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ثبات اقتصادی، دولت و بخش خصوصی     

مقاالت تخصصی
الزامات ایجاد ثبات اقتصادی
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نتواند اصالحات الزم را به نتيجه برساند و این برعهده 
احاد مردم و تشکل های اقتصادی است كه از اقدامات 
صحيح كه باعث آرامش و ثبات اقتصادی می شود 

حمایت كنند.
در حال حاضر با تمام گفته ها و شنيده ها هنوز 
هشتاد درصد اقتصاد كشور در دست دولت قرار گرفته 
است و با توجه به عملکرد دولت های قبلی و بدهی های 
انباشته به بانکها ، سازمان تأمين اجتماعی، پيمانکاران 
و شركتهای بخش خصوصی برای هزینه های اضافه 
بردرآمدهای واقعی دولت جایی باقی نمانده است. اما 
برای جلوگيری از ركود غير قابل كنترل اقتصادی نياز 
به سرمایه گذاری های جدید است. در این شرایط 
سرمایه گذاری بيشتر توسط بخش خصوصی و سرمایه 
گذاری خارجی مورد نياز است كه پيش نياز موفقيت 
فعاالن اقتصادی فراهم می شود. اقدامات فعلی دولت 
در تعالی روابط ایران با كشورهای دیگر باعث می شود 
زمينه برای حفظ ارزش پول ملی حاصل و اقتصاد به 
سمت ثبات سوق داده شود. حمایت از این برنامه ها 
دلگرمی بيشتری برای دولت خواهد بود تا به سمت و 

سوی اصالحات  قدم های بلندتری بردارد.
از اصالحات مهم در دست دولت به وجود آوردن 
یک نظام نظارتی بر فعاليت های اقتصادی می باشد 
كه بایستی جایگزین نظام دخالتی در این امر بشود. 
تجهيز و آماده سازی بخش خصوصی برای به عهده 
گرفتن بسياری از این امور به عهده سازمان های مردم 
نهاد و در رأس آنها اتاق های بازرگانی است. در این 
ميان دیالوگ دولت و بخش خصوصی بر اساس قانون 
بهبود مستمر محيط كسب و كار از جمله كاراترین 
آن  ولی شرط  است  اصالحات  انجام  برای  ها  روش 
دولت  گوی  و  گفت  شورای  مصوبات  شدن  اجرائی 
كارشناسی  مصوبات  باشد.  می  خصوصی  بخش  و 
شده آن هم توسط كارشناسان ارشد دولت و بخش 
خصوصی اگر اجرائی بشود یقينأ امور را به سمت ثبات 
اقتصادی پيش می برد و از آنجا ميتوان برای توسعه 

اقتصادی و حفظ منافع مردم حركت نمود.

توسعه اقتصادی و حفظ منافع مردم هر كشور در 
شرایط ثبات اقتصادی ميسر است. ثبات اقتصادی به 
معنی ساكن ویا ثابت ماندن اقتصاد نيست بلکه بدان 
معناست كه در شاخص های كالن اقتصاد ) از جمله 
قيمت ارز ، تورم ، بيکاری ، ميزان عمومی بهره، مقدار 
نقدینگی و غيره( نوسانات فاحش حادث نگردد و با 
این شرایط مردم و بنگاههای اقتصادی بتوانند با برنامه 
ریزی مطمئن و فعاليت مثبت به توسعه و پيشرفت 
نائل شوند. و اما بی ثباتی در اقتصاد به اخالل گران 
اقتصادی و رانت خواران فرصت می دهد كه فعاليتهای 
سود جویانه خود را توسعه دهند كه این شرایط ضرر 
و زیان جامعه را در ابعاد گوناگون به دنبال خواهد 
داشت. وقتی بی ثباتی اقتصاد به علت شاخص های 
متعدد به وجود آمده باشد اصالح شرایط بسيار دشوار 
و زمان بر است. به هر صورت برای توسعه اقتصادی 
اول بایستی ثبات و آرامش در اقتصاد فراهم شود و 
سپس برنامه های كوتاه و بلند مدت توسعه اقتصادی 

به اجرا در آید.
در ایران فقدان ثبات در اقتصاد خصوصأ طی سالهای 
اخير نه تنها برای فعاالن اقتصادی نابسامانيهای زیادی 
به وجود آورده بلکه زمينه برای ظهور انواع مفاسد 
اقتصادی مهيا شده است. بی ثباتی در اقتصاد ایران از 
دو منشاء خارجی و داخلی تأثيرپذیر بوده و متأسفانه 
ایجاد كرده  اول تخریب  از منشاء  منشاء دوم بيش 
است. اكنون برای " تصحيح سياست ها  و تصميمات 
اقتصادی گذشته " با چالش های بزرگ در سطح بين 
الملل و داخل كشور روبرو هستيم. متأسفانه آنهائی 
كه منافعشان در شرایط عدم ثبات اقتصادی حفظ می شود 
و  مستقيم  كشور،  داخل  چه  و  ایران  از  خارج  چه 
غيرمستقيم به دولت جمهوری اسالمی فشار می آورند تا 

خسرو كسایيان
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئيس 

معادن وكشاورزی اصفهان

سرمقاله

برای  اعتمادی  بی  و  ریسک  افزایش  و  ملی  امنيت 
سرمایه گذاری است و باعث فرار سرمایه ها می گردد 
كه این خود پيدایش بی ثباتی اقتصاد را به دنبال 
خواهد داشت، بنابراین یکی از جنبه های حمایتی از 
توليد ملی و رشد اقتصادی ایجاد ثبات اقتصادی است. 
تصميم  در  ثبات  سياسی،  ثبات  بر  عالوه   -2
گيری ها و سياست های اقتصادی از عوامل مهم 
در ثبات اقتصادی هستند. نوسانات و تغييرات پی 
در پی سياست های اقتصادی، مقررات و قوانين 
سرمایه  ریسک  گذاری،  سرمایه  و  مالی  پولی، 
گذاری را افزایش می دهند و سرمایه گذار چشم 
انداز درستی از آینده نخواهد داشت و این باعث 

كاهش سرمایه گذاری های مولد می گردد. 
خوش  دست  كمتر  مقررات  و  قوانين  هرچقدر 
تغييرات آنی قرار گيرند، اطمينان بيشتری را برای 
سرمایه گذاران و ثبات اقتصادی ایجاد می نماید. 

اقتصادی  های  فعاليت  و  اقتصاد  امروزه    -3
كه  روبروست  مقررات  و  قوانين  انباشت  با  ما 
فعالين  برای  را  مشکالتی  و  معضل  خود  این 
اقتصادی به وجود آورده است. تنزل رتبه بندی 
ایران در زمينه محيط كسب و كار توسط صندوق 
بين المللی پول در سال 2013 خود حاكی از 
انبوه قوانين و  باشد. وجود  همين موضوع می 
مقررات این امکان را هم به مجریان می دهدكه 
هر وقت هر كدام را تمایل داشته باشند به كار 
برای  سردرگمی  و  گرفتاری  نوعی  و  گيرند 
فعالين اقتصادی ایجاد نمایند. بنابراین یکی از 
مسائل مهم برای ایجاد ثبات اقتصادی مقررات 
فعلی  انبوه  مقررات  و  قوانين  كاهش  و  زدایی 
های  فعاليت  روانسازی  و  تسهيل  منظور  به 

بيش از هفت ماه از عمر دولت یازدهم می گذرد كه 
بعضی از نشانه ها و رویدادهای این مدت قابل مالحظه 
آوردهای  و تحليل هستند. یکی از مهمترین دست 
كشور  اقتصاد  در  نسبی  ثبات  ایجاد  مدت  این 
در  نوسانات  زیاد حذف  تااندازه  و  رفع  است.  بوده 
بازارهای ارز، طال، زمين و مسکن نشانه های خوبی 
پنج  و  سی  تجربه  اند.  بوده  اقتصادی  ثبات  برای 
سال انقالب اسالمی ایران نشان می دهد كه عوامل 
كشور  اقتصاد  ناپایداری  رادر  اثرات  بيشترین  زیر 

داشته اند: 
1- یکی از عوامل مهم و تأثيرگذار براین روند 
بازگشت آرامش به فضای سياسی كشور می باشد. 
حفظ آرامش و امنيت روانی جامعه تأثير بسزایی در 
كاهش نوسانات و التهابات اقتصادی داشته و دارد و 
باید همه مسئولين در این ارتباط عاقالنه و خردمندانه 
عمل نمایند. تعامل سازنده با جهان با حفظ منافع ملی 
كشور، به ویژه طرف های اقتصادی و به دور از دعواهای 
سياسی مضرو بی فایده، نيز از مهمترین مؤلفه ها برای 
ثبات اقتصادی است. امروزه ثبات سياسی نقش بسيار 

مهم و مستقيمی بر ثبات اقتصادی دارد. 
تجربه هفت ماه گذشته دولت در پرونده هسته ای 
با دول دیگر  ارتباطات سياسی سازنده  برقراری  و 
خود حاكی از این اهميت است، بنابراین دولتمردان 
باید ضمن واقف بودن به این امر، تالش نمایند در 
سایه ثبات سياسی حداكثر فرصت های اقتصادی 
را برای كشور چه در سطح جهانی و چه در سطح 
داخلی ایجاد نمایند.  فراهم نمودن ثبات اقتصادی 
های  سياست  و  تمهيدات  بر  مقدم  كشور،  در 

اقتصادی جهت رشد اقتصادی است. 
تضعيف  بعضأ موجب  آميز  تنش  روابط خارجی 

دكتر سيد رسول رنجبران
اتاق  نمایندگان  هيأت  عضو 

بازرگانی اصفهان و ایران

الـزامات ایجـاد ثبـات اقتصـادی

مقاالت تخصصی

ثبات اقتصادی، دولت و بخش خصوصی
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واریته هاي محلي و بومي، كاهش ورود نهاده هاي 
شيميایي به محيط، كاربرد دشمنان طبيعي در دفع 
آفات و كاربرد تلفيقي بخش هاي مختلف كشاورزي  

[زراعت، باغباني و دامپروري]، 
در كنار یکدیگر( و ثبات اجتماعي)جلوگيري از 

مهاجرت روستایيان با استفاده از مشوق هاي مناسب، 
بهبود كيفيت زندگي در مناطق روستایي، بهبود سطح

دانش فني كشاورزان در زمينه كشاورزي پایدار و 
گسترش فعاليت هاي تعاوني و مشاركتي در بين 
كشاورزان(، نيازمند ثبات اقتصادي نيز مي باشيم. 
ضرورت ثبات اقتصادي در كشاورزي پايدار

نقش  كه  اقتصادي  ثبات  ملزومات  مهمترین 
ایفا  پایدار  كشاورزي  به  دستيابي  در  موثري 

نماید، عبارتند از:  مي 
• سال 	 در  كشاورزي  محصوالت  قيمت  ثبات 

هاي مختلف
• طراحي شبکه هاي توزیع استاندارد با رویکرد 	

كاهش حداكثري واسطه ها
• در نظرگرفتن ميزان عرضه و تقاضا در زمينه 	

محصوالت كشاورزي و ایجاد تعادل بين آن ها
• در نظر گرفتن در آمد حاصل از محصول در 	

كوتاه مدت و دراز مدت
• زمينه 	 در  كشاورزان  رقابت  گسترش 

محصوالت توليدي
• و 	 گذاري  سرمایه  مناسب  راه هاي  گسترش 

قابليت سودآوري
ها  قيمت  نوسان  به  منجر  كه  مهمي  عوامل  از   
در بخش كشاورزي مي شوند، مي توان به تغييرات 
از روند  فصلي در عرضه توليدات و نوسانات ناشي 
ثباتي قيمت ها  اشاره نمود. بي  عمومي قيمت ها 
مصرف  و  توليد  ریسک  اقتصاد،  یک  ساختار  در 
گذاري  سرمایه  لذا  دهد.  مي  افزایش  را  محصوالت 
در بخش كشاورزي كاهش یافته و شاهد روان شدن 
سرمایه ها به دیگر بخش هاي اقتصادي، خواهيم بود. 
تفاوت قيمت محصوالت در مزرعه و بازار از مهم ترین 
تفاوت  این  چه  آن  و  است  كشاورزي  بخش  چالش 
قيمت را موجب می شود حضور واسطه ها، نبود برنامه 
ریزی و امکانات مناسب برای عرضه به روز محصوالت 
راه ها یي كه  از  باشد. یکي  بازار مي  كشاورزی در 
مي توان دست این دالالن و واسطه ها را كوتاه نمود، 

مقدمه
آثار  از  انسان  شناخت  بر  پایدار  كشاورزي 
فعاليت هاي كشاورزي بر محيط زیست متکي است. 
جهت دستيابي به چنين نظامي مي بایست بر اساس 
و  پيشرفت ها  از  گرفتن  بهره  و  گذشته  تجربيات 
فن آوري هاي نوین، روش هایي را در فعاليت هاي 
محيط  بر  كمتري  تاثير  كه  كاربرد  به  كشاورزي 
زیست داشته و سالمتي انسان را به مخاطره نياندازد. 
پایدار عالوه بر  به منظور دستيابي به كشاورزي 
محيطي  ثبات  به  مربوط  روش هاي  نظرگرفتن  در 
)حفاظت از منابع آب و خاک، جلوگيري از فرسایش، 
آگاهي ازروابط همزیستي بين موجودات، استفاده از 

مجيد جبل عاملی
جهاد  سازمان  مسئول  كارشناس 
كمسيون  عضو  و  استان  كشاورزي 
اتاق  تبدیلي  صنایع  و  كشاورزي 

بازرگاني  اصفهان

اهميت كشاورزي پایدار در 
دستيابي به ثبات اقتصادي

mjabalameli@gmail. com

مقاالت تخصصی

و پایداری اقتصاد كشور بسيار كمک خواهد نمود 
و مصرف كنندگان هم از مواهب آن بهره مند 
می گردند. كم كردن حضور شركتهای دولتی 
در فعاليت های اقتصادی به توازن رقابتی شدن 

بازارها كمک شایانی خواهد نمود. 
خالصه و جمع بندی: 

سياسی  ثبات  درگرو  اقتصادی  امنيت  و  ثبات   
است. كاهش تنش های سياسی و ایجاد ارتباطات 
ملی  منافع  حفظ  با  جهان  با  اقتصادی  و  سياسی 
اقتصادی امری الزم و ضروری  برای ثبات و رشد 
است. جلوگيری از قوانين و مقررات خلق الساعه و 
تسهيل  فعلی، جهت  مقررات  كاهش حجم وسيع 
و روانسازی فعاليتهای اقتصادی به ثبات اقتصادی 
كمک خواهد كرد. آزادسازی بازارها و خارج كردن 
به  اقتصادی  های  فعاليت  از  دولتی  شركتهای 
نمود.  خواهد  كمک  بازارها  توازن  و  شدن  رقابتی 
مداخله سياست و حکومت در اقتصاد ایران خيلی 
اقتصادی  فعالين  به  كمتری  نقش  و  است  زیاد 
از  باید  دولت  است.  شده  سپرده  خصوصی  بخش 
نگاه  با  و  اقتصادی خارج شود  فعاليت های  حوزه 
اجازه داده  و  نکند  نگاه  به بخش خصوصی  انفعالی 
شود با حضور مؤثرتر بخش خصوصی در فعاليت های 
اقتصادی، اقتصاد كشور به ثبات و پایداری برسد. 

اقتصادی است. 
4- سرعت بخشيدن به بررسی و پاسخگویی 
درخواست های متقاضيان و كاهش بوروكراسی 
زائد كه موجب اتالف منابع و باعث دلسردی و 
بی انگيزه شدن فعالين اقتصادی می گردد نيز از 
عوامل با ثبات نمودن اقتصاد كشور خواهد شد. 
از  مختلف  بازارهای  بر  حاكم  منطق   -5
دستورالعملهای اجباری پيروی نمی كند و ساز 
اوضاع  به  برای رسيدن  دارد.  را  كار خودش  و 
كه  نمود  عمل  طوری  باید  بازارها  در  پایدار 
بازار عمل نماید تا  ساز و كارها و منطق خود 
ثبات و پایداری حاكم گردد. یکی از این موارد 
آزادسازی بازارها براساس عرضه و تقاضا است 
كه این روند می تواند طی یک دوره زمانی به 
تعادل بازار برسد و عوامل و مؤلفه های تأثيرگذار 
در روندی با ثبات عمل نمایند. هر چقدر دخالت ها 
و  دولتی  سازمانهای  و  شركتها  دولت،  توسط 
مراكز بی نام و نشان در بازارها كمتر گردد، به 
ثبات اقتصادی كشور كمک خواهد شد. لذا جا 
دارد كه دولت یازدهم در یک فرآیند زمانی از 
فعاليت های اقتصادی و دخالت اینگونه مراكز 

در بازارها جلوگيری نماید. 
6- وظيفه دولت در بازارها ایجاد فضای رقابتی 
بين فعالين اقتصادی است كه این خود به ثبات 

مقاالت تخصصی
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بهره وري اراضي را افزایش داد. 
2- متنوع سازي فعاليت هاي اقتصادي: 

اعم  پایدار  توسعه  راهبرد  از  مهمي  بخش    
طریق  از  توان  مي  را  كشاروزي  و  روستایي  از 
داد.  تشکيل  اقتصادي  فعاليت هاي  سازي  متنوع 
روش هایي كه در این زمينه وجود دارد، عبارتند از: 

•  تلفيق فعاليت توليدي با فرآوري محصوالت آن 	
• فعاليت هاي 	 با  زراعي  فعاليت هاي  تلفيق 

اقتصادي دیگر
•  ایجاد شبکه هاي توزیع با حضور و مشاركت 	

توليد كنندگان 
 در نظام هاي چند فعاليتي از طریق هدایت نيروي 
توليدات  سایرفعاليت ها،  سمت  به  كشاورزي  كار 
متنوع تر شده و مي تواند سبب حفظ ظرفيت بهره 

وري اراضي و دستيابي به كشاورزي پایدار شود. 
تخصص  طريق  از  وري  بهره  افزايش  ب( 

يافتگي نظام هاي پرنهاده
 نهاده هاي كشاورزي مثل علف كش ها و كودهاي 
شيميایي، اغلب بيشترین آسيب را به اكوسيستم هاي 
طبيعي وارد مي آورند. لذا ضمن این كه از بکارگيري 
هاي  هزینه  باید  كرد،  پرهيز  ها  آن  حد  از  بيش 
تخصصي نمودن نظام ها در افزایش بهره وري توام 
با كاهش اثرات سوء آن ها بر محيط زیست را نيز 
توليدي تخصصي  نظام هاي  بهبود  در  نمود.  فراهم 
هدف اصلي باید پایدار كردن كل این زنجيره ها از 

جمله توليد و فرآوري و بازاریابي باشد. 
نتيجه گيري

   كشاورزي پایدار، یک سيستم پيشرفته توليد 
است كه باید  6ویژگي زیر را، دارا باشد: 

تامين كننده نيازها و امنيت غذایي باشد. . 1
موجبات حفظ منابع طبيعي و محيط زیست . 2

توليد، فرآوري و عرضه محصوالت
• باال بودن هزینه توليد محصوالت و خدمات 	

بخش كشاورزي
• عدم 	 و  محصوالت  كيفيت  به  توجهي  كم   

رعایت استانداردهاي توليد
• عدم برنامه ریزي الزم در زمينه كاهش ضایعات	
• ج( فرصت ها	
• امکان استفاده از ظرفيت هاي سرمایه گذاري 	

تشکل ها 
• ترویج 	 و  آموزش  به  مربوط  امکانات  وجود 

سرمایه گذاري در بخش كشاورزي
• امکان حمایت هاي دولتي و غير دولتي)به 	

ارائه  در  بازرگاني(  اتاق  سوي  از  ویژه 
رهنمود هاي الزم 

• د( تهدیدها	
• عدم تنوع در نظام هاي توليد و فعاليت هاي 	

اقتصادي
• محصوالت 	 قيمت  رویه  بي  افزایش  و  تورم 

كشاورزي و فرآورده هاي دامي
• عدم ساماندهي بازرگاني محصوالت كشاورزي 	

با تعریف زنجيره توليد تا مصرف

در  اقتصادي  ثبات  به  دستيابي  راهكارهاي 
بخش كشاورزي

پذيري  برگشت  و  وري  بهره  افزايش  الف( 
فعاليت هاي  و  نظام ها  سازي  متنوع  طريق  از 

توليدي 

1- متنوع كردن نظام هاي توليد: 
 نظام هاي متنوع توليد در كشاورزي بر اساس كشت 
انواع  محصوالت مختلف زراعي به همراه پرورش 

مختلف 
سو،  ازیک  سازي  متنوع  باشند.  مي  استوار  دام 

موجب كاهش
دگرگوني  تقاضا،  مقدار  ازتغيير  ناشي  مخاطرات 
شرایط اقليمي، ابتال به آفات و بيماري ها شده و از 
در  دیگر سبب حاصلخيزي خاک مي شود.  سوي 
این صورت مي توان از طریق كشت چندگانه زراعي، 

قيمت تمام شده محصوالت منجر شود. با ابزار كاهش 
قيمت ها و افزایش كيفيت مي توان سهم بيشتري از 
بازار را به خود اختصاص داده و در یک بازار رقابتي 
از رقبا سبقت گرفت. در این صورت شاهد افزایش 

درآمد و رفاه توليدكنندگان خواهيم بود. 
بخش  در  سرمایه گذاري  بودن  پایين  نتيجه 
كشاورزي، استفاده از نيروي كار غير ماهر و متخصص  
در جریان توليد، عدم استفاده از تکنولوژي  پيشرفته 
پایين  عرضه،  و  فرآوري  توليد،  مختلف  مراحل  در 
بودن بهره وري زمين، آب و نيروي انساني، كاهش كيفيت 
محصوالت و عدم قابليت سودآوري فعاليت ها مي باشد. 
سرمایه  هاي  فرصت  ترویج  و  معرفي  شناخت، 
گذاران،  سرمایه  از  الزم  هاي  حمایت  و  گذاري 
نوآوران و كارآفرینان بخش كشاورزي، راهکارهایي 

در این زمينه مي باشد. 

تحليل وضعيت موجود در ارتباط با سرمايه 
گذاري در بخش كشاورزي

الف( نقاط قوت
• فراهم بودن پتانسيل هاي طبيعي، اقتصادي 	

و علمي
• وجود سرمایه گذاران و كارآفرینان فعال در 	

بخش خصوصي استان
• تجهيزات 	 امکانات،  بودن  دسترس  در 

سودآوري  جهت  مدرن  تکنولوژي هاي 
فعاليت هاي كشاورزي

• ب( نقاط ضعف	
• مختلف 	 مراحل  در  وري  بهره  بودن  پایين 

ایجاد و توسعه بازارچه های روز براي عرضه مستقيم 
محصوالت به توليدكنندگان این عرصه مي باشد. 

محصوالت  تقاضاي  و  عرضه  بين  تعادل  ایجاد 
كشاورزي و جلو گيري از نوسان شدید قيمت ها در 
اعياد و مناسبت ها و در هنگام بحران ناشي از تغيير 
شرایط طبيعي، اقليمي، شيوع آفات گياهي و بروز 
بيماري هاي دام، ، از اهميت زیادي برخوردار است. 
یکي  تضميني محصوالت كشاورزي  طرح خرید 
از ابزارهاي حمایتي دولت از بخش كشاورزي است 
كه جهت به حداقل رساندن ضایعات محصوالت و 
جلوگيری از ضرر و زیان كشاورزان، اجرا مي گردد. 
گسترش بيمه هاي كشاورزي و تسهيل در تجارت 
اساسي  از گام هاي  توان  نيز مي  را  بازار  توسعه  و 
به  دستيابي  و  تقاضا  و  عرضه  در  تعادل  ایجاد  در 

كشاورزي پایدار محسوب نمود. 
دالیل  جمله  از  برداران  بهره  مالی  مشکالت   
ضعف آن ها در دستيابي به توسعه پایدار كشاورزي 
بخش  توليدكنندگان  كه  جایي  آن  از  باشد.  مي 
كشاورزي جهت امرار معاش نيازمند كسب در آمد 
حاصل از فروش محصول در كوتاه مدت هستند، به 
كارگيری نظام های مالی كارا كه سرمایه های راكد 
و اندک را به سرمایه گذاری های توليدی و مولد 
هدایت نمایند، ضرورت دارد. این نظام ها، به واسطه 
آثار  نوآوری های فنی،  تجميع و تجهيز سرمایه و 
قابل توجهی برای ایجاد فرصت های جدید شغلی 
به  مدت  دراز  در  درآمدی  های  ظرفيت  افزایش  و 

دنبال دارد. 
تجربه نشان داده است كه افزایش بهره وري به 
لحاظ مدیریت در مصرف منابع مي تواند به كاهش 

مقاالت تخصصی
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اشتغال كامل، ثبات قيمت ها و رشد اقتصادی می باشد. 
ثبات اقتصادی در یک مفهوم كلی به معنای تأمين 
تعادل در سطح عمومی قيمت ها، سطح  وضعيت 
اشتغال و تراز بازرگانی خارجی است. به عبارت دیگر 
هدف از ثبات اقتصادی، برطرف كردن ركود حاكم 
بر اقتصاد، مبارزه با تورم، جلوگيری از بيکاری، ایجاد 
تعادل در تراز پرداخت های خارجی و دیگر شرایط 
الزم برای دستيابی به سطوح باالتر توسعه اقتصادی 

است. 
فيشر ثبات اقتصادی را وضعيتی می داند كه در 

آن شرایط زیر برقرار باشد: 
• نرخ تورم پایين و قابل پيش بينی باشد. 

• نرخ واقعی بهره، برای سرمایه گذاری مناسب 
باشد. 

• سياست مالی عاری از نوسان و اختالل و پایدار 
به  گردد،  مدیریت  خوبی  به  دولت  بودجه  و  باشد 
عبارت دیگر نسبت كسری بودجه به توليد ناخالص 
داخلی در سطح قابل قبولی حفظ شود و استفاده از 
اعتبارات سيستم بانکی برای تأمين بدهی ها در سطح 

حداقل قرار گيرد. 
• نرخ ارز در سطحی نزدیک به مقدار تعادلی آن 

تعيين گردد. 

شاخص های كالن اقتصادی: 
و  بودجه  كسری  توليد،  در  ركود  بيکاری،  تورم، 
نوسانات نرخ ارز از جمله عواملی هستند كه همواره 
دولت ها در صدد كنترل آن ها به منظور رسيدن 
به اهداف سه گانه تخصيص، توزیع و ثبات اقتصادی 

مقدمه: 
پس از ارائه گزارش بانک جهانی در سال 1991 
توجه  مورد  كالن  اقتصاد  ثبات  اهميت  و  ضرورت 
بسياری از اقتصاددانان قرار گرفت. نتایج این گزارش 
بيشتری  اقتصادی  ثبات  داد، كشورهایی كه  نشان 
صورت  به  دولت  های  سياست  آن  در  و  داشته 
به  نسبت  بهتری  عملکرد  است  اجرا شده  مناسب 
اقتصاد كالن  اند. ثبات  كشورهای بی ثبات داشته 
پس انداز ملی و سرمایه گذاری خصوصی را افزایش 
داده و با تقویت رقابت پذیری صادرات، تراز پرداخت ها را 
بهبود می بخشد و بنابراین می توان از آن به عنوان 
مبنای مناسب رشد پایدار اقتصادی تعبير نمود زیرا 
رشد پایدار اقتصادی مستلزم كاركرد آزاد و رقابتی 
تشویق  برای  امن  محيط  یک  ایجاد  و  ها  قيمت 
سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد، همچنين 
ثبات اقتصاد كالن درجهت سياست های اقتصادی 
مدیریت  در  كشور  مالی  و  پولی  متوليان  اعتبار  و 
كارآمد اقتصادی برای بخش خصوصی، عالیم مهمی 
به دنبال دارد و موفقيت هر گونه برنامه آزاد سازی، 
اصالحات مالی و سياست های تعدیل، مستلزم ثبات 
اقتصاد كالن می باشد و در نهایت با اصالح توزیع 
درآمد، ثبات اجتماعی و سياسی را تقویت نموده و 
به این ترتيب، حركت به سمت یک دولت و جامعه 

مطلوب را برنامه ریزی می كند. 
ثبات اقتصادی : 

ثبات اقتصادی از مهمترین اهداف نظام اقتصادی 
است كه در قرن اخير، توجه اقتصاددانان را به خود 
به معنی تحقق  اقتصادی  ثبات  نموده است.  جلب 

نسيم جوزدانی
مدرس دانشگاه

بررسی شاخص های مؤثر بر ثبات اقتصاد كالن
بر خوشه های صادراتگرا( 

• - استفاده از فناوری های علمي در مراحل 	
توليد تا مصرف 

• - بکار بردن روش هاي بهينه مصرف انرژی، 	
فرسایش  از  جلوگيري  آب،  منابع  مدیریت 
خاک، افزایش بهره وري و كاهش هزینه هاي 

توليد محصوالت
• - ایجاد بورس ایده جهت سرمایه گذاران و 	

 حمایت از نوآوران و كارآفرینان بخش كشاورزي
به  مناسب  زیرساخت های  نمودن  فراهم   -
كاهش  استاندارد،  توليد محصوالت  منظور 
ضایعات و توسعه تجارت محصوالت كشاورزی

• گذاری 	 استراتژیک سرمایه  طرح ریزی   -
در بخش كشاورزي كه در سند چشم انداز 
جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 و سند 
توسعه صادرات محصوالت كشاورزي استان، 

مورد تاكيد قرار گرفته است. 
• - حمایت از ایجاد و توانمند سازی تشکل های 	

)N. G. O( مردم نهاد
• - همکاري هاي الزم سازمان ها، دستگاه هاي 	

بخش  تخصصي  نهادهاي  و  دولتي  اجرایي 
خصوصي نظير اتاق بازرگاني صنایع، معادن 
و كشاورزي به منظور تسهيل در روند سرمایه 

گذاري در بخش كشاورزي استان. 
• الگوي 	 از  استفاده  فرهنگ  توسعه   -

برتر  بندي  بسته 
منابع: 

افق  در  كشاورزی  بخش  در  گذاری  سرمایه   -
             www. iana. ir ،2050سال

ایرانيان                 فردای  روشنگر  مشاوران  موسسه   -
www. mrfi. ir

www. ireconomy. ir  اقتصاد ایراني -
www. karafarin24. com اتاق فکرتجارت ایران -
بخش  محصوالت  صادرات  توسعه  سند   -  
كشاورزي استان؛ سازمان جهاد كشاورزي، اتحادیه 
بازرگاني  اتاق  و  صادركنندگان  و  توليدكنندگان 

اصفهان؛ دي ماه 1392 

را فراهم سازد. 
باعث استفاده مؤثر از منابع تجدید نشدني و . 3

حفظ و كنترل بهينه چرخه هاي بيولوژیکي 
گردد. 

حمایت اقتصادي از كشاورزان را افزایش دهد. . 4
موجب افزایش كيفيت زندگي براي كشاورزان . 5

و كليه افراد جامعه شود. 
به مهاجرت معکوس به دليل توجيه اقتصادي . 6

كمک نماید. 
 ثبات قيمت محصوالت كشاورزي در سال هاي 
مختلف، كاهش واسطه ها در انتقال محصوالت به 
بازار، در نظر گرفتن ميزان عرضه و تقاضا در زمينه 
محصوالت كشاورزي و ایجاد تعادل بين آن ها، در نظر 
مدت  كوتاه  در  محصول  از  حاصل  آمد  در  گرفتن 
زمينه  در  رقابت كشاورزان  دراز مدت، گسترش  و 
مناسب  راه هاي  گسترش  توليدي،  محصوالت 
توان  مي  را  سودآوري؛  قابليت  و  گذاري  سرمایه 
بخش  در  اقتصادي  ثبات  ملزومات  مهمترین  از 

كشاورزي محسوب نمود. 
 متاسفانه نه تنها، در سياستگزاري ها و شيوه هاي 
نيل به پایداري اقتصادي به بخش كشاورزي، توجه 
و  الگوها  مواقع،  بيشتر  در  بلکه  است،  نشده  كافي 
موجود  منابع  زوال  موجب  رفته،  بکار  هاي  شيوه 
بوده،  سهيم  اشتغال  كمبود  و  فقر  ایجاد  در  شده، 
منجر به عرضه ناپایدار تر مواد غذایي و در نتيجه 

كاهش امنيت غذایي شده است. 
  دستيابي به ثبات اقتصادي در بخش كشاورزي 
با افزایش دانش و مهارت هاي نيروی انسانی، ثبات و 
امنيت در تصميم گيری سياسی و اقتصادی، حمایت 
و  ترویجی  تشویقی،  اقدامات  خصوصي،  بخش  از 
خدمات پس از سرمایه گذاری، شفافيت در قوانين، 
مقررات و خط مشی های مرتبط با سرمایه گذاری 
خارجی، ثبات قيمت ها، تنظيم بازار و …، امکانپذیر 

خواهد بود. 

پيشنهادات
افزایش  برنامه راهبردي جهت توليد و  - تدوین 
عملکرد محصوالت كشاورزي استان مبتنی بر مزیت هاي 
نسبي جغرافيایی و اقتصادی )به عنوان مثال تمركز 

مقاالت تخصصی
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مدت تغيير رشد نقدینگی، به نظر می رسد تثبيت و 
محدود نمودن رشد نقدینگی می تواند نقش مؤثری 

در كنترل تورم و نيز تثبيت اقتصادی ایفا نماید. 
نمودار شماره 3. روند تغييرات رشد نقدينگی 

در كشور طی سال های 91 ـ 1381

نرخ ارز: 
نوسان های نرخ ارز و تغييرات ارزش پول ملی در 
مقابل پول های خارجی از چنان اهميتی در اقتصاد 
برخوردار است كه سازمان های پولی و مالی بين المللی 
پول به ویژه صندوق بين المللی پول بر لزوم توجه 
به این متغی تأكيد كرده و همواره دخالت در بازار ارز 
را برای كاهش نوسان ها توصيه می نمایند. بنابراین 
نرخ ارز واقعی از جمله عواملی است كه انحراف از 
مقادیر تعادلی و همچنين بی ثباتی در آن می تواند 

عملکرد اقتصاد كالن را تحت تأثير قرار دهد. 

در  ارز  نرخ  تغييرات  روند  نمودار شماره 4. 
كشور طی سال های 91 ـ 1381

مخارج دولت: 
سطح مخارج دولت، به عنوان یکی از مهم ترین 
در  كه  است  دولت  مالی  سياست  های  شاخص 

فعاالن  نااطمينانی  موجب  ثبات  بی  و  باال  تورم 
و  شد  خواهد  آینده  تحوالت  به  نسبت  اقتصادی 
و  روشن  انداز  چشم  توانند  نمی  اقتصادی  فعاالن 

شفافی از آینده ترسيم نمایند. 

نمودار شماره 1. روند نرخ تورم در كشور طی 
سال های 91 ـ 1381

از مهم ترین  نيز در كنار نرخ تورم  نرخ بيکاری 
شاخص هایی است كه بر ثبات اقتصاد كالن كشور 

تأثير خواهد داشت. 

نمودار شماره 2. روند نرخ بيكاری در كشور 
طی سال های 91 ـ 1381

رشد نقدينگی: 
رشد حجم نقدینگی از مهم ترین شاخص های 
و  پول  حجم  رشد  تغييرات  است.  پولی  سياست 
نقدینگی در كوتاه مدت می تواند آثار قابل توجهی بر 
متغيرهای واقعی اقتصاد مانند توليد و اشتغال داشته 
باشد، اما در ميان مدت و بلند مدت، تغييرات رشد 
بر تورم تأثير خواهد  حجم پول و نقدینگی عمدتاً 
گذاشت، بنابراین با توجه به اثرات كوتاه مدت و بلند 

تورم باال می توان به كاهش نرخ رشد اقتصادی و 
به تبع آن كاهش سطح رفاه عمومی از یک سو و 
تغيير توزیع درآمد، ثروت و رفاه به زیان اقشار كم 
باال  تورم  نمود.  اشاره  دیگر  از سوی  جامعه  درآمد 
موجب اخالل در شناسایی قيمت های نسبی توسط 
فعاالن اقتصادی می شود، چرا كه در فرایند تورمی، 
در  یابد،  نمی  افزایش  نسبت  به یک  كاالها  قيمت 
نتيجه فعاالن اقتصادی نمی توانند تغييرات قيمت های 
نسبی را از تغييرات سطح عمومی قيمت ها به خوبی 
تفکيک نمایند. این اخالل در شناسایی قيمت های 
منابع  بهينه  تخصيص  در  اخالل  موجب  نسبی 

می گردد. 

می باشند. در ادبيات اقتصاد كالن وجود پدیده های 
اقتصادی  ثباتی  بی  به عنوان شاخص های  مذكور 
قلمداد می شوند، بر این اساس كوشش شده است 
برخی از شاخص های تأثيرگذار بر ثبات اقتصادی 
طی دوره 91ـ  1380 در جدول شماره 1 ارائه شود. 

نرخ تورم: 
نرخ تورم را می توان به عنوان مهمترین شاخص 
بی ثباتی سياست های اقتصادی قلمداد نمود. نرخ 
تورم باال و نوسان های آن هزینه های بسياری را بر 
اقتصاد كشور تحميل می نماید. از مهمترین هزینه های 

جدول شماره 2. وضع مالی دولت ) به استثنای درآمدها پرداخت های اختصاصی (
1383138413851386138713881389

103587/3200374/9231130/8298203/1379338/4466546/1384288درآمدها

پرداخت های هزینه 
ای )جاری(

231923/1330884/1415788/1421284/7582723/4593783/9659341/5

275053/5-127237/8-203385/1-123081/6-184657/3-130509/2-128335/8-تراز عملياتی

واگذاری دارایی های 
سرمایه ای

151413187294/5182797/2174791/8216636/7158613/3435780/2

تملک دارایی های 
سرمایه ای

72306/3117638/7145571147751/9223018/7198173/1212845

خالص واگذاری 
دارایی های سرمایه 

ای

79106/769655/937226/227040-6382-39559/8222935/2

تراز عملياتی و 
سرمایه ای

-49229/2-60853/4-147431/2-96041/7-209767-166797/6-52118/3

واحد: ميليارد ریال
مأخذ: گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مركزی

جدول شماره 1. شاخص های اقتصادی كشور طی سال های 91 ـ 1380
138013811382138313841385138613871388138913901391

رشد 
نقدینگی

28/8430/0926/1230/2534/339/427/715/923/925/219/432

21/530/5ف11/415/815/715/210/311/918/425/410/8نرخ تورم

800980198325874890429226935796679979106011204726238نرخ ارز

14/212/811/810/311/511/310/510/411/913/512/312/2نرخ بيکاری
مأخذ: گزارش راهبردی، معاونت پژوهش های اقتصادی، 1392

مقاالت تخصصی
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كه وضعيت  اساسی  متغيرهای  است  بنابراین الزم 
ثبات  سمت  به  پيشرفت  یا  ثباتی  بی  ميزان  آنها 
اقتصاد كالن را تعيين و تصریح می نمایند شناسایی 
نرخ  به  توان  ها می  متغير  این  از جمله  نمود، كه 
تورم، نرخ ارز، رشد نقدینگی و مخارج دولت اشاره 
نمود. در صورتی كه كسری بودجه در سطح معقولی 
باشد، نرخ تورم كم و قابل پيش بينی می باشد، نرخ 
ارز رقابتی و نزدیک به سطح تعادلی و تراز پرداخت 
ها مناسب رشد و توسعه اقتصادی می باشد و محيط 
با ثباتی خواهد داشت، بدین  اقتصاد كالن شرایط 
اقتصاد  ثبات  با  محيط  یک  حفظ  و  ایجاد  ترتيب 
مالی  ساختار  در  اساسی  تغييرات  مستلزم  كالن 
دولت و برقراری اصل مهم انضباط مالی بوده و در 
این راستا مدیریت و سياست های اقتصاد كالن در 
و خارجی  داخلی  به شوک های  واكنش  چگونگی 

نقش تعيين كننده ای دارد. 

منابع: 
ـ دهقان منشادی، محمد، پور رحيم، پروین، " 
رابطه بين بی ثباتی اقتصاد كالن و رشد اقتصادی 
های  سياست  و  ها  پژوهش  فصلنامه  ایران"،  در 

اقتصادی، شماره 67، پایيز 1392. 
اقتصاد  عملکرد  "یک دهه  زاده، حميد،  زمان  ـ 
ایران در آیينه شاخص های كالن اقتصادی"، تازه 

های اقتصاد، سال هشتم، شماره 129. 
"مهم  ميثم،  رویا، شهبازی،  یزدی،  ـ طباطبایی 
ترین شاخص های اقتصادی كشور از ابتدای برنامه 
اول تا دو سال اول برنامه پنجم"، معاونت پژوهش 
 ،162 شماره  راهبردی،  گزارش  اقتصادی،  های 

اردیبهشت 1392. 
مركزی،  بانک  ترازنامه  و  اقتصادی  گزارش  ـ 

سالهای مختلف
پولی  "سياستهای  عبدالرحيم،  دیزج،  هاشمی  ـ 
و مالی"، تهران، سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، 

 .1388

تركيب تقاضای كل اقتصاد سهم قابل توجهی دارد، 
بنابراین روشن است كه بی ثباتی مخارج دولت از 
طریق ایجاد بی ثباتی در تقاضای كل به بی ثباتی توليد و 
رشد اقتصادی در كوتاه مدت می انجامد. با توجه به این 
كه تغييرات در سياست مالی و روند بی ثباتی مخارج 
دولت، یکی از عوامل مؤثر در بی ثباتی اقتصاد ایران 
در چند سال گذشته بوده است، بر این اساس و با 
توجه به اهميت سياست مالی در تثبيت اقتصادی، 
دو اصل اساسی باید مورد توجه قرار گيرد: اول این 
كه مخارج دولت باید روند هموار و با ثباتی در زمان 
داشته باشد تا دولت زمينه ایجاد بی ثباتی در اقتصاد 
كشور را فراهم نکند. دوم این كه رشد مخارج دولت 
حداقل  كه  نحوی  به  گردد،  محدود  باید  زمان  در 
این  از  بيش  داخلی  ناخالص  توليد  در  سهم دولت 
افزایش نيابد، زیرا افزایش بيش از حد مخارج دولت 
و  خصوصی  بخش  سهم  كاهش  موجب  تواند  می 

افزایش ناكارایی اقتصاد كشور گردد. 
با توجه به تأثير شاخص های ذكر شده بر ثبات 
ناخالص  توليد  رشد  روند  توان  می  كالن  اقتصاد 
نمودار  به  توجه  با  داد،  قرار  توجه  مورد  را  داخلی 
شماره 5 می توان گفت رشد توليد ناخالص داخلی 
كشور با نوسانات زیادی همراه بوده است كه این امر 

بيانگر عدم ثبات اقتصادی در كشور است. 

ناخالص  توليد  رشد  روند   .5 شماره  نمودار 
داخلی در كشور طی سال های 91 ـ 1381

جمع بندی: 
امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند كه ثبات اقتصادی 
در  است،  باال  اقتصادی  رشد  برای  الزم  یک شرط 
حالی كه بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی 
است كه افق های رشد اقتصادی را محدود می سازد، 

مقاالت تخصصی

فضيلت بشمار آید و یا در زمره رذیلت قرار گيرد. در 
زندگي روزمره كيفيت افعالي كه از ما سر مي زند 
همگي بر مبناي صفت دروني ما و یا همان اخالق 
ما تعيين مي گردد، فعلي اخالقي بشمار مي رود كه 
فضيلتي را بيان نماید و فعلي غير اخالقي محسوب 
مي گردد كه رذیلتي را ترویج نماید. در واقع كيفيت 

افعال بشري در حيطه اخالق تعریف مي گردد. 
قانون

قانون مجموعه اي از دستورالعمل هاست كه از سوي 
مجموعه اي از موسسات به اجرا گذاشته مي شود و به 
عنوان ميانجي در پيوندهاي اجتماعي بين مردم عمل 
مي كند. قانون معرب كلمه یوناني canon است كه 
به فرانسه loi و به انگليسي law ترجمه مي شود. 

)دانشنامه آزاد ویکي پدیا( 
هر چيزي كه تنظيم كننده رفتار انسان باشد، قانون 
نام دارد. این قانون مي تواند قوانين فيزیکي باشد كه بر 
انسان تأثير دارد یا قوانين اخالقي و یا قانوني باشد كه 
دولت یا قدرت فراتر یک كشور آن را به شيوه خاص 
و در جایگاه خاصي وضع نموده است. )مارک تبيت، 

فلسفه حقوق(
اقتصاد

تعریف  اینگونه  را  اقتصاد  آكسفورد  لغت  فرهنگ 
كرده است: ارتباط ميان توليد، تجارت و عرضه پول 

در یک كشور یا منطقه مشخص
از  بزرگي  اقتصاد مجموعه  اینوستوپدیا:  دانشنامه 
فعاليتهاي بهم مرتبط توليدي و مصرفي كه به تعيين 

چگونگي تخصيص منابع كمياب كمک مي رسانند
فرهنگ لغت بيزینس: اقتصاد عبارت است از شبکه اي 
توزیع كنندگان و مصرف كنندگان  توليدكنندگان،  از 

كاالها و خدمات در یک مکان، منطقه و یا كشور
از سه تعریفي كه در باال به آنها اشاره شد نتایج ذیل 

حاصل مي شود: 
	•اخالق كيفيت فعل است

	•قانون تعيين كننده كيفيت فعل است
	•اقتصاد شامل افعال توليد، توزیع و مصرف است

اقتصاد، اخالق و قوانين را شاید بتوان قدیمي ترین 
اركان تشکيل جوامع بشري به شمار آورد. زماني كه 
بشر تصميم گرفت براي برآورده كردن نيازهاي خود 
در كنار سایرین زندگي و با آنها ارتباط برقرار كند، 
اقتصادها، اخالق و قوانين در راستاي تامين نيازهاي 
شکل  ابتدایي  و  نانوشته  شکل  به  جمعي  زندگي 
گرفتند. در طي ساليان متمادي به تدریج این اشکال 
غير رسمي تغيير ماهيت دادند و با ظهور علم اقتصاد، 
علم اخالق و قوانين در جوامع به شکل رسمي درآمده 
وارد یک  اجتماعي بشر،  با هدف تسهيل زندگي  و 

فرایند تکاملي چند هزار ساله شدند. 
این علوم، دانشمندان،  در مسير تکامل و توسعه 
تر  مهم  همه  از  و  گذاران  قانون  و  حکام  فالسفه، 
پيامبران و ادیان الهي به ایفاي نقش پرداختند و آنچه 
كه ما امروز در اختيار داریم ميراث این افراد و چند 

هزار سال زندگي اجتماعي نوع بشر است. 
این اصول به حدي بدیهي و ضروري هستند كه 
تعاریف آنها در طي ساليان بدون تغيير مانده است 
نيز  آینده  در  تعاریف  این  كه  رسد  نمي  نظر  به  و 
دچار تغيير شوند. آنچه كه دستخوش تغييرات شده، 
ارتباطات موجود بين آنها و گستره دانشي ما نسبت 

به این اصول، بوده است. 
تبيين ارتباط بين اقتصاد، اخالق و قانون

ارتباط  اصول  این  مابين  شد  گفته  كه  همانگونه 
تنگاتنگي وجود دارد كه با مراجعه به تعاریف مي توان 

به راحتي ارتباط بين آنها را درک كرد
اخالق

اخالق از ریشه ُخلق است و ُخلق عبارت است از صفت 
دروني كه این صفت با توجه به وضعيت فرد مي تواند 

اقتصاد، اخالق و قانون، اركان ثبات 

مقاالت تخصصی

محمدرضا رجالی
عضو هيأت نمایندگان و رئيس 

كميسيون برند اتاق اصفهان
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بلکه خود باعث رواج افعال غير اخالقي در جامعه مي 
گردند. به بيان دیگر اگر قوانين وضع نشوند بهتر از 
حالتي است كه وضع شوند و اجرا نشوند زیرا در این 
حالت قانون وجاهت خود را از دست مي دهد.  در 
این وضعيت افرادي هم كه در زماني كه قانوني وجود 
نداشت به صورت اخالقي عمل مي كردند به سمت 

عملکرد غير اخالقي سوق داده مي شوند. 
ارتباط قانون و اقتصاد

ارتباط بين این دو عالوه بر رابطه اي كه اخالق 
به صورت غير مستقيم بين آنها برقرار كرده است 
به صورت مستقيم نيز برقرار است. رسالت و هدف 
به منظور دستيابي  اجتماعي  تنظيم روابط  قوانين 
به عدالت و جلوگيري از هرج  و مرج مي باشد. در 
از  اي  عمده  بخش  اقتصادي  روابط  كنوني  جوامع 
فلذا  ميدهند،  تشکيل  را  جوامع  در  موجود  روابط 
قوانين متعددي در حوزه اقتصاد به منظور ساماندهي 
به  دستيابي  راستاي  در  اقتصادي  روابط  تنظيم  و 
عدالت اجتماعي و توسعه اقتصادي وضع و اجرا مي 
شوند. قوانيني كه در این حوزه وضع مي شوند به 
در  اقتصادي  فعاليتهاي  گستردگي  و  وسعت  علت 
عنوان  با  بندي مجزا  در یک دسته  معاصر،  دروان 

قوانين اقتصادي قرار مي گيرند. 
اصوال قوانين از نظر عملکردي به دو دسته ذیل 

تقسيم مي شوند: 
	•قوانين بازدارنده و تشویقي 

	•قوانين تعيين كننده روش كار
نکته اي كه در مورد قوانين اقتصادي وجود دارد 
به شکلي  باید  قوانين  این  تدوین  در  كه  است  این 
عمل شود كه عالوه بر جنبه هاي اخالقي، این قوانين 
كارایي داشته باشند به این معني كه این قوانين باعث 
شوند فعاليتهاي اقتصادي بيشترین بازدهي را همراه با 
رعایت جنبه هاي اخالقي داشته باشند لذا ساز و كار 
وضع و اجراي این قوانين با سایر قوانين متفاوت است 
و به همين علت شاخه جدیدي با هدف بررسي رابطه 
اقتصـاد و قـوانيــن با نـام حـقــوق و اقتـصـــاد 

)law and economics( ایجاد شده است. 
ارتباط  مورد  در  علم  این  در  متعددي  نظریات 
این  چکيده  كه  است  شده  مطرح  اقتصاد  و  قانون 
نظریات را مي توان به شکل ذیل دسته بندي نمود

توجه داشت اگر در تعيين و اجراي قوانين، رعایت 
مسائل اخالقي صورت نپذیرد، قانون از مسير اصلي 
خود خارج شده است و نه تنها نمي تواند متضمن 
رفاه و آسایش جامعه باشد بلکه به عامل فروپاشي 
و اضمحالل جوامع تبدیل مي گردد و حتي دیگر 

نمي توان عنوان قانون را براي آن استفاده نمود. 
مشخصا گستره شمول اخالق بسيار وسيع تر از 
قانون است و در حالي كه اخالق در مورد تمامي افعال 
بشر قابل تعریف است، نمي توان براي تمامي افعال 
قانون به معني عام وضع و اجرا نمود. اما فارغ از این 

تفاوت، این دو مقوله بر هم تاثير گذار مي باشند. 
بين اخالق و قانون ارتباطي دوسویه برقرار است. 
تاثير اخالق بر قانون به این شکل است زماني كه 
اصول  اساس  بر  افراد  آیا  شود  اجرا  قانون  بایستي 
اخالقي مطابق قانون عمل خواهند كرد؟ یا اینکه اگر 
قانوني غير اخالقي باشد آیا افراد بازهم به آن تمکين 
مي كنند؟ در واقع اخالق در اجرا و یا عدم اجراي 

قوانين تاثيرگذار است. 
تاثير قانون بر اخالق را نيز مي توان به این شکل 
توضيح داد كه هرگاه افراد بنا به اميال و مطامع خود 
به انجام عملي غير اخالقي تمایل دارند قانون نقش 
بازدارنده را ایفا مي كند و آنها را به سمت انجام فعل 
اخالقي سوق مي دهد و یا اگر به انجام فعلي اخالقي 
تمایل ندارند قانون آنها را تشویق به انجام آن مي نماید. 
تاثير این هدایت افراد در انجام فعل اخالقي توسط 
قانون، باعث مي گردد تا با درک مزایاي این عمل 
در طول زمان، این نحوه عمل جزئي از خلق افراد 
شود و در آینده بدون وجود قانوني درآن مورد فرد 
فعل اخالقي را انجام دهد. مصداق این تاثير را مي 
توان در عملکرد پيامبران الهي مشاهده نمود كه در 
ابتدا با قوانين به سوي مردم فرستاده شدند تا اینکه 
این قوانين بتوانند اخالقيات جامعه را بهبود دهند 
تا آنجا كه پيامبر)ص( در هدف رسال عظيم خویش 
مي فرمایند "اني بعثت التمم مکارم االخالق" )من 

معبوث شدم كه  اخالق را كامل كنم( 
نکته مهمي كه در مورد تاثير قانون بر اخالق وجود 
دارد ضمانت اجرایي یا نيرویي است كه افراد را وادار 
وجود  اجرایي  ضمانت  اگر  نماید.  قوانين  اجراي  به 
نداشته باشد و فرد و یا افرادي بتوانند از اجراي قانون 
به راحتي سر باز زنند، قوانين نه تنها موثر نيستند 

مقاالت تخصصی

توسط جوامع متمدن در دوران كنوني است، با عنوان 
"توسعه پايدار" 

اما اینکه چه عاملي باعث شده است در دوراني كه 
هنوز نمي توان به جرات گفت پایان یافته است، بين 
اخالق و اقتصاد افتراق و حتي تنافر بوجود آید جاي 

تامل دارد. 
با توسعه جوامع و توسعه ارتباطات و شيوع موج 
نو گرایي در علوم، علم اقتصاد به مانند سایر رشته هاي 
علمي كه در بستر مدرنيته توسعه یافته اند، تحت 
تاثير دیدگاه تمایز بين ارزشها- واقعيت قرار گرفت 
این دیدگاه تا سال 1932، به صورت رسمي اظهار 
نمي شد اما واقعيت این بود كه مدتها مورد استفاده 
قرار گرفته بود. در این سال ليونل رابينز اقتصاددان 
انگليسي، براي نخستين بار از این تمایز براي افزایش 
هر چه بيشتر شکاف ميان اخالق و اقتصاد استفاده 
كرد. این دیدگاه در طي ساليان تبعات بسيار زیادي 
از قبيل افزایش شکاف طبقاتي، بحران هاي اقتصادي، 
اقتصادي  مکاتب  پي در پي  بایگاني شدن  و  تأسيس 
اینکه  تا  داشت  همراه  به  بشري  جوامع  براي  را 
تا  رسيد  نتيجه  این  به  اقتصاددانان  و  اندیشمندان 
اقتصاد را به سرمنزل اصلي خود، جایي كه از اخالق 

تأثير پذیرد، برگردانند. 
رابطه اخالق و قانون

بدیهي است كه هر چه كيفيت افعال بهبود یابد 
یا به عبارت دیگر اخالق گرایي توسعه یابد، كيفيت 
كلي زندگي اجتماعي افزایش خواهد یافت و اقتصادي 
باشد  مطلوب  زندگي  به  بشر  دستيابي  هدفش  كه 
در مسير صحيح خود پيش خواهد رفت و نتایجي 
كاهش  رفتاري،  سالمت  رواني،  آرامش  همچون 
در  آینده،  به  اميد  اجتماعي،  ناهنجار  هاي  پدیده 
سایه خصوصيات اخالقي مانند: خداپرستي، ایمان و 
معرفت،  راستگویي، صداقت، امانتداري، انصاف، وفاي 
به عهد، رعایت منزلتهاي افراد، خيرخواهي، عدالت 
طلبي، جوانمردي و مرّوت، احترام به دیگران، عفو و 

بخشش و. . .  حاصل خواهد شد. 
همانطور كه قبال اشاره شد قانون كيفيت افعال را 
تعيين مي كنند به عبارت دیگر قانون مکانيزمي است 
براي اطمينان از بروز فعل مطابق با معيارهاي اخالقي. 
از سوي دیگر اخالق بر قانون مقدم است و قوانين به 
منظور توسعه اصول اخالقي وضع مي شوند و باید 

این نتایج نشان مي دهند كه این سه مقوله، ناگزیر و 
ماهوي به یکدیگر وابسته اند و قابل تفکيک نمي باشند. 

ارتباط اخالق و اقتصاد
جيمز اي.الوي، مدرس ارشد دانشگاه ماسي نيوزیلند، 
در كتاب خود با عنوان "تاریخچه اي كوتاه بر فلسفه 
در  اقتصادي  نحوه حضور مسایل  اقتصاد"  و  اخالق 
باستان كه شاید قدیمي ترین  فلسفه اخالق یونان 
الگوي مستند در مورد اخالق و اقتصاد و قوانين در 
بين جوامع بشري باشد، به بررسي نظرات افالطون و 

ارسطو پرداخته است. 
در دیدگاه ارسطو اقتصاد علمي است كاربردي، با 
هدف هدایت مردم به سمت زندگي خوب، نه كسب 
در  بدون  اقتصادي  مسایل  بررسي  بنابراین  دانش. 
نظر گرفتن انگيزه هاي عمل از دیدگاه اخالقي كاماًل 
نادرست است. بنابراین دیدگاه اخالق محور نسبت به 

انگيزه ها، فرضيه اي ضروري براي اقتصاد است. 
در دیدگاه افالطون، هدف از فعاليت افراد كسب 
ثروت نمي تواند باشد بلکه كسب فضيلت است كه این 
امر از طریق داشتن ثروتي متعادل حاصل مي شود. در 
نظر او ثروت بيش از حد مردم را از پيگيري اهداف 
واالتر بازمي دارد. این مطلب افالطون را بر آن داشته 
تا این توصيه  سياست عمومي را اظهار نماید: كسب 

ثروت باید توسط قانون محدود شود. 
بين  ارتباط  مورد  در  نيز  اسالم  هاي  آموزه  در 
از  اقتصاد  است.  تاكيد شده  بسيار  اقتصاد  و  اخالق 
و  است  آمده  روي”  “ميانه  معناي  به  “قصد”  كلمه 
ارتباط وجود  اعتدال،  و  اقتصاد اسالمي  چون ميان 
“اقتصاد”  عنوان  تا  است  شده  این  موجب  دارد، 
براي آن به كار گرفته شود. در قرآن كریم نيز كلمه 
“مقتصد” آمده است) لقمان، 32؛ مائده، 66( كه به 
معناي “ ميانه روي “ است. حضرت علی)ع( در یک 
 مرحله صدهزار درخت خرما از هسته های خرما كاشت، 
پرسيد:  شخصی  برد  می  باغ  به  را  ها  هسته   وقتی 
؟! السالم  عليه  اميرالمؤمنين  یا  چيست   اینها 
پاسخ داد: انشاءالّل صد هزار درخت خرما. )قصد    اقتصاد(

در دیدگاه اسالم و فالسفه یونان باستان، پول به 
خودي خود هدف نيست بلکه وسيله اي است براي 
جالب  انسان.  براي  مطلوب  حيات  آوردن  دست  به 
و  كار  و  كسب  مورد  در  دیدگاه  این  كه  اینجاست 
اقتصاد معرف ایده نسبتا جدید و پذیرفته شده اي 

مقاالت تخصصی
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كشورهاي دنيا را داراست
	•اقتصاد آن كامال وابسته به نفت است كه آن نيز 

در شرایط تحریم قرار دارد
حال بيایيد با توجه به شرایط فوق نگاهي به قوانين 

مالياتي موجود در ایران بيندازیم
سهم ماليات در تامين هزينه هاي دولت

در شرایطي كه صنعت به علت تحریمها به حالت 
نيمه تعطيل درآمده است و مردم با تورم و بيکاري 
بيشتري  ماليات  باید  نرم مي كنند،  پنجه  و  دست 

بپردازند. 
سهم ماليات از سود اقتصادي

در  اقتصادي  فعاليتهاي  سود  از  ماليات  سهم 
كشورهاي نفتي به قرار ذیل است: 

سود نام كشورها  از  ماليات  سهم 
اقتصادي

44. 1ایران

14. 5عربستان سعودي

13. 5بحرین

11. 3قطر

22عمان

12. 4كویت

14. 9امارات متحده عربي

اگر هدف ماليات توسعه اقتصادي است پس باید 
سهم آن از سود اقتصادي كه باال بودن آن مشوق و 
پشتوانه توسعه اقتصادي است باید با وضعيت اقتصاد 
تناسب داشته باشد. كشورهاي صادر كننده نفت درک 
كرده اند كه توسعه پایدار آنها در گرو رهایي از اقتصاد 
نفتي است و این مهم بدون حضور سرمایه هاي خارجي 
و داخلي در عرصه كسب و كارهاي غير نفتي حاصل 

یقه سفيدها )كارمندان( تشکيل شد. یکي از مهمترین 
این جرایم اختالس از سازمان استخدام كننده بود. 
كميته به این نتيجه رسيد كه جرایم مالي موثرتر از 
فرستادن خاطيان به زندان است ولي سطح جریمه 
مالي باید چگونه تعيين شود؟ براي پاسخ به این سوال 
اقتصاددانان طرف مشورت قرار گرفتند. اقتصاددان ها 

بيان كردند كه تمایل به جرم تابعي از فایده ناشي از 
جرم و هزینه ناشي از تنبيهات قانوني است. هزینه 
مورد انتظار خود حاصل ضرب احتمال دستگير شدن 
احتمال  اگر  پس  است.  مجازات  از  ناشي  جریمه  و 
دستگير شدن پنج درصد كاهش یابد ولي جریمه ها 
پنج درصد افزایش یابد، هزینه مورد انتظار تغييرنمي 
كند. از طرف دیگر احتمال دستگير شدن تابعي از 
هزینه هایي است كه دستگاه قضایي براي كشف جرم 
صرف مي كند. به دليل محدود بودن منابع با افزایش 
تمایل به جرم ممکن است اثربخشي كشف جرم و در 
نتيجه احتمال دستگيري كاهش یابد. نتيجه نهایي 
بررسي كميته این بود كه ميزان جریمه را بسيار باال 
تعيين كند تا حاصل ضرب این جریمه باال و احتمال 

دستگيري پایين مجرمين را از این عمل باز دارد. 
مالحظات  گرفتن  درنظر  با  كه  شود  مي  مشاهده 
اقتصادي به شکلي بسيار ظریف و دقيق قانون به گونه اي 
تدوین شد ک عالوه بر صيانت از اخالق، بيشترین 

كارایي را نيز داشته باشد. 
مثال2: 

ایران كشوري است كه: 
سال  دو  طي  در  را  منفي  اقتصادي  رشد  نرخ  •	

گذشته تجربه كرده است
	•تورم بسيار باالیي داشته 

	•ارزش پول ملي آن به یکباره به كمتر از نصف 
كاهش یافته است

	•نرخ بيکاري بسيار باالیي دارد
بين  در  كار  و  فضاهاي كسب  بدترین  از  یکي  •	

بودجه سال 93بودجه سال 92
128000143000مقدار بودجه)ميليارد تومان(

4585166097مقدار ماليات) ميليارد تومان(
46. 352. 8سهم ماليات از بودجه )درصد(

مقاالت تخصصی

زیانباري در اقتصاد به جاي خواهد ماند. 
چيزي  اجرایي  ضمانت  ما  اقتصادي  قوانين  در 
با مجازات نمي توان مسائل  اما  نيست.  جز مجازات 
اقتصادي را حل كرد. وقتي با تدوین مداوم قوانين 
به طور  مي شود  تنگ  حقوق  و  قانون  عرصه  جدید 
طبيعي گروهي جذب حواشي قانون مي شوند تا به 
این  كنند.  پيدا  قوانين  زدن  دور  براي  راهي  نحوي 
مساله منشاء فساد خواهد بود كه در نهایت فساد در 
اقتصاد مي تواند ضریب زیان و آسيب را تا چندین برابر 

بزرگ تر كند. 
فاصله و یا حتي تنافري كه بين قوانين و اقتصاد در 
ایران وجود دارد، موضوع قابل دفاعي نيست. ما همواره 
ناتواني هاي  و  اقتصادي  كمبودهاي  مي كنيم  سعي 
خود را در اقتصاد با كمک طراحي مجازات هاي قانوني 
جبران كنيم. عرصه اقتصاد، عرصه اي بسيار ظریف 
است كه در بسياري از مواقع از قوانين نامرئي تبعيت 
مي كند و قوانين در نقطه مقابل بسيار نامنعطف و 
خشن هستند و استفاده نادرست از ابزارهاي قانوني 
ابزار قانون براي  در اقتصاد یا به عبارتي استفاده از 
درمان مشکال ت اقتصادي آسيب هاي بزرگي را متوجه 

ساختارهاي مختلف اقتصادي مي كند. 
زمينه  در  ما  عملکرد  اختالف  شدن  روشن  براي 
استفاده قوانين در حوزه اقتصاد با سایر كشورها در ذیل 

با ارائه دو مثال به بررسي بيشتر موضوع پرداخته ایم
مثال1: 

 كميته اي در امریکا براي بررسي جرایم مربوط به 

ارتباط اقتصاد و قانوندیدگاه ها

حرمت حقوق فردي مستلزم كمترین قانون و كمترین 
انحراف از نتایج رقابت آزاد اقتصادي است

در موارد معدود،  اقتصاد معيار تدوین قانون است به 
آزادي  با  توام  رفاه  بيشترین  كننده  فراهم  آنکه  شرط 

فردي باشد
تحقق  مسئول  و  اجتماع  منافع  اعمال  مظهر  دولت 
عدالت اقتصادي است،  پس قانون در هر حوزه اي مجاز 

است مشروط به رعایت نفع اجتماع

اقتصاد در حوزه هاي متعدد و اهداف كالن و جزیي 
مبناي قانون است به شرط آنکه بيان كننده بيشترین 

نفع اجتماعي و توزیع عادالنه باشد
معيار اساسي نه حق فرد و نه نفع كوتاه مدت اجتماع، 
بلکه رشد بلند مدت و سرآمدي تمدني است پس قانون 
مي تواند با هدایت انگيزه فردي، حامي پيشرفت تمدني 

در جامعه باشد

معيار  كالن،  هاي  متغيير  هدایت  حد  در  اقتصاد 
قوانين است به شرط آنکه بيان كننده رشد بلند مدت و 

پيشرفت همه جانبه باشد

با نگاهي به دیدگاه هاي فوق متوجه مي شویم در 
تمامي موارد مبناي تدوین قوانين در حوزه اقتصاد 
الزامات اقتصادي هستند به بيان دیگر اقتصاد باید 
اجازه داشته باشد با تکنيک ها و ابزارهاي اقتصادي 
فعاليت كند و قانون نيز به عنوان ابزاري در اختيار آن 

عمل نماید. 
رابطه قانون و اقتصاد در ايران

نمي توان  هيچ شرایطي  تحت  كه  است  مشخص 
قانون را جایگزین سازوكارهاي اقتصادي كرد اما این 
در  دليل  به همين  است،  داده  رخ  ایران  در  اشتباه 
كشور ما بيشترین حجم قوانين در زمينه اقتصادي 
از  یکي  ایران  در  قانون گذاري  مراجع  دارد.   وجود 
باالترین آمارهاي توليد قوانين را دربين كشورهاي 
دنيا دارا مي باشند. این حجم باالي قوانين در زمينه 
اقتصادي مسائل و مشکالت بسيار زیادي به همراه 
داشته و دارد. حجم قوانين به حدي باالست كه قضات 
و متوليان اجراي قوانين نيز دچار سردرگمي شده اند 
چون نمي توانند ناسخ و منسوخ را بيابند. با چنين 
وضعيتي نمي توان انتظار داشت كه قانون در راستاي 
دستيابي به اهداف اقتصادي مفيد باشد. بوسيله قانون 
از  عبارت  قانون  تحکم ورزي صورت مي گيرد، چون 
حکمي  است كه از سوي مرجع صال حيت دار تنظيم 
ابزار  این  با  است.  اجرایي  داراي ضمانت  و  مي شود 
نمي توان مسائل اقتصادي را حل كرد. اگر از ابزارهاي 
قانوني به درستي استفاده نشود، نه تنها نمي توان به 
آثار  بلکه  كرد  كمک  سرمایه گذاري  و  رشد  توليد، 

منبع: "معيارهاي اقتصادي در قانون گذاري نوین" - سيد احسان خاندوزي
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بازبيني  به  نسبت  قوا  سایر  و  خصوصي  بخش 
مرتبط  هاي  نامه  آئين  و  ها  نامه  بخش  اصالح  و 
اقدام نمود در راستاي و همچنين با اقداماتي مانند 
تامين هزینه هاي زندگي قضات و مجریان قانون 
و تجدید نظر در عملکرد قوه قضائيه، زمينه فساد 
محدود و هزینه سوء اخالق را در جامعه باال ببریم. 
و در پایان ما باید تالش كنيم با تمركز بر توسعه 
اخالق در جامعه و خصوصا كسب و كار با اقتدا به 
الگوي كارآفریني و جهاد حضرت امير عليه السالم 
كه محور توليد ثروت و هدایت آن بسوي وقف و 
اي  جامعه  در  پایدار  اقتصادي  زمينه  بودند  انفاق 

متعالي را فراهم سازیم. 
نکته آخر: بایستي قانون گذار ي و اجراي قانون 
كه  كرد  فراموش  نباید  و  باشد  اقتصاد  در خدمت 
هدف غائي، رفاه جامعه و دستيابي به توسعه پایدار 
براي جامعه است و قانون بایستي در خدمت این 
هدف قرار گيرد و نه اینکه باالتر از آن فرض شود. 

منابع: 
دانشنامه آزاد ویکي پدیا

اقتصادي در  معيارهاي  احسان.  خاندوزي، سيد 
قانون گذاري نوین 

محبي، محسن. رابطه حقوق و اقتصاد 
قدوسي، حامد. مقدمه اي بر حقوق و اقتصاد 

پایگاه خبري شمال پرس. اخالق و قانون
جباري، محمد. اخالق در اقتصاد

گزارشات ساالنه بانک جهاني 
 Review of James E. Alvey, A Short
 ”"History of Ethics and Economics

dragos, bigu
 Private"  )2006(  .Idleman, Scott C
 Conscience, Public Duties: The
 Unavoidable Conflicts Facing a
 Catholic Justice," University of St.
 ,2  .Iss  :4  .Thomas Law Journal: Vol

9 Article
 Paul H. ,Rubin "Law and

 "Economics

به  دست  كشور  كه  حساس  زمان  این  در  •	
متاسفانه  و  است  اقتصادي  گریبان جنگ سنگين 
اقشار ضعيف مردم بعلت افزایش تورم با مشکالت 
مطرح  مهم  سوال  این  باشند  مي  روبرو  معيشتي 
انرژي  دستمزد،  نرخ  كه  كشوري  در  چرا  است 
است  جهاني  ميانگين  از  تر  پائين  اوليه  مواد  و 
ظاهر  به  شرایط  این  در  است  نتوانسته  صنعت 
كاري  نيروي  ميليون  چند  و  نماید  رشد  مناسب، 
پي  در  و  باشد  داشته  وجود  كشور  در  غيرفعال 
مطلق  فقر  و  فقر  خط  زیر  در  كثيري  جمع  آن 
و  فساد  ریشه  فقر  معصوم  كالم  در  بگيرند.  قرار 
بر زمامداران دولت اسالمي واجب  فلذا  كفر است 
حضرت  فرمان  طبق  و  معصوم  كالم  به  بنا  است 
مي فرمایند:  كه  اشتر  مالک  به  السالم  عليه  امير 
وضع  كه  اي  گونه  به  را  المال(  )بيت  خراج 
 مالّيات دهندگان را سامان دهد، وارسي كن! 
زيرا، بهبودي وضع مالّيات و مالّيات دهندگان، 
جامعه  اقشار  ديگر  امور  بهبودي   سبب 

اصالح  دهندگان  مالّيات  امور  تا  و  است 
 نشود، كار ديگران نيز سامان نخواهد گرفت؛ 

ماليات  و  ِماليات  خور  ناْن  مردم،  همه  زيرا، 
در  كه  قوانيني  اصالح  به  نسبت  ؛  دهندگانند. 
است  كار  و  كسب  و  اشتغال  كارآفریني،  با  تضاد 
مانند موجود همت گمارند. به عنوان مثال دولت 
مي تواند با رقيق نمودن ماليات عملکرد )مالياتهاي 
كشور  اقتصاد  شدن  شفاف  براي  را  راه  مستقيم( 
هموار ساخته و از طریق مالياتهاي غير مستقيم كه 
اولویت تر مردم وضع مي شود  روي مایحتاج كم 
هاي  هزینه  آنها،  اصلي  و  اوليه  مایحتاج  روي  نه 
ایجاد  با  و  نمایند  تامين  را  كشور  اداره  نياز  مورد 
شوراي عالي مالياتي راه را براي اخذ تصميماتي در 
مورد كاهش نرخ ماليات عملکرد براي توليد، وضع 
معافيت هاي بلند مدت و موثر بر كسب و كار، كسر 
هزینه هاي خيریه و خمس از اصل ماليات عملکرد 
به  را  كشور  طریق  این  از  و  سازد  هموار  جامعه، 
سمت توسعه توليد و اشتغال سوق و نگراني ها را از 
باال بودن نرخ ماليات موثر با توجه به تورم موجود 
كاهش دهد بطوري كه بزودي شاهد رشد توليد، 

اشتغال و در نتيجه كاهش تورم باشيم. 
در زمينه افزایش كارایي قوانين حوزه اقتصاد نيز 
مي توان با تشکيل شورایي متشکل از نمایندگان 

مقاالت تخصصی

شخصي درآمدي در حدود 3 ميليون تومان داشته 
هزار  هفتاد  و  ميليون سيصد  در حدود یک  باشد 
دولت  به  بيمه  و حق  ماليات  بابت  بایستي  تومان 
درصد   46 با  معادل  مقدار  این  كه  شود  پرداخت 

مبلغ حقوق است. 
با مشاهده مثال دوم متوجه مي شویم كه قوانين 
در ایران نه تنها با توجه به اقتصاد طراحي نمي شوند 
بلکه به شکلي در راستاي تضعيف آن وضع و اجرا 

مي شوند. 
نتيجه گيري

آنچه كه اسالم ارائه داده است كاملترین مجموعه 
قوانين الهي براي تمامي زمينه هاي زندگي افراد 
بواسطه كاملترین اسوه و الگوي اخالقي بود كه تا 
تمام  نسخه  یک  این  است.  دیده  بشر  نوع  بامروز 
و  كامل  "قوانين  است  بشر  سعادت  براي  كمال  و 

روشن و كارگزاران اخالق مدار و مطيع قانون". 
در دنياي مسئوليت و یا در عالم سياست، مسئول 
و یا رجل سياسي باید الزام عملي به اجراي قانون 
داشته باشد و تحت هيچ شرایطي بر خالف قانون 
و  مجریان  بدست  قانون  اعتبار  زیر  ننماید  عمل 
موضعان آن است از سوي دیگر این افراد بایستي 
آنچه را كه به عنوان اصول اخالقي پذیرفته شده 
خود  اعمال  در  و  پذیرفته  كمال  و  تمام  را  است 
هدف  شد  گفته  كه  همانطور  زیرا  نمایند  لحاظ 
وضع و اجراي قوانين توسعه اخالق در جامعه است 
اخالقي  اصول  به  قوانين  واضعان  و  اگر حاميان  و 
را  آنها  اجراي  انتظار  توانند  نمي  نباشند  پایبند 
سخن  این  تایيد  در  باشند  داشته  دیگران  توسط 
به كالم معصوم استناد مي كنيم كه حضرت علي 
)ع( فرموده اند "الناس علي دین ملوكهم" و “الناس 
بامرائهم اشبه منهم بابائهم” به این معني كه اخالق 
حاكمان بيشتر از اخالق پدر و مادر بر افراد تاثير 

دارد. 
و  اند  پذیرفته  را  نکته  این  نيز  غربي  متفکران 
مورد  این  در  آنها  از  جمله  ترین  معروف  شاید 

عبارت ذیل باشد: 
كشور  یک  داران  زمام  كه  زماني  من  گمان  به 
پا  را زیر  اندیشي، وجدان خود  به خاطر مصلحت 
بگزارند از مسير ميانبر جامعه خود را به سمت هرج 

و مرج هدایت كرده اند ) سر توماس مور(

نمي شود لذا با كاهش ميزان ماليات هاي مستقيم 
در  ایران  اما  اند  آورده  فراهم  را  توسعه خود  زمينه 
آخرین گزارش بانک جهاني در مورد سهم ماليات از 
سود فعاليت های اقتصادی در رتبه 116 جهاني قرار 
دارد و باسهم 44. 1 درصد ماليات از سود اقتصادي 
براي سرمایه گذار تداعي  را  تقریبا جهنم مالياتي 

مي كند. 
تعداد ماليات ها

در ایران تعداد مالياتهایي كه از ماليات دهندگان 
اخذ مي شود بيش از حد ميانگين جهاني قرار دارد و 
ایران با 20 ماليات مختلف در كنار كشورهایي مانند 
بنگالدش افغانستان واسلواكي در رده هاي 76 تا 79 
جهان قرار مي گيرد كمترین تعداد ماليات ها مربوط 

به كشورهاي زیر است: 

تعداد ماليات هانام كشورهاردیف

3عربستان سعودي1

3هنگ كنگ2

4سوئد3

4نروژ4

4امارات متحده5

4قطر6

20ایران78

ماليات بر دستمزد
در ایران كساني كه حقوق بگير هستند هميشه 
افراد  سایر  به  نسبت  تري  پایين  زندگي  سطح  از 
جامعه برخوردار هستند علت این است كه با توجه 
به ماليات 15 تا 35 درصدي حقوق و 30 درصد 
كشوري  در  افراد  این  اجتماعي،  تامين  بيمه  حق 
به  دست  بيکاري  و  تورم  مانند  مشکالتي  با  كه 
ماليات  بابت  زیادي  هزینه  بایستي  است  گریبان 
اگر  مثال  عنوان  به  نمایند.  پرداخت  دستمزد  بر 
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برای  راهکار  بهترین  كار  و  بهبود محيط كسب  با 
بهبود  این  كشورهاست.  در  اقتصادی  ثبات  ایجاد 
موجب بهينه شدن فضای بهره وری و محيط رقابت 
افزایش  موجب  خود  این  كه  شود  می  ها  شركت 
برای  مالی  منابع  تأمين  نتيجه  در  و  درآمدها 
فعاالن اقتصادی و دولت می گردد. به عالوه بهبود 
و  نهادهای سياسی  بهبود  محيط كسب و كار به 
اقتصادی كمک می كند و ضعف در محيط كسب 
و كار كشور باعث می شود فرایند توليد و سياست 
گذاری اقتصادی به هم ریخته و موجب بازدارندگی 

توليدگردد.
سخن پایانی اینکه اگر چه كشور فراز و نشيب های 
بودن  نامساعد  دليل  به  اقتصاد  حوزه  در  زیادی 
عواملی  و  است  نموده  تجربه  كار  و  محيط كسب 
ثباتی  بی  دولت،  های  سياست  تغيير  همچون 
توليد، ضعف  از  مدیران، ضعف قوانين در حمایت 
آسيب  سالها  طول  در  آن  امثال  و  بانکی  سيستم 
ها و زیان های جدی بر پيکره اقتصادی و صنعتی 
كشور وارد آورده اما باید دست به دست هم داد تا 
با ارائه مشاوره درست به قانون گذاران و دولتمردان 
و ایفای نقش در وضع قوانين بهتر باعث گردید تا 
فعاالن بازار و كارآفرینان انگيزه های جدید و رغبت 
شایان خود برای به حركت در آوردن مجدد چرخ 
مطلوب  شکل  به  كشور  صنعتی  و  اقتصادی  های 
و  اقتصادی  و شکوفایی  امنيت  و  گيرند  كار  به  را 
ثبات و پایداری آن را برای ميهن اسالمی به ارمغان 

آورند.

ممکن  شرایط  بدترین  برای  آن  های  شاخص  در 
طراحی شده و حتی در صورتی كه كنش و واكنش های 
سياسی و هسته ای نيز به زودی منتج به نتيجه 
الزم نگردد  دولت  این ارقام را قابل تحقق دانسته 
و این تضمينی برای ثبات اقتصادی است. البته در 
صورتی كه روند مسائل سياسی و هسته ای نتایج 
بهتر و زودتری حاصل نماید، ثبات و رشد اقتصادی 

شيب بهتری را خواهد داشت.
و  داخلی كشور  و  بيرونی  به محيط  واقعی  نگاه 
حركت واقع گرایانه در هر دو مورد الزمه موفقيت 
بيشتر در بهبود وضع اقتصادی كشور است. عمده ترین 
مسئله  حاضر  حال  در  بيرونی  محيط  در  موضوع 
تحریم ها و رفع آنها به شکل مناسب و سریع است 
نجات  موجود  های  دغدغه  از  را  كشور  فعاالن  تا 
دهد و كشورهای مختلف به ویژه اروپایی را جهت 
تعامل با ایران ترغيب نماید كه عزیمت پی در پی 
هيئت های اقتصادی به كشور در هفته های اخير 
این موضوع را به خوبی نشان می دهد. یقينأ سود 
و منفعت كشور و فعاالن اقتصادی در این تعامالت 
انتقال  با  طرف  یک  از  توانيم  می  و  بود  خواهد 
دانش فنی و كاالهای مورد نياز به كشور و از طرف 
دیگر با ایجاد ارزش افزوده برای كاالهای داخلی و 
صادرات آنها به شکوفایی روز افزون اقتصادی كشور 
كمک نمائيم. استفاده از ظرفيت اقتصادی كشور و 
همچنين كشورهای دیگر در گرو تعامالت قوی با 
رویکرد حفظ منافع ملی است. اما در محيط داخلی 
نيز ظرفيت های عالی كه در بخش خصوصی وجود 
دارد باید مورد استفاده قرار گيرد تا موجب كاهش 
بيکاری و در نتيجه ثبات اقتصادی و نهایتأ تعالی و 
ارتقای محيط كسب و كار گردد. محيط نامساعد و 
نامطلوب كسب و كار در كشور كه در حال حاظر به 
نظر كارشناسان در آن قرار داریم باید با رفع موانع 
پيش روی بخش خصوصی به سمت بهبود منعطف 
گردد. استراتژی بهبود محيط كسب و كار به عنوان 
بخش  تا سهم  گردید  باعث  در كشور چين  مثال 
خصوصی در اقتصاد آن كشور از كمتر از 20%در 
1970 به بيش از 70% در سال 2004 افزایش یابد 
افتاد.  اتفاق  اقتصادی  معجزه  نوعی  حقيقت  در  و 
نهادهای بين المللی مانند بانک جهانی و محققان 
نيز بر همين باورند كه رفع موانع بخش خصوصی 
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مستقيم بر بهبود و ارتقاء محيط فعاليت و كسب و 
كار مؤسسات و آحاد مردم تأثير گذار است. اگر چه زمان 
زیادی از دولت جدید نمی گذرد و نمی توان انتظار رفع 
همه كاستی ها در بخش اقتصادی را داشت اما پی گيری 
جدی و انجام مذاكرات هسته ای، تالش جهت مهارتورم 
و توجه به برنامه ریزی های بنيادین و اساسی در 
برای  دولت  عزم  دهد  می  نشان  اقتصادی  حوزه 
بازار  در  ثبات  ایجاد  و  اقتصادی  وضعيت  بهبود 
كسب و كار جزم و محکم است و دولت با كمک 
منفی  نرخ  تا  است  برآن  مردم  و  بخش خصوصی 
برساندكه  به صفر  پایان سال  تا  را  اقتصادی  رشد 
این مهم در صورت كسب نتایج مطلوب از مذاكرات 
تحقق  به  منجر   93 سال  در  تواند  می  ای  هسته 
نيز  اقتصادی  از 3 درصدی در بخش  بيشتر  رشد 
گردد. یکی از عوامل مهمی كه تأثير منفی بر ثبات 
بازار  در  منفی  روانی  دارد حاكميت جو  اقتصادی 
كسب و كار است كه اصالح این جو در سایه اقتدار 
مناسب  قوانين  كارگيری  به  در  اقدام  و  سياسی 
مدیریت  سوء  از  جلوگيری  و  بازار  كنترل  جهت 
بخش  در  كشور  های  سرمایه  رفتن  هدر  به  و  ها 
های گوناگون از جمله قسمت های مرتبط با دولت 
و  طرف  یک  از  ها  بانک  و  دولتی  های  شركت  و 
حمایت جدی و عملياتی از فعاليت های توليدی و 
خالق به ویژه در بخش خصوصی ممکن می گردد.
ارائه به موقع الیحه بودجه و بررسی و مداقه در 
لزومأ  چه  اگر  اسالمی  شورای  مجلس  توسط  آن 
رفع  را  اقتصاد  حوزه  مشکالت  همه  نيست  قرار 
نظر  از  تنظيم  نوع  لحاظ  به  كه  آنجا  از  اما  كند 
واقعيات  اساس  بر  و  بوده  دفاع  قابل  كارشناسان 
موجود، در آمدهای آن قابل تحقق است می تواند 
با  اقتصادی  بيشتر  ثبات هر چه  حركت در جهت 
كاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و كاهش 
بی كاری باشد. بودجه مطرح شده و اعداد و ارقام 

بدون شک هيچ كس نمی تواند منکر آثار متقابل 
كنش های سياسی و اقتصادی در دنيای امروز باشد 
و فعاليت ها و برنامه ریزی های سازمانها و نهادهای 
مختلف دولتی و خصوصی كه ناشی از استراتژی ها 
و سياست های كالن كشور است متأثر از جریان كلی 
تعامالت و مراودات ما در صحنه ملی و بين المللی 
است و این امر موضوعی بدیهی و روشن می باشد. 
انجام  های  تحليل  و  متعدد  كارشناسان  مطالعات 
شده بر اساس آن مطالعات و همچنين تجربه گران 
آن  از  حاكی  متخصصان  و  نظران  صاحب  سنگ 
است كه الجرم رشد و توسعه اقتصادی و سياسی 
در پرتو استحکام و ثبات در سياست ها ، قوانين 
و مقررات و تصميمات صحيح و منطقی در سطح 
ملی و بين المللی حاصل می گردد. چالش هایی 
كه جمهوری اسالمی در طول چند دهه گذشته و 
به ویژه سالهای اخير تجربه كرده نشان می دهد كه 
الزم است دولتمردان و تصميم سازان كشور ضمن 
توجه جدی به عزت و اقتدار ملی و كرامت و متانت 
در تعامالت و ارتباطات جهانی بر اساس ارزشهای 
بر  در حركت  كافی  كياست   ، اجتماعی  و  معنوی 
تا كشور  دهند  به خرج  را  تدبير  و  اعتدال  اساس 
بتواند مرزهای پيشرفت و توسعه را هر چه سریع 
تر درنوردد و با طی مسيرهای سخت و ناهموار در 
برابر چالشهای جدی در صحنه اقتصادی و سياسی 

امروزه فائق و سربلند بيرون آید.
مهم  آمدهای  پی  از  اقتصادی  پایداری  و  ثبات 
ناشی از سياستهای منطقی مبتنی بر واقعيت های 
طور  به  و  است  المللی  بين  ارتباطات  در  موجود 

دكتر سيد محسن صفوی
دانشيار دانشگاه صنعتی اصفهان

تحليلی براهميت و راهکارهای دستيابی به ثبات اقتصـادی
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تحمل تورم بيش از 30درصدی كشور ركود تورمی 
مسئله  گلوگاه  كند.  می  تجربه  را  ای  سلبقه  بی 
چرا  است  توليد  های  هزینه  افزایش  ركودتورمی، 
افزایش سطح قيمتها )تورم( و  كه همزمان سبب 
كاهش توليد )ركود( می گردد. تورم ایجاد شده و 
كاهش سطح توليد از این طریق، سبب می گردد تا 
جای  به  نقدینگی  و  یافته  كاهش  گذاری  سرمایه 
وارد  توليدی،  مولد  بازارهای  سمت  به  حركت 
لذا تشدید مسئله ركود  و  بازارهای غيرمولد شود 
آغاز می گردد.  این جا  از  آن  باطل  و دور  تورمی 
اقتصادی  نابسامان  شرایط  در  اینکه  به  توجه  با 
سبب  به  توليد  سمت  به  نقدینگی  دادن  حركت 
است  غيرممکن  آن عمال  متناسب  عدم سوددهی 
و اگر این مسئله نيز صورت نپذیرد، ركود تورمی 

شدت می یابد. 
تقاضای پول در كشور را می توان به سه قسمت 
تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه گذاری و تقاضای 
به  پول  مصرفی  تقاضای  كرد.  تقسيم  اطمينان 
ميزان پول مورد نياز خانوارها جهت برطرف كردن 
شود.  می  گفته  شان  مصرفی  و  روزمره  نيازهای 
پولی  ميزان  به  نيز  پول  گذاری  سرمایه  تقاضای 
گفته می شود كه جهت پس انداز و سرمایه گذاری 
تقاضای  و  گيرد  می  قرار  استفاده  مورد  بلندمدت 
اطمينان پول هم به مقدار پولی گفته می شود كه 
جهت استفاده در شرایط خاص و پوشش تقاضای 
آینده )ذخيره ارزش(برای كاهش ریسک حاصل از 
است  ممکن  و  گردد  می  ذخيره  بازار  نااطمينانی 
در هر جایی به كار گرفته شود. می توان گفت كه 
تقاضای مصرفی و تقاضای اطمينان پول در بانک ها 
در قالب سپرده های جاری و پس انداز كوتاه مدت 
دارد  وجود  آن  به  دسترسی  امکان  لحظه  هر  كه 
ذخيره می گردد. تقاضای سرمایه گذاری پول نيز 
در بانک ها در قالب سپرده های یک ساله و بيشتر 
سرمایه گذاری می شود كه امکان دسترسی به آن 
وجود  جریمه(  پذیرش  قيمت  به  )مگر  لحظه  در 
كه  پذیرد  می  در شرایطی صورت  بيشتر  و  ندارد 

فرد در كوتاه مدت به پول خود نياز ندارد. 
مانند  اقتصاد  نااطمينان  و  نابسامان  در وضعيت 

حدود  ایران  اقتصادی  رشد  نرخ  ميانگين  ساله، 
10/5 درصد بوده است كه نرخ رشد بسيار مناسبی 
است. با آغاز شرایط انقالبی در سال 1356 و پس 
شدت  به  اقتصادی  رشد  نرخ  جنگ،  آغاز  آن  از 
به جز سال های 61، 62 و 64،  و  كاهش می یابد 
را  ارقام منفی  پایان جنگ،  تا  اقتصادی  نرخ رشد 
اقتصادی  رشد  نرخ  ميانگين  است.  نموده  تجربه 
است.  بوده  سال  در  درصد   -2/3 دوره  این  در 
اقتصادی  رشد  نرخ  نيز،  جنگ  از  پس  دوران  در 
بسيار پرنوسان ظاهر شده و از 2/5- درصد تا 16 
درصد را تجربه نموده است، اما ميانگين نرخ رشد 
 ،1388 سال  تا  جنگ  از  پس  دوره  در  اقتصادی 
نرخ رشد  است. در دوره سازندگی  بوده  5 درصد 
نرخ  می نماید.  تجربه  را  زیادی  نوسان  اقتصادی 
رشد اقتصادی ابتدا طی یک روند صعودی تا پایان 
سال 69 به محدوده 15 درصد می رسد، اما در سال 
افت شدید مواجه شده  با  اقتصادی  71 نرخ رشد 
و تا پایان سال 73 در محدوده صفر یا حتی ارقام 
منفی نوسان می نماید. پس از آن با افزایش مجدد 
به محدوده 8 درصد در سال 75 نيز می رسد، اما 
دوباره با كاهش مواجه می شود. نرخ رشد اقتصادی 
در مجموع در دوره هشت ساله سازندگی به طور 
ميانگين برابر 5/5 درصد بوده است. در دوره اول 
اصالحات نرخ رشد اقتصادی در محدوده كمتر از 5 
درصد و در دوره دوم در محدوده باالتر از 5 درصد 
حفظ شده است و در مجموع نرخ رشد اقتصادی 
در دوره هشت ساله اصالحات به طور ميانگين برابر 
4/9 درصد بوده است. در دوره پس از اصالحات، 
تا 9 درصد در سال 85  اقتصادی  نرخ رشد  ابتدا 
افزایش می یابد، اما پس از آن روند نزولی به خود 
می گيرد. در سال 1388 نرخ رشد مجددا افزایش 
یافته و به 3/5 درصد می رسد ونهایتا در پایان سال 
1391 و پس از اجرا طرح هدفمندی یارانه ها به 
منفی 5/4 درصد رسيده است. ميانگين نرخ رشد 
برابر  پایان سال 1391،  تا  این دوره  اقتصادی در 

2/69 درصد بوده است. 
2- ركود تورمی

و  منفی  اعداد  در  اقتصادی  قرار گرفتن رشد  با 
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پيش بيني آینده و برنامه ریزي رافراهم آورد. مشخص 
است كه با توجه به این سرفصل  مي توانيم اقتصاد 
خود را در ميان مدت سامان دهيم و از معضالت 
این روزهاي اقتصاد كشور رهایي پيدا كنيم. علت 
مناسب  و جمع بندي  دقيق  برنامه اي  وجود  اصلی 
است.  آینده  و  حال  گذشته،  اقتصادي  شرایط  از 
نيازمند  امري  است كه  اقتصاد و سامان دادن آن 
برنامه اي ميان مدت است. برنامه ای كه سياستها 
واستراتژیهای ثبات اقتصادی را در اولویت اول خود 
های  مولفه  مهمترین  بخش  این  در  لذا  قراردهد. 
اصلی ایجاد بی ثباتی اقتصادی مطرح و راهکارهای 

تعدیل آن را نيز پيشنهاد می شود. 
رشد  بينی  پيش  قابل  غير  نوسانان   -1

اقتصادی 
 در كنار ميزان توليد ناخالص داخلی، نرخ رشد 
عملکردی  شاخص های  مهم ترین  از  اقتصادی، 
ثبت  یا عدم  ثبات  ميتواند  است كه  اقتصاد كالن 
. در حالی كه  اقتصادی یک كشور را نشان دهد. 
ميزان توليد و درآمد سرانه، بيانگر ميزان رفاه است؛ 
نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا كاهش توليد 
ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا كاهش 
می دهد.  نشان  را  مردم  برخورداری  و  رفاه  سطح 
نرخ رشد اقتصاد ایران، در این دوره تاریخی افت 
و خيزهای بسيار زیادی را تجربه نموده است.  از 
ایران  اقتصاد   ،1356 سال  اواسط  تا   1339 سال 
نرخ های رشد اقتصادی باالیی را تجربه نموده است. 
در این دوره نرخ رشد اقتصادی بين 5 تا 17 درصد 
در نوسان بوده است. در مجموع در این دوره 17 

در  اقتصادی  رشد  یازدهم  دولت  بکار  شروع  با 
سال 1391 رشدی معادل ) 5/4 - ( اعالم شد. در 
حالی كه ميزان توليد و درآمد سرانه، بيانگر ميزان 
متوسط رفاه اقتصادی افراد جامعه است، نرخ رشد 
اقتصادی، سرعت افزایش یا كاهش توليد ناخالص 
داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا كاهش سطح 
رفاه و برخورداری مردم را نشان می دهد. به عالوه 
شاخص هایی چون بيکاری و فقر نيز عموما تحت 
به نحوی  اقتصادی قرار دارند،  توليد و رشد  تاثير 
كاهش  به  بلندمدت  در  باالتر،  اقتصادی  رشد  كه 
به  عنایت  با  می انجامد.  فقر  سطح  و  بيکاری  نرخ 
اهميت ميزان توليد و رشد اقتصادی در هر جامعه، 
دستيابی به توليد بيشتر و نرخ رشد باالتر، همواره 
دغدغه دولت ها و ملت ها بوده است. این سير نزولی 
با توجه به افزایش قيمت جهانی نفت، رشد بی رویه 
نقدینگی و ركود تورمی نشانگر بی ثباتی قطعی در 
اقتصاد ایران بود. چرا كه صادرات غير نفتی ایران 
خود  رشد  به  همچنان  نبود  تحریمها  وجود  اگر 
ادامه می داد. آنچه كه به موضوع ركود تورمی دامن 
می زند عدم تمركز در تصميم گيریهای استراتژیک 
با  دهم  و  نهم  دولت  اقتصادي  تصميمات  است.  
ضعف تمركز همراه بود و این موضوع دليل اصلی 
ایران شد. لذا تصميم سازان  اقتصاد  بی ثباتی در 
این موضوع درس  از  باید  وتصمميم گيران كشور 
متمركزنمایند.  را  اقتصادي  تصميمات  و  گرفته 
تصميمات اقتصادي متمركز و مشخص از یک سو 
سوي  از  و  مي شود  مردم  ذهني  آرامش  موجب 
دیگر به سرمایه گذاران و صنعت كاران كشور امکان 

دكتر بهمن اخوان
و  ششم  پنجم،  دوره  نماینده 

هشتم مجلس شورای اسالمی

ریشه های بی ثباتی در اقتصاد ایران 

مقاالت تخصصی
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مقابل كاهش مخارج  برون رانی خواهد داشت. در 
و رشد  توليد  تقاضا،  از طریق كاهش  ابتدا  دولت، 
با  ادامه  در  اما  داد،  خواهد  كاهش  را  اقتصادی 
بخش خصوصی،  مصرف  و  سرمایه گذاری  افزایش 
كاهش توليد تا حدودی جبران خواهد شد. بررسی 
تجربی  لحاظ  به  نيز  دولت  مخارج  و  توليد  روند 
چنين رابطه ای را تایيد می كند و نشان می دهد كه 
بی ثباتی مالی دولت یکی از عوامل اصلی بی ثباتی 
توليد و رشد اقتصادی و ایجاد دورهای تجاری در 

اقتصاد ایران بوده است. 
5- تعيين دستوری نرخ سود بانكی

 تعيين دستوری نرخ سود بانکی موجب اخالل 
در كاركرد سازوكار بازار در تعيين نرخ های تعادلی 
نرخ  تعيين  كه  آنجا  از  است.  شده  بانکی  سود 
سود اسمی از سوی دولت عموما با تورم متناسب 
واقعی  نرخ های  سا ل ها،  عموم  در  است،  نبوده 
سود بانکی در اقتصاد ایران منفی بوده است. این 
است.  مالی  سركوب  پدیده  بارز  مصادیق  از  امر 
قيمت  سقف  وضع  از  است  عبارت  مالی  سركوب 
روی نرخ سود اسمی اعتبارات نظام بانکی توسط 
دولت. در ادبيات اقتصادی، شاخص سركوب مالی، 
بانکی( واقعی  گسترش همه جانبه نرخ بهره )سود 
منفی است. در بيشتر كشورهای در حال توسعه، 
بازارهای مالی كنترل شده  هستند و دولت از طریق 
مداخله و تعيين نرخ بهره موجود كمتر از نرخ بهره 
تعادلی به دنبال تخصيص منابع است. این مداخله 
دولت  از سوی  تشویق سرمایه گذاری  برای  عموما 
منابع  تخصيص  حال  عين  در  و  می گيرد  صورت 
مالی سرمایه گذاری را نيز عموما دولت به صورت 
تعيين  به  دولت  تمایل  می دهد.  انجام  دستوری 
دستوری نرخ بهره در حالی است كه اعمال نرخ های 
خانوارها  پس انداز  ميزان  سپرده ها،  بر  پایين  بهره 
بر  محدودیت  هرگونه  اعمال  و  می دهد  كاهش  را 
منابع  تخصيص  در  انحراف  موجب  بهره،  نرخ های 
اعتباری و كاهش سرمایه گذاری می گردد )مکينون 
و شاو، 1973(. در واقع منفی بودن نرخ های واقعی 
سود بانکی اثرات تعيين كننده ای بر رفتار پس انداز 
و سرمایه گذاری كارگزاران اقتصادی خواهد داشت. 

جای  به  دولت  مخارج  اگر  است.  توليد  بر  دولت 
بازدهی  تخصيص در پروژه های عمومی كه دارای 
بخش  كه  پروژه هایی  اجرای  به  هستند  مناسب 
یابد،  تخصيص  آن هست  انجام  به  قادر  خصوصی 
كمتر  كارآیی  دليل  به  كه  داشت  انتظار  می توان 
افزایش  خصوصی،  بخش  به  نسبت  دولتی  بخش 
مخارج دولت، توليد و رشد اقتصادی را در بلندمدت 
مجموع  در  بنابراین  دهد؛  قرار  منفی  تاثير  تحت 
نحوه تامين مالی مخارج دولت و نحوه هزینه آن، 
اثر خالص مخارج دولت بر توليد و رشد اقتصادی 
ایران  اقتصاد  در  می نماید.  تعيين  را  بلندمدت  در 
بخش عمده ای از مخارج دولت توسط درآمدهای 
نفتی تامين مالی شده است، بنابراین می توان انتظار 
ایران  برون رانی مخارج دولت در  اثرات  داشت كه 
تخصيص  نحوه  مقابل  در  اما  است،  بوده  محدود 
نبوده  كارآ  چندان  ایران  اقتصاد  در  دولت  مخارج 
و دولت مخارج زیادی را در بخش ها و پروژه هایی 
صورت داده است كه بخش خصوصی قادر به انجام 
دولت،  مخارج  ناكارآی  تخصيص  است.  بوده  آنها 
كارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعيف نموده 
خنثی  را  یکدیگر  اثر  دو  این  كه  آنجا  از  است. 
می نمایند، می توان انتظار داشت كه مخارج دولت 
اثر قوی و معناداری بر رشد بلندمدت اقتصاد ایران 

نداشته باشد. 
مخارج  نوسانات  كوتاه مدت،  زمانی  افق  در  اما   
دولت از اهميت باالیی برای توليد و رشد اقتصادی 
از  یکی  دولت  مخارج  كه  آنجا  از  است.  برخوردار 
مهم ترین اجزای تقاضای كل اقتصاد است، بنابراین 
طریق  از  دولت  مخارج  بی ثباتی  كه  است  روشن 
ایجاد بی ثباتی در تقاضای كل، به بی ثباتی توليد 
و رشد اقتصادی در كوتاه مدت می انجامد. هنگامی 
طریق  از  ابتدا  می یابد،  افزایش  دولت  مخارج  كه 
و  توليد  مستقيم،  صورت  به  كل  تقاضای  افزایش 
می یابد،  افزایش  موقتی  صورت  به  اقتصادی  رشد 
برون رانی  اثرات  مرور  به  بعدی  دوره های  در  اما 
مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری خصوصی 
می گردد.  خنثی  اوليه  افزایش  اثر  و  شده  ظاهر 
مالی  تامين  نحوه  شد،  ذكر  كه  همانطور  البته 
اثر  شدت  بر  تعيين كننده ای  اثر  دولت  مخارج 

مقاالت تخصصی

و  تجاری  آزادی  شاخص  دو  وضعيت  در  تجربی 
سهولت كسب و كار نمود یافته است. برای نمونه 
آزادی  شاخص   2011 سال  گزارش  اساس  بر 
اقتصادی بنياد هریتيج، ایران با كسب امتياز42/1 
از 100 و رتبه 171 در ميان 183 كشور جهان، 
برخوردار  پایينی  بسيار  اقتصادی  آزادی  درجه  از 
بوده است. همچنين بر اساس گزارش سال 2013 
شاخص سهولت كسب و كار توسط بانک جهانی، 
جهان  كشور   187 ميان  در   151 رتبه  در  ایران 
قرار داشته است. در مجموع عملکرد اقتصاد ایران 
در این شاخص ها و مقایسه آن با دیگر كشورهای 
جهان به خصوص كشورهای توسعه یافته، به نوعی 
در  رقابت  راه  سر  بر  شدید  محدودیت های  بيانگر 

اقتصاد ایران است. 
و  دولت  مخارج  حد  از  بيش  گسترش   -4

بی ثباتی سياست مالی
را  اقتصادی  رشد  و  توليد  بر  دولت  مخارج  اثر   
بلندمدت  و  كوتاه مدت  زمانی  افق  دو  در  می توان 
مورد بررسی قرار داد. در بلندمدت نحوه اثرگذاری 
از  متاثر  اقتصادی،  رشد  و  توليد  بر  دولت  مخارج 
نحوه تامين مالی مخارج دولت از یک طرف و نحوه 
تخصيص آن از طرف دیگر است. اگر مخارج دولت 
از طریق افزایش ماليات یا ایجاد كسری بودجه و 
اثرات  انتظار می رود  مالی گردد،  تامين  استقراض 
برون رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری 
مثبت  اثرات  تا  شود  موجب  خصوصی  بخش 
افزایش مخارج دولت و اثرات منفی كاهش مصرف 
و سرمایه گذاری خصوصی همدیگر را خنثی نموده 
بر  مثبتی  اثر  دولت  مخارج  افزایش  مجموع  در  و 
توليد و رشد اقتصادی بلندمدت نداشته باشد، اما 
اگر افزایش مخارج دولت از طریق درآمدهای نفتی 
تامين مالی گردد می توان انتظار داشت كه اثرات 
برون رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی محدود شده و در مجموع افزایش 
مخارج دولت اثر مثبتی بر توليد در بلندمدت باقی 

گذارد. 
 در عين حال نحوه تخصيص مخارج دولت نيز 
بلندمدت مخارج  اثرات  یک عامل موثر در تعيين 

و  اطمينان  تقاضای  وزن  تورمی،  ركود  شرایط 
تقاضای مصرفی نسبت به تقاضای سرمایه گذاری 
تا  این مسئله سبب می گردد  و  یابد  افزایش می 
عالوه بر فشار تقاضا كه سبب تشدید تورم می گردد، 
ورود نقدینگی به بخش های غيرمولد نيز بر ركود 
بيشتر دامن بزند. لذا نمی توان با خلق پول و وارد 
كردن نقدینگی جدید انتظار داشت تا توليد افزایش 
یابد چرا كه در این شرایط، حجم كثير نقدینگی در 
بازار به سمت تقاضای مصرفی و تقاضای اطمينان 
رفته و بر تشدید تقاضا و بازار غيرمولد افزوده و در 
نتيجه تورم و ركود را افزایش می دهد. همچنين 
ای  بهينه  سياست  نيز  نقدینگی  كاهش  و  كنترل 
نيست چرا كه به قيمت كنترل محدود تقاضا، بر 

ركود می افزاید. 
در  نقدینگی  دهی  جهت  برای  راهکار  بهترین 
این شرایط بدین شکل است كه با هدایت تقاضای 
گذاری،  سرمایه  تقاضای  سمت  به  پول  اطمينان 
كرد  مدیریت  را  آینده  در  پول  مصرفی  تقاضای 
داد.  كاهش  نيز  را  آینده  برای  تورمی  انتظارات  و 
برای  پول  اطمينان  تقاضای  اینکه  به  توجه  با  لذا 
این ایجاد می گردد كه خانوارها بتوانند در آینده 
خود را از نوسانات اقتصادی مصون دارند و تقاضای 
مصرفی خود را پوشش دهند، پياده سازی چنين 

سياستی امکان پذیر است. 
3- ضعف رقابت در نظام اقتصادی ايران

نظام  بارز  ویژگی های  از  رقابت  محدودیت   
عامل  رقابت  كه  آنجا  از  است.  ایران  اقتصادی 
آن،  نمودن  است، محدود  اقتصادی  كارآیی  اصلی 
عامل ناكارآیی كل سيستم اقتصادی است. محدود 
نمودن رقابت در سيستم اقتصادی، بخش مهمی از 
منابع و كارآفرینان اقتصادی را از فعاليت های مولد 
اقتصادی و سياسی باز داشته و به جای بزرگ نمودن 
كيک اقتصادی )توليد(، درگير خلق و توزیع رانت 
و در واقع تسهيم كيک اقتصادی موجود می نماید. 
اقتصادی در  امر، عدم كارآیی سيستم  این  نتيجه 
راستای دستيابی به نرخ رشد اقتصادی باال و ایجاد 

ثروت و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. 
لحاظ  به  ایران،  اقتصاد  در  رقابت  محدودیت   
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به سمتی حركت كرد كه صادرات غيرنفتی را به 
خصوص در توليد كاالهایی كه در آن مزیت وجود 

دارد در دستور كار قرار داد. 
5- ایجاد محيط مناسب و نشاط در كسب و كار 
را از اقدامات الزم برای بازگشت رونق به كسب و 
كار و توليد دانست و تاكيد كرد: وقتی قوانين امروز با 
فردا متغير و متفاوت است، چشم انداز سرمایه گذاری 
تيره و تار می شود و كاری از دست توليدكننده و 
فعال بر نمی آید. قيمت گذاری محصوالت توليدی 
و بيمه و ماليات از توليدكنندگان از مواردی است 
كه در این شق گنجانده می شود و كشور هم اكنون 
در این موارد مشکل اساسی دارد كه با اندكی تدبير 
و هماهنگی می توان اوضاع را بهبود و چشم انداز را 

روشن كرد. 
تامين قطعه و لوازم یدكی و مواد اوليه در   -6
این عرصه برای صنایع داخلی بسيار حائز اهميت 
دولت  بخشنامه های  با  زمينه  این  در  كه  است 
ترخيص كاالها در  و  بانک ها  از مشکالت  بخشی 

گمرک درحال حل شدن است. 
یکی از راههای اساسی دستيابی به رشد   -7
اقتصادی باال، افزایش بهره وری است كه نماگرهای 
موجود طی سه دهه اخير نشان می دهد كه رشد 
مناسب  نسبتاً  كار  نيروی  بخش  در  وری  بهره 
وضعيت  شاخص  این  سرمایه  بخش  در  اما  است 
قابل قبولی ندارد، این در حالی است كه سر منشأ 
اكثر مشکالت اقتصادی نظير عدم مهار تورم وجود 
نامتوازن  و  اندک  رشد  و  طبقاتی  عظيم  شکاف 
اقتصادی ناشی از نرخ بهره وری پایين در عوامل 

توليد است. 
محصوالت  تضمينی  خرید  نرخ  تعيين   -8
كشاورزی پيش از فصل كاشت. این مسئله باعث 

ميگردد 
تا كشاورزان با رغبت بيشتری به فعاليت   -9
بپردازند. در كنار این مسئله بارندگی های اخير هم 
سبب ساز افزایش توليد خواهد شد. بنابراین بخش 
كشاورزی می تواند در سال آینده سهمی حدود 0. 
5 درصدی در افزایش نرخ رشد اقتصادی بر عهده 

داشته باشد

بازار  از  باید  پولی  منابع  به  توليد  نياز  از  اعظمی 
سرمایه تامين شود. 

3- واريز درآمد نفت در حساب غير ملی
تا زمانی كه بازار ارز و عرضه آن وابستگی شدید 
به نفت داشته باشد طبيعی است كه این مشکالت 
بنا  باشد،  داشته  وجود  ارز  بازار  در  نارسایی ها  و 
می توانيم  زمانی  رهبری  معظم  مقام  فرموده  به 
زمينه را برای اقتدار پول ملی ایجاد كنيم كه این 
خام فروشی و وابستگی به درآمد حاصل از فروش 
به  توجه  با  كند.  پيدا  تغيير  منابع طبيعی  و  نفت 
اینکه درآمد نفت قابل كنترل نيست و بستگی به 
بيرون و عوامل خارجی دارد این مسأله به اقتصاد 
نه قيمت  اینکه  به دليل  كشور فشار وارد می كند 
نيست.  ما  اختيار  در  آن  مصرف  مقدار  نه  و  نفت 
درآمد نفت در همه بخش های اقتصاد اثر می گذارد 
و  فروش  مقدار  و  نفت  قيمت  بتوان  اینکه  بدون 
اینکه كشور  به  با توجه  را كنترل كرد.  عرضه آن 
وضعيت  و  نيست  نفت  كننده  عرضه  تنها  ایران 
به  كه  كشورهایی  در  اقتصادی  رشد  به  مصرف 
عنوان كشورهای اصلی مصرف كننده نفت هستند 
چگونگی  به  اساسی  مشکل  بنابراین  دارد  بستگی 
نقش نفت در اقتصاد ایران بر می گردد. زمانی كه 
درآمد حاصل از نفت در حساب ملی قرار گيرد در 
اثر نوسانات حاصل از قيمت نفت، اولين اثر آن در 
قيمت  با كاهش  به طوری كه  بازار دیده می شود 
در  و  كرده  پيدا  كاهش  نيز  ارز  عرضه  توان  نفت 
نتيجه توليد داخل كاهش و قيمت ارز افزایش پيدا 

می كند. 
سياست های  و  مالياتی  سيستم  اصالح   -4

مالی ابزاری برای ایجاد تعادل اقتصادی
با توجه به اینکه بخش اعظمی از بودجه عمرانی 
و جاری كشور به نفت وابسته است، طبيعی است 
كه ماليات ها نقش خنثی را در بازار بازی می كنند. 
ابزاری  كه  مالی  سياست های  ماليات ها،  بر  عالوه 
و  در خارج  اقتصادی هم  تعادل  ایجاد  برای  است 
هم در داخل نقش خنثی را بازی می كنند بنابراین 
موارد  از  یکی  عنوان  به  ماليات  از  اینکه  جای  به 
باید  كند  پيدا  افزایش  و  استفاده  نفت  جایگزین 

مقاالت تخصصی

هدفمندی  اجرای  از  آسيب  شناسی  یک  با 
به  هدفمندی  كه  رسيد  موضوع  این  به  می توان 
نظر  مورد  اهداف  به  نتوانسته  موجودش  شکل 
دست پيدا كند با توجه به اینکه هدفمندی بحثی 
بسيار معقول و كسی هم مخالف اجرای آن نيست. 
شيوه ای كه در حال حاضر با اولين مرحله آن اجرا 
شده، نشان داد كه زمينه برای رسيدن به عدالت 
بيشتر و یا توزیع بهتر درآمدها و حمایت از اقشار 
بوده  یارانه ها  هدفمندی  اهداف  از  كه  آسيب پذیر 
نمی تواند  اجرا  این شيوه  است.  نکرده  پيدا  تحقق 
با  اینکه در عمل نشان داد  به دليل  باشد  جوابگو 
ایجاد تورم فشار بر اقشار كم درآمد به مراتب زیادتر 
شده و باید تجدیدنظری در روش اجرا صورت گيرد 
اقشار  یارانه ها  كردن  هدفمند  بر  عالوه  بتوان  تا 
آسيب پذیر شناسایی و روش هایی كه بتوان از آنها 
حمایت كرد اتخاذ شود. در اختيار گذاشتن كاال به 
جای پول نقد به مصرف كننده را از راه های درست 
اجرای هدفمندی عنوان كرد و گفت: در واقع برای 
حمایت از مصرف كننده باید یارانه در اختيار توليد 
كنننده قرار گيرد تا توليد كننده حاضر باشد كاال 
را با قيمتی در اختيار مصرف كننده قرار دهد كه 

مصرف كننده قدرت خرید داشته باشد. 
2- سرمايه گذاری در بخش توليد

اینکه  بدون  نقدینگی  پرداخت  افزایش  با 
به  نتيجه ای  عمل  در  داد  افزایش  را  توليد  بتوان 
سمت  به  باید  راهکار  بنابراین  نمی آید،  دست 
چگونگی ایجاد شرایطی پيش رود كه زمينه برای 
توليد  افزایش  منظور  به  سرمایه گذاری  افزایش 
امکان پذیر شود و سوبسيد یارانه به سمت تشویق 
است  قرار  كه  برود  بخش هایی  در  سرمایه گذاری 
برای  الزم  منابع  تامين  گيرد.  تعلق  آن  به  یارانه 
سرمایه گذاری، كمبود سرمایه در گردش بنگاه ها، 
عدم نگهداری موجودی قطعات و مواد اوليه، عدم 
ثبات ارز و تامين ریال برای توليد باعث ركود توليد 
شده است. كم عمق بودن بازار سرمایه باعث شده 
كه تامين مالی بخش های توليدی از طریق بورس 
پيشرفته  و  صنعتی  كشورهای  مرسوم  كه  آنگونه 
است، صورت نگيرد و این در حالی است كه بخش 

كاهش  موجب  منفی،  واقعی  بانکی  سود  نرخ های 
انگيزه مردم برای سپرده گذاری در سيستم بانکی 
گردیده و پس انداز را به صورت پدیده ای اقتصادی 
حال  زمان  در  مصرف  كاهش  توجيه كننده  كه 
باشد، منتفی ساخته و جامعه را به سمت و سوی 
رفتار مصرف گرایی و ترجيح مصرف حال به جای 
امر  این  عالوه  به  می دهد.  سوق  آینده  مصرف 
موجب  می شود مردم پس انداز در سيستم بانکی را 
به حداقل رسانده و برای كسب منفعت یا حداقل 
حفظ ارزش دارایی های خود، آنها را به خرید انواع 
دارایی  مانند طال، زمين، سهام و كاالهای با دوام 
تخصيص دهند، چرا كه پس انداز در سيستم بانکی 
در چنين شرایطی به جز از دست رفتن بخشی از 
منابع پس انداز شده و كاهش ارزش حقيقی آن و 

زیان سپرده گذاران معنای دیگری ندارد. 
6- سياست خارجی و رشد اقتصادی

بر عملکرد  موثر  عوامل  از  یکی  روابط خارجی   
بلندمدت  اقتصادی در  به خصوص رشد  اقتصادی 
است. روابط خارجی صلح آميز و سازنده با كشورهای 
جهان، یکی از مولفه های اصلی تامين امنيت ملی و 
كاهش ریسک و نااطمينانی برای سرمایه گذاری )اعم 
افزایش سرمایه گذاری  از داخلی و خارجی( است. 
از طریق سرعت بخشيدن به نرخ انباشت سرمایه، 
زمينه افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم  می آورد. 
اصلی  مسير  خارجی  سرمایه گذاری  حال  عين  در 
ورود تکنولوژی های جدید از خارج به داخل است 
اقتصادی  رشد  نرخ  افزایش  موجب  می تواند  كه 
خارجی  روابط  مقابل،  نقطه  در  آورد.  فراهم  را 
تنش آميز می تواند از مسير تضعيف امنيت ملی و 
برای سرمایه گذاری،  نااطمينانی  و  افزایش ریسک 
موجبات كاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید. این 
در  كشور  هر  خارجی  سياست   اهميت  بيانگر  امر 
می باشد.  پایدار  و  باال  اقتصادی  رشد  به  دستيابی 
توافق اخير با گروه 1+5 به تنهایی راهگشای ایجاد 

ثبات اقتصادی ایران نيست. 
راهکارهای پيشنهادی

كردن  جايگزين  با  يارانه ها  هدفمندی   -1
كاال به جای نقدينگی 
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صحيح و مبتني بر واقعيت ها بود. آمار درستي كه 
به صورت شفاف در اختيار قانونگذار، سرمایه گذار 
و تحليل گران اقتصادي قرار گيرد تا بتوانند فضاي 
كسب و كار را تحليل نمایند. شفافيت در قوانين و 
مقررات، نظام پولي و بانکي، مالياتي و بيمه باعث 
كاهش  و  عدالت  رعایت  ها،  تبعيض  از  جلوگيري 
فساد اداري مي گردد. این شفافيت از دولتمردان 
شروع مي گردد و به تک تک افراد جامعه منتقل 
مي گردد. در آمد كليه افراد جامعه بایستي شفاف 
باشد و افراد در مقابل اخذ مال داراي شبهه بایستي 
منبع  عنوان  به  ماليات  پرداخت  باشند.  پاسخگو 
اصلي درآمدي جهت اداره كشور شامل حال همه 
مي گردد و همه بایستي به آن متعهد باشند. این 
امور نيازمند طراحي سيستم هاي اقتصادي شفاف 
جهت رصد دارایي كليه افراد جامعه به دور از غرض 
ورزي هاي شخصي و دخالت در امور شخصي مردم 
است. در مقابل، دولت ها نيز بایستي در رابطه با 
به  و  باشند  پاسخگو  ها  دارایي  این  نمودن  هزینه 
طور شفاف نسبت به ارائه آمار مستند اقدام نمایند. 
اركان  در  اقتصادي  و  اداري  فساد  كه  صورتي  در 
یک نظام تصميم گيري و مجریان نفوذ نماید بي 
را  ناسالمي  فضاي  و  شد  خواهد  حاكم  اعتمادي 
فراهم مي كند كه قادر به جذب سرمایه ها نخواهد 

بود. 
شرایط  در  گذاري:  سرمایه  هاي  مشوق   -4-0
رقابتي نمي توان نشست و منتظر ورود سرمایه ها 
بود. براي جذب سرمایه ها بایستي   مشوق هایي 
باشد.  براي سرمایه گذار جذاب  فراهم كرد كه  را 
سرمایه یک عامل كليدي جهت موفقيت كسب و 
مقدور  سادگي  به  آن  حفظ  و  جذب  و  است  كار 
نمي باشد. بدیهي ترین اصل براي جذب، تضمين 
آن  به  احترام  و  گذار  سرمایه  و شخصيت  حرمت 
مي باشد. درک این نکته كه سرمایه داراني بایستي 
باشند كه با كارآفریني، كسب و كارهاي جدیدي 
و  ایجاد شود  اشتغال  آنها  پرتو  از  تا  نمایند  ایجاد 
فضاي كسب و كار رونق بگيرد ضرورتي است كه 
نگاه  تبدیل شود.  به یک فرهنگ عمومي  بایستي 
اقتصادي  برابري  ترویج  و  داران  سرمایه  به  منفي 
بين آناني كه كار مي كنند و آناني كه كار نمي كنند 

مي شود. وضع و حجم قوانين و مقررات در رابطه با 
سرمایه گذاري خارجي از اهميت بسزایي برخوردار 
است زیرا در شرایطي كه بازارهاي پر كشش جهت 
جذب سرمایه وجود دارد و براي جذب آن در حال 
با  گذار  سرمایه  باشند  مي  جدید  امتيازهاي  ارائه 
بررسي شرایط، بازاري را بر مي گزیند كه بيشترین 
سود آوري را براي وي داشته باشد. ماهيت كسب 
و كار حركت به سمت سود آوري بيشتر است و در 
صورتي كه قوانين و مقررات بستر این سود آوري 
را فراهم نکنند مي تواند مانع جدي در مسير رونق 

فضاي كسب و كار باشند. 
0-2-  امنيت سرمایه گذاري: یکي از فاكتورهاي 
مهم در جذابيت فضاي كسب و كار، تضمين امنيت 
دارایي و سرمایه سرمایه گذار در یک فضاي رقابتي 
نيست  آوري  سود  تضمين  امنيت  مفهوم  است. 
بلکه تضمين پایبندي فضاي كسب و كار به بازي 
ابزار  از  دولت  اینکه  دیگر  عبارت  به  است.  رقابت 
قدرت خود جهت بر هم زدن فضاي رقابت استفاده 
نکند. با تغييرات مقررات، دارایي ها تهدید نگردند 
و  سياسي  فضاي  باشد  مطمئن  گذار  سرمایه  و 
اقتصادي كشور به گونه اي است كه مي توان در 
اميدوار  جاري  هاي  سياست  تداوم  به  مدت  بلند 
بود. عوامل قدرت در بازار اعمال نفوذ نمي كند و 
با دامپينگ، عوامل وابسته به خود را تقویت نمي كند. 
این شرایط زماني فراهم مي گردد كه دولت رقيب 
بخش خصوصي نگردد و تنها به بسترسازي جهت 
شفاف  عملکرد  داراي  خصوصي  بخش  فعاليت 
كمک نماید.   سرمایه گذار بایستي مطمئن شود 
اي،  حادثه  هر  بروز  یا  انتخاباتي  هر  برگزاري  با 
به  دولتها  و  كند  نمي  تغيير  كالن  هاي  سياست 
این  غير  در  ؛  پایبند هستند  قبلي  دولت  تعهدات 
صورت سرمایه گذاري كالني شکل نمي گيرد و یا 
سرمایه گذاران تالش مي كنند در یک مدت كوتاه 
از هر روش ممکن سود مورد انتظار خود را برداشت 
نمایند كه نتيجه این امر چيزي جز عدم شفافيت و 

فساد نخواهد بود. 
0-3-  شفافيت فضاي كسب و كار:  زماني مي توان 
از برنامه ریزي سخن گفت كه داراي نظام آماري 
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ایجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمي در دستيابي 
این  بر  دارد.  شده  تعيين  اقتصادي  اهداف  به 
در  اشتغال  و  گذاري  سرمایه  كارآفریني،  اساس 
محيطي محقق مي گردد كه تحت عنوان محيط 
یا فضاي كسب و كار شناخته مي شود. این محيط 
اقتضائاتي دارد كه باعث مي گردد كسب و كار با 
موفقيت همراه گردد یا به شکست منجر شود. مهم 
ترین فاكتورهاي محيطي تاثير گذار بر كسب و كار 

عبارتند از: 
0-1-  قوانين و مقررات :  فضاي كسب و كار 
مقررات  و  قوانين  تصویب  به  زیادي  بسيار  ارتباط 
انجام كار در هر كسب و كار و سهولت یا دشواري 
این قوانين و مقررات دارد. در صورتي كه قانونگذار 
سمتي  به  شده  تعيين  هاي  سياست  اساس  بر 
حركت كند كه ضمن تجميع قوانين یا به عبارت 
را  بستري  قوانين  حداقل  با  زدایي،  قانون  دیگر 
فراهم كند كه سرمایه گذار بتواند در كوتاه ترین 
زمان ممکن به صورت شفاف، سرمایه گذاري نماید 
و مشوق هاي الزم نيز در قانون براي حمایت از وي 
فراهم گردد تمایل براي سرمایه گذاري ارتقا مي یابد 
و یکي از الزامات رونق اقتصادي فراهم مي گردد. 
قوانين  حجم  افزایش  با  كه  صورتي  در  مقابل  در 
گردد،  محدود  گذار  سرمایه  نبایدها،  و  بایدها  و 
زمان  و  یابد  افزایش  سازماني  هاي  گيري  سخت 
یابد، تمایل به  افزایش  بازار  الزم جهت حضور در 
نمایان  اقتصادي  ركود  و  كاهش  گذاري  سرمایه 

مقدمه: 
باعث  كار  و  كسب  فضاي  در  تحوالت  سرعت 
باز  نيازمند  كه  شده  جدیدي  پارامترهاي  ایجاد 
تعریف روابط، مفاهيم و معادالت گردیده است. در 
عين حال كه افزایش رقابت در مناسبات اقتصادي 
نيازمند واكنش سریع و ساختار چابک و به عبارت 
دیگر مدیریت تغيير مي باشد از سوي دیگر اتخاذ 
برنامه ریزي جهت تحقق  بلندمدت و  برنامه هاي 
در  سازماني  ثبات  گردد  مي  باعث  اندازها  چشم 
پرتو مدیریت اثربخش، سازمان ها را به دستيابي به 
اهداف خود نزدیک نمایند و هزینه دوباره كاري ها را 
كاهش دهد. تغيير به عنوان اقتضاي زمانه در كنار 
ثبات به عنوان ضرورت تضمين امنيت كارآفرینان 
و سرمایه گذاران، پارادوكسي را ایجاد مي كند كه 
نيازمند مدیریت هوشمندانه است ؛ هوشمندي كه 
جزء جدایي ناپذیر از واژگان و ادراک عصر حاضر 

است. 
1- فضاي كسب و كار: 

رشد اقتصادي هر كشوري همبستگي زیادي با 
ایجاد و بهبود زیر ساخت هاي اقتصادي و فضاي 
كسب و كار آن كشور دارد. تعيين اهداف اقتصادي 
و  هوشمندانه  هاي  استراتژي  انتخاب  و  مناسب 
مهمي  بخش  عملياتي،  هاي  برنامه  به  آن  تبدیل 
باشد ولي عامل دیگري كه اهميت  از فرآیند مي 
به سزایي در دستيابي به اهداف تعيين شده دارد، 
توسعه و تسهيل فضاي كسب و كار مي باشد كه 

پيام نيک نشان
كارشناس ارشد مدیریت صنعتي

ثبات اقتصادي در پرتو مدیریت پایدار

Payam_nikneshan@yahoo. com
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با  ذینفعان  روابط  كليه  در  كه  اي  گونه  به  است 
سازمان رابطه برد – برد حاكم باشد. 

شایسته  اصل  اساس  بر  افراد  جایي  جابه   -
كه  اي  گونه  به  است؛  پروري  جانشين  و  ساالري 
افراد در یک چشم انداز كار راهه خود را  مي بينند 

و در مسير آن حركت مي كنند. 
- سازمان از الگوي سازمان یادگيرنده تبعيت مي 
كند و هوشمندي سازماني نقطه قوت این مدیریت 

است. 
سطح  باالترین  در  سازماني  وفاداري  و  تعهد   -

قرار دارد. 
ثبات  واسطه  به  كه  است  شرایطي  چنين  در 
و  تفکر  یک  به  افراد  پایبندي  و  مدیریتي  نگرش 
برنامه مي توان به یک ثبات محيطي دست یافت. 
و  كند  مي  ایجاد  اقتصادي  ثبات  پایدار،  مدیریت 
و  كسب  فضاي  بهبود  به  منجر  اقتصادي  ثبات 
بهبود  كار،  و  كسب  فضاي  بهبود  شود.  مي  كار 
در  و  كار  و  كسب  رونق  جهت  الزم  بسترهاي 
البته  پایدار است.  توسعه  و  اقتصادي  نتيجه رونق 
مدیریت  كه  نيست  لطف  از  خالي  نکته  این  ذكر 
پایدار بایستي داراي الزامات فوق باشد وگرنه حفظ 
مدیراني كه ملزم به موارد مذكور نيستند نه تنها 
باعث بي انگيزگي سازماني و محيطي   مي گردد 
كسب  فضاي  بهبود  براي  جدي  تهدید  تواند  مي 
به  پایدار  مدیران  و  مدیریت  آید.  شمار  به  كار  و 
واسطه خود پایدارند وگرنه تفکر و مدیراني كه به 
یابند مخل  بقا مي  ها  رابطه  و  ها  واسطه تحميل 
امنيت، شفافيت و انگيزش سرمایه گذار و سرمایه 
امروز سازمان هاي  محسوب مي شوند. در دنياي 
چاالک به دنبال مدیریت پایدار در محيط پرتالطم 
مدیریت  در  آنها  رقابتي  مزیت  و  هستند  رقابت 

پایدار آنهاست. 

هاي  سياست  اتخاذ  با  توانند  مي  كه  مدیرانند  ؛ 
در  را  ثبات  و  نمایند  مدیریت  را  تغيير  درست، 
نمایند.  برقرار  اقتصادي  هاي  بنگاه  و  ها  سازمان 
براي تحقق این امر ثبات مدیریتي از اصول اوليه 
مبناي  بر  بتوان  تا  شود  مي  شناخته  ها  سازمان 
نمود  اجرا   ، نمود  ریزي  برنامه  نگرش حاكم،  یک 
طرح  سمت  به  مدیراني  كرد.  دریافت  بازخور  و 
بدانند  كه  روند  مي  بنيادي  و  بلندمدت  هاي 
ها  برنامه  نتيجه  و  دارند  مدت  طوالني  ماندگاري 
در زمان مدیریتشان نمود پيدا مي كند. در مقابل 
مدیراني كه مي دانند مدت كوتاهي در مصدر یک 
سازمان قرار مي گيرند تالش مي كنند به اموري 
بپردازند كه بازده آني دارد و در نتيجه به كارهاي 
یک  تغيير  پرداخت.   خواهند  روبنایي  و  سطحي 
بلکه  نيست  فرد  یک  تغيير  سازمان  یک  در  مدیر 
نگرش   ، سازماني  شده  تعریف  نظم  زدن  هم  بر 
فکري  امنيت  و  ثبات  نمودن  متزلزل  و  سازماني 
و  سهامداران  مشتریان،  مدیریت،  تحت  نيروهاي 
در  كه  گذشته  دولت  تجربه  است.  ذینفعان  سایر 
طي مدت كوتاهي حجم جابه جایي مدیران ارشد 
این  كه  داد  نشان  بود  باالیي  بسيار  در سطح  آن 
بي  ها،  سازمان  در سطح  آشفتگي  باعث  تغييرات 
ثباتي در تصميم گيري ها و در نتيجه بحران هاي 
از  توان  اینجاست كه مي  در  اقتصادي مي گردد. 
مدیریت پایدار به عنوان شرط الزم ثبات اقتصادي 
نگرش  یک  پایدار  مدیریت  آورد.  ميان  به  سخن 
مدیریتي است كه قائم بر یک شخص نيست بلکه 
راستاي  در  ارشد  مدیران  كه  است  عملي  و  تفکر 
و شامل  نمایند  دنبال مي  را  آن  واحدي  سياست 

پارامترهاي زیر مي باشد: 
- داراي چشم انداز مشخص، اهداف و برنامه هاي 

بلندمدت، ميان مدت و عملياتي است. 
ارشد  سطوح  در  استراتژیک  تفکر  داراي   -

سازماني است. 
- تخصص گرایي در سلسله مراتب رعایت مي شود. 
به یک مشاركت سازماني جهت تحقق  - مقيد 

اهداف و برنامه ها مي باشد. 
- پایبند به حفظ ارزش هاي سازماني و فردي 

مقاالت تخصصی

رونق كسب و كار فراهم گردد. همان گونه كه در 
به  این ذهنيت  اشاره شد ممکن است  نيز  مقدمه 
وجود بياید كه چگونه مي توان در شرایط متالطم 
و پيچيده اقتصاد جهاني كه شرط موفقيت در آن 
و  ثبات  از  سخن  است  چابکي  و  تغيير  مدیریت 
در  تغيير  كه  پارادوكسي  ؛  آورد  ميان  به  پایداري 
و  كالم  ظرافت  اما  آورد.  مي  وجود  به  ثبات  كنار 
معناي  به  اینجا  در  ثبات  كه  است  این  در  محتوا 
ركود و ایستایي نيست بلکه در اینجا مفهوم ثبات 
اقتصادي با مدیریت تغيير همپوشاني دارد. همان 
به  و  كرد  مدیریت  را  تغيير  بایستي  مي  كه  گونه 
سمت تحول حركت نمود ؛ بایستي در بي نظمي 
بسيار  چه  اگر  نمود.  ایجاد  نظم  تغيير،  از  حاصل 
براي  پيش  سال  چند  راهکارهاي  كه  است  واضح 
باشد،  اقتصادي جوابگو نمي  مدیریت بحران هاي 
كند  مي  خلق  جدید  هاي  پارادیم  جدید،  شرایط 
كه حل معادله هاي امروزي را از حالت خطي به 
غير خطي و نمایي تبدیل مي كند. ثبات اقتصادي 
یعني اینکه در چنين شرایطي، بستري فراهم گردد 
كه دولت ها مانعي در مسير طبيعي ایجاد ننمایند 
و به پيچيده تر شدن معادالت دامن نزنند ؛ بلکه 
تالش نمایند این اعتماد را ایجاد نمایند كه قادرند 
در شرایط غير خطي نيز هدایت گر خوبي باشند و 
معادله ها را مي شناسند و بازار را به خوبي رصد 

مي كنند. 
جمع بندي و نتيجه گيري: 

ثبات اقتصادي نيازمند ثبات در تصميم گيري و 
سياستگذاري است تا بر مبناي یک تفکر با ثبات، 
در  آنچه  كنند.  پيدا  نمود  عمليات  و  ها  سياست 
دنياي امروز نقش تعيين كننده در افزایش بازدهي 
و بهره وري سازمان ها دارد نقش مدیریت است. 
در ميان چهار عامل كليدي موفقيت در سازمان ها 
مدیریت،  و  اوليه  مواد  كار، سرمایه،  نيروي  شامل 
دیگري  زمان  هر  از  بيش  مدیریت  نقش  امروزه 
فشار  امروز  رقابتي  دردنياي  است.  یافته  اهميت 
و  مطلوب  نتایج  به  سریع  دستيابي  براي  زیادي 
دارد  وجود  سریع  هاي  گيري  تصميم  آن  تبع  به 
كه مدیران در اجراي این مهم نقش حياتي دارند 

فقر  توزیع  به  كه  است  كمونيستي  تفکر  ترویج 
كمک مي كند در حالي كه توليد ثروت و توزیع 
قرار  بایستي مالک عمل  مبناي شایستگي  بر  آن 
فرهنگ  در  شود.  تبدیل  عمومي  باور  به  و  گيرد 
مذهبي ما نيز كسب رزق حالل و اندوختن ثروت 
امري پسندیده و  ایجاد فرصت هاي جدید  جهت 
نيکو مي باشد و بایستي توسط مروجان فرهنگي، 
مذهبي و دولتي تبليغ و ترویج گردد. در كنار توجه 
همچون  دیگري  عوامل  شخصيت،  و  حرمت  به 
تسهيالت بانکي، زمين ارزان قيمت جهت احداث 
بنگاه هاي اقتصادي، معافيت هاي واردات كاالهاي 
جوایز  مالياتي،  و  بيمه  هاي  معافيت  استراتژیک، 
به  اهميت  از  تخصصي  هاي  آموزش  صادراتي، 
فضاي  گردد  تالش  چه  هر  برخوردارند.  سزایي 
كسب و كار را جذاب تر نمود، رغبت براي سرمایه 
گذاري افزایش و رونق اقتصادي بيشتر خواهد بود. 

1- ثبات اقتصادي:  
از  یکي  عنوان  به  توان  مي  را  اقتصادي  ثبات 
مولفه هاي بهبود فضاي كسب و كار تعریف نمود ؛ 

ثبات اقتصادي تابع عوامل زیر است: 
- التزام به سياست هاي اقتصادي بلندمدت 
- ثبات در قوانين و مقررات شفاف و محدود
- مهار تورم و كاهش آن به كمتر از 5 درصد

- مدیریت نرخ ارزهاي اساسي 
- تقویت ارزش پول ملي

كليه  در  متوزان  اقتصادي  رشد  به  پایبندي   -
بخش هاي اقتصادي

بر  جامعه  اقشار  بين  طبقاتي  فاصله  كاهش   -
محور توليد و توزیع ثروت بر اساس كار و شایستگي

- تقویت ارزش افزوده و كاهش واسطه گري
- موازنه بين حجم صادرات و واردات

- ميزان نفوذ اقتصاد ملي در اقتصاد جهاني
- ميزان رشد مثبت بورس اوراق بهادار

نيز  را  دیگري  عوامل  توان  مي  مزبور  ليست  به 
اضافه نمود تا با مدیریت صحيح این عوامل بتوان 
براي  الزم  بستر  تا  نمود  ایجاد  را  اقتصادي  ثبات 

مقاالت تخصصی
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منجر گردد نه توليد آمار، فراهم نمودن زمينه های 
الزم برای تحقق رقابت پذیری كاالها و خدمات كشور 
ایجاد ساز و  بازارهای داخلی و خارجی و  در سطح 
كارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غير 

نفتی است. 
ثبات  به  رسيدن  برای  پارامترهايی  چه   .2

اقتصادی حائز اهميت است؟
پاسخ سؤال 2: وضع قوانين و مقررات كارشناسی 
شده به گونه ای كه ضمن پویایی الزم از ثبات كافی 
خود  مسير  در  اقتصادی  فعاالن  و  باشد  برخوردار 
مطمئن و آسوده خاطر قدم بردارد و نگران تغييرات 
مقطعی مقررات در فضای كسب و كار نباشند. البته 
در شرایط خاص حاضر ثبات اقتصادی كشور، بيش از 
هر زمان متأثر از شرایط بين المللی شده و به نظر می 
رسد بدون داشتن مدیریت صحيح و با تدبير، اقتصاد 

كشور روی آرامش را نخواهد دید. 
ساختارهای اداری، اجرایی و قانونی از دیگر عوامل 
مؤثر بر ثبات آرامش بر اقتصاد یک كشور است. از آنجا 
كه در شرایط فعلی فعاليت های اقتصادی داخلی به 
شدت تحت تأثير روابط بين المللی است، ارتباطات 
سياسی خارجی ما به عنوان یک عامل مهم و تأثيرگذار 
در ثبات اقتصاد داخلی مطرح است. شرایط كشور در 
حال حاضر به گونه ای است كه روابط بين الملل قویأ 
ساختار اقتصادی كشور را تحت تأثير قرار داده و فعاليت 

های اجرایی كشور را تحت الشعاع قرار می دهد. 
3. از ديدگاه شما چه مشكالت و مسائلی در راه 

رسيدن به ثبات اقتصادی در كشور وجود دارد؟
چه  اقتصادی  ثبات  عدم  شما  نظر  به   .4

تاثيرات منفی می تواند در پی داشته باشد؟
5. تاثير ثبات اقتصادی بر محيط كسب و كار 

را چگونه ارزيابی می كنيد؟
پاسخ سؤال های 3، 4 و5: اگر ثبات اقتصادی 
فراهم  كه  كنيم  ترجمه  اینگونه  ساده  زبان  به  را 
تا سرمایه گذار، كارخانه دار،  نمودن شرایطی است 
توليد كننده، تاجر، پيمانکار و فعال اقتصادی بتوانند 

1. به طور كلی ثبات اقتصادی از نظر شما به 
چه شرايطی اطالق می شود و چگونه می توان 

به ثبات اقتصادی دست يافت؟
پاسخ سؤال 1: ثبات اقتصادی متأثر از عوامل متعدد 
و شرایط محيطی، ملی و بين المللی است كه تحقيق 
آن مستلزم برنامه ریزی دقيق علمی مبتنی بر شناخت 
شرایط و عوامل تأثيرگذار است. همان طور كه رونق 
و پویایی اقتصاد یک شبه بدست نمی آید مشکالت و 
مسائل نيز یک روزه قابل حل و فصل نيست. عواملی 
همچون سپردن امور اقتصادی بدست مردم، اجرای 
صحيح فرآیند خصوصی سازی در راستای سياست 
الساعه  خلق  تصميمات  از  اجتناب   ،44 اصل  های 
و كار، رفع  با كسب  تغيير مداوم مقررات مرتبط  و 
وابستگی به اقتصاد نفتی، توجه به توليد و تالش برای 
شناخت مشکالت و موانع توليد و برنامه ریزی برای 
رفع آن، از جمله عواملی هستند كه می توان با ایجاد 

امنيت سرمایه گذاری و ثبات ارزی مؤثر باشد. 
تدبير و برنامه ریزی های كوتاه مدت، ميان مدت 
و بلند مدت جهت حل مشکالت و رسيدن به ثبات 
اقتصادی رویای دور از ذهنی نيست، كما اینکه دولت 
و دست اندركاران امور اقتصادی كشور در این جهت 
حركت خود را آغاز نموده اند. هدایت سرمایه های 
كشور به سمت توليد و بازار سرمایه و بورس با ثبات 
می تواند جریان حركت نقدینگی به سمت بازارهای 
پرنوسان مثل ارز و سکه را مدیریت كند و در نهایت 
سيستم اقتصادی كشور را به سمت سودآور كردن در 

مسير توليد هدایت كند. 
اما تحقق رشد اقتصادی پيوسته، با ثبات و پرشتاب، 
متناسب با اهداف چشم انداز كشور تابع عواملی هم 
چون ایجاد اشتغال مولد كه به كاهش نرخ بيکاری 

گفـتگـوی ویــژه

مصاحبه اختصاصی

تفسير قوانين و مقررات به طور یکجابند و به نفع خود، 
در ثبات اقتصادی اثرگذار باشند. 

7. نقش سيستم بانكی در ثبات اقتصادی از 
نظر شما چيست؟

پاسخ سؤال 7: سياست های پول و ارزی كه به 
بانک ها ابالغ می شود و اجرای صحيح مقررات و ثبات 
در تصميم گيری ها قطعأ در ایجاد ثبات اقتصادی مؤثر 
خواهد بود. به طور ویژه می توان به سياست ارزی 
درباره نرخ ارز در زمان بازپرداخت تسهيالت ارزی و 
اطالعی  بی  اشاره كرد كه  دار  اسنادی مدت  اعتبار 
استفاده كنندگان تسهيالت ارزی از نحوه محاسبه نرخ 
ارز در زمان بازپرداخت ریسک استفاده كنندگان را به 
شدت افزایش داده و به بی ثباتی اقتصادی دامن می زند. 
8. تاثيرات طرح هدفمند كردن يارانه ها در 

ثبات اقتصادی را چگونه ارزيابی می كنيد؟
پاسخ سؤال 8: اگر چه اجرای هدفمندی یارانه ها 
در نهایت موجب ساماندهی اقتصادی است و در جهت 
ثبات اقتصادی مثبت ارزیابی می گردد ولی توفيق آن 
در ایجاد ثبات اقتصادی بستگی به شيوه اجرای آن 
دارد. به هر حال افزایش قيمت های ناشی از اجرای 
هدفمندی یارانه ها بایستی در فرآیندی تدریجی و با 
برنامه مدون و از پيش تعيين شده پياده شود كه اثرات 
و تبعات آن برای كليه فعاالن اقتصادی قابل پيش 

بينی و مدیریت باشد. 

در یک محيط آرام اقتصادی عاری از ریسک ناشی 
از شک های اقتصادی مقطعی و ناگهانی به فعاليت 
خود ادامه دهد پاسخ آن ساده ولی اجرای آن به دليل 
ارتباط موضوع با مسائل سياسی، اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی و مقررات بسيار پيچيده است. 
اینکه  از  فارغ  ارز  نرخ  شبه  یک  و  ناگهانی  تغيير 
عامل آن چيست و از كجا ناشی شده و تأثير آن بر 
تمام اقتصاد و فعاليت هایاقتصادی كشور، بی ثباتی 
در مراودات، اعتبارات بانکی، تصميمات غيرقابل پيش 
بينی مرتبط با قانون بودجه ساليانه كشور و دهها مورد 
دیگر از جمله عوامل ثبات یا بی تباتی اقتصادی هستند. 
برای مثال اگر سرمایه گذاری تصميی به احداث 
كارخانه ای داشته باشدمطالعات توجيه فنی و اقتصادی 
بر مبنای شرایط و هزینه های روز تهيه می كند در 
حالی كه در فرآیند طوالنی تصویب طرح چندید بار 
شرایط و قيمت ها تغيير می كنندو سرمایه گذار ناچار 
خواهد شد مطالعات را به هنگام كند و در حين اجرا 
پيمانکاری  داشت.  ادامه خواهد  نيز همين وضعيت 
كه قرار است پروژه را اجرا كند هم نمی تواند برآورد 
صحيحی از ميزان هزینه ها داشته باشد و نهایتأمعلوم 
نيست كه افزایش هزینه ها بر مطالعات اوليه طرح از 

نظر توجيه پذیری چه تأثيری خواهد داشت. 
افزایش هزینه انرژی اگر مشخص شود یک دوره ده 
یا بيست ساله، ساليانه چند درصد است تکليف برای 
سرمایه گذار و كارخانه دار و فعال اقتصادی روشن 
خواهد شد و می تواند تصميم بگيرد ولی بدترین حالت 
موقعی است كه فعاالن اقتصادی باید در بالتکليفی 
منتظر بمانند تاببينند در بودجه ساالنه كشور قيمت 
حامل های انرژی چقدر تعيين خواهد شد و قيمت 

جدید چه تأثيری بر فعاليت آنان خواهد گذاشت. 
این  اقتصادی می شود همه  ثبات  از  لذا صحبت 

موارد بایستی مورد توجه قرار گيرد. 
در  گذار  تاثير  نهادهای  يا  و  ها  سازمان   .6

ثبات اقتصادی از ديدگاه شما كدامند؟
وزارت  اسالمی،  شورای  مجلس  پاسخ سؤال 6: 
های كار و امور اجتماعی، اقتصاد و دارایی، صنعت، 
سازمان  گمركات،  مركزی،  بانک  تجارت،  و  معدن 
تأمين اجتماعی و اداره دارایی هر كدام به نوعی می 
توانند به طور مستقيم یا غيرمستقيم با وضع قوانين 
و مقررات پایدار و اجرای صحيح مقررات و پرهيز از 

مصاحبه اختصاصی

دكتر بهرام سبحانی
مدیر عامل مجتمع فوالد مباركه
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استاندار در دهمين جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان: 

مسایل اقتصادی كنونی را یک بخش به تنهایی نمی تواند حل كند

اخبار داخلی

استاندار اصفهان گفت: برای توسعه اقتصادی اعم 
از توسعه سرمایه گذاری و افزایش صادرات ، بخش 
این  تواند  می  خصوصی  بخش  همکاری  با  دولتی 
مسایل را برطرف كند و هيچ كس به تنهایی نمی 

تواند مسایل و مشکالت را حل كند. 
»رسول زرگرپور«در دهمين جلسه شورای گفت 
و گو دولت و بخش خصوصی در اتاق اصفهان در جمع 
اعضای این شورا سرمایه گریزی در استان را معلول 
عوامل متعدد دانست و گفت: استانداری به كمک اتاق 
تالش می كند جذابيت های سرمایه گذاری استان را 

افزایش دهد. 
وی با اشاره به همایش اخير استانداران كشور با 
روسای سه قوه و جمعی از وزرا دولت یازدهم گفت: 
دولت اهتمام دارد كه با حمایت و هم افزایی بخش 
خصوصی مسایل و مشکالت كشور را برطرف كند و 
در این راستا به استانداران تاكيد شد كه مشاركت با 

این بخش را افزایش دهند. 
زرگرپور به مصوبات اخير شورای گفت و گو اصفهان 
در دو بخش بررسی موانع توسعه سرمایه گذاری و 
توسعه صادرات استان اشاره كرد و گفت: مجموعه 
راهکارهای این دو بخش در قالب یک بسته پيشنهادی 

از سوی استان اصفهان به دولت ارایه می شود. 
موانع  شورا  اخير  جلسه  دو  در  كرد:  اضافه  وی 
و 60  مشخص  ماده  در 15  استان  گذاری  سرمایه 
دستگاههای  همکاری  با  آن  كردن  برطرف  راهکار 

دولتی و بخش خصوصی به تصویب رسيده است. 
زرگرپور برداشت های متفاوت از قوانين و مقررات 
استان  در  گذاری  سرمایه  مسایل جذب  از  یکی  را 
عنوان كرد و گفت: شورای گفت و گو تالش كرده 
كه راهکارهای توسعه سرمایه گذاری استان را در دو 

بخش استانی و ملی مورد پيگيری قرار دهد. 
استاندار اصفهان خواستار حضور نمایندگان بخش 
خصوصی استان ها در كميسيون ها و كارگروههای 
استانی شد و گفت: حضور فعاالن بخش خصوصی 

باعث هم افزایی و مشاركت در حل مسایل و مشکالت 
جامعه می شود. 

برای  ویژه  جلسه  برگزاری  از  همچنين  استاندار 
به  ملی  توسعه  تسهيالت صندوق  پرداخت  بررسی 

واحدهای استان خبر داد. 
دبير  و  اصفهان  اتاق  كسائيان«ریيس  »خسرو 
شورا در این جلسه گفت: دبيرخانه شورای گفت و 
گو در بخش بررسی موانع توسعه صادرات استان با 
و  استان  اقتصادی  فعاالن  از  نظرخواهی  فرم  ارسال 
بخش دولتی 333 مانع و راهکار دریافت كرد كه طی 
برگزاری جلسات كارشناسی 17 مانع و 44 راهکار به 

شورای گفت و گو ارایه شد. 
وی در بخشی از سخنان خود خواستار نگاه عادالنه 
بانکها به بخش خصوصی مانند بخش دولتی شد و 
گفت: در شرایطی كه ركورد تورمی قرار داریم بانکها 
باید تعامل بيتری با واحدهای توليدی داشته باشند. 

»جعفر ذره بينی«عضو شورای گفت و گو استان 
خواستار اعزام فعاالن اقتصادی استان به كشورهای 
بازارهای هدف شد و افزود: اعزام هيات های خارجی 
با حضور بازرگانان سبب رونق روابط اقتصادی در كنار 

روابط سياسی با سایر كشورها می شود. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه 
نمایندگان مجلس به قيمت ارز در پرداخت تسهيالت 
ارزی بانکها در بودجه 93 شد و گفت: تا فرصت است 
بودجه  در  نمایندگان  توجه  مورد  موضوع  این  باید 

بندی سال آینده قرار گيرد. 
معدن  صنعت،  سازمان  انصاری«ریيس  »مظفر 
و تجارت استان اصفهان و عضو شورا در این جلسه 
گفت: روابط اقتصادی با روابط سياسی گره خورده 
است و باید توسعه اقتصادی بر اساس روابط سياسی 

فعلی شکل گيرد. 
بانکی  ارایه پرونده 516 متقاضی تسهيالت  از  وی 
به بانک های استان خبر داد و گفت: از ميان آنها 516 
درخواست پذیرفته و 75 واحد تسهيالت را دریافت كردند. 

اخبار داخلی

مشترک  كميسيون  دهاقين«دبير  »مجتبی 
در  شورا  عضو  و  اصفهان  استان  عامل  های  بانک 
این جلسه گفت: صندوق توسعه ملی برای پرداخت 
تسهيالت به واحدهای توليدی كليه مسووليت را به 
بانک های عامل واگذار كرده و در این راستا مسوولين 

تقبل نمی كند. 
وی بدهی معوق و چک های برگشتی را دو معضل 
عمده بانکها برای ارایه تسهيالت جدید عنوان كرد و 
گفت: بانکها می خواهند كه مشتریان خود را حفظ 
بازپرداخت  برای  آنان  مشتریان  شرایط  ولی  كنند 

بدهی مهم است. 
از تشکيل  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
فعاالن  مشکالت  و  مسایل  بررسی  ویژه  كميته 
اقتصادی استقبال كرد و گفت: واحدهای توليدی در 
این كميته می توانند با بانک ها مسایل و مشکالت 

خود را در حوزه تامين مالی برطرف كنند. 
جهاد  سازمان  قاسمی«ریيس  اهلل  »قدرت 
این  در  شورا  عضو  و  اصفهان  استان  كشاورزی 
جلسه گفت: مشکل اصلی ارایه تسهيالت به بخش 
كشاورزی، پرداخت اعتبارات به سایر بانک های عامل 
غير كشاورزی است زیرا سایر بانکها تخصصی با این 

بخش برخورد نمی كنند. 
اقتصادی  دفتر  »مسعود صفاری پور«مدیر كل 
استانداری اصفهان و عضو مدعو شورا در این جلسه 
نقل  و  حمل  بخش  در  یارانه  اختصاص  خواستار 

صادراتی به جای جوایز صادراتی شد. 
»مصطفی حجه فروش«عضو مدعو شورای گفت 
و گو در این جلسه خواستار كاهش هزینه های توليد 
برای واحدهای توليدی شد و گفت: به دليل افزایش 
در  ایران  هزینه ساخت كاالی ساخته شده، كاالی 

رقابت با كاالی خارجی با چالش روبروست. 
ایجاد  بر  عالوه  مزیت  با  توليد  داشت:  اظهار  وی 
اشتغال و حضور در بازارهای صادراتی می تواند توسعه 
اقتصادی را برای كشور ارمغان بياورد و دولت به عنوان 

مهمترین رویکرد باید هزینه توليد را كاهش دهد. 
بهره  باالبودن  ناشی  را  توليد  قيمت  افزایش  وی 
بانکی و هزینه های حمل و نقل دانست و گفت: بهره 
بانکی 25 درصد برای یک توليد كننده باعث افزایش 
50 درصدی بهای تمام شده كاال می شود. همچنين 
حمل و نقل چند باره مواد اوليه و كاالی ساخته شده 

بر قيمت كاال تاثير بسزایی دارد. 
»مصطفی رناسی«دیگر عضو مدعو شورای گفت و 
گو در این جلسه با اشاره فعاليت زیرظرفيت واحدهای 
توليدی گفت: اغلب واحدها به دليل كاهش ظرفيت 
سودده نيستند و نمی توانند تسهيالت دریافتی بانکها 
را سر موعد پرداخت كنند كه این موضوع به شرایط 

ركود اقتصادی باز می گردد. 
فعاالن  با  ها  بانک  بيشتر  تعامل  خواستار  وی 
اقتصادی در شرایط كنونی شد و گفت: هيچ فعال 
اقتصادی نمی خواهد كه واحد خود را متوقف كند و 

تسهيالت بانکی را نپردازد. 
»محمدرضا بركتين«عضو خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان در این جلسه گفت: واحدهای توليدی 
در بدترین شرایط تحریم همواره تالش كردند كه به 
توليد بپردازند ولی روز به روز با مشکالت متعدد روبرو 

شدند و توجهی به آنان نمی شود. 
برابر  در  را  كشور  یک  اقتصاد  توليد  افزود:  وی 
تهدید های خارجی حفظ می كند و نباید همه هزینه 

ها متوجه بخش توليد شود. 



w
w

w
.

e
c

c
i

m
.

c
o

m
w

w
w

.
e

c
c

i
m

.
c

o
m

ان
فه

ص
ی ا

گان
زر

 با
اق

ات
67

ه   
ـار

شم
صفهان

اتاق بازرگانی ا
شمـاره   67

3637

رفتن بازارهای هدف صادراتی جلوگيری كند. 
وی در بخش دیگری از سخنان از فعال نبودن 

كارگروه گردشگری استان 
با  استان  های  بخش  همه  گفت:  و  داد  خبر 
تا  كنند  فعال  را  كارگروه  این  باید  هم  كمک 
صنعت گردشگری اصفهان فعال تر و پویاتر شود. 
های  هيات  ویژه  كميته  تشکيل  از  زرگرپور   
نماینده  حضور  با  اصفهان  استانداری  در  خارجی 
اتاق  و  فرهنگی  ميراث  استانداری،  خارجه،  وزیر 
های  هيات  سفر  ریزی  برنامه  هدف  با  بازرگانی 
خارجی به اصفهان و برعکس خبر داد و گفت: در 
اصفهان  به  ماه گذشته  34 هيات خارجی  چهار 
بازاریابی  برای  فرصت  این  از  باید  و  شدند  وارد 
استفاده  و حل مسایل و مشکالت صادركنندگان 

كرد. 

یازدهمين جلسه شورای گفتگو دولت و بخش 
دوم  بخش  بررسی  به  اصفهان  استان  خصوصی 
در  استان  صادرات  توسعه  راهکارهای  و  موانع 

سالن اجتماعات اتاق اصفهان اختصاص یافت. 
توسعه  موانع  بند   17 از  بند   9 جلسه  این  در 
گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  استان  صادرات 
شدن  مشخص  با  اجرایی  راهکار   19 پایان  در  و 
دستگاه اجرایی مسوول به تصویب شورا رسيد.  

شورای  ریيس  و  استاندار  زرگرپور«  »رسول 
اصفهان  استان  خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگو 
در ابتدای این جلسه گفت: یکی از مسایل بخش 
هدف  بازارهای  رفتن  دست  از  استان  صادرات 
و  است  نامرغوب  كاالی  ارسال  از  پس  صادراتی 
ایجاد یک سيستم نظارتی برای كاالهای صادراتی 
از دست  و  را صادر  با كيفيت  كاالهای  تواند  می 

در یازدهمين شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان؛

71 مانع توسعه صادرات استان و 54 راهکار اجرایی مورد 
بررسی قرار گرفت

اخبار داخلی

این  و  نکرده است  تفویض  در پرداخت تسهيالت 
صندوق نقش فعالی در استان ها و حتی در تهران 

ندارد. 
اقتصادی  دفتر  ايروانی«معاون  »محسن 
از  یکی  گفت:  جلسه  این  در  اصفهان  استانداری 
تواند  می  استان  صادرات  توسعه  مهم  ابزارهای 
متاسفانه  كه  باشد  صادرات  ضمانت  صندوق 
دولت  است  نياز  و  است  محدود  صندوق  سرمایه 
سرمایه این صندوق را افزایش دهد تا باعث فعال تر 

شدن صندوق در استان ها شود. 
شورای  مدعو  فروش«عضو  حجه  »مصطفی 
گفت و گو در این جلسه فرهنگ سازی در فضای 
كسب و كار را نيازمند همکاری همه بخش های 
استان دانست و گفت: با ایجاد نمایندگی انجمن 
ملی اخالق كسب و كار در استان و همکاری همه 
اقدام عملی در  توان  انجمن می  این  با  ها  بخش 

این راستا انجام داد. 
اعزام  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی   
سایر  به  اصفهان  استان  تجاری  های  هيات 
كاال  صادرات  توسعه  در  وموثر  اقدام  را  كشورها 
نمایشگاه  برگزاری  گفت:  و  دانست  خدمات  و 
تجاری  های  هيات  از  حضور  و  استان  تخصصی 
سایر كشورها در این نمایشگاه می تواند ارتباطات 

تجاری استان را افزایش دهد. 

»خسرو كسائيان«ریيس اتاق اصفهان و دبير 
یکی  گفت:  جلسه  این  در  استان  گفتگو  شورای 
كارشناسی  جلسات  تشکيل  شورا  قوت  نقاط  از 
دبيرخانه  و  است  اصلی  جلسه  از  قبل  متعدد 
تالش دارد كه با حضور كارشناسان بخش دولت 
مشکالت  و  مسایل  ترین  عمده  شده  و خصوصی 
را طرح و راهکارهای اجرایی آن را به شورا ارایه 

كند. 
كسائيان در این جلسه پيش درآمد روابط بين 
المللی اقتصادی را روابط سياسی با سایر كشورها 
تجارت  جاده  سياسی  مسوولين  گفت:  و  برشمرد 
این جاده  اقتصادی در  تا فعاالن  باز می كنند  را 

به فعاليت بپرداند. 
»سيد عبدالوهاب سهل آبادی«عضو شورای 
گفت و گو در این جلسه گفت: نظارت بر كيفيت 
در  را  استان  صادرات  تواند  می  صادراتی  كاالی 

بازارهای هدف با ثبات سازد. 
همکاری  با  دولتی  های  سازمان  افزود:  وی 
تشکل های اقتصادی مانند خانه صنعت و معدن 
می توانند بر روی توليد صادر محور نظارت كنند. 
گو  و  گفت  شورای  عضو  بينی«  ذره  »جعفر 
تصریح كرد: اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی 
مخاطرات  تواند  می  المللی  بين  ارتباطات  و 
را  صادراتی  هدف  كشورهای  در  صادركنندگان 

بررسی و به فعاالن اقتصادی منتقل كند. 
»مصطفی رناسی« عضو هيات نمایندگان اتاق 
در  توليد  از  تجارت  جداسازی  خواستار  اصفهان 
عرصه فعاليت های اقتصادی شد و گفت: فرهنگ 
سازی این موضوع باعث می شود كه توليد كننده 
به دنبال افزایش كيفيت توليد خود و بازرگان به 

دنبال جذب بازارهای هدف باشد. 
وی خواستار استفاده از موسسات بازرسی بين المللی 
در صادرات و واردات كاال شدو گفت: این شركت 
اظهارات صادركننده  اساس  بر  را  ها كيفيت كاال 

مورد ارزیابی قرار می دهند. 
در  گفتگو  شورای  عضو  كيانی«  »محمدرضا 
هيچ  صادرات  ضمانت  صندوق  گفت:  جلسه  این 
ها  استان  در  خود  های  نمایندگی  به  اختياری 

اخبار داخلی
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دومين نشست مشترک روسای اتاق های بازرگانی 
منطقه چهار كشور با حضور روسای اتاق های اصفهان، 
شيراز، یزد، شهركرد، یاسوج و كاشان و با محوریت 
توسعه صنعت گردشگری در استان های مركز كشور 

برگزار شد. 
این  در  اصفهان  اتاق  ریيس  »خسرو كسائيان« 
حوزه  مدیریت  عرصه  در  متاسفانه  گفت:  جلسه 
گردشگری بخش های متعدد اعمال نظر می كنند كه 
باعث سردرگمی فعاالن این بخش می شود. وی افزود: 
اتاق ها می توانند با برگزاری نشست های مشترک 
به  با سازمان های دولتی مربوط  به هدف مشترک 

گردشگری برسند. 
وی با اشاره به امنيت برای گردشگری و سرمایه 
گذاران پيشنهاد ایجاد سایت اطالع رسانی گردشگری 

استان های قلب ایران را به جلسه ارایه كرد. 
این  در  شيراز  اتاق  فرقانی«ریاست  »فريدون 
نشست گفت: وظيفه اتاق های بازرگانی در مباحثی كه 
به طور هوشمندانه مطرح می شود بسيج كردن قوای 
اقتصادی  فعاالن  آگاه سازی  و  پيگيری  خود جهت 

جهت فعاليت در عرصه گردشگری است. 
وی اتاقها را مركز تجمع فعاالن اقتصادی هر اتاق 
برشمرد و گفت: بخش خصوصی با بضاعت خود تمام 
امکانات را در طبق اخالص گذاشته تا در شکوفایی 

اقتصاد كشور نقش موثری داشته باشد. 
در  تاجيکستان  سفير  بای اف«  »مقصود ضيا   
ایران در این جلسه گفت: تسهيل ویزا برای گردشگران 
خارجی و استفاده از كمپين های مشترک تبليغاتی 

برای توسعه گردشگری دو شاه كليد توسعه صنعت 
گردشگری است. 

توسعه  برای  مناسب  بستر  ایجاد  آمادگی  از  وی 
و  ایران  كشور  دو  بين  گردشگری  های  همکاری 
تاجيکستان خبر داد.  برگزاری همایش محل اتصال 
سازمان های ميراث فرهنگی با فعاالن بخش خصوصی 

است. 
این  در  یاسوج  اتاق  ریيس  پور«  كيانی  »جبار 
جلسه گفت: دولت تدبير و اميد نگاه صنعت گونه به 
گردشگری دارد و باید از این فرصت به نحو مقتضی 

استفاده شود. 
 وی بر حضور استاندارهای استانهای منطقه چهار 
قلب  در  گردشکری  استراتژی  تدوین  كشور، جهت 
امضای  خواستار  همچنين  وی  كرد.  تاكيد  ایران 

تفاهم نامه در هر جلسه با مسوولين دولتی شد. 
»سيدمحمدرضا سيدنبوی« ریيس اتاق شهركرد 
در این جلسه گفت: نزدیک ترین و مهمترین محور 
توسعه  موضوع  چهار  منطقه  های  اتاق  مشترک 

گردشگری است. 
»رضا فرزانه«ریيس اتاق كاشان در این جلسه گفت: 
طرح ریزی ساختاری مناسب جهت رونق گردشگری 
برگزاری سمينار جذب سرمایه گذاری در  برای 
گردشگری از اهم اهداف برگزاری این جلسات باید 

باشد.  
اتاق  »ظريف كار« ریيس كميسيون گردشگری 
شيراز در این جلسه گفت: توریسم زیارتی و سالمت 
از اهم موضوعات در كميسيون گردشگری اتاق فارس 

مورد توجه قرار گرفته است. 
تعطيالت  توریسم  اهميت  افـزود:  ادامه  در  وی 
های  كميسيون  كار  دستور  در  هفته  آخر 
ریزی  برنامه  گيرد.  قرار  ها  سازمان  و  گردشگری 
این  در  باید  داخلی  و  خارجی  گردشگر  دو  برای 
زمينه صورت گيرد. باید گردشگری به عنوان یک 
صنعت از سوی دولت شناخته شود تا حمایت های 

الزم انجام شود. 
 وی همچنين پيشنهاد تبليغات مشترک استان های 
قلب ایران برای توسعه گردشگری و ایجاد فرصت های 
تجاری به همت ادارات ميراث فرهنگی و كميسيون های 

گردشگری اتاق را مطرح كرد. 

دومين نشست مشترک روسای 
اتاق های بازرگانی منطقه چهار 
توسعه  محوريت  با  كشور 

صنعت گردشگری برگزار شد

اخبار داخلی

بعنوان بازوان اصلی بحث گردشگری است. 
» دژبـــرد« مشاور كميسيون گردشگری اتاق 
شيراز در این جلسه گفت: كميته ها و كارگروههای 
ایجاد شده است كه  گردشگری متعددی در كشور 
باید كميته های مشترک را استخالص كنيم و بر روی 

ميانی مشترک برنامه ریزی نمایيم. 
 مصوبات جلسه: 

محوریت . 1 با  گردشگری  توسعه  موضوع 
قلب  های  استان  بين  آخرهفته  گردشگری 
ایران در دستور كار كميسيونهای گردشگری 
اتاق ها و ادارات گردشگری استان های مذكور 
قرار گرفته و پشينهادات خود را جهت جمع 
بندی در جلسه ماه آینده به دبيرخانه، ارایه كنند. 

برگزاری سمينار یا همایشی مشترک با موضوع . 2
جاذبه های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری 
مورد تاكيد قرار گرفت. در این راستا كارگروهی 
با هدف برگزاری همایش به صورت مشترک و به 
همت روسای كميسيون های گردشگری اتاقهای 
بازرگانی و روسای سازمانهای ميراث فرهنگی، 
استان  شش  دستی  صنایع  و  گردشگری 
تشکيل و نتيجه جهت جمع بندی به جلسه 

آینده ارائه گردد. 
با توجه به برگزاری بزرگترین نمایشگاه بين المللی . 3

گردشگری اسفندماه در شهر برلين آلمان مقرر 
گردید دبيرخانه هماهنگی الزم را در جهت 
اتاقهای منطقه چهار به همراه دست  حضور 
بعمل  ایران  قلب  اتاق های  دولتی  اندركاران 
آورده تا به صورت مشترک در این نمایشگاه 

حضور بهم رسانند. 
هر . 4 گردشگری  مشترک  كميسيون  مصوبات 

استان به اطالع سایر اتاق ها رسانده شود. 
راه اندازی سایت گردشگری قلب ایران مورد . 5

اصفهان  اتاق  بدین منظور  قرار گرفت.  تایيد 
عهده  بر  را  سایت  این  اندازی  راه  مسووليت 
گرفت و سایر اتاق ها و ادارات ميراث فرهنگی 
اطالعات الزم را در اختيار این اتاق قرار دهند.  

ایران در . 6 استان های قلب  تبليغات مشترک 
دستور كار كميسيون های گردشگری اتاق ها 
در جلسه  بررسی  نتيجه جهت  و  گيرد  قرار 

آینده ارایه می شود. 

»مسعود گلشيرازی« عضو هيات ریيسه و ریيس 
كميسيون گردشگری اتاق اصفهان با اشاره به مصوبات 
قبل و برگزاری همایشی بهمن ماه در اتاق یزد خواستار 
این شد در این جلسه بحث گردشگری و تشکيل جلسات 
مشترک كميسيون گردشگری لحاظ شود و همچنين به 
نهادینه نمودن فرهنگ گردشگری در اتاق ها اشاره كرد. 
وی در ادامه به نمایشگاه گردشگری در اسفند ماه 
برلين آلمان اشاره كرد و خواستار این شد كه اتاق های 
قلب ایران به اتفاق مدیران ميراث فرهنگی و گردشگری 

هر استان در این نمایشگاه حضور بهم رسانند. 
فرهنگی  ميراث  كل  مدیر  مصلحی«  »محسن 
و صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در این 
جلسه تعامل بخش های خصوصی و نيمه خصوصی با 
سازمان ميراث فرهنگی به عنوان عاملی منحصر به فرد 

در توسعه گردشگری تاكيد داشت. 
وی افزود: مجموعه اتاق های بازرگانی بعنوان بازوی 
برای  استانها  گردشگری  اثرگذارسازمانهای  و  مهم 
توسعه سرمایه گذاری شناخته می شوند. وی كمک 
به توسعه صنعت گردشگری با تعریف جغرافيای مورد 
حمایت استانهای مركز كشور را خواستار شد و گفت: 
مهمترین مساله موضوع بين بخشی این صنعت است. 
گردشگری هم از بخش های دیگر تاثير می پذیرد و 

هم بر سایر بخشها تاثيرمی گذارد. 
نقش  اقتصاد  در حوزه  های  اتاق  كرد:  اضافه  وی 
گردشگری  توسعه  به  توانند  می  و  دارند  اثرگذاری 

كمک كند. 
» باقری« مدیر كل ميراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان كهکلویه و بویر احمد در این جلسه 
گفت: بر اساس آمارهای جهانی ورود هر شش نفر 
گردشگر به كشور یک شغل ایجاد می كند و می توان از 
ظرفيت استان ها برای توسعه گردشگری باید استفاده 
شود. وی از برگزاری جشنواره گردشگری در یاسوج در 

اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد. 
فرهنگی،  ميراث  كل  اداره  معاون  نيا«  »حكمت 
صنایع دستی و گردشگری فارس در این جلسه گفت: 

تجربه از علم باالتر است. 
 وی امنيت گردشگری و توجه به انجمن های حمایتی 
این بخش را مهم ارزیابی كردو گفت: در سالهای اخير 
حضور اتاقهای بازرگانی و كميسيون های گردشگری به 
استان رنگ جدیدی داده است و اتاقها و سرمایه گزاری 

اخبار داخلی
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عضو مجمع پارلمانی ناتو و نماینده استان هو نه 
دوآرا در مجلس سنای رومانی گفت: خواهرخواندگی 
توسعه  به  تواند  می  رومانی  دوآرا  هونه  و  اصفهان 

روابط اقتصادی و فرهنگی دو استان كمک كند. 
»هاراالمبی وچيتيو«در راس هيات چهار نفره 
با ریيس اتاق اصفهان و جمعی از فعاالن اقتصادی 

استان دیدار و گفت و گو كرد. 
 وی در این دیدار تصریح كرد: ایران می تواند از 
رومانی به عنوان دروازه ورود به اروپا استفاده كند. 

وی تصریح كرد: رومانی با آنکه مسافتی طوالنی 
با ایران دارد ولی از نظر فرهنگی احساس نزدیکی 

به ایران دارد. 
سناتور رومانی با اشاره به بازدید از ظرفيت های 
استان  جزو  اصفهان  استان  گفت:  ایران  اقتصادی 
های با ظرفيت باالی اقتصادی می تواند با استان هو 

نه دوآرا روابط اقتصادی عميقی ایجاد كند. 
وی از آمادگی رومانی برای تشکيل شركت های 
غذایی  مواد  بخش  در  گذاری  سرمایه  مشترک 

آزاد  منطقه  بزودی  گفت:  و  داد  خبر  نساجی  و 
اقتصادی مواد غذایی در كنار رودخانه دانوب رومانی 
راه اندازی می شود و شركت های اصفهان می توانند 

در این منطقه حضور فعال داشته باشند. 
وی از توانمندی رومانی در تهيه زغال سنگ خبر 
زغال  بویژه  معادن  بخش  در  رومانی  گفت:  و  داد 

سنگ دارای توانمندی است. 
این  در  اصفهان  اتاق  »خسرو كسائيان«ریيس 
جلسه گفت: با توافقات اخير بين المللی شاهد دوران 
جدیدی در تعامالت اقتصادی ایران با سایر كشورها 

خواهيم بود. 
وی از اظهار اميدواری كرد كه روابط تجاری دو 
كشور ایران و رومانی گسترده تر از گذشته با اعزام 

هيات های تجاری دنبال شود. 
اتاق  معدن  كميته  تاجبخش«مسوول  »عباس 
اصفهان از ظرفيت استان اصفهان در تامين سنگ های 

تزیينی مورد نياز رومانی خبر داد. 

سناتور رومانی در دیدار با ریيس اتاق اصفهان: 

تواند  و هو نه دوآرا رومانی می  اصفهان  خواهرخواندگی 
به توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی دو استان كمک كند

اخبار داخلی

ریيس  آبادی«نایب  سهل  »سيدعبدالوهاب 
همه  اولویت  گفت:  جلسه  این  در  اصفهان  اتاق 
كميسيون های اتاق باید پيگيری مساله آب زاینده 
با  اجرایی  راهکارهای  راستا  این  در  و  باشد  رود 
همکاری مسوولين دولتی و نمایندگان مجلس باید 

دنبال شود. 
خواستار  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  وی 
همکاری نزدیک خانه های صنعت، معدن و تجارت 
گفت:  و  شد  استان  هر  در  بازرگانی  های  اتاق  با 
اتاق  های  بازوی  توانند  می  صنعت  های  خانه 
و  صنعتگران  مشکالت  و  مسایل  به  رسيدگی  در 

معدنکاران قلمداد شوند. 
كميسيون  فروش«ریيس  حجه  »مصطفی 
این  در  اصفهان  اتاق  تبدیلی  صنایع  و  كشاورزی 
جلسه گفت: این كميسيون در ابتدای فعاليت خود 
علل  بررسی  خواستار  آب  ویژه  كميته  تشکيل  با 
راستا  این  در  و  شد  رود  زاینده  عوامل خشکی  و 

فعاليت های موثری صورت گرفت. 
وی به تهيه فيلمهای مستند از تاثيرات خشکی 
زاینده رود بر اكوسيستم استان همچنين تاثير بر 
بخش كشاورزی، صنعت، گردشگری و آثار تاریخی 
توسط كميته آب اتاق اشاره كرد و گفت: بر اساس 
بر  اندازه  از  بيش  بارگذاری  شده  انجام  مطالعات 
روی رودخانه از جمله صدور مجوز هفت هزار حلقه 
چاه در كنار رودخانه مهمترین دليل خشکی این 

رودخانه است. 
وی تاثير خشک شدن این رودخانه را بر محيط 
و  برشمرد  درختان  و  پرندگان  جمله  از  زیست 
گفت: كاهش پوشش سبز در آلوده تر شدن هوای 

اصفهان نقش بسزایی داشته است. 
بر  رود  زاینده  های  به سرشاخه  آب  انتقال  وی 
اساس دیدگاه های كارشناسی یونسکو را منطقی 
دانست و گفت: به جای اینکه آب شور خليج فارس 

هيات نمایندگان اتاق اصفهان در سی و ششمين 
پيگيری  هدف  با  نفره  پنج  هيات  خود  جلسه 
راهکارهای احيای رودخانه زاینده رود انتخاب كرد. 
در  اصفهان  اتاق  كسائيان«ریيس  »خسرو 
در  رود  زاینده  رودخانه  گفت:  جلسه  این  ابتدای 
گيری  شکل  در  موثر  عامل  همواره  تاریخ  طول 
بوده و  ایران  تمدن فالت مركزی  و  اصفهان  شهر 
همچنين در اقتصاد و فرهنگ استان اصفهان نقش 

بسزایی داشته است. 
تاثيرات  رودخانه  این  شدن  خشک  افزود:  وی 
منفی در صنعت گردشگری و كشاورزی و همچنين 
شده  اصفهان  استان  سبز  پوشش  رفتن  دست  از 

است. 
وی خواستار روشن شدن اذهان عمومی نسبت 
راستا  این  در  گفت:  و  رود شد  زاینده  به خشکی 
هيات نمایندگان اتاق هيات پنج نفره ای از اعضای 
راهکارهای  پيگيری  هدف  با  نمایندگان  هيات 

اجرایی احيای رودخانه تشکيل داد. 
اصفهان  اتاق  ریيس  اسالميان«نایب  »محمود 
در این جلسه خواستار فعال شدن بخش خصوصی 
بویژه هيات نمایندگان اتاق در بررسی راهکارهای 
رود  زاینده  رودخانه  در  آب  شدن  جاری  عملی 
شد و گفت: تشکيل بخش های مختلف دولتی و 
خصوصی و همچنين پيگيری از نمایندگان مجلس 
هر  از  باید  و  باشد  موثر  راستا  این  در  تواند  می 

ظرفيتی در این راستا استفاده شود. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود، هم نوایی 
باعث  را  بازرگانی  های  اتاق  و  صنعت  های  خانه 
برطرف شدن مسایل و مشکالت واحدهای توليدی 
و رونق فضای كسب و كار كشور برشمرد و گفت: 
همکاری نزدیک این دو تشکل می تواند به تقویت 
بخش خصوصی در ساختار اقتصادی كشور منجر 

شود. 

اتاق اصفهان برای پيگيری احيای رودخانه زاینده رود 
هيات پنج نفره تشکيل داد

اخبار داخلی
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اتاق اصفهان در این جلسه خواستار برنامه ریزی و 
همدلی مسوولين و مردم استان در موضوع خشکی 
زاینده رود شد و گفت: تاثيرات ملی خشکی زاینده رود 

هنوز برای افکار عمومی مشخص نشده است. 
هيات  مشترک  جلسه  برگزاری  خواستار  وی 
نمایندگان  مجمع  با  اصفهان  اتاق  نمایندگان 
استان در مجلس شورای اسالمی با هدف بررسی 
راهکارهای اجرای احيای زاینده رود شد و گفت: 
آگاه سازی مدیران كشور از تاثيرات خشکی زاینده 
تواند  می  استان  اقتصاد  و  زیست  محيط  بر  رود 
تعدیل سياست های  در  بازنگری  در  نقش مهمی 

قبلی داشته باشد. 
خواستار  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  وی 
تخصصی شدن تشکل های غير دولتی شد و گفت: 
تخصصی شدن هر تشکل به توانمندتر شدن آن در 
رسيدگی به مسایل هر بخش كمک می كند و در 
این راستا تشکيل خانه صنعت، خانه معدن، خانه 
این  در  موثری  نقش  تواند  می  غيره  و  كشاورزی 

زمينه داشته باشد. 
نمایندگان  هيات  عضو  بركتين«دیگر  »جعفر 
مشاركت  خواستار  جلسه  این  در  اصفهان  اتاق 
بخش خصوصی و همکاری با بخش دولتی و قانون 

گذاری برای احيای رودخانه زاینده رود شد. 

بياوریم  مركزی  فالت  به  بسيار  های  هزینه  با  را 
می توانيم از سرشاخه های آن كه به خليج فارس 
ایران  فالت  به  آب  انتقال  برای  شود  می  واریز 

استفاده كنيم. 
وی به ذخيره شدن آب در سدهای كارون تنها 
برای توليد برق اشاره كرد و گفت: تبخير باالی آب 
كارون  به  آب  ورودی  كاهش  باعث  سد  پشت  در 
شده است و این در حاليست كه جلگه خوزستان 
با استفاده از این آب می تواند توليدات كشاورزی 

را گسترش دهد. 
اتاق  نمایندگان  هيات  بينی«عضو  »جعفر ذره 
ریاست  به  آب  عالی  شورای  شدن  فعال  اصفهان 
ریيس جمهور را گامی موثر در احيا رودخانه زاینده 

رود دانست. 
اتاق  ریيسه  هيات  گلشيرازی«عضو  »مسعود 
های  بخش  گذاری  سرمایه  خواستار  اصفهان 
رود  زاینده  به  آب  انتقال  های  پروژه  در  مختلف 
شد و گفت: مهمترین راهکار اجرایی جاری شدن 
آب در زاینده رود انجام پروژه های انتقال آب به 

سرشاخه هاست. 
در  اصفهان  شهرداری  مشاركت  خواستار  وی 
افزوده  ارزش  بر  ماليات  از محل  آب  انتقال  پروژه 

شهر اصفهان شد. 
نمایندگان  هيات  رنجبران«عضو  »سيدرسول 

اخبار داخلی

وی تاكيد كرد: اقتصاد موجودی زنده است كه روز به 
روز با تحوالت جدیدی روبروست و باید قانون و آیين 

نامه های اتاق بر اساس نياز روز تنظيم و وضع شود. 
بهبود مستمر  قانون  ماده 5  به  اشاره  با  رنجبران 
برای  اتاق های موظفند  و كار گفت:  محيط كسب 
سامان دهی، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصای فعال 
زمينه های الزم را ایجاد كند و در این راستا اتاق 
می تواند با هدف جلوگيری از اشتقاق انجمن ها و 
به  موثری  اقدامات  ها  تشکل  بين  افزایی  ایجاد هم 

عنوان مادر تشکلها انجام دهد. 
»جعفر ذره بينی«عضو دیگر هيات نمایندگان اتاق 
اصفهان در این جلسه خواستار استقالل تشکل های 
بخش خصوصی از دولت شد و گفت: تشکلها بایستی 

بتوانند همواره استقالل خود را از دولت حفظ كنند. 
و  آموزش  كميسيون  بيشه«ریيس  »مرتضی 
پژوهش های كاربری اتاق اصفهان در این جلسه گفت: 
پيش نویس آیين نامه با توسعه این تشکل اقتصادی 
همخوانی ندارد و در این راستا باید از الگوهای موفق 

استفاده كرد. 
استانبول در  اتاق  تاثيرگذار  به نقش  اشاره  با  وی 
اقتصاد تركيه گفت: تفویض اختيارات از سوی دولت به 
این اتاق واگذار شده و سبب رونق اقتصادی و توانمند 

شدن بازرگانان در عرصه بين المللی شده است. 
»محمدرضا رجالی«دیگر عضو هيات نمایندگان 
اتاق اصفهان در این جلسه خواستار الگو برداری از اتاق 

های بازرگانی پيشرو كشورهای در حال توسعه شد. 
در پایان این جلسه مصوب شد كه كميته ای متشکل 
از آقایان رنجبران، بيشه و رناسی به نمایندگی از هيات 
نمایندگان اتاق اصفهان به بررسی دقيق تر این پيش 
نویس بپردازند و پيشنهادات خود را در جلسه بعدی 

هيات نمایندگان ارایه كنند. 

جلسه فوق العاده هيات نمایندگان اتاق اصفهان به 
بررسی پيش نویس آیين نامه نحوه تشکيل فعاليت 
ها  شهرستان  و  ایران  اتاق  نمایندگان  های  هيات 

ویرایش نوزدهم اختصاص یافت. 
در ابتدای این جلسه »خسرو كسائيان« ریيس اتاق 
اصفهان با اشاره به اینکه اتاق های بازرگانی بزرگترین 
ارگان های غير دولتی در كشورهای توسعه یافته است، 
گفت: اتاق بازرگانی به عنوان مهمترین تشکل قانونی 
همواره نقش موثری در پيگيری خواست های اعضای 

خود از دولت دارد. 
وی افزود: تقویت تشکل های اقتصادی باعث توسعه 
فعاليت مدنی در بين تشکلها و ساختار اقتصادی كشور 
می شود و دستيابی به توسعه اقتصادی را آسان تر می كند. 
كسائيان افزود: در این پيش نویس بندهایی از فصول 
اول تا هشتم آیين نامه نحوه تشکيل و فعاليت هيات های 
نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستانها به همت امور 

حقوقی اتاق ایران مورد اصالح قرار گرفته است. 
»سيد عبدالوهاب سهل آبادی«نایب ریيس اتاق 
اصفهان در این جلسه گفت: یکی از وظایف مهم تشکل 
های اقتصادی پيگيری مسایل واحدهای توليدی است 
و در این راستا باید اقدامات موثری از سوی تشکل ها 

صورت گيرد. 
وی به تعطيلی 25 واحد توليدی مصالح ساختمانی 
در شرق اصفهان اشاره كرد و خواستار برطرف شدن 

مشکالت این واحدها شد. 
نمایندگان  هيات  رنجبران«عضو  رسول  »سيد 
اتاق اصفهان در این جلسه با اشاره به این پيش نویس 
گفت: قانون اتاق بازرگانی در سال 1369 تغيير و سه 
الحاقی در سال 85 به آن اضافه شد، ولی با این قانون 
موجود كه 20 سال پيش با اقتضای آن زمان تنظيم 

شد، نمی توان انتظار به روز بودن را از آن داشت. 

بررسی پيش نویس آیين نامه فعاليت هيات های نمایندگان اتاق ها

اخبار داخلی
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اجرایی نيز همراه داشته باشد. 
نایب ریيس اتاق اصفهان وجود 3/5 ميليون بيکار 
در جامعه را بحران اجتماعی آینده پيش بينی كرد 
و گفت: بانک ها به عنوان مهمترین تامين كننده 
مالی فعاليت اقتصادی می توانند در پيشگيری از 

این بحران نقش بسزایی داشته باشند. 
ریيس  آبادی«نایب  سهل  »سيدعبدالوهاب 
فيزیکی  گفت: فضای  این جلسه  در  اصفهان  اتاق 
فعاالن  نياز  پاسخگوی  اصفهان  اتاق  موجود 
اقتصادی نيست و بایستی شرایطی مهيا شود كه 

این فضا متناسب با نيازها گسترش یابد. 
خواستار  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  وی 
به  استان  اقتصادی  فعاالن  و  مسوولين  توجه 
شد  اصفهان  المللی  بين  های  نمایشگاه  وضعيت 
و گفت: امکانات موجود مركز نمایشگاههای فعلی 
پاسخگوی ظرفيت و توان استان نيست و این در 
ابزار  مهمترین  عنوان  به  نمایشگاه  كه  حاليست 
می  شناخته  تجارت  به  ورود  دروازه  و  اقتصادی 

شود. 
وی اضافه كرد: همه بخش های استان باید دست 
به دست هم بدهند تا بتوانند یک نمایشگاه در خور 

نام اصفهان ایجاد شود. 
صنعت  بخش  مشاركت  خواستار  آبادی  سهل 
معدن استان در ساخت مركز نمایشگاهی استان شد. 
با  شدن  آشنا  اصفهان،  اتاق  ریيسه  هيات  عضو 
حقوق مدنی را یکی از وظایف فعاالن اقتصادی در 
فعاالن  متاسفانه  گفت:  و  كار شد  و  فضای كسب 
و  تجارت  های  بخش  در  خود  با حقوق  اقتصادی 
را در  بسياری  و هزینه های  نيستند  آشنا  قضایی 

این بخش ها پرداخت می كنند. 
اتاق  ریيسه  هيات  سرتيپی«عضو  »ابوالقاسم 
اصفهان در این جلسه گفت: ساخت بيزینس سنتر 
را  استان  اقتصادی  فضای  تواند  اصفهان می  برای 

متحول سازد. 

در سی و هفتمين جلسه هيات نمایندگان اتاق 
اصفهان، اعضا به تبادل نظر در موضوعات گسترش 
فعاليت های آموزشی، توسعه فضای فيزیکی متناسب 
با نياز فعاالن اقتصادی، بررسی پيش نویسی اصالحی 

هيات نمایندگان اتاق ایران  پرداختند. 
در  اصفهان  اتاق  كسائيان«ریيس  »خسرو 
پارلمان  عنوان  به  اتاق  گفت:  جلسه  این  ابتدای 
بخش خصوصی نقش موثری در بررسی مسایل و 

مشکالت فعاالن اقتصادی دارد. 
به  قبلی  دولت های  كه  در شرایطی  افزود:  وی 
دوش  بر  را  سنگينی  تسهيالت  دستوری  صورت 
بانکها نهاد، افزایش معوقات بانکی قابل پيش بينی بود.  
وی خواستار پرداخت بدهی های معوقات دولت 
از  و گفت: سهم بخش خصوصی  ها شد  بانک  به 
بدهی های معوق بسيار كمتر از بخش دولتی است 
توانند  می  معوقات  بخش  این  دریافت  با  بانکها  و 
چرخه اقتصاد بنگاههای اقتصادی را به حركت در آورد. 
بخش  دو  را  اقتصادی  فعاالن  و  ها  بانک  وی 
اقتصاد كشور برشمرد و گفت: هماهنگی و  عمده 
ایجاد تعامل بين این دو بخش می تواند به توسعه 

اقتصادی كشور منجر شود. 
»محمود اسالميان« نایب ریيس اتاق اصفهان 
افزایش بهره وری واحدهای توليدی و بنگاه های 
اقتصادی را از وظایف اتاق برشمرد و گفت: در حال 
و  اعضا  آموزش  روی  بر  اتاق  اصلی  فعاليت  حاضر 

باالبردن توان مدیریت آن تمركز دارد. 
اتاق  سوی  از  مکانی  اختصاص  خواستار  وی 
اساس  بر  استان  اقتصادی  تشکلهای  به  اصفهان 
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار شد و گفت: 
مهمترین  از  اقتصادی  تشکلهای  دهی  سازمان 

وظایف اتاق به عنوان مادر تشکلهاست. 
اسالميان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مطالب 
عملياتی از سوی كميسيون های اتاق می تواند عالوه بر 
راهکارهایی  دولت،  به  مشکالت  و  مسایل  انتقال 

در سی و هفتمين جلسه هيات نمایندگان اتاق اصفهان مطرح شد؛

گسترش فعاليت های آموزشی اتاق و توسعه فضای فيزیکی 
متناسب با نياز فعاالن اقتصادی استان اصفهان

اخبار داخلی

بيشه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اتاق 
به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید برای ورود 
به شرایط جدید اقتصادی آماده كند زیرا در بهبود 

فضای كسب و كار نقش كليدی بازی می كند. 
و  صنعت  كميسيون  رناسی«ریيس  »مصطفی 
معدن اتاق اصفهان در این جلسه گفت: نقش اصلی 

اتاق تاالر گفت و گو بين فعاالن اقتصادی است. 
وی خواستار ایجاد مركزی با عنوان بيزنس سنتر 
)مركز تجارت(در اصفهان به همت اتاق شد و گفت: 
اقتصادی  فعاالن  تجمع  مركز  تواند  مركز می  این 
استان و همچنين بخش هایی از اتاق با هدف ایجاد 
تاالر گفت و گو و مركز آموزشی و تجاری برای آنان 

باشد. 
اتاق  نمایندگان  هيات  نادری«عضو  »عليرضا 
نقش  همواره  اتاق  گفت:  جلسه  این  در  اصفهان 
مهمی در توسعه فضای كسب و كار دارد و در این 
راستا باید از تمام ظرفيت خود برای بهبود شرایط 

موجود استفاده كند. 
نادری«  »عليرضا  جلسه  این  در  است  گفتنی 
جایگزین  اتاق  نمایندگان  هيات  جدید  عضو 
پيشين  مدیریت  نژاد«  سميعی  »محمدمسعود 

شركت فوالد مباركه معرفی شد. 
همچنين مصوب شد كه هيات ریيسه و كميته 
انتخاب  برای  را  پيگيری الزم  و  منتخب مطالعات 
زمين برای توسعه فضای فيزیکی اتاق انجام دهد. 
نمایندگان  هيات  به  را  خود  پيشنهادات  گزارش 

ارایه كند. 
پيشنهادات  نظر  تبادل  جلسه  مصوبات  دیگر  از 
پيش  موضوع  در  اصفهان  اتاق  نمایندگان  هيات 
نویس اصالحی فعاليت هيات نمایندگان اتاق ایران 

بود. 

در  نمایندگان  هيات  بينی«عضو  ذره  »جعفر 
بخش  بين  بيشتر  هماهنگی  خواستار  جلسه  این 
مركزی،  بانک  گفت:  و  شد  دولت  اقتصادی  های 
وزارت اقتصاد و دارایی و معاون اول ریيس جمهور 

در صدور بخش نامه ها باید هماهنگ باشند. 
نمایندگان  هيات  رنجبران«عضو  »سيدرسول 
اتاق اصفهان در این جلسه خواستار تمركز و سامان 
و  شد  اتاق  توسط  استان  های  تشکل  كليه  دهی 
پارلمان  اتاق نقش  گفت: بر اساس قوانين موجود 
بخش خصوصی را دارد و در این راستا باید نسبت 

به سامان دهی تشکل ها اقدام كند.  
 وی فرودگاه، هتل و نمایشگاه را از جمله بخش های 
در  متاسفانه  گفت:  و  برشمرد  شهر  یک  مهم 
فرودگاه  بخش  در  مهم  های  زیرساخت  اصفهان 
و نمایشگاه متناسب با فعاليت های اقتصادی این 

استان نيست.  
»مرتضی بيشه«ریيس كميسيون و آموزش های 
كاربردی اتاق اصفهان در این جلسه گفت: در طول 
یکسال 44 دوره كارگاه آموزشی و جلسات هفتگی 
طور  به   )spx( اصفهان  فرعی  پيمکانکاری  مركز 
مرتب در ساختمان شماره دو اتاق اصفهان برگزار 

شد.  
وی یکی از مهمترین وظایف اتاق را فعاليت های 
های  آموزش  گفت:  و  برشمرد  اعضا  به  آموزشی 
جاری  سال  در  اتاق  رویکرد  اثربخش  و  اثرگذار 
بوده و تالش شده كه نيازهای آموزشی واحدهای 

توليدی و اقتصادی توسط اتاق پاسخ داده شود. 
اتاق  دانشگاه  ریيس  و  مشاور  بازدید  از  وی 
استانبول در آینده از اتاق اصفهان خبر داد و گفت: 
اتاق  الگوی  اساس  بر  اصفهان  اتاق  آموزش  مركز 

استانبول برنامه ریزی و راه اندازی می شود. 

اخبار داخلی
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شدن مشکل هوای اصفهان هيچ دليلی ندارد برای 
ساليان متمادی فقط مطالعه كرد، گفت: باالخره باید 
قدم های درست را برمی داشتيم كه در این راستا، طرح 
كارشناسان  حضور  با  اصفهان،  هوای  كنترل  جامع 
دانشگاه های صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان و سایر 

سازمان های ذیربط و علمی شکل گرفت. 
وی با بيان اینکه در ایجاد طرح جامع كنترل هوای 
اصفهان به طور حتم مخالفت هایی نيز صورت گرفته 
است، افزود: با اینکه دليلی برای مورد موافقت گرفتن 
چنين طرح هایی از سوی تمامی افراد وجود ندارد، با 
این حال طی یک روند 6 ماهه تمامی نقطه  نظرهای 

ارسالی را در این مورد بررسی خواهيم كرد. 
استاندار اصفهان با اشاره به آلوده زا بودن برخی از 
صنایع اصفهان تصریح كرد: در صورتی كه وزارت نيرو و 
نفت، قادر به برطرف كردن مشکالت فی مابين نباشند، 

صنایع وابسته به دو وزارتخانه را تعطيل می كنيم. 
افزایش مشکالت زیست  محيطی اصفهان با ارتقای 

كميت  ها
استان  بازرگانی  اتاق  ریيس  »خسرو كساييان« 
اصفهان گفت: امروز ارتقای كميت ها در استان سبب 

بروز و افزایش مشکالت زیست محيطی شده است. 
وی با بيان اینکه در حال حاضر اصفهان با آالینده های 
جوی دست و پنجه نرم می كند، اظهار داشت: امروز 

جای هوای پاک در اصفهان خالی است. 
وی با تاكيد بر اینکه در گذشته اصفهان با مشکالت 
زیست محيطی مواجه نبوده است، اضافه كرد: با توسعه 
محيطی  زیست  مشکالت  با  فناوری ها  پيشرفت  و 
بسياری در استان مواجه شده ایم و آالینده های جوی 

در استان روز به روز در حال افزایش است. 
ریيس اتاق بازرگانی استان اصفهان با بيان اینکه 
تمام مجموعه ها در استان به دنبال ارتقای كميت ها 
هستند، تاكيد كرد: امروز ارتقای كميت ها در استان 
سبب بروز و افزایش مشکالت زیست محيطی شده 

است. 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در كشور هایی 
مانند چين، ایران و هند كه در حال پيشرفت هستند، 
ارتقای كميت ها به عنوان امری مهم قلمداد می شود، 
ادامه داد: امروز كيفيت ها در استان و كشور ایران فدای 
خود  برنامه های  در  باید  مسووالن  و  شده  كميت ها 

تجدید نظر كنند. 

همایش هوای پاک با حضور استاندار، ریيس اتاق و 
جمع از فعاالن محيط زیست در سالن همایش های 

بين المللی اتاق اصفهان برگزار شد. 
برنامه جامع كنترل كيفی آلودگی هوای اصفهان 

تدوین شد
»رسول زرگرپور« استاندار اصفهان در این همایش 
بين  از  تاریخی، سبب  و  راهبردی  گفت: غفلت های 
رفتن تعادل مثلث محيط زیست، انسان و فعاليت و در 
نهایت نابودی هوای اصفهان را به همراه داشته است. 

استاندار اصفهان ادامه داد: تنها برپایی تعادل بين 
ایجاد  انسانی، سبب  وفعاليت  انسان، محيط زیست 

هم افزایی خواهد شد. 
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه فعاليت های صنعتی 
انجام شده در اصفهان خارج از ظرفيت های این استان 
بوده است، گفت: در حالی بسياری از شهرهای كشور، 
خواستار قرار گرفتن در جایگاه دیار نصف جهان هستند 
كه از مشکالت این استان كوچکترین اطالعی ندارند. 
وی با بيان اینکه تنها روش های علمی و كارشناسی 
است،  اصفهان  ناپاک  هوای  مشکل  جوابگوی  شده، 
اظهار داشت: یکی از افتخارات دولت تدبير و اميد، 
پيگيری مطالبات به حق مردم است، اما به طور حتم 
دهه های  در  ریشه  هوا  آلودگی  مثل  مشکلی  بروز 
گذشته داشته و این دولت نمی تواند یک شبه مشکالت 

را برطرف كند. 
برطرف  برای  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  استاندار 

پاک  هوای  همایش  در 

اتاق اصفهان مطرح شد؛
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هشدار خطرناک برای محيط زیست است. 
مدیركل حفاظت محيط زیست استان اصفهان با 
تاكيد بر اینکه خشکسالی تاالب ها به عنوان یکی از 
مهم ترین عوامل ایجاد آالینده های طبيعی است، اضافه 
كرد: اصفهان از كانون های آلودگی خارجی و داخلی 

برخوردار است. 
وی آلودگی های انسان ساز را ناشی از تردد وسایل 
و  صنعتی  واحد های  و  كارخانه ها  فعاليت  نقليه، 
حال  در  كرد:  تاكيد  و  دانست  تجاری  كارخانه های 
حاضر حدود 74 درصد از آلودگی های اصفهان ناشی 

از تردد وسایل نقليه در سطح شهر است. 
كالنتری با بيان اینکه فعاليت نيروگاه ها نيز سبب 
نيروگاه ها  افزود:  می شود،  آالینده های جوی  تشدید 
از آلودگی های اصفهان را تشکيل  حدود 19 درصد 
می دهند، چرا كه سوخت مصرفی نيروگاه ها مناسب 

نيست. 
وی با تاكيد بر اینکه استاندارد نبودن حامل های 
انرژی از دالیل اصلی آالینده های جوی در كالن شهر ها 
باید  است، گفت: سوخت مصرفی در سطح شهر ها 
استاندارد شود و نيروگاه ها نيز باید برای فعاليت های 

خود از سوخت گاز استفاده كنند. 
مدیركل حفاظت محيط زیست استان اصفهان با 
اشاره به اینکه اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان 
كشور تلقی می شود، بيان كرد: در حال حاضر 10 هزار 
صنعت كوچک و بزرگ در اصفهان فعاليت می كنند. 

وی با بيان اینکه دو سوم واحد های صنعتی اصفهان 
در شش درصد مساحت استان واقع شده اند، گفت: 
عنوان صنعت  به  استان  واحد صنعتی  امسال 961 
آالینده شناخته شده اند و صنایع باید با استفاده از 
قانونی در راستای رفع مشکالت زیست  راهکار های 

محيطی خود تالش كنند. 

ارتقای  به  باید  مسووالن  اینکه  بيان  با  كسائيان 
كيفيت ها توجه كنند، تاكيد كرد: ما باید در راستای 
انتقال محيط زیست مطلوب و عاری از آالیندگی به 

نسل های آینده تالش كنيم. 
وی با تاكيد بر اینکه وضعيت فعلی هوای اصفهان 
در شان مردم اصفهان نيست، افزود: برنامه ریزی های 
الزم و اساسی باید برای خروج از بحران آلودگی هوا و 
مشکالت زیست محيطی موجود در استان انجام شود. 
19 درصد از آلودگی های اصفهان ناشی از فعاليت 

نيروگاه ها است
محيط  حفاظت  مدیركل  كالنتری«  »كيومرث 
 19 حدود  نيروگاه ها  گفت:  اصفهان  استان  زیست 
درصد از آلودگی های اصفهان را تشکيل می دهند، چرا 

كه سوخت مصرفی نيروگاه ها مناسب نيست. 
كالنتری با اشاره به اینکه محيط زیست در ایران به 
عنوان كشوری در حال توسعه از اهميت بسيار باالیی 
مسایل  روی  بر  توسعه  كرد:  تاكيد  است،  برخوردار 
اداره  این  ما در  و  اثر می گذارد  نيز  زیست محيطی 
به دنبال ایجاد یک تعادل زیست محيطی در استان 

هستيم. 
اصفهان  استان  زیست  محيط  مدیركل حفاظت 
افزایش  دالیل  از  یکی  را  شهر نشينی  توسعه 
آالینده های جوی دانست و گفت: در حال حاضر 
دو سوم جمعيت كشور شهر نشين و یک سوم آن نيز 
روستا نشين بوده و 86 درصد از جمعيت اصفهان 

نيز شهر نشين هستند. 
وی با تاكيد بر اینکه مصرف سوخت های استاندارد 
اصفهان  در  آالینده های جوی  افزایش  دالیل  از  نيز 
است، اظهار كرد: براساس سند چشم انداز توسعه در 
سال 1404 باید از جامعه ای بهره مند از محيط زیست 

مطلوب برخوردار شویم. 
كالنتری با بيان اینکه توسعه استان اصفهان در سه 
ادامه داد:  نبوده است،  دهه اخير مناسب و مطلوب 
توسعه استان به صورت متوازن و موزون صورت نگرفته 
است و توسعه باید پایدار، متوازن، موزون و متعادل 

باشد. 
مهم ترین  از  یکی  را  طبيعی  آالینده های  وی 
مشکالت استان دانست و تصریح كرد: وارونگی دما، 
اینورژن، ریزگرد ها و باران های اسيدی سبب تشدید 
آالینده های جوی می شود و آالینده های جوی یک 

اخبار داخلی
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و افزود: ما می توانيم نفت بفروشيم و نيروگاه اتمی 
بسازیم اما این به معنای توسعه نخواهد بود بلکه وقتی 
توسعه واقعی رخ خواهد داد كه توسعه یافتگی در ذهن 

ما شکل بگيرد. 
وی تصریح كرد: توسعه دو رویه دارد؛ رویه مادی و 
بيرونی همچون درآمد و رفاه و رویه رفتاری كه نقطه 
آغازین آن مادر است چرا كه هسته های اصلی آن در 

خانه شکل می گيرد. 
موجود  آمارهای  برخی  بررسی  به  ادامه  در  وی 
پرداخت و گفت: نسبت اشتغال زنان ایران به جمعيت 
باالی 15 سال زنان 30 درصد است در حالی كه در 

چين این رقم 65 درصد است. 
این استاد دانشگاه با بسيار پایين خواندن نسبت 
نرخ  نسبت  افزود:  كار  نيروی  كل  به  زنان  نيروی 
و  است  درصد  مردان 25  به  زنان  نيروی  مشاركت 
در حالی كه در ایران تالش بسياری كردیم تا بانوان 
تحصيالت دانشگاهی داشته باشند اما نرخ مشاركت 
اقتصادی زنان شاغل 13. 7 درصد است. این در حالی 
است كه در سال 55 این نرخ 12. 9 درصد بوده است 
و در این 35 سال این نرخ 1. 8 درصد رشد كرده است 
واین یعنی موانع سلبی را برداشته ایم اما قابليت ایجاد 

نکرده ایم. 
در  آنان  نقش  و  پارلمان  در  زنان  سهم  به  رنانی 
تصميم گيری در ایران اشاره كرد و گفت: این سهم 
در كشور ما 3 درصد است و فقط 10 كشور در دنيا 
هستند كه كمتر از ما سهم دارند كه معموال نيز پادشاه 

نشين هستند. 
مسووليت اجتماعی بانوان باید افزایش یابد

همچنين» قربان محمد پورقاز«به بررسی ابعاد 
مدیریت اقتصاد اسالمی و برنامه های تجاری حضرت 
خدیجه كبری) س( پرداخت و گفت: آیين اسالم در 
جهت تنظيم روابط اقتصادی بين انسان ها كه برای 
تامين نيازهای اقتصادی )یا رفع مشکالت اقتصادی( 
دستوراتی تدوین گردیده كه با عدالت اجتماعی مرتبط 

عضو هيات علمی دانشگاه اصفهان گفت: 25 درصد 
از زنان تحصيلکرده جذب بازار كار می شوند، یعنی 75 
درصد از زنان با تحصيالت دانشگاهی فاقد شغل و خانه 
دار هستند و از 17 درصد زنان تحصيلکرده كشور تنها 

35 درصد در بازار كار مانده اند. 
»محسن رنانی« در چهارمين همایش ملی بانوان 
با موضوع آموزه هایی از مسئوليت اجتماعی و ابعاد 
اقتصادی آن در زندگی حضرت خدیجه كبری )س( 
در اتاق بازرگانی با اشاره به نقش زنان در آینده توسعه 
ایران به تعریف توسعه پرداخت و اظهار كرد: منظور از 

توسعه تنها رفاه نيست، بلکه تحول ذهنی است. 
وی توسعه را شکوفایی ظرفيت های انسانی و ایجاد 
بسترهای الزم و كافی برای آن دانست و گفت: برای 
بيرونی  موانع  برداشتن  است،  دو شرط الزم  توسعه 
موانع  آوری فرصت های كافی و حذف  فراهم  یعنی 

درونی یعنی ایجاد قابليت های الزم. 
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ایجاد فرصت و 
قابليت را نوعی آزادی معرفی كرد و افزود: البته در 
آزادی  كلمه  از  مناسبی  های  برداشت  ما  كشور 
آزادی  یعنی  فرصت  ایجاد  حقيقت  در  شود،  نمی 

سلبی و ایجاد قابليت یعنی آزادی ایجابی. 
وی با اشاره به فعاليت های مردم و دولت در گسترش 
نقش زنان در جامعه گفت: تورم نيز در گسترش نقش 
زنان بی تاثير نبوده است به گونه ای كه نسبت رشد 
قيمت ها به نسبت تعداد دانشجویان دختر به پسر هر 

دو در این سه دهه افزایش یافته است. 
این استاد دانشگاه به تفاوت توسعه و رفاه اشاره كرد 

ابعاد اقتصادی آن در زندگی  محسن رنانی در همایش آموزه هایی از مسوليت های اجتماعی و 
حضرت خدیجه: 

52 درصد از زنان تحصيلکرده ایران جذب بازار كار می شوند

اخبار داخلی

با شناختن ارزشهای پایدار توانست از حضرت محمد 
وارزش هایی كه او برای مردم آورد، حمایت كند. 

فعال  بانوان  برای  الگوی مناسب  حضرت خدیجه 
اقتصادی است

»زهرا اخوان نسب«ریيس كميسيون توسعه توان 
اقتصادی و بازرگانی بانوان اتاق اصفهان در این جلسه 
گفت: هدف از برگزاری این همایش الگوسازی برای 
خانم هایی است كه فعاليت اقتصادی دارند و بر اساس 
تحقيقات انجام شده خانم های مسلمان به نوعی از 

الگوی خود فاصله گرفته اند. 
ابعاد  با  بانوان  بيشتر  آشنایی  همایش  این  دبير 
سيره  و  از سبک  الگوبرداری  و  تبيين  و  شخصيتی 
این  اهداف  جمله  از  را  بزرگوار  بانوی  این  زندگی 

همایش عنوان  كرد. 
وی افزود: از آنجایی كه تعداد بيشتری از بانوان به 
دليل نياز خانواده وارد بازار كار شده اند باید آنها را با 
الگوبرداری درست به مسير صحيح هدایت كنيم به 
طوری كه بتوانند با حفظ شأن بانوی ایرانی و جایگاه 

خانواده فعاليت خود را داشته باشند. 
ریيس كانون زنان بازرگان اتاق بازرگانی اصفهان، 
بانوان  برای  الگویی  خدیجه)س(  حضرت  داد:  ادامه 
حضرت  از  الگوبرداری  با  بانوان  و  هستند  مسلمان 
خدیجه)س( خواهند توانست در جامعه حركت كنند و 
قادر خواهند بود تجارت صحيح، حالل و از راه درست 

داشته باشند. 
در حاشيه همایش نمایشگاهی با موضوع زندگی 
حضرت خدیجه )س(، شامل40 اثر نقاشی با عنوان های 
یار مناجات ها، خانه حضرت خدیجه، خطبه حضرت 
به  اقتدار  بانوی  و  ابوطالب در عقد حضرت خدیجه 

نمایش گذاشته شده است. 
توانمندسازی  با همکاری موسسه  نمایشگاه  این   
حضرت خدیجه )س( و كميسيون بانوان اتاق اصفهان 
در نگارستان امام خمينی به مدت سه روز برگزار شد. 

اقتصادی فقه  ابواب  ارایه كرده كه در  قواعدی كلی 
اسالمی به تفصيل بيان گردیده است. 

وی افزود: بانوان برای اینکه از نظر اجتماعی مسوول 
و فعال باشند می توانند كم كم شروع كنند. ماهی 
یکبار از مهارت، توانایی ها و عالیق خود در راه كمک 
همه  كه  كنند  دقت  كنند.  استفاده  اجتماع  به 
های اجتماعی چه فردی و چه شركتی  مسووليت 
كامالً داوطلبانه است و بر این ایده استوار است كه 
به جای منفعل بودن نسبت به مشکالت اجتماعی، 

اقدامی فعال به آن داشته باشيم. 
وی مسووليت اجتماعی فردی درمقایسه با مسووليت 
اجتماعی گروهی را مفهومی جدید عنوان كرد و گفت: 
مسووليت اجتماعی فردی با ایجاد یک موضع فعال 
نسبت به تاثيرگذاری مثبت بر دیگران و محيط بيرون 

از دایره خود بسط می یابد. 
پورقاز تصریح كرد: مسووليت اجتماعی فردی اساس 
مسووليت اجتماعی گروهی است زیرا یک اجتماع از 
افراد تشکيل شده است و درنتيجه فرهنگ مسووليت 
اجتماعی را مشخص می كند. این رابطه آميخته بين 
مسووليت اجتماعی گروهی و مسووليت اجتماعی فردی 
است. افراد از نظر اجتماعی مسووليت پذیرتر شده و در 
واكنش به این اجتماع ها باید برای برآوردن نيازهای 

افراد مسووليت پذیری اجتماعی بيشتری پيدا كنند. 
وی تاكيد كرد: مسووليت اجتماعی یعنی رفتارهای 
مضر، مخرب و غيرمسووالنه كه ممکن است به جامعه، 
افرادی كه در آن زندگی می كنند و محيط آن ضرر 

بزند را از بين ببریم. 
خود  پایدار  های  ارزش  شناسایی  نيازمند  بانوان 

می باشند
بازاریابی  ارتباطات  اسفرجانی«مشاور  »شهرزاد 
در این سمينار به موضوع »تعادل در كار و زندگی« 
پرداخت و گفت: ذهن سالم، در انتظار آدرس است اما 
آن را از كار می اندازیم و فقدان جزیيات، مدل طرح 
ناكامی است!آگر به آن برنامه ندهيم، محيط به آن 

برنامه می دهد. 
وی توسعه پایدار را پایداری برارزشهای پایدار تعریف 
كرد و گفت: مشکل این است كه وقتی به آن می رسيم 

می فهميم ما نمی دانيم از زندگی چه می خواهيم؟
بانوی  اولين  خدیجه  حضرت  كرد:  تصریح  وی 
بازرگان حضرت خدیجه اولين بانوی بازرگانی بود كه 

اخبار داخلی
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هشتمين همایش و نمایشگاه بين المللی مدیریت 
از  بيش  سبز  سفرای  و  نمایندگان  حضور  با  سبز 
ها  سازمان  كارشناس  و  مدیر  و 1500  كشور   50
و نهادهای دولتی و بخش خصوصی نهم بهمن در 

سالن همایش های برج ميالد برگزار شد. 
سوی  از  الزم  امتيازات  كسب  با  اصفهان  اتاق 
انجمن مدیریت سبز توانسته لوح نقره دفتر كار سبز 
را دریافت كند. مصرف بهينه انرژی و جلوگيری از 
آالیندگی محيط زیست از جمله موارد رعایت شده 

این اتاق به شمار می آید. 
شمسی   1310 سال  در  اصفهان  بازرگانی  اتاق 
تاسيس و هم اكنون با سه هزار عضو دومين اتاق 

بزرگ كشور پس از تهران به شمار می آید. 
ابتکار«ریيس  »معصومه  مراسم  این  حاشيه  در 
به عنوان  از محيط زیست كشور  سازمان حفاظت 
منتخب دریافت جایزه معنوی ˈیک عمر دستاورˈ 

معرفی شد. 

اتاق اصفهان به عنوان نخستين اتاق كشور موفق 
سبز  كار  دفتر  المللی  بين  گواهينامه  دریافت  به 
)Green office(از جامعه مدیریت سبز اروپا شد. 
این  اصفهان،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
گواهينامه در حاشيه هشتمين همایش و نمایشگاه 
بين المللی مدیریت سبز از سوی ریيس بنياد جهانی 
انرژی و دبيركل جامعه مدیریت سبز اروپا به ریيس 

اتاق اصفهان اهدا شد. 
 )Green office سبز)  كار  دفتر  است  گفتنی 
شامل اجرای مميزی داخلی در 9 حوزه انرژی، آب، 
كاغذ، پسماند، حمل و نقل، خرید، تداركات، صدا و 
هوا است كه بایستی منطبق بر خط مشی جامعه 

مدیریت سبز اروپا باشد. 

در هشتمين همایش و نمایشگاه بين المللی مدیریت سبز؛

اتاق اصفهان نخستين اتاق Green Office كشور شد

اخبار داخلی

در نشست مسوولين مپفا مطرح شد: 

و  كوچک  بنگاههای  توسعه  عامل  پيمانکاری  مبادالت  مركز   
متوسط اقتصادی است 

اصفهان  اتاق  و معدن  ریيس كميسيون صنعت 
توسعه  عامل  پيمانکاری  مبادالت  مركز  گفت: 

بنگاههای كوچک و متوسط اقتصادی است. 
»مصطفی رناسی«در نشست مسوولين مپفا در 
مركز  ساله  یک  فعاليت  به  اشاره  با  اصفهان  اتاق 
مبادالت پيمانکاری فرعی اصفهان )مپفا( گفت: نرم 
اتاق خریداری  توسط    match making افزار  
آن  در  كارفرمایان  و  پيمانکاران  اطالعات  و  شده 

ثبت می شود. 
وی اضافه كرد: تاكنون 105 شركت پيمانکاری 
و 18 كارفرمای بزرگ استان در این نرم افزار ثبت 
قراردادهای متعدد  به تنظيم  نام كردند كه منجر 

شده است. 
بررسی  برای  یونيدو  كارشناسان  حضور  از  وی 
وضعيت مپفا و ارایه تجربيات در اصفهان خبر داد و 
گفت: استفاده از تجربه spx سایر كشورها از برنامه های 
نشست مشترک با مسوولين و كارشناسان یونيدو است. 
رناسی در بخش دیگری از سخنان خود تشکيل 
كنسرسيوم های صنعتی را الزم دانست و گفت: در 
بخش پروژه های نفتی، معدنی و فوالدی نيازمند 
تشکيل كنسرسيوم هایی هستيم كه شركت های 

كوچک و متوسط را سازمان دهی كند. 
فرایند  در  پيمانکاران  عملکرد  بر  نظارت  وی 
با كارفرمایان را از وظایف مپفا برشمرد و  قرارداد 
از  پيمانکاران  تواند مشکالت  این مركز می  گفت: 

طریق دولت پيگيری كند. 
و  ایجاد  كميته  صفرنوراهلل«مسوول  »علی 
توسعه كنسرسيوم های صنعتی كميسيون صنعت 
 80 گفت:  جلسه  این  در  اصفهان  اتاق  معدن  و 
های  شركت  اختيار  در  كشورهای  اقتصاد  درصد 
كوچک و متوسط است و كشورهای موفق توانسته 
اند آن شركتها را سامان بخشند و توليد و صادرات 

قابل توجهی را به خود اختصاص دهند. 
وی بازاریابی و حضور در نمایشگاه های تخصصی 

را دو راهکار موثر در توسعه این مركز برشمرد. 
وی اصفهان را پایلوت راه اندازی این مركز اعالم 
مركز  این  كنون  تا  گذشته  سال  از  گفت:  و  كرد 
دریافت  خود  اعضای  برای  هایی  پروژه  توانسته 
 Espx كند و اميدواریم تا پایان سال 93 بتوانيم

اصفهان به Ispx ایران تغيير دهيم. 
وی هدف اصلی ایجاد مپفا را حضور در بازارهای 
متوسط  و  كوچک  های  شركت  تجمع  و  جهانی 
كوچک  های  شركت  گفت:  و  برشمرد  پيمانکاری 
داشته  صادرات  توانند  نمی  تنهایی  به  متوسط  و 
باشند ولی با كمک مپفا می توانندصادرات كنند. 

صفرنورالل با اشاره به اظهارات اخير وزیر نفت در 
ناتوانی بخش خصوصی در انجام پروژه های نفتی 
گفت: اینکه شركت های متوصط و كوچک ایرانی 
نمی توانند پروژه های بزرگ نفتی را به سرانجام 
را  آنان  باید  ولی  است  درستی  حرف  برسانند 
توانمند ساخت تا بتوانند پرژوه های بزرگ داخلی 

و بين المللی را به نتيجه برسانند. 
وی نبود قانون برای كنسرسيوم های صنعتی، نبود 
فرهنگ انجام كار گروهی بين شركت های ایرانی، 
آماده نبودن شركت های دولتی در تحول پروژه ها 
به شركت های داخلی و ایجاد شرایط سخت بخش 
های مالياتی و بيمه ای برای كنسرسيوم ها  از جمله 

دالیل رشد نکردن كنسرسيوم ها در ایران است. 
وی فرهنگ سازی و نهادینه سازی كنسرسيوم 
در ادبيات اقتصادی ایران را الزم و ضروری دانست 
و گفت: این كميته در این راستا اقدام به تهيه نمونه 
و  شركتها  بين  روابط  تنظيم  نامه  آیين  و  قرارداد 
همچنين معضالت قانونی پيش روی كنسرسيوم ها 
شناسایی و در قالب الیحه پيشنهادی به مسوولين 

اخبار داخلی
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دولتی جهت تصویب در مجلس ارایه می شود. 
وی سومين رویکرد این كميته را فرهنگ سازی 
كار جمعی بين شركت های اقتصادی استان عنوان 

كرد
بازرگانی اصفهان  اتاق  صفرنورالل به سفر هيات 
مركز  تجارب  از  استفاده  و  تركيه  استانبول  به 
همکاری  سفر  این  در  كردوگفت:  اشاره  استانبول 
بين مراكز اصفهان، استانبول، فرانسه و مالزی مورد 

تاكيد طرفين قرار گرفت. 
كه  خواست  دولتی  بزرگ  های  شركت  از  وی 
معرف  مركز  این  به  پروژه  قالب  در  خود  نيازهای 
كنند تا این مركز با استفاده از ظرفيت های موجود 

پيمانکاران متناسب را به آنان معرفی كند. 
جمله  از  نفت  شركت  كرد:  اضافه  صفرنورالل 
كارفرمایان بزرگ كشور است كه می تواند قطعات 
مهم  این  كندو  تهيه  داخل  در  را  خود  نياز  مورد 
نيازمند اطالع رسانی به شركت های داخلی است. 
اصفهان  مپفا  باشی«مسوول  خيام  »احسان 
تخصصی  های  دوره  گفت:  نشست  این  در 
 2666 مركز  این  توسط  سال  یک  طی  آموزشی 
نفر ساعت در 30 دوره آموزشی برگزار كه 696 
ها  دوره  این  در  پيمانکاری  شركت   144 از  نفر 

داشتند.  شركت 

یک  جاری  سال  ابتدای  از  داشت:  اظهار  وی 
مركز  توسط  قرارداد  تومان  ميليون  و 65  ميليارد 
برای اعضای خود تنظيم شده و این در حاليست 
كه مركز تركيه كه از سال 1990 فعاليت خود را 
آغاز كرده و در سال گذشته ميالدی 500 ميليون 

یورو قرار داد بسته است. 
در  حضور  و  بازاریابی  تورهای  برگزاری  وی 
نمایشگاه های داخلی و خارجی را از برنامه هالی 
این مركز برشمرد و گفت: عضویت در مپفا نيازمند 
رعایت حداقل های مورد نياز در این مركز را دارد و 
كليه خدمات آموزشی و مشاوره ای مركز به صورت 

رایگان به اعضا ارایه می شود. 
 وی از تشکيل شش گروه صنایع فلزی، صنایع 
و  الستيک  برق،  صنایع  سنگين،  خودرو  نفتی، 
قطعات خودرو سبک توسط مپفا اصفهان خبر داد. 
و  صنعت  كميسيون  دبير  صفوی«  »سيدرضا 
معدن اتاق اصفهان در این جلسه از تشکيل شورای 
كميسيون  این  نظر  زیر  اصفهان  مپفا  راهبردی 
بازار،  توسعه  گزارش  هفته  هر  گفت:  و  داد  خبر 
های  برنامه  بررسی  و  پيمانکاران  توانمندسازی 
می  قرار  ارزیابی  مورد  شورا  توسط  شده  تدوین 

گيرد.  

اخبار داخلی

دوره آموزشی مدیریت موفق تشکل های اقتصادی با 
حضور نمایندگان 30 تشکل اقتصادی استان در سالن 

اجتماعات اتاق اصفهان برگزار شد. 
ریيس  آبادی«نایب  سهل  عبدالوهاب  »سيد 
اتاق اصفهان در ابتدای این دوره یک روزه خواستار 
تشکيل مجمع تشکلهای اقتصادی استان شد و گفت: 
هماهنگی و همراستایی بين تشکلها می تواند به توسعه 

فعاليت های اقتصادی اعضا منجر شود. 
وی وجود تشکل های فعال از جمله اتاق بازرگانی، 
خانه صنعت و معدن، انجمن مدیران صنایع، كانون 
كارفرمایان و انجمن های همگن را از ظرفيت های 

استان اصفهان در بخش تشکلها عنوان كرد. 
در  را  تشکلها  كه  خواست  دولت  از  آبادی  سهل 
مدیریت اجرایی كشور سهيم كند و افزود: اعضای این 
تشکل ها می توانند در كنار دولت مسایل اقتصادی و 

اجتماعی را حل كنند. 
»سيدعليرضا سياسی راد«مدرس و كارشناس 
ارشد تشکلها در این دوره گفت: تشکلهای اقتصادی با 
منفعت مشترک می توانند كاالی جمعی توليد كنند و 
در عرصه فعاليت های خود مسایل و مشکالت را با كار 

جمعی برطرف كنند. 
وی سرمایه گذاری در كاالهای عمومی را یک موضوع 
مشاركت  گفت:  و  برشمرد  ها  تشکل  برای  كليدی 
داوطلبانه برای توليد كاالهای مشترک و خدمات معين 

می تواند همکاری بين اعضا را تقویت بخشد. 
سياسی راد ارتباط، تعهد، اعتماد و هنجار را چهار 
گفت:  و  برشمرد  تشکل  یک  اعضای  همکاری  الزام 
شرط مهم در تشکل ها اعتماد سازی بين اعضا جهت 

انجام یک فعاليت گروهی است. 

وی ميزان نفوذ در دولت را بستگی به نياز دولت به 
تشکلها عنوان كرد و گفت: برقراری ارتباط دو طرف 
بين دولت و تشکلها می تواند زمينه توسعه همکاری 

های دو طرف و توسعه فضای كسب و كار شود. 
حدادی خواستار تعيين حق عضویت متناسب با خدمات 
ارایه شده از سوی تشکل شد و گفت: تشکلها برای درآمد 
زایی می توانند خدمات ارزنده به اعضا ارایه كنند، همچنين 
برگزاری نمایشگاه تخصصی و انتشار نشریه از جمله ردیف 

های درامدی تشکل ها می تواند باشد. 
وی ارایه مشاوره، اقتاع منطقی، تاثيرگذری از طریق 
هيجانات و توجه به قوت ها را از عوامل تاثيرگذاری بر 

مدیریت تشکل ها برشمرد. 
این  در  تشکلها  امور  »هادی حدادی«كارشناس 
دوره گفت: تشکلها باید اعضای خود را در جریان كليه 
فعاليت های خود قرار دهد و موفقيت های حاصل 

شده را به اعضا اطالع رسانی كند. 
وی تسهيم اطالعات برای كاهش تنش ميان اعضا را 
مهم ارزیابی كرد و گفت: اگر اهداف در تشکلها اعالم 
نشود و در بين اعضا معرفی نشود نمی توان انتظار 

حمایت از آنها داشته باشيم. 
 وی ادغام تشکلهای موازی در یکدیگر و یا ایجاد 
سازمان باالدست را گامی موثر در توانمند ساختن آن 
تشکل برشمرد و گفت: اگر تشکلی نتواند 70 درصد 
فعاالن یک بخش را در خود عضو كند نمی توان انتظار 

موفقيتی از این تشکل داشت. 
وی عضویت شركت های بزرگ و موثر در تشکلها را باعث 
توانمند سازی آن تشکل نام برد و گفت: اعضای تشکلها باید 
در جریان اخبار حوزه كاری خودبه صورت روزانه قرار گيرند 

تا بتوانند تصميم به موقع در واكنش ها بگيرند
مشترک  دبيرخانه  همت  به  آموزشی  دوره  این 
اتاق اصفهان و  اقتصادی  كميسيون ها و تشکلهای 

مدیریت تشکلهای اتاق ایران برگزار شد. 

در دوره آموزشی مدیریت موفق تشکل های 
اقتصادی در اتاق اصفهان مطرح شد؛

هماهنگی و هم راستایی بين 
تشکلها می تواند به توسعه 
فعاليت های اقتصادی اعضا 

منجر شود

اخبار داخلی
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نسبت به توليدكننده انجام مي شود در شأن او نيست. 
بر اساس اظهارات نایب رئيس اتاق اصفهان نباید 
كه  چرا  كرد  عجله  هدفمندي  دوم  فاز  اجراي  در 
هنوز زیرساخت ها آماده نيست. بنابراین دوباره شاهد 
مشکالت جدیدي با عملياتي شدن مرحله دوم این 

قانون خواهيم بود. 
وي تأكيد كرد: در حال حاضر نشاط بعد از انتخاب 

دولت تدبير و اميد به انتظار تبدیل شده است. 
بيكاري چالش اصلي اقتصاد و جامعه ايران

اتاق  رئيسه  هيأت  عضو  اسالميان«،  »محمود 
قبول  از  بعد  نعمت زاده  اقدامات  به  اشاره  با  ایران، 
را  آن چه  باید  دولت  كرد:  تأكيد  وزارت،  مسؤوليت 
كه تحویل گرفته است مکتوب كند تا در تاریخ ثبت 
شود. در این هشت سال آسيب هاي جدي به بخش 

توليد، وضعيت معدن و كشاورزي وارد شد. 
اشتغال،  بحران  حاضر  حال  در  وي  اعتقاد  به 
فقر،  است.  كشور  امروز  مسئله  پرچالش ترین 
به  نباید  و  بوده  جدي  معضل  بي كاري  گرسنگي، 

در اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه ها 
عجله نكنيم

ریيس  نایب  »سيد عبدالوهاب سهل آبادي«، 
اتاق اصفهان و ریيس خانه صنعت و معدن كشور 
اتاق و خانه هاي صنعت كشور اعالم  از تعامل بين 
رضایت كرد و گفت: این تعامل یک اتفاق خوشایند 

است كه باید تداوم داشته باشد. 
وي در ادامه از گزارش هاي بخش توليد و صنعت 
سخن گفت. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادي 
هنوز فضا براي توليد و صنعت آن طور كه باید بهبود 
نيافته است هنوز اخبار نااميدكننده به گوش مي رسد. 
سهل آبادي از افزایش 6 تا 10 برابري مواد معدني 
شاهد  معادن  بخش  در  كرد:  تصریح  و  داد  خبر 
از  برخي  هستيم.  محلي  افراد  سوي  از  فاشرهایي 

آن ها تعطيل شده اند. 
وي ادامه داد: بانک ها، تأمين اجتماعي و دارایي 
كه شركاي تجاري و فعاالن اقتصادي هستند بدون 
هيچ حکم دادگاهي حکم صادر كرده و آن را به اجرا 
مي گذارند. دولت باید به این وضعيت رسيدگي كند. آنچه 

نايب رييس اتاق اصفهان در سی و دومين نشست ماهيانه هيات نمايندگان اتاق ايران: 

در اجراي مرحله دوم هدفمند كردن یارانه ها عجله نکنيم

اخبار داخلی

خواستار شد و گفت: رسيدگي به وضعيت قوانين 
یکي از نکات جدي است كه باید در دستور كاري 
از  زیادي  تعداد  شدن  اجرایي  با  گيرد.  قرار  دولت 
قوانين مسکوت مانده حتماً وضعيت فضاي كسب و 

كار كشور بهبود پيدا مي كند. 
بر اساس اظهارات وي افراد حقوقي و حقيقي در 
مقابل قانون به یک چشم دیده نمي شوند كه یک 
صنعت بزرگ براي اقتصاد ایران محسوب مي شود. 

باید این قوانين یک طرفه لغو شوند

»سيد رسول رنجبران«، عضو هيأت نمایندگان 
بنگاه داران خوبي  نکته كه دولت ها  این  بر  تأكيد  با 
نيستند و تنها منابع را به هدر مي دهند، تشریح كرد: با 
توجه به سياست هاي اصل 44 باید بنگاه هاي زیر نظر 
وزارت خانه ها واگذار شود. اميدوارم این دولت جدي تر 

از دولت هاي گذشته در این وادي قدم بردارند. 

سادگي از كنار آن ها بگذریم. 
اسالميان با بيان این نکته كه سرمایه گذاري هاي 
كرد:  عنوان  است،  گرفته  صورت  كشور  در  خوبي 
اولویت امروز راه اندازي واحدهاي توليدي قفل شده 
سرمایه گذاري هاي  از  بهره گيري  و  شده  تعطيل  یا 
حركت  به  را  توليد  باید  است.  شده  انجام  قبل  از 
درآوریم. اگر طبق این مدل گام بر نداریم حکومت 
یا دولت مجبور به اتخاذ تصميمات سفت و سخت 

خواهد شد. 
عضو هيأت رئيسه اتاق ایران درخواست كرد: همه 
با واحدهاي بدهکار به بانک، رفتار كلي و  برخورد 
یکسان با همه را كنار بگذارید و با شناسایي تک تک 
آن ها اجازه دهيم گره كور به وجود آمده به راحتي 

گشوده شود. 

نمایندگان،  هيات  عضو  رناسي«  »مصطفی 
بازنگري قوانين و اجراي برخي قوانين مسکوت را 

اخبار داخلی
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اخبار داخلی

همایش های  برگزاری  و  فناوری،برنامه ریزی  هر 
ملی,جذب و هدایت نخبگان ایرانی داخل و خارج 
،ایجاد  فناوری ها  این  توسعه  و  تکميل  به  كشور 
شركت های دانش بنيان در هر حوزه و استقرار در 

مراكز رشد پارک های فناوری اعالم كرد. 
وی به تشریح اقدامات انجام شده در هر شبکه 
اشاره كرد و گفت:در بخش چاپگرهای سه بعدی 
،برگزاری یک همایش نيم روزه،تهيه جزوه آموزشی 
فناوران،شناسایی  اعضا،شناسایی  بين  در  انتشار  و 
كارآفرینان،شناسایی بهره برداران و تعيين ماموریت 

این شبکه در دستور كار شبکه قرار گرفته است.
خلق  و  كارآفرینی  كرد:برای  تصریح  خسروی 
و  مدیریتی  ایده،مهارتهای  عنصر  سه  به  ثروت 
چرخش  طرح  در  و  است  نياز  كارآفرینانه  نگرش 
اعضا  برای  عنصر  سه  هر  شود  می  سعی  مغزها 

تامين گردد.

ششمين پروژه چرخش مغزها در سالن همایش 
های بين المللی اتاق اصفهان برگزار شد.

»كوروش خسروی«مدیر پروژه چرخش مغزها 
و  صنعتگران  تعامل  را  پروژه  این  اصلی  هدف 
سرمایه گذاران با نخبگان داخل و خارج برشمرد و 
گفت:سه عنصر اصلی این پروژه نوآوران،فراگيران و 

عالقمندان  است .
فناوری  پنج شبکه جدید شامل  از طراحی  وی 
خاک،صنعت  بدون  بعدی،كشت  سه  چاپگرهای 
مغناطيس ،پردازش تصویر و ماشين بينایی در این 

پروژه خبر داد.
و  توسعه  را   شبکه  این  كلی  ماموریت  وی 
بازار،بازدید  و  كاربران  صنعت،  به  فناوری  معرفی 
فناوری  از  بهره بردار  یا  توليدكننده  واحد های  از 
مربوطه،تدوین  خارجی  نمایشگاه های  از  ،بازدید 
فناوری ها،تعریف  این  سازی  تجاری  مدل های 
دوره های آموزش و تربيت نيروی انسانی متخصص 

ششمين پروژه چرخش مغزها در اتاق اصفهان برگزار شد

ایران  اتاق  تشکلهای  بخش  نمایندگان  با حضور 
نخستين انتخاباتt هيات مدیره و بازرس كانون زنان 
بازرگان استان اصفهان در اتاق بازرگانی برگزار شد. 
این  در  اصفهان،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
»صفا  رای،   10 نسب«با  اخوان  »زهرا  انتخاب 
رای،   9 با  گلشن«  زهرا   « رای،   10 با  صادقی« 
»محبوبه كریمی« با 8 رای و »ندا زمانی« با 8 رای 
به عنوان اعضای اصلی هيات مدیره انتخاب شدند. 

اصفهان  بازرگان  زنان  كانون  مدیره  هيات  اعضای 
انتخاب شدند

به  نيز  گشا  مشگل  فریده  و  رضوی  ناهيد  خانمها 
عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. 

همچنين خانم گلدسته با 7 رای به عنوان بازرس 
البدل  بازرس علی  به عنوان  اصلی و شعله ریاحی 

انتخاب شد. 
اساسنامه  اعضا  جلسه،  این  در  كه  است  گفتنی 
تصویب  به  را  اصفهان  استان  بازرگان  زنان  كانون 

رساندند. 

اخبار داخلی
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و  صنعت  كميسيون  رناسی«ریيس  »مصطفی 
معدن اتاق اصفهان در ابتدای این نشست گفت: به 
جای افزایش صادرات كاال و خدمات شاهد صادرات 

نخبگان به سایر كشورها هستيم. 
هزار  ساالنه 150  مهاجرت  آمار  به  اشاره  با  وی 
جوان نخبه كشور به خارج گفت: كشورهای دیگر 
به راحتی از سرمایه انسانی متخصص ایرانی بدون 
صرف هزینه ای استفاده می كنند و این در حاليست 
كه برای یک جوان 25 ساله بيش از 500 هزار دالر 

هزینه می شود. 
و  توليد  مسایل  اگر  كرد:  نشان  خاطر  رناسی 
صنعت حل شود جوانان به حضور در ایران و فعاليت 

در واحدهای صنعتی تشویق می شوند. 
وی اظهار نگرانی كرد كه كشور در چند سال آینده 
با چالش پایين آمدن ضریب هوشی)IQ( روبروست. 
اقتصادی  واحدهای  كه  شرایطی  در  گفت:  وی 
و سودآور  كنند  می  فعاليت  درصد  با ظرفيت 30 
كنند،  پرداخت  وام  اقساط  توانند  نمی  و  نيستند 
بانکها با حجم عظيمی از معوقات بانکی روبرو می 
شوند و برای درمان این مساله باید رونق اقتصادی را 

جایگزین ركود اقتصادی كرد 
وی از عزم دولت در حل مسایل اقتصادی كشور 
در  عقالنيت  شدن  حاكم  گفت:  و  كرد  استقبال 
تصميمات اقتصادی دولت اميدواری را در نزد فعاالن 

اقتصادی ایجاد كرده است. 

اقتصاد توصيف كرد و گفت: با وجود داشتن 70 سال 
سابقه برنامه ریزی همواره بودجه ریزی به معنای 

هزینه كردن دالرهای نفتی تلقی می شود. 
صادراتی  های  هلدینگ  باید  بازرگانی  های  اتاق 

تشکيل دهند
وی به نقش اتاق در سياست گذاری صحيح اقتصاد 
كشور اشاره كرد و گفت: اتاق با برقراری ارتباط با 
نهادهای قانون گذاری و تدوین سياست حمایت از 
فعاالن اقتصادی بویژه در عرصه صادرات می تواند 

نقش بسزایی داشته باشد. 
تهران  دانشگاه  استراتژیک  تحقيقات  مركز  مدیر 
تصریح كرد: اتاق های بازرگانی می توانند با تشکيل 
كسب  و  بازار  معرفی  در  صادراتی  های  هلدینگ 
اطالعات از بازارهای هدف صادراتی نقش موثری در 

توانمند شدن اعضای خود داشته باشد. 
در  ها  هلدینگ  این  تشکيل  داد:  توضيح  وی 
تجميع و تقویت توان گروهی فعاالن اقتصادی موثر 
است و باید از ظرفيت های موجود برای حضور در 

بازارهای جهانی استفاده شود. 
متحده  امارت  كشور  اقتصادی  آمارهای  به  وی 
عربی در سال 2013 اشاره كرد و گفت: درآمدهای 
نفتی پنجمين درآمد این كشور كه جزو كشورهای 
صادركننده نقت )اپک( است و این در حاليست كه 
ترانزیت، صادرات مجدد، خدمات و توریسم اولویت 

اول تا چهارم درامدزایی این كشور است. 
با صادرات منفی نخبگان روبرو شدیم

كاالی صادراتی می تواند به اقتصاد كشور كمک كند. 
ارزش  كاهش  و  دالر  نرخ  صعودی  افزایش  وی 
ریال را به نفع صادرات كشور ندانست و گفت: هزینه 
تمام شده كاالهای ساخته شده چندین برابر افزایش 

قيمت ارز افزایش می یابد. 
استاد دانشگاه تهران خطاب به فعاالن اقتصادی 
گفت: دیگر نمی توان بر روی درآمدهای نفتی دولت 
حسابی باز كرد زیرا دولت تالش دارد كه با سياست 

انقباضی از افزایش تورم در جامعه جلوگيری كند. 
صنعت ایران وابسته به دولت پرورش یافته است

وی سنت گرایی در صنعت كشور را مورد انتقاد 
قرار داد و گفت: مشکل صنعت ایران این است كه 
وابسته به والدین خود پرورش یافته است و همواره 
منتظر دولت و عملکرد آن است و این در حاليست 
كه با فرایندهای مدیریت یک بنگاه اقتصادی بين 

المللی كمتر آشنایی دارد. 
از  یکی  را  جهانی  بازارهای  در  بازاریابی  وی 
صنعتی  واحدهای  موفقيت  ابزارهای  مهمترین 
دانست و گفت: توجه اندک به تبليغات بين المللی 
و نبود ساختارهای قدرتمند بازاریابی و تبليغات در 

واحدهای صنعتی از جمله موارد قابل تامل است. 
وی توجه به بخش خدمات و تامين مواد اوليه را 
دو موضوع مهم برای فعاالن اقتصادی برشمردوگفت: 
در صورتی كه تحریم های اقتصادی افزایش یافت 
واحدهای صنعتی نباید طرح توسعه داشته باشند و 
باید با تامين مواد اوليه خود به دنبال حفظ ميزان 

توليدات فعلی باشند. 
یوسفی در ادامه اظهار داشت: اگر اوضاع اقتصادی 
كشور خوب شود دولت رقيب بخش خصوصی می 
شود زیرا موضوع سودآوری مطرح می شود و دولت 
همچنان 80 درصد اقتصاد كشور را در اختيار دارد. 
برای  سم  مانند  را  كشور  به  نقدینگی  ورود  وی 

مدیر مركز تحقيقات استراتژیک دانشگاه تهران در نشست تخصصی راهکارهای اجرایی و عملياتی 
توسعه صادرات غير نفتی: 

با برداشتن تحریم ها شاهد كاهش شدید قيمتها نخواهيم بود

تهران  دانشگاه  استراتژیک  تحقيقات  مركز  مدیر 
گفت: برداشتن تحریم های اقتصادی باعث كاهش 
شدید قيمت كاال و خدمات نمی شود زیرا تورم در 
اقتصاد ایران ریشه دار است و با كاهش تحریم ها 

نمی توان انتظار ریشه كن شدن تورم را داشت. 
تخصصی  نشست  در  يوسفی«  »عليرضا 
راهکارهای اجرایی و عملياتی توسعه صادرات غير 
اتاق  معدن  و  صنعت  كميسيون  توسط  كه  نفتی 
سياست  كرد:  تصریح  بود،  شده  برگزار  اصفهان 
كنترل  هدف  با  انقباضی  یازدهم  دولت  اقتصادی 
تورم و ثبات قيمتها ست و این در حاليست كه با 
مسایلی از قبيل افزایش حامل های انرژی و افزایش 

25 درصدی حقوق كاركنان روبروست. 
یوسفی گفت: سکه طالیی كه قيمت 15 ميليون 
ریال را به خود دیده نمی تواند به قيمت 1/5 ميليون 
نمی  تومان  بازگردد و همچنين دالر 4 هزار  ریال 

تواند به 1000 تومان بازگردد. 
سال 95 با بحران نيروی انسانی روبرو خواهيم شد
وی با اشاره به پدیده مهاجرت نخبگان كشور گفت: 
كشورهای توسعه یافته به دنبال جذب نخبگان اند 
نه افرادی كه دارای مدرک می باشند و از این رو 
ساالنه 150 هزار نخبه ایرانی را به كشورهای خود 

جذب می كنند. 
پول  برداشتن  مانند  به  را  نخبگان  مهاجرت  وی 
از قلک تشبيه كرد و گفت: برداشتن روزانه از قلک 
روزی به آخر می رسد و سرمایه ای برای برداشتن 

وجود ندارد. 
نفتی  افزایش صادرات غير  صادرات مجدد كليد 

است
پيشنهاد  اصفهان  استان  اقتصادی  فعاالن  به  وی 
كرد كه صادرات مجدد را مورد توجه قرار دهند و 
افزود: تقویت بخش خدمات و تبدیل كاالی وارداتی به 

اخبار داخلی اخبار داخلی
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در  تجارت  كميسيون  محمديان«عضو  »مظفر 
این جلسه گفت: بندر خشک گمرک هم دارد و به 
دليل  باال بودن ترافيک در بندر عباس به دو مشکل 

اشاره كرد. 
وی قفل شدن روند كاری این بندر و حبس شدن 
خشک  بندر  اندازی  راه  مهم  هدف  دو  را  سرمایه 
اصفهان اعالم كرد و گفت: رساندن كاالهاي وصول 
شده به مركز ایران است و سرعت عمل باالي شبکه 
ریلي مي تواند مزیتهاي بسياري در سرعت بخشيدن 

چرخ های اقتصادی كشور ایجاد كند. 
وی تاكيد كرد: تحقق این موضوع مشروط بر هم 
ریلي  شبکه  و  بندر خشک  فعاليتهاي  بودن  راستا 

است. 
محمدیان اظهار داشت: بندر خشک طيف وسيعي 
از سازمان هاي مختلف را در بر مي گيرد، لذا باید 
در  كار  این  براي  را  تخصصي  هاي  كارگروه  تعداد 
نظر گرفت و همراه با رابطه اي تنگاتنگ با راه آهن 

پيش رفت. 
»محمدرضا لعلی«كارشناس اقتصادی استانداری 
اصفهان و عضو دیگر كميسيون تجارت اتاق اصفهان 
آهن  راه  معاون  به سخنان  اشاره  با  این جلسه  در 
اصفهان درباره دو ریلي شدن خط اصفهان - بافق و 
برآورد هزینه اي بالغ بر 2 الي 3 ميليارد تومان برای 
حدود  در  مسافتي  و  آهن  راه  احداث  كيلومتر  هر 
بندر  عمليات  دو  بودن  همزماني  بر  400كيلومتر 

خشک و دو ریلي شدن خطوط تاكيد كرد. 
وی مسير راه آهن اصفهان تا بندرعباس را 1018 
كيلومتر برشمرد و گفت: 400 كيلومتر این مسير 

یک خطه است و مابقی مسير دو خطه است. 
وی افزود: با توجه به مصوبات نمایندگان استان 
یزد براي اجراي این طرح در خطوط 175 كيلومتري 

ریيس كميسيون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق 
انتقال  سرعت  اصفهان  بندرخشک  گفت:  اصفهان 

كاال به داخل و خارج كشور را افزایش می دهد. 
كميسيون  اعضای  جمع  بينی«در  ذره  »جعفر 
با  بندر  این  كرد:  تصریح  اصفهان  اتاق  تجارت 
اصفهان  خطه  دو  آهن  راه  خطوط  از  گيری  بهره 
و بندرعباس می تواند سرعت حمل و نقل كاال از 

بندرعباس با مركز كشور را دو چندان سازد. 
وی با اشاره به جلسات و پيگيریهاي سه ساله براي 
راه اندازي بندر خشک در اصفهان گفت: مركزیت 
استان اصفهان و وجود واحدهای متوسط و بزرگ 
صنعتی متعدد از ویژگی های این استان برای راه 

اندازی این بندر است. 
ذره بينی اظهار داشت: طي جلسه اي با استانداري، 
اداره كل پایانه ها و نهادهاي ذیربط با بندر خشک 
وظایف و برنامه هاي این بندر به كميسيون تجارت 

به عنوان مسوول اجرایي تعلق گرفت. 
تصریح  اصفهان  اتاق  نمایندگان  هيات  عضو 
از زمين پيشنهادی این پروژه، تعيين  بازدید  كرد: 
شروع  و  پروژه  طراحی  جهت  مربوطه  مشاورهاي 
پذیره نویسي و اجرای آن بر اساس برنامه مدون از 

سوی هيات موسس اعالم می شود. 
 وی اطالع رساني به اعضا از روند پيشرفت این 
پروژه را یکی از برنامه های هيات موسس برشمرد و 
گفت: اتاق تالش می كند از ظرفيت های استان در 

توسعه زیرساختهای اقتصادی بهره گيرد. 
وی با اشاره به سخنان نماینده راه آهن در جلسه 
قبل در خصوص اصرار و تاكيد نمایندگان اصفهان 
براي دو خطه كردن شبکه ریلي اصفهان گفت: راه 
اندازي خط راه آهن با تجميع سرمایه هاي كوچک 

امکان پذیر است. 

ریيس كميسيون تجارت اتاق اصفهان: 

و خارج  داخل  به  كاال  انتقال  اصفهان سرعت  بندرخشک 
كشور را افزایش می دهد

اخبار کمیسیون ها

بانک مركزي، وزارت دارایي و وزارت راه و شهرسازی 
باید همکاری كنند 

كميسيون  عضو  نوراله«دیگر  صفر  »علی    
گمرک  موجود  های  ظرفيت  از  استفاده  خواستار 

برای ترخيص كانتينرها شد. 
رييس كميسيون تجارت اتاق اصفهان: 

رفع  جهت  در  مركزی  بانک  اخير  مصوبات 
واقعی مسايل فعاالن اقتصادی بود 

گفت:  اصفهان  اتاق  تجارت  كميسيون  ریيس   
واقعی  رفع  جهت  در  مركزی  بانک  اخير  مصوبات 

مسایل فعاالن اقتصادی بود. 
»جعفر ذره بينی«در دهمين جلسه كميسيون 
تجارت اتاق اصفهان با اشاره به مصوبه اخير بانک 
)LC( سال  اسنادی  اعتبارات  در گشایش  مركزی 
انجام می شود،  ارز مرجع 1226 تومان  با  91 كه 
گفت: بر اساس این مصوبه كاالیی كه تا شهریور 91 
از گمرک ترخيص شده باشد می تواند از ارز 1226 

تومان استفاده كند. 
كه  مجلس  در  مصوبه  دوفوریت  تصویب  از  وی 
طی آن زمان تقسيط دریافت كنندگان تسهيالت 
شود،  می  برابر  دو  ارزی  ذخيره  صندوق  از  ارزی 

این مسير مسافت باقيمانده 210 كيلومتر است كه 
این موضوع با كمک نمایندگان مجلس تحقق مي 

پذیرد. 
وی اضافه كرد: گذشته از مباحث راه آهن و دو 
ریلي كردن خطوط مبحث رقابتي كردن را نيز در 
نظر گرفت. با توجه به محاسبات صورت گرفته در هر 
تن كيلومتر 80درصد این هزینه ها حق دسترسي 
راه آهن مي باشد و باید در الیحه اي خواهان كاهش 
این درصد باشيم تا رقابت بيشتر شود چرا كه هزینه 

ها بيشتر از زمان مورد اهميت قرار دارد. 
»رضا خياميان«مسوول كميته انرژی كميسيون 
در این جلسه بر اقتصادي بودن و ویژه بودن منطقه 

اختصاصی بندرخشک تاكيد كرد. 
»غالمرضا كامياب« دبير كميسيون تجارت در 
این جلسه گفت: مناطق ویژه داراي قوانين تصویب 
شده مي باشند و بندرخشک نيز نيازمند آیين نامه 

اي اجرایی است. 
دليل برپایي بندر خشک عدم تحمل بار در بندر 
شهيد رجایي مي باشد. كه در این بندر سه منطقه 
وجود دارد: منطقه ویژه، بندر شهيد رجایي و مركز 
شهيد رجایي و براي ایجاد یک بندر در اصفهان نيز 

باید این سه منطقه در نظر گرفته شود.    
 وی اضافه كرد: براي فایناس كردن پروژه سه نهاد 

اخبار کمیسیون ها
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اخبار کمیسیون ها

محاسبه  و  جرایم  بخشيدن  گفت:  و  كرد  استقبال 
دالر 1800 تا 1850 تومان و یور 3500 تومان برای 
اقتصادیست  فعاالن  برای  تسهيالت، گشایشی  این 
كه از این تسهيالت برای واردات ماشين آالت و مواد 

اوليه استفاده كرده اند. 
ذره بينی همچنين از تغيير رویکرد بانک مركزی 
سيستم  از  بانکی  بدهکاران  كليه  كردن  خارج  در 
بانک  این  در  ویژه  كميسيون  تشکيل  و  قضایی 
استقبال كرد و گفت: بایستی شرایط پرداخت بدهی 

های معوق به سيستم بانکی فراهم شود. 
اتاق  انرژی  كميته  خياميان«مسوول  »رضا 
اصفهان در ان جلسه با انتقاد از سخت گيری سازمان 
های دولتی در رابطه به فعاليت های اقتصادی استان 
اصفهان  استان  در  اقتصادی  فعاليت  شرایط  گفت: 

نسبت به سایر استانها بسيار دشوارتر است 
وی خواستار عمل كرن بانکها به بخش نامه های 
تسهيالتی بانک مركزی شد و گفت: اجرایی شدن 
مصوبه های تسهيلی دولت به رونق فضای كسب و 

كار منجر می شود.  
»اصغر خودسيانی«معاون گمرک استان اصفهان 
در این جلسه از لغوبخش نامه پيمان سپاری ارزی 
از 9 هزار و  صادركنندگان خبر داد و گفت: بيش 
ارزش،  شامل  گمرک  سایت  در  كاال  ركورد   500

تعرفه، مبنای ارزش و نام التين ثبت شده است. 
»كريم سليمی« معاون سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان در این جلسه در پاسخ به 
مشکالت سایت ثبت سفارش كاال گفت: در گذشته 
به دليل اینکه ارز مرجع و مبادله پرداخت می شد 
ولی كاال وارد كشور نمی شد، سازمان توسعه تجارت 
خواستار ارایه قبض انبار از سوی واردكننده شد تا 

ارز مورد نياز تخصيص داده شود. 
كميسيون  كاظميان«عضو  حاج  »مهدی 
تجارت در ادامه این جلسه با انتقاد از سخت گيری 
توليد  برای  دوم  دسته  آالت  ماشين  واردات  برای 
كنندگانی كه دارای پروانه كسب می باشند افزود: 
كسب  پروانه  قالب  در  توليدی  واحدهای  از  برخی 
بهره  پروانه  و  باشند  می  فعاليت  مشغول  اصناف 
برداری ندارند و برای واردات ماشين آالت با مشکل 

روبرو شدند. 
این  در  نادری«دیگر عضو كميسيون  »عليرضا 
جلسه خواستار برداشت تحریم های داخلی سازمان 
گفت:  و  شد  اقتصادی  فعاالن  عليه  دولتی  های 
متاسفانه سازمانهای دولتی استان به جای تسهيل 
امور فعاالن اقتصادی، به طور مرتب خواستار استعالم 

از تهران و منجر به هدر رفتن زمان می شوند. 
دوم  آالت دسته  ماشين  واردات  به  اشاره  با  وی 
مورد نياز یک واحد توليدی از انگليس گفت: پس از 
دور زدن تحریم های اقتصادی عليه ایران، ماشين 
آالتی كه از انگليس به صورت دسته دوم خریداری و 
در امارات عربی برچسب آن عوض می شود تا امکان 
صادر شدن به ایران را پيدا كند به دليل های واهی 
بيش از 45 روز در گمرک ایران معطل مانده است. 
وی افزود: در شرایطی كه ماشين آالت نو به ایران 
فروخته نمی شود و واحد توليدی ماشين دسته دوم 
را برای رونق توليد كشور با هزار مشکل خریداری 
نمی  آنرا  وارد شدن  اجازه  مسوولين  كند چرا  می 

دهند.  
های  سازمان  اختيارات  تفویض  به  اشاره  با  وی 
تواند  می  اصفهان  استان  افزود:  استانها  به  دولتی 
كند  صادر  اقتصادی  فعاالن  برای  گمركی  معافيت 
ولی به جای تسهيل امور خواستار صدور آن از تهران 

می باشند. 
این جلسه  در  دیگر كميسيون  »مختاری«عضو 
با انتقاد از شيوه ثبت سفارش كاال گفت: برای ثبت 
سفارش كاالیی كه هنوز وارد كشور نشده خواستار 

قبض انبارند. 
بازدید كارشناسان گمركی استان   وی خواستار 
اصفهان از گمركات كشورهای توسعه یافته و بررسی 

تجارب آنان شد. 
این  در  كميسيون  كامياب«عضو  »غالمرضا 
صورت  های  پيگيری  از  گزارشی  ارایه  با  جلسه 
گرفته ایجاد بندرخشک در اصفهان پرداخت و گفت: 
مناقصه انتخاب مشاور برای پروژه به زودی اطالع 

رسانی می شود. 

یافته ورشکسته می تواند پس از تسویه بدهی خود 
این پدید  ایران  بپردازد ولی در  به فعاليت دیگری 

بسيار مذموم است. 
برای  مساعدی  فضای  را  ایران  اقتصاد  رناسی 
پدیده ورشکستگی فعاالن اقتصادی برشمرد و گفت: 
ورشکستگی مانند بيماری ایدز در ایران پنهان نگه 
داشته می شود و وقتی علنی شود ممکن است دیگر 

نمی توان راهکاری پيدا كرد. 
اصفهان  اتاق  معدن  و  صنعت  كميسيون  ریيس 
صدور بخش نامه های متناقض و اثرگذار در فضای 
اقتصادی كشور را از جمله مهمترین عوامل ایجاد 
برشمرد وگفت: طی  اقتصادی  فعاالن  ورشکستگی 
یک سال گذشته نوسانات نرخ ارز تاثير بسزایی در 
ورشکستگی پنهان بنگاه های اقتصادی داشته است. 
را  اقتصاد  های  سياست  و  بانکی  مصوبات  وی 
زمينه  ایجاد  و  اقتصادی  فعاالن  سردرگمی  عامل 
برای ورشکستگی عنوان كرد و گفت: حقوق فعاالن 
اقتصادی باید به رسميت شناخته شود و اگر آسيبی 
از سياست های غلط دولت متوجه فعاالن اقتصادی 

شد باید جبران شود. 
و  ها  سازمان  برخی  برخورد  به  اشاره  با  رناسی 
بانکها در راستای وصول طلب خود از فعاالن اقتصاد 
نابود  را  اقتصادی  فعال  یک  اینکه  جای  به  گفت: 

نشست آشنایی با قوانين و مقررات ورشکستگی 
به همت كميسيون صنعت و معدن اتاق با حضور 
ورشکستگی  ویژه  حقوقی  دادگاه   9 شعبه  ریيس 
استاد  اصفهان،  ورشکستگی  تصفيه  اداره  قاضی  و 
اتاق  اجتماعات  سالن  در  اصفهان  دانشگاه  اقتصاد 

اصفهان برگزار شد. 
و  صنعت  كميسيون  رناسی«ریيس  »مصطفی 
گفت:  نشست  این  ابتدای  در  اصفهان  اتاق  معدن 
ورشکستگی پایان فعاليت اقتصادی یک فعال اقتصاد 
نيست ولی متاسفانه در ایران پایان زندگی اقتصادی 

به شمار می آید. 
وی تصریح كرد: سرمایه داران بزرگ همواره در 
طول فعاليت خود بارها با پدیده ورشکستگی روبرو 
می شوند و با تغيير زمينه فعاليت كاری در بخش 

دیگری به فعاليت اقتصادی ادامه می دهند. 
تجارت  سازمان  معيار  یک  را  ورشکستگی  وی 
جهانی برای مشخص بودن فضای كسب وكار اعالم 
كرد و گفت: نحوه، تعداد و مدت زمان رسيدگی به 
از جمله معيارهایی است كه در  امور ورشکستگی 

این جدول رتبه بندی موثر است. 
و  قوانين  پيچيدگی  عمومی،  آگاهی  ضعف  وی 
پدیده  روی  پيش  چالش  سه  را  فرهنگی  مقاومت 
ورشکستگی عنوان كرد و گفت: در كشورهای توسعه 

اخبار کمیسیون ها

در نشست آشنايی با قوانين و مقررات ورشكستگی اتاق اصفهان مطرح شد ؛

ورشکستگی پایان فعاليت اقتصادی یک فعال اقتصادی نيست
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سه  در  را  خود  فعاليت  و  نگردد  تضييع  طلبکاران 
بدهی  پرداخت  و  اموال  اموال، فروش  بخش حفظ 

دنبال می كند. 
و  مطالبات  امور  به  رسيدگی  كرد:  تاكيد  نوایی 
فرایندی است  به طلبکاران  پرداخت  و  آنها  وصول 
كه توسط این اداره انجام می شود و طلبکاران پس 
از صدور حکم ورشکستگی دو ماه فرصت دارند كه 

مدارک طلب خود را به این اداره ارسال كنند. 
وی اولویت بندی پرداخت دیون به طلبکاران را 
بستانکاران  و  شامل طلبکاران ممتاز، حق رجحان 
عادی برشمرد و گفت: طلبکارانی كه وثيقه از تاجر 

دارند در اولویت دریافت حق خود می باشند. 
ریيس اداره تسویه ورشکستگی دادگستری اصفهان 
با  را  استان  در  ورشکستگی  تاجران  اموال  فروش 
این  در  اموال  مزایده  گفت:  و  دانست  روبرو  مشکل 

فرایند با استقبال اندک خریداران روبرو می شود. 
و  تجارت  قانون  بودن  قدیمی  به  اشاره  با  وی 
سال  به  مربوط  تجارت  قانون  گفت:  ورشکستگی 
1304 و قانون ورشکستگی مربوط به سال 1318 

است و نيازمند بازنگری و به روز شدن است. 
ورشکستگی ناشی از عوامل كالن و خرد است

دانشگاه  اقتصاد  طيبی«استاد  »سيدكميل 
اصفهان در این نشست گفت: ورشکستگی ناشی از 

دو عامل كالن و خرد در هر اقتصادی است. 
وی تاثير برنامه ها و سياست های دولت بر اقتصاد 
در  گفت:  و  برشمرد  ورشکستگی  كالن  عامل  را 
گذاری  دليل سياست  به  گذشته  طی هشت سال 
نامناسب دولت، شاهد افزایش رشد ورشکستگی در 
ایران بودیم و به تازگی وزارت اقتصاد و دارایی در 
تاثيرات  بررسی  برای  كلی  نامه  آیين  تنظيم  حال 

مصوبه ها و بخش نامه های دولت است. 
عوامل  دیگر  از  را  جهانی  مالی  های  بحران  وی 
كه  زمانی  گفت:  و  كرد  عنوان  ورشکستگی  كالن 
بحران مالی اتفاق می افتد ریسک فعاليت شركت 
ها تجاری باال می رود و ورشکستگی ایجاد می شود. 
وی ایجاد حباب در بازار را یکی دیگر از عوامل 
باعث  حباب  گفت:  و  برشمرد  ورشکستگی  كالن 
كاهش منابع می شود و ورشکستگی را رقم می زند. 
از  را  اقتصادی  واحدهای  مالی  انضباط  نبود  وی 

كنيم باید اجازه بدهيم رشد كند و تعهدات خود را 
پرداخت كند. 

دادگاه   9 شعبه  اصالنی«ریيس  »عليرضا   
حقوقی اصفهان در این نشست گفت: دو عامل مهم 
ورشکستگی در استان تاثير سياست های دولت و 

سو مدیریت فعاالن اقتصادی است. 
وی از افزایش ميزان ورشکستگی تاجران و شركت 
های تجاری استان اصفهان از سال 84 به بعد و به 
خصوص دو سال اخير خبر داد و گفت: تعداد پرونده 
شعبه  این  راستا  این  در  و  است  افزایش  به  رو  ها 
تالش كرده كه مراحل تسویه به درستی طی شود. 

وی مقررات ورشکستگی را در جهت حمایت از 
طلبکاران ورشکسته خواند و گفت: اموال باقی مانده 
به كنترل اداره تسویه در می آید تا بر اساس قانون 

به طلبکاران پرداخت شود. 
وی یکی از مشکالت عمده دادگاه و اداره تسویه 
ورشکستگی را نداشتن دفاتر تجاری از سوی فعال 
اقتصادی اعالم كرد و گفت: بر اساس قانون تجارت 
هر فعال یا شركت اقتصادی موظف به داشتن دفاتر 
این  اقتصادی  فعاالن  از  بسياری  ولی  است  تجاری 
دفاتر رسمی را ندارند و به این دليل در فرایند تسویه 

حساب ورشکستگی تعلل ایجاد می شود. 
پرداخت  از  اقتصادی  فعال  كه  زمانی  افزود:  وی 
ورشکستگی  مرحله  وارد  ماند  می  باز  خود  دیون 
نوع حکم  سه  فرایند  این  برای  دادگاه  و  می شود 

ورشکستگی عادی، مقصر و تغلب صادر می كند. 
به  دادستان  و  طلبکار  تاجر،  یادآور شد:  اصالنی 
عنوان سه مرجع درخواست كننده ورشکستگی از 

نظر قانون شناخته می شوند. 
وی نوسانات قيمت ارز و طال را از جمله عوامل 

موثر ورشکستگی در استان اصفهان برشمرد. 
ورشکستگی  تصفيه  اداره  »نوایی«قاضی 
دادگستری اصفهان در ادامه این نشست گفت: بر 
اساس قانون ورشکستگی مرحله تصفيه اموال به این 

اداره ارجاع می شود. 
وی افزود: در این مرحله كليه اموال ورشکسته در 
اختيار این اداره قرار می گيرد و فرد از دخالت در 

اموال خود تا مرحله تصفيه كامل محروم است. 
حقوق  تا  كند  می  تالش  اداره  این  افزود:  وی 

به اقتصاد كشور است .
از  ایران  اقتصاد  كه  زمانی  كرد:تا  تصریح  رنانی 
وارد  آن  به  شوكی  هيچ  نباید  نياید،  بيرون  تورم 

شود.
وی خواستار فعال شدن نهادهای بزرگ اقتصادی  
هدف  با  دولت  به  كمک  و  ها  یارانه  پرداخت  در 
جلوگيری از افزایش قيمت حامل های انرژی شد 
و گفت:تاثير پرداخت یارانه ها از هزینه های جنگ 
برای اقتصاد ایران هزینه بيشتری دارد و باید همه 
بخش های كشور تالش كنند تا قيمت حامل های 

انرژی باال نرود  و نرخ  تورم را افزایش ندهد.  
كمک  با  دولت  اگر  دیگر  سال  دو  افزود:تا  وی 
بخشی بتواند یارانه ها را پرداخت كند می توان اثر 
تورمی یارانه ها را كاهش دهد و دولت به راحتی 

می تواند یارانه ها را پرداخت كند .
رنانی تاكيد كرد:دولت حتی اگر مجبور شد باید 
اجازه ندهد قيمت  و  بفروشد  را  دارایی های خود 
تورم  آن   ادامه  در  و  افزایش  انرژی  های  حامل 

افزایش یابد.
بازار  مصرف سوخت خودرو تفکيک شود

وی پيشنهاد:بخش حمل و نقل عمومی نباید با 
و  بخش حمل  در  ولی  شود  روبرو  قيمت  افزایش 

نقل دولتی ها افزایش قيمت مساله ای ندارد.
اگر  ها  تاكسی  شد:گفت:بنزین  یادآور  رنانی 
ولی  كند  می  وارد  شوک  اقتصاد  در  یابد  افزایش 
به  چندانی  یابد شوک  افزایش  خانگی  گاز  و  برق 

اقتصاد وارد نمی كند .

جمله مهمترین عوامل خرد ورشکستگی اعالم كرد 
و گفت: نرخ ورشکستگی در بين شركت های ژاپنی 

به دليل رعایت انضباط مالی بسيار پایين است. 
وی ناتوانی بنگاههای اقتصادی در رقابت با سایر 
و  عوامل خرد ورشکستگی خواند  دیگر  از  بنگاهها 
پذیری  رقابت  باید  اقتصادی  بنگاه  ماهيت  گفت: 
باشد و اگر نسبت به بازار عرضه و تقاضا و همچنين 
ریسک های موجود در بازار شناخت نداشته باشند 

به مرحله ورشکستگی وارد می شوند. 
در این نشست همچنين »مرتضی بيشه«ریس 
برگزاری همایش  اتاق پيشنهاد  كميسيون آموزش 

های آموزشی با دالیل ورشکستگی داد. 

محسن رنانی:
جلوگيری از افزايش نرخ تورم و  پرداخت 
دولت  عمده  چالش  دو  نقدی  های  يارانه 

است
دانشگاه  اقتصاد  استاد  رنانی«  »محسن 
حمايت   كميته  جلسه  چهارمين  در  اصفهان 
استراتژيک  مديريت  و  كارآفرينی  توسعه 
اتاق اصفهان  ذيل كميسيون صنعت و معدن 

به بررسی شرايط اقتصادی كشور پرداخت .
پرداخت   الیحه  افتادن  عقب  به   ابتدا  در  وی 
 93 سال  بودجه  در  مجلس  به  دولت  هدفمندی 
یارانه ها یکی  اشاره كرد و گفت:موضوع پرداخت 
از مهمترین چالش های پيش روی دولت و مجلس 
است كه تعویق آن با هدف وارد نشدن شوک جدید 

اخبار کمیسیون ها
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از  دیگر  یکی  را   خارجی  وام  دریافت  رنانی 
راهکارهای دولت در تامين نقدینگی مورد نياز نام 

برد.
از سرمایه های ایرانيان مقيم خارج باید استفاده 

شود
وی پيشنهاد جذب سرمایه های ایرانی خارج از 
كشور را عملی تر دانست و گفت:چنانچه از 100 
ميليارد دالر سرمایه  3 ميليون ایرانی   خارج از 
كشور  20 درصد وارد اقتصاد كشور تحول بزرگی 

رخ می دهد . 
رنانی خواستار تسهيل رفت و آمد ایرانيان خارج 
از كشور كه شاكی  خصوصی ندارند شد و گفت:اگر 
كنند  سفر  ایران  به  ایرانی  ميليون  یک  سال  در 
ایجاد  ایران  اقتصاد  در  توجهی  قابل  مالی  گردش 

می شود.
دولت تالش كند كه اقتصاد ایران در ركورد تورم  

غرق نشود
رنانی اظهار داشت:در شرایط كنونی نباید دنبال 
غرق  كه  كنيم  تالش  باید  بلکه  بود  انداز  چشم 

نشویم .
وی به تجربه توزیع  سبد كاال در بين مردم   اشاره 
كرد و گفت:رفتار مردم برای مسوولين دولت معياری 

برای اتخاذ سياست بعدی است .
رنانی خاطر نشان كرد:دولت نباید شوک تورمی به 
اقتصاد وارد كند زیرا یک پتانسيل پول در دولت قبلی 
ناشی از توزیع  500 هزار ميليارد تومان ایجاد شده 
و هنوز قدرت تورمی آن تخليه نشده است و این در 
شرایطی است كه حجم پول هفت برابر شده ولی تورم 

هفت برابر نشده است .
 وی هشدار داد:اگر موج 60 درصدی تورمی بياید 
شرایط اقتصاد را به هم می ریزد.همان گونه كه دولت 
در حوزه انرژی اتمی مصالحه كرد باید در اقتصاد نيز 

یک مصالحه كند .
اتاق های بازرگانی باید دیپلماسی اقتصادی را فعال 

كند
خود  سخنان  ادامه  در  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
گفت:اتاق بازرگانی حق قانون گذاری در این كشور 
دارد ولی از پتانسيل های خود در عرصه اقتصاد كشور 

استفاده نمی كند.

بر  بنزین  مصرفی  بازار  تفکيک  خواستار   وی   
روی خودرو هاشد و گفت:بر اساس قيمت خودرو 
سيستم  استقرار  با  و  شود  تنظيم  بنزین  ماليات 
برروی خودروها  و  ها  بنزین  پمپ  در  الکترونيکی 
هر خودرو از  كارت  سوخت خود استفاده كند و 
بر اساس  هر خودرو قيمت گذاری پلکانی شود و 

ارزش ماشين هزینه  سوخت دریافت شود.
آب  هزینه  تفکيک  خواستار  همچنين  وی 
بازار  قيمت  اساس  بر  خانگی  گاز  و  ،برق،تلفن  
منازل در بخش های مختلف شهرها شد و گفت:این 

موضوع نيازمند عزمی از سوی دولت  است .
دولت باید سياست اقتصادی مشخصی اتخاذ كند

دولت  اقتصادی  های  سياست  تشریح  در  وی 
اقتصاددان  گروه  سه  دولت  تيم  گفت:در  یازدهم 
برای  بندی  به جمع  دارد ولی هنوز دولت  حضور 

اجرای یک سياست واحد نرسيده است.
در  بندی  جمع  به  دولت  كرد:اگر  تصریح  وی 
با  آینده  در  نرسد  اقتصادی  واحد  سياست  اتخاذ 

مشکالت بيشتری رورو می شود . 
وی  پيشنهاد فروش اوراق مشاركت با نرخ 30 
درصد را اقدامی موثری در شرایط كنونی ندانست 
نگه  ها   خانه  در  را  نقدینگی  مردم  گفت:عموم  و 
نمی دارند بلکه همه آنرا در بانک سپرده می كنند 
و فروش اوراق مشاركت تنها باعث جيب به جيب 
در  تحولی  و  شود  می  بانکها  در  نقدینگی  شدن 

اقتصاد ایجاد نمی كند.
بانکها وظيفه خود را  انجام نمی دهد

پوشش  و  منابع  تجهيز  را  بانکها  وظيفه  وی 
بانکها  حاضر  حال  گفت:در  و  برشمرد  ها  ریسک 
و  تجارت   به  و  نمی دهند  انجام  را   وظيفه خود 

توليد و بنگاه داری  می پردازند.
وی پيشنهاد خرید مطالبات بانکها توسط دولت 
اقتصاد  كنونی  شرایط  برای  مناسبی  پيشنهاد  را 
از  بانکها  گفت:خریدمطالبات  و  ندانست  ایران  
مجدد  پرداخت  و  دولت  توسط  اقتصادی   فعاالن 
اقتصاد كشور  راهکار پيچيده  بانکی به  تسهيالت 
قانونی  ذخيره  نرخ  كاهش  با  دولت  كه  است  ای 
منابع را برای پرداخت تسهيالت  بانکها تامين كند 
به جای  این است كه  تر دولت  ولی راهکار آسان 

این راهکار پيچيده ،پول چاپ كند.

وی با تشریح پيشنهاد خود به نام سيستم» سهم 
«گفت:سامانه هزینه مبادله به طور مخفف می شود 
سهم و در این سامانه هزینه مالی اظهار نظر مسوولين 

در داخل و خارج محاسبه می شود.
رنانی تاكيد كرد:اگر شش ماه این سامانه فعاليت 
كند ،مسوولين متوجه می شوند كه با هر اظهار نظر 
غير كارشناسی خود چه هزینه  ای بر اقتصاد كشور 
زایی جوانان جلوگيری  اشتغال  از  و  وارد می كنند 

كرده اند.
وی تصریح كرد:مسوولين بخش های مختلف باید 
بر اساس حفظ منافع ملی در مجامع داخلی و خارجی 
سخن بگویند و هر سخنی كه بر خالف منابع ملی 

است باید از ادبيات آنان دور شود. 
ولی  كند  كمک  دستی  صادركنندگان  به  دولت 

قيمت ارز را افزایش ندهد
و  ندانست  واقعی  قيمت  را  ارز  قيمت  وی 
یابد. افزایش  با دالر  متناسب  باید  ارز  گفت:قيمت 
در اوج ركود نباید دالر افزایش یابد ولی دالر با تورم 

باید افزایش كند. 
رنانی پيشنهاد كرد:دولت به صادركنندگان كمک 
دستی كند ولی اجازه ندهد دالر در شرایط كنونی 
ها  قيمت  همه  دالر  افزایش  با  زیرا  یابد  افزایش 
افزایش می یابد و شوک تورمی به اقتصاد  پلکانی 

وارد می كند.

وی خواستار تشکيل كميته نجات توسط اتاق با 
هدف اصالح اقتصاد شد و گفت: اتاق به همراه تشکل 
های اقتصادی باید از موضوع اقتدار با دولت گفتگو 
كند زیرا دولت راه نجاتی ندارد كه خودش كاری كند 

و باید بخش خصوصی وارد ميدان شود.
تفاوت فضای كسب كار و فضای سرمایه  به  وی 
گذاری در كشور پرداخت و گفت:فضای كسب و كار 
در ایران مشکل چندانی ندارد ولی در بخش فضای 

سرمایه گذاری با چالش های جدی روبروست. 
رنانی خاطر نشان كرد: اتاق بازرگانی تشکل دارد 
ولی انسجام ندارد و بخش خصوصی با داشتن سرمایه 
و فعاالن اقتصادی می تواند در اقتصاد كشور نقش 

موثری ایفا كند.
وی خواستار ارایه نظرات كارشناسی اتاق بازرگانی 
نامه ها شد و  از تصویب سياست ها و بخش  قبل 
از  خصوصی   بخش  كارشناسی  نظرات  گفت:ارایه 
سوی اتاق به دولت و مجلس و سایر نهادهای تصميم 

گير می تواند در  اقتصاد كشور موثر باشد.
 وی دیپلماسی اقتصادی را یکی از رویکردهای مهم 
اتاق بازرگانی دانست و گفت:تالش برای حل تعارضات 
اقتصادی داخل و بهبود فضای كسب و كار از  جمله 

فعاليت های مهم اتاق است.
راه  باید  مسوولين  اظهارات  مبادله  هزینه  سامانه 

اندازی شود

اخبار کمیسیون ها
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خود می باشند. 
وی با اشاره به خدمات بيمه ای سایر كشورها و 
نرخ حق  در سایر كشورها  آن گفت:  پایين  درصد 
بيمه 13 درصد دستمزد و خدمات پزشکی كامل 
ارایه می شود ولی در ایران نرخ بيمه 30 درصد است 
و كارفرما برای تامين هزینه های درمان كارگران خود 

مجبور به پرداخت 18 درصد بيمه تکميلی است. 
از 50  بيش  كه  با وجودی  كرد:  نشان  وی خاطر 
درصد حقوق كارگران بابت بيمه پرداخت می شود 
بازهم بخشی از هزینه های درمان آنان تامين نمی شود. 
از 3 هزار  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
و 240 پرونده ارسالی سال 92 به هيات های حل 
اختالف بيمه ای را یک هزار و 900 پرونده منجر به 

تایيد اعتراض كارفرما اعالم كرد. 
تامين  بيمه  صالحی«مشاور  »حسينعلی 
اجتماعی اتاق اصفهان در این جلسه گفت: شورای 
گفت و گو در بخش بيمه تامين اجتماعی مصوبات 
ارزشمندی دارد كه می تواند در استان اجرایی شود 

و بخشی از مسایل را برطرف كند. 
در  كميسيون  عضو  بركتين«دیگر  »محمدرضا 
این جلسه گفت: متاسفانه سازمان تامين اجتماعی 
واریز  گذاران خواستار  بيمه  دریافت چک  به جای 
كه  است  شده  خوان  كارت  دستگاه  توسط  آنی 
شرایط دشواری برای بيمه گذاران ایجاد كرده است. 
وی خواستار توجه جدی سازمان تامين اجتماعی 

به مسایل و مشکالت فعاالن اقتصادی شد. 
»رسول مطيعی«عضو هيات های حل اختالف كار 
و امور اجتماعی استان اصفهان در این جلسه، اطالع 
معضل  بزرگترین  را  مقررات  و  قوانين  از  نداشتن 
كارفرمایان در هيات های حل اختالف بيمه ای و 
باید در امور بيمه  كار عنوان كرد و گفت: كارفرما 
تا با مشکل  و كار و مالياتی حداقل هایی را بداند 

روبرو نشود. 

 عضو كميسيون پشتيبانی اتاق اصفهان گفت: بر 
اساس برنامه پنجم قرار بود كه قوانين كار و تامين 
از  دو سال  كه  وجودی  با  و  اصالح شود  اجتماعی 
برنامه پنجم می گذرد هنوز اقدامی در این زمينه 

صورت نگرفته است. 
»مرتضی سليمی«در هشتمين جلسه كميسيون 
پشتيبانی اتاق اصفهان تصریح كرد: سليمی اضافه كرد: 
قانون كار 22 سال و قانون تامين اجتماعی 37 سال 

پيش تنظيم شده و نيازمند بازنگری و اصالح دارد . 
كميسيون  اجتماعی  امور  و  كار  كميته  مسوول 
پشتيبانی اتاق اصفهان با اشاره به ماده 76 برنامه 
پنجم توسعه و تشکيل شورای گفتگو دولت و بخش 
خصوصی گفت: این شورا می تواند نقش مهمی در 
فعاالن  روی  پيش  موانع  و  مسایل  كردن  برطرف 

اقتصادی داشته باشد. 
بدهی  به  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  وی 
دو هزار ميليارد تومان كارفرمایان به سازمان تامين 
كه  در حاليست  این  و گفت:  كرد  اشاره  اجتماعی 
سازمان  به  تومان  ميليارد  هزار  از 60  بيش  دولت 
بدهکار است و بدون جریمه و نامشخص پرداخت 

می كند. 
وی خواستار ایجاد شرایط متساوی بين كارفرمایان 
تامين  سازمان  سوی  از  دولتی  با  خصوصی  بخش 
كارفرمایان  بدهی  پرداخت  گفت:  و  شد  اجتماعی 
دولتی بيش از چندین سال به طول می انجامد ولی 
بدهی بخش خصوصی در كمترین زمان وصول می 

شود.. 
اتاق  پشتيبانی  كميسيون  چينی«عضو  »رضا 
اصفهان در این جلسه گفت: به ازای هر 6 نفر بيمه 
می  دریافت  نفر حقوق  اجتماعی 1/5  تامين  گذار 
اعالم می كند كه در شرایط  این سازمان  و  كنند 
فعلی هزینه ها و درآمد هایش سر به سر است و 
این در حاليست كه كارفرمایان نگران آینده كارگران 

عضو كميسيون پشتيبانی اتاق اصفهان: 

اصالح قانون كار و سازمان تامين اجتماعی از بخش های 
مغفول برنامه پنجم است

اخبار کمیسیون ها

اجتماعی  تامين  بيمه  و  كار  مشکالت  بروز  وی 
را مهمترین عامل بيکاری در جامعه عنوان كرد و 
گفت: به دليل سخت شدن شرایط كار و بيمه ای 
كارفرمایان از جذب نيروی كار دوری می كنند و این 
در حاليست كه اگر شرایط كار و بيمه تسهيل شود 

شاهد رشد اشتغال خواهيم بود. 
اتاق در هيات تجدید نظر  »داود صافی«نماینده 
تامين اجتماعی در این جلسه خواستار ارایه گزارش 
ماهانه نمایندگان اتاق در هيات های حل اختالف 
شد و گفت: اجرای قوانين مصوب مجلس در بخش 
تامين اجتماعی بویژه در بخش پيمانکاری می تواند 

بسياری از معضالت این بخش را برطرف كند. 
وی شفاف نبودن برخی از قوانين در موضوع بيمه 

تامين اجتماعی را نيازمند اصالح دانست. 
»مصطفی اكبريان«دبير كميسيون پشتيبانی در 
این جلسه به استراتژی این كميسيون در سال 92بر 
اقتصادی استان در  محوریت احقاق حقوق فعاالن 
كليه مسایل حقوقی، مالياتی، كار و تامين اجتماعی 

اشاره كرد و گفت: در این راستا كميته های 
مالياتی، كار و امور اجتماعی، حقوقی و پارلمانی 
و تشکلها با بهره گيری از كارشناسان خبره و ایجاد 
وحدت رویه در بين نمایندگان عضو هيات های حل 
اختالف مالياتی و تشخيص مطالبات سازمان تامين 

اجتماعی تشکيل شد. 

رييس كميسيون پشتيبانی اتاق اصفهان: 
واحدهای  افزوده  ارزش  بر  ماليات  جرايم 

توليدی را با مشكل روبرو ساخته است 

گفت:  اصفهان  اتاق  پشتيبانی  كميسيون  ریيس 
جرایم ماليات بر ارزش افزوده صنایع استان را دچار 

مشکل كرده است. 
نهمين  در  آبادی«  سهل  »سيدعبدالوهاب 
جلسه كميسيون پشتيبانی اتاق اصفهان با اشاره به 
در هيات های  بازرگانی  اتاق  از  نماینده  وجود 16 
افزود:  گفت:  اصفهان  استان  مالياتی  اختالف  حل 
متاسفانه صنعتگران گاهی برای مبالغ بسيار ناچيز 

بدهی به اداره مالياتی، ممنوع الخروج می شوند. 
و  تورم  مانند  هایی  چالش  به  اشاره  با  وی 
ناهماهنگی دولت با بخش خصوصی در بعضی موارد، 
هایی  تشکل  و  بخش خصوصی  كارشناسان  گفت: 
مانند اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت 

باید مسایل را به مسووالن انتقال دهند. 
وی جرایم ماليات بر ارزش افزوده را یکی از چالش 
های عمده واحدهای توليدی استان برشمرد و گفت: 
مالياتی  بدهی  دليل  به  اقتصادی  فعاالن  از  برخی 

ممنوع الخروج شدند. 
سهل آبادی تصریح كرد: باید تالش كنيم ارزش 

اخبار کمیسیون ها
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 وی پيشنهاد داد: نهادی با عنوان نهاد بازسازی باید 
شکل بگيرد تا پيش از اینکه نهادی ورشکستگی یک 
شركت را اعالم كند، با اقداماتی مانند ادغام با شركت 

های بزرگتر یا پيگيری وام، آن را نجات دهيم. 
خواستار  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
بررسی بخش نامه و آیين نامه های متناقض با قانون 
ارایه  آماده  اصفهان  اتاق  امور حقوقی  و گفت:  شد 
دادخواست ابطال این بخش نامه ها از طریق دیوان 
عدالت اداری را دارد و فعاالن اقتصادی می توانند در 

این زمينه به اتاق اصفهان اطالع رسانی كنند. 
مشاور  «ديگر  حبيبی  محمدرضا  ادامه»  در 
در  اینکه  بيان  با  اصفهان  بازرگانی  اتاق  مالياتی 
اندازه  به  مالياتی  اداره  با  استان های دیگر مشکل 
استان اصفهان نيست، گفت: بخشنامه ليست سياه 
و رد دفاتر در شورای گفت و گوی دولت و بخش 

خصوصی مطرح خواهد شد. 
عنوان كرد: سقف بخشودگی جرایم و استمهاالتی 
كه در قوانين مالياتی برای توليدكنندگان در نظر 
گرفته شده است در استان اصفهان رعایت نمی شود. 
ریيس  فروش«  حجه  »مصطفی 
ارایه  با  هم  اصفهان  اتاق  كميسيون كشاورزی 
اصفهان  در  آبی  كم  وضعيت  درباره  گزارشی 
نيز  از خوزستان در زمان جنگ و  گفت: مهاجرت 
مصرف  و  اصفهان  بختياری جمعيت  و  چهارمحال 
عمومی آب را افزایش داده است در حالی كه ميزان 

انتقال آب به اصفهان زیاد نشده است. 
اصفهان  در  اصله درخت  بيان كرد: 500ميليون 
خشک شده است و ده ها هزار هکتار زمين زراعتی 

بی بهره مانده است. 
وی با بيان اینکه حجم آب زیرزمينی استان پایين 
رفته است، اظهار كرد: مركزیت استان و وضعيت آب 
و هوا و ظرفيت های موجود در اصفهان باعث شد 
در دهه 40 و 50 سرمایه گذاری زیادی در بخش 
نبود  دليل  به  متاسفانه  اما  بگيرد  صورت  صنعت 

امکانات امروز این سرمایه دارد از ميان می رود. 
پشتيبانی  كميسيون  عضو  دیگر  »رضا چينی« 
نمایندگان  حضور  با  ها  كارخانه  از  بازدید  اتاق 
سازمان های نظارتی و نمایندگان قضایی را راهکاری 
برای حل مشکالت مالياتی واحدها و جلوگيری از رد 

دفاتر آنها عنوان كرد. 

كارآفرین و توليد كننده در فضای اقتصادی حفظ 
را  وی  ضخيت  مالياتی  بدهی  دليل  به  و  شود 

مخدوش نسازیم. 
نایب ریيس اتاق اصفهان در ادامه به به روز شدن 
معوقات بانکی اشاره كرد و گفت: بانک ها در شرایط 
كنونی به جای اینکه نقدینگی مورد نياز واحدهای 
كردن  روز  به  دنبال  به  كنند  برطرف  را  توليدی 

معوقات بانکی می باشند. 
واحدهای  كنونی  وضيت  از  آزمایی  راستی  وی 

صنعتی استان و كشور را الزم و ضروری دانست. 
ریيس كميسيون پشتيبانی اتاق بازرگانی اصفهان 
روز  مسایل  پيگيری  برای  جاری  سال  در  افزود: 
صنعتگران، 19 مصوبه در كميسيون داشتيم كه 17 
تا از آنها اجرایی شده است و 2 تای دیگر در حال 

پيگيری است. 
با بيان اینکه دنيا می داند جنگ با  سهل آبادی 
ایران منتفی است، اظهار كرد: صاحبان صنعت این 
روزها در حال انجام جهاد و حماسه اقتصادی هستند. 
»رضا فروزنده فر«مشاور مالياتی اتاق بازرگانی نيز 
در این جلسه درباره مشکالت مالياتی توليدكنندگان 
گفت: امروز بزرگترین مشکل مالياتی توليدكنندگان 
مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است به این صورت 
از شركت  ليستی  اصفهان  استان  مالياتی  اداره  كه 
ها را به عنوان ليست سياه در سایت خود منتشر 
كرده است و هر توليدكننده ای كه با این شركت ها 

معامله داشته باشد رد دفتر می شود. 
وی افزود: متاسفانه امروز دفاتری به خاطر این مساله 
رد می شود كه معامالت ثبت شده در آن مربوط به 

قبل از ارایه این ليست توسط اداره مالياتی است. 
حقوقی  پورجوهری«مشاور  »كامران  ادامه  در 
با  به تشکيل كميته سرمایه گذاری  بازرگانی  اتاق 
بررسی  برای  اصفهان  دادگستری  و  اتاق  همکاری 
موانع سرمایه گذاری در اصفهان، اشاره كرد و افزود: 
در  دولت  به  وابسته  یا  دولتی  های  حضور شركت 
بسياری از جاها مانند پيمانکاری ها امکان رقابت را 

از بخش خصوصی می گيرد. 
درست   44 اصل  متاسفانه  گفت:  ادامه  در  وی 
اجرایی نشده است و بسياری از واگذاری ها به شکل 

امروزی خصوصی سازی نيست. 

اخبار کمیسیون ها

كرد. 
 »فرزانه ممبينی «فعال اقتصادی در این جلسه 
گفت: درشرایطی كه یک واحد توليدی 11 ميليارد 
خودروسازی  های  از شركت  روز  تومان طی 245 

طلب دارد و 10 ميليارد 
ماليات معوق دارد و خواستار تقسيط ماليات است 

امروز با چالش جدی روبروست. 
»رضا حسينی«دیگر فعال اقتصادی در ان جلسه 
وجود تنگ نظری در بخش دولتی و خصوصی را یکی 
از چالش های مهم فضای اقتصادی استان برشمرد و 
گفت: برخورد سليقه ای باید جای خود را به برخورد 
شفاف و قانونی دهد و نگاه سيستماتيک به فعاالن 

اقتصادی در سازمان های دولتی ایجاد كند. 
»مهدی ذنوبی«دیگر عضو كميسيون پشتيبانی 
در این جلسه گفت: در بخش ماليات بر ازرش افزوده 
سخت گيری نسبت به بارنامه های حمل كاال بسيار 
زیاد است و آن را فاكتورهای صوری تلقی می كنند. 
 وی به تشکيل شركت های صوری برای درج كد 
اقتصادی در معامالت اشاره كرد و گفت: در ابتدا باید 
اصالح از اداره ثبت شركت ها آغاز شود و شركت ها 

با سرمایه واقعی تشکيل شود. 
با  مالياتی  مميزان  برخورد  اصالح  خواستار  وی 
فعال  به  نگاه  نباید  گفت:  و  شد  اقتصادی  فعاالن 

اقتصادی نگاه مجرمانه و طلبکارانه باشد. 

در پایان جلسه تعدادی از فعاالن صنعتی به بيان 
مشکالت خود پرداختند كه ریيس كميسيون به آنها 

وعده پيگيری مشکالت را داد. 
»علی صفرنوراهلل«دیگر عضو كميسيون در این 
جلسه گفت: استان اصفهان از نظر درآمد مالياتی در 
كشور رتبه دوم و از نطر درآمد سرانه رتبه چهارم و 
از نظر سرانه بودجه جاری رتبه 28 و از نظر سرانه 

بودجه عمرانی رتبه 29 در كشور دارد. 
»اصغر اخوان مقدم«عضو اتاق بازرگانی اصفهان 
در این جلسه گفت: در بخش ماليات بر ارزش افزوده 
واحدهای توليدی بيشترین چالش را دارند زیرا از 
نظر ماليات بر عملکرد عمدتا زیان ده می باشند و 

مشمول ماليات نمی شوند. 
وی سخت گيری دارایی در مورد آدرس خریداران 
و فروشندگان را یکی از مهمترین مشکالت مودیان 
چنانچه  گفت:  و  برشمرد  افزوده  ارزش  بر  ماليات 
باشد  شده  درج  اشتباه  فروشنده  خریداری  آدرس 

باعث بروز مشکالت برای مودی می شود. 
وی خواستار تعامل سازمان امور مالياتی با فعاالن 
اقتصادی شد و گفت: برگزاری نشست های مشترک 
اتاق با سازمان می تواند مسایل و مشکالت مودیان 

را برطرف كند. 
مقدم بازدید از واحدهای توليدی با هدف راستی 
آزمایی ميزان فعاليت واحدهای توليدی را پيشنهاد 

اخبار کمیسیون ها
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كامل مطرح است، استانداردها مبنا و اصول حركت 
نظام  اجرای  بنابراین  ميباشند.  انبوه  توليد  بسوی 
استانداردها توليد انبوه را به كشورها به ارمغان آورده 
آن  تبع  به  و  خواهدشد  ملی  درآمد  رشد  باعث  و 
سرمایه گذاری رونق گرفته، زمينههای اشتغال كامل 
را در سطح ملی ایجاد خواهد كرد. از طرفی اجرا و به 
كارگيری استانداردهای بين المللی، تجارت خارجی 
را تسهيل كرده و به تدریج سهم بيشتری از بازارهای 

بين المللی به دنبال خواهد آورد. 
عرضه  خرد،  اقتصاد  مباحث  در  كرد:  اضافه  وی 
و تقاضا مطرح است كه مهمترین عامل تنظيم آن 
است كه مصرف كننده خریداری  مطلوبيت كاالیی 
مينماید. مطلوبيت با دو عنصر قيمت و كيفيت رقم 
می خورد، كيفيت، بيان كننده دوام، كاربری، بسته 
بندی، زیبایی و خدمت كاالست و استانداردها جز 
این نيست كه زمينه های ارتقای كيفيت را در ابعاد 
فوقالذكر فراهم می سازد. از طرفی قيمت كاال نقش 
تقاضا  و  عرضه  بازار  تنظيم  در  كنندهتری  تعيين 
درآمد  كه  یافته  توسعه  كشورهای  در  ليکن  دارد؛ 
بر قيمت كاال  ملّی روزافزونی دارند، كيفيت مقدم 
قرار گرفته و رفتار مصرف كننده را از لحاظ رعایت 

و  اقتصادی  توان  توسعه  كميسيون  همت  به 
آموزشی  نشست  اصفهان  اتاق  بانوان  بازرگانی 
سالن  در  خدمات  و  محصوالت  سازی  استاندارد 

اجتماعات اتاق برگزار شد. 
دانشگاه  علمی  هيات  اسماعيلی«عضو  »حميد 
این  در  مهندسی  اقتصاد  كتاب  موولف  و  آزادی 
نشست گفت: استاندارد شامل نظمی مبتنی بر نتایج 
ثابت علوم، فنون و تجارب بشری، كه بصورت قواعد، 
و  هماهنگی  ایجاد  منظور  به  نظامهایی  و  مقررات 
وحدت رویه، افزایش ميزان تفاهم، تسهيل ارتباطات، 
اقتصاد ملی، حفظ  توسعه صنعت، صرفه جویی در 
سالمت و ایمنی عمومی، گسترش مبادالت بازرگانی 

داخلی و خارجی تعریف می شود. 
شامل  را  سازمانها  در  استاندارد  ارتقا  موانع  وی 
مقاومت كاركنان، فرهنگ نامناسب سازمانی، 
پيگيری  ضعيف،  ريزی  برنامه  و  ارتباطات 
ضعيف، عدم توافق مديريت روی استراتژی و 

مهارت ناكافی برشمرد. 
اسماعيلی در ادامه افزود: در اقتصاد كالن، مباحث 
توليد ملی، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اشتغال 

به همت كميسيون توسعه توان اقتصادی و بازرگانی  بانوان اتاق اصفهان:

نشست استاندارد سازی محصوالت و خدمات در اتاق 
اصفهان برگزار شد

اخبار کمیسیون ها

كانون  مديره  هيات  انديشی  هم  نشست 
بازرگان  با هيات مديره زنان  بازرگان  زنان 

استان ها در اتاق اصفهان برگزار شد 

زنان  كانون  مدیره  هيات  اندیشی  هم  نشست 
بازرگان استان ها در  با هيات مدیره زنان  بازرگان 

اتاق اصفهان برگزار شد. 

اصول منفعت و هزینه در درازمدت رقم می زند. 
سازمانها  استانداردسازی  ضرورت  اسماعيلی   
و  خدمات  كيفيت  از  اطمينان  حصول  شامل  را 
در  سهولت  و  مشترک  زبان  ایجاد  محصوالت، 
اجرای و نظارت در سازمان، تخصيص بهينه منابع 
بهبود  ساالری،  شایسته  تحقق  هزینه،  مدیریت  و 
مستمر، حذف تصميمات تکراری و اضافی، افزایش 
سرعت و دقت در ارایه خدمت و افزایش كارایی و 

اثربخشی برشمرد. 
استاندارد ها شامل  انواع  نشان كرد:   وی خاطر 
ملی،  استانداردهای  سازمانی،  درون  استانداردهای 
استانداردهای سيستم مدیریت كيفيت، استانداردهای 
بين  استانداردهای  مهندسی،  و  فنی  المللی  بين 
زیست  المللی  بين  استانداردهای  پروتکلی،  المللی 
محيطی، استانداردهای بين المللی بهداشت حرفه 
المللی  بين  استانداردهای  و  شغلی  ایمنی  و  ای 

مدیریت ایمنی مواد غذایی است.

»زهرا اخوان نسب«ریيس كانون زنان بازرگان 
در  اصفهان  اتاق  بانوان  كميسيون  رئيس  و  ایران 
این نشست خواستار توانمند شدن بانوان در عرصه 
های مختلف اقتصادی شد و گفت: متخصص شدن 
آنان باعث نقش پذیری آنان در عرصه فعاليت های 

اقتصادی می شود. 
وی خواستار توجه استان ها به سند استراتژیک 
كانون زنان بازرگان ایران شد و گفت: هر استان می 
تواند بر اساس توانمندی و ظرفيت های خود این 

سند را بومی سازی كند. 
وی از تقویت بخش ارتباطات بين المللی اعضای 
كانون زنان بازرگان ایران خبر داد و گفت: برقراری 
ارتباطات تجاری بين المللی بانوان بازرگان در اوليت 

برنامه های كانون قرار دارد. 
عضو هيات مدیره كانون زنان بازرگان خراستان 
فعاالن  بانوان  اطالعات  بانک  ضعف  از  رضوی 
اقتصادی در استان ها خبر داد و گفت: در این راستا 

كانون می تواند اقدامات موثری انجام دهد. 
وی خواستار توجه به بازاریابی و تبليغات از سوی 

بانوان بازرگان در كشورهای همسایه شد. 
در  اصفهان  بازرگانی  اتاق  امامی«عضو  »روشنک 
این جلسه به ارایه فرصت های سرمایه گذاری برای 

بانوان پرداخت. 
های  كانون  مدیره  هيات  اعضای  جلسه  این  در 
زنان بازرگان استانها به ارایه نظرات و پيشنهادات در 

موضوع فعاليت های كانون شدند. 

اخبار کمیسیون ها
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نيروگاه های اصفهان: گاز بدهيد، مازوت نمی 
سوزانيم/نيروگاه های اصفهان در تابستان هم 

مازوت می سوزاند
در سی و یکمين جلسه كميته آب اتاق اصفهان 
موضوع آلودگی هوای شهراصفهان با حضور مدیران 
دو نيروگاهای توليد برق اصفهان و شهيد منتظری، 
زیست  محيط  از  حفاظت  فعاالن  و  كارشناسان 
مورد  صنعتی  و  اصفهان  دانشگاه  از  نمایندگانی 

بررسی قرار گرفت. 
»مهدی بصيری«مسوول كميته آب اتاق اصفهان 
در ابتدای این جلسه گفت: این كميته در راستای 
بررسی عوامل آلودگی هوای شهر اصفهان به نقش 
حضور  با  اصفهان  اطراف  برق  توليد  نيروگاههای 
كارشناسان محيط زیست و مدیران این دو نيروگاه 

می پردازد. 
بصيری خواستار شناسایی مراكز توليد آالیندگی 
و جلوگيری از توسعه آن شد و گفت: حداقل كار 
مسوولين جلوگيری از آلوده تر شدن هوای اصفهان 

است. 
و  آالیندگی  تسویه  های  روش  از  استفاده  وی 
فيلتراسيون، فعال شدن مراكز پژوهشی و دانشگاهی 
در اندازه گيری آلودگی و تاثيرات آن، افزایش مراكز 
رصد آلودگی هوا را از خواسته های این كميته در 

كاهش آلودگی هوای شهر اصفهان مطرح كرد. 
وی شرایط زندگی در اصفهان را روز به روز سخت 
تر توصيف كرد و گفت: آب و هوا دو موولفه مهم در 
زندگی است كه اصفهان از یک طرف با بحران جدی 
آب و خشک بودن رودخانه زاینده رود روبروست و 
چند ساليست كه در آلودگی هوا نيز با بحران جدی 

روبرو شده است. 
مسوول كميته آب اتاق اصفهان اطالع رسانی از 
شرایط موجود آالیندگی ها به مردم باعث حساس 

خود  اطراف  زندگی  محيط  به  نسبت  آنان  شدن 
دانست و گفت: آلودگی هوا مانند كم آبی باعث از 
بين رفتن آثار تاریخی و سخت شدن شرایط زندگی 

در این شهر می شود. 
وی با انتقاد از افزایش توليد پاالیشگاه اصفهان از 
100 هزار بشکه به 380 هزار بشکه گفت: توسعه 
افزایش  باعث  شهر  حاشيه  در  صنعتی  واحدهای 

آالیندگی هوا شده است. 
بصيری با مقایسه ایران با كشور سویيس در بخش 
پنجمين  سویيس  گفت:  اقتصاد  و  زیست  محيط 
كشور توليد كنننده ثروت جهان با وجود نداشتن 
صنعت خودروسازی، فوالدسازی و واحدهای صنعتی 
بزرگ است بلکه توسعه در بخش های خدماتی و 
كشاورزی و صنایع تبدیلی توانسته توسعه پایدار در 

كشور خود ایجاد كند. 
وی خواستار اصالح تفکر مدیران به توسعه پایدار 
شد و گفت: توسعه در نظر برخی از مدیران توسعه 
واحدهای صنعتی بدون توجه به ظرفيت هاست و 
توسعه  ابعاد مختلف  به  توجهی  بی  به دليل  امروز 
كالن  سطح  در  هوا  آلودگی  مخرب  اثرات  شاهد 

شهرها هستيم. 
راهکارهای كاهش آلودگی هوا در شورای گفت و 

گو مطرح شود
كميسيون  فروش«ریيس  حجه  »مصطفی 
این  در  اصفهان  اتاق  تبدیلی  صنایع  و  كشاوری 
آلودگی  با  مقابله  اجرایی  راهکارهایی  جلسه گفت: 
از  هوا بویژه در بخش واحدهای صنعتی می تواند 
و  دولت  گو  و  گفت  شورای  به  كميسيون  طریق 
تصميمات  و  ارایه  اصفهان  استان  بخش خصوصی 

الزم اتخاذ شود. 
به جای مصاحبه عليه هم باید راهکار عملی پيدا 

كنيم
اصفهان  برق  مسائلی«دبيرسندیکای  »مهدی 

در سی و یکمين جلسه كميته آب كميسيون كشاورزی اتاق اصفهان؛

سهم آالینده بودن نيروگاه های اصفهان مورد بررسی قرار گرفت

اخبار کمیسیون ها

شيرانی در ادامه به دوگانه سوز بودن این نيروگاه 
به صورت همزمان اشاره كرد و گفت: در سال 1389 
از كل سوخت مصرفی 38% مازوت و الباقی گاز بوده 
مصرفی  كل سوخت  از  سال 1391  در  ولی  است 
در  این  است  بوده  گاز   %36 فقط  و  مازوت   %64
بدليل  جدید  گازهای  حرارتی  ارزش  كه  حاليست 
افزایش ميزان نيتروژن آن كاهش یافته است كه این 
خود نيز مزید بر علت شده و بالتبع آلودگی هوا را 

افزایش می دهد. 
دانشگاه  علمی  هيات  مرادی«عضو  »حسين 
صنعتی اصفهان در این جلسه گفت: به دليل پایين 
هوا  بودن  سنگين  و  زمستان  در  باد  سرعت  بودن 
آلوده در سطح شهر اصفهان  اینورژن هوای  شاهد 
می باشيم و نقش واحدهای صنعتی در این وضعيت 

بسيار حایز اهميت است. 
وی مهمترین مشکل حفاظت از محيط زیست را 
ضعف ميهن دوستی تک تک شهروندان دانست و 
گفت: هوای كشور مال همه مردم است و نباید كسی 

نسبت به آلوده ساختن آن بی تفاوت باشد. 
وی تاكيد كرد: هزینه های ناشی از آلودگی هوا 
های  هزینه  پرداخت  در  دولت  هم  و  مردم  هم  را 

پزشکی متحمل می شوند. 
مدیران  بيشتر  پيگيری  خواستار  مرادی 
نيروگاههای برق در تامين گاز شد و گفت: گازسوز 
شدن نيروگاههای توليد برق در پایين آوردن ميزان 

آلودگی هوا نقش بسزایی دارد. 
دیماه  ابتدای  از  را  اصفهان  هوای  وضعيت  وی 
سال جاری در وضعيت هشدار عنوان كرد و گفت: 
اصفهان در آلودگی هوا غوطه ور شده است و انتظار 

از مدیران بسيار بيشتر است. 
نيروگاههای برق بيش از 10 درصد آالیندی هوا 

را ایجاد می كنند
مركز  علمی  هيات  برهانی«عضو  »مسعود   
سبز  پيام  جمعيت  عضو  و  كشاورزی  تحقيقات 
اصفهان در این جلسه گفت: اصفهان با داشتن 850 
هزار خودرو در مقایسه با تهران چهار ميليون خودرو 

از نظر هوا آلوده تر است. 
وی اظهار داشت: نيروگاههای برق اصفهان ساالنه 
2/4 ميليارد متر ليتر مازوت مصرف می كنند و این 
در حاليست كه خودرو 759 ميليون ليتر بنزین در 

در این جلسه گفت: همه بخش های اصفهان باید 
در موضوع مقابله با آلودگی هوا در یک جبهه قرار 
گيرند و به جای عليه یکدیگر مصاحبه كردن باید 

راهکار عملی را دنبال كرد. 
وی خواستار اتخاذ راهکارهای عملی و اجرایی برای 
كاهش آلودگی هوا توسط كميته شد و گفت: یکی 
از اصلی ترین راهکارهای تامين گاز نيروگاههاست. 

نيروگاه  عامل  افتخاری«مدیر  »سيدمحسن 
این  گفت:  جلسه  این  در  اصفهان  منتظری  شهيد 
اسمی  ظرفيتی  با  و  دارد  قدمت  سال  نيروگاه 30 
1600 مگاوات مشغول فعاليت است و یکی از عوامل 
كه آن نيروگاه در كنار پاالیشگاه اصفهان ساخته شد 
استفاده از فرآورده مازوت و جلوگيری از بين رفتن 

آن است. 
وی تاكيد كرد: نيروگاههای بخش خصوصی برق 
به صورت حق العمل كار فعاليت می كنند در برابر 
و  باشند  می  برق  توليد  به  ملزم  سوخت  دریافت 
هزینه مصرف مازوت برای نيروگاهها از مصرف گاز 
بسيار بيشتر است زیرا برای پمپاژ مازوت و اسپری 
باید  كيلوواتی  پمپ 200  چند  ها  كوره  به  كردن 

مورد استفاده قرار گيرد. 
افتخاری تاكيد كرد: مصرف گاز برای توليد برق 
عالوه بر پایين آوردن هزینه سوخت نيروگاهها در 
افزایش بهره وری توليد برق و كاهش آالیندگی هوا 

بسيار موثر است. 
»سيد اسحاقی«عضو هيات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان در این جلسه گفت: سرانه جمعيت 
اصفهان 6/7 درصد كل كشور است ولی توليد برق 
12 درصد كشور را بر عهده دارد و تفاوت این دو 

عدد به خارج از استان منتقل می شود. 
نيازمند انقالب محيط زیستی هستيم

این  در  اصفهان  نيروگاه  توليد  »شيرانی«مدیر 
زیست،  محيط  سوخت،  آب،  تامين  گفت:  جلسه 
نيروی  یدكی  لوازم  نقدینگی،  سازی،  خصوصی 
به  اصفهان  نيروگاه  چالش  هفت  عنوان  به  انسانی 

شمار می آید. 
 وی هزینه توليد یک كيلووات ساعت برق را 40 
تومان و هزینه خاموشی ناشی از آن را 6 هزار تومان 
اعالم كرد و گفت: صنعت و مردم به شدت به برق 

وابسته اند. 

اخبار کمیسیون ها
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مصرف شدن سرمایه های ملی نقش بسزایی دارد. 
اتاق  كشاورزی  كميسيون  بصيری«در  »مهدی 
اصفهان تصریح كرد: ارایه این برنامه كه بر اساس 
نياز بازار داخل و امکان صادرات به بازارهای هدف 

صادراتی است، از از وظایف دولت است. 
در  گفت:  اصفهان  اتاق  آب  كميته  مسوول 
كشورهای توسعه یافته كشت بر اساس نياز مردم و 
بازارهای هدف صادراتی انجام می شود ولی متاسفانه 

در ایران این برنامه وجود ندارد. 
بایستی  ریزی  برنامه  با  دولت  كرد:  تصریح  وی 
اولویت  در  را  مزیت  با  كشاورزی  محصوالت  توليد 
قرار دهد و از صرف سرمایه های ملی و انسانی در 
توليد برخی از محصوالت كم بازده جلوگيری كند. 

محصوالت  از  برخی  واردات  كرد:  تصریح  وی 
كشاورزی كه هزینه توليد آن در ایران بسيار باالست 
باید تقویت شود و به جای آن محصوالت مزیت دار 

در كشور كشت و صادر شود. 
كميسيون  ریيس  مومنی«نایب  رضا  »حميد 
كشاورزی اتاق اصفهان در ادامه این جلسه با بيان این 
پرسش كه در شرایط خشکسالی كشاورزان چه باید 
انجام دهند؟ گفت: در شرایطی كه استان با چالش آب 
روبروست باید راهکارهای جدید و علمی از سوی محققان 

و فعاالن این بخش مورد بررسی و تحقيق قرار گيرد. 
وی خواستار انجام تحقيق و پژوهش بر كشاورزی 
استان و فرصت های سرمایه گذاری در این بخش شد 
و گفت: موضوعاتی از قبيل كشت برون مرزی، آب 
مجازی و كشت گلخانه ای باید مورد بررسی قرار گيرد. 
خبرگان  انجمن  امينی«ریيس  »اسفنديار   
كشاورزی استان در این جلسه خواستار فعال شدن 
تشکل های صنفی كشاورزی در موضوع كمبود آب 
باعث  اندازه  از  بيش  بارگذاری  و گفت:  استان شد 
خشک شدن رودخانه زاینده رود شده و تشکلها باید 

در این راستا راهکارهای حقوقی را دنبال كنند.  
وی خواستار پيگيری حقوقی حق آبه داران استان 

اصفهان از رودخانه شد. 
امينی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
مجوزهای متعدد توسعه كشت گلخانه ای در استان 
شد و گفت: بر اساس ظرفيت ها باید كشت گلخانه 

ای توسعه پيدا كند.  

هوای  آلودگی  گفت:  جلسه  این  در  اصفهان  ازن 
اصفهان ناشی از چند موضوع درون وبرون استانی 
و حتی خارجی است كه  به دليل قرار گرفتن در 
همسایگی بيابان ها و مناطق خشک با چالش های 

بيشتری در آلودگی هوا روبروست. 
وی الگوی ناصحيح مصرف انرژی در كشور را یکی 
از عوامل آالیندگی هوا برشمرد و گفت: آلودگی هوا 
با یک بارندگی و یا باد از بين نمی رود بلکه اثرات 
مخرب آن در الیه های جو ماندگار می شود و در 

دوره دیگر به سطح شهرها نزدیک می شود. 
وی طول عمر آالینده هوا را از چند دقيقه تا 30 
ها  آالینده  موضوع  با  نباید  گفت:  و  برشمرد  سال 
باید درمان و  بلکه  برخورد كرد  به سادگی  ی هوا 

پيشگيری صحيحی را در نظر بگيریم. 
»احمدرضا صافی«عضو هيات مدیره سندیکای 
كرد  پيشنهاد  جلسه  این  در  اصفهان  برق  صنعت 
بابت  اصفهان  نيروگاه  دو  به  زمستان  فصل  در 
تعطيل شدن از سوی دولت مانند زمان خشکسالی 

كشاورزان، خسارت پرداخت شود. 

سال مصرف می كنند. 
برهانی ميزان آالیندگی نيروگاههای اصفهان را در 
بخش اكسيدها، ذرات معلق، كربن و گوگرد چند 
برابر مصرف بنزین برشمرد و گفت: در كشور 101 
واحد نيروگاه حرارتی وجود دارد دو نيروگاه در كنار 
اصفهان است و این دو 20 درصد مازوت كشور را 

مصرف می كنند. 
كاهش توليد برق، مصرف برق نيز كاهش می دهد
و  دانشگاه  علمی  هيات  »محمدكوشافر«عضو 
عضو جمعيت سبز اصفهان در این جلسه خواستار 
توليد برق كمتر نيروگاهها شد و گفت: توليد برق 
كمتر برابر آلودگی كمتر و باعث كاهش مراجعه به 
بيمارستان و كاهش مصرف برق مراكز مختلف می 

شود. 
را  برق  توليد  تابستان  در  اصفهان  های  نيروگاه 

كاهش دهند
سبز  پيام  جمعيت  عضو  امينی«دیگر  »فرهاد 
اصفهان خواستار كاهش توليد برق در روزهای آلوده 
شد و گفت: با توجه به سراسری بودن شبکه برق 
برای  ها  استان  سایر  از  آلوده  روزهای  در  اصفهان 

مصرف خود استفاده كند. 
وی خواستار پيش بينی آلوده شدن هوا و پدیده 
می  هوا  آلودگی  بينی  پيش  گفت:  و  شد  اینورژن 
تواند در سياست گذاری صحيح موثر باشد. همچنين 
فرهنگ سازی از انرژی های نو مانند خورشيدی و 

بادی در استان باید مورد توجه قرار گيرد. 
مانيتورینگ آلودگی هوا باید دقيق تر انجام شود  
چوگا  شيمی  مركز  عزتيان«ریيس  »ويكتوريا 

اخبار کمیسیون ها

»احمدرضا همتی«دبير اتحادیه توليد كنندگان 
و صادركنندگان محصوالت كشاورزی استان اصفهان 
در این جلسه خواستار توجه به كشت برون مرزی با 
توجه به كمبود آب در استان شد و گفت: كشورهای 
زمين  و  آبی  منابع  داشتن  به  توجه  با  آفریقایی 
حاصلخيز نيازمند تخصص كشاورزان با تجربه است. 

 »سرایی« معاون سازمان نظام مهندسی كشاورزی 
و منابع طبيعی استان اصفهان در این جلسه گفت: 
این  و  دارند  بازنگری  نيازمند  سنتی  های  كشت 
سازمان به دنبال برگزاری كنگره ملی الگوی كشت 

در كشاورزی كشور است. 
آزاد  دانشگاه  پژوهشی  معاون  نجفی«  »پيام 
خوراسگان اصفهان در این جلسه با معرفی موسسه 
طب الصادق گفت: عمده تمركز این موسسه بر روی 
آموزش و ترویج گياهان دارویی و همچنين ترویج 

فرهنگ غذای سالم است.

عضو كميسيون كشاورزی و صنايع تبديلی 
اتاق اصفهان؛

برنامه كشت محصوالت كشاورزی در بهينه 
مصرف شدن سرمايه های ملی نقش دارد

اتاق  تبدیلی  صنایع  و  كشاورزی  كميسيون  عضو 
محصوالت  مصرف  و  توليد  تنظيم  گفت:  اصفهان 
كشاورزی و ارایه برنامه كشت برای كشاورزان در بهينه 

اخبار کمیسیون ها

تبديلی  صنايع  و  كشاورزی  كميسيون  در 
اتاق اصفهان مطرح شد؛

تدوين  در  بخش  اين  فعاالن  و  كشاورزان 
سياست های كشاورزی هيچ نقشی ندارند 

در هشتمين جلسه كميسيون كشاورزی و صنایع 
این بخش در  فعاالن  اصفهان جایگاه  اتاق  تبدیلی 
تدوین سياست های كلی مورد بررسی قرار گرفت. 

كميسيون  فروش«ریيس  حجه  »مصطفی 
این  در  اصفهان  اتاق  تبدیلی  صنایع  و  كشاورزی 
كشاورزی  بخش  مانند  بخشی  هيچ  گفت:  جلسه 
این  فعاالن  درصد  از 90  بيش  و  نيست  خصوصی 
بخش دولتی نيستند واین در حاليست كه در سایر 
بخش ها مانند صنعت بيش از 70 درصد صنایع را 

واحدهای دولتی تشکيل می دهند. 
وی حضور سه نماینده بخش كشاورزی در هيات 
نمایندگان اتاق های بازرگانی را از پيشنهادات مطرح 
ایران  اتاق  نمایندگان  هيات  نویس  پيش  در  شده 
عنوان كرد و گفت: بخش كشاورزی نسبت به سایر 

بخش ها همواره كمتر مورد توجه بوده است. 
اتاق  آب  كميته  بصيری«مسوول  »مهدی 
اصفهان در این جلسه از كمرنگ بودن حضور بخش 
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و  دیدگاه  ارایه  و  كشاورزی  وزارت  در  خصوصی 
نظریات این بخش انتقاد كرد و گفت: سياست های 
غلط دستوری وزارت كشاورزی در چند دهه گذشته 
باعث ناتوان شدن این بخش نسبت به سایر بخش 

ها شده است. 
بخش  به  جدی  ضربه  را  ارضی  اصالحات  وی   
كشاورزی در دهه چهل عنوان كرد و گفت: متاسفانه 
نگاه وزارت جهاد كشاورزی به این بخش نگاهی یک 
سویه و یک طرفه است و ارتباطی با بدنه خود ندارد. 
وی به عنوان مثال به پافشاری مسوولين وزارتخانه 
به آبياری بارانی با وجود شرایط نامساعد آب و هوای 
استان اشاره كرد و گفت: وزارت خانه باید به طور 
با كشاورزان خبره و فعال نشست های هم  مرتب 

فکری برگزار كند. 
وی بخش كشاورزی را بخشی مظلوم نسبت به 
سایر بخش ها توصيف كرد و گفت: با وجودی كه 
منابع آبی كشاورزی هر روز محدود تر می شود آمار 
چاه های خشکيده را نيز به پای این بخش محاسبه 
می كنند و هر سال از ميزان منابع آبی این بخش 

می كاهند. 
»احمدرضا همتی«دبير اتحادیه توليد كنندگان 
و صادركنندگان محصوالت كشاورزی استان اصفهان 
در این جلسه با انتقاد از نقش كمرنگ وزارت جهاد 
كشاورزی  بخش  محصوالت  تجارت  در  كشاورزی 
گفت: این وزارت خانه مدعی نقش توليد محصوالت 
تجارت  بخش  در  و  دارد  را  كشور  در  كشاورزی 
متاسفانه در  ولی  ندارد  بر عهده  نقشی  محصوالت 
بخش توليد نيز نتوانسته مسووليت خود را به خوبی 
انجام دهد و هر روز شاهد اعتراض كشاورزان بابت 

فروش نرفتن محصوالت توليد شده می باشيم. 
اتاق های كشور  نقش كميسيون كشاورزی  وی 
از وزارتخانه را مهم  در پيگيری مسایل این بخش 

ارزیابی كرد. 
آزاد  دانشگاه  ابری«ریيس  فروغی  »احمدعلی 
این  این جلسه گفت: بخش كشاورزی  اصفهان در 
دانشگاه بيش از 60 تيم در مركز رشد شکل داده 
كه 25 شركت دانش بنيان را تا كنون تشکيل داده 

است. 
وی توليد بذر مورد نياز كشت گلخانه ای در بخش 
خيار و گوجه را دو پروژه مهم پژوهشکده كشاورزی 

اخبار کمیسیون ها

این دانشگاه برشمرد و گفت: تغيير كشت گندم از 
c3به c4 كه طی آن در فتوسنتز تغييراتی ایجاد می 
شود باعث می شود زمان توليد گندم از 8 ماه به سه 

ماه كاهش می یابد. 
»منوچهر خراجی«عضو دیگر كميسيون در این 
جلسه گفت: زمانی كشاورزی معنا پيدا می كند كه 
در  متاسفانه  باشد.  داشته  وجود  كشت  برای  آبی 
استان اصفهان كمبود منابع آبی بزرگترین مشکل 

كشاورزان است. 
كميسيون  عضو  اهلل حيدرزاده«دیگر  »رحمت 
را  كشاورزی  زیرساختهای  نبود  جلسه  این  در 
مهمترین چالش این بخش برشمرد و گفت: نيروی 
انسانی متخصص شامل كشاورزان مهمترین سرمایه 
بين  از  در حال  زمان  مرور  به  كه  بوده  بخش  این 

رفتن است. 
»سميعی«عضو نظام صنفی مهندسی كشاورزی 
استان اصفهان در این جلسه گفت: برگزاری كنگره 
های كشاورزی می تواند مشکالت این بخش را به 

صورت علمی مورد بررسی قرار دهد. 
وی افزود: بر اساس نتایج بدست آمده محققات 
بخش كشاورزی استان اصفهان هر اصفهانی در سال 
12/5 كليوگرم كود و 174 گرم سم در بين مواد 

غذایی خود استفاده می كند. 
وی خواستار توجه به تغيير الگوی كشت در نزد 
كشاورزان استان شد و افزود: توجه به توليد ارگانيک 
و سالم و همچنين بازاریابی محصوالت كشاورزی می 
تواند دو موضوع مهم برگزاری كنگره ملی كشاورزی 

اتاق ایران باشد. 
»جمشيد جليل نژاد«مدیر كشت و دامداری فکا 
در این جلسه از پایين آمدن سرانه مصرف شير در 

كشور خبر داد و گفت: صنعت دامپروری در استان 
دارای ظرفيت های بسياری است كه با برنامه ریزی 

دقيق باید از آن استفاده كرد.

اخبار کمیسیون ها

مسوول كميته آب اتاق اصفهان:
مديريت يكپارچه حوضه آبريز زاينده رود  

گام موثر در احيای اين رودخانه است 

گفت:مدیریت  اصفهان  اتاق  آب  كميته  مسوول 
در  موثر  گام  رود   زاینده  آبریز  حوضه  یکپارچه 
ایران  مركزی  فالت  دایمی  رودخانه  این  احيای 

است. 
كميته  چهارمين  و  سی  بصيری«در  »مهدی 
آب اتاق اصفهان تصریح كرد:كشاورزی در حاشيه 
گاوخونی  تاالب  تا  آبریز  از  رود  زاینده  رودخانه 
سابقه چند هزار ساله دارد و به دليل سو مدیریت 
شاهد  امروز  رود  زاینده  حوضه  شدن  قطعه  دو  و 
خشک شدن این رودخانه و از بين رفتن كشاورزی 

اطراف آن هستيم.
وی انتقال آب زاینده رود به یزد با هدف شرب را  
بر اساس مصوبه وزارت نيرو منوط به  راه اندازی 
تونل سوم كوهرنگ برشمرد و گفت:با وجود انتقال 
آب طی دوازده سال گذشته از زاینده رود به یزد 
و  است  نرسيده  برداری  بهره  به  سوم  تونل  ،هنوز 
محصوالت  توليد  به  آب  این  محل  از  یزد  استان 

صنعتی و كشاورزی پرداخته است .
از  قانونی  غير  های  برداشت  به  اشاره  با  وی 
و   كرد  اشاره  رود  زاینده  رودخانه  داران  آبه  حق 

گفت:وزارت نيرو باید تمامی این برداشت های غير 
قانونی را بازگرداند.

داران  آبه  حق  آب  فروش  به  اشاره  با  بصيری 
گفت:اگر  استانها   سایر  و  صنعتی  واحدهای   به 
فروخته شود  داران  آبه  آبی حق  منابع  است  قرار 
باید از  صاحبان اصلی  خریداری شود و این رویه 
در كشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است كه 
شرب  و  صنعتی  واحدهای  نياز  مورد  آب  دولت 
شهرها را از كشاورزان حق آبه دار برای یک سال یا 

چند سال خریداری می كند.
صنعتی  واحدهای  توسعه  از  انتقاد  با  وی 
موجود  های  گرفتن ظرفيت  نظر  در  بدون  استان 
گفت:رویکرد مسوولين در تقسيم آب بطور عمده  
توجه به نياز واحدهای صنعتی است و شرب است 

و سپس كشاورزی در اولویت بعدی قرار دارد.
اضافه كرد:چرا سهم صنعت در شرایط كم  وی 
آبی استان كاهش نمی یابد و كشاورزی در اولویت 

كاهش كلی حق آبه خود می باشند.
كردند  تالش  سالها  كه  گفت:باغدارانی  بصيری 
چگونه  رساندند  برداری  بهره  به  را  درخت  یک  و 
و  كنند  دریافت  را  خشکسالی  ساله  یک  خسارت 
این در شرایطی كه حاصل چند سال زحمت وی 

به دليل بی آبی طی چند ماه از بين می رود.
كميسيون  فروش«ریيس  حجه  »مصطفی 
كشاورزی اتاق اصفهان در این جلسه گفت:واحدهای 
صنعتی برای اجرای طرح های توسعه باید ابتدا آب 
و انرژی مورد نياز را همانند ماشين آالت  تجهيزات 

تامين كنند.
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قالب  در  و   )business plan( توجيهی  باید طرح 
طرح جامع به بانک مركزی ارایه شود. 

اعتباری  و  مالی  موسسه  موالیی«مدیر  »حسين 
آرمان در ادامه این جلسه گفت: 560 هزار ميليارد 
تومان نقدینگی در كشور وجود دارد و باید سهم استان 
در گردش نقدینگی كشور مشخص شود تا بتوان بر 

اساس آن فعاليت های اقتصادی را تنظيم كرد. 
»علی محمد رجالی«از فعاالن اقتصادی استان در 
این جلسه گفت: تشکيل بانک با سرمایه باال می تواند 

به تامين مالی استان كمک شایانی كند. 
اتاق  نمایندگان  هيات  رنجبران«عضو  »رسول 
اصفهان خواستار حضور فعاالن اقتصادی در راه اندازی 
این بانک شد و گفت: متاسفانه تاكنون چندین بار راه 
اندازی بانک استانی در دستور كار قرار گرفت ولی به 

دالیلی این مهم انجام نشد. 
اتاق  نمایندگان  هيات  رجالی«عضو  »محمدرضا 
اصفهان در این جلسه گفت: پروژه های زیربنایی استان از 
جمله قطار پرسرعت، منطقه ویژه اقتصادی نيازمند منابع 

مالی است كه این موسسه می تواند آنر ا تامين كند. 
در پایان این جلسه مقرر شد با آقایان مصطفی متين 
راد، عبدالوهاب سهل آبادی، جعفر ذره بينی، مسعود 
گلشيرازی، مرادعلی صدر، محمد فالحتيان، عباس 
دیانی، مسعود صرامی و حسين مالیی مذاكره و از بين 
افراد مذكور موافقت پنج نفر برای حضور در هسته 
مركزی جهت پيگيری موضوع و تعيين مدیر پروژه 

جلب گردد.  

تشکيل بانک یا موسسه مالی اعتباری استانی در 
دستور كار كميسيون تامين مالی و سرمایه گذاری 

اتاق اصفهان قرار گرفت. 
سرمایه  كميسيون  راد«ریيس  متين  »مصطفی 
گذاری و تامين مالی اتاق اصفهان در این جلسه گفت: 
تاسيس بانک به صورت مستقل برای استان می تواند 
زمينه استفاده از سایر ابزارهای مالی را برای تامين نقدینگی 

واحدهای توليدی و فعاالن اقتصادی فراهم سازد. 
یا  و  اعتباری  و  مالی  موسسات  در  مشاركت  وی 
تعاونی های اعتبار را یکی از پيشنهادات پيش رو عنوان 
كرد و گفت: تعاونی های اعتبار بایستی در فرایندی به 
موسسات مالی و اعتباری تبدیل شوند و استان می 

تواند از این فرصت استفاده كند. 
وی همچنين به سرمایه گذاری های استان كرمان 
سرمایه  ویژه  مناطق  و  مالی  موسسات  تاسيس  و 
گذاری در این استان اشاره كرد و گفت: كرمان با 
به روند  استان  آنها در  مالی و تمركز  منابع  جذب 

توسعه سرعت بخشيدند. 
خسرو كسائيان«ریيس اتاق اصفهان در این جلسه 
گفت: شرایط بانک ها برای ارایه تسهيالت به توليد بویژه 
به صنعت دشوار است به همين دليل نياز است كه بانک 
استانی تشکيل و به واحدهای توليدی تسهيالت ویژه 

دهد تا چرخه صنعت در استان فعال بماند. 
وی از مهاجرت سرمایه های استان اصفهان به سایر 
استانها خبر داد و گفت: موسسات مالی و اعتباری با جذب 
منابع از استان اصفهان، در سایر استانها مصرف می كنند و 

منابع پروژه های سرمایه گذاری را تامين می كنند. 
»مسعود صفاری پور«مدیر كل دفتر اقتصادی و 
امور بين الملل استانداری اصفهان در این جلسه تامين 
مالی برای فعاالن اقتصادی و پروژه های زیربنایی را 
یکی از مشکالت استان برشمرد و گفت: ایجاد بانک 
ویژه استان می تواند منابع استان را در مسير توسعه 

هزینه كند و از مهاجرت منابع جلوگيری كند. 
»مراد علی صدر«مشاور بانکی استاندار اصفهان در 
این جلسه گفت: برای تشکيل بانک یا موسسه مالی 

كميسيون  كار  دستور  در  استانی  مالی  موسسه  یا  بانک  تشکيل 
تامين مالی اتاق اصفهان قرار گرفت

اخبار کمیسیون ها

بازرگانی به جوانان شد و گفت: جوانان با استفاده از 
تجارب فعاالن اقتصادی می توانند در مسير فعاليت 

خود قوی تر عمل كنند. 
عضو دیگر كميته گفت: بخش نامه اخير سازمان 
توسعه تجارت به این معناست كه فردی كه متولد 
شود سه سال بعد اجازه دریافت كارت ملی دارد. این 
قبيل سخت گيری كارآفرینی جوانان را در عرصه 

فعاليت های اقتصادی با مانع روبرو می سازد. 
برای  اتاق را فرصتی  وی تشکيل كميته جوانان 
جوان  اقتصادی  فعاالن  مشکالت  و  مسایل  بيان 

استان و پيگيری خواست های آنان شد. 
عضو دیگر كميته خواستار فرهنگ سازی در بين 
جوانان بازرگان در تشکيل هلدینگ های اقتصادی 

در بخش های مختلف شد. 
اتاق های مشترک  از ظرفيت های  استفاده  وی 
از فرصت های كميته  یکی  با سایر كشورها  ایران 
بازرگانی  اتاق اصفهان برای تقویت فعاليت  جوانان 

اعضا برشمرد. 
»خليلی«دیگر عضو كميسيون تربيت مدیر برای 
از وظایف مهم كميته  را یکی  اقتصادی  بنگاههای 
و  آموزشی  های  دوره  برگزاری  گفت:  و  برشمرد 
از  یکی  تواند  می  جوانان  برای  مدیریت  كارگاهی 

اقدامات موثر این كميته باشد.

كميته جوانان اتاق اصفهان خواستار اصالح بخش 
نامه ارایه سه سال اظهارنامه مالياتی در صدور كارت 

بازرگانی برای متقاضيان شد. 
كارت  دارنده  جوانان  در جمع  امير كشانی«   «
بازرگانی اتاق اصفهان تصریح كرد: بخش نامه اخير 
سازمان توسعه تجارت كه از سوی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان به طور كامل اجرا می 
شود، صدور كارت بازرگانی برای جوانان متقاضی را 

با مانع روبرو ساخته است. 
وی با انتقاد از سخت شدن شرایط برای متقاضيان 
كارت بازرگانی كه باید سه سال اظهارنامه مالياتی ارایه 
كنند، افزود: به جای اینکه برای جوانان تسهيالت ویژه 
برای اشتغال زایی ایجاد شود آنان را از داشتن ابزاری 
برای تجارت محروم می سازند و جوانان اتاق اصفهان 

خواستار اصالح این بخش نامه اند. 
وی از فعاليت سه كارگروه مهارت ها، ارتباطات 
داد  خبر  جوانان  كميته  ذیل  پژوهش  و  آموزش  و 
فعاليت  با  مرتب  مسایل  كارگروه  این  در  گفت:  و 
اقتصادی جوانان مورد بحث و بررسی قرار می گيرد. 
كارت  گفت:  جلسه  این  در  كميته  عضو  دیگر 
بازرگانی به عنوان یک ابزار برای فعاليت اقتصادی 
جوانان به شمار می آید و نباید شرایط دریافت آنرا 

دشوار ساخت. 
یکی دیگر از اعضای كميته خواستار ارایه مشاوره 

سه  ارایه  بند  اصالح  خواستار  اصفهان  اتاق  جوانان  كميته 
سال ارایه اظهار نامه مالياتی در صدور كارت بازرگانی شد

اخبار کمیسیون ها
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اخبار کمیسیون ها

جای كارجو در فضای جامعه گفت: عمده مشکل 
تصدی  برای  متخصص  نيروی  نبود  كارفرمایان 
خدماتی  و  توليدی  واحدهای  در  ها  مسووليت 

است. 
وی با اشاره به معضل كم آبی استان در بخش 
كشاورزی گفت: رویکرد كشاورزی در استان باید 
بر  آب  كم  محصوالت  توليد  آموزش  اساس  بر 
متمركز شود و در این راستا اداره فنی و حرفه ای 
آماده همکاری با سازمان جهاد كشاورزی استان 
در جهت برگزاری دوره های آموزشی مورد نياز 

این بخش است.  
سرمایه  را  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزش  وی 
این  در  دولت  گفت:  و  دانست  پرهزینه  و  پذیر 

بخش آماده سرمایه گذاری است. 
آموزش  كميسيون  بيشه«ریيس  »مرتضی 
این جلسه گفت: عمده مشکل  اتاق اصفهان در 
های  آموزش  نبود  استان  توليدی  واحدهای 
تخصصی برای نيروی انسانی آنان است كه باعث 

پایين بودن بهره وری می شود. 
وی خواستار تدوین استانداردهای آموزشی در 
كسب مهارت های شغلی هر متقاضی شغل شد 
اداره  و  كاربری  و  علمی  دانشگاه جامع  و گفت: 
اموزش فنی و حرفه ای می توانند در تدوین این 

استانداردها نقش موثری داشته باشند. 
بيشه ایجاد مركز آموزش عالی كاربردی اتاق، 
برگزاری همایش های هفتگی، برگزاری همایش 
ملی صنعت نساجی، چرخش مغزها، انجام پروژه 
تحقيقات  اطالعات  باک  ایجاد  و  یابی  عارضه 
و  تحقيق  انجمن  تشکيل  همچنن  و  دانشگاه 
توسعه واحدهای صنعتی استان را از برنامه های 

اصفهان  استان  ای  حرفه  و  فنی  كل  مدیر 
از  صنعتی  واحدهای  تنگاتنگ  ارتباط  خواستار 
استان  ای  و حرفه  فنی  اداره كل  با  اتاق  طریق 
این  گفت:  و  شد  آموزشی  نيازسنجی  هدف  با 
واحدها می توانند نيازهای آموزشی خود رابه اتاق 
اصفهان منتقل و پس از اولویت بندی این اداره 

آماده برنامه ریزی برای برگزاری دوره هاست. 
»ابوطالب جاللی«در نهمين جلسه كميسيون 
اصفهان  اتاق  كاربردی  های  پژوهش  و  آموزش 
در  موجود  شاغلين  مهارت  ارتقا  كرد:  تصریح 
واحدهای توليدی از دیگر رویکردهای این اداره 
كل است كه با امضای تفاهم نامه بين اداره كل 
آنرا  توان  می  اصفهان  اتاق  و  ای  حرفه  و  فنی 

اجرایی كرد. 
وی از كميسيون آموزش اتاق اصفهان خواست 
آمایش  با  متناسب  مهارت  یا  آموزش  سند  كه 
استان و مزیت های هر اقليم تهيه كند و خاطر 
نشان كرد: بر اساس این سند دوره های آموزشی 
ای  حرفه  و  فنی  خدماتی  و  كشاورزی  صنعتی، 

هدف گذاری می شود. 
وی با اشاره به تحصيل 4/5 ميليون دانشجو در 
مراكز آموزش عالی گفت: طی چهار سال آینده 
این ميزان به متقاضيان كار در جامعه افزوده می 

شود. 
نياز  جوابگوی  را  فعلی  آموزشی  نظام  طالبی 
و  فنی  آموزش  نظام  گفت:  و  ندانست  كار  بازار 
حرفه ای مورد توجه مردم و بازار كار قرار گرفته 
است ولی متاسفانه از سوی مسوولين كمتر مورد 

توجه قرار گرفته است. 
وی با انتقاد از به كار گرفتن كلمه »بيکار« به 

مدیر كل فنی و حرفه ای در كميسيون آموزش اتاق اصفهان مطرح كرد: 

اتاق می تواند نيازسنجی آموزشی واحدهای توليدی را به 
مراكز فنی و حرفه ای ارایه كند

اخبار کمیسیون ها

خواستارتسهيل در بوركراسی اداری فنی و حرفه 
ای استان شد و گفت: رشته های جدید مورد نياز 
اداره كل  این  از سوی  بازار به سختی می تواند 

پذیرش شود. 
این  در  كميسيون  تاجبخش«عضو  »عباس 
جلسه با اشاره به مهاجرت عظيم از استان های 
همسایه به شهر اصفهان گفت: متاسفانه با وجود 
به  آنان  آب  سهم  مهاجر  جمعيت  این  حضور 

استان واگذار نشده است. 
مدیریت  انجمن  نصری«عضو  »حميدرضا 
سبز ایران در این جلسه با اشاره به ميزان مصرف 
فعاالن  گفت:  اصفهان  استان  در  انرژی  ناهنجار 
شامل  سبزكه  هوش  از  استفاده  با  اقتصادی 
توانایی تحليل در كسب و كار و فعاليت ها بعالوه 
تفکر سيستمی است می توانند در فضای كسب 

و كار موفق شوند
تالش  و  انرژی  مصرف  كردن  تر  بهينه  وی 
برای حفاظت از محيط زیست اطراف را از جمله 
از  برخی  گفت:  و  برشمرد  سبز  هوش  اهداف 
واحدهای صنعتی آالیندگی بسياری برای محيط 
از  زیست ایجاد می كنند كه هزینه های نشای 

آن از درآمد ان واحد بسيار بيشتر است. 

كميسيون آموزش در سال آینده خبر داد. 
كميسيون  فروش«ریيس  حجه  »مصطفی 
كشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق اصفهان در این 
جلسه به ارایه گزارشی از وضعت خشکی زاینده 

رود و منابع آبی استان پرداخت. 
»پرويز اخوان«دبير اتاق فکر اصفهان در این 
اصفهان  استان  در  آب  مساله  اگر  گفت:  جلسه 
گردشگری  صنعت  رونق  شاهد  شود  برطرف 
مختلف  های  بخش  در  گذاری  سرمایه  رشد  و 

خواهيم بود. 
این  در  كميسيون  خسروی«عضو  »كوروش 
جلسه به اجرای پروژه آب شيرین كن خورشيدی 
دارای  اصفهان  شرق  بخش  گفت:  و  كرد  اشاره 
این  از  استفاده  با  كه  است  شوری  آب  منابع 
این  تکنولوژی می توان كشت گلخانه ای را در 

بخش رونق داد. 
شرق  شور  آب  هزار   137  EC تبدیل  از  وی 
اصفهان به EC 500 كه قابل شرب است توسط 
و  علوفه  توليد  گفت:  و  داد  خبر  تکنولوژی  این 
پرورش شترمرغ و گوسفند از جمله مزیت های 

این منطقه است. 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
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سبب بروز ناهنجاریهای اجتماعی شده است. 
از آنجا كه قوانين هر كشوری قاعدتاً باید حافظ 
سود  به  متأسفانه  باشد،  ضعيف  طبقات  منافع 
آنها  قانون،  باید  حقيقت  در  كه  نيرومند  طبقات 
زورمندان  زیرا  افتد،  می  كار  به  كند  محدود  را 
در تمامی دوران های تاریخ همواره قادر بوده اند 
خویش  منافع  از  خود،  ثروت  و  زور  نيروی  با  كه 
اعمال  تهيدست  طبقات  بر  پيوسته  و  كنند  دفاع 
حاكميت نمایند، و از درون حاكميت نيز قانون و 
قانونگذاران را با خود موافق سازند، ولی این ضعفا 
هستند كه باید منافع و حقوق آنها در پناه قانون 
حفظ شود، بدیهی است كه اگر باب رشوه گشوده 
داد.  خواهد  معکوس  نتيجۀ  درست  قوانين  شود، 
زیرا اغنيا و ثروتمندان هستند كه قدرت پرداخت 
رشوه را دارند و در نتيجه قوانين مملکتی بازیچه 
ای در دست آنها برای تداوم ظلم و ستم و تجاوز به 
حقوق ضعفا و تهيدستان خواهد شد. لذا در اسالم، 
تمامتر مورد  با شدت هرچه  مسئلۀ رشوه خواری 
تقبيح قرار گرفته و محکوم شده است و از گناهان 

كبيره محسوب می شود. 
شود  می  سبب  رشوه،  زشتی  اینکه  توجه  قابل 
كه این هدف شوم در البه الی عبارات و عناوین 
فریبنده انجام گيرد، و رشوه خوار و رشوه دهنده، 
از نامهایی مانند هدیه، تعارف، حق و حساب، حق 
الّزحمه و انعام استفاده كنند. ولی روشن است كه 
این تغيير نامها به هيچ وجه تغييری در ماهيت آن 

نوشتار  این  در  گذشته،  اخالقی  مباحث  بدنبال 
برآنيم كه پيرامون یکی دیگر از رذائل اخالقی كه 
ُمضر و ُمخل برای شخص و برای جامعه است یعنی 
رذیله رشوه خواری، مطالبی را باستحضار عزیزان 

برسانيم. 
در آیات متعددی، خداوند به اهل ایمان هشدار 
به  و  نخورند  ناحق  به  را  یکدیگر  اموال  كه  داده 
حقوق همدیگر تجاوز و تعدی نکنند، بلکه از طریق 
داد و ستد و تجارت و یا سایر عقود مشروع و قانونی 
كه با ضوابط خاصی بين آنان به امضا می رسد، به 
و  بپردازند،  مجاز  فعاليتهای  سایر  و  كار  و  كسب 
روزی حالل كسب كنند و همچنين به آنها گوشزد 
نموده كه از راه ههای غير مشروع و حرام، مثل ربا، 
كم فروشی، غّش در معامله، دزدی، خيانت و موارد 

دیگر به كسب مال نپردازند. 
بَْيَنُکْم  أَْمَوالَُکْم  تَْأُكُلواْ  الَ  آَمُنواْ  َِّذیَن  ال َُّها  أَی یَا 

بِالَْباِطِل إاِلَّ أَن تَُکوَن تَِجاَرًة َعن تََراٍض
نساء آیۀ 29

»ای كسانی كه ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را 
به نا حق مخورید، مگر آنکه از روی رضا و رغبت 

تجارتی كرده باشيد )سودی برید(. «
یکی از بالهای بزرگی كه از دیرباز دامنگير بشر 
شده و امروز نيز با شدت بيشتر ادامه دارد، موضوع 
از  یکی  موضوع  همسن  كه  است  خواری  رشوه 
بزرگترین موانع اجرای عدالت در كشور ما و سایر 
كشورهای جهان بوده و هست و همين مسئله نيز 

سيد حبيب ا... نصر 
عضو اتاق اصفهان

جایگاه اخالق در رونق كسب و كار از نظر اسالم

اخالق کسب و کار

الّل! هدیه است.  می گيری؟ عرض كرد: یا رسول 
حضرت فرمود: اگر شما در خانۀ خود نشسته بودید 
و كار فرمانداری را بر عهده نداشتيد، آیا مردم برای 
شما هدیه می آوردند؟«. یعنی اینها هدیه نيست 
گذاشته  هدیه  را  نامش  منتها  است،  رشوه  بلکه 
اند و امروزه در جامعۀ ما متأسفانه رشوه و رشوه 
خواری فراوان به چشم می خورد و حقوق بسياری 
از انسانها را در سایۀ رشوه خواری از بين برده اند. 
بيت  در  و  گرفتند  را  هدیه  داد  دستور  سپس   
المال مسلمين قرار دادند و این فرماندار خاطی را 
قاضی  اینکه حتی  برای  اسالم  بركنار كرد.  كار  از 
دستور  نشود،  ناپيدا  و  مخفی  های  رشوه  گرفتار 
داده است كه قاضی نباید شخصاً به بازار برود كه 
بر قاضی  ناخودآگاه  به طور  مبادا، تخفيف قيمتها 
را  دهنده  تخفيف  جانب  قضاوت  در  و  بگذارد  اثر 
بگيرد. چه خوب است مسلمانان از كتاب آسمانی 
خود الهام بگيرند و همه چيز خود را در پای بُت 

رشوه قربانی نکنند. 
حَت أَنواٌع كثيرة، َفَأمَّا  َعن أَبی َعبِداللِهّ )ع(: أنَّ السُّ

الرِهّشاٌء فِي الُحکِم َفُهَو الُکفُر بِاللِ. 
انواع  حرام  »مال  فرماید:  می  )ع(  صادق  امام 
و  اما رشوه گرفتن در حکم  دارد،  زیادی  اقسام  و 
قضاوت )به ناحق كردن(، كفر به خدا محسوب می 

شود«. 
َّها َمْحُض  ْشَوَة َفاِن قاَل َرُسُل اللِ )ص(: » إِیّاُكْم َو الرَّ

ْشَوِة ریَح الَْجنَِّۀ.  الُْکْفِر َو ال یَُشمُّ صاحُب الرَّ
پيامبر بزرگ اسالم )ص( می فرماید: »از رشوه 
بپرهيزید چون رشوه كفر محض است و كسی كه 

رشوه بگيرد، بوی بهشت به مشامش نمی رسد«. 
حال با توجه به مطالب ذكر شده خصوصاً آیات و 
روایات، بر همۀ ما الزم است كه از هرگونه دریافت 
و یا پرداخت رشوه پرهيز نموده و دیگران را نيز به 
این امر ترغيب نمایيم و در رابطه با نجات جامعۀ 
از این معضل و دیگر رذائل اخالقی، همگان با هم 
همفکری و هم كاری نموده و از هر كمک ممکن 
دریغ ننمائيم تا به فضل الهی جامعه ای پاک و ایده 

آل داشته باشيم انشاء الل. 

نمی دهد، و در هر صورت، پولی كه از این طریق 
گرفته می شود، حرام و نامشروع است. 

اشعث  آوردن  هدیه  داستان  در  البالغه  نهج  در 
بن قيس می خوانيم، كه او برای پيروزی بر طرف 
دعوای خود در محکمۀ عدل علی )ع( متوسل به 
رشوه شد و شبانه ظرفی را پر از حلوای لذیذ نمود 
و به در خانه علی )ع( آورد و نام او را هدیه گذاشت. 
علی )ع( از این كار برآشفت و فرمود: »مادرت به 
مرا  ای كه  آمده  این عنوان  با  آیا  بنشيند،  عزایت 
فریب دهی و از آئين حق باز داری؟ به خدا سوگند، 
اگر هفت اقليم را با آنچه در زیر آسمانهای آن است 
از دهان مورچه  به من دهند، كه پوست جوی را 
نخواهم كرد.  را  این كار  بگيرم، هرگز  به ظلم  ای 
دنيای شما از برگ جویده ای در دهان ملخ، برای 
و  فانی،  نعمتهای  با  را  است. علی  ارزشتر  من كم 
لذتهای زودگذر چه كار است«. در اینجا علی )ع( 
آسمانهای  در  آنچه  و  اقليم  هفت  اگر  فرماید  می 
آن است را به من دهند، پوست جوی را از دهان 
مورچه ای نمی گيرم، مورچه ای كه آنقدر ضعيف 
است كه هيچ قدرت دفاعی از خود ندارد، نه روزنامه 
در اختيار دارد و نه حزب، نه گروه دارد و نه رادیو 
تواند در ميان جامعه جّوی  نه می  و  تلویزیون،  و 
درست كند! ای تمامی عالم به قربان عدالت تو یا 
علی! كه همۀ دولتمردان دنيا باید درس عدالت و 
حکومت و ساده زیستتی و عبادت و شجاعت را از 
تو بياموزند، زیرا اگر در مقابل قدرتها قرار گرفتند، 
ساكت می شوند. اما در مقابل ضعفا و بيچارگان، 
آنان را به اشد مجازات محکوم می كنند. الزم به 
یاد آوری است كه اسالم، رشوه را در هر شکل و 

تحت هر عنوانی محکوم كرده است. 
در تاریخ زندگانی پيامبر اسالم )ص( می خوانيم 
كه به او خبر دادند یکی از فرماندارانش رشوه ای 
)ص(  حضرت  است،  پذیرفته  هدیه  عنوان  به  را 
برآشفت و به او فرمود: » َكيَف تَاُخُذ ما لَيَس لََک 
، لََقد كانَت َهدیٌَّه یا َرُسوَل الُل، أَرایَت لَو َقَعَد  بَِحقِهّ
ِهِّه َعَماًل كاَن النَّاُس یَهُدونَُه  أَحُدُكم فِی داِرِه َو لَم تََول

َشيئاً «
نيست،  حقی  تو  برای  از  كه  را  چيزی  »چگونه 

اخالق کسب و کار
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امکان  ساختار  نظر  از  كه  ساخته  ملزم  را  شركت 
دسترسی برای همه خریداران و فروشندگان را فراهم 
و  منطقه  های  بورس  توسعه  راستا  این  در  و  سازد 

شبکه آنالین در دستور كار قرار گرفته است.  
وی افزود: پس از تهران تاالر اصفهان از نظر امکانات 
بهترین تاالر كشور شناخته می شود همچنين شركت 
های كارگزاری كه نماینده ای در استان های كشور 

داشته باشند از نظر رتبه بندی ارتقا می یابند. 
پناهيان كمبود نيروی انسانی متخصص در عرصه 
بورس را یکی از چالش های این بخش برشمرد و 
گفت: در این راستا تالش شده كه دوره های بورس 
در استان های كشور برگزار شود و نيروی انسانی مورد 

نياز شركت های كارگزاری تامين شود. 
وی ذات بورس را شفافيت عنوان كرد و گفت: بسط 
و گسترش بورس می تواند به شفافيت اقتصادی در 

كشور منجر شود. 
»عليرضا همدانيان«معاون برنامه ریزی استانداری 
اینکه 70  به  با توجه  این جلسه گفت:  اصفهان در 
درصد فوالد كشور در استان اصفهان توليد می شود 
و كليه تبعات زیست محيطی آن بر دوش این استان 
است. همچنين بر اساس مصوبه هيات دولت دهم 
مقرر شد كه بورس تخصصی آهن و فوالد در اصفهان 

بورس  آنالین  معامالت  ایران:  بورس كاالی  مدیر 
كاال برای خریداران و فروشندگان از طریق شركت 
های كارگزاری از ابتدای سال آینده صورت می گيرد. 
»حسين پناهيان«كه در راس هيات شركت بورس 
كاالی ایران به بازدید از تاالر بورس كاالی اصفهان و 
آشنای با ظرفيت های موجود به این استان سفر كرده 
بود، افزود: در این راستا تاالر چند كاالیی بورس كاال نيز 

مانند تاالر بورس سهام تشکيل می شود. 
پناهيان از حضور 175 قلم كاال در تاالر خرید و 
فروش بورس كاال خبر داد و گفت: ایجاد تاالر چند 

كاالیی به توسعه این بازار منجر می شود. 
وی با اشاره به حذف تاالر فيزیکی در بورس های 
معتبر جهانی گفت: در این راستا بورس كاال تالش 
كرده كه كارگزاران از طریق شبکه الکترونيک اقدام 
توسعه  با  شركت  و  كنند  كاال  فروش  و  خرید  به 
زیرساختهای مخابراتی شرایط برابری برای خریداران 

و فروشندگان ایجاد كند. 
شدن  الکترونيکی   91 سال  از  كرد:  تصریح  وی 
شركت های كارگزاری در دستور كار قرار گرفته است 
و در این راستا ده ميليارد تومان در بخش زیرساخت 
های الکترونيکی این بورس سرمایه گذاری شده است. 
این  بهادار  اوراق  بورس  سازمان  كرد:  تاكيد  وی 

مدير بورس كاالی ايران: 

ابتدای سال  از  متقاضيان  برای  معامالت آنالین بورس كاال 
آینده صورت می گيرد

بازدیدها

تامين  كميسيون  راد«ریيس  متين  »مصطفی 
این جلسه  اصفهان در  اتاق  مالی و سرمایه گذاری 
فوالد كشور در  اینکه 70 درصد  به  توجه  با  گفت: 
استان اصفهان توليد می شود و عمده خریداران از 
اصفهان می باشند حضور بورس فلزات در اصفهان 

شرایط آسانی برای آنان ایجاد كند. 
»محمدرضا لعلی«كارشناس اقتصادی استانداری 
های  شركت  اغلب  گفت:  جلسه  این  در  اصفهان 
كارگزاری در تهران ثبت می شوند و نمایندگان اندكی 

در شعبات استانی دارند. 
اسناد  و  وجوه  تسویه  و  خرید  اعالميه  وی صدور 
در تهران را یکی از دالیل حضور خریداران در تهران 
برشمرد و گفت: ایجاد امکانات الزم در تاالر اصفهان 
جهت پيگيری مسایل اداری پس از پایان معامالت از 
سفرهای متعدد خریداران به تهران جلوگيری می كند. 
فوالد در  و  بازار غير رسمی آهن  را  اصفهان  وی 
كشور دانست و گفت: حضور بورس فلزات در كنار 
بازار غير رسمی آهن و فوالد به شفافيت در كشف 
پذیری  رقابت  قدرت  افزایش  و  معامالت  قيمت 

خریداران كمک می كند. 
مالی  تامين  كميسيون  »ابوالفضل جنتی«عضو 
و سرمایه گذاری اتاق اصفهان در این جلسه گفت: 
بازار آهن اصفهان به عنوان بازار مرجع فوالد كشور به 
شمار می آید و حضور بورس آهن و فوالد می تواند 
به شفافيت این بازار در كنار بازار رسمی كمک كند. 

»داود صافی«مدیر امور كميسيون ها و تشکلهای 
اتاق اصفهان خواستار معرفی توانمندی بورس كاال 
بویژه تاالر اصفهان به اعضا و فعاالن اقتصادی استان 
كه  تغييراتی  خواست  ایران  كاالی  بورس  از  و  شد 
با پيگيری اتاق و استانداری اصفهان در روند انجام 
معامالت بورس كاال طی سالهای اخير ایجاد شده و 
نيز تسهيالت فراهم شده برای فعاالن این حوزه اطالع 

رسانی كند.

ایجاد شود. 
وی تصریح كرد: حضور استان در مركزیت كشور 
و همچنين دسترسی آسان به این استان می تواند 
ویژگی بارزی برای حضور تاالر بورس آهن و فوالد 

قلمداد شود. 
تاالرها  و  ناظرین  امور  يعقوبی«مدیر  »عباس 
شركت بورس كاالی ایران در این جلسه گفت: تاالر 
بورس كاالی اصفهان از نظر زیرساخت های مخابرات 
برقراری  امکان  و  كرده  رشد  توجهی  قابل  حد  در 
ارتباط آنالین از دو طریق ماهواره ای و شبکه كابلی 

مخابراتی فراهم است. 
وی تصریح كرد: خریداران و فروشندگان می توانند 
از تاالر اصفهان اقدام به خرید و فروش كاال كنند و 

نيازی به حضور آنان در تاالر تهران نيست. 
اقتصادی  دفتر  پور«مدیركل  صفاری  »مسعود 
رفع  خواستار  جلسه  این  در  اصفهان  استانداری 
عرضه  برای  اصفهان  كاالی  بورس  فعلی  مشکالت 
كنندگان، خریداران و كارگزاران شد بنحویکه عرضه 
كنندگان )فروشندگان ( و خریداران بویژه آهن و فوالد 
همانند تاالر تهران امکان خرید و فروش در اصفهان 
داشته باشند و نيازی به مراجعه تهران نداشته باشند. 
وی خواستار عرضه محصوالت فوالدی توسط دو 
اصفهان  بورس  تاالر  از  استان  فوالد  و  آهن  شركت 
شد و گفت: رفع اشکاالت موجود ترغيب خریداران و 
فروشندگان در خرید و فروش از بورس كاالی اصفهان به 
تقویت و رونق این تاالر و كاهش سفرهای زاید به تهران 
می شود. وی خواستار پيگيری ایجاد بورس تخصصی 

آهن و فلزات از مسوولين بورس كاالی ایران شد. 
»محمود اكبری«معاون فروش و بازاریابی شركت 
فوالد مباركه اصفهان در این جلسه تاكيد كرد: این 
شركت بر اساس زیرساخت های موجود می تواند در 
بورس اصفهان نيز عرضه كند. وی تصریح كرد: این 
شركت بر اساس قانون هر كجا ملزم به عرضه باشد 

انجام می دهد. 
صادرات  و  فروش  زاده«معاون  يزدی  »منصور 
شركت ذوب آهن اصفهان در این جلسه هدف از راه 
اندازی بورس های منطقه ای را تشویق به خرید و 
فروش كاال از آن شد و گفت: باید تمام تالش ها به 
سمت جذاب شدن بورس كاال برای فعاالن اقتصادی 

و توليد كنندگان شود. 

بازدیدها
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