیگیـری و 
حـل مشـکالت محیـط عمومـی کسـب و کار، ماننـد مسـائل مالیاتـی، 
تامیـن اجتماعـی، گمرکـی و امثالهـم،  تشـکل ها مجال تمرکز بیشـتر 
بـر مشـکالت محیـط تخصصـی کسـب و کار را بیابنـد« موضـوع در 
دسـتور کار معاونـت قـرار گرفـت. بـر همیـن اسـاس مکاتبـات الزم با 
تشـکل ها در چنـد مرحلـه انجام و ضمن ارسـال سـند راهبردی نقشـه 
تقسـیم کار فراگیـر بخـش خصوصـی، اولویت هـای تشـکل ها در ایـن 
ارتبـاط دریافـت و پـس از جمـع بندی و تهیـه جـداول، موضوع جهت 
پی گیری هـای بعـدی، بـه واحد مسـئول) مدیریـت طـرح، برنامه ریزی 
و پایـش اتـاق ایران( ارسـال شـده اسـت. شـایان ذکر اسـت بر اسـاس 
ایـن سـند مقـرر اسـت کـه هـر یـک از تشـکل ها در قالب دسـتور کار 
سـاالنه بخـش خصوصی، هر سـاله یـک یا حداکثر دو اولویت مشـخص 
را بـا توجـه به مفاد سـند موجود تعییـن و هدف گذاری و اجـرا نمایند. 
در همیـن ارتبـاط برنامه هـای مـورد تأییـد در طـول مـدت اجـرا و در 

چارچـوب ایـن سـند، مـورد حمایت اتـاق قـرار می گیرد.

طرحیکتشکل،یککشور
از  »اسـتفاده  بـر  مبنـی  اتـاق  رویکـردی  برنامه هـای  اسـاس  بـر 
ظرفیـت ارتباطـات بین المللـی اتـاق در راسـتای کمـک بـه تشـکل ها 
بـرای برقـراری و تقویـت ارتبـاط بـا همتایانشـان در سـایر کشـورها«، 
موضـوع طـرح یـک تشـکل، یـک کشـور، در دسـتور کار معاونـت قرار 
گرفـت و مقـرر گردید موضـوع با همـکاری معاونت محتـرم بین الملل 
و تحـت نظـارت جنـاب آقای دکتـر سـلطانی نایب رئیس محتـرم اتاق 
ایـران پی گیـری شـود. در همیـن ارتبـاط در گام نخسـت و بـا توجـه 
بـه اهـداف طـرح، مکاتبـات اولیـه بـا کلیـه تشـکل های وابسـته انجام 
کـه در پاسـخ، تعـداد ۳۵ تشـکل، اولویت هـای خـود را اعـالم نمودند. 
نظـر بـه پاسـخ های دریافتـی، جمع بندی هـا انجـام و نتایـج بـه وزارت 
امـور خارجـه منعکـس و متعاقـب آن نشسـت های مشـترکی فیمابین 
اتـاق ایـران و وزارت امـور خارجـه بـرای انجـام هماهنگی هـای الزم 
برگـزار گردیـد. بـا عنایـت بـه پی گیـری و هماهنگـی صـورت گرفتـه 
کشـور،  از  خـارج  در  ایـران  نمایندگی هـای  بـا  خارجـه  امـور  وزارت 
رابطیـن  عنـوان  بـه  نمایندگی هـا  اقتصـادی  مسـئولین  اطالعـات 
اجـرای طـرح در کشـور مـورد نظـر بـه اتـاق اعـالم، کـه ایـن موضوع 
 بـه تشـکل های منتخـب منعکـس تـا اقدامـات بایسـته توسـط ایشـان 

انجام پذیرد. 
شــایان ذکر است بر اساس این طرح، مقرر است هر تشکل با توجه به 
کشور تعیین شده، در یک بازه زمانی یکساله، در چاچوب طرح و با استفاده 
از ظرفیت های نمایندگی ایران در آن کشور، نسبت به برقراری ارتباط با 
تشکل / تشکل های متناظر، گسترش همکاری های فی مابین، جمع آوری 
اطالعات، مشارکت در رویدادهای اقتصادی از جمله نمایشگاه ها و ... اقدام 
و در پایان دوره تعیین شده، نتایج اقدامات و فعالیت های انجام گرفته را 

به اتاق ایران گزارش نماید.

گزارش عملکرد معاونت تشکل ها در سال 96



گمرک دستورالعمل ساماندهی بازار ارز را ابالغ کرد
گمرک ایران در دســتورالعملی مقررات گمرک در خصوص ســاماندهی و 

مدیریریت بازار ارز و گمرکات اجرایی کشور را در سال 1397 ابالغ کرد.
براساس این دستورالعمل واردات تمام کاالها به صورت تجاری به کشور اعم 
از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون 
انجام ثبت ســفارش ممنوع است؛ بنابراین گمرکات همجوار با مناطق باید 
ضمن اخذ ثبت سفارش برای ورودکاال به مناطق نسبت به انجام تشریفات 

گمرکی کاالهای وارداتی به مناطق بر اساس مصوبه فوق و اعمال مقررات مناطق اقدام کنند.

مهلت ارسال صورت معامالت فصلی 96 پایان اردیبهشت
معاون مالیات های مســتقیم سازمان امور مالیاتی کشــور از امکان ارسال 
اطالعات فهرســت معامالت مربوط به تمامی فصول ســال 1396 تا پایان 

اردیبهشت ماه سال 1397 خبر داد.
نادر جنتی گفت: آن دسته از مودیان مشمول ماده 169 قانون مالیات های 
مستقیم مصوب 1394 که اطالعات معامالت فصلی خود را حداکثر تا پایان 
اردیبهشت ماه سال جاری از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به 

نشانی اینترنتی www.tax.gov.ir ارسال کنند، جرائم مقرر قانونی آنان قابل بخشش خواهد بود.
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اخبــــار

 تولیدکنندگان نگران تامین 
مواد اولیه نباشند 

قائم  مقــام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با اشــاره بــه تغییر 
نــرخ ارز تأکید کرد: طبق قول 
رئیس جمهــور،  اول  معــاون 
تولیدکننــدگان بــرای تأمین 
مواد اولیه از دالر 4۲۰۰ تومانی 

بهره مند می شوند و جای نگرانی وجود ندارد.
رضا رحمانی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید قزوین که در ســالن جلسات استاندار برگزار 
شــد، تصریح کرد: کارگروه ملــی صنعت یکی از 
توفیقات ایجادشده توسط دولت است که مشکالت 
تولید را با ریاســت وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
پیگیری می کند. وی افزود: ســال گذشته 7۵۰۰ 
جلسه در همین راســتا برگزار و طی آن 3۲ هزار 
پرونده بررسی شــد، این جلسات 3۸ هزار مصوبه 
داشــت که تاکنون ۵3 درصد آن در کل کشــور 
محقق شده اســت. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اظهار کرد: استان قزوین در این زمینه موفق 
عمل کرده و 7۵ درصد از مصوبات اجرایی شــده 
اســت که جای تقدیر دارد. وی افزود: استان های 
قزوین، البرز، تبریز و آذربایجان شــرقی نسبت به 

سایر استان ها با مشکالت کمتری برخوردار است.
رحمانی با اشاره به شعار سال تأکید کرد: پروژه 
اصلی ما در ســال جاری آری گفتن به تولید ملی 
اســت، باید تغییر نگاه حاصل شود. سرمایه گذاران 
بایــد توجه کنند که این مســئله بــرای ما دارای 
اهمیت است و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز 

باید در زمینه بهبود کسب وکار ورود پیدا کند.

اجرای تعرفه های جدید دریایی
با اعــالم ســازمان بنــادر و 
دریانوردی از 1۵ اردیبهشــت 
تعرفه های جدیــد دریایی در 
اجرایی  فاز  وارد  ایــران  بنادر 

شده اند.
بر اساس اعالم این سازمان 

تعرفه هــای جدید که از چنــد هفته قبل بازنگری 
آنها به پایان رســیده بود و در بســیاری از حوزه ها 
به کاهش قیمت برای صادرکننده یا واردکنندگان 
می انجامد، از روز گذشته در بنادر ایران رسما وارد 
فاز اجرایی شده اند. بر این اساس در رویکرد جدید 
تسریع تخلیه و بارگیری کاال در بنادر شفاف سازی 
تعرفه هــا و کاهش هزینــه کاالهــای وارداتی یا 
صادراتی اصلی ترین هدف گذاری هایی هســتند که 
در اجرای تعرفه های جدید مدنظر ســازمان بنادر 
قرار دارند. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته یکی 
از اصلی ترین هدف گذاری هــای تعرفه های جدید 
افزایش توان تجاری و ترانزیتی دریاهای ایران است.
هادی حق شــناس - معاون ســازمان بنادر و 
دریانوردی - با اشاره به اهمیت اجرای این مصوبات 
جدید گفت: ســازمان بنادر به دنبال آن است که 
هدف گذاری های سال های گذشــته برای افزایش 
تــوان تجاری بنادر ایران را به فاز اجرا برســاند. از 
این رو امیدواریم که اجرایی شدن تعرفه های جدید 

مزیت نسبی آب های ایران را گسترش دهد.

عملکرد

بخش نمایشگاهی
با عنایت به برنامه رویکردی اتاق جهت فراهم ســاختن زمینه حضور 
و فعالیــت بیش از پیش تشــکل ها در عرصه های بین المللی، فهرســت 
نمایشــگاه های بین المللی- تخصصی معتبر استخراج و حسب موضوع به 
تشکل های ذیربط اطالع رســانی گردید و به منظور امکان مشارکت و یا 
حضور تشکل ها،  از سوی مدیریت امور نمایشگاه ها و همایش های معاونت 
مشــاوره و پشــتیبانی انجام پذیرفت در این مدت در حدود ۵3 نشست 
حضوری با تشکل های وابســته برگزار و ضمن ارائه راهنمایی های الزم، 
همکاری های مربوطه نیز معمول شــده است. همچنین در همین ارتباط 

بیش از 6۰ مورد مشاوره تلفنی نیز به تشکل ها ارائه شده است.
در ارتباط با حمایت از رویدادهای نمایشگاهی و همایش ها که توسط 
تشــکل ها برگزار شــده، در 1۲ رویداد پس از بررسی های به عمل آمده 
در خصوص محتوی و موضوعات، ضمن حمایت الزم، مجوز اســتفاده از 

لوگوی اتاق صادر شده است.

نشست های مشورتی
بر اساس مسائل مطروحه در خصوص الحاق، حل اختالف ها، تأسیس، 
برنامه ریزی، احیاء تشــکل، هماهنگی، رفع مشکالت و ....، بیش از 1۵۰ 
نشســت با تشــکل ها و فعالین اقتصادی برگزار گردید. در این نشست ها 
ضمن ارائه راهکارها و حل مشکالت، نسبت به چگونگی ارتباط میان اتاق 

و تشکل های زیرمجموعه تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

جلسات مشترک با اداره ثبت شرکت ها
به جهت اهمیت موضوع ثبت تشــکل ها، اتاق/شــوراهای مشــترک، 
اتاق هــای اســتانی و دیگــر مجموعه های وابســته به اتاق بــه عنوان 
شخصیت های حقوقی مستقل، بیش از 1۵ نشست مشترک مدیران ارشد 
اداره ثبت با ریاســت و دبیرکل محترم اتاق ایــران و همچنین معاونت 
جهت بررســی راهکارهای همکاری و تعامل بیشــتر و ارائه تسهیالت به 

مجموعه های اتاق برگزار و اخذ تصمیم شد. 
 نشست مشترک معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان 
ثبت اســناد و امالک کشــور با رئیس و دبیرکل محترم اتاق 
ایران: به منظور دیدار و تبادل نظر در خصوص موضوعات مشــترک 
و گســترش همکاری ها و تعامالت فیمابین،  نشســت مشترک معاون 
محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با رئیس 
و دبیــرکل محترم اتاق ایران در آذرماه ســال جــاری در دفتر رئیس 
محترم اتاق ایران برگزار شــد. در این نشســت، امضــای تفاهم نامه ای 
میان اتاق ایران و قوه قضائیه به منظور گســترش و توســعه مناسبات 
همکاری های مشــترک و با هدف تعامل، هم افزایی و اســتفاده بهینه 
از ظرفیت هــا و توانایی هــای موجود جهت ارائه خدمات مناســب اتاق 
 ایــران و اداره ثبت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجاری، مــورد توافق 

قرار گرفت. 
 جلسات گفت وگو و تبادل نظر تشکل ها با ریاست و اعضای 
محترم هیأت رئیسه در خصوص هم افزایی، انسجام بیش از پیش 
تشکل ها و افزایش تعامالت فیمابین: با توجه به برنامه  های معاونت 
و به منظــور امکان ایجاد زمینه الزم جهت تبادل نظر، همفکری و طرح 
موضوعات مبتال به تشــکل های وابســته به اتاق، نشست های مشترک 
تشکل ها با ریاست و اعضاء محترم هیأت رئیسه برنامه ریزی  که در همین 
ارتباط ۲ نشســت با رؤسای محترم تشکل ها )۸ حوزه  تخصصی از جمله 

مواد غذایی، نفت، خدمات و...( برگزار گردید. 

برگزاری دوره های آموزشی
با توجه به اهمیت موضوع آموزش و در راســتای برنامه های رویکردی 
معاونت در جهت توانمندسازی و توسعه تشکل های ملی و استانی، برنامه 
ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشــی همچون ســال های قبل تداوم 
و در همین ارتباط با تفاهم با مؤسســه آموزشــی و پژوهشی اتاق ایران 
اقدامات الزم صورت پذیرفت. برای انتخــاب و برنامه ریزی دوره ها بیش 
از ۲۰ نشست با مسئولین مؤسسه آموزشی اتاق ایران برگزار و همچنین 

جلسات اختصاصی با اساتید در نظر گرفته شده، نیز صورت پذیرفت. 

در نیمه دوم ســال جاری و طی مدت چهار ماه و با توجه به برنامه 
، تعداد 6  دوره جهت تشــکل های ملی )3۰۲6 نفرســاعت( و 6۰ دوره 

جهت تشکل های استانی در تهران و شهرهای مختلف برگزار گردید. 
 دوره آموزشی آشــنایی اتاق های بازرگانی سراسر کشور 
با فرآیندهای ثبت شرکت ها و تشــکل های اقتصادی در اداره 
ثبت شرکت ها و مؤسســات غیرتجاری: معاونت تشکل ها با هدف 
آشنایی مدیران و کارشناســان ذیربط در شرکت ها، تشکل ها و اتاق ها 
با مفاهیم و فرآیند فعالیت در اداره ثبت شــرکت ها در حوزه موضوعات 
مرتبط با بنگاه های اقتصادی و تشــکل های اقتصادی و به منظور بهبود 
روندهــا و فرآیندهای مربوطه در بهمن ماه ســال جــاری به میزبانی 
اتاق شــیراز اقدام به برگزاری دوره آموزشی آشنایی اتاق های بازرگانی 
سراســر کشور با فرآیندهای ثبت شــرکت ها و تشکل های اقتصادی در 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری نمود و اتاق های شیراز، یزد، 
 اصفهان، یاســوج، شهرکرد و بوشهر و رؤســای اداره ثبت آن استان ها 

در این دوره شرکت کردند.  
انواع شــرکت ها و تمایز آنها، تأسیس، ثبت و تغییرات شرکت ها، نحوه 
اخذ پلمپ دفاتر شرکت ها، فرآیند ثبت، تأسیس تشکل های اقتصادی در 
اداره ثبت شــرکت ها، فرآیند ثبت تغییرات تشکل های اقتصادی، پلمپ 
دفاتر تشکل ها، مســائل مالیاتی و... از جمله سرفصل های دوره آموزشی 

مذکور بود. 

اطالع رسانی
 ماهنامه معاونت تشکل ها: در ســال جــاری تعداد 7 شمارگان 
از ماهنامــه معاونت حاوی مصاحبه اصلــی : مصاحبه رئیس و یکی از 
اعضای هیأت رئیســه اتاق، گزارش میزگرد تخصصی با حضور روسای 
تشکل حول محور مسائل روز تشکل ها، معرفی تشکل ها، اخبار مجامع، 
اخبار اقتصادی کالن، معرفی تشــکل های بین المللی، اطالعیه برگزاری 
نمایشــگاه ها و همایش ها، گزارش دوره آموزشــی که همزمان با جلسه 
هیأت نمایندگان اتاق هر ماهه توزیع می شود. همچنین چندین نسخه 
از نشریه هم براساس تعداد تشــکل های استانی برای اتاق های استانی 

ارسال می شود.
همچنین کانال تلگرام معاونت تشکل ها جهت اطالع رسانی به هنگام 
و برخط از ابتدای امسال ایجاد شد که مختص روسا و دبیران تشکل های 
وابســته به اتاق می باشد. این کانال حاوی اطالعات و اخبار مرتبط مانند 
اخبار مجامع، اطالعیه ها، همایش ها و نمایشــگاه ها، قوانین و مقررات و 

لوایح قانونی می باشد.

برگزاری و نظارت بر مجامع
در راستای مأموریت و وظایف معاونت تشکل ها در ارتباط با تشکیل 
و ایجاد تشــکل، نظارت بر برگزاری مجامع و...، در ســال 96 ، نسبت 
به ۲14 مورد، اقدامات ذیل انجام گرفته اســت: مذاکره، اخذ و بررسی 
مــدارک و نظارت بر برگزاری مجامع عمومی عادی ســالیانه، عادی به 
طور فوق العاده و مجامع عمومی فوق العاده با دستور جلسات )انتخابات 
اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرســین، اصالح اساسنامه، 
بررســی گزارش عملکرد هیأت مدیره، بررسی گزارش تراز مالی تشکل، 
انتخاب روزنامه کثیر االنتشــار، تعیین حق ورودی و عضویت ساالنه و 

سایر موارد( 
 انجام کلیه فرآیندهای ثبت و تغییرات تشکل های اقتصادی؛ 
اتاق های مشترک؛ اتاق های استانی و مجموعه های وابسته به اتاق 
ایران: به منظور اجرای اقدامات ثبتی تشکل ها، اتاق های مشترک، اتاق های 
استانی و مجموعه های وابسته به اتاق، علی الخصوص صورتجلسات مجامع، 
آگهی های تأسیس، آگهی های تغییرات، اخذ شناسه ملی و سایر موارد، در 

سال جاری نسبت به   364 مورد اقدام الزم انجام پذیرفت.

صدور پروانه ثبت و فعالیت تشکل ها
پروانه ثبت و فعالیت تشکل ها که به امضای ریاست محترم اتاق ایران 
می باشــد، به عنوان معتبرترین مدرک صادره در حوزه تشکل ها می باشد 

که در سال جاری تعداد 34 پروانه فعالیت صادر شده است.



عملکردنشریه داخلی - شماره 29 - اردیبهشت 1397

 زیر نظر: هیأت تحریریه صاحب امتیاز: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 اجرا: شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه ناشر: معاونت تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 نشانی: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، پالک 175

نشریه داخلی - شماره 29 - اردیبهشت 1397

سرمقاله

سرمایه اجتماعی و تأثیر آن 
بر حمایت از کاالی ایرانی

در ســالی که همه نهادها 
سیاســت گذاری  بــرای 
عملیاتی شــدن  جهــت 
حمایت  یعنی  سال  شعار 
از کاالی ایرانــی به تکاپو 
سنجی  اولویت  افتاده اند، 
و شناسایی زیرساخت های 
مهم برای حمایت واقعی و 

اثرگذار از کاالی ساخت داخل اهمیت بسزایی 
می یابد. در چنین شرایطی، بدون شک، سرمایه 
اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مولفه های 
دســتیابی به توسعه اقتصادی بیش از هر زمان 

دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.
اجتماعی  سرمایه  مورد  در  مختلفی  تعاریف 
وجود دارد؛ ولی به طور کلی سرمایه اجتماعی 
روابط   و  ارزش ها  هنجارها،  از  است  عبارت 
که  سازمان هایی  و  انسان ها  میان  انسجام بخش 
توانایی اکتساب منافع جمعی را دارند. اعتماد مردم 
به یکدیگر، مردم به حاکمیت و نهادهای اصلی 
جامعه، مشارکت و تعامل اجتماعی، احساس هویت 
جمعی و گروهی مولفه های سرمایه اجتماعی به 
شمار می روند. بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی 
نهادهای  تأثیر  حاصل  که  می داند  پدیده ای  را 
اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت 
و کیفیت تعامالت اجتماعی است و تجارب این 
سازمان نشان داده که این پدیده تأثیر قابل توجهی 

بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد.
به بیان بهتر سرمایه اجتماعی، بستر مناسبی 
برای بهره وری سرمایه انسانی و اقتصادی است 
توسعه  حوزه  در  موثری  عملکرد  می تواند  و 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایدار جامعه به 
سرمایه   بدون  حقیقت  در  باشد.  داشته  همراه 
ارتقای  و  توسعه   مسیر  کردن   طی  اجتماعی، 
پذیر  امکان  اقتصادی،  و  فرهنگی   شاخص های  
توسعه  اقتصاددانان  دلیل  همین  به  نمی باشد. 
مهم  شاخص های  از  یکی  را  اجتماعی  سرمایه 
برای تعریف توسعه یافتگی می دانند. واقعیت این 
است که هر چه سطح اعتماد و سرمایه اجتماعي 
به عنوان زیربنا و زمینه ساز اصلي توسعه باالتر 
باشد، مشارکت و همیاري مردم در عرصه هاي 
اجتماعي  آسیب هاي  و  بیشتر  جامعه  مختلف 
کمتر خواهد بود. ولی نتایج تحقیقات و مطالعات 
انجام شده در کشور ما نشانگر کاهش سرمایه 
اجتماعی در جامعه است. در حالیکه کشور ما با 
توجه به پیشینة تاریخي و مذهبي خود، دارای 
ظرفیت بسیار باالیی برای کسب و افزایش سرمایه 
اجتماعي است و در بازه های تاریخی مختلف و 
شرایط خاص، نمودهای درخشانی از خود بروز 
داده است. رخدادهایی از قبیل همدلی و مشارکت 
اجتماعی مردم در دوران انقالب، سال های جنگ 
تحمیلی و یا زلزله های سال های اخیر نمونه های 

موفق در این زمینه محسوب می شوند.
ادامه در صفحه 4

نادر سیف
 معاون تشکل های اتاق ایران 

 رسالت بخش خصوصی 
توسعه کاالی داخلی است

13
باید قوانین به نفع 
تولید داخلی اصالح شود

13
 دیدگاه جمشید بصیری
 رئیس انجمن صنایع نساجی 

دیدگاه عباسعلی متوسلیان 
رئیس انجمن تولید کنندگان 

PVC لوله و اتصاالت

ماهنامه تشکل های اتاق ایران چشم انداز اقتصاد سال 97 را بررسی می کند

اقتصاد ایران در جست و جوی امید و اعتماد

 نقش تشکل ها در حمایت از  
کاال و خدمات داخلی

صفحه 12

رئیس اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ ایران:

تشکل ها باید بستر الزم برای 
تولید داخلی را فراهم کنند

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی:

بسترهای قانونی مناسبی برای 
حمایت واقعی از تولید داریم

صفحه 6 و7

صفحه 12صفحه 7

صفحه 8 و9

صفحه 4 و 5

دبیرکل اتاق ایران در گفت وگو با ماهنامه تشکل ها:

 نقش تشکل ها در حمایت از تولید داخل
غیرقابل انکار است

گزارش تصویری 
وزی  دیدار نور

تشکل های سراسر 
 کشور  با رئیس 
 و هیأت رئیسه

 اتاق ایران 

 تولید کنندگان باید بهینه 
و با کیفیت تولید کنند

صفحه 12

گزارش

دسته بندی 9گانه اقدامات اجرایی 
فدراسیون صادرات انرژی در سال 96

1( نرخ ارز:
 برقراری فرآیند پوشش نوسانات نرخ ارز

2( تبادل انرژی:
 تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه

 واگــذاری امتیاز احداث نیروگاه با نرخ ســوخت 
واحدهای پتروشــیمی و تعهد فروش 50درصد برق 

تولیدی به شبکه داخلی
3( بیمه و بانک:

 کاهش نرخ بهره در شبکه بانکی
 افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات 

 افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات
4( کنسرسیوم صادراتی:

 بسترسازی جهت تشکیل کنسرسیـوم های صادراتی
5( قوانین:

 حـذف نمودن قوانین مزاحم ، موازی و متناقض
 پیگیری معافیت مالیاتــی فعالیت های صادراتی 
بویژه مالیات بــر ارزش افزوده و معافیت کلیه عوامل 

چرخه صادرات
6( حامل های انرژی:

 اصالح قیمت حامل های انرژی غیریارانه ای بـــه 
تولیداتی که مبادرت به صادرات مواد خام می نمایند

7( دیپلماسی صادرات:
 پیگیری مطالبـــات معوقه بنگاه های صادراتی از 

کشورهـای هدف
 عضویت در موسسات مالی بین المللی از جمله بانک 

توسعه آسیایی جهت امکان حضور در مناقصات مربوطه
8( تامین مالی:

 جذب فاینانــس خارجی جهت اجرای پروژه های 
برون مرزی 

 اســتفاده از بازار ســرمایه و بورس انرژی جهت 
تامین منابع مالی

 اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملی به منظور 
 اعطای تســهیالت کم بهــره در ازاء توثیق مطالبات 

صادر کنندگان
9( صادرات و واردات:

 جلوگیــری از واردات بی رویه با توجه به رویکرد 
اقتصاد مقاومتی درونزا و برونگرا

فدراسیون صنعت نفت از ابتدای سال 96 و پس ازطی 9 ماه از 
به رسمیت شناختنش، سعی می نماید در جایگاه باالترین نهاد 
بخش خصوصی در صنعت نفت کشور فرصت شناسایی و شناساندن را به 
منظور طراحی نظام  حرکت در مســیر مرجعیتی قابل و موفق در حوزه 

تصمیم سازی را در کشور به منصه ظهور رساند:
 مجــری اولین کنفرانس بین المللی ازدیاد و بهبود برداشــت از مخازن 

نفت و گاز 
 توسعه ظرفیت خبر رسانی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در فضای مجازی 
 طراحی و برگزاری سمینار آشنایی با فرصت ها و نیازهای سرمایه گذاری 

خارجی در ایران
 برگــزاری اولیــن مجمع عمومی طی اولین ســال حضــور در فضای 

تصمیم سازی
 بازدید از مناطق محروم اســتان کرمان توسط نمایندگان هیأت مدیره 
برای شناســایی نیازهای آموزشی منطقه و ارائه راه کارهای حمایتی پس 
از برگزاری دومین نشســت خود با عنوان »مسئولیت اجتماعی در بخش 

خصوصی صنعت نفت«
 ارسال امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مناطق شناسایی شده به 

منظور رفع نیازهای آموزشی توسط اعضای هیأت مدیره
 ایجاد یک صنــدوق برای جلب حمایت های مــادی و واریز مبلغ 30 
میلیون تومان برای پیش برد اهداف آموزشــی در مناطق شناسایی شده 

توسط خیرین و اعضای هیأت مدیره
 برگزاری 3 نشســت با تشکل های عضو فدراســیون و نمایندگان آنان 
به منظور تولید محتوای به روز  برای معرفی شایســته تشکل ها به بدنه 
نفت در کشور و ایجاد اولین شبکه مجازی برای تولیدات رسانه ای بخش 

خصوصی صنعت نفت در کشور
 ایجاد فضای ارسال مقاالت تخصصی، تحلیلی و مدیریتی برای درج در 

پرتال فدراسیون 
 مالقات اعضای هیأت مدیره با جناب مهندس نعمت زاده برای برررسی 

مباحث پیش رو
 برگزاری اولین نشســت با مسئوالن اتاق تهران به منظور مشارکت دو 

نهاد بزرگ بخش  خصوصی برای تقویت صنعت نفت
 تولیــد محتوای نظری، تحلیلی و علمــی مرتبط با صنعت و چاپ آن 
در نشــریات رسمی کشور. برگزاری سومین نشست فدراسیون با موضوع 

توسعه پایدار صنعت انرژی با مدیریت بهینه مصرف آب و پساب
 حضور در جلسات گوناگون از جمله کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون 

اقتصادی مجلس.
 مشــارکت در برگزاری نشســت دو روزه بروکســل به منظور معرفی 

فرصت های سرمایه گذاری در ایران.
 WORLD OIL & GAS WEEK& AVARDS کنفرانــس  در  حضــور   

DINNER لندن و در ج نام فدراسیون در این کنفرانس و سخنرانی توسط 

اعضای هیأت مدیره
 دعوت از مسئوالن کمیسیون اقتصادی مجلس و ایجاد فضای گفت وگو 

با اعضای هیأت مدیره
 دعوت از دکتر هادی موسوی )مرکز پژوهش های مجلس( و ایجاد فضای 

گفت وگو در خصوص بودجه 97 
 برگزاری دو نشست عمومی با نمایندگان تشکل های عضو فدراسیون به 
منظور برنامه ریزی و جلب مشارکت اعضا در چهارمین نشست فدراسیون 

صنعت نفت ایران
 دیدار اعضای هیأت مدیره فدراســیون با هیأت رئیســه اتاق تهران و 

گفت وگو پیرامون چالش های روز صنعت نفت و ارائه پیشنهادات و توافق 
در خصوص همکاری های مشترک 

 برگزاری دو نشســت با اعضای هیأت مدیره فدراسیون و مسئوالن اتاق 
تهران به منظور استفاده از فرصت های موجود با توجه به توانمندهای طرفین

 فعال نمودن کمیسیون تصمیم سازی با دعوت از تشکل های عضو طی 
دو نشست

 فعال نمودن کمیسیون جوانان با حمایت اتاق ایران و تدوین آیین نامه 
کمیسیون جوانان

 نشست با مسئوالن اتاق ایران به منظور ایجاد ارتباط در سطح اتاق های 
استان ها

 تدوین آیین نامه عمومي کمیسیون ها
 تدوین آیین نامه امورکارکنان

 IPWEEK حضور فدراسیون صنعت نفت ایران در کنفرانس جهانی نفت 

۲0۱۸ لندن
 تهیه و ارائه گزارش فاز یک پروژه مطالعه تطبیقی وضعیت تنظیم گری 
مقررات توسعه فنآوری درحوزه نفت، گاز و پتروشیمی براساس تفاهم نامه 

همکاری با ستاد علم و فناوری ریاست جمهوری
 تهیــه گزارش فاز نهایــی پروژه مطالعه و بررســی راهکارهای ارتقای 

شرکت های خدمات حفاری در ایران
 حمایت سه کنفرانس داخلی و بین المللی و ارائه مقاله علمی و تحلیلی

 حضور در هیأت ســی نفره، متشــکل از بخش های مختلف بازرگانی، 

اقتصادی و تجاری در سفر به کشور پاکستان
 طراحی و اجرای دو نشست آموزشی برای اعضای هیأت مدیره و تعدادی 

از مسئوالن اتاق ایران و تهران  و تنی چند از نمایندگان تشکل های عضو 
در خصوص ارائه آخرین اطالعات پیرامون »اقتصاد انرژی«

گزارش عملکرد فدراسیون صنعت نفت ایران در سال 96
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