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انجمن تولیدکنندگان و واردکننده گان ماشین آالت سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی

 درحال حاضر در بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان شاهد 
سرمایه گذاری های کالن در معادن و صنایع معدنی هستیم چراکه 
این بخش به اعتقاد بسیاری از کارشناسان رشد و توسعه اقتصاد 
ملی را به همراه دارد و در صورتی که توجه الزم به این بخش شود، 
عالوه بر ایجاد شرایط صنعتی شدن باعث رونق کشور نیز خواهد شد.

هم اکنون بسیاری از کشورهای صنعتی و قدرتمند در فعالیت های 
معدنی از اکتشاف گرفته تا تولید محصول نهایی و فرآوری و آماده سازی 
مواد معدنی سرمایه گذاری های کالنی را انجام داده و توانسته اند با 
صادر کردن موادمعدنی و همچنین فناوری و دانش فنی این حوزه 
به دیگر کشورها به سود برسند. در واقع توسعه معادن و صنایع 
معدنی را می توان پلی به سوی رشد و توسعه اقتصاد معدنی دانست. 

توسعهمعدنوصنایعمعدنی
با توجه به ذخایر و محدوده های معدنی فراوانی که در کشور وجود 
دارد در چند سال گذشته فعالیت های بسیاری در حوزه معدن و 
انجام شده است. سازمان توسعه و نوسازی معادن  صنایع معدنی 
و صنایع معدنی ایران که به عنوان یک سازمان مادرتخصصی در 
حوزه معدن و صنایع معدنی شناخته می شود تالش های بسیاری 
معدن  حوزه  چشمگیر  رشد  باعث  و  داده  انجام  بخش ها  این  در 
افراد  تشویق  و  سرمایه گذار  جذب  است.  شده  معدنی  صنایع  و 
برای ورود به این بخش از جمله موارد مهمی است که در صورت 
تحقق به توسعه معادن و صنایع معدنی کمک خواهد کرد. گفتنی 
فراوانی  معدنی  ذخایر  کشور  شرق  معدنی  محدوده های  که  است 
استفاده  برای  برنامه ریزی  و در صورتی که  داده  را در خود جای 
افزایش  از این ذخایر را داشته باشیم این موضوع عالوه بر  بهینه 
میزان ذخایر معدنی کشور باعث رشد و توسعه منطقه خواهد شد. 
توسعه  سازمان  معدنی  صنایع  و  معدن  توسعه  طرح های  معاون 
درباره  )ایمیدرو(  ایران  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و 
بخش  در  توسعه ای  طرح های  زمینه  در  سازمان  این  فعالیت 
حذف  کرد:  اظهار  صمت  با  گفت وگو  در  معدنی  صنایع  و  معدن 
صفحه3 در ادامه موجود. تنگناهای  همان  یا  گلوگاه ها 

 مرزهای شرقی
در اولویت برنامه های ایمیدرو
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تولید  افزایش  و  پروژه ها  اجرای  با  معدنی  ماشین آالت 
معتقدند  کارشناسان  رو  این  از  دارند.  تنگاتنگی  ارتباط  معادن 
واردات  تعرفه  معدنی،  مواد  بازار  رکود  دلیل  به  درامسال 
داخلی  سازنده های  زیرا  نیابد،  افزایش  ماشین آالت  این 
می کنند. تامین  را  کوچک  معادن  نیاز  از  درصد   ۲۰ تنها 

افزایش  معدن  در بخش  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  برنامه 
بر  عالوه  مسئله  این  است،  داخلی  ناخالص  تولید  در  آن  سهم 
است،  معادن  سرمایه گذاری  اعتبارات  افزایش  نیازمند  اینکه 
سرمایه گذاران  نیاز  مورد  ماشین آالت  و  تجهیزات  کردن  فراهم 
را تحت  این بخش  فعالیت  به طور مستقیم  بوده  اهمیت  نیز حائز 
در  تسهیل  برای  سازوکارهایی  باید  رو  این  از  می دهد،  قرار  تاثیر 
باشد. داشته  وجود  معدنکاران  نیاز  مورد  ماشین آالت  واردات 
است وارداتی  ماشین آالت  نیاز  درصد   ۸۰

در  معدنی  ماشین آالت  تولیدکنندگان  از  تعرفه ای  حمایت 
شرکت های  که  کند  پیدا  معنا  واقعی  طور  به  می تواند  شرایطی 
غیراین  در  کنند،  تامین  را  داخلی  نیاز  تمام  بتوانند  داخلی 
معدن  بخش  پروژه های  اجرای  برای  واردات  محدودیت  صورت 
معاونت  بهره برداری  اداره  رییس  کرد.  خواهد  ایجاد  چالش هایی 
واردات  به  نگاهی  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  معدنی 
مصوبه  آخرین  براساس  گفت:  کشور  به  معدنی  ماشین آالت 
است.  آزاد  سابقه  سال   ۱۰ با  سنگین  ماشین آالت  واردات  دولت، 
دفتر  سایت  در  نیز  مجاز  معدنی  ماشین آالت  واردات  فهرست 
مقررات واردات و صادرات است و محدودیتی برای آن وجود ندارد.

کاووس قاسمی با اشاره به تعرفه واردات این ماشین آالت ادامه 
تعیین  بخار  بر مبنای اسب  تعرفه ماشین آالت معدنی  داد: میزان 
می شود به گونه ای که اگر این ماشین آالت از نظر توان )اسب بخار( 
مشابه تولیدات داخلی باشند باید ۱۴ درصد تعرفه به عالوه ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. درباره ماشین آالتی که توانی 
به ۴ درصد  تعرفه  این  دارند  داخل  تولید  ماشین آالت  از  متفاوت 
کاهش خواهد یافت و با ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده جمع بسته 
خواهد شد. این میزان تعرفه برای معادن کوچک، سنگین است. وی 
با اشاره به اینکه در امسال نیز پیشنهاد افزایش تعرفه داده شده اما 
هنوز اجرایی نشده است، افزود: به نظر می رسد در شرایط کنونی 
حفظ  گذشته  سال  تعرفه  باید  هستند  مواجه  رکود  با  معادن  که 
شود، در غیراین صورت افزایش آن غیرکارشناسی خواهد بود، زیرا 
درحال حاضر شرکت های سازنده داخلی تنها می توانند ۲۰ درصد از 
نیاز داخل و آن هم ماشین آالت مورد نیاز معادن کوچک را تامین 
کنند. در واقع به دلیل محدودیت تحریم ها بسیاری از این شرکت های 
داخلی توان ساخت ماشین آالت سنگین را ندارند و همین موضوع 
محدودیت ناشی از افزایش تعرفه این ماشین آالت را ناگزیر می کند.

برای  راهکاری  معدنی  ماشین آالت  تامین  اینکه  بر  تاکید  با  او 

موظفند  توسعه ای  سازمان های  اساسی  قانون  اصل۴۴  براساس 
پروژه های جدیدی را تعریف کنند و پس از بهره برداری تا ۳ سال بر 
آنها تملک داشته باشند و شرایط را برای واگذاری آنها فراهم کنند.

خود  وظیفه  این  بر  باید  سازمان ها  این  که  شرایطی  در  حال 
تمرکز کنند تدوین استراتژی در اولویت قرار می گیرد. به گونه ای 
انجام  اجرایی می تواند  تعیین سیاست های  با  ایمیدرو  که سازمان 
اینکه  بر  و خود عالوه  کند  واگذار  تابع  به شرکت های  را  پروژه ها 
روابط بین این شرکت های زیرمجموعه را به صورت متعادل برقرار 
کنند نظارت بر تسریع اجرای پروژه ها را در دستور کار قرار دهد.

واگذاری  با  ایمیدرو  مانند  توسعه ای  سازمان های  درحال حاضر 
تبدیل  چابک تری  سازمانی  به  خود  اجرایی  وظایف  از  بخشی 
نیز  جدید  پروژه های  تعریف  در  مسئله  این  و  شد  خواهد 
محروم  مناطق  در  سازمان  این  چراکه  بود  خواهد  اثرگذارتر 
نقش  ندارد  حضور  به  چندانی  تمایل  خصوصی  شرکت های  که 
زیرساخت های  ایجاد  در  مسئله  این  و  داشت  خواهد  پررنگ تری 
باشد. موثر  می تواند  نیز  معدنی  محدوده های  برای  نیاز  مورد 

در واقع سازمان ها با ایجاد ارتباط دوجانبه بین زیرمجموعه ها و 
همچنین باال به پایین و برعکس سرعت انتقال اطالعات را بیشتر 
می کنند و این مسئله می تواند در رفع موانع اجرایی نقش مهمی ایفا کند. 
با  تعامل  در  همچنین  اجرایی  بازوی  به عنوان  ایمیدرو  سازمان 
شرکت های خصوصی می تواند اجرای پروژه ها را به صورت مشارکتی 
حال  در  سازمان  این  سوی  از  هم اکنون  که  سیاستی  دهد.  انجام 
تقویت شدن است تا عالوه بر اینکه مشکل کمبود نقدینگی برطرف 
بنابراین  شوند.  بهره مند  هم افزا  به صورت  شرکت ها  توان  از  شود 
سازوکارهای این سازمان باید از حالت اجرایی به سمت برنامه ریزی 
به صورت مستقیم عملیاتی شوند. تابع  حرکت کند و شرکت های 

جوادصالحی-استاداقتصاد

کشور  معادن  از  بسیاری  که  آنجایی  از  افزود:  هستند،  توسعه 
معدنی  ماشین آالت  تامین  شده اند،  واقع  دورافتاده  مناطق  در 
می تواند بستر رونق و توسعه آن مناطق باشد، از این رو باید در 
امسال همان تعرفه سال گذشته حفظ شود و افزیش داده نشود.

بیشتر قطعات وارداتی است
توسعه  راهکارهای  از  یکی  بهره وری  ارتقای  با  تولید  افزایش 
اقتصاد معدنکاری است، موضوعی که بخشی از نیاز آن به تامین 
ماشین آالت معدنی بر می شود، به گونه ای که هر قدر با قیمت کمتری 
ماشین آالت تامین شوند می تواند در قیمت تمام شده محصوالت 
تولیدی اثرگذار باشد. در این زمینهدبیرانجمنتولیدکنندگان
گفت:  گفتگوبا صمت  ماشینآالتسنگیندر  واردکنندگان و
ماشین آالت سنگین بر پایه اعالم دفتر مقررات واردات و صادرات 
در طبقه ۸ محصوالت وارداتی دسته بندی شده اند که در امسال با 
شیبی خطی تعرفه واردات آنها افزایشی ۲۰ درصدی داشته است. 
حال با توجه به اینکه در داخل کشور تولیدات این ماشین آالت با 
»آی پی« )میزان تولید قطعات داخلی( کمتر از ۴۰ درصد است این 
اقدام نمی تواند در حمایت از تولید داخل نقش چندانی داشته باشد.

در  ماشین آالت  این  تولید  به  نگاهی  با  صالحی  عبدالرضا
داخل کشور افزود: در داخل کشور به دلیل اینکه تقاضا برای این 

ماشین آالت زیاد نیست تولید داخلی صرفه اقتصادی چندانی ندارد. 
شرکت های ایرانی در صادرات به بازار عراق و افغانستان به دلیل اینکه 
رقابت  نمی توانند  ارائه خدمات  اروپایی و چینی در  با شرکت های 
کنند، در عرصه صادراتی هم چندان موفق نبوده اند. وی تاکید کرد: 
در واردات این ماشین آالت به دلیل اینکه نمایندگی ها عالوه بر سود 
خود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز از مشتریان ماشین آالت 
که معدنکاران و پیمانکاران هستند، اخذ می کنند، بنابراین تعرفه 
۲۰ درصدی امسال این ماشین آالت فشار باالیی را به مصرف کننده 
و  ماشین آالت  این  بین  باید  ما  دیگر  سوی  از  می کند.  تحمیل 
خودروهای مصرفی تفاوت قائل شویم زیرا این ماشین آالت به طور 
مستقیم در اجرای پروژه ها و توسعه کشور نقش موثری دارند و به 
عنوان یک کاالی سرمایه ای در نظر گرفته می شوند و نباید شرایط 
یکسانی با دیگر نمایندگی ها داشته باشد.او با بیان اینکه برای رفع 
این مشکل با دفتر تنظیم قوانین و مقررات واردات و صادرات در 
خواست جلسه کرده ایم، افزود: کشور نیاز به توسعه اقتصادی دارد و 
به طور قطع سرمایه گذاری در بخش های عمرانی و معدنی کشور با 
تامین ماشین آالت موردنیاز میسر می شود. بنابراین در تعرفه گذاری 
شود. لحاظ  کارشناسی  و  سرمایه ای  نگاه  باید  اینچنینی  کاالهای 
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در گفتگو دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت سنگین با صمت مطرح شد 
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وزارت تجهیزات و ماشینسازی صنایع دفتر مدیرکل
سیاستگذاری شورای تشکیل از تجارت و معدن صنعت،
کیومرث داد. خبر تجهیزاتصنعتی و ماشینآالت صنعت
اقتصاد ضرورتهای اساس بر شورا این افزود: فروتنی
به و داخلی توان از استفاده حداکثر هدف با و مقاومتی
میشود. تشکیل تجارت و معدن صنعت، وزیر ریاست

وی با بیان اینکه یکی از اهداف تشکیل این شورا تحقق وظیفه 
حاکمیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای مفاد قانون حداکثر 
استفاده از توان داخلی است، افزود: بسیاری از تجار و بازرگانان تمایل 
با  و  باشند  توانمندی های ساخت داخل آگاه  از فهرست  دارند که 
استفاده از تجهیزات ساخت داخل کاالهای مورد نیاز پروژه ها را فراهم 
کنند تا زمینه اشتغال و بهره وری از ظرفیت های کشور فراهم شود.

فروتنی گفت: در ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان داخلی 
در اجرای پروژه ها وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده هر 
با  را  کاالها  داخل  ساخت  توانمندی های  فهرست  بار  یک  ماه   6
ظرفیت تولیدی آنها اعالم کند که در سال ۹۳ این توانمندی در 
سایت وزارتخانه درج و هم اکنون نیز در حال به روزرسانی است.

به کارگیری  برای  در کشور  مهندسان مشاور  کرد:  بیان  فروتنی 
محصوالت داخلی نقش کلیدی دارند، اما متاسفانه ما نتوانسته ایم 
ارائه کنیم. وی ادامه  امکانات ساخت داخل را به خوبی معرفی و 
به  مهندسی  شرکت های  که  کرده ایم  درخواست  تازگی  به  داد: 
فروشندگان  اسامی  فهرست  یا  لیست  وندور  در  داخلی  سازندگان 
و  نیرو  وزارت  مجموعه های  ویژه  به  کارفرمایان  تایید  مورد 
هرچه  استفاده  به  منجر  تا  باشند  داشته  بیشتری  توجه  نفت 
شود. خریدها  و  پروژه ها  در  داخلی  خدمات  و  محصوالت  بیشتر 

ماشین آالت  صنعت  توسعه  راهبردهای  تدوین  افزود:  فروتنی 
کیفی  و  کمی  توسعه  بستر  کردن  فراهم  و  صنعتی  تجهیزات  و 
توجه  با  شده  یاد  شورای  تشکیل  اصلی  اهداف  از  صنعت  این 
است. کشور  صنعتی  سرمایه گذاری  توسعه  در  آن  نقش  به 

 تشکیل شورای سیاست گذاری
تجهیزات صنعتی

3ادامهازصفحهاول
در بخش معدن و صنایع معدنی که باعث کاهش میزان بهره وری 
و  معدن  بخش  توسعه  برای  که  است  مواردی  ازجمله  می شود، 
صنایع معدنی باید مورد توجه قرار گیرد چراکه توسعه در مرحله 
نخست شامل زیرساخت ها و بعد از آن اکتشافات معدنی، معدنکاری 
و استخراج مواد معدنی، فرآوری مواد معدنی، تولید کنسانتره و در 
صنایع  در  شمش  پایین دستی  محصوالت  و  شمش  تولید  نهایت 
پیش  مهم ترین  که  است  معتقد  مالرحمان  جمشید  است.  فلزی 
و صنایع  تنگناهای معدن  توسعه بخش معدن و حذف  برای  نیاز 
معدنی زیرساخت های مورد نیاز و بعد از آن اکتشافات معدنی است 
و  معدن  حوزه  در  گلوگاه ها  رفع  برای  توسعه  اصلی  محور  چراکه 
صنایع معدنی مربوط به اکتشافات معدنی است و به همین دلیل 
اقداماتی از سوی سازمان ایمیدرو برای توسعه در این بخش انجام 
همچون  فعالیت هایی  محورها  تمامی  در  گفت  می توان  و  شده 
و  تفصیلی  تفصیلی،  نیمه  مقدماتی،  عمومی،  ناحیه ای،  اکتشافات 
در نهایت تکمیلی انجام شده و آنها را در تمامی جهات به شکل 
است. آن  اجرای  درحال  و  داده  قرار  خود  برنامه های  در  کامل 

شرایطویژهزمینشناسیشرقکشور
مالرحمان در ادامه افزود: یکی از نکات مهمی که می توان به آن 
اشاره کرد این است که فعالیت های اکتشافی در نقاط مختلف کشور 
در راس برنامه ها قرار گرفته که از مهم ترین آنها می توان به تمرکز و 
انجام فعالیت های اکتشافی در نیمه شرقی کشور اشاره کرد. البته 
الزم به یادآوری است اجرای فعالیت های اکتشافی در مناطق کمتر 
توسعه یافته از جمله مواردی است که در اولویت برنامه های سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور قرار گرفته است.

مالرحمان به دالیل دیگری که موجب شده تا تمرکز بیشتری روی 

ظرفیت  بودن  باال  گفت:  و  کرد  اشاره  باشد،  کشور  شرقی  نیمه 
مواد معدنی و ذخایر موجود در نیمه شرقی کشور نسبت به دیگر 
شاهد  شده  باعث  که  است  دالیلی  مهم ترین  از  یکی  ایران  نقاط 
طرفی  از  باشیم.  بخش  این  در  اکتشافی  گسترده  فعالیت های 
شرایط زمین شناختی و متالوژنی این منطقه از دیگر مواردی است 
و  معدن  توسعه  طرح های  معاون  کرد.  اشاره  آن  به  می توان  که 
معادن و صنایع معدنی  نوسازی  و  توسعه  صنایع معدنی سازمان 
سازمان  اصلی  اکتشافی  پروژه های  از  یکی  کرد:  اظهار  ادامه  در 
ترتیب که  این  به  به مرزهای شرقی کشور است  ایمیدرو مربوط 
کل مرزهای شرقی کشور را تا عمق ۲۰ کیلومتری مورد اکتشاف 
قرار داده است. بدون شک در صورتی که مرزهای شرقی کشور به 
با کشف ذخایر بزرگ معدنی،  سرعت مورد اکتشاف قرار گیرد و 
معادن بزرگی در این منطقه راه اندازی شده و به بهره برداری برسند 
باعث اشتغالزایی در این بخش خواهد شد و توسعه اجتماعی و باال 
خواهد  همراه  به  را  مناطق  این  در  اجتماعی  امنیت  بردن سطح 
امید  و  تدبیر  دولت  افتخارات  از  یکی  این  واقع  در  داشت. 
به ویژه  توسعه  تمرکز  و  محور  عملی  صورت  به  که  است 
محروم  مناطق  از  را  معدنی  صنایع  و  اکتشاف  بخش  در 
برساند. یاری  مناطق  این  توسعه  و  رشد  به  تا  کرده  آغاز 

حدود  مناطق  سایر  در  کشور  شرقی  مرزهای  بر  عالوه   
حدود  که  کرده  آغاز  را  اکتشافی  محدوده  کیلومتر  ۲۰۰هزار 
انجام  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  آن  کیلومتر  هزار   ۸۰
معدنی  فعالیت های  توسعه  که  است  معتقد  وی  است.  شده 
این  برای  مثبتی  پیامدهای  می تواند  کشور  محروم  مناطق  در 
اقتصادی  رونق  بر  عالوه  که  ترتیب  این  به  باشد  داشته  حوزه 
شد. خواهد  نیز  کشور  اقتصادی  توسعه  و  رشد  باعث  منطقه 

معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو اعالم کرد

مرزهای شرقی در اولویت برنامه های ایمیدرو
 فرآوری مواد معدنی 2.5 تریلیون دالر به

تولیدناخالص داخلی امریکا افزود

ــدهدر ــدش ــیتولی ــهمعدن ــواداولی ــیم ارزشتخمین
امریــکادرســال2014بــه77,6میلیــارددالررســید.بــه
ارزشتقریبــیمــوادمعدنــیتولیــدشــدهایــنکشــور
ــا ــعب حــدود3,3میلیــارددالرافــزودهشــدکــهصنای
ــون ــشاز2,5تریلی ــیبی ــنموادمعدن ــتفادهازای اس
ــد ــورافزودن ــنکش ــیای ــصداخل ــهتولیدناخال .دالرب

ــش ــکا نق ــدن امری ــت مع ــگ، صنع ــایت ماینین ــزارش س ــه گ  ب
ــه از ــی ک ــور دارد. صنایع ــن کش ــادی ای ــد اقتص ــده در رش  عم
 موادمعدنــی اســتفاده کردنــد شــامل فنــاوری، تولیــد، ســاختمانی
ــن ــد تامی ــع نیازمن ــن صنای ــه ای ــه هم ــت ک ــازی اس  و خودروس
.مــواد اولیــه معدنــی بــرای تولیدمحصــوالت نهایــی خــود هســتند
خــود گــزارش  در  امریــکا  شناســی  زمیــن   ســازمان 
 اطالعاتــی در خصــوص مــواد معدنــی کشــور و اهمیــت آن
گــزارش ایــن  در  اســت.  کــرده  منتشــره  اقتصادکشــور   در 
ــان رو ــت جه ــه جمعی ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــده اس  آم
ــوده ــش ب ــه افزای ــز رو ب ــاوری نی ــه فن ــاز ب ــت، نی ــد اس ــه رش  ب
.و تقاضــا بــرای مــواد معدنــی افزایــش پیــدا خواهــد کــرد
از جملــه مــس، اســتخراج شــده   ارزش ۱۴ مــاده معدنــی 
 طــال، ســنگ آهــن و فســفات هــر کــدام بــه ارزش بیــش
 از یــک میلیــارد دالر )در مجمــوع بیــش از ۱۴ میلیــارد دالر
ــادر ــا و م ــزی زیربن ــی و فل ــواد معدن ــد. م ــی رس ــکا م  ( در امری
 فنــاوری مــدرن محســوب مــی شــوند. بــه عنــوان مثــال
ــا ــترین تقاض ــکا بیش ــه در امری ــت ک ــزی اس ــن فل ــس دومی  م
ــی ، ــع دفاع ــتریان آن صنای ــن مش ــرف را دارد و بزرگتری  و مص
 فنــاوری بــاال، صنایــع زیربنایــی انــرژی هــای پیشــرفته هســتند.
 عــالوه بــر ایــن طــال در صنایــع تجهیــزات پیشــرفته ، پزشــکی،
.جــی .پــی .اس و فنــاوری هــای ماهــواره ای کاربــرد دارد
ــکا هــر کــدام بیــش از ــت امری  در ســال ۲۰۱۴ میــالدی ۱۲ ایال
ــد. ــرده ان ــد ک ــوختی تولی ــی غیرس ــارد دالر کاالی معدن  ۲ میلی
ــروی ــه نی ــازار در زمین ــن ب ــوادا باالتری ــا و ن ــای آریزون ــت ه  ایال
 انســانی شــاغل در معــدن را در اختیــار دارنــد. در حقیقــت
ــت ــی در امریکاس ــر معدن ــن ذخای ــا دارای بزرگتری ــت آریزون  ایال
ــکا ۱.۲ ــدن امری ــروی انســانی شــاغل در صنعــت مع ــداد نی  . تع
 میلیــون نفــر اســت. هــر شــغل معــادن فلــزی ۲.5 شــغل جنبــی
.و معــدن غیرفلــزی ۱.۸ شــغل جنبــی ایجــاد مــی کننــد
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شــاخص های  و  موفقیــت  عوامــل  شناســایی  بــرای 
بایــد بنگاه هــا و واحد هــای صنعتــی  ابتــدا  اندازه گیــری آن 
شــرکت ها  باشــند.  داشــته  خــود  اهــداف  از  درســتی  درک 
ــردن  ــال وارد ک ــه دنب ــه ب ــت ک ــف فعالی ــای مختل ــا زمینه ه ب
کاال یــا خدمــات خــود بــه بــازار هســتند، مســلما اهــداف 
ــر دارنــد. اگرچــه همگــی در دو  ــبت بــه یکدیگ ــی نس متفاوت
ــترش  ــز گس ــت ج ــزی نیس ــتند و آن چی ــترک هس ــدف مش ه
درآمــد. کســب  و  مشــتریان  بــا  نزدیــک  روابــط  فــروش 

امــا تمــام مجموعه هایــی کــه قصــد انتخــاب شــاخص هایی برای 
ســنجش عملکــرد بازاریابــی خویــش دارند بایــد عواملــی را در نظر 

ــترده  ــش گس ــود نق ــا وج ــرمایه ب ــب و کار و س ــان کس صاحب
در تحــوالت اقتصــادی و سیاســی در کشــورهای توســعه یافتــه، 
ــه ضعــف در فعالیــت  ــده از جمل ــل عدی ــه دالی ــا ب در کشــور م
ــه  ــگ ب ــذاری مســتمر و پررن ــه تاثیرگ ــق ب ــر موف ــی کمت جمع
ــن نوشــتار  خصــوص در عرصــه سیاســت گذاری شــده اند. در ای
ــود آن در  ــه نم ــه ک ــن عارض ــه یابی ای ــه ریش ــم ب ــد داری قص
بپردازیــم.  و ظهــور می یابــد  بــروز  اقتصــادی  تشــکل های 

ــت  ــه دس ــرای ب ــم، ب ــت محک ــگاه عضوی ــک پای ــتن ی داش
آوردن اعتبــار و موقعیــت سیاســی و نفــوذ بــر تصمیمــات 
ــی مشــخصات  ــک جهان سیاســی ضــروری اســت. راهنمــای بان
یــک پایــگاه عضویــت قــوی را بــه عوامــل زیــر وابســته می دانــد:
الــف( گســتره عضویــت )میــزان شــمول زیــر شــاخه ها(
ــزرگ( ــط وب ــک، متوس ــای کوچ ــداد اعض ــی )تع ب ( گوناگون
بهتــر( بیشــتر،  )تعــداد  عضویــت  انــدازه  ت ( 

در  غیر اعضــا  بــه  اعضــا  تعــداد  )نســبت  شــمول  ث ( 
یــک منطقــه مشــخص یــا طبقــه بنــدی صنعتــی و .....(
نفــوذ سیاســی اعضــا( ج ( موقعیــت )وضعیــت مالــی و 

در یادداشــت قبلــی گفتــه شــد کــه »یــک تشــکل اقتصــادی 
فراگیــر، قدرتمنــد، صاحــب نفــوذ و تاثیرگــذار بایــد همــه 
بخش هــای صنعتــی و بازرگانــی حــوزه خــود را نمایندگــی کــرده 
ــش  ــش را پوش ــای آن بخ ــات و فرآینده ــا، خدم ــی کااله و تمام
دهــد.« یــک اصــل کلیــدی در دهــه ۸۰ میــالدی در انگلســتان 
مطــرح شــده اســت کــه می گویــد مادامــی کــه در یــک صنعت دو 
پیشــنهاد توســط دو انجمــن بــر روی میــز دولــت قــرار می گیــرد، 
دولــت هــر دو را بــه کنــاری می نهــد؛ بنابرایــن صــدای واحــد در 
ــا نگاهــی  هــر صنعــت، از اصــول فعالیــت تشــکلی اســت. تنهــا ب
ــت شــده  ــن و اســامی تشــکل های اقتصــادی ثب ــه عناوی ــذرا ب گ
ــر  ــرای ه ــاالن اقتصــادی ب ــه فع ــویم ک ــه می ش در کشــور متوج
ــت و  ــه ثب ــت ب ــی دس ــر صنعت ــترکی در ه ــت مش ــه منفع گون
ــال  ــرای مث ــد. ب ــع زده ان ــِی مناف ــازماِن نمایندگ ــک س ــاد ی ایج
ــف،  ــدگان ال ــه تولیدکنن ــف، اتحادی ــدگان ال ــه صادرکنن اتحادی
ــف و...  ــان ال ــی کارفرمای ــن صنف ــف، انجم ــان ال ــه بازرگان اتحادی
همچنیــن گاه مشــاهده می شــود در یــک حــوزه منفعتــی 

ــدام از  ــرای هــر ک ــه ب ــد تشــکل وجــود داشــته و البت ــا چن دو ی
ــتانی  ــه ای و اس ــکل های منطق ــز تش ــه نی ــکل های پیش گفت تش
ــی و  ــتن هماهنگ ــا نداش ــه ب ــت ک ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب و مل
ــی در  ــد صدای ــرق و چن ــث تف ــوع باع ــک در مجم ــاط ارگانی ارتب
ــت. ــده اس ــور ش ــب و کار کش ــای کس ــع و بخش ه ــوم صنای عم

ــن  ــه وجــود آورده از ای ــازماندهی ب ــه س ــه این گون عوارضــی ک
قــرار اســت:

ــا ســاختار بوروکراتیــک  ــان کســب و کار در مواجهــه ب ۱. صاحب
دولــت )اعــم از افقــی و عمودی آن( از فقدان صدای واحد، انســجام 
و همگرایــی رنــج می برنــد. از ایــن رو هیــچ بخشــی از دولــت خــود 
را نیازمنــد و مکلــف بــه همــکاری بــا ایشــان نمی بینــد؛ زیــرا هیــچ 
ــت  ــده کل صنع ــد نماین ــن تشــکل ها نمی توانن ــواع ای ــدام از ان ک
ــد. ــی را ندارن ــی جمع ــرای نمایندگ ــروعیت الزم ب ــند و مش باش

۲. صاحبان کســب و کار نمی توانند بســته سیاســتی و پیشــنهادی 
مشــترک کــه نیازهــا و خواســت های کل صنعــت را در برگرفتــه و 
فرمولــه نمــوده اســت بــه دولت و ســایر سیاســتگذاران ارائــه کنند.

۳.گفت وگــوی جمعــی در صنایــع شــکل نگرفتــه و رقابت هــای 
ــدارد  ــی ن ــردی و جمعــی صنعــت را در پ غیر واقعــی کــه نفــع ف
ــه  ــت را ب ــی اصال ــرد. گروه ــکل می گی ــان ش ــن کارفرمای در بی
تولیــد می دهــد، گروهــی دیگــر اصالــت را بــه صــادرات و 
ــی و . . . ــی و مهندس ــات فن ــه خدم ــر ب ــی دیگ واردات، گروه

۴.قــدرت بســیج منابــع، امکانــات و ابزارهــای صنعــت کاهــش 
می یابــد. منابــع )اعــم از مالی، انســانی و اطالعاتی( در تشــکل های 
مختلــف توزیــع شــده و عمــال از قــدرت و نفــوذ هرکــدام می کاهد.

5. تجــارب و دانشــی کــه بایــد بــه اشــتراک گذاشــته شــود، در 
اتاق هــای در بســته بــه کار گرفتــه نمی شــوند؛ بنابرایــن ســرمایه 
اجتماعــی نیــز در بیــن اعضــا شــکل نمی گیــرد. تنــوع تشــکل ها 
ــا امــری منفــی محســوب نمی شــود، بلکــه آن چیــزی کــه  الزام
ــزوم  ــرد، ل ــرار گی ــب و کار ق ــان کس ــتور کار صاحب ــد در دس بای
در محیــط سیاســتگذاری  واحد ســازی  و صــدای  همگرایــی 
ــکل  ــا ش ــد ب ــف بای ــکل های مختل ــن تش ــت؛ بنابرای ــی اس عموم
ــه ســازمان های انجمنــی فراگیــر ماننــد کنفدراســیون ها  دهــی ب
و فدراســیون ها ضمــن حفــظ و توســعه منافــع گوناگــون در 
محیــط سیاســتگذاری بــا صــدای واحــد در برابــر سیاســتگذاران 
اعــم از دولــت و مجلــس و... بنشــینند و ایــن مشــروعیت، اعتمــاد 
و فراگیــری را در آن ســمت میــز مذاکــره ایجــاد کننــد کــه بســته 
پیشــنهادی آنــان مــورد توافــق و اجمــاع کل صنعــت اســت. ایــن 
مهــم از طریــق فرهنگ ســازی، گفت وگــو و مذاکــره جمعــی 
در بیــن فعــاالن کســب و کار و ســرمایه، اتخــاذ سیاســت های 
ــن اســت ــتگذاران و... ممک ــرف سیاس تشــویقی و ترویجــی از ط

تشکل های اقتصادی و گستره عضویت
نوشته شده توسط هادی حدادی

بگیرنــد کــه اثــرات مثبــت در ســه مشــخصه زیر را داشــته باشــند:
- جذب مشتری
- حفظ مشتری

- کسب و افزایش درآمد
ــد  ــی توانمن ــش بازاریاب ــه بخ ــن وظیف ــی مهم تری ــن و حت اولی
کــردن یــک تشــکیالت بــرای معرفــی کاال و خدمــات و به دنبــال 
آن جــذب مشــتری اســت. بــدون مشــتریان، نــه درآمــدی وجــود 
دارد و نــه تجارتی!جــذب مشــتری بنــگاه اقتصــادی و تولیــدی را 
بــرای بــاال بــردن حجــم کارهــای تجــاری خــود تقویــت خواهــد 
ــروش  ــای کار ف ــی انته ــه بازاریاب ــم ک ــد بدانی ــه بای ــرد. البت ک
نیســت بلکــه در ایــن بخــش بــه مشــتری آگاهــی داده می شــود 
ــا خدمــات  ــه کاال ی ــر آن اســت کــه توجــه مشــتری ب و ســعی ب
موردنظــر معطــوف شــود. شــاخص های مهمــی کــه بــرای 
ــد از: ــد عبارتن ــه کار می رون ــا ب ــت در بازاره ــری موفقی اندازه گی

- سرعت افزایش مشتریان
- درصد حفظ مشتریان

- میزان شهرت
دیگــر تخصصــی  شــاخص های  بســیاری  البتــه  و 

یکــی از وظایــف مهــم بخــش بازاریابــی حفــظ مشــتریان 

بیشــتر  فعــال کــردن هرچــه  افزایــش و  و  فعلــی شــرکت 
آنهاســت. ایــن بخــش از کار کمــی مشــکل اســت و نیــاز 
متخصصــان  و  مشــاوران  از  اســتفاده  و  ســرمایه گذاری  بــه 
جــذب  ســختی  بــه  کــه  مشــتریانی  زیــرا  دارد  باتجربــه 
شــده اند بــه آســانی وفــاداری خــود را از دســت می دهنــد! 
مســایل زیــادی وجــود دارند که قــدرت بنگاه هــا را در این بخش 
ــان را  محــدود می کننــد امــا شــاخص های بســیاری می تواننــد آن
بــرای اندازه گیــری و در نتیجــه بهبــود عملکردشــان یــاری کننــد. 
ــی  ــرمایه های نامحسوس ــروزه س ــه ام ــت ک ــه داش ــد توج بای
رضایتمنــدی  حــس  ارزش،  بــا  مشــتریان  آگاهــی  ماننــد 
جــزو  و...  جدیــد  بازارهــای  بــه  دســتیابی  مشــتریان، 
مثبتــی  اثــر  می تواننــد  و  می شــوند  محســوب  درآمدهــا 
باشــند. داشــته  اقتصــادی  مجموعــه  هــر  عملکــرد  روی 

زمــان قابــل تغییرنــد. بــا رشــد بنــگاه و بــازار کار، بازاریابــان نیز 
بایــد بررســی مجــددی روی معیارهــای خــود انجــام دهنــد و آنهــا 
را بــا اهــداف جدیــد ســازگار کننــد. رقبــای بنگاه هــای کســب وکار 
همــواره در کــورس رقابــت ممکــن اســت بــه رکوردهــای باالتــری 
دســت یابنــد و شــاخص های فعلــی مــورد اســتفاده دیگــر قابــل 
قبــول نباشــند و بایــد بــا شــاخص های جدیــد جایگزیــن گردنــد.

کــردن  کار  کــه  اســت  آن  انکارناپذیــر  واقعیــت  امــا 
بســته  چشــمان  بــا  رفتــن  راه  ماننــد  شــاخص ها  بــدون 
بــا  رابطــه  در  تصمیم گیــری  اندازه گیــری،  بــدون  اســت. 
تغییــرات و روش هــای جدیــد بســیار ســخت خواهــد بــود.

مدیران و صاحبان صنایع باید توجه داشــته باشــند که اســتفاده 
ــرای گســترش حضــور در  ــان ب درســت از اندازه هــا، راهنمــای آن
بازارهــای مختلــف و جــذب مشــتریان بســیار متنــوع خواهــد بــود 
و آنــان را بــرای کســب رکوردهــای جدیــد توانمنــد خواهــد کــرد.

مشــغولند  کار  و  کســب  بــه  بنگاه هــا  کــه  را  ســال هایی 
ــد  ــد ش ــه رو خواهن ــیاری روب ــیب های بس ــراز و نش ــا ف ــلما ب مس
کــه حاصــل عواملــی چــون سیاســت گذاری های تاثیرگــذار 
ســطح  در  فقــط  نــه  بیرونــی  عوامــل  و  ســازمانی  درون 
خواهنــد  جهانــی  بلکــه  کشــوری  کالن  سیاســت گذاری های 
ــش  ــت و دان ــا دق ــادی ب ــای اقتص ــه واحد ه ــدازه ک ــر ان ــود. ه ب
ــا  ــد ام ــد ش ــتباهاتی خواهن ــب اش ــم مرتک ــاز ه ــد، ب ــش برون پی
اگــر خــود را آمــاده کننــد و بــه تجربیــات دیگــران توجــه 
کــرده و از مشــاوران و نیروهــای متخصــص داخلــی یــا خارجــی 
اســتفاده کننــد، می تواننــد از وقــوع بســیاری از اشــتباهات 
ــد. ــتی ندارن ــه گاه راه بازگش ــتباهاتی ک ــد، اش ــگیری کنن پیش

شاخص های
بازاریابی 

جهانصنعت-م-بیات
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ایمیدرو حامی اصلی توسعه معادن 
حضــور بــرای  را  شــرایط  بین المللــی،  تعامــالت   برقــراری 
می کنــد فراهــم  ایــران  معــادن  در  خارجــی   شــرکت های 
ــد از ــه بای ــت ک ــازوکارهایی اس ــد س ــئله نیازمن ــن مس ــا ای  ام
شــود مهیــا  معــدن  بخــش  اجرایــی  ســازمان های  .ســوی 
ــدرو در ــازمان ایمی ــادی س ــر کل اقتص ــیان، مدی ــن یونس  حس
ــازمان ــن س ــات ای ــریح اقدام ــن تش ــت ضم ــا صم ــو ب  گفت وگ
ــده ــرای آین ــنی ب ــد روش ــی نوی ــرکت های خارج ــرای ورود ش  ب
ــد ــر می خوانی ــو را در زی ــن گفت وگ ــل ای ــن کام ــدن داد. مت .مع
بخــش بــرای  را  فرصتــی  چــه  ایمیــدرو   ســازمان 
اســت؟ کــرده  فراهــم  ایــران  معدنــی  صنایــع  و  معــدن 
 مذاکــره بــا هیات هــای ســرمایه گذار خارجــی بــا شــرایط حاضــر
ــدن و ــش مع ــی در بخ ــرمایه گذاران واقع ــی س ــرای هم اندیش  ب
 صنایــع معدنــی شــرایط مناســبی را فراهــم می کنــد و از آنجایــی
ــی توســعه ــی اصل ــوان حام ــه عن ــدرو خــود ب ــه ســازمان ایمی  ک
 معــدن وارد عمــل شــده، ســعی می کنــد حداکثــر امکانــات
 موجــود و بســترهای ســرمایه گذاری منطقــی بــرای بخــش معــدن
.و صنایــع معدنــی را بــا توجــه بــه قوانیــن موجــود تامیــن کنــد
سرمایه گذاران چگونه با ظرفیت های معدنی ایران آشنا می شوند؟

ــع آوری ــه جم ــدام ب ــران اق ــتین بار در ای ــرای نخس ــدرو ب  ایمی
ــزرگ و ــرکت های ب ــنهادی ش ــای پیش ــی طرح ه ــات کل  اطالع
قابلیــت ســرمایه گذاری دارای  دولتــی   همچنیــن طرح هــای 
 کــرده کــه اطالعــات یادشــده در قالــب مجلدهــای ســرمایه گذاری
ــن ــت. ای ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــرکت های خارج ــار ش  در اختی
شــرکت های مســتقیم  ارتبــاط  و  معرفــی  امــکان   مســئله 
می کنــد مهیــا  را  بین المللــی  ســرمایه گذاران  بــا  .خارجــی 
ــد در کشــور وجــود دارد؟ ــرای ورود ســرمایه های جدی موانعــی ب
 بــا انجــام توافــق، بســیاری از موانــع قابــل حــل بــوده و در صــورت
ــی ــا همــکاری ســرمایه گذاران بین الملل ــد ب  انجــام نشــدن آن بای
آورده تســهیل  بــرای  راه حل هایــی  قانونگــذار،  نهادهــای   و 
 ســرمایه گذاران بــا توجــه بــه شــرایط اندیشــیده شــود. )عــالوه بــر
ــرمایه گذاری مســتقیم خارجــی ــت از س ــون جــذب و حمای .)قان
 چــه ســازوکارها قانونــی برای جــذب ســرمایه گذار و ایجــاد امنیت
ــد؟ ــعه یاب ــدن توس ــا بخــش مع ــود ت ــم ش ــد فراه در کشــور بای
 ســازمان ایمیــدرو ســعی کــرده در ســرمایه گذاری های اخیــر بــه
ــا ســهم حداکثــر ۲۰ درصــدی  عنــوان شــریک ســرمایه گذاران ب
ســوابق همچنیــن  شــود.  وارد  ســرمایه گذاری ها  ابتــدای   در 
پروژه هایــی تمامــی  نشــان می دهــد   قبلــی ســرمایه گذاران 
ــا ــروژه ی ــرای پ ــس از اج ــده پ ــا وارد ش ــدرو در آنه ــه ایمی  ک

 طــرح واگــذار شــده اســت و درواقــع ســرمایه گذاران بــه دلیــل
ــارکت و ــدرو از مش ــی ایمی ــتیبانی های قانون ــا و پش  حمایت ه
ــن ــد بنابرای ــتقبال کرده ان ــازمان اس ــن س ــا ای ــرمایه گذاری ب  س
 ایــن سیاســت عــالوه بــر قوانیــن حمایتــی کشــور بــرای
ــت ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــی از اهمی ــرمایه گذاران خارج .س

مســتندات دولــت  صنایــع:  کمیســیون   ســخنگوی 
دهــد ارایــه  را  تولیــد  میلیــاردی   ۳۰۰ یارانــه  پرداخــت 
 ســخنگوی کمیســیون صنایــع مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان
 اینکــه اکثــر تولیدکننــدگان از عــدم دریافــت حتــی یــک ریــال
ــای ــد مبن ــت بای ــد، گفــت: دول ــه تولیــد ســخن می گوین  از یاران
.دقیــق و مســتندات پرداخــت یارانــه تولیــد را اعــالم کنــد
دولــت ســخنگوی  اظهــارات  درخصــوص  عباســپور   روح اهلل 
 در ارتبــاط بــا پرداخــت یارانــه ۳۰۰ میلیــارد تومانــی بــه
اکثــر اکنــون  هــم  داشــت:  اظهــار   ۹۴ ســال  در   تولیــد 
 تولیدکننــدگان از عــدم دریافــت حتــی یــک ریــال یارانــه
ــت ــی اس ــت مدع ــه دول ــی ک ــد در حال ــخن می گوین ــد س  تولی
.بخشــی از ســهم یارانــه تولیــد را پرداخــت کــرده اســت
ــتندات ــق و مس ــای دقی ــد مبن ــت بای ــه دول ــان اینک ــا بی  وی ب
ــد ــف اعــالم کن ــه بخش هــای مختل ــد را ب ــه تولی  پرداخــت یاران
 بــه تســنیم افــزود: امــکان بررســی ایــن موضــوع در کمیســیون
ــا نخســت ــا حضــور مســووالن وجــود دارد ام ــع مجلــس ب  صنای
ــرد ــرار گی ــه ق ــات رییس ــب هی ــورد تصوی ــد م ــر بای ــن ام .ای
وضعیــت بــا  رابطــه  در  صنایــع  کمیســیون   ســخنگوی 
ــیدگی ــع رس ــن مرج ــرای تعیی ــت ب ــورای رقاب ــت ش  درخواس
حــوزه در  به ویــژه  انحصــاری  و  ضدرقابتــی  رویه هــای   بــه 
 خــودرو هــم بــه ارایــه توضیحاتــی پرداخــت و افــزود: بــا
ــوز ــام داده ام هن ــه انج ــات رییس ــده از هی ــه بن ــش هایی ک  پرس
.ایــن موضــوع در دســتور کار مجلــس قــرار نگرفتــه اســت
صنایــع کمیســیون  نماینــدگان  کــرد:  اضافــه   عباســپور 
بررســی موضــوع  نامــه  ایــن  دریافــت   به محــض 
در را  اقتصــاد  شــورای  یــا  رقابــت  شــورای   حضــور 
داد خواهنــد  قــرار  بررســی  مــورد  خــودرو  قیمت گــذاری 

ــت ــتندات پرداخ ــت مس ــع: دول ــیون صنای ــخنگوی کمیس  س
ــد ــه ده ــد را ارای ــاردی تولی ــه ۳۰۰ میلی یاران

و تولیدکننــدگان انجمــن -دبیــر معــدن دنیــای
واردکننــدگانماشــینآالتمعدنــیگفــت:انتظــار
ــادن ــیدرمع ــینآالتمعدن ــازیماش ــازیوبهس نوس
درشــرایطیوجــودداردکــههمچنــانبــراســاسآئیــن
نامــهوارداتخــودرو،ماشــینآالتمعدنــیبــادیدگاهی
.شــبیهبــهتعرفــهخــودروســواریواردکشــورمیشــود

 عبدالرضــا صالحــی  بــا اشــاره بــه ایــن کــه در حــال حاضــر ســن
 ماشــین آالت معدنــی بــه ۴۰ تــا 5۰ ســال    مــی رســد، گفــت:
 نزدیــک بــه دو ســال پیــش و همزمــان بــا روی کار آمــدن دولــت
 یازدهــم، قــرار شــد بــرای واردات ماشــین آالت جدیــد و بــه روز
.معــادن ۳6۰ میلیــارد تومــان وام بــه معدنــکاران پرداخــت شــود
 وی افــزود: ایــن تصمیــم بــرای ارائــه تســهیالت از طریــق ایمیدرو
ــدوق ــت صن ــا ضمان ــارت و ب ــت و تج ــک مل ــم دو بان ــا تفاه  و ب
ــهیالت ــون تس ــا کن ــا ت ــد، ام ــاذ ش ــادن اتخ ــعه مع ــه توس  بیم
ــت ــده اس ــت ش ــین آالت پرداخ ــداران ماش ــه خری ــزی ب .ناچی

ــذاری ــرمایه گ ــچ س ــت هی ــه سالهاس ــان اینک ــا بی ــی ب  صالح
و آالت  ماشــین  بهســازی  و  نوســازی  بخــش  در   جــدی 
ــی در کشــور انجــام نشــده اســت، اظهــار کــرد: ــزات معدن  تجهی
ــاره ــدن  چ ــش مع ــکاران بخ ــم پیمان ــالهای تحری ــول س  در ط
ــد ــته ان ــوب نداش ــی نامرغ ــین آالت چین ــد ماش ــز خری .ای ج
ــی ــنگین معدن ــین آالت س ــدگان ماش ــد کنن ــن تولی ــر انجم  دبی
 بــا تاکیــد بــر اینکــه مشــکل معــدن و فعالیــت هــای معدنــی در
ــح ــم هــای خارجــی نیســت، تصری ــه دلیــل تحری  کشــور تنهــا ب
ــای ــم ه ــدن از تحری ــش مع ــکالت بخ ــن مش ــی تری ــرد: اصل  ک
 داخلــی نظیــر اعمــال قوانیــن زائــد و دســت و پاگیــر نشــات مــی

 گیــرد؛ بــه طــور نمونــه در قانــون خــودرو ماشــین آالت معدنــی
ــت ــده اس ــف ش ــس  تعری ــواری و لوک ــای س ــار خودروه .در کن
واردات نامــه  آئیــن  اســاس  بــر  صالحــی  گفتــه   بــه 
ســنگین آالت  ماشــین  تمامــی  ورود  تعرفــه   خــودرو، 
اســت شــده  تعییــن  درصــد   ۲۰ راهســازی  و  .معدنــی 
ــه در ــود دارد ک ــی وج ــی در حال ــدگاه قانون ــن دی ــزود: ای  وی اف
ــه عنــوان  همــه جــای دنیــا ماشــین آالت و تجهیــزات معدنــی ب
ــی تلقــی مــی شــود ــد زای ــرای اشــتغالزایی و درآم ــزار ب ــک اب .ی
آالت ماشــین  واردات  و  تولیــد  بخــش  فعــال   ایــن 
بخــش در  کارشناســی  غیــر  قوانیــن  رفــع   معدنــی 
شــد خواســتار  را  معدنــی  هــای  فعالیــت  و  .معــادن 

 ماشین آالت معدنی
  خودروی لوکس

 نیستند
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صنفــی  انجمــن  یــک  یــا  اقتصــادی  تشــکل  یــک 
اقتصــادی  یــک تشــکل  یــا  اســت؟  انجمنــی  خــوب چــه 
در  باشــد؟  داشــته  ویژگی هایــی  چــه  بایــد  خــوب 
می کنــم. اشــاره  ویژگی هــا  ایــن  از  برخــی  بــه  زیــر 

 -۱یــک تشــکل صنفــی بایــد همــه بخش هــای صنعتــی 
تمامــی  و  کــرده  نمایندگــی  را  خــود  حــوزه  بازرگانــی  و 
کاالهــا، خدمــات و فرآیندهــای آن بخــش را پوشــش دهــد.

یعنــی تشــکل های صنفــی بایــد همــه بخش هــا اعــم از 
تولید کننــدگان، بازرگانــان )صادرکننــدگان و واردکننــدگان(، 
مشــاوران، پیمانــکاران، ارائــه دهنــدگان خدمــات و... را دور 
یکدیگــر جمــع کــرده و از تمامــی آنهــا نمایندگــی کننــد. 
تفــرق و پراکندگــی در یــک صنعــت باعــث تضعیــف ایــن 
ــد  ــت خواه ــا دول ــره ب ــو و مذاک ــی و گفتگ ــکل ها در همگرای تش
ــتان  ــالدی در انگلس ــه ۸۰ می ــدی در ده ــل کلی ــک اص ــد. ی ش
مطــرح شــده اســت کــه می گویــد مادامــی کــه در یــک 
ــرار  ــت ق ــز دول صنعــت دو پیشــنهاد توســط دو انجمــن روی می
می گیــرد، دولــت هــر دو را بــه کنــاری می نهــد؛ بنابرایــن 
صــدای واحــد در هــر صنعــت از اصــول فعالیــت تشــکلی اســت.

ــل  ــبت قاب ــه نس ــت ک ــکلی اس ــوب تش ــکل خ ــک تش -۲ ی
کنــد. نمایندگــی  را  صنعــت  آن  شــرکت های  از  توجهــی 

یعنــی بتوانــد اکثریــت قریــب بــه اتفــاق شــرکت های فعــال در 
آن بخــش از صنعــت را بــه عضویــت و زیــر پرچــم خــود درآورد تــا 
میــزان نمایندگــی و قــدرت تنظیــم گــری خــود را افزایــش دهــد.

 -۳هیات مدیــره یــک تشــکل خــوب بایــد شــامل نمایندگانــی 
ــزرگ آن  ــت و شــرکت های ب ــف صنع ــای مختل از طــرف بخش ه

صنعــت باشــد. 
ــدگان  ــان )صادرکنن ــدگان، بازرگان ــدگان تولید کنن ــی نماین یعن
و واردکننــدگان(، مشــاوران، پیمانــکاران، ارائــه دهنــدگان خدمات 
و... و البتــه نماینــدگان شــرکت های بــزرگ بایــد در هیات مدیــره 
ــی در  ــم و کاف ــور منظ ــوده و به ط ــی ب ــی نمایندگ ــب کرس صاح
برنامه هــا و اســتراتژی ها حضــور و مشــارکت داشــته باشــند.

 -۴یــک تشــکل اقتصــادی خــوب تشــکلی اســت کــه عضویــت 
در آن شــامل هــر دوی شــرکت های بــزرگ و کوچــک و بازیگــران 

کلیــدی باشــد. 
یعنــی اعضــای یــک تشــکل بایــد شــامل همــه بنگاه هــا 
و شــرکت های کوچــک و متوســط و بــزرگ باشــد و نبایــد 
شــوند. محــروم  مشــارکت  و  عضویــت  از  آنــان  از  گروهــی 

 -5تشــکل اقتصــادی خــوب مشــارکت فعــال نماینــدگان 

کنــد. جلــب  را  اعضــا  مختلــف  بخش هــای  همــه 
ــای  ــتگذاری ها و برنامه ه ــا، سیاس ــم گیری ه ــی در تصمی یعن
ســازمان، نماینــدگان همــه بخش هــای صنعــت حاضــر باشــند تــا 
منافــع عــده ای به خطر نیفتاده و گروهی به حاشــیه رانده نشــوند.

ــته های  ــه بس ــت ک ــکلی اس ــوب تش ــادی خ ــکل اقتص -6 تش
ــت و ســایر  ــه دول ــه ب ــرای ارائ پیشــنهادی مناســب و جامعــی ب
نهادهــای سیاســتگذار و تصمیــم گیــر تهیــه، ترویــج و بــه آنهــا 

ارائــه کنــد. 
یعنــی یــک تشــکل خــوب بایــد بتوانــد نیازهــا و منافــع صنعت 
خــود را در همــه حوزه هــای فضــای کســب و کار نظیــر صــادرات، 
واردات، حقــوق و دســتمزد و روابــط کار، کیفیــت، مالــی و بانکــی 
ــد. ــرار ده ــتگذاران ق ــز سیاس ــه و روی می ــایی، فرمول و... شناس

-7 تشــکل اقتصــادی خــوب تشــکلی اســت کــه منابــع مالــی 
کافــی در اختیــار دارد. هــم در تحصیــل حــق عضویــت و هــم در 

فــروش خدمــات بــه اعضــا و دیگــران موفــق اســت. 
ــود  ــاز خ ــورد نی ــی م ــع مال ــد مناب ــد بتوان ــکل بای ــی تش یعن
را نــه فقــط از حــق عضویــت کــه از فــروش خدمــات بــه 
ــداری و  ــد و پای ــن نمای ــان تامی ــایر ذی نفع ــت و س ــا، دول اعض
ــد. ــره نزن ــت گ ــه حــق عضوی ــط ب ــدرت خــود را فق ــات و ق حی

-۸ تشــکل اقتصــادی موثــر در رویکردهایــش نســبت بــه 
ــا  ــه ای عمــل می کنــد یعنــی کارکنــان ب کارکنــان خــود ، حرف
ــراد  ــزوم، اف ــورت ل ــد. در ص ــظ می کن ــذب و حف ــتعداد را ج اس
ــتی و  ــداف سیاس ــرای اه ــو را ب ــرکت های عض ــاالی ش ــطح ب س

ــرد. ــت می گی ــه خدم ــی ب نمایندگ
ــی در عرصــه  ــد حضــور فعال -۹ تشــکل اقتصــادی خــوب بای

ــی داشــته باشــد. عموم
ــانه ها  ــا رس ــر ب ــل موث ــا تعام ــتن ی ــار داش ــا در اختی ــی ب یعن
یــا ابزارهــای رســانه ای نســبت بــه طــرح موضوعــات و نیازهــای 
اعضــای خــود در عرصــه عمومــی تــالش مســتمر کنــد.

 -۱۰تشــکل اقتصــادی خــوب برنامــه توســعه ســاالنه یــا ســه 
ســاله ای دارد کــه در آن اهــداف، ماموریــت، اســتراتژی ها و 
ــخص  ــا مش ــا اعض ــورت ب ــفاف در مش ــورت ش ــا به ص اولویت ه
ــط  ــکل ها در محی ــور تش ــطه حض ــه واس ــی ب ــت. یعن ــده اس ش
کالن، متناســب بــا فضــای کســب و کار، بایــد برنامه هــای ســاالنه 
ــه  ــبت ب ــا نس ــا اعض ــود ت ــته ش ــرا گذاش ــورد اج ــه م ــه و ب تهی

ــد. ــی یابن ــن آگاه ــاالنه انجم ــای س ــا و کارکرده فعالیت ه
ــی  ــای درون صنعت ــوب همکاری ه ــادی خ ــکل اقتص -۱۱ تش
بــرای  و...  مصرف کننــدگان  و  تامین کننــدگان  بیــن  را 
می کنــد.  ترویــج  بین المللــی  محیــط  در  رقابــت  افزایــش 
خصــوص  بــه  جمعــی  منافــع  راســتای  در  یعنــی 
و  همگرایــی  از  گونه هایــی  بین المللــی  محیــط  در 
می کنــد. بالفعــل  و  ترغیــب  تشــویق،  را  همــکاری 

 -۱۲ تشــکل اقتصــادی خــوب ارتباطــات موثــری را بــا 
ــات  ــه خدم ــود ک ــن ش ــا مطمئ ــد ت ــکل می ده ــان ش ذی نفع

تشکل های اقتصادی سازمان های بی صدا

ــادی و ــکل های اقتص ــکل گیری تش ــی ش ــت اصل ــاس و سرش  اس
ــد سیاســت گذاری کشــور اســت. ــر فرآین ــذاری ب ــی تاثیرگ  صنف
 ایــن مهــم ممکــن نیســت مگــر بــا طــرح مشــکالت، ضرورت هــا،
ــب و کار ــف کس ــاخه های مختل ــا در ش ــت بنگاه ه ــع و وضعی  موان
 در عرصــه عمومــی. مادامــی کــه نیازهــا و خواســت های فرهنگــی،
ــب و کار در ــف کس ــاخه های مختل ــادی و . . . ش ــی، اقتص  اجتماع
ــرد و ــرار نگی ــهروندان ق ــم ش ــش چش ــی و در پی ــتره عموم  گس
ــرار ــی ق ــای اجتماع ــایر گروه ــرش س ــورد پذی ــا م ــت آنه  اهمی
ــت ــد گرف ــرار نخواه ــت گذاران ق ــتور کار سیاس ــرد، در دس  نگی
ــه ــی ب ــرد. نگاه ــرار می گی ــاد ق ــه زی ــا هزین ــختی و ب ــه س ــا ب  ی
 فعالیت هــای ســازمان های نمایندگــی صاحبــان کســب و کار و
ــه اســت ــن نکت ــه بیانگــر ای  ســرمایه در کشــورهای توســعه یافت
و خواســت ها  ترویــج  تشــکل ها  فعالیــت  عمده تریــن   کــه 
ــش ــن بخ ــن و حرفه ای تری ــق بزرگ تری ــا از طری ــای اعض  نیازه
ــان ــت. کارفرمای ــی اس ــط عموم ــی رواب ــکل ها یعن ــازمانی تش  س
ــد کــه بــدون ورود و اســتفاده ــه نیکــی دریافته ان  و کارآفرینــان ب
 از شــبکه های رســانه ای و اطالع رســانی، امــکان تغییــر نــگاه
ــته  های ــع خواس ــته و بالطب ــود نداش ــهروندان وج ــرش ش  و نگ
.آنــان نیــز در دســتور کار سیاســت گذاران قــرار نخواهــد گرفــت
 خواســته  ها و نیازهــای )Advocacy( روابــط عمومــی و ترویــج
ــان و شــنیدن شــدن ــرای بی ــزار تشــکل ها ب ــن اب  اعضــا مهم تری
 صدایشــان اســت. از ایــن رو جــذب و اســتفاده از نیروهــای
ــه علــوم  حرفــه ای و متخصــص در عرصــه روابــط عمومــی کــه ب
 اقتصــادی و سیاســی، جامعــه شناســی، روان شناســی و فرهنــگ
 مســلط باشــند بایــد در دســتور کار تشــکل ها قــرار گیــرد.
 متاســفانه تشــکل های اقتصــادی ایــران یــا از فقــدان واحــد روابــط
 عمومــی یــا از فقــدان کارکنــان حرفــه ای یــا از فقــدان برنامــه و
ــن ــر ای ــد. ب ــج می برن  اولویت هــای ترویجــی در صنعــت خــود رن
ــی توســعه ای چهــار ــه پیشــنهاد ســازمان های بین الملل  اســاس ب
 حــوزه اصلــی زیــر در عرصــه عمومــی بایــد در صــدر اولویت هــای

بــه صــورت کافــی و اثربخــش بــه اعضــا عرضــه می شــود.
 -۱۳تشــکل اقتصــادی خــوب همــکاری و فعالیــت بــا غیراعضا و 
ســایر انجمن هــا را در موضوعــات مشــترک ســازماندهی می کنــد.

و  منافــع  راســتای  در  کــه  حوزه هایــی  یعنــی 
اقدامــات  و  همــکاری  بــه  دســت  اســت  اعضــا  حقــوق 
می زنــد. غیراعضــا  و  انجمن هــا  ســایر  بــا  مشــترک 

ــاد دیگــری نیــز از ویژگی هــای یــک انجمــن خــوب  مــوارد زی
وجــود دارد کــه در ایــن نوشــتار نمی گنجــد. در مباحــث بعــدی 
تــالش می شــود وضعیــت انجمن هــای صنفــی و اقتصــادی 
ــل شــود ــوق تحلی ــای ف ــک از پارامتره ــر ی ــر اســاس ه ــران ب ای

تشکل های اقتصادی؛ بایدها و نبایدها

ــرد ــرار گی ــادی ق ــی و اقتص ــکل های صنف ــی تش ــط عموم :رواب
 ۱. تاثیر بر سیاست گذاری عمومی اعم از سیاست های فرهنگی و

اجتماعی، اقتصادی و البته فرآیند بودجه ریزی ملی
۲. پاسخگو نمودن ذی نفعان اصلی اعم از دولت و بخش خصوصی
 ۳.توانمندسازی بینش و نگرش شهروندان اعم از اعضا و گروه های

اجتماعی تاثیرگذار
 ۴. افزایش اعتماد عمومی به صاحبان کسب و کار و شکل  دهی به

سرمایه اجتماعی ایشان

 صاحبــان کســب و کار و ســرمایه بــرای حفــظ و توســعه مالکیــت
 خصوصــی، همــواره همگرایــی و فعالیــت جمعــی را در مواجهــه بــا
 موانــع و حــل مشــکالت محیطــی در پیــش گرفته انــد. نهادهــای
 صنفــی یــا »آهنوخشــی« از زمــان بســیار قدیــم در ایــران وجــود
 .داشــته اند و یکــی از چهــار طبقــه اجتماعــی بــه شــمار می رفتنــد
ــه حاصــل ــاز ب ــن کســب وکارها از درک نی ــداری ای  ضــرورت پای
 کار آنهــا ناشــی می شــد. درک شــده بــود کــه فشــار بــر صاحبــان
ــود ــه خ ــردم ک ــای م ــدن کاره ــث فرومان ــان باع ــرف و بازاری  ح
ــد شــد ــع آن نیســتند خواه ــه رف ــادر ب ــر تقســیم کار( ق  .)در اث
صاحبــان و  پیشــه وران  اعــراب،  حملــه  از  پــس  ایــران   در 
ــردم و ــا م ــتن ب ــر و کار داش ــهرها، س ــی در ش ــا زندگ ــرف ب  ح
ــبی، ــواد نس ــورداری از س ــری و برخ ــدازه گی ــون ان ــزار گوناگ  اب
موثرتریــن و  مهم تریــن  بزرگ تریــن،  کشــاورزان  از   پــس 
ــران ــه وران در ای ــد. پیش ــمار می رفتن ــه ش ــی ب ــه اجتماع  طبق
ــری( ــده اول هج ــدا )س ــان ابت ــع و از هم ــا و مطل ــوال دان  معم
.در جریان هــای فکــری و سیاســی دخیــل و ســهیم بوده انــد
ــی شــکل ــن همگرای ــن ســو ای ــه ای ــاز نهضــت مشــروطه ب  از آغ
 نوین تــری بــه خــود گرفــت و بــا نقــش آفرینــی آنــان در
 مدرنیزاســیون همــراه بــود. در تاریــخ نــام حــاج محمــد حســین
 امین الضــرب را بــه واســطه مشــروطه خواهــی، خیرخواهــی
 اجتماعــی، تجــدد طلبــی، موفقیــت بــی نظیــر در تجــارت و تالش
 بــرای توســعه می شناســند )ســاخت کارخانــه ذوب آهــن، آوردن
ــالش جهــت ــی و ت ــاق بازرگان ــذاری ات ــران، بنیان گ ــه ته ــرق ب  ب
ــا وجــود ایــن همــه  مدرنیزاســیون تجــارت بخــش خصوصــی(. ب
ــه نیکــی ــخ از او ب ــه تاری ــا از انســانی ک ــت و گرانبه ــادگار مثب  ی
 یــاد کــرده، عجیــب اســت در ایــران خیابانــی و کوچــه ای بنامــش
 نیســت و نامــی از او در کتاب هــای درســی نیامــده اســت. بــدون
ــاد ــن در اقتص ــازاری و کارآفری ــوم ب ــت محت ــن سرنوش ــک ای  ش
ــرب ــن الض ــس از دوران امی ــه پ ــه آنک ــت چ ــران اس ــخ ای  و تاری
 هــم هیــچ کــس مدالــی و نشــانی بــه بــازاری و کارآفریــن نــداد و
هرگــز خیابانــی بــه نــام ســرمایه دار و تولیدگــر بــه ثبــت نرســید

تشکل ها و ضرورت های تغییر
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ــادن ــعومع ــی،صنای ــاقبازرگان ــتات ــاحمای ب
ــگاه ــراننمایش ــاورزیای ــاMadeInIranوکش ب
اقتصــادی و تجــاری روابــط احیــای هــدف
ــوالت ــاتومحص ــیخدم ــاداومعرف ــرانوکان ای
ــی ــان،صنعت ــشبنی ــیلهایدان ــی،پتانس ایران
الــی22 ،معدنــیوکشــاورزیدرتاریــخ20
نمایشــگاهی مرکــز در 1394 مــاه شــهریور
میشــود برگــزار کانــادا تورنتــوی .متــرو
ــان ــاه،همزم ــهریورم ــخ22ش ــندرتاری همچنی

نمایشگاه 
Made In Iran

ــا ــیب ــوق،همایش ــگاهف ــزارینمایش ــابرگ ب
عنــوان»معرفــیفرصــتهــایســرمایهگــذاری
وتجــارتدرایــران»بــادعــوتازفعــاالن
اقتصــادیواعضــایاتــاقبازرگانــیکانــادا
صادراتــی و وارداتــی تشــکلهای اعضــای ،
کانــادا،بانکهــا،بیمــه،تجــاروبازرگانــان
ــترک ــایمش ــته ــزارینشس ــابرگ ــیب ایران
ــاط ــاتوارتب ــادلاطالع ــه،تب تجــاریودوجانب
ــود ــیش ــزارم ــادیبرگ ــاالناقتص ــترفع بیش

همایشی با عنوان 
 معرفی فرصت های سرمایه گذاری » 

و تجارت در ایران

و

 چهارمین

 دوره همایش و نمایشگاه بین المللی

 فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در معــدن »

و صنایــع معدنــی ایــران

ســازماننظــاممهندســیمعــدنایــراندر
راســتایاهــدافخــودوبــاتاییــدوزارتصنعــت،
معــدنوتجــارتونهادهــاوتشــکلهــایمرتبــط
بیــن نمایشــگاه و همایــش دوره ،چهارمیــن
المللــی»فرصــتهــایســرمایهگــذاریدرمعــدن
ــران ــیای ــعمعدن 2015)»رادرMINEX)وصنای
.تاریــخ7الــی9مهــرمــاه1394برگــزارمــیکنــد

ــن ــنانجم ــتای ــراس ــهذک الزمب
حامــیمعنــویایــنهمایــش

.میباشد



