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خالصه مدیریتی

ع تقسیم می شوند: اتحادیه های صنفی کارفرمایی و کارگری. امروزه اصناف بر اساس گروه های تشکیل دهنده آن ها به دو نو
برخــاف اصنــاف اروپایــی در قــرون گذشــته کــه تجــار و بازرگانــان ایجادکننــدگان اصلــی آن هــا بودنــد، امــروزه و در دو قــرن اخیــر جنبش هــای کارگری 
ــری و  ــی کارگ ــای صنف ــکیل اتحادیه ه ــس از تش ــت. پ ــکل یابی دانس ــه تش ــارب در زمین ــن تج ــد اولی ــا را بای ــده از آن ه ــری برآم ــای کارگ و اتحادیه ه
کــرات یــا ایجــاد توافقنامه هــای معاملــه جمعــی، راه بــرای تشــکیل اتحادیه هــای کارفرمایــی نیــز  تــاش آن هــا بــرای به دســت آوردن قــدرت در مذا
همــوار شــد به طوری کــه اولیــن اتحادیه هــای کارفرمایــی در نیمــه اول قــرن نوزدهــم در شــهرهای بــزرگ صنعتــی بــه وجــود آمــد. رونــد رشــد و توســعه 
اتحادیه هــا و اصنــاف به خصــوص در بخــش کارگــری همــواره در حــال پیشــروی نبــوده و در مواقعــی درنتیجــه برخــی سیاســت ها یــا حتــی به عمــد 

کــه درنهایــت بــه کاهــش تــوان چانه زنــی آن هــا در مناســبات کار منجــر شــده اســت )رک: صــص 13-12(. تضعیــف شــده اند 
ل هایی وجــود آن هــا را بــرای کلیــت جامعــه مفیــد می داننــد و برخــی دیگــر  کــه برخــی بــا اســتدال دیدگاه هــای مختلفــی پیرامــون اصنــاف وجــود دارد 
کــه می توانــد بــرای بــازار آزاد  گــروه شــغلی خاصــی قلمــداد می کننــد  غ از کارگــری یــا کارفرمایــی بــودن، ایجادکننــده نوعــی رانــت بــرای  آن هــا را فــار

پیامدهایــی منفــی در پــی داشــته باشــد.
موافقــان وجــود ایــن نهادهــا در ُبعــد اقتصــادی، آن هــا را عاملــی بــرای گــردش آزاد اطاعــات می داننــد کــه مانعــی در مقابــل شکســت بــازار اســت و در ُبعــد 
اجتماعــی آن را ایجادکننــده شــبکه های اجتماعــی می داننــد کــه می توانــد بــه شــکل گیری صدایــی واحــد در بیــن ذی نفعــان و افزایــش ســرمایه اجتماعــی 
منجــر شــود. ایــن اصنــاف می تواننــد مزایایــی، هــم بــرای دولــت و هــم بــرای جامعــه داشــته باشــند به طوری کــه می تواننــد توأمــان نقــش بــازوی اجرایــی و 

نظارتــی دولــت بــر اعضایشــان داشــته باشــند و از ســوی دیگــر از مــردم در مقابــل سیاســت های نامناســب حکومــت دفــاع کننــد )رک: صــص 16-13(.
کــه اولیــن اتحادیه هــای کارگــری در  در ایــران ریشــه به وجــود آمــدن اتحادیه هــای صنفــی بــه معنــای مــدرن آن را بایــد دوران مشــروطه دانســت 
کــه در برخــی اوقــات ســبب  ســال 1285 به وجــود آمدنــد. ایــن نهادهــا طــی تاریــخ صدوپانزده ســاله فرازوفرودهــای بســیاری را تجربــه کرده انــد 
تضعیــف آن هــا شــده و در برخــی اوقــات توانســته اند بــه نیرویــی تأثیرگــذار تبدیــل شــوند. در حــال حاضــر تعــداد ایــن تشــکل ها تــا پایــان ســال 13۹۹ 
کار و رفــاه اجتماعــی دریافــت  کــه از ایــن میــان تعــداد 281 تشــکل مجــوز خــود را از وزارت تعــاون،  بــه بیــش از 13 هــزار و ۷32 واحــد رســیده اســت 
ع اتحادیــه و انجمــن صنفــی را از  کرده انــد و زیــر نظــر ایــن ســازمان مشــغول بــه فعالیــت هســتند. مطابــق یــک تقســیم بندی می تــوان پنــج نــو
کــه در حالــت سلســله مراتبی نســبت بــه یکدیگــر وجــود دارنــد. در پایین تریــن ســطح تشــکل، انجمن هــای صنفــی کارگــری  کــرد  یکدیگــر تفکیــک 
کــه  و کارفرمایــی، در ســطح دوم کانون هــای انجمن هــای صنفــی کارگــری و کارفرمایــی و در باالتریــن ســطح نیــز تشــکل های عالــی حضــور دارنــد 

ــص 1۹-1۷(. ــد )رک: ص ــی می کنن ــف را نمایندگ ــای مختل ــا و حوزه ه ــان در بخش ه ــران و کارفرمای ــی کارگ ــی تمام ــته و به نوع ــام داش ــی ع ماهیت
بــرای شناســایی مســائل و مشــکات پیــش روی انجمن هــای صنفــی و اتحادیه هــا در خــال فعالیتشــان بــه مصاحبــه بــا بیســت نفــر از نــوزده 
کــه هــم نقــش پررنگــی در اقتصــاد کشــور دارنــد  اتحادیــه و انجمــن صنفــی پرداختــه شــده و تــاش شــده اســت بــا عمده تریــن و مهم تریــن تشــکل ها 
و هــم تعــداد زیــادی از افــراد را در عضویــت خــود دارنــد مصاحبــه شــود تــا دیــد هرچــه کامل تــری نســبت بــه مســائل پیــش روی آن هــا بــه دســت آیــد.

کاوی مشــکات اتحادیه هــا الزم بــوده اســت روشــن شــود ایــن نهادهــا چــه جایگاهــی بــرای خــود در جامعــه و همچنیــن نظــام حکمرانــی  پیــش از وا
قائــل هســتند. اولیــن و مهم تریــن جایگاهــی کــه انجمن هــای صنفــی بــرای خــود قائــل هســتند ایــن اســت کــه انجمن هــا و اعضــای آن ها، به واســطه 
آنکــه خــود در صنعــت یــا مشــاغلی خــاص به طــور مســتمر و مســتقیم درگیــر بــوده و بهتــر از هرکســی نیازهــای خــود را می شناســند؛ می تواننــد نقــش 
گــون نظــرات خــود را بــه گــوش سیاســت گذاران برســانند. ایــن پتانســیل کارشناســی  کمیــت را داشــته باشــند و بــه طــرق گونا بــازوی کارشناســی حا
ــی  ــناخت دقیق ــواردی ش ــت در م ــن اس ــه ممک ک ــد  ــی باش ــک دولت ــه بوروکراتی ــی در بدن ــای کارشناس ــده ضعف ه ــد جبران کنن ــا می توان در انجمن ه
ــد  ــت می دانن ــا دول ــان مــردم و به طــور اخــص بنگاه هــا ب از ســازوکارهای هــر صنعــت نداشــته باشــند. از طرفــی دیگــر، آن هــا خــود را پــل رابطــی می
گــوش سیاســت گذاران رســانده و به نوعــی نماینــده آن هــا در نظــام  کــه وظیفــه دارنــد از طریــق ســازوکارهای نهادینه شــده صــدای مــردم را بــه 
کــرده  کــه می توانــد بــر فرایندهــای نظــام حکمرانــی نظــارت  حکمرانــی کشــور باشــند. همچنیــن وجــود اصنــاف ماننــد نوعــی ســازوکار نظارتــی اســت 

و در جلوگیــری از بــروز تعــارض منافــع و یــا زایــل شــدن حقــوق جمعــی جلوگیــری نمایــد )رک: صــص 2۷-26(.
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ــه انجمن هــا نســبت داد و در  ــوان ریشــه برخــی از آن هــا را ب ــه رو هســتند، می ت ــا آن روب ــه انجمن هــای صنفــی ب ک ــا مســائل و مشــکاتی  در رابطــه ب
کــه بیشــترین مشــکات را در ایــن  کمیــت اســت  کــه ایــن دولــت و حا کــرد  کمیــت را پررنــگ دیــد؛ هرچنــد بایــد اذعــان  برخــی هــم نقــش دولــت و حا
ــه آن در  کــه ســبب مداخل ــه بیانگــر بزرگــی بیــش از حــد آن اســت  ک ــت اســت  ــرده اســت. دســته اول مشــکات ناشــی از ســاختار دول ک راســتا ایجــاد 
گــون در پــی  گــون بــا نگرش هــای گونا کــه درنتیجــه بخش هــای گونا گیــر اســت  تمامــی امــور شــده اســت. دولــت بــزرگ بــه معنــای بوروکراســی فرا
کار ایجــاد می کننــد. در  کــه فضایــی آشــفته بــرای  مدیریــت امــور هســتند. ایــن امــر نتیجــه خــود را در تعــدد بخشــنامه ها و دســتورات نشــان می دهــد 
کــه دولــت دســت بــازی در تمامــی امــور دارد، به واســطه اطمینــان خاطــر از جایــگاه خــود، لزومــی بــه پاســخگویی صریــح در مقابــل  چنیــن شــرایطی 
ــه تخصص گرایــی احســاس نمی کنــد و درنتیجــه دچــار  ــازی ب ــه نظــام مدیریتــی کشــور نی ک ــدارد. نتیجــه ایــن امــر آن اســت  ــز ن سیاســت هایش نی
کــه وقعــی بــه نظــرات انجمن هــای صنفــی در سیاســت گذاری نمی دهــد )رک: صــص 2۹-2۷(. نوعــی عــدم مدیریــت صحیــح و ایســتایی می شــود 
کــه  کــه خــود را در عرصــه سیاســت گذاری نشــان می دهنــد نیــز ریشــه در تک صدایــی بــودن ســاحت سیاســت گذاری دارد  دســته دوم مشــکات 
ســبب شــده اســت بســیاری از سیاســت ها ســنخیتی بــا نیازهــای اتحادیه هــا و اصنــاف نداشــته باشــند و بیــش از آنکــه مبتنــی بــر نظــرات کارشناســی 
کــه مــواردی پرشــمار بــوده اســت  باشــند حاصــل رویکردهــای ایدئولوژیــک و البی گــری گروه هــای پرنفــوذ باشــند. تجربــه اصنــاف نشــان می دهــد 
کــه اصنــاف بــا دیــدگاه کارشناســی برآمــده از تجربــه خــود پیشــنهادی را ارائــه و یــا تصمیمــی را اتخــاذ کرده انــد، امــا در تدویــن سیاســت نهایــی قــدرت 

کــه اساســًا بــا منافــع اصنــاف در تضــاد قــرار داشــته اســت )رک: صــص 32-30(. البی گــری پیــروز شــده و سیاســتی پدیــد آمــده اســت 
ــرای پیگیــری امــور خــود  ــوان ایــن دانســت کــه اصنــاف ب در ســاحت اجــرای سیاســت ها نیــز مشــکاتی متعــدد وجــود دارد کــه عمده تریــن آن را می ت
بــا شــرایطی مواجــه هســتند کــه در آن سیاســت های کان و روندهــای اجرایــی مشــخص نبــوده و درنتیجــه ضمانــت اجرایــی نیــز بــرای آن هــا وجــود 
نــدارد. نتیجــه آنکــه نبــود ضمانــت اجــرای الزم بــرای سیاســت ها و عــدم نظــارت دقیــق بــر اجــرای آن هــا ســبب شــده اســت تــا بــا هــر بــار تغییــر در ســاختار 
مدیریتــی یــک نهــاد، بســیاری از رویه هــا تغییــر کننــد و صرفــًا امــور مبتنــی بــر دیــدگاه و جهت گیــری افــراد مســئول پیــش رونــد )رک: صــص 34-32(.
کمیــت اســت، امــا خــود انجمن هــای صنفــی نیــز در ایــن میــان بی تقصیــر نیســتند.  مقصــر اصلــی در مســائل و مشــکات پیش گفتــه دولــت و حا
برخــی رفتارهــا از ســوی ایــن انجمن هــا و ســازوکارهای آن هــا نیــز باعــث شــده اســت تــا صدایــی واحــد از ســوی آن هــا در مقابــل دولــت شــکل نگیــرد. 
کــه بســیاری از مخاطبــان ایــن  اصلی تریــن مشــکل ناشــی از خــود اتحادیه هــا و انجمن هــای صنفــی، واقعــی نبــودن تشکل هاســت به گونــه ای 
کــه از ســویی چنیــن نهادهایــی دارای بدنــه  نهادهــا، اعضــای ایــن انجمن هــا را نماینــده واقعــی خــود نمی داننــد. ایــن وضعیــت باعــث شــده اســت 
اجتماعــی قــوی نباشــند و درنتیجــه در مقابــل دولــت از قــدرت چانه زنــی مناســب برخــوردار نباشــند. مســئله اصلــی در اینجــا ایــن اســت کــه در ایــران 
کــه  ســازوکار تشــکل یابی بــرای چنیــن نهادهایــی مشــخص و واضــح نبــوده و درنتیجــه باعــث می شــود فضــا بــرای مداخلــه دولــت و حضــور افــرادی 

فقــط بــه دنبــال منافــع شــخصی خــود و نزدیکــی بــه کانون هــای قــدرت هســتند، فراهــم شــود )رک: صــص 35-34(.
کثــر آن ها با  فعــاالن انجمن هــای صنفــی در حیــن بیــان مشــکات، راه حل هایــی را نیــز پیشــنهاد داده انــد. نکتــه مثبــت ایــن پیشــنهادها ایــن اســت کــه ا
مشــکات گفته شــده در ارتبــاط بــوده و در پــی حــل مســئله ای خــاص هســتند. هرچنــد بایــد یــادآور شــد کــه همچنــان اغلــب ایــن پیشــنهادها کلی بــوده و 
کــه هــم ســازوکار پیگیــری آن هــا نامشــخص اســت و هــم ســاختار اقتصاد سیاســی  امــکان عملــی شــدن بســیاری از آن هــا در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد چرا
کمیــت چنــان پیچیــده اســت کــه ممکــن اســت ایــن راه حل هــا را صرفــًا در حــد آرزویــی محــال نگــه دارد. از پیشــنهادهای ایــن افــراد ایــن اســت کــه  حا
بایــد بــه هــر طریقــی میــزان مشــارکت مــردم و نهادهــای مدنــی در نظــام حکمرانــی افزایــش پیــدا کنــد هرچنــد هیچ کــدام از مصاحبه شــوندگان به طــور 
ح شــده اســت تــاش  دقیــق مشــخص نمی کننــد کــه چگونــه ســاخت افزایــش مشــارکت در سیاســت گذاری بایــد انجــام شــود. پیشــنهاد دیگــری کــه مطــر
گــذاری امــور بــه مــردم دانســته اند. در کنــار ایــن پیشــنهادها بــه مــوارد دیگــری نیــز نظیــر  بــرای کوچک ســازی دولــت اســت کــه درواقــع آن را متــرادف بــا وا
کمیــت، الگوبــرداری از تجــارب ســایر کشــورها و مشــخص کــردن متولــی واحــد بــرای امــور نیــز  اصــاح یــا کنــار گذاشــتن رویکردهــای ایدئولوژیــک در حا
ح شــده اســت کــه ازجملــه آن می تــوان بــه تــاش دولــت بــرای  اشــاره شــده اســت. دربــاره ســازوکار خــود انجمن هــا نیــز پیشــنهادهایی بــرای اصــاح مطــر
گــذاری بخشــی از امــور بــه آن هــا، مرتبــط کــردن تشــکل های مختلــف بخــش خصوصــی بــه یکدیگــر و  شناســایی ظرفیــت انجمن هــای مختلــف و وا

ایجــاد سیســتمی کارآمــد بــرای ِاعمــال مقــررات ملــی توســط دولــت اشــاره کــرد )رک: صــص 3۷-36(.
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مقدمه



انجمــن صنفــی مجموعــه ای از افــراد هســتند کــه در حــوزه ای خــاص بــه فعالیــت اشــتغال دارنــد و همیــن امــر نقطــه مشــترک آن هــا در تشــکیل صنــف 
کــه در راســتای حمایــت از حقــوق اعضــای خــود در مقابــل ســایر گروه هــای اجتماعــی و دولــت فعالیــت می کننــد. ایــن انجمن هــا  یــا اتحادیــه اســت 
نهادهــای واســطه ای هســتند کــه در ســازوکاری مشــارکتی کــه امــکان حضــور مســتقیم ذی نفعــان در سیاســت گذاری وجــود نــدارد، می تواننــد بخــش 
ــوان چنیــن برشــمرد: 1. وظایــف و کارکردهــای  بزرگــی از جامعــه را نمایندگــی کننــد. مهم تریــن ویژگــی مشــترک ایــن اتحادیه هــای صنفــی را می ت
ــی  ــداف صنف ــا و اه ــات، آرا، باوره ــد؛ 3. خصوصی ــت می یابن ــوم و هوی ــخص، مفه ــی مش ــام سیاس ــک نظ ــوب ی ــد؛ 2. در چارچ ــود را دارن ــاص خ خ
خــاص خــود را دارنــد؛ و 4. شــخصیت حقوقــی و مســتقل از اراده اشــخاص حقیقــی دارنــد. در ایــن راســتا هــدف و عملکــرد واحــد و هماهنــگ دارنــد و 
کــه آن هــا از نفــع خــاص  گــروه، عمــل کننــد. وجــه مشــترک اتحادیه هــا و اصنــاف مختلــف ایــن اســت  گــروه بایــد در جهــت اهــداف و منافــع  اعضــای 
کــه مدعــی نمایندگــی آن هســتند نوعــی هویت ســازی  کــه ســعی می کنــد بــرای صنفــی  یــک صنــف یــا قشــر اجتماعــی دفــاع می کننــد؛ بــه ایــن معنــا 

کننــد و خــود را نماینــده آن هــا معرفــی کننــد.
 در ایــن میــان، در بیــن کســانی کــه بــه آزادی بی حدوحصــر بــازار اعتقــاد دارنــد و دولــت را از مداخلــه در آن منــع می کننــد، حضــور اصنــاف نیــز پذیرفتــه 
کــه اصنــاف تحــت شــرایط معیــن، نمونــه خوبــی از نهادهایــی  کــه آن هــا را عاملــی بــرای بی ثباتــی بــازار می داننــد. ایــن در حالــی اســت  نیســت؛ چرا
ــه در  ک کــه ســرمایه اجتماعــی را افزایــش می دهنــد و ســبب انباشــت هنجارهــای مشــترک، اطاعــات، قوانیــن و کنــش جمعــی می شــوند  هســتند 

ادامــه می توانــد بــه بهبــود کارکــرد بازارهــا و حکومت هــا منجــر شــود.
بــا تمــام پیامدهــای مثبتــی کــه انجمن هــای صنفــی می تواننــد در پــی داشــته باشــند، در ایــران دچــار مســائل و مشــکاتی هســتند کــه عرصــه را بــرای 
ــه مثمــر  ــه نه تنهــا اتحادیه هــا نتواننــد در عرصــه سیاســت گذاری مداخل ک ــه آن بینجامــد  ــد ب فعالیــت آن هــا تنــگ می کنــد. ایــن مشــکات می توان
ثمــری نداشــته باشــند و به نوعــی جامعــه را نمایندگــی کننــد، بلکــه در پیگیــری امــور روزمــره اعضــای خــود در مواجهــه بــا نهادهــای دولتــی همچــون 

ســازمان مالیــات، ســازمان تأمیــن اجتماعــی و اداره گمــرک نیــز بازبماننــد.
بــرای شناســایی چنیــن مشــکاتی یکــی از بهتریــن منابــع فعــاالن انجمن هــای حرفــه ای و صنفــی هســتند کــه به طــور مســتقیم بــا ایــن مســائل درگیــر 
ــکل ها  ــن تش ــوند. ای ــایی ش ــکات شناس ــن مش ــی از ای ــاالن، بخش ــن فع ــا ای ــو ب ــق گفت وگ ــت از طری ــن اس ــر ای ــعی ب ــزارش س گ ــن  ــذا در ای ــتند؛ ل هس
کــه ســعی شــده اســت نظــرات  کانــون انجمن هــای صنفــی و تشــکل های سراســری فعالیــت می کننــد  در ایــران در ســه ســطح انجمــن صنفــی، 
نمایندگانــی از هرکــدام از ایــن انــواع تشــکل ها وارســی شــود. در ایــن راســتا بــا بیســت تــن از نماینــدگان نــوزده تشــکل صنفــی مصاحبــه شــده اســت کــه 
دو نفــر از آن هــا نماینــده کانون هــای انجمن هــای صنفــی کارفرمایــی، یــک نفــر نماینــده کانــون انجمن هــای صنفــی کارگــری، شــانزده نفــر نماینــده 

انجمن هــای صنفــی کارفرمایــی و یــک نفــر نیــز نماینــده انجمــن صنفــی کارگــری اســت.
کــه بــا آن  کــه نماینــدگان چنیــن نهادهایــی بــرای خــود تعریــف می کننــد، مســائل و مشــکاتی  کنــار جایگاهــی  گــزارش ســعی شــده اســت در   در ایــن 

کــه بــرای رفــع ایــن مشــکات و موانــع بــه نظــر آن هــا می رســد بررســی شــوند. مواجه انــد شناســایی شــوند و در ادامــه، راه حل هایــی 
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ــد و همیــن امــر نقطــه مشــترک آن هــا در  کــه در حــوزه ای خــاص بــه فعالیــت اشــتغال دارن ــا انجمــن صنفــی مجموعــه ای از افــراد اســت  ــه ی اتحادی
تشــکیل صنــف یــا اتحادیــه اســت؛ هــدف اصلــی از تشــکیل صنــف حمایــت از اعضــا و منافــع آن هاســت. بــه لحــاظ تاریخــی، هــر صنــف متشــکل از 
کــه اعضــای آن بــه یــک حرفــه خــاص می پرداختنــد و مشــخصات و منافــع مشــترکی داشــته اند. دربــاره ریشــه  یــک قشــر اقتصادی-اجتماعــی بــوده 
شــکل گیری اصنــاف در ایــران اجمــاع نظــر وجــود نــدارد. برخــی از محققــان بــرای پیدایــش اصنــاف منشــأ اجتماعــی قائــل هســتند و عــده ای دیگــر 
ــاف  ــه اصن ک ــت  ــن اس ــد ای ــر دارن ــر آن اتفاق نظ ــا ب ــه آن ه ــه هم ــا آنچ ــد، ام ــه می دانن ــهیل اداره جامع ــرای تس ــاش آن ب ــت و ت ــه آن را در حکوم ریش
ــه  ــد. اعضــای صنــف بــه حمایــت از یکدیگــر برمی خاســتند و به مثاب اســتقال داخلــی داشــتند و رؤســای خــود را از میــان اعضــای خــود برمی گزیدن
گــروه مالیــات پرداخــت می کردنــد. آن هــا در مواجهــه بــا حکومــت به عنــوان یــک هیئــت عمــل می کردنــد و به طــور مســتقل بــه تنظیــم و  یــک 

ســازمان دهی امــور خــود اقــدام می کردنــد.
تــا پیــش از صفویــان، دربــاره اصنــاف و چگونگــی ســازمان دهی و کارکردهــای آن هــا اطاعــات اندکــی وجــود دارد. بــا وجــود ایــن، منابــع مختلفــی از 
کــه موجــب انســجام و ســازمان یافتگی هرچــه بیشــتر اصنــاف شــد.  پیونــد میــان آن هــا و گروه هایــی هماننــد اهــل فتــوت و متصوفــه خبــر می دهنــد 
ع تحــت تأثیــر رویکردهــای اقتصــادی و سیاســی شــاهان صفــوی  دوره صفویــه نقطــه عطفــی در ســازمان دهی اصنــاف بــه شــمار مــی رود. ایــن موضــو
قــرار داشــت. آن هــا به منظــور اخــذ مالیــات بیشــتر، رونــق و توســعه اقتصــادی و ایجــاد تمرکــز در اداره حکومــت به واســطه سلســله مراتب حکومتــی 
نظــارت بــر اصنــاف را تشــدید کردنــد. درنتیجــه، ســازمان دهی و انســجام درونــی گروه هــای صنفــی افزایــش یافــت. به عبــارت دیگــر، تشــکل یابی 

اصنــاف در ایــن دوره ناشــی از نیازهــای حکومــت بــه آن هــا بــود.
در اروپــا نیــز ریشــه تاریخــی به وجــود آمــدن اصنــاف را بایــد در اروپــای قــرن دوازدهــم تــا هفدهــم میــادی جســت وجو کــرد کــه بازرگانــان و صنعتگــران 
کــه گروه هــای مختلــف شــغلی ماننــد  بــه تشــکیل نهادهــای جمعــی بــرای پیگیــری و هماهنگــی امــور مربــوط بــه خــود اقــدام کردنــد. صنعتگــران 
کــه بــه تجــارت کاالیــی خــاص اشــتغال داشــتند بــه ایــن امــر مبــادرت کردنــد. ایــن اصنــاف  بافنــدگان، کفاشــان و نانوایــان بودنــد پیــش از بازرگانــان 
کــه امــروزه شــاهد آن هســتیم خــود را به عنــوان نیرویــی کارگــری  اولیــه ماهیتــی متفــاوت بــا اصنــاف امــروزی داشــتند و بــه دلیــل نبــود روابــط کاری 

کمیــت داشــتند. یــا کارفرمایــی در مقابــل دیگــری یــا دولــت تعریــف نمی کردنــد و بیــش از هــر چیــز ماهیتــی گروهــی در مقابــل حا
ع تقسیم می شوند: اتحادیه های صنفی کارفرمایی و کارگری.  امروزه اصناف بر اساس گروه های تشکیل دهنده آن ها به دو نو

کــه تجــار و بازرگانــان ایجادکننــدگان اصلــی آن هــا بودنــد، امــروزه و در دو قــرن اخیــر جنبش هــای  برخــاف اصنــاف اروپایــی در قــرون گذشــته 
کارگــری برآمــده از آن هــا را بایــد اولیــن تجــارب در زمینــه تشــکل یابی دانســت. پــس از تشــکیل اتحادیه هــای صنفــی  کارگــری و اتحادیه هــای 
کــرات یــا ایجــاد توافق نامه هــای معاملــه جمعــی، راه بــرای تشــکیل اتحادیه هــای  کارگــری و تــاش آن هــا بــرای به دســت آوردن قــدرت در مذا
کارفرمایــی نیــز همــوار شــد. به طوری کــه اولیــن اتحادیه هــای کارفرمایــی در نیمــه اول قــرن نوزدهــم در شــهرهای بــزرگ صنعتــی بــه وجــود آمــد. 
اتحادیه هــای منصــوب بــه کارفرمایــان نه تنهــا در حــوزه ای خــاص مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه در بســیاری از مواقــع بــا تجمیــع نیروهــای خــود، 
کــه از منافــع جمعــی کارفرمایــان در مقابــل  اتحادیه هــای سراســری ملــی و بین المللــی متشــکل از گروه هــای کارفرمایــی مختلــف را پدیــد آورده انــد 
گرچــه اتحادیه هــای صنفــی کارگــری نیــز در ســطوح ملــی و بین المللــی وجــود دارنــد، امــا قــوت و  دولت هــا و جنبش هــای کارگــری دفــاع می کننــد. ا

توانشــان به مراتــب کمتــر از اتحادیه هــای کارفرمایــی هم ســطح آن هاســت.
کــه آن هــا را بــه نهادهایــی مؤثــر بــدل می ســازند: اول آنکــه اصنــاف بســیار یکپارچــه هســتند و اعضایشــان  اصنــاف به طــور تاریخــی دو ویژگــی دارنــد 
مشــخص اســت؛ و دوم آنکــه اصنــاف اغلــب روابطــی چندگانــه میــان اعضایشــان ایجــاد می کننــد. یــک صنــف حــول مجموعــه مشــترکی از 

فعالیت هــای اقتصــادی شــکل می گیــرد و عمومــًا بــر پیشــبرد منافــع اقتصــادی اعضایــش تمرکــز دارد.
کارگــری همــواره در حــال پیشــروی نبــوده و در مواقعــی درنتیجــه برخــی  رونــد رشــد و توســعه اتحادیه هــا و اصنــاف، به خصــوص در بخــش 
کــه درنهایــت بــه کاهــش تــوان چانه زنــی آن هــا در مناســبات کار منجــر شــده اســت. به عنــوان نمونــه  سیاســت ها یــا حتــی به عمــد تضعیــف شــده اند 
کشــورهای توســعه یافته تغییــر قابل توجهــی در توزیــع درآمــد ملــی میــان عوامــل تولیــد دیــده می شــود، به طوری کــه  از دهــه 1۹۷0 میــادی در 
درآمــد ملــی دریافت شــده توســط نیــروی کار )ســهم دســتمزد( کاهــش و ســهم ســرمایه بــه شــکل ســود صاحبــان مشــاغل خصوصــی، ســهامداران 
ــی 8/۹  ــاهد کاهش ــران ش ــرای کارگ ــزان ب ــن می ــا 2014 ای ــال های 1۹۷5 ت ــه س ــتان در فاصل ــت. در انگلس ــه اس ــش یافت ــی افزای ــرمایه گذاران مال و س
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ــز  ــی نی ــای جنوب ــوئد، آفریق ــان، س ــد آلم ــز مانن ــورها نی ــر کش ــه در دیگ ک ــدی  ــت؛ رون ــیده اس ــد رس ــه 6۷/3 درص ــد ب ــوده و از ۷6/2 درص ــدی ب درص
کار1 آن هــا را کشــورهایی  کــه ســازمان جهانــی  مشــاهده می شــود. در طــول ســال های 2000 تــا 2008 نیــز ســهم دســتمزد در 58 درصــد کشــورهایی 
گــذار معرفــی می کنــد، کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن ایــن ســهم در کشــورهایی بــا درآمــد پاییــن و متوســط و کشــورهای کمتــر  بــا اقتصــاد در حــال 
کــه می تــوان تمامــی آن هــا را بــه کاهــش قــدرت چانه زنــی کارگــران نســبت  کــرده اســت  توســعه یافته بــه ترتیــب 35 و 60 درصــد کاهــش را تجربــه 

.)Onaran et.al, 2015( داد

1- دیدگاه های مختلف درباره اتحادیه ها و اصناف

ل هایی وجــود آن هــا را بــرای کلیــت جامعــه مفیــد می داننــد و برخــی دیگــر  کــه برخــی بــا اســتدال دیدگاه هــای مختلفــی دربــاره اصنــاف وجــود دارد 
کــه می توانــد بــرای بــازار  گــروه شــغلی خاصــی قلمــداد می کننــد  کارفرمایــی بــودن، ایجادکننــده نوعــی رانــت بــرای  کارگــری یــا  غ از  آن هــا را فــار
ــا اتحادیه هــا و اصنــاف  ــا موافقــت ب ل های ایــن افــراد بــرای مخالفــت ی آزاد پیامدهایــی منفــی در پــی داشــته باشــد. در ادامــه بــه برخــی از اســتدال

پرداختــه خواهــد شــد.

1- 1- رویکرد مثبت به اصناف

کســانی کــه نظــری موافــق بــا اتحادیه هــا و انجمن هــای صنفــی دارنــد پیامدهــای مثبــت وجــود آن هــا را هــم از نظــر اقتصــادی و هــم از نظــر اجتماعــی 
گوشــزد می شــوند. یکــی از دالیــل آن هــا در بــاب اهمیــت وجــود اصنــاف و اتحادیه هــا، نقــش آن هــا در گــردش آزاد و دقیــق اطاعــات و کاســتن از عــدم 
گاهــی الزم در بیــن بخش هــای مختلــف تولیدکننــدگان  گاهــی یــا کمبــود آ تقــارن اطاعــات در بــازار اســت. عــدم تقــارن اطاعــات در بــازار نوعــی ناآ
کــه مصرف کننــدگان، صاحبــان منابــع  و مصرف کننــدگان تعریــف می شــود و در مقابــل، اطاعــات کامــل در اقتصــاد بــه شــرایطی گفتــه می شــود 
ــته  ــل داش ــات کام ــازار، اطاع ــادی ب ــای اقتص ــا و فرصت ه ــا و هزینه ه ــده قیمت ه ــال و آین ــت ح ــاره وضعی ــتند، درب ــازار هس ــه در ب ک ــی  و بنگاه های
گــر یکــی از طرفیــن بــازار یــا هــر دو اطاعــات کمتــری دربــاره شــرایط  باشــند؛ بنابرایــن اطاعــات ناقــص دقیقــًا خــاف مفهــوم باالســت؛ بدیــن معنــا کــه ا
کــه  ل می کننــد  بــازار و قیمت هــا داشــته باشــد، شــرایط عــدم تقــارن اطاعــات بــه وجــود آمــده اســت. از ایــن رو موافقــان اتحادیه هــا، چنیــن اســتدال
کــه بــه دنبــال استانداردســازی های خــاص اســت، ایــن مشــکل را کــه می توانــد بــرای بــازار تبعــات منفــی  وجــود آن هــا می توانــد همچــون ســازوکاری 

.)de munck, 2011( در پــی داشــته باشــد برطــرف کنــد
ــامل  ــم ها ش ــن مکانیس ــد. ای ــن کن ــم هایی تضمی ــق مکانیس ــز از طری ــده را نی ــات ارائه ش ــا و خدم ــت کااله ــد کیفی ــاف می توان ــود اصن ــن وج همچنی
مقــررات دقیــق دربــاره دانــش فنــی، مــواد اولیــه )خــام(، ابــزار کار و مقــررات تولیــد اســت. ضمــن آنکــه اصنــاف به طــور گســترده بــر کیفیــت کاال پیــش 
از ورود آن بــه بــازار نظــارت می کننــد. انجــام بازرســی های کارگاهــی در طــول فراینــد تولیــد توســط اصنــاف نیــز راهــکاری اســت تــا از کیفیــت کاالی 

.)Caracausi,2017( نهایــی اطمینــان حاصــل شــود
وجــود اصنــاف کارکردهــای اجتماعــی نیــز بــرای جامعــه دارد کــه از میــان آن هــا می تــوان بــه شبکه ســازی در میــان افــراد و افزایــش ســرمایه اجتماعــی 
کــه بــا حفــظ هنجارهــای مشــترک، مجــازات هنجارشــکن ها، انتقــال مؤثــر اطاعــات و  کــرد. درواقــع اصنــاف شــبکه های اجتماعــی هســتند  اشــاره 
کــه ایــن کارکــرد  انجــام موفقیت آمیــز اقدامــات جمعــی، ســرمایه اجتماعــی مفیــدی را ایجــاد می کننــد )Ogilvie, 2000(. رابــرت پاتنــام2 )1۹۹3( 
اصنــاف را پدیــده ای تاریخــی می دانــد، معتقــد اســت ســرمایه اجتماعــی به وجــود آمــده توســط اصنــاف قرون وســطی در شــمال ایتالیــا یــک عامــل 

مهــم در موفقیــت اقتصــادی ایــن منطقــه در دوران مــدرن در مقایســه بــا جنــوب ایتالیــا بــوده اســت.
درنهایــت اتحادیه هــا و اصنــاف را بایــد صــدای جمعــی افــراد دانســت. آن هــا اطاعــات مربــوط بــه ترجیحــات همــه افــراد را جمــع آوری می کننــد؛ بنابرایــن 

1 ILO)International Labour Organization(
2. Robert D. Putnam
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ــی و  ــرات جمع ک ــکل گیری مذا ــری در ش ــش مؤث ــد نق ــا می توانن ــوند. آن ه ــر ش ــت های الزم منج ــر از سیاس گیرت ــر و فرا ــی بهت ــاب ترکیب ــه انتخ ــد ب می توانن
کــرات جمعــی ای کــه ارتبــاط بیــن کارگــر و کارفرمــا را بهبــود بخشــیده و روحیــه همــکاری بیــن  همچنیــن افزایــش قــدرت چانه زنــی افــراد داشــته باشــند، مذا
کارگــران را افزایــش می دهنــد. در همیــن راســتا بــوک و دانلــوپ1 )1۹۷0(، اســتدالل می کننــد وجــود اتحادیه هــای کارگــری و نیــروی چانه زنــی جمعــی آن هــا 
ســبب افزایــش بهــره وری از طریــق کیفیــت بهتــر نیــروی کار می شــود؛ مزیــت افزایــش قــدرت چانه زنــی فقــط محــدود بــه کارگــران نیســت و کارفرمایــان 
نیــز از آن بهره منــد می شــوند. درواقــع یکــی از اصلی تریــن مزایــای پیوســتن کارفرمایــان بــه اتحادیه هــای صنفــی آن اســت کــه موقعیــت چانه زنــی آن هــا 
بــا کارگــران بهبــود خواهــد یافــت. همچنیــن یــک اتحادیــه کارفرمایــی قــوی رفتــار بنگاه هــای فــردی را تعدیــل می کنــد )Berg et.al, 2008( و می توانــد 
سیاســت هایی در پیــش بگیــرد کــه منفعــت جمعــی در پــی دارد. عــاوه بــر ایــن، وجــود اتحادیه هــای کارفرمایــی پیامدهــای مثبــت بــرای جامعــه نیــز دارد؛ 
کــه آن هــا می تواننــد نقــش مهمــی در ارائــه آمــوزش داشــته باشــند. از آنجــا کــه آمــوزش یــک کاالی عمومــی اســت بعیــد اســت بنگاه هــا در ایــن بــاره  چرا
خدمــات زیــادی را ارائــه دهنــد، مگــر آنکــه تحــت فشــار خارجــی قــرار گیرنــد. یــک اتحادیــه کارفرمایــی قــوی می توانــد امکانــات آموزشــی را بــرای بنگاه هــا 

.)Soskice, 1990( فراهــم کنــد و از طریــق اهــرم محروم ســازی بنگاه هــا از خدمــات یــا تحریــم آن هــا موجبــات پرداخــت ســهم هــر بنــگاه را فراهــم کنــد
در ســاحت سیاســت نیــز شــبکه های اجتماعــی حاصــل از اصنــاف می تواننــد مثمــر ثمــر واقــع شــود و بــا تســهیل ارتباطــات و همــکاری، پیامدهــای 
کــه در طــول تاریــخ در انــواع  جانبــی مثبتــی بــرای توســعه سیاســی نیــز ایجــاد کننــد )Ogilvie, 2019(. اصنــاف ازجملــه نهادهــای مدنــی هســتند 
گاهــی  حکومت هــای اقتدارگــرا و دموکراتیــک وجــود داشــته اند و کارویژه هــای سیاســی مهمــی همچــون پیگیــری منافــع اعضــای خویــش، تعمیــق آ

حکومــت از تقاضــای جامعــه و نهایتــًا، مشــارکت در برنامه هــای توســعه و تعییــن سمت وســوی آن هــا داشــته اند.

1- 2- رویکرد منفی به اصناف

کــه ادعــا می کنــد وجــود اصنــاف تنهــا بــه ایجــاد انحصــار بــرای افــراد ثروتمنــد و قدرتمنــد و  بــر خــاف ایــن دیدگاه هــا دیــدگاه دیگــری نیــز وجــود دارد 
ج از صنــف و کل اقتصــاد کمــک می کنــد. دلیــل پایــداری آنــان نیــز کارآمدی شــان  افزایــش ســهم آنــان از کیــک اقتصــاد بــا هزینــه مشــتریان، افــراد خــار
ــف  ــاری( و تحری ــع انحص ــرای جســت وجوی رانــت )مناب ــا ســرمایه اجتماعــی خــود را ب ــان قــدرت اســت. آن ه نیســت، بلکــه تأمیــن منافــع صاحب
بازارهــا بــه نفــع اعضــای خــود اســتفاده می کننــد )Ogilvie, 2011(. کســانی کــه قائــل بــه ایــن رویکــرد هســتند عمدتــًا طرفــداران بــازار آزاد هســتند کــه 
هرگونــه دخالــت در ســازوکار بــازار چــه توســط دولــت و چــه توســط دیگــر نهادهــا را برنمی تابنــد. در منظــر ایــن افــراد، بــازار ســازوکار خودتنظیم گــری 
دارد کــه بــدون دخالــت هرگونــه نیــروی خارجــی، خــود بهتــر می توانــد بــه تنظیــم امــور بپــردازد و هرگونــه مداخلــه در آن ســبب اختــال در کارکردهــای 
کــه هدفشــان افزایــش قــدرت چانه زنــی اعضــای  طبیعــی آن می شــود. در ایــن دیــدگاه، اتحادیه هــا بــه شــکل کارتل هایــی در نظــر گرفتــه می شــوند 
گــر کارفرمایــان بــه افزایــش تقاضــای دســتمزد تمایــل ندارنــد، اتحادیه هــای کارگــری آن هــا را بــا عرضــه نیــروی کار تهدیــد می کننــد و  خــود اســت. ا
بــه همیــن ترتیــب، کارفرمایــان نیــز بــه تشــکیل کارتــل تمایــل دارنــد تــا نه تنهــا رقابــت قیمتــی را محــدود کننــد، بلکــه بتواننــد قــدرت چانه زنــی خــود 

.)Barth et.al, 2020( را در مقابــل اتحادیه هــای کارگــری جبــران کننــد
ــر نقــش آن هــا در ایجــاد کارتل هــا، رانت خواری هــا و ایجــاد  ــرار می دهــد و ب ــز ایــن رویکــرد بیشــتر اتحادیه هــای کارفرمایــی را هــدف ق نقطــه تمرک
ک گذاری  کیــد دارد. ایــن فعالیت هــا لزومــًا بــر روابــط کار تأثیــر مســتقیمی ندارنــد، امــا می تواننــد ســبب گســترش منابــع موجــود بــرای اشــترا انحصــار تأ
ــًا بــه کارفرمایــان بخــش خصوصــی محــدود نیســت و می توانــد شــامل حــال دولــت  در میــان اعضــای اتحادیــه شــود؛ البتــه چنیــن وضعیتــی صرف
ــی  ــای کارفرمای ــود اتحادیه ه ــد از وج ــه می توان ک ــد  ــازی می کن ــزرگ را ب ــی ب ــش کارفرمای ــود نق ــورها خ ــیاری از کش ــت در بس ــه دول ک ــد، چرا ــز باش نی
ــازار و  ــت در ب ــرای دخال ــاش ب ــون ت ــواردی همچ ــه م ــوان ب ــی می ت ــای کارفرمای ــی اتحادیه ه ــای منف ــه فعالیت ه ــرد. ازجمل ــود بب ــود س ــع خ ــه نف ب
کــه ســبب اختــال در کارکــرد بــازار می شــود. در ایــن راســتا،  کــرد  کــردن تولیــد و ســرکوب هرگونــه رقابــت اشــاره  بــاال نگــه داشــتن قیمت هــا، محــدود 
اتحادیه هــا بــرای ایجــاد و حمایــت از انحصــار خریــد و انحصــار فــروش، مانــع ورود آزاد بنگاه هــا بــه بــازار می شــود و بــا محــدود کــردن حجــم تجــارت، 
کــه نتیجــه آن تحمیــل هزینه هــای  قیمت هــای تولیــد را باالتــر از ســطح رقابتــی و هزینــه ثابــت نهاده هــا را زیــر ســطح رقابتــی تعییــن می کننــد 

1 Bok and Dunlop )1970(
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.)Boldorf, 2009( ــه مصرف کننــده و ســایر رقباســت ســنگین ب
ــه  ع خاصــی از مبادل ــو ــی حــق انحصــاری انجــام ن ــاز اصل ــه می دهــد اتحادیه هــا و اصنــاف ســه امتی ــدگاه ارائ ــه ایــن دی ک ــی  کل در یــک طبقه بنــدی 
ــا تجــارت(، حــق تصمیم گیــری دربــاره اینکــه چــه کســی می توانــد عضــو صنــف شــود و حــق تنظیــم فعالیت هــای تجــاری اعضــا را بــه اعضــای  )ی
کــه در خدمــت اعضــا رفتــار می کنــد. عــاوه بــر ایــن، ممکــن اســت اتحادیه هــا پذیــرش  کــه درواقــع راه انــدازی نوعــی کارتــل اســت  خــود می دهنــد 
کــه درنتیجــه آن هزینــه مقابلــه بــا شــوک های اقتصــادی  کارآمــد را بــه نیــروی کار تحمیــل کننــد و انحرافــات مدیریتــی ایجــاد کننــد  قراردادهــای نا

.)Hirsch, 2008( ــد ــش یاب ــا افزای ــادی پوی ــای اقتص در محیط ه
کــه هنگامی کــه آن هــا تــاش می کننــد بــرای اعضــای خــود دســتمزد بیشــتری بگیرنــد،  کارگــری اثــرات منفــی هــم دارنــد، چرا  اتحادیه هــای 
کار بــه نفــع به کارگیــری ســرمایه بیشــتر نســبت بــه شــرایط رقابتــی پاســخ خواهنــد داد. از ایــن رو، بــه دلیــل  ــا تغییــر نســبت ســرمایه و  کارفرمایــان ب

کمتــر از حــد ممکــن خواهنــد شــد. کمیــاب به درســتی تخصیــص نمی یابــد و تولیــد و رشــد  چانه زنــی اتحادیه هــا منابــع 
کــه در هــر شــرایطی یکســان عمــل می کننــد، امــا  کارکردهــای ثابتــی فــرض کرده انــد  در هــر دو دیــدگاه ذکرشــده، اتحادیه هــا و اصنــاف را دارای 
کشــور عضــو OECD بیــن ســال های 1۹60 تــا 1۹۷۹ انجــام داده انــد مشــخص شــد  کــه نــگ و مک کالــم1 )1۹8۹( بــرای هفــده  در مطالعــه ای 
کــم  ماهیــت رابطــه میــان اتحادیه هــا و رشــد اقتصــادی بــه ایدئولــوژی دولــت در قــدرت وابســته اســت. در دولت هــای غیرسوسیالیســت افزایــش ترا
کاهــش می دهــد، درحالی کــه در دولت هــای سوسیالیســت ســطح بــاالی اتحادیه هــا رشــد اقتصــادی را افزایــش  اتحادیه هــا رشــد اقتصــادی را 
ــود. ــع ش ــر واق ــد مؤث ــا دارن ــه اتحادیه ه ک ــی  ــد در نقش ــز می توان ــت نی ــای دول ــی، ویژگی ه ــن بررس ــق ای ــن طب ــد )Tzannatos, 2008(؛ بنابرای می ده

2- کارکردهای امروزه اصناف

کــه وظیفــه خــود را حمایــت  غ از موافقــت یــا مخالفــت بــا اتحادیه هــا و اصنــاف بایــد در نظــر داشــت آن هــا بخشــی از جامعــه مدنــی هســتند  فــار
کرده انــد. مســائل پیش گفتــه دربــاره پیامدهــای مثبــت و منفــی وجــود اصنــاف،  گروه هــا و دولــت تعریــف  از بخشــی از جامعــه در مقابــل ســایر 
کــه اساســًا حاصــل نوعــی برنامه ریــزی بــوده و  ل های موافقــان و مخالفــان بودنــد، امــا اصنــاف و اتحادیه هــا کارویژه هــای خاصــی نیــز دارنــد  اســتدال
کــه در ادامــه  کمیــت تعریــف می شــوند و هــم در قبــال جامعــه  بــه پایــداری آن هــا کمــک می کننــد. ایــن وظایــف و کارکردهــا، هــم در قبــال دولــت و حا

بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود.

1- 2- کارکرد اصناف برای دولت

کارکردهایــی کــه اصنــاف بــرای دولــت دارنــد اغلــب در دو ســپهر سیاســی و اقتصــادی تعریــف می شــوند. ایــن کارکردهــا هــم بــه دولــت کمــک می کنــد دسترســی 
آســان تری بــه منابــع پایــدار مالــی داشــته باشــد و هــم در ســاحت سیاســی، فضــای آرام تــری را بــرای فعالیــت فراهــم آورنــد و از دولــت یــا احــزاب سیاســی نوعــی 
حمایــت سیاســی کننــد. در اینجــا بــه پنــج کارکــرد در ایــن زمینــه اشــاره می شــود، هرچنــد بایــد گفــت کارکردهــای اتحادیه هــا بــرای دولــت بیــش از این موارد اســت:

1. پرداخــت مالــی بــه دولــت: اصنــاف درآمدهایــی در ازای برخــی فعالیت هــا ماننــد حــق ورود به صنــف، پذیرش اســتاد، کارآموزی، 
گــذار می کننــد و در  هزینه هــای ســالیانه، جریمه هــا، مصــادره و معافیت هــا دارنــد و در اغلــب مــوارد ســهمی از آن را بــه دولــت وا

ازای آن دولــت نیــز امتیــازات آن هــا را تأییــد می کنــد.
2. کمک مالی اضطراری: یکی دیگر از کارویژه های اصناف پرداخت کمک های مالی اضطراری به دولت در مواقع الزم است.

3. پرداخــت مالیــات و کمــک در جمــع آوری آن: اصنــاف در ازای امتیــازات بــه پرداخــت منظــم مالیــات متعهــد هســتند. اصنــاف 
نه تنهــا خــود مالیــات می پردازنــد، بلکــه بــه دولت هــا کمــک می کننــد رونــد اخــذ مالیــات از اعضــا نیــز تســهیل شــود.
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ــه دولت هــا در تنظیــم مقــررات صنعــت و تجــارت کمــک می کننــد.  ــر مقــررات: اصنــاف همچنیــن ب 4. تنظیــم، اجــرا و نظــارت ب
عــاوه بــر ایــن، اصنــاف بــه دلیــل ســاختار شــبکه ای خــود می تواننــد همچــون نیرویــی کارآمــد بــرای نظــارت مســتمر بــر اعضــا و بــازار 

.)Ogilvie, 2019( بــه دولــت کمــک کننــد
5. جلــب حمایــت سیاســی: اصنــاف می تواننــد نقــش نوعــی نیــروی حامــی از گروه هــای سیاســی را نیــز داشــته باشــند کــه نمونــه بــارز 
آن را می تــوان در حمایــت اتحادیه هــا و ســندیکاهای کارگــری در حمایــت از احــزاب سوسیالیســت و سوســیال دموکرات مشــاهده کــرد.

2- 2- کارکرد اصناف برای جامعه

بــرای بررســی نقــش اصنــاف در جامعــه، ابتــدا بایــد جایــگاه ایــن نهــاد در جامعه مشــخص شــود. از نظر فیلیــپ اشــمیتر1، جامعه مدنــی از انجمن های 
صنفــی و مدنــی و نهادهــای میانجــی مســتقل از دولــت و در حــد فاصــل بیــن خانواده هــا و دولــت تشــکیل شــده اســت کــه مســتقل از مقامــات عمومــی 
شــکل می گیرنــد. اشــمیتر چهــار ویژگــی اصلــی را بــرای جامعــه مدنــی و اصنــاف به عنــوان بخشــی از آن برمی شــمارد: 1. اســتقال دوگانــه؛ 2. کنــش 

جمعــی هماهنــگ؛ 3. عــدم تعهــد بــه حقــوق و مصالــح دیگــران؛ و 4. مدنــی بــودن )ســردارنیا و جاهدیــن محمــدی، 13۹5: 60(.
در ادامه با توجه به ویژگی های گفته شده به برخی از مهم ترین کارکردهای اصناف و اتحادیه ها در قبال جامعه پرداخته می شود:

1. مانعــی در مقابــل اقتدارگرایــی حکومــت: اساســًا جامعــه مدنــی و نهادهــای ذیــل آن ماننــد اتحادیه هــا، تجلــی قــدرت اجتماعــی 
جامعــه در مقابــل قــدرت سیاســی یــا حکومــت و به مثابــه ســدی در مقابــل خودکامگــی آن هســتند. درواقــع می تــوان این گونــه 

کمیــت بــر جامعــه می شــوند. کــه مانــع از فشــار مســتقیم حا کمیــت دانســت  نهادهــا را نوعــی میانجــی میــان مــردم و حا
گــر دولــت مســتقیمًا تحــت تأثیــر و نفــوذ افــراد، توده هــا و تجمعــات زودگــذر  2. مانعــی در مقابــل سیاســت های پوپولیســتی: ا
ــوان  ــرد و درنتیجــه ت ــرار بگی ــر و پاالیش نیافتــه جمعــی ق ــر مســتقیم احساســات متغی ــد تحــت تأثی آن هــا باشــد، به راحتــی می توان
و فرصــت الزم بــرای برنامه ریــزی طوالنی مــدت و عمیــق پیــدا نکنــد؛ نتیجــه آنکــه بــه ســمت سیاســت های روزمــره، متناقــض و 

کشــیده خواهــد شــد. بی ثبات کننــده 
ع تــر و گســترده تر باشــد و فرآیندهــای  گاهــی حکومــت از جامعــه: هرچــه موضوعــات و مســائل مــورد توجــه دولــت متنو 3. تعمیــق آ
ل و تعقــل جمعــی باشــد،  کســب شــناخت و دســت یابی بــه راه حل هــا و خط مشــی های اصاحــی بیشــتر مبتنــی بــر بحــث و اســتدال

گاهــی حکومتــی گســترده تر و شــفاف تر اســت. آ
4. نهادینه کــردن مشــارکت و نظــارت بــر حکومــت: ســازمان های صنفــی تشــکل های مهمــی بــرای مشــارکت دادن اصنــاف در 
فرایندهــای تصمیم گیــری، مدیریــت و تمرکززدایــی هســتند. همچنیــن نهادهــای صنفــی به عنــوان یکــی از اعضــای جامعــه 

مدنــی در نهادینه ســازی دموکراســی و مســئولیت پذیری و نظارت پذیــری حکومــت نقــش مهمــی دارنــد.
گــون جامعــه اســت. در ایــن راســتا،  5. پیشــبرد منافــع اعضــا: پیدایــش هــر نهــاد صنفــی برخاســته از خواســت ها و نیــاز اقشــار گونا
نهادهــای صنفــی می تواننــد خواســته ها و مطالبــات خــود را تجمیــع و منطقــی کننــد و بــرای تصمیم ســازی بــه حکومــت انتقــال 

دهنــد و حکومــت را ملــزم ســازند خواســته ها و مطالبــات خــود را تحقــق ببخشــند.
گاهــی سیاســی و اجتماعــی به ویــژه نســبت بــه حقــوق شــهروندی و صنفــی و درونــی  6. آمــوزش حقــوق صنفــی و شــهروندی: اصــواًل آ
کــردن باورهــای مدنــی و دموکراتیــک از پیش شــرط های مهــم بــرای مشــارکت صنفــی و همــکاری بــا اصنــاف و نهادهــای مدنــی، تعامــل 
آن هــا بــا حکومــت و نهادینــه شــدن دموکراســی هســتند. نهادهــای صنفــی از کانال هــای مهــم بــرای تحقــق ایــن پیش شــرط ها هســتند.

۷. ایجــاد همبســتگی اجتماعــی: بررســی ها نشــان می دهــد اصنــاف در ایجــاد همبســتگی اجتماعــی میــان اعضــای خــود نقــش 
ــی،  ــای جمع ــم و آیین ه ــرکت در مراس ــادی، ش ــق اقتص ــع عای ــق تجمی ــی از طری ــتگی اجتماع ــن همبس ــد. ای ــا می کنن ــی ایف مهم

ــاد می شــد )رضایــی، 13۷5: ۹0- 84(. ــش ایج ــرای نیای ــل و تجمــع ب ــاری متقاب کمــک و همی
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3- وضعیت اصناف و اتحادیه ها در ایران

1- 3- تاریخچه مختصری از وضعیت اصناف در ایران

 در برخی متون، سابقه فعالیت اصناف در ایران به قرن سوم و در بیشتر متون به دوره صفوی برمی گردد.
کشــی، از بازارهــای اصفهــان و شــیراز در  گــزارش ابن بطوطــه ســیاح مرا کــه از وجــود ســازمان صنفــی در ایــران خبــر می دهــد،  »اولیــن ســندی 
کــه  گروه هایــی از مــردم شهرنشــین دارای یــک حرفــه معیــن در راســته های منظــم در بــازار اشــاره می کنــد  کــه بــه  قــرن هشــتم هجــری اســت 
کلــو انتخــاب می کردند«)جــوادی یگانــه و عامــه، 13۹۷: 285(. ابن بطوطــه ایــن  دارای سلســله مراتب بودنــد و از میــان خــود رئیســی بــه نــام 
ــا را در ارتباطــی  ــاغل داشــته اند معرفــی نکــرده اســت، بلکــه آن ه ک مش ــًا ریشــه در اشــترا ــه صرف ک ــازمانی هایی مســتقل  ــازمان های صنفــی را س س
کــه ریشــه دینــی داشــتند در نظــر گرفتــه اســت. هرچنــد پیــش از ابن بطوطــه نیــز افــرادی همچــون  تنگاتنــگ بــا انجمن هــا و ســازمان های فتــوت 
ناصرخســرو بــه مــواردی از متشــکل شــدن حرفه هــا اشــاره داشــته اند، امــا بــه دلیــل آنکــه ســازمان دهی آن هــا مشــخص نبــوده؛ لــذا نمی تــوان آن هــا 
را به طــور دقیــق ســازمان صنفــی نامیــد. »بــا ظهــور دولــت صفــوی به عنــوان دولتــی یکپارچــه، متمرکــز و قدرتمنــد، اصنــاف تقویــت و گســترش 
کــه فراهــم شــد، کســب وکار  یافتنــد. بــا رشــد شهرنشــینی، توســعه تجــارت بــا همســایگان و کشــورهای اروپایــی، امنیــت راه هــای داخلــی و آرامشــی 
کــرد و به تبــع آن اصنــاف پیشــه ور از جایــگاه یــک نهــاد نیمه مســتقل شــهری برخــوردار شــدند« )ســردارنیا و جاهدیــن،  مــردم وضعیــت بهتــری پیــدا 

.)64 :13۹5
در دوره مشــروطه نیــز در قانــون اساســی بــه آزادی فعالیــت اجتماعــات و انجمن هــای صنفــی و مدنــی و نیــز انجمن هــای ایالتــی و والیتــی اشــاره هایی 
شــده بــود. در زمــان پهلــوی اول، اصنــاف بیــش از پیــش اســتقال ســنتی خــود را از دســت دادنــد و تحــت نظــارت دولــت درآمدنــد کــه در همیــن راســتا 
ــازار تهــران و در 133۷، شــورای عالی  ــه اصنــاف ب ــه اصنــاف تهــران تأســیس شــد و در ادامــه در ســال 1326، اتحادی در پاییــز 1304 هیئــت اتحادی
اصنــاف تأســیس شــدند. نخســتین قانــون نظــام صنفــی در خــرداد 1350 در مجلــس شــورای ملــی وقــت تصویــب شــد و از ایــن تاریــخ بــه بعــد ســازمان 
ــای  ــاب، اتاق ه ــروزی انق ــس از پی ــد. پ ــده ش ــاف نامی ــاق اصن ــازمان، ات ــن س ــد و ای ــناخته ش ــور ش ــتقل در کش ــازمان مس ــک س ــوان ی ــی به عن صنف
اصنــاف منحــل شــدند و کمیته هــای امــور صنفــی مســئولیت امــور جــاری اصنــاف در سراســر کشــور را بــه عهــده گرفتنــد. پــس از انقــاب، نخســتین 
قانــون نظــام صنفــی در تیــر 135۹ بــه تصویــب شــورای عالی انقــاب رســید. ایــن نظام نامــه در ســال 1360 بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی 

رســید. در ســال 1361، شــورای مرکــزی اصنــاف منحــل شــد و بخــش مهمــی از اختیــارات آن بــه اتحادیه هــا منتقــل شــد )همــان: 65 - 64(.
مســیر شــکل گیری و رشــد انجمن هــای صنفــی کارگــری و کارفرمایــی در ایــران یکســان نیســت و هریــک تاریــخ خــاص خــود را دارنــد. اولیــن اقدامــات 
ع وبــا،  کشــور بــه ســال های پیــش از انقــاب مشــروطیت بازمی گــردد. در آن ســال ها شــیو کارگــری در  گرایش هــا به ســوی ایجــاد تشــکل های  و 
ع جنــگ روســیه و ژاپــن و متعاقــب آن انقــاب  برداشــت بــد محصــوالت کشــاورزی و از رونــق افتــادن تجــارت در مناطــق شــمالی بــه دلیــل وقــو
روســیه، زمینه ســاز بحــران اقتصــادی شــدیدی شــد. در اثــر ایــن بحــران قیمــت مــواد غذایــی به ســرعت افزایــش یافــت؛ به نحوی کــه در شــهرهای 
تهــران، تبریــز، مشــهد و رشــت، در ســه ماهه ابتــدای ســال 1283، قنــد و شــکر 33 درصــد و گنــدم ۹0 درصــد گران تــر شــد، درآمــد حاصــل از گمــرک 
کاهــش یافــت و بــا درخواســت های دولــت بــرای دریافــت وام هــای جدیــد موافقــت نشــد. ایــن فشــار شــدید بحــران اقتصــادی کــه بیــش از همــه طبقــه 
کارگــر بــروز یابــد  کارگــر را متأثــر می ســاخت از یک ســو و نیــز رفتــار ناهنجــار کارفرمایــان بــا کارگــران از ســویی دیگــر باعــث شــد ایــن فکــر در میــان طبقــه 
کــه درنهایــت بــر اثــر فشــار و خفقــان و ممنوعیــت اجتماعــات، موفقیتــی در ایــن  کــه بــرای حــل مشــکل چــاره ای جــز اقــدام گروهــی ندارنــد. تاشــی 
زمینــه بــرای کارگــران در پــی نداشــت. ســرانجام در ســال 1285، نخســتین اتحادیه هــای کارگــری؛ یعنــی اتحادیــه کارگــران چاپخانه هــای تهــران 
و چنــد اتحادیــه دیگــر در تاریــخ ایــران به وجــود آمدنــد، امــا بنــا بــه دالیلــی ازجملــه نداشــتن تجربــه در ایــن زمینــه و اختافــات داخلــی از بیــن رفتنــد 
کــه  و چنــدی بعــد مجــددًا اتحادیــه کارگــران چاپخانه هــای تهــران و تعــدادی اتحادیــه دیگــر ازجملــه اتحادیــه کارگــران صنعــت نفــت تشــکیل شــد 
کار روزانــه دســت یابنــد. هرچنــد ایــن اتحادیه هــا تاش هــای وافــری داشــتند  توانســتند بــه تعــدادی از خواســت های خــود ازجملــه کاهــش ســاعات 

کار و رفــاه اجتماعــی(. کام بودنــد )وب ســایت وزارت تعــاون،  کــه داشــتند عمومــًا نــا و موفقیت هایــی نیــز کســب کردنــد، امــا بــا توجــه بــه اهدافــی 
گرایی در ایــران از ســال های بعــد از شــهریور 1320 آغــاز شــد. بــه ایــن معنــا کــه بــرای رســیدگی و مــداوای  ــر می تــوان گفــت ســندیکا بــه شــکل دقیق ت
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کنــش در برابــر ســخت گیری های کارفرمایــان، کارگــران خودبه خــود گرایــش بیشــتری نســبت بــه یکدیگــر احســاس  دردهــای مشــترک و نشــان دادن وا
کــز کارگــری مثــل اصفهــان، آبــادان، تهــران و مازنــدران اجتماعاتــی تحــت عنــوان اتحادیه هــای کارگــری بــه  می کردنــد؛ به طوری کــه در بعضــی از مرا
ــا  ــندیکاها و اتحادیه ه ــا، س ــردن آن ه ــگ ک ــت و هماهن ــری و یکدس ــای کارگ ــاد اتحادیه ه ــور ارش ــه به منظ ــود ک ــن دوران ب ــود. در همی ــده ب ــود آم وج
تجمیــع شــدند و مجمعــی بــه نــام شــورای متحــده مرکــزی را بــه وجــود آوردنــد. ســندیکاهای مزبــور، مادامی کــه تصــور می کردنــد حمایت شــورای متحده 

مرکــزی از آن هــا صرفــًا جنبــه کارگــری دارد و آنچــه اتفــاق می افتــد در جهــت تأمیــن منافــع بحــق آن هاســت، رهبــری شــورای متحــده را پذیرفتنــد.
تشــکل های کارفرمایــان نیــز بــرای به دســت آوردن تــوان الزم و به منظــور کســب امتیــازات مــورد نظــر آن هــا هماننــد تشــکل های کارگــری ســابقه 
ــان در کنفرانس هــای آن  ــزوم شــرکت نماینــدگان کارفرمای کار و ل ــی  ــر آن، گســترش فعالیت هــای ســازمان بین الملل ــد. عــاوه ب نســبتًا طوالنــی دارن
ــی  ــا ســازمان های کارگــری برخــورد خصمانــه داشــتند، ول ــر ضــرورت وجــود تشــکل های کارفرمایــی می افــزود. ایــن تشــکل ها در ابتــدا ب ســازمان ب
به تدریــج راه همــکاری را پــی گرفتنــد. تشــکیل ســازمان های کارفرمایــی در ایــران اولیــن بــار در قانــون کار ســال 1325 پیش بینــی شــد و قانــون کار 
ســال 1328 نیــز بــه آن اشــاره کــرد، ولــی عمــًا کارفرمایــان در ایــن زمینــه فعالیــت چندانــی نداشــتند و عمومــًا به صــورت واحدهــای صنفــی ســنتی بــه 
کســب امتیــازات مــورد نظــر خــود مبــادرت می کردنــد. »تــا پیــش از ســال 1342 تشــکیات کارفرمایــی به صــورت ســندیکایی وجــود نداشــت و عــده ای 
ــد و  ــرای حل وفصــل کارهــای خــود فعالیــت می کردن ــی ب ــاق بازرگان ــرًا در ات کث ــز جلســاتی داشــتند و ا ــع در تهــران، اصفهــان و تبری از صاحبــان صنای
ــران در تهیــه و  کــه کارگ ــی پــس از انقــاب ســفید چــون متوجــه شــدند  ــان از انگشــتان دســت تجــاوز نمی کــرد، ول تعــداد ســندیکاهای ثبت شــده آن
ــت  ــن جه ــه همی ــد، ب ــاش می کنن ــاب ت ــای انق ــر مبن ــود ب ــاد خ ــکل و اتح ــرای تش ــتند و ب ــه ای هس ــی و حرف ــندیکاهای کارگری-کارگاه ــدارک س ت
ایشــان نیــز بــرای تشــکیل ســندیکاهای کارفرمایــی و به وجــود آوردن اتحادیــه شــروع بــه فعالیــت کردنــد، به طوری کــه پــس از گذشــت دوازده ســال؛ 

یعنــی در 1355، 21۹ ســندیکای کارفرمایــی وجــود داشــت« )حافظیــان، 1380(.
پــس از پیــروزی انقــاب، قانــون کار بــرای کارگــران و کارفرمایــان ایــن حــق را قائــل شــد کــه به منظــور حفــظ حقــوق و منافــع مشــروع و قانونــی و بهبــود 
وضــع اقتصــادی خــود بــه تشــکیل ســازمان های صنفــی در ســطوح مختلــف کارگاهــی، حرفــه ای، محلــی، اســتانی و ملــی مبــادرت کننــد. قانــون 
کــه عبارت انــد از: شــورای اســامی کار؛ انجمن هــای صنفــی کارگــری؛ و کارفرمایــی  ع تشــکل عمــده کارگــری و کارفرمایــی را ذکــر می کنــد  کار، ســه نــو
ــه تأســیس کانون هــای مربوطــه در ســطوح اســتان و کشــور نیــز اقــدام کننــد.  و نماینــده کارگــران. به عــاوه هریــک از ایــن تشــکل ها، می تواننــد ب
ــد. »از  ــت دارن ــر دول ــر اعضــا و هــم در براب ــل هــم در براب ــران، ســازمان های صنفــی نقش هــای متقاب ــز در نظــام حقــوق صنفــی ای در حــال حاضــر نی
یک ســو، دولــت و نهادهــای وابســته همچــون شــهرداری ها، مراجــع قضائــی، نیــروی انتظامــی و ســایر نهادهــا در راســتای پیشــبرد سیاســت های 
کــه فرصت هــا، تســهیات و تمهیــدات حقوقــی، قانونــی، معنــوی و سیاســی  گزیــر هســتند  اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، بهداشــتی و امنیتــی نا
بــرای مشــارکت دادن اصنــاف و نهادهــای صنفــی را فراهــم کننــد تــا همــکاری و مشــارکت بخــش خصوصــی و اصنــاف به صــورت جــدی و مســتمر 

حاصــل شــود و از ســوی دیگــر انجمن هــای صنفــی نیــز در قبــال دولــت و جامعــه وظایفــی را بــر عهــده دارنــد« )افشــاری، 1386: ۹5(.

2- 3- فرازوفرود اتحادیه ها و اصناف در ایران

بــه اســتناد آمــار وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در ســال های 1323 تــا 1328 جمعــًا حــدود 32 ســندیکای کارگــری وجــود داشــت و از ســال 1335 
تــا ســال 1343، ۷3 ســندیکای کارگــری در تهــران و 38 ســندیکای کارگــری در شهرســتان ها و 51 ســندیکای کارفرمایــی در تهــران و شهرســتان ها 
کثریــت آن در تهــران بــود. در پایــان ســال 1348 نیــز تعــداد 2۷0 ســندیکای کارگــری و 116 ســندیکای کارفرمایــی فعالیــت داشــتند.  تشــکیل شــد کــه ا
ــه  ــری و یــک اتحادی ــه کارگ ــری، 203 ســندیکای کارفرمایــی، 14 اتحادی ــال 1353، تعــداد 612 ســندیکای کارگ ــان س ــار موجــود، در پای طبــق، آم

کارفرمایــی فعــال بوده انــد.
پــس از انقــاب و در پایــان ســال 135۷، جمعــًا 1216 ســندیکای کارگــری و کارفرمایــی و 26 اتحادیــه کارگــری و کارفرمایــی فعالیــت داشــته اند. 
از فروردین مــاه ســال 1358 تــا اردیبهشــت ماه 135۹ تعــداد 8۹ ســندیکا بــر ســندیکاهای قبلــی افــزوده شــد و تعــداد ســندیکاهای فعــال بــه 1305 
ســندیکا بالــغ گردیــد. در ایــن دوره نهــاد کارگــری جدیــدی بــه نــام شــورای اســامی کار نیــز پایه گــذاری شــد کــه درواقــع تاشــی بــرای یکدســت کــردن 

تشــکل های مختلــف کارگــری بــود.
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کــه از ایــن میــان تعــداد 281 تشــکل مجــوز  در حــال حاضــر تعــداد تشــکل ها تــا پایــان ســال 13۹۹ بــه بیــش از 13 هــزار و ۷32 واحــد رســیده اســت 
کــه در  کــرده و زیــر نظــر ایــن ســازمان مشــغول بــه فعالیــت هســتند. مطابــق تقســیم بندی ای  کار و رفــاه اجتماعــی دریافــت  خــود را از وزارت تعــاون، 
کــه در  کــرد  ع اتحادیــه و انجمــن صنفــی را می تــوان از یکدیگــر تفکیــک  کار و رفــاه اجتماعــی وجــود دارد پنــج نــو ســامانه اینترنتــی وزارت تعــاون، 
ع تشــکل انجمن هــای صنفــی کارگــری و کارفرمایــی وجــود دارد  حالتــی سلســله مراتبی نســبت بــه یکدیگــر وجــود دارنــد. در پایین تریــن ســطح دو نــو
کــه افــراد شــاغل در حــوزه ای خــاص را در برمی گیــرد. نقطــه مشــترک اعضــای ایــن انجمن هــا اشــتغال بــه فعالیتــی خــاص و مشــترک و همچنیــن 
ــی  ــای صنف ــل انجمن ه ــکل ذی ــر 216 تش ــال حاض ــت. در ح ــده اس ــا ش ــدن آن ه ــم آم ــرد ه گ ــبب  ــه س ک ــت  ــی اعضاس ــا کارفرمای ــری ی ــت کارگ ماهی
کارفرمایــی و چهــار مــورد دیگــر ذیــل انجمن هــای صنفــی کارگــری به طــور رســمی ثبــت شــده اند. در ســطح دوم کانون هــای انجمن هــای صنفــی 
کــه درواقــع مجموعــه ای از انجمن هــای صنفــی را بــر اســاس ماهیــت کارگــری یــا کارفرمایــی آن هــا در ذیــل خــود  کارگــری و کارفرمایــی وجــود دارنــد 
قــرار می دهــد. از میــان ایــن تشــکل ها، 42 مــورد ذیــل کانــون انجمن هــای صنفــی کارفرمایــی و 15 مــورد ذیــل کانــون انجمن هــای صنفــی کارگــری 
کــه ماهیتــی عــام داشــته و به نوعــی تمامــی کارگــران و  دســته بندی شــده اند. درنهایــت و در باالتریــن ســطح نیــز تشــکل های عالــی حضــور دارنــد 
کــه عــاوه بــر  کارفرمایــان را در بخش هــا و حوزه هــای مختلــف نمایندگــی می کننــد. در حــال حاضــر پنــج تشــکل این چنینــی در کشــور وجــود دارنــد 

کارگــران و کارفرمایــان، بازنشســتگان کارگــری را نیــز در برمی گیرنــد.

شکل شماره 1– فراوانی انواع تشکل های کارگری و کارفرمایی ثبت شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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اییتشکل های عالی کارگری و کارفرم
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فصل دوم: 

روش تهیه گزارش



در ایــن گــزارش، بــرای شناســایی مســائل و مشــکات پیــش روی انجمن هــای صنفــی و اتحادیه هــا در خــال فعالیتشــان بــه مصاحبــه بــا بیســت نفــر از 
نــوزده انجمــن صنفــی پرداختــه شــده اســت. در تهیــه گــزارش تــاش شــده بــا عمده تریــن و مهم تریــن تشــکل ها کــه هــم نقــش پررنگــی در اقتصاد کشــور 
دارنــد و هــم تعــداد زیــادی از افــراد را در عضویــت خــود دارنــد مصاحبــه شــود تــا دیــد هرچــه کامل تــری نســبت بــه مســائل پیــش روی آن هــا بــه دســت آیــد.

اتحادیه هــا و انجمن هــای صنفــی در ایــران بــه ســه دســته تقســیم می شــوند. در دســته اول کــه در پایین تریــن ســطح قــرار دارنــد انجمن هــای صنفــی 
قــرار دارنــد کــه در دو شــاخه کارگــری و کارفرمایــی مشــغول بــه فعالیــت هســتند. ایــن انجمن هــا بــر پایــه شــغل مشــترک اعضــا شــکل گرفتــه و در پــی 
نمایندگــی اعضــای خــود و نظــارت بــر فعالیــت آن هــا هســتند. در ایــن گزارش از میان مصاحبه شــوندگان، شــانزده نفــر از انجمن های صنفــی کارفرمایی 
و یــک نفــر از انجمــن صنفــی کارگــری دریانــوردان تجــاری ایــران هســتند. در دســته دوم کانون هــای انجمن هــای صنفــی قــرار دارنــد کــه مجموعــه ای 
هســتند از انجمن هایــی صنفــی کــه در حوزه هــای مشــابه بــه یکدیگــر فعالیــت می کننــد. ایــن کانون هــا کمتــر بــا اعضــا در ســطح ُخــرد ارتبــاط مســتقیم 
دارنــد و در ســطحی باالتــر از انجمن هــای صنفــی فعالیــت می کننــد. در ایــن گــزارش بــا دو نفــر از نماینــدگان کانون هــای انجمن هــای صنفــی کارفرمایــی 
و یــک نفــر از کانــون انجمن هــای صنفــی کارگــری مســئوالن حفاظــت فنــی، ایمنــی و بهداشــت کار کشــور مصاحبــه شــده اســت. دســته ســوم از ایــن 
ــران،  ــر، کلیــت کارگ ــد کــه در حالتــی فرات ــی کشــوری هســتند کــه درمجمــوع پنــج تشــکل ایچنینــی در کشــور وجــود دارن ــز تشــکل های عال نهادهــا نی

کارفرمایــان و حتــی بازنشســتگان را نمایندگــی می کننــد و در سیاســت گذاری های کان مربــوط بــه ایــن گروه هــا مداخلــه می کننــد.
ــزارش، تحلیــل  گ کار رفتــه بــرای تحلیــل داده هــا در ایــن  پــس از انجــام مصاحبه هــا، اطاعــات به دســت آمــده بررســی و تحلیــل شــد. شــیوه بــه 
کــه مصاحبه هــای انجام شــده بــا اســتفاده از نرم افــزار MAXQDA 10 بررســی شــدند و در دو مرحلــه کدگــذاری  تماتیــک بــوده اســت؛ بدین صــورت 
ــاز و محــوری تحلیــل شــدند. پــس از تحلیــل مصاحبه هــا، یافته هــا در ســه بخــش جایــگاه انجمن هــای صنفــی و اتحادیه هــا در جامعــه و نظــام  ب

حکمرانــی، مســائل و مشــکات ایــن نهادهــا و راه حل هــای پیشــنهادی بــرای رفــع آن هــا طبقه بنــدی شــدند.
در جدول ذیل مشخصات افراد مصاحبه شونده نشان داده شده است:
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جدول شماره 1- مشخصات افراد مصاحبه شونده

نوع انجمن صنفیِسَمت در صنف مربوطهنام و نام خانوادگیردیف

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمانپوران دخت دیوانیان1
کانون انجمن های صنفی 

کارفرمایی دبیر هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل ونقل مسافر کشوررضا همامی2

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری مسئوالن حفاظت فنی، ایمنی و ابوالفضل اشرف منصوری3
بهداشت کار کشور

کانون انجمن های صنفی 
کارگری

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکالت ایرانجمشید مغازه ای4

انجمن های صنفی 
کارفرمایی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی طراحان لباس و پارچه ایرانعلی دهقان5

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پلی اتیلنبیوک صحاف امین6

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل ونقل بین المللی ایرانجواد سمساریلر7

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل ونقل بین المللی ایرانمیرفتحعلی سیدزنوزی8

سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایی صنایع فرآورده های لبنی ایرانسید محمدرضا بنی طبا9

ج گالبتونچی10 دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایرانایر

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشورمسعود رسولی11

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، مجید روحی12
دندان پزشکی، آزمایشگاهی و داروئی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنایع چرم ایرانجهانگیر مجیدی13

انجمن های صنفی 
کارفرمایی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و مؤسسات مشاوره مدیریت ایرانسعید احمدیان14

دبیر و رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایرانعباس هاشمی15

کن فروش و عرضه فرآورده های نفتی سراسر کشوراسداهلل قلی زاده16 رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صاحبان، اما

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مهندسی و ساخت )صنایع نفت و نیرو(فروزان عبدالهی نمین17

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارخانه های صنعت ریخته گری ایراننصراهلل محمدحسین فالح18

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین پلیمر و شیمیسولماز شهباز19

انجمن صنفی کارگریدبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایرانسامان رضایی20
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فصل سوم: 

یافته های پژوهش



کــه انجمن هــای صنفــی بــا آن روبــه رو هســتند، می تــوان ریشــه برخــی از آن هــا را بــه انجمن هــا نســبت داد و در برخــی  دربــاره مســائل و مشــکاتی 
کــه بیشــترین مشــکات را در ایــن راســتا ایجــاد  کمیــت اســت  کــرد ایــن دولــت و حا کمیــت را پررنــگ دیــد؛ هرچنــد بایــد اذعــان  نیــز نقــش دولــت و حا
گــون فعالیت هــای  کــرده اســت. بایــد اشــاره کــرد در ایــن گــزارش، مشــکات شناسایی شــده مبتنــی بــر تجربــه فعــاالن صنفــی اســت کــه در مراحــل گونا
گیــر و باالتــر از فعالیت هــای  خــود بــا آن مواجــه شــده اند، امــا همگــی دارای دالــی مرکــزی هســتند کــه نشــانگر مســائل نظــام حکمرانــی در ســطحی فرا
یــک انجمــن و صنــف خــاص اســت. در ادامــه بــه بحــث و بررســی ایــن مســائل و مشــکات پرداختــه می شــود و ســعی می شــود ریشــه ایــن مســائل 
کــه بخــش عمــده ای از آن هــا را فعــاالن نهادهــای صنفــی پیشــنهاد داده انــد. پیــش از ورود بــه  شناســایی شــوند و بالطبــع راه حل هایــی ارائــه شــوند 
کمیــت کشــور اســت. گــزارش از واژه دولــت به کــرات اســتفاده خواهــد شــد، امــا عمدتــًا منظــور از آن، کلیــت حا بحــث الزم اســت اشــاره شــود در ادامــه 

1- جایگاه انجمن های صنفی در نظام حکمرانی کشور

ــا آن روبــه رو هســتند الزم اســت روشــن شــود اساســًا  کــه انجمن هــای صنفــی در حیــن فعالیــت خــود ب پیــش از ورود بــه بحــث مســائل و مشــکاتی 
انجمن هــای صنفــی بــرای خــود چــه جایگاهــی در جامعــه و نظــام حکمرانــی کشــور قائــل هســتند. ایــن امــر بــه فهــم بهتــر ایــن مســئله کمــک می کنــد 
کــه مشــخص شــود مشــکات و مســائل انجمن هــا چقــدر می توانــد بــر وضعیــت جامعــه اثــر گذاشــته و پیامدهــای آن هــا تــا چــه میــزان تعــداد افــراد 

بیشــتری از اعضــای صنــف را دربــر می گیــرد.
کــه انجمن هــا و اعضــای آن هــا، به واســطه آنکــه  کــه انجمن هــای صنفــی بــرای خــود قائــل هســتند ایــن اســت  اولیــن و مهم تریــن جایگاهــی 
ــازوی  ــا مشــاغلی خــاص به طــور مســتمر و مســتقیم درگیرنــد و بهتــر از هرکســی نیازهــای خــود را می شناســند، می تواننــد نقــش ب خــود در صنعــت ی
گــوش سیاســت گذاران برســانند. ایــن پتانســیل کارشناســی در  گــون نظریــات خــود را بــه  کمیــت را داشــته باشــند و بــه طــرق گونا کارشناســی حا
کــه ممکــن اســت در مــواردی شــناخت دقیقــی از  انجمن هــا می توانــد جبران کننــده ضعف هــای کارشناســی در بدنــه بوروکراتیــک دولتــی باشــد 
ســازوکارهای هــر صنعــت نداشــته باشــند. مغــازه ای، دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنایــع بیســکوئیت، شــیرینی و شــکات ایــران، دربــاره ایــن 
کــه متشــکل از چکیــده ای از کارشناســان و افــراد شــاخص آن صنعــت اســت،  ویژگــی انجمن هــای صنفــی، می گویــد: »طبیعتــًا انجمــن هــر صنعتــی 
ِاشــراف کاملــی بــه وضعیــت صنعــت و تولیــد دارنــد و می تواننــد شــاخص ترین افــراد در آن صنعــت باشــند. دولــت می توانــد از ایــن انجمن هــا و افــراد 
متخصــص بــه نحــو احســن اســتفاده کنــد و صنعــت را کارشناســی و بررســی کنــد و بــه خواســته های آن هــا گــوش دهــد... مــن فکــر نمی کنــم در بدنــه 
کــه راهنمــای صنایــع هســتند وجــود  دولــت و در بدنــه نهادهــای تصمیم گیــر کارشناســانی خبره تــر از کارشناســان اصلــی و مجموعــه تشــکل هایی 
داشــته باشــد«. ایــن کمــک می توانــد تســهیل کننده تصمیم گیری هــای نظــام حکمرانــی باشــد و همچنیــن حمایــت اجتماعــی الزم بــرای برنامه هــا 
ــا دولــت می داننــد.  و سیاســت ها را نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد. از ســوی دیگــر، آن هــا خــود را پــل رابطــی میــان مــردم و به طــور اخــص بنگاه هــا ب
ــزوم شــکل گیری چنیــن نهادهایــی احســاس می شــود.  ــه ل ک ــر همیــن اســاس اســت  ــًا ب ــراه نبــوده و دقیق ــگاه انجمن هــا پربی چنیــن تعریفــی از جای
کــه وظیفــه دارنــد از طریــق ســازوکارهای نهادینه شــده صــدای مــردم را بــه گــوش  انجمن هــای صنفــی بخشــی از جامعــه مدنــی محســوب می شــوند 
ــاف  ــر مــوارد گفته شــده، وجــود اصن ــی کشــور باشــند. از ســوی دیگــر عــاوه ب ــام حکمران ــا در نظ ــانند و به نوعــی نماینــده آن ه سیاســت گذاران برس
کــه می توانــد بــر رونــد فرایندهــای نظــام حکمرانــی نظــارت کنــد و در جلوگیــری از بــروز تعــارض منافــع یــا زائــل  ماننــد نوعــی ســازوکار نظارتــی اســت 
شــدن حقــوق جمعــی جلوگیــری کنــد؛ البتــه اینکــه در ایــران ایــن تشــکل ها تــا چــه میــزان واقعــًا جامعــه یــا اعضــای صنــف خــود را نمایندگــی می کننــد 

کــه بعدتــر بــه آن پرداختــه خواهــد شــد. و چــه میــزان پیگیــر منافــع جمعــی هســتند موضوعــی اســت 

مسائل و چالش های درونی و بیرونی انجمن های حرفه ای و صنفی در ایران 26



شکل شماره 2- جایگاه انجمن های صنفی در جامعه و نظام حکمرانی

 

29 
 

  همجموع   و   اصلی   کارشناسان  از  ترخبره  کارشناسانی  گیرتصمیم   نهادهای   ه بدن  در   و دولت   ه بدن در  کنمنمی 
  های گیری تصمیم   هکنند تسهیل  تواند می   کمک  این  .«باشد   داشته  وجود   هستند   صنایع   راهنمای  که  هاییتشکل
  داشته   دنبال  به  نیز   را  هاسیاست   و   هابرنامه   برای  الزم  اجتماعی   حمایت   همچنین  و  باشد   حکمرانی  نظام 
  چنین   .دانند می   دولت   با   هابنگاه   اخص   طوربه   و   مردم  میان   رابطی   پل  را  خود   هاآن   دیگر،  سوی   از  . باشد 

  نهادهایی  چنین   گیری شکل  لزوم   که   است   اساس   همین   بر   دقیقا    و   نبوده   پربیراه   ها انجمن   جایگاه   از   تعریفی
  طریق   از  دارند   وظیفه  که  شوند می   محسوب   مدنی   ه جامع  از   بخشی  صنفی  هایانجمن   .شود می   احساس

  نظام  در  هاآن   هنمایند   نوعیبه   و  برسانند   گذارانسیاست   گوش   به  را  مردم   صدای  شدهنهادینه   سازوکارهای 
  سازوکار  نوعی   مانند   اصناف  وجود   شده،گفته   موارد   بر  عالوه  دیگر  سوی   از   . باشند   کشور  حکمرانی
  تعارض   بروز از  جلوگیری  در و  کند  نظارت   حکمرانی نظام  فرایندهای  روند  بر  تواند می  که است  نظارتی
  جامعه   واقعا    میزان  چه   تا  ها تشکل   این   ایران   در   اینکه  البته   کند؛  جلوگیری  جمعی  حقوق   شدن   زائل   یا  منافع 
  بعدتر   که   است   موضوعی   هستند   جمعی   منافع   پیگیر   میزان   چه   و   کنند می   نمایندگی   را   خود   صنف   اعضای   یا 
 . شد  خواهد  پرداخته   آن به

 حکمرانی  نظام و  جامعه  در صنفی هایانجمن جایگاه -2  ه شمار شکل

 

 

 ی صنف یهاانجمن  یروش یپ مشکالت  و  مسائل   -2
  برخورد   و   تجربه   ه نتیج  که   است   شده  تشریح  هاآن   دید   از  صنفی   هایانجمن   مشکالت   و   مسائل  بخش   این  در

  همواره  اند کرده   بازگو   را  مسائل   این   که   شوندگانی مصاحبه   . است   بوده  حکمرانی   نظام   با   صنفی  فعاالن   مستقیم 
  ، بپردازند   جامعه  بر  حاکم  مسائل   کلیت   واکاوی  به   که  اند نبوده   آن  پی  در  و  اند داشته   تأکید   خود   خاص   ه تجرب  بر
  یک   خاص   مشکالت   از  فراتر  فهمی   به   و  داد   قرار  یکدیگر  کنار  در  کلیتی   در  توانمی   را  موارد   این  اما

 . رفت  تشکل

های جایگاه انجمن
صنفی در جامعه و 

نظام حکمرانی

نوعی سازوکار 
نظارتی در نظام 

حکمرانی

رابط میان مردم و 
اعضای صنف 

با دولت
بازوی کارشناسی 

دولت

2- مسائل و مشکالت پیش روی انجمن های صنفی

کــه نتیجــه تجربــه و برخــورد مســتقیم فعــاالن صنفــی بــا  در ایــن بخــش مســائل و مشــکات انجمن هــای صنفــی از دیــد آن هــا تشــریح شــده اســت 
کیــد داشــته اند و در پــی آن  کــه ایــن مســائل را بازگــو کرده انــد همــواره بــر تجربــه خــاص خــود تأ نظــام حکمرانــی بــوده اســت. مصاحبه شــوندگانی 
کنــار یکدیگــر قــرار داد و بــه فهمــی فراتــر  کــم بــر جامعــه بپردازنــد، امــا ایــن مــوارد را می تــوان در کلیتــی در  کاوی کلیــت مســائل حا کــه بــه وا نبوده انــد 

از مشــکات خــاص یــک تشــکل رفــت.

1- 2- مشکالت ناشی از سوی دولت و حاکمیت

کــه گفتــه شــد مشــکات موجــود بــر ســر راه فعالیــت اصنــاف و انجمن هــا، هــم از ســوی دولــت ناشــی می شــود و هــم خــود اصنــاف در ایــن  همان طــور 
کــه مســائل ایجادشــده از ســوی دولــت نقــش پررنگ تــری دارنــد در ابتــدا در ایــن بخــش، ایــن مــوارد بررســی می شــوند و  بیــن نقــش دارنــد. از آنجــا 

در قســمت بعــد بــه مســائل ناشــی از وضعیــت خــود اصنــاف پرداختــه خواهــد شــد.

1- 1- 2- مسائل و مشکالت ایجادشده به واسطه ساختار دولت و حاکمیت

کمیــت و دولــت دارنــد اشــاره می شــود. بایــد گفــت این گونــه مشــکات صرفــًا  در ایــن بخــش بــه پــاره ای از مشــکات کــه ریشــه در ســازوکار و ســاختار حا
کنــار  کــه ایــن مــوارد حالتــی ریشــه ای و همگــی بــه بــزرگ بــودن بیــش از حــد دولــت ارجــاع دارنــد در  محــدود بــه مــوارد پیــِش رو نیســتند، امــا از آنجــا 
کمیــت در ارتبــاط هســتند، در ادامــه و در بخش هــای بعــدی  کــه آن هــا نیــز به نوعــی بــا ســاختار حا یکدیگــر توضیــح داده می شــوند. ســایر مشــکاتی 

تشــریح خواهنــد شــد.
کــه بــه  کــرده اســت بزرگــی بیــش از حــد آن دانســت  ــا فعالیــت نهادهــای صنفــی ایجــاد  کــه دولــت در ارتبــاط ب شــاید بتــوان بزرگ تریــن مشــکلی را 
انحــاء مختلــف در امــورات مرتبــط بــا اصنــاف دخالــت می کنــد. ایــن دخالــت هــم می توانــد ســازوکارهای داخلــی اصنــاف را تحــت تأثیــر قــرار دهــد 
و هــم در رونــد فعالیت هــای مشــاغل مربــوط بــه ایــن اصنــاف مشکل ســاز شــود. ایــن بزرگــی ســبب می شــود در یــک فضــای رقابتــی ناعادالنــه، 
کــه از قــدرت و تــوان مالــی بســیاری برخــوردار اســت.  دولــت در مقابــل فعالیت هــای خصوصــی قــرار بگیــرد و به نوعــی رقیبــی در بــازار شــناخته شــود 
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کــه وجــود  ــد: »مشــکل دیگــری هــم  ــاره می گوی چنان کــه هاشــمی، دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــی تولیدکننــدگان لوازم خانگــی ایــران، در ایــن ب
کمیــت همه چیــز را در دســت گرفته انــد، شــما نــگاه کنیــد هــر جایــی کــه برویــد کارخانه هــای دولتــی وجــود دارنــد و هــر  دارد ایــن اســت کــه دولــت و حا
کــه نمی شــود، دولــت رقیــب بخــش خصوصــی شــده اســت، به جــای اینکــه مســیر و رونــد را بــرای بخــش  روز هــم بیشــتر می شــود... خــب این طــور 

کــه در اختیارشــان اســت عمــًا همــه تــوان و اختیــارات را از بخــش خصوصــی گرفته انــد«. کنــد بــا منابــع و امکاناتــی  خصوصــی همــوار 
کمیــت بــا اطمینــان  کــه اوضــاع را وخیم تــر می کنــد. به عنــوان مثــال، حا کمیــت نیــز ســبب بــروز مســائلی می شــود  چنیــن وضعیتــی بــرای دولــت و حا
خاطــر از جایــگاه خــود، لزومــی بــه پاســخگویی صریــح در مقابــل سیاســت هایش نــدارد و صرفــًا در برخــی مــوارد، ممکــن اســت انتقادهایــی ســطحی 
کــه هیــچ گاه ریشــه ای نبــوده و فقــط ناشــی از اختافــات سیاســی محــض اســت؛ چنیــن  کمیــت شــنیده شــود  بــه دولــت به عنــوان بخشــی از بدنــه حا
کــه اصنــاف بــا آن روبــه رو هســتند محلــی از اعــراب نداشــته و صرفــًا بــه وســیله ای بــرای بازی هــای سیاســی  کــه اساســًا مشــکات و مســائلی  اســت 
تبدیــل می شــوند. برخــی از مصاحبه شــوندگان ایــن امــر را ناشــی از اتــکای دولــت بــه درآمدهــای نفتــی دانســته اند و در مثال هــای خــود بــه سیســتم 
ــر انجمــن صنفــی کارفرمایــی  ــان، دبی ــزم می کنــد. چنان کــه احمدی ــه پاســخگویی مل ــت را ب کــه دول مالیات گیــری ســایر کشــورها اشــاره داشــته اند 
گــر کشــورهای توســعه یافته را ببینیــد تــا چیــزی می شــود مردمــش می گوینــد مــن  شــرکت ها و مؤسســات مشــاوره مدیریــت ایــران، می گویــد: »شــما ا
مالیــات می پــردازم و شــما بایــد بــه مــن پاســخگو باشــد، ولــی در ایــران این طــور نیســت«. هرچنــد ایــن مســئله می توانــد خــود عاملــی جــدی بــرای 

کــه عواملــی دیگــر نیــز در آن دخیــل هســتند. عــدم مســئولیت پذیری باشــد، امــا پاســخگو نبــودن دولــت مســئله ای چندُبعــدی اســت 
در چنیــن شــرایطی کــه دولــت بســیار بــزرگ بــوده و در بســیاری از امــورات مداخلــه دارد و از ســوی دیگــر هیــچ الزامــی بــه مســئولیت پذیری و پاســخگویی 
کارآمــد عمــل می کنــد. در چنیــن وضعیتــی نظــام مدیریتــی کشــور نیــازی بــه تخصص گرایــی احســاس  نــدارد در ســازوکارهای مدیریتــی نیــز بســیار نا
نمی کنــد و درنتیجــه دچــار نوعــی عــدم مدیریــت صحیــح و ایســتایی می شــود کــه وقعــی بــه نظــرات انجمن هــای صنفــی در سیاســت گذاری نمی دهــد. 
ــی از مجلــس مــی آورد کــه در کمیســیون های تخصصــی آن، برخــی از افــراد حتــی بــدون آشــنایی کافــی مدت هاســت کــه  ــاره مثال هاشــمی، در ایــن ب
ِســَمت های مربوطــه را اشــغال کرده انــد. »به طــور مثــال مجلــس می آیــد قوانینــی را تصویــب می کنــد بــا حــدود 280 نماینــده از سراســر مناطــق کشــور، 
یــک نماینــده کــه نمی توانــد در تمــام فیلدهــا تخصــص داشــته باشــد، درنتیجــه آمدنــد و گفتنــد کــه مــا کمیســیون های تخصصــی داریم؛ چقــدر اعضای 
ــا تخصص هایشــان عضــو می شــوند؟ حتــی یک ســری از کمیســیون ها به نوعــی ســرقفلی دارنــد«. شــاید بتــوان در ســایر  آن کمیســیون ها متناســب ب
گــون مشــاهده کــرد کــه مناصبــی را برعهده گرفته اند، اما اینکه در کمیســیونی تخصصی، افــراد فاقد تخصص  کشــورها افــرادی را بــا تخصص هــای گونا
یــا بــا تخصصــی بی ربــط مشــغول بــه کار باشــند ازجملــه مســائلی اســت کــه گریبان گیــر ایــران و کشــورهای مشــابه اســت؛ البتــه ایــن تنهــا کمیســیون های 
تخصصــی مجلــس نیســتند کــه دچــار چنیــن مشــکلی هســتند، بلکــه در ســایر نهادهــا و به خصــوص در رده هــای باالی مدیریتــی نیز این وضعیــت وجود 
گاهــی الزم اقــدام بــه سیاســت گذاری های مختلــف بــرای  دارد. مشــکلی کــه ایــن افــراد بــرای اصنــاف ایجــاد می کننــد ایــن اســت کــه بــا فقــدان دانــش و آ
اصنــاف می کننــد کــه هیــچ گاه افــراد باتجربــه اصنــاف بــا آن موافــق نبــوده و صرفــًا مجبــور بــه پذیــرش آن هــا می شــوند. مجیــدی، دبیــر انجمــن صنفــی 
کارفرمایــی صنایــع چــرم ایــران، ایــن وضعیــت را چنیــن تشــریح می کنــد: »یکــی از مشــکات نهادهــای دولتــی مــا کــه بایــد صنعــت را هدایــت کننــد ایــن 
اســت کــه درک و پختگــی الزم را ندارنــد و در حــدی نیســتند کــه یــک برنامه ریــزی کان تدویــن کننــد. مــن می بینــم آن کســی کــه آن بــاال نشســته اســت 
و می خواهــد صنعــت را هدایــت کنــد پختگــی الزم را نــدارد و از ایــن رو نمی بینــد چــه می شــود؛ زیــرا کســی می توانــد صنعــت و رشــته های مختلــف آن را 

هدایــت کنــد کــه بــرای آن برنامــه داشــته باشــد، بایــد آینده نگــر باشــد«.
کــه همانــا تعــارض منافــع و  کــه محصــول خــود را در عــدم تخصص گرایــی نشــان می دهــد میــوه دیگــری نیــز دارنــد  قــدرت زیــاد و عــدم پاســخگویی 
گــون، مصاحبه شــوندگان بــه  کــه به کــرات و بــه بیان هــای گونا ترجیــح منافــع فــردی و گروهــی به جــای منافــع ملــی اســت. ایــن مســئله ای اســت 
آن اذعــان داشــته اند و آن را بارهــا گوشــزد کرده انــد. رســولی، دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعــت تولیــد و بســته بندی مــواد پروتئینــی کشــور، 
کــه اساســًا هرگونــه تــاش بــرای پیشــرفت و ارتقــا در  کمیــت را بــه کل بــه ایــن مســئله نســبت می دهــد و چنیــن بیــان می کنــد  فعالیــت در دولــت و حا
کــه بــرای نفــع شــخصی اســت تــا بتواننــد قــدرت خــود را افزایــش دهنــد. ایــن تعــارض منافــع نه تنهــا  میــان ایــن افــراد نــه بــرای حــل مســائل کشــور 
کــه در ســطح ســازمانی نیــز دیــده می شــود.  گــذارد  کــه می توانــد بــه طــرق مختلــف بــر فعالیــت مشــاغل و اصنــاف اثــر  به صــورت فــردی وجــود دارد 
کــه  چنان کــه احمدیــان، از ســازمان تأمیــن اجتماعــی، می گویــد بــر اســاس قانــون، خــود ایــن ســازمان مرجــع رســیدگی بــه شــکایات بیمــه ای اســت 
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طبعــًا مشــکاتی را به خصــوص از لحــاظ مالــی بــرای اصنــاف بــه وجــود آورده اســت: »ســازمان تأمیــن اجتماعــی چــون خــودش هــم ضابــط قضائــی 
اســت هــر کاری کــه بخواهــد انجــام می دهــد، ولــی در ارتبــاط بــا ســازمان امــور مالیاتــی شــما می توانیــد اعتــراض کنیــد و زمــان بخریــد و تقســیط کنیــد، 

کــه زیــاد می شــود«. گرچــه تقســیط در تأمیــن اجتماعــی هــم وجــود دارد، ولــی آن قــدر   روی آن بهــره می کشــند 
کمیــت و دولــت دارنــد بایــد بــه بزرگ تریــن مشــکل بــر ســر راه اصنــاف  کــه ریشــه در ســازوکار حا در پایــان ایــن بخــش از توصیــف مســائل و مشــکات 
گــون در پــی مدیریــت امــور  گــون بــا نگرش هــای گونا کــه درنتیجــه بخش هــای گونا گیــر اســت  کــرد؛ دولــت بــزرگ بــه معنــای بوروکراســی فرا اشــاره 
هســتند. ایــن امــر نتیجــه خــود را در تعــدد بخشــنامه ها و دســتورات نشــان می دهــد کــه فضایــی آشــفته بــرای کار ایجــاد می کننــد. در چنیــن شــرایطی، 
هــم تعــدد نهادهــای تصمیم گیــر وجــود دارد و هــم تعــدد دســتورات. از این روســت کــه اصنــاف بــرای پیگیــری امــورات مختلــف بــا نهادهــای مختلــف 
گــون تــا  کــدام نهــاد متولــی اصلــی پیگیــری وضعیــت آن هاســت. بخشــی از ســروکار داشــتن بــا نهادهــای گونا درگیرنــد و به طــور مشــخص نمی داننــد 
کــه منطقــًا  گونــی ماننــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی، اداره مالیــات و گمــرک هرکــدام وظایفــی دارنــد  کــه نهادهــای گونا حــدودی قابل فهــم اســت؛ چرا
اصنــاف بایــد بــا آن هــا ارتبــاط داشــته باشــند، امــا بخشــی از ایــن ارتباطــات بیــش از آنکــه بــرای تســهیل و پیگیــری امــور باشــد ناشــی از چندصدایــی 
ــع فرآورده هــای لبنــی  ــا، ســخنگوی انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنای ــه امــور اصنــاف اســت. بنی طب ــرای رســیدگی ب ــی واحــد ب ــودن و نبــود متول ب
ایــران، در ایــن مــورد می گویــد: »مــا در حــوزه تشــکل ها در کشــور مشــکل داریم، اصــل مشــکل هــم از تشــکل های باالدســتی اتفــاق افتــاده اســت. در 
کــه تعــدادی تشــکل صنفــی زیــر نظــر هریــک از این هــا وجــود دارد.  حــال حاضــر یــک اتــاق تعــاون، یــک اتــاق اصنــاف و یــک اتــاق بازرگانــی داریــم 
کــه یک ســری از تشــکل های کارفرمایــی زیــر نظــر آن اســت، وزارت کشــور هــم گاهــی اوقــات  کار و رفــاه اجتماعــی را داریــم  به عــاوه وزارت تعــاون، 
گــر  یک ســری از تشــکل ها را زیــر نظــر خــود ثبــت می کنــد، چنــد تشــکل هــم زیــر نظــر وزارت ارشــاد هســتند و مجوزشــان را از وزارت ارشــاد گرفته انــد. ا
کــه اتــاق تعــاون، اتــاق اصنــاف و اتــاق بازرگانــی در تمــام دنیــا  به خصــوص بخواهیــم بــه بخــش خصوصــی نــگاه کنیــم، صحبــت مــن ایــن اســت 
کــه بخــش خصوصــی بــا آن ســروکار دارنــد و آن هــا را نمایندگــی می کننــد«. همیــن امــر باعــث می شــود  همــه این هــا یــک نهــاد، اتــاق یــا یک جاســت 
گانــه و بی ارتبــاط بــا یکدیگــر  کــه هرکــدام تصمیماتــی جدا یــک صنــف بــرای ادامــه فعالیت هــای خــود مجبــور می شــود بــا چندیــن نهــاد روبــه رو شــود 
می گیرنــد. بنی طبــا در ادامــه از مشــکلی کــه در مقابــل صنایــع فرآورده هــای لبنــی قــرار دارد، مثالــی بیــان می کنــد: »دلیــل مشــکات بــا وزارت جهــاد و 
کــه در آخــر حلقــه ایــن زنجیــره قــرار داریــم صنعــت شــناخته می شــویم  کــه چــون مــا یــک صنعتــی هســتیم  یک جــوری هــم وزارت صنعــت ایــن اســت 
و زیــر نظــر وزارت صمــت هســتیم، ولــی از لحــاظ تمــام مــواردی کــه بــه صنعــت مــا ربــط دارد بــه وزارت جهــاد بازمی گردیــم. ســر قیمــت شــیر خــام بایــد 
بــا وزارت جهادی هــا بجنگیــم، این طــرف هــم وزارت صنعــت فقــط پتروشــیمی و خودروســازی و ســیمان و صنایعــی از ایــن قبیــل را صنعــت می دانــد 
و صنعــت لبنیــات بــا 120 هــزار نفــر اشــتغال را صنعــت به حســاب نمــی آورد، درحالی کــه کل زنجیــره مــا از کل زنجیــره خــودرو بیشــتر اشــتغال ایجــاد 
کــرده اســت«. در کنــار ایــن آشــفتگی و عــدم شــفافیت در مدیریــت امــور بایــد بــه کاغذبازی هــای اداری نیــز اشــاره داشــت کــه بخــش زیــادی از انــرژی 
کــه مصاحبه شــوندگان بــه  و زمــان اصنــاف را بــه خــود مشــغول می کنــد. ایــن ســردرگمی بــارز در نظــام حکمرانــی کشــور، عمده تریــن مشــکلی اســت 

آن بارهــا اشــاره داشــته اند و آن را معضلــی جــدی بــر ســر راه فعالیت هــای خــود دانســته اند.
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  و   جهاد   وزارت   با  مشکالت   دلیل»  :کند می   بیان  مثالی  ،دارد   قرار  لبنی   هایفرآورده  صنایع   مقابل  در  که
  قرار   زنجیره   این  ه حلق  آخر  در  که  هستیم  صنعتی   یک  ما   چون  که  است   این   صنعت   وزارت   هم   جورییک 
  صنعت  به   که   مواردی   تمام  لحاظ   از   ولی   ، هستیم  صمت  وزارت  نظر  زیر   و  شویم می   شناخته   صنعت   داریم 
  طرف این   بجنگیم،  ها جهادی  وزارت   با   باید   خام   شیر  قیمت   سر  .گردیمبازمی   جهاد   وزارت   به  دارد   ربط   ما
  و   داند می   صنعت   را   قبیل  این   از  صنایعی   و  سیمان   و   خودروسازی   و  پتروشیمی  فقط   صنعت   وزارت   هم 

  کل   از   ما   ه زنجیر   کل   کهدرحالی   آورد،نمی   حساب به  صنعت   را  اشتغال   نفر   هزار  120  با   لبنیات   صنعت 
  باید   امور   مدیریت   در  شفافیت   عدم   و   آشفتگی   این   کنار  در   . «است   کرده   ایجاد   اشتغال  بیشتر   خودرو   ه زنجیر

  مشغول   خود   به   را   اصناف   زمان  و   انرژی   از  زیادی   بخش   که   داشت   اشاره   نیز  اداری  های کاغذبازی   به 
  آن   به شوندگانمصاحبه   که   است   مشکلی   ترین عمده   کشور،   حکمرانی  نظام  در  بارز  سردرگمی  این  . کند می

 . اند دانسته  خود  های فعالیت  راه  سر بر   جدی  معضلی را  آن  و  اند داشته  اشاره  بارها 

 حاکمیت  و  دولت ساختار  از ناشی مشکالت و  مسائل   -3  ه شمار شکل

 

 یگذاراست یس  هعرص  در  مشکالت  و  مسائل - 2  -1  -2

  هرابط   به  گذارانسیاست   میان  در  خاص   نگاه  نوعی  است   شده  سبب   دولت   نبودن  پاسخگو  و  بودن   بزرگ
  و  دانسته   ها آن   بر   حاکم  که   مردم   امور   کارگزار   مقام   در   نه  در   را  خود   که   گیرد   شکل   دولت   و  مردم   میان 

  همین   به   . باشند   داشته   مشکالتشان   و   مسائل   و   اصناف   ازجمله   مردم   به   پایین   به   باال   از   نگاه   نوعی   درنتیجه
  . ندارند   عرصه   این   در  فعال  حضوری   ها آن   و   یافته   کاهش  گذاریسیاست   در  مردم  نقش   اصوال    که  است   دلیل

  که   دارد   اشاره  ساختمان،  و  مسکن   سازندگان  کارفرمایی  صنفی  هایانجمن   سراسری  کانون  دبیر  دیوانیان،
  شود می   سبب   که  است   نابرابری   و   فقر   حس   تردقیق  یا  اجتماعی   های نابرابری   از   ناشی  دیدگاهی   چنین

  تعمیق   به   امر   این   دور  یک  در  و   کنند   مداخله  گذاریسیاست   در   عادی   مردم  از  بیش  قدرت   و   ثروت   صاحبان 
- سیاسی  سیستم  و  اند برافروخته   اجتماعی  نابرابری  بابت   از  که  ایجامعه »  :شود   منجر  نابرابری  بیشتر

مسائل و مشکالت 
ناشی از ساختار 
دولت و حاکمیت

تعدد نهادهای 
گذار و سیاست

هاسیاست
تعارض منافع

گرایی عدم تخصص
و مدیریت کارآمد و 
استفاده از نظرات 

اصناف

عدم پاسخگویی 
دولت

بزرگ بودن بیش از 
حد دولت

29مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



2- 1- 2- مسائل و مشکالت در عرصه سیاست گذاری

بــزرگ بــودن و پاســخگو نبــودن دولــت ســبب شــده اســت نوعــی نــگاه خــاص در میــان سیاســت گذاران بــه رابطــه میــان مــردم و دولــت شــکل 
کــم بــر آن هــا دانســته و درنتیجــه نوعــی نــگاه از بــاال بــه پاییــن بــه مــردم ازجملــه اصنــاف و  کــه حا کارگــزار امــور مــردم  کــه خــود را نــه در مقــام  گیــرد 
کــه اصــواًل نقــش مــردم در سیاســت گذاری کاهــش یافتــه و آن هــا حضــوری فعــال در  مســائل و مشکاتشــان داشــته باشــند. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه چنیــن  کانــون سراســری انجمن هــای صنفــی کارفرمایــی ســازندگان مســکن و ســاختمان، اشــاره دارد  ایــن عرصــه ندارنــد. دیوانیــان، دبیــر 
ــروت و قــدرت بیــش از مــردم  کــه ســبب می شــود صاحبــان ث ــری اســت  ــر حــس فقــر و نابراب ــا دقیق ت دیدگاهــی ناشــی از نابرابری هــای اجتماعــی ی
عــادی در سیاســت گذاری مداخلــه کننــد و در یــک دور ایــن امــر بــه تعمیــق بیشــتر نابرابــری منجــر شــود: »جامعــه ای کــه از بابــت نابرابــری اجتماعــی 
ــری  ــائل پیچیده ت ــأ مس ــواه منش ــرد، خواه ناخ ــج می ب ــدی رن کارآم ــازمانی و نا ــال درون س ــان از اخت ــی-اجتماعی آن ــتم سیاس ــد و سیس برافروخته ان
کــه  کــه نابرابــری اقتصادی-اجتماعــی می توانــد مــردم را بــه حاشــیه برانــد و در عــوض صاحبــان ثــروت و قــدرت را بــه میــدان آورد  خواهــد شــد. چرا
گــر چنیــن شــود؛ یعنــی صاحبــان ثــروت و قــدرت تصمیم گیــران اصلــی جامعــه شــوند  ایــن خــود مجــددًا بــه نابرابــری اجتماعــی بیشــتر دامــن می زنــد. ا
و مــردم در سیاســت گذاری ها دخالــت داده نشــوند، عــاوه بــر اینکــه زمینه ســاز ناامیــدی خواهــد شــد، ســرمایه اجتماعــی هــم تضعیــف خواهــد شــد و 
کنــار عــدم مشــارکت مــردم و محــدود بــودن مداخلــه در سیاســت گذاری بــه عــده ای خــاص در  گــذار می شــود«. در  جامعــه رهــا شــده بــه حــال خــود وا
کــه عــده ای محــدود بــا نگاهــی خــاص بــه دنبــال  کشــور، زمینــه سیاســت گذاری رویکردهــای ایدئولوژیــک نیــز مشــکاتی را ایجــاد کرده انــد. زمانــی 
کــه بــرای کلیــت جامعــه تصمیم ســازی کننــد و فرصتــی بــرای ســایر دیدگاه هــا وجــود نداشــته باشــد نوعــی ایدئولــوژی تک صدایــی رشــد  آن هســتند 
کــه ممکــن اســت بــا مقتضیــات زمانــه و نیازهــای  کــه همــه مســائل را بــا عینــک خــاص خــود می بینــد و سیاســت هایی را پایه گــذاری می کنــد  می کنــد 
کــه در برخــی مواقــع قوانیــن و مقرراتــی  کــرد  ک مشــاهده  جامعــه همخــوان نباشــد. ایــن ُبعــد از مشــکات را می تــوان به خصــوص در زمینــه پوشــا
ع محصــوالت می شــوند، بلکــه مــردم را بــه ســمت اســتفاده از کاالهــای خارجــی ســوق می دهنــد.  کــه نه تنهــا باعــث کاهــش تنــو تدویــن می شــوند 
ع و محدودیت هــای ناشــی از تفــوق رویکــرد ایدئولوژیکــی خاصــی می گویــد: »یــک برداشــت ایدئولوژیــک از صنعــت  دهقــان بــا اشــاره بــه ایــن موضــو
ــًا ماننــد یــک طــراح و  کــه طــراح و هنرمنــد مــا مطمئن ــه اشــکال متفــاوت وجــود دارد  ک و لبــاس آن هــم طــی چنــد دهــه ب ک و طراحــی پوشــا پوشــا
کــه حداقــل  کــه در حــوزه ایدئولوژیــک وجــود دارد و اجــازه نمی دهــد  هنرمنــد همیــن کشــور همســایه مان ترکیــه راحــت نیســت، بــه دلیــل آن فضایــی 
کــردن بــا ایــن برداشــت ایدئولوژیــک خیلــی ســخت اســت. مــن گاهــی اوقــات بــا  کار  کار بــرای خودمــان تعریــف کنیــم؛  ع را در  مــا همــان قالــب تنــو
کــه چطــور ایــن هنــر همچنــان زنــده مانــده اســت؟! گاهــی اوقــات ایــن برداشــت ایدئولوژیــک، حتــی رنگ هــا را برنمی تابــد«. خــودم فکــر می کنــم 

ــه و در بســیاری از مواقــع  ــای غیرکارشناســی ارجحیــت یافت ــه در عرصــه سیاســت گذاری دیدگاه ه ک ــه آن می شــود  در ادامــه ایــن وضعیــت منجــر ب
البی گــری جــای نظــر کارشناســی را بگیــرد. تجربــه اصنــاف نشــان می دهــد کــه مــواردی پرشــمار بــوده اســت کــه اصنــاف بــا دیــدگاه کارشناســی برآمــده 
از تجربــه خــود پیشــنهادی را ارائــه کرده انــد یــا تصمیمــی را اتخــاذ کرده انــد، امــا در تدویــن سیاســت نهایــی قــدرت البی گــری پیــروز شــده و سیاســتی 
ــد  ــع لبنیــات مثــال می زن ــه ای از ایــن مســئله را در صنای ــا نمون ــرار داشــته اســت. بنی طب ــا منافــع اصنــاف در تضــاد ق ــه اساســًا ب ک ــد آمــده اســت  پدی
کــه در جلســه ای بــا حضــور اصنــاف مربوطــه و بــر اســاس نظــرات کارشناســی قیمتــی بــرای شــیر خــام و لبنیــات تعییــن شــد، امــا پــس از جلســه و بــا 
البی گــری مصــوب شــد کــه قیمــت شــیر خــام افزایــش یابــد و قیمــت لبنیــات تغییــری نکنــد؛ درنتیجــه گویــا اصنــاف مشــغول در صنایــع لبنــی، مجبــور 
شــدند به نوعــی بــه مصرف کننــدگان یارانــه پرداخــت کننــد. نکتــه اصلــی ایــن نیســت کــه هرچــه اصنــاف بگوینــد درســت بــوده و بایــد به عنــوان نظــر 
گــر داشــته باشــند ممکــن اســت نظرشــان  کــه اصنــاف یــا مداخلــه ای در سیاســت گذاری ندارنــد یــا ا کارشناســی پذیرفــت، بلکــه مســئله در اینجاســت 
ــده گرفتــه شــود. در چنیــن شــرایطی اصنــاف نیــز ســعی  ــر اســاس البی گــری و پیگیــری منافعــی خــاص، نادی ــًا ب کــه صرف ــا نظــری کارشناســی  ــه ب ن
می کننــد همیــن مســیر را پیــش بگیرنــد و بــرای رســیدن بــه خواســته های خــود، مبتنــی بــر روابــط خــود بــا سیاســت گذاران عمــل کننــد. درنتیجــه 
کــه قاعدتــًا بایــد بــر اســاس ضوابــط مشــخص شــکل بگیرنــد بیشــتر مبتنــی بــر بــازی قــدرت بــوده و هرکــس قــدرت  کــه سیاســت ها  شــاهد آن هســتیم 
بیشــتری در البی گــری و ارتباطــات قوی تــری بــا بدنــه سیاســت گذاری داشــته باشــد بهتــر می توانــد بــه نتیجــه دلخــواه برســد. رســولی بســیار صریــح 
چنیــن وضعیتــی را تشــریح می کنــد: »شــاید هرکســی زورش بیشــتر برســد و ارتباطــات بیشــتری داشــته باشــد کارهــا را در دســت می گیــرد. تشــکل مــا 
شانســی اســت، به طــور مثــال در یــک جلســه ای مــا را می شناســند و یــک کاری بــا مــا انجــام می شــود و چیــزی بــه مــا می گوینــد، یــک جلســه دیگــر 
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کــه کســی دیگــر را می شناســند، یــک ارگانــی یکــی را می شناســد یکــی را نمی شناســد و معمــواًل کارهــا بــه ایــن ترتیــب پیــش می رونــد«. می رویــم 
کــه خاص بودگــی اصنــاف مختلــف را در نظــر  گرفتــه شــوند  کــه در عرصــه سیاســت گذاری، تصمیماتــی  چنیــن مســائلی بــه آن منجــر می شــوند 
کــه در پــی  نمی گیــرد. دیدگاه هــای غیرکارشناســی و عــدم مداخلــه اصنــاف، خــود را در سیاســت هایی مشــابه بــرای تمامــی صنــوف نشــان می دهــد 
ع را حل وفصــل کننــد. هرچنــد برخــی از مســائل حالتــی کان دارنــد و در بیــن اصنــاف مشــترک اند،  آن هســتند تــا بــا تدابیــری واحــد، مشــکات متنــو
امــا آنچــه مهم تــر اســت مســائل خــاص هــر صنــف اســت کــه عمدتــًا نادیــده گرفتــه می شــوند. اشــرف حســینی، رئیــس هیئت مدیــره کانــون سراســری 
ــا  کار ی انجمن هــای صنفــی کارگــری مســئوالن حفاظــت فنــی، ایمنــی و بهداشــت کار کشــور، ایــن مســئله را چنیــن بازگــو می کنــد: »بحــث شــورای 
گــچ کاران  کــه بــه ان جــی او جوشــکاران، ان جــی او کارگــران ســاختمانی، بناهــا، نقاشــان و  کــه امــکان آن باشــد  انجمــن یــا ان جــی او بــرای ایــن اســت 
ــه حقوقــی مصــوب کننــد، امــا در حــال حاضــر یــک قاعــده  ــه فراخــور حــال و ســختی کار و وضعیــت معیشتی شــان پای کــه ب ــار داده شــود  ایــن اختی
ــا  کــه مثــًا در شــرایط بــد آب و هوایــی کار می کننــد، ی کــه در کوره پزخانــه کار می کننــد، چــه آن هایــی  ــاره همــه گروهــای شــغلی، چــه آن هایــی  درب
کــه در ارتفــاع کار می کننــد جــاری اســت و بــرای همــه گروه هــای شــغلی یــک حقــوق وجــود دارد«. نادیــده گرفتــن تفاوت هــا و نیازهــای  کســانی 
ــا شــرایط  ــه سیاســت ها و قوانیــن تصویب شــده ب ک ــه آن می شــود  ــرای تمامــی آن هــا منجــر ب ــاف و درنتیجــه سیاســت گذاری واحــد ب ــف اصن مختل
کــه از اســاس خــود مشــکلی بــر ســر راه آن هاســت. در  اصنــاف همخوانــی نداشــته باشــد و عمــًا نه تنهــا پیگیــری امــورات آن هــا را تســهیل نمی کنــد 
ــرار می شــود. در ایــن وضعیــت  ــی آن هســتند تضــادی برق کــه مخاطــب اصل ــد و کســانی  ــی را وضــع کرده ان ــه قانون ک چنیــن شــرایطی بیــن کســانی 
کــه اساســًا ایــن قوانیــن یــا ناشــی از تعــارض  سرشــار از تضــاد، حتــی بــا تــاش اصنــاف، قانون گــذار و سیاســت گذار حاضــر بــه تغییــر قوانیــن نیســت؛ چرا
ــرای  ــا نوعــی مقاومــت ب گاهــی؛ درنتیجــه اصنــاف همــواره ب ــا از ناآ ــه نیازهــای اصنــاف تهیــه شــده اند ی منافــع و نفع بــری شــخصی بــدون توجــه ب
ــوارد  ــی م ــت، در برخ کمی ــوی حا ــر از س ــه تغیی ــل ب ــدم تمای ــت ها و ع ــن و سیاس ــن قوانی ــاف در تدوی ــن اصن ــر نادیده گرفت ــاوه ب ــد. ع ــر مواجه ان تغیی
کــه به موجــب قوانیــن بــه اصنــاف داده شــده اســت در فضایــی مبهــم و حتــی غیرقانونــی از آن هــا ســلب می شــود و دولــت بــزرگ  نیــز اختیاراتــی 
کانــون انجمن هــای  یــک گام دیگــر پیــش رفتــه و بــاز هــم بــر قــدرت خــود افــزوده و اصنــاف را ضعیف تــر می کنــد. همامــی، دبیــر هیئت مدیــره 
گــر مــن بخواهــم یکــی دیگــر از مشــکاتمان را بــرای  صنفــی کارفرمایــی حمل ونقــل مســافر کشــور، دربــاره وضعیــت تضعیــف صنــف خــود می گویــد: »ا
ــر اســاس  خ مــا را وزارت صنعــت و معــدن تعییــن می کنــد. درصورتی کــه ب ــی نــر خ آزاد اســت، ول کــه مــا همه چیزمــان بــه نــر شــما بگویــم ایــن اســت 
ــد ایــن تعییــن  ــا اآلن دو ســه دفعــه آمده ان ــد توســط خــود صنــف تعییــن شــود. ت خ بای ــر بخشــنامه ها و دســتورالعمل های ســازمان راهــداری ایــن ن
کــه از ســخنان همامــی مشــخص اســت آشــفتگی در  کــه شــاید هیــچ اطاعــی از صنــف ندارنــد«. همان طــور  خ را از اختیــار مــا گرفته انــد؛ کســانی  نــر
ــا  ــاد ب ــی در تض ــود و حت ــاص خ ــیوه خ ــه ش ــی ب ــاد دولت ــر نه ــد و ه ــدا می کن ــود پی ــز نم ــا نی ــد در اینج ــه ای واح ــودن روی ــخص نب ــری و مش تصمیم گی

ــا اصنــاف رفتــار می کنــد و نوعــی رفتــار دلبخواهانــه دارد. نهــادی دیگــر ب
ح می کننــد بحــث اســتفاده از تجــارب و الگوهــای جهانــی در نظــام سیاســت گذاری  گــون مطــر نکتــه بعــدی کــه به طــور مکــرر فعــاالن صنف هــای گونا
ع در اظهارنظرهــای ایــن افــراد وضعیتــی متضــاد وجــود دارد؛ از یک ســو   مکــررًا بــا ارجــاع بــه تجــارب صنایــع و اصنــاف  کشــور اســت. در ایــن موضــو
کــرده و نوعــی  کــه دالیــل موفقیــت آن هــا را گوشــزد  در کشــورهای دیگــر به خصــوص کشــورهای همســایه ماننــد ترکیــه، مــدام در پــی آن هســتند 
کــرده و آن هــا را عامــل بخشــی از مشــکات  الگوبــرداری از آن هــا را توجیــه کننــد و در ســوی مقابــل بــه اســتفاده خــام از الگوهــای جهانــی ایــراد وارد 
ک و صنایــع نســاجی می گویــد: »همــه جــای دنیــا ماننــد چیــن، ژاپــن، ترکیــه و خیلــی از کشــورهایی  بداننــد. به عنــوان مثــال، دهقــان در زمینــه پوشــا
ک رســیدگی کننــد تــا صنعــت نســاجی، چــون صنعــت  کــه امــروز جــزو غول هــای ایــن صنعــت هســتند ایــن را فهمیدنــد کــه اول بایــد بــه صنعــت پوشــا
ک اســت کــه لوکوموتیــو اســت. مــا ایــن را بالعکــس فهمیدیــم و فکــر کردیــم کــه اول بایــد بــه صنعــت نســاجی برســیم و مــن هنــوز فکــر می کنــم مــا  پوشــا
کــه چیــن نشــان می دهــد چهــل ســال پیــش بــه دلیــل فهمیــدن ایــن ماجــرا بــه یــک قطــب  چطــور این گونــه فهمیدیــم؛ یعنــی یــک مســئله ســاده ای 
کنــار گوشــمان و خیلــی از کشــورهای دیگــر بــه  ک و نســاجی و همــه را می بلعــد، یــا همیــن ترکیــه  بــزرگ صنعتــی تبدیــل شــده اســت در حــوزه پوشــا
خاطــر فهمیــدن همیــن رابطــه خیلــی ســاده خیلــی موفــق هســتند، ولــی مــا ایــن را اشــتباه فهمیده ایــم«، امــا در جایــی دیگــر همیــن فــرد بــه الگوهــای 
کــه در حــوزه اقتصــاد و  ــرد و آن فجایعــی  ک کــه تعدیــل ســازندگی ایجــاد  ــد: »در دهــه ۷0 و آشــوبی  ــی تاختــه و می گوی برآمــده از ســازمان های جهان
بــازار و خیلــی از فعالیت هــای مولــد و حتــی فرهنــگ تحــت تأثیــر ایــن تعدیــل ســازندگی شــکل گرفــت )این هــا برداشــت های شــخصی مــن هســت 
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کــه از  ــا 4۹.5 درصــد رفــت، واردات و مرزهــا بــه آن شــکل یک مرتبــه تحــت تأثیــر هجــوم اندیشــه های نئولیبرالیســم  کــه تــورم مــا ت کــه می گویــم( 
نســخه های ســوخته بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول برداشــت شــده بــود و وارد فراینــد توســعه ایــران شــد. بــا همــه ایــن صحبت هــا مــا 
گــر اشــتباه نکنــم، تحــت  کــه بــه آلمــان و ایتالیــا صــادرات داشــت، حتــی همــان زمــان در ســال ها 13۷5 یــا 13۷6 ا کی داشــتیم  یــک صنعــت پوشــا
ــادی از کارگاه هــا و کارخانه هــای نســاجی تخریــب شــدند«. هرچنــد بیشــتر فعــاالن صنفــی  کــه گفتــم تعــداد بســیار زی تأثیــر همیــن سیاســت هایی 
کیــد دارنــد و بــه دنبــال نوعــی الگوبــرداری از ســایر کشــورها هســتند، امــا ایــن تناقــض دیــدگاه نشــان می دهــد  بــر مثبــت بــودن تجــارب جهانــی تأ
اواًل ممکــن اســت ایــن فعــاالن شــناخت دقیقــی از ســازوکارهای سیاســت گذاری و چالش هــای صنایــع و همچنیــن زمینه هــای سیاســی، اجتماعــی 
و اقتصــادی دیگــر کشــورها نداشــته باشــند و صرفــًا نتایــج به ظاهــر مثبــت را ببینــد و در پــی رســیدن بــه آن هســتند. از ســوی دیگــر ایــن امــر نشــان 
کــه سیاســت ها و تجــارب جهانــی بــا مبانــی ایدئولوژیــک ناســازگار نباشــند، به راحتــی آن هــا را  کــه در جایــی  از آشــفتگی در سیاســت گذاری دارد 
کــه در عیــن آنکــه الگوهــای جهانــی در آن  کــه وضعیــت بغرنجــی پدیــد می آیــد  پذیرفتــه و در پــی الگوبــرداری محــض هســتند؛ نتیجــه آن می شــود 
ــرداری از آن هــا ســوق می دهــد. مســئله در  ــه ســمت الگوب ــاز هــم موفقیت هــای ســایر کشــورها سیاســت گذار و فعــال صنفــی را ب ــد، ب دخیــل بوده ان
کــرد یــا چشم بســته پذیرفــت، بلکــه پیــش از هــر  کار گرفتــه شــده در ســایر کشــورها را یک ســره رد  کــه نمی تــوان سیاســت های بــه  اینجــا ایــن اســت 
کــه تأثیــر ایــن الگوبرداری هــا به وضــوح مشــخص شــود تــا معیــن شــود در کجــا و بــه چــه نحــوی می تــوان از تجــارب دیگــران بهــره  چیــز الزم اســت 

کــرد. بــرد و در کجــا از آن هــا عبــور 
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  اجتماعی   سیاسی،  هایزمینه   همچنین  و  صنایع  های چالش  و   گذاریسیاست   سازوکارهای   از  دقیقی  شناخت 
  . هستند  آن  به  رسیدن  پی   در  و   ببیند  را  مثبت  ظاهر به نتایج   صرفا   و   باشند   نداشته کشورها  دیگر اقتصادی  و 
  جهانی   تجارب   و  هاسیاست   که  جایی  در  که  دارد   گذاریسیاست   در  آشفتگی   از  نشان  امر   این  دیگر  سوی   از
  نتیجه   هستند؛  محض   الگوبرداری  پی  در   و   پذیرفته   را  ها آن   راحتی به   نباشند،  ناسازگار  ایدئولوژیک   مبانی   با 
  هم   باز  اند،بوده   دخیل  آن  در  جهانی  الگوهای   آنکه  عین   در  که  آید می   پدید   بغرنجی  وضعیت   که  شود می   آن

  مسئله   .دهد می   سوق  هاآن  از  الگوبرداری  سمت   به  را  صنفی  فعال  و  گذارسیاست   کشورها  سایر   های موفقیت 
  یا   کرد   رد   سرهیک   را  کشورها  سایر   در  شده  گرفته  کار   هب   های سیاست   توان نمی   که  است   این  اینجا   در
  تا   شود   مشخص   وضوح به  ها الگوبرداری   این   تأثیر   که  است   الزم   چیز   هر   از   پیش  بلکه   پذیرفت،  بسته چشم 
 . کرد  عبور   هاآن  از کجا  در و   برد  بهره  دیگران  تجارب   از توان می  نحوی  چه  به  و  کجا  در شود  معین 
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 اصناف  ت یفعال راه  سر  بر   موجود یی اجرا مشکالت  - 2  -1  -3
  عدم   و   دولت   گسترده  همداخل   به   مربوط  شد   ذکر   این  از  پیش   تا   که   اصناف   رویروبه   مسائل   و   مشکالت 
  هم   باز  که   شوند می   رو روبه  مسائلی   با  نیز  فعالیت   هنگام  به  اما   ،بود   گذاریسیاست   در   هاآن   هعمد  مشارکت 
  آن   با  بین   این   در  اصناف   که  مشکلی  حادترین  و   اولین   .کند می   دشوارتر   هاآن   کار   هادام  برای   را  عرصه 
  آن   در  که   شوند می   مواجه  شرایطی   با  خود   امور  پیگیری   برای   اصناف  که  است   این   شوند می   مواجه 
  وجود   هاآن   برای  نیز  اجرایی  ضمانت   درنتیجه  و  نیست   مشخص   اجرایی  روندهای  و  کالن  هایسیاست 
  هر   برای   اصناف  شود می  سبب   که   دانست   مشخص   متولی   نبود   همان  در  باید   را   مسئله  این  ه ریش  .ندارد 
  وضعیتی   در  و   شوند   درگیر  پیچیده  بوروکراتیک  فرایندهای  در  عمال    و   شوند   مواجه  دستورات   تعدد   با  کاری

  بار   هر  با   شده   سبب   نیز  مشخص   های سیاست   نبود   مسئول،  نهادهای  تعدد   بر  عالوه  . برند   سر   به  بالتکلیف 
  ضمانت   شدهتنظیم   های سیاست   اساسا    و   کند   تغییر  هارویه   از  بسیاری   ،نهاد   یک  مدیریتی   ساختار   در   تغییر

مسائل و مشکالت 
-در عرصة سیاست

گذاری

آشفتگی فکری در 
استفاده از تجارب و 

الگوهای جهانی

بی توجهی به تفاوت 
در نیازها و شرایط 

اصناف مختلف
گری ارجیحیت البی

بر نظر کارشناسی
وجود رویکردی 
ایدئولوژیک در 

گذاریسیاست

عدم مشارکت و 
مداخلة مردم و 
-اصناف در سیاست

گذاری

3- 1- 2- مشکالت اجرایی موجود بر سر راه فعالیت اصناف

گســترده دولــت و عــدم مشــارکت عمــده آن هــا در  کــه تــا پیــش از ایــن ذکــر شــد مربــوط بــه مداخلــه  مشــکات و مســائل روبــه روی اصنــاف 
کــه بــاز هــم عرصــه را بــرای ادامــه کار آن هــا دشــوارتر می کنــد. اولیــن و  سیاســت گذاری بــود، امــا بــه هنــگام فعالیــت نیــز بــا مســائلی روبــه رو می شــوند 
کــه اصنــاف بــرای پیگیــری امــور خــود بــا شــرایطی مواجــه می شــوند  کــه اصنــاف در ایــن بیــن بــا آن مواجــه می شــوند ایــن اســت  حادتریــن مشــکلی 
کــه در آن سیاســت های کان و روندهــای اجرایــی مشــخص نیســت و درنتیجــه ضمانــت اجرایــی نیــز بــرای آن هــا وجــود نــدارد. ریشــه ایــن مســئله 
را بایــد در همــان نبــود متولــی مشــخص دانســت کــه ســبب می شــود اصنــاف بــرای هــر کاری بــا تعــدد دســتورات مواجــه شــوند و عمــًا در فرایندهــای 
ــر تعــدد نهادهــای مســئول، نبــود سیاســت های مشــخص نیــز  بوروکراتیــک پیچیــده درگیــر شــوند و در وضعیتــی باتکلیــف بــه ســر برنــد. عــاوه ب
کنــد و اساســًا سیاســت های تنظیم شــده ضمانــت اجــرا  ســبب شــده بــا هــر بــار تغییــر در ســاختار مدیریتــی یــک نهــاد، بســیاری از رویه هــا تغییــر 
نداشــته و صرفــًا بــه دیــدگاه افــراد بســتگی داشــته باشــد. چنان کــه رضایــی، دبیــر انجمــن صنفــی کارگــری دریانــوردان تجــاری ایــران، می گویــد: »هــر 
کــه بــا آمدنــش انجــام می دهــد؛ یعنــی سیاســت های کان نداریــم، البتــه امــکان نــدارد نداشــته  وزیــری یک طــور عمــل می کنــد، بــا انتصاباتــی هــم 
باشــیم بلکــه داریــم و بارهــا در جلســاتش هــم حضــور داشــتیم، ولــی ایــن سیاســت ها در حــد یــک کاغذنوشــته هســتند و در اجــرا یک چیــز دیگــری 
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کــه در درون یــک نهــاد خــاص نیــز بــه چشــم می خــورد، به طوری کــه بــرای  هســتند«. ایــن امــر نه تنهــا در بیــن نهادهــای مختلــف وجــود دارد 
گــون حتــی  پیگیــری کاری مشــخص، در زمانــی بایــد اقداماتــی انجــام شــود و در زمانــی دیگــر اقداماتــی دیگــر. نتیجــه آنکــه فعــاالن در اصنــاف گونا
کــه ممکــن اســت هــر بــار الزم باشــد رویــه ای  بــه تجربــه خــود در مواجهــه بــا فرایندهــای ســازمانی در نهــادی خــاص نیــز نمی تواننــد تکیــه کننــد، چرا
کــه پیگیــری  تــازه در پــی گرفتــه شــود. به عنــوان مثــال، احمدیــان از ســازمان تأمیــن اجتماعــی، می گویــد آن قــدر سیاســت هایش نامشــخص اســت 
امــور کامــًا بــه ســطح فــردی تقلیــل یافتــه اســت: »هرکــدام از شــعب بــه یــک ســلیقه رفتــار می کننــد و درواقــع بایــد بگویــم هــر کارشــناس. بــرای مثــال 
ــه  ک ــد  چطــور اســت، مــن می گفتــم جهنــم  ــا آن ســر و کار داری ــه شــما ب ک ــه تأمیــن اجتماعــی شــعبه ای  ک ــر پنــج ســال پیــش از مــن می پرســیدید  گ ا
کــرد و جایشــان یــک آقایــی آمــد، بعــد از ایــن تغییــر  کــه تغییــر  کــرد، یــک خانمــی بــود  می گوینــد همان جاســت تــا اینکــه کارشــناس درآمــد مــا تغییــر 
گــر دوبــاره همــان ســؤال را از مــن می پرســیدید مــن می گفتــم خیلــی شــعبه خوبــی اســت! یعنــی یــک کارشــناس ســاده می توانــد زندگــی شــما را ســیاه  ا
کــه بــا اصنــاف درگیــر هســتند از ایــن  کــه حتــی خــود نهادهــا و ســازمان های دولتــی  کنــد«. ایــن رونــد ســلیقه ای درنهایــت منجــر بــه آن شــده اســت 
کــه فقــط بــه دنبــال یافتــن نقطه ضعفــی  مســئله ضربــه بخورنــد. به عنــوان مثــال، رســولی از تجربــه مواجهــه بــا کارشناســان اداره مالیــات می گویــد 
هســتند تــا میــزان مالیــات پرداختــی را بــر اســاس آن تعییــن کننــد. در ایــن حالــت نه تنهــا اصنــاف تحــت فشــار قــرار می گیرنــد و برخــی ممکــن اســت 
کــه ممکــن  کــه اساســًا خــود ســازمان مالیاتــی و دولــت نیــز نمی توانــد بــر درآمدهــای مالیاتــی حســاب بــاز کننــد، چرا ج از قاعــده دهنــد  مالیاتــی خــار

اســت ایــن درآمدهــا در ســال بعــد و بــا جهت گیــری متفــاوت در دســترس نباشــند.
کــه می تــوان آن را نوعــی عــدم شــفافیت دانســت درنهایــت می توانــد ســبب کاهــش اعتمــاد دولــت و بخــش خصوصــی بــه یکدیگــر  ایــن وضعیــت 
کــرده و آن دیگــری در پــی کشــف آن اســت. هاشــمی دربــاره ایــن  گویــا هریــک از دو طــرف چیــزی را از دیگــری پنهــان  کــه  شــود؛ بی اعتمــادی 
کــه بــه شــما دارنــد بــه ایــن شــکل  بی اعتمــادی می گویــد: »وقتــی به عنــوان بخــش خصوصــی بــه یــک ســازمان دولتــی مراجعــه می کنیــد نگاهــی 
کــه شــما حتمــًا یــک کاری کرده ایــد، ولــی از مــا )مســئوالن و ســازمان های دولتــی( پنهــان می کنیــد مگــر اینکــه خــاف آن ثابــت شــود«. ایــن  اســت 
کــه هیــچ سیســتم نظارتــی مشــخصی در کشــور تعییــن نشــده  وضعیــت عــدم شــفافیت و مشــخص نبــودن رویه هــا را می تــوان ناشــی از آن دانســت 

کــه بتوانــد بــر امــور نهادهــا و ســازمان دولتــی نظــارت کنــد و روابــط فی مابیــن دولــت و اصنــاف را ســازمان دهی کنــد. اســت 
کــه همانــا عــدم تمایــل بــه اســتفاده از فّناوری هــای نویــن  کــه بیــان شــد، مســئله ای دیگــر نیــز در زمینــه اجرایــی وجــود دارد  عــاوه بــر ایــن مســائلی 
کــه  کارفرمایــی شــرکت های ســاختمانی ایــران، به درســتی اشــاره می کنــد  گابتونچــی، دبیــر انجمــن صنفــی  یــا اســتفاده صحیــح از آن اســت. 
کــه امــورات را تســهیل کننــد، امــا در ایــران صرفــًا بــه بــاری اضافــی بــر دوش مــردم تبدیــل شــده اند.  فّناوری هــای نویــن بــرای آن بــه وجــود آمده انــد 
کارهــا از  کــه عــاوه بــر انجــام  کــه فقــط نوعــی حفــظ ظاهــر هســتند، چرا وی مثالــی از دولــت الکترونیــک و اینترنتــی شــدن برخــی امــور می زنــد 
طریــق اینترنــت، اصنــاف همچنــان بایــد بــه شــیوه ســنتی و کاغــذی کارهــا را تکــرار کننــد و الکترونیکــی شــدن امــور فقــط یــک مرحلــه بــه مراحــل 
کــه ماهیــت کارشــان  کــرده اســت. اســتفاده نکــردن از فّناوری هــای نویــن عــاوه بــر ایــن مــورد، بــرای اصنافــی  پیشــین پیچیــده بوروکراســی اضافــه 
کــه گمــرک ایــران حاضــر نیســت از سیســتم  کــرده اســت. سمســاریلر در بیــان ایــن مشــکل می گویــد  بین المللــی اســت نیــز مشــکات خاصــی را ایجــاد 
کارآمــد اســت. درنتیجــه در بســیاری  کــه آن هــم نا کیــد بــر سیســتمی داخلــی دارد  کار مــی رود و تأ کــه در تمامــی دنیــا بــه  رهگیــری بــار اســتفاده کنــد 
اوقــات، محموله هــای بــاری در داخــل کشــور غیرقابل ردیابــی بــوده و امــکان نظــارت کاهــش می یابــد. »سیســتم IT و سیســتم مجــازی گذاشــته اند 
بــرای اینکــه همــه بتواننــد از طریــق کامپیوتــر ورود کاال و دیگــر مســائل را اعــام بکننــد و انجــام دهنــد. ایــن سیســتم در حــال حاضــر در کشــور وجــود 
کــه تمامــی اطاعــات  دارد، ولــی اصــًا بــا قانــون گمرکــی کنوانســیون TIR همخوانــی نــدارد. ایــن کنوانســیون خــودش یــک سیســتم مجــازی دارد 
کــه مــا داریــم تــا ســر مــرز آفایــن اســت، درصورتی کــه در تمــام  کــه بارگیــری می شــود ثبــت می کنــد. سیســتمی  وســیله حمل ونقــل و بــار را از مبدأیــی 
کــه وارد می کننــد تمامــی اطاعــات مربوطــه را  کشــورهای اروپایــی به محــض اینکــه وســیله وارد آن کشــور می شــود و شــماره رهگیــری )MRN( را 
کــه وســیله حمل ونقــل بایــد طــی کنــد نشــان می دهــد. ایــن سیســتم در کشــور مــا وجــود دارد، امــا آفایــن اســت؛ یعنــی  نمایــش می دهــد و مســیری را 
تــا کامیــون نرســد ســر مــرز مــا کســی بــا آن کاری نــدارد. وقتی کــه می رســد و شــماره را وارد می کنــد سیســتم نشــان می دهــد و می گوینــد ایــن اطاعــات 
را روی سیســتمی کــه مــا خودمــان در داخــل داریــم بارگــذاری کنیــد کــه ایــن سیســتم هــم کلــی مشــکل دارد و چــون دســت خــود گمــرک اســت هــر روز 

ــه آن اضافــه می کنــد«. یک چیــز جدیــدی ب
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  که   اند آمده  وجود   به  آن   برای  نوین  های اوری فن    که  کند می   اشاره  درستیبه   ایران،  ساختمانی  های شرکت 
  از   مثالی   وی   .اند شده   تبدیل  مردم  دوش  بر  اضافی   باری   به  صرفا    ایران   در  اما  ،کنند   تسهیل   را  امورات 
  بر   عالوه   چراکه   ،هستند   ظاهر  حفظ   نوعی  فقط   که   زند می   امور   برخی   شدن   اینترنتی  و  الکترونیک   دولت 
  و  کنند   تکرار   را   کارها   کاغذی   و   سنتی   ه شیو  به   باید   همچنان   اصناف   اینترنت،  طریق   از   کارها   انجام 

  استفاده   . است   کرده   اضافه  بوروکراسی  ه پیچید   پیشین  مراحل   به   مرحله  یک  فقط  امور   شدن   الکترونیکی 
  نیز   است   المللیبین   کارشان  ماهیت   که  اصنافی  برای  مورد،  این  بر  عالوه  نوین  هایاوری فن    از  نکردن

  نیست   حاضر   ایران  گمرک  که   گوید می   مشکل   این   بیان  در  سمساریلر   .است   کرده  ایجاد   را   خاصی   مشکالت 
  آن  که دارد  داخلی سیستمی بر  تأکید   و رود می  کار ه ب  دنیا تمامی در که کند  استفاده بار رهگیری  سیستم از
  و   بوده  ردیابی غیرقابل   کشور  داخل   در  باری   های محموله  اوقات،  بسیاری   در   درنتیجه   . است   ناکارآمد   هم 

  طریق   از   بتوانند   همه   اینکه  برای   اند گذاشته   مجازی   سیستم   و   IT  سیستم »  . یابد می   کاهش   نظارت   امکان
  وجود   کشور  در  حاضر   حال  در  سیستم   این   . دهند   انجام   و   بکنند   اعالم   را  مسائل   دیگر   و   کاال   ورود   کامپیوتر 

  سیستم   یک   خودش   کنوانسیون   این   . ندارد   همخوانی  TIR  کنوانسیون   گمرکی  قانون   با   اصال    ولی   ،دارد 
  . کند می   ثبت   شود می   بارگیری   که   مبدأیی   از  را   بار   و   ونقل حمل   ه وسیل  اطالعات   تمامی   که   دارد   مجازی 
  اینکه   محض به   اروپایی  کشورهای  تمام   در  کهدرصورتی   ،است   آفالین   مرز  سر  تا  داریم  ما  که  سیستمی
  را   مربوطه   اطالعات   تمامی  کنند می   وارد   که   را   ( MRN)  رهگیری   شماره   و  شود می   کشور   آن   وارد   وسیله 
  وجود   ما  کشور  در  سیستم  این   .دهد می   نشان   کند   طی  باید   ونقلحمل   هوسیل  که  را   مسیری  و  دهد می   نمایش 
  شماره   و  رسد می   کهوقتی   .ندارد   کاری  آن  با  کسی  ما  مرز  سر   نرسد   کامیون   تا  یعنی   ؛است   آفالین  اما  ،دارد 
  داخل   در   خودمان   ما   که   سیستمی   روی   را  اطالعات   این   گویند می   و   دهد می   نشان   سیستم   کند می   وارد   را

  چیزیک   روز  هر  است   گمرک  خود   دست   چون  و  دارد   مشکل  کلی  هم  سیستم  این  که  کنید   بارگذاری  داریم
 . «کند می  اضافه آن  به  جدیدی

 اجرایی  مشکالت و  مسائل   -5  ه شمار شکل

 

مسائل و مشکالت 
اجرایی

عدم استفاده 
-صحیح از فنّاوری

های نوین
نبود سیستم 

نظارتی مشخص
عدم شفافیت 

اجرایی عدم اجرای قوانین
نامشخص بودن 

ها و نبود سیاست
ضمانت اجرایی

کــه گویــا قصــد نــدارد نقــش خاصــی بــرای  کمیــت نوعــی نــگاه وجــود دارد  کــه از ســوی دولــت و حا در پایــان ایــن بخــش می تــوان این گونــه گفــت 
اصنــاف در زمینــه سیاســت گذاری قائــل شــود؛ البتــه ایــن مســئله محــدود بــه اصنــاف نیســت و بخــش بزرگــی از جامعــه را دربــر می گیــرد، امــا دربــاره 
ــد.  ــه رو می کنن ــواری روب ــا دش ــاف را ب ــت اصن ــیر حرک ــه مس ک ــوند  ــگاه زاده می ش ــن ن ــت هایی از دل ای ــه سیاس ک ــتیم  ــاهد آن هس ــاف ش ــاص اصن خ
ــه آن هــا نمی دهــد  ــا انجمن هــا ارتبــاط نمی گیــرد و قدرتــی ب کــه بایدوشــاید ب کــه دولــت آن طــور  ــد: »حقیقــت ایــن اســت  رســولی به درســتی می گوی
ع واقعــًا در حــال آســیب زدن بــه بخــش خصوصــی اســت. بــه نظــر مــن دولــت  و همــواره می خواهــد قــدرت در دســتان خــودش بمانــد و ایــن موضــو

ــد«. ــی را درک نمی کن ــش خصوص ــًا بخ اص

2- 2- مشکالت ناشی از سوی انجمن ها و اصناف

کمیــت اســت، امــا خــود انجمن هــای صنفــی نیــز در ایــن میــان بی تقصیــر نیســتند.  مقصــر اصلــی در مســائل و مشــکات پیش گفتــه دولــت و حا
برخــی رفتارهــا از ســوی ایــن انجمن هــا و ســازوکارهای آن هــا نیــز باعــث شــده اســت تــا صدایــی واحــد از ســوی آن هــا در مقابــل دولــت شــکل نگیــرد. 
ازایــن رو در ایــن بخــش بــه بحــث و بررســی این گونــه مســائل پرداخته ایــم و در صــدد آن هســتیم کــه بدانیــم چــه نقــاط ضعفــی متوجــه انجمن هــای 

کــرد. صنفــی اســت و بــرای مقابلــه بــا آن چــه می تــوان 
کــه بســیاری از  گریبان گیــر تمامــی نهادهــای مدنــی در ایــران اســت واقعــی نبــودن تشکل هاســت، به گونــه ای  کــه  یکــی از مشــکات حــادی 
مخاطبــان ایــن نهادهــا، اعضــای ایــن انجمن هــا را نماینــده واقعــی خــود نمی داننــد. ایــن وضعیــت باعــث شــده از ســویی چنیــن نهادهایــی بدنــه 
اجتماعــی قــوی نداشــته باشــند و درنتیجــه در مقابــل دولــت از قــدرت چانه زنــی مناســب برخــوردار نباشــند و از ســوی دیگــر ســبب نزدیــک شــدن 
کــه خــود بایــد حامــی حقــوق هم صنفی هــای خــود  کــز قــدرت شــده اســت. درنتیجــه مشــاهده می شــود انجمن هــای صنفــی  اعضــای نماینــده بــه مرا
کمیــت تبدیــل شــده اند و منویــات آن را پیگیــری می کننــد. چنان کــه رضایــی در ایــن بــاره می گویــد: »همیشــه کارگــران  باشــند بــه دست نشــانده حا
کــه در اصنــاف وجــود دارنــد را به صــورت یــک دست نشــانده می بیننــد. درواقــع افــراد را انتصابــی  کــه وجــود دارنــد افــرادی  و مجموعه هــای صنفــی 
کــه اصنــاف را  کامــًا انتخابــی اســت«. ایــن وضعیــت هــم حاصــل تــاش دولــت اســت  می بیننــد تــا انتخابــی؛ بــا اینکــه عمــًا ایــن نهــاد یــک نهــاد 
کــه به عنــوان نیرویــی در خدمــت خــود داشــته باشــد و هــم ناشــی از ضعــف اصنــاف و شــیوه نمایندگــی آن هــا. رســولی بســیار  نــه صدایــی مســتقل 
واضــح بیــان می کنــد حتــی در برخــی اصنــاف افــرادی مســئول می شــوند کــه خــود پیــش از ایــن کارمنــد دولــت بوده انــد و حــال در دوران بازنشســتگی 
کــه در ایــران ســازوکار تشــکل یابی بــرای چنیــن نهادهایــی  نوعــی مأمــور دولــت در بخــش خصوصــی شــده اند. مســئله اصلــی در اینجــا ایــن اســت 
کــه فقــط بــه دنبــال منافــع شــخصی  مشــخص و واضــح نبــوده و درنتیجــه باعــث می شــود فضــا بــرای مداخلــه دولــت و حضــور افــرادی فراهــم شــود 
خــود و نزدیکــی بــه کانون هــای قــدرت هســتند. همامــی دربــاره چنیــن افــرادی می گویــد: »مــا یک ســری از افــراد را می بینیــم کــه می رونــد در صنــوف 
خ می دهــد«. عــاوه بــر ایــن افــراد  کــه ر تــا بله قربان گــو باشــند و از طرفــی هــم منافــع را بــه نفــع شــخص خودشــان جمــع کننــد، ایــن اتفاقــی اســت 
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کــه بــا مشــغول شــدن بــه حرفــه ای خــاص عضــو انجمــن صنفــی مربوطــه شــوند و نوعــی اجبــار بــرای عضویــت  بنــا بــه قانــون مکلــف بــه آن هســتند 
کــه افــراد اجبــارًا بایــد  کــه نه تنهــا نماینــده واقعــی نیســتند  کــه نهادهــای صنفــی ای در ایــران وجــود دارنــد  آن هــا وجــود دارد. ایــن بــدان معناســت 
کــه صــدای خــود را بــه گــوش  در آن هــا عضــو شــوند. چنیــن امــری نشــان می دهــد هیــچ راه دیگــری بــرای شــاغان در حرفــه ای خــاص وجــود نــدارد 
کارآمــد. عضویــت اجبــاری نیــز انجمن هــای صنفــی را قــادر می ســازد کــه هرگونــه کــه تمایــل دارنــد  سیاســت گذاران برســانند، جــز همیــن نهادهــای نا

کــه نگرانــی ای از بابــت خــروج افــراد نداشــته و خــود را مکلــف بــه پاســخگویی نیــز نمی داننــد. رفتــار کننــد؛ چرا
کارآمــد کــه چنــدان هــم پیگیــر واقعــی امــور اصنــاف نیســتند، در ادامــه نیــز مشــکاتی را دارنــد کــه اوضــاع را وخیم تــر می کنــد. یکــی  همیــن نهادهــای نا
کــه اساســنامه های آن هــا بســیاری قدیمــی بــوده و تاشــی هــم بــرای به روزرســانی آن نمی شــود. ایــن ســکون و عــدم تغییــر  از ایــن مــوارد ایــن اســت 
ــاز از تغییــر می داننــد و هــم مانعــی در مقابــل یک صــدا شــدن  کــه اساســًا خــود را بی نی هــم نشــان دهنده میــزان واقعــی بــودن ایــن انجمن هاســت 
کــه مــا نمی توانیــم در تشــکل های صنایــع مختلــف ایجــاد صــدای واحــد کنیــم  افــراد اســت. چنان کــه بنی طبــا می گویــد: »یک بخشــی از ماجرایــی 
کــه هنــوز فــرم اساســنامه های تشــکل های کارفرمایــی و نحــوه رأی گیــری از آن هــا بــه واقعیت هــای بــازار گاهــی توجــه نــدارد«.  برآمــده از ایــن اســت 
کــه  کــه اعضــای انجمن هــای صنفــی متناســب بــا وزن و اهمیتــی  کــه ایــن عــدم به روزرســانی موجــب شــده اســت ایــن اســت  یکــی از پیامدهایــی 
کــه هــر عضــو متناســب  دارنــد در امــور دخالــت ندارنــد. در چنیــن انجمن هــای صنفــی ای به خصــوص در میــان کارفرمایــان، ایــن امــری رایــج اســت 
ــع از آن شــده اســت. البتــه ایــن مســئله ناشــی از  ــودن اساســنامه ها مان ــران قدیمــی ب کــه در ای ــا حجــم فعالیــت خــود از حــق رأی برخــوردار باشــد  ب
کــه در پــی آن باشــد تــا همــه اعضــا را در موقعیتــی برابــر قــرار دهــد، بلکــه بیشــتر راهــی بــرای کاهــش تــوان و قــدرت  نوعــی برابری خواهــی نیســت 

انجمن هاســت تــا نماینــدگان غیرواقعــی راحت تــر بــه امــورات محولــه تجویزشــده از بیــرون از انجمن هــا بپردازنــد.
ــارز آن ایجــاد تشــکل های مــوازی  ــه ب کــه نمون ــد  ــرای تضعیــف انجمن هــا، گاه بــه اقداماتــی عامدانــه نیــز دســت می زن کمیــت در تــاش خــود ب حا
کنــد و بــا  کنــد ســعی می کنــد بــه شــیوه ای، تشــکلی دست ســاز را ایجــاد  کــه دولــت نتوانــد تشــکل خاصــی را بــا خــود همــراه  اســت. در مواقعــی 
حمایت هــای خــود، آن را به عنــوان تشــکل واقعــی بــه جامعــه معرفــی کنــد؛ البتــه در شــکل گیری چنیــن نهادهــای مــوازی ای دولــت تنهــا مقصــر 
کــه ناشــی از تعــارض منافــع و پیگیــری بــرای رســیدن بــه منافــع  نیســت و برخــی از اعضــای اصنــاف نیــز چنیــن رویــه ای را در پیــش می گیرنــد 
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شکل شماره 6- مسائل و مشکالت ناشی از انجمن های صنفی
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  زاده  تشکلی  طوراین   و  کنند می   حمایت   آن   از  هستند   هم   ایران  اتاق  رئیس  و  هستند   خراسان  اتاق  رئیس
 . « شوند   ادغام  باید   اند داشته   وجود   قبل  از  هم  اگر  و  باشد   داشته  وجود   نباید   موازی  تشکل  کهدرحالی   شود،می

 صنفی  هایانجمن سوی از ناشی مشکالت و  مسائل   -6  ه شمار شکل

 

 

 مشکالت   و مسائل   حل  یبرا هاانجمن  ی سو از یشنهادیپ یهاحل راه  -3
  شود می   سعی  اینجا  در  که  اند داده  پیشنهاد   نیز  را  هاییحلراه  مشکالت   بیان   حین   در   صنفی  هایانجمن   فعاالن

  ارتباط   در  شدهگفته   مشکالت   با  هاآن   اکثر  که  است   این  پیشنهادها  این   مثبت   هنکت  . شود   اشاره  هاآن   اهم  به
  بوده   کلی   پیشنهادها   این   اغلب   همچنان   که   شد   یادآور   باید   هرچند   . هستند   خاص   ایمسئله   حل   پی   در   و   بوده 
  ها آن   پیگیری   سازوکار   هم   چراکه   ؛دارد   قرار   ابهام   از   ایهاله   در   هاآن   از   بسیاری  شدن   عملی   امکان   و

  را   هاحلراه   این  است   ممکن  که   است   پیچیده  چنان  حاکمیت   سیاسی   اقتصاد   ساختار  هم   و  است   نامشخص 
 . دارد  نگه  محال  آرزویی حد  در صرفا  

  فرایندهای   در  چندانی   نقش   صنفی   های انجمن   تر خاص   طور به   و   مردم   که   بود   این   شدهمطرح   مشکالت   از   یکی 
  صنفی   فعاالن  رو این   از  . دارد   امور  پیگیری   در  جانبه یک   رویکردی   دولت   عمدتا    و   ندارند   گذاریسیاست 
  اعتماد   نیز   راه   این   در  اول   گام   . کند   پیدا   افزایش   مشارکت   میزان   طریقی   هر   به   باید   که   هستند   امر   این   به   قائل 
  کنند نمی   مشخص   دقیق   طوربه   شوندگان مصاحبه   از   کدامهیچ   هرچند   است؛  دولت   سوی   از   صنفی   نهادهای   به 
  اند کرده   بسنده  گفته   این   به  صرفا    و   شود   انجام   باید   گذاریسیاست   در  مشارکت   و   اعتماد   این   ساخت   چگونه  که
  دخیل   هاگیری تصمیم   در  را   هاآن   دولت   است   بهتر   درنتیجه   و   داشته   مزایایی   چه   تواند می   حضورشان   که
 . کند 

  با   مترادف  را  آن  درواقع  که  است   دولت   سازیکوچک  برای  تالش  است   شده  مطرح  که   دیگری   پیشنهاد 
  . کند   پیدا  نظارتی  نقش  صرفا    دولت   اول  هوهل  در  است   الزم  کار   این  برای  .اند دانسته   مردم  به   امور  واگذاری

مسائل و مشکالت 
ناشی از سوی 

های صنفیانجمن

های وجود تشکل
موازی

متناسب نبودن وزن 
های افراد در انجمن

صنفی

قدیمی بودن 
اساسنامه بسیاری 

هااز تشکل

عضویت اجباری 
های افراد در انجمن

صنفی

عدم واقعی بودن 
نمایندگان و 

های تشکل
نمایندگی

 

42 
 

  زاده  تشکلی  طوراین   و  کنند می   حمایت   آن   از  هستند   هم   ایران  اتاق  رئیس  و  هستند   خراسان  اتاق  رئیس
 . « شوند   ادغام  باید   اند داشته   وجود   قبل  از  هم  اگر  و  باشد   داشته  وجود   نباید   موازی  تشکل  کهدرحالی   شود،می

 صنفی  هایانجمن سوی از ناشی مشکالت و  مسائل   -6  ه شمار شکل

 

 

 مشکالت   و مسائل   حل  یبرا هاانجمن  ی سو از یشنهادیپ یهاحل راه  -3
  شود می   سعی  اینجا  در  که  اند داده  پیشنهاد   نیز  را  هاییحلراه  مشکالت   بیان   حین   در   صنفی  هایانجمن   فعاالن

  ارتباط   در  شدهگفته   مشکالت   با  هاآن   اکثر  که  است   این  پیشنهادها  این   مثبت   هنکت  . شود   اشاره  هاآن   اهم  به
  بوده   کلی   پیشنهادها   این   اغلب   همچنان   که   شد   یادآور   باید   هرچند   . هستند   خاص   ایمسئله   حل   پی   در   و   بوده 
  ها آن   پیگیری   سازوکار   هم   چراکه   ؛دارد   قرار   ابهام   از   ایهاله   در   هاآن   از   بسیاری  شدن   عملی   امکان   و

  را   هاحلراه   این  است   ممکن  که   است   پیچیده  چنان  حاکمیت   سیاسی   اقتصاد   ساختار  هم   و  است   نامشخص 
 . دارد  نگه  محال  آرزویی حد  در صرفا  

  فرایندهای   در  چندانی   نقش   صنفی   های انجمن   تر خاص   طور به   و   مردم   که   بود   این   شدهمطرح   مشکالت   از   یکی 
  صنفی   فعاالن  رو این   از  . دارد   امور  پیگیری   در  جانبه یک   رویکردی   دولت   عمدتا    و   ندارند   گذاریسیاست 
  اعتماد   نیز   راه   این   در  اول   گام   . کند   پیدا   افزایش   مشارکت   میزان   طریقی   هر   به   باید   که   هستند   امر   این   به   قائل 
  کنند نمی   مشخص   دقیق   طوربه   شوندگان مصاحبه   از   کدامهیچ   هرچند   است؛  دولت   سوی   از   صنفی   نهادهای   به 
  اند کرده   بسنده  گفته   این   به  صرفا    و   شود   انجام   باید   گذاریسیاست   در  مشارکت   و   اعتماد   این   ساخت   چگونه  که
  دخیل   هاگیری تصمیم   در  را   هاآن   دولت   است   بهتر   درنتیجه   و   داشته   مزایایی   چه   تواند می   حضورشان   که
 . کند 

  با   مترادف  را  آن  درواقع  که  است   دولت   سازیکوچک  برای  تالش  است   شده  مطرح  که   دیگری   پیشنهاد 
  . کند   پیدا  نظارتی  نقش  صرفا    دولت   اول  هوهل  در  است   الزم  کار   این  برای  .اند دانسته   مردم  به   امور  واگذاری

مسائل و مشکالت 
ناشی از سوی 

های صنفیانجمن

های وجود تشکل
موازی

متناسب نبودن وزن 
های افراد در انجمن

صنفی

قدیمی بودن 
اساسنامه بسیاری 

هااز تشکل

عضویت اجباری 
های افراد در انجمن

صنفی

عدم واقعی بودن 
نمایندگان و 

های تشکل
نمایندگی

 

42 
 

  زاده  تشکلی  طوراین   و  کنند می   حمایت   آن   از  هستند   هم   ایران  اتاق  رئیس  و  هستند   خراسان  اتاق  رئیس
 . « شوند   ادغام  باید   اند داشته   وجود   قبل  از  هم  اگر  و  باشد   داشته  وجود   نباید   موازی  تشکل  کهدرحالی   شود،می

 صنفی  هایانجمن سوی از ناشی مشکالت و  مسائل   -6  ه شمار شکل

 

 

 مشکالت   و مسائل   حل  یبرا هاانجمن  ی سو از یشنهادیپ یهاحل راه  -3
  شود می   سعی  اینجا  در  که  اند داده  پیشنهاد   نیز  را  هاییحلراه  مشکالت   بیان   حین   در   صنفی  هایانجمن   فعاالن

  ارتباط   در  شدهگفته   مشکالت   با  هاآن   اکثر  که  است   این  پیشنهادها  این   مثبت   هنکت  . شود   اشاره  هاآن   اهم  به
  بوده   کلی   پیشنهادها   این   اغلب   همچنان   که   شد   یادآور   باید   هرچند   . هستند   خاص   ایمسئله   حل   پی   در   و   بوده 
  ها آن   پیگیری   سازوکار   هم   چراکه   ؛دارد   قرار   ابهام   از   ایهاله   در   هاآن   از   بسیاری  شدن   عملی   امکان   و

  را   هاحلراه   این  است   ممکن  که   است   پیچیده  چنان  حاکمیت   سیاسی   اقتصاد   ساختار  هم   و  است   نامشخص 
 . دارد  نگه  محال  آرزویی حد  در صرفا  

  فرایندهای   در  چندانی   نقش   صنفی   های انجمن   تر خاص   طور به   و   مردم   که   بود   این   شدهمطرح   مشکالت   از   یکی 
  صنفی   فعاالن  رو این   از  . دارد   امور  پیگیری   در  جانبه یک   رویکردی   دولت   عمدتا    و   ندارند   گذاریسیاست 
  اعتماد   نیز   راه   این   در  اول   گام   . کند   پیدا   افزایش   مشارکت   میزان   طریقی   هر   به   باید   که   هستند   امر   این   به   قائل 
  کنند نمی   مشخص   دقیق   طوربه   شوندگان مصاحبه   از   کدامهیچ   هرچند   است؛  دولت   سوی   از   صنفی   نهادهای   به 
  اند کرده   بسنده  گفته   این   به  صرفا    و   شود   انجام   باید   گذاریسیاست   در  مشارکت   و   اعتماد   این   ساخت   چگونه  که
  دخیل   هاگیری تصمیم   در  را   هاآن   دولت   است   بهتر   درنتیجه   و   داشته   مزایایی   چه   تواند می   حضورشان   که
 . کند 

  با   مترادف  را  آن  درواقع  که  است   دولت   سازیکوچک  برای  تالش  است   شده  مطرح  که   دیگری   پیشنهاد 
  . کند   پیدا  نظارتی  نقش  صرفا    دولت   اول  هوهل  در  است   الزم  کار   این  برای  .اند دانسته   مردم  به   امور  واگذاری

مسائل و مشکالت 
ناشی از سوی 

های صنفیانجمن

های وجود تشکل
موازی

متناسب نبودن وزن 
های افراد در انجمن

صنفی

قدیمی بودن 
اساسنامه بسیاری 

هااز تشکل

عضویت اجباری 
های افراد در انجمن

صنفی

عدم واقعی بودن 
نمایندگان و 

های تشکل
نمایندگی

 

42 
 

  زاده  تشکلی  طوراین   و  کنند می   حمایت   آن   از  هستند   هم   ایران  اتاق  رئیس  و  هستند   خراسان  اتاق  رئیس
 . « شوند   ادغام  باید   اند داشته   وجود   قبل  از  هم  اگر  و  باشد   داشته  وجود   نباید   موازی  تشکل  کهدرحالی   شود،می

 صنفی  هایانجمن سوی از ناشی مشکالت و  مسائل   -6  ه شمار شکل

 

 

 مشکالت   و مسائل   حل  یبرا هاانجمن  ی سو از یشنهادیپ یهاحل راه  -3
  شود می   سعی  اینجا  در  که  اند داده  پیشنهاد   نیز  را  هاییحلراه  مشکالت   بیان   حین   در   صنفی  هایانجمن   فعاالن

  ارتباط   در  شدهگفته   مشکالت   با  هاآن   اکثر  که  است   این  پیشنهادها  این   مثبت   هنکت  . شود   اشاره  هاآن   اهم  به
  بوده   کلی   پیشنهادها   این   اغلب   همچنان   که   شد   یادآور   باید   هرچند   . هستند   خاص   ایمسئله   حل   پی   در   و   بوده 
  ها آن   پیگیری   سازوکار   هم   چراکه   ؛دارد   قرار   ابهام   از   ایهاله   در   هاآن   از   بسیاری  شدن   عملی   امکان   و

  را   هاحلراه   این  است   ممکن  که   است   پیچیده  چنان  حاکمیت   سیاسی   اقتصاد   ساختار  هم   و  است   نامشخص 
 . دارد  نگه  محال  آرزویی حد  در صرفا  

  فرایندهای   در  چندانی   نقش   صنفی   های انجمن   تر خاص   طور به   و   مردم   که   بود   این   شدهمطرح   مشکالت   از   یکی 
  صنفی   فعاالن  رو این   از  . دارد   امور  پیگیری   در  جانبه یک   رویکردی   دولت   عمدتا    و   ندارند   گذاریسیاست 
  اعتماد   نیز   راه   این   در  اول   گام   . کند   پیدا   افزایش   مشارکت   میزان   طریقی   هر   به   باید   که   هستند   امر   این   به   قائل 
  کنند نمی   مشخص   دقیق   طوربه   شوندگان مصاحبه   از   کدامهیچ   هرچند   است؛  دولت   سوی   از   صنفی   نهادهای   به 
  اند کرده   بسنده  گفته   این   به  صرفا    و   شود   انجام   باید   گذاریسیاست   در  مشارکت   و   اعتماد   این   ساخت   چگونه  که
  دخیل   هاگیری تصمیم   در  را   هاآن   دولت   است   بهتر   درنتیجه   و   داشته   مزایایی   چه   تواند می   حضورشان   که
 . کند 

  با   مترادف  را  آن  درواقع  که  است   دولت   سازیکوچک  برای  تالش  است   شده  مطرح  که   دیگری   پیشنهاد 
  . کند   پیدا  نظارتی  نقش  صرفا    دولت   اول  هوهل  در  است   الزم  کار   این  برای  .اند دانسته   مردم  به   امور  واگذاری

مسائل و مشکالت 
ناشی از سوی 

های صنفیانجمن

های وجود تشکل
موازی

متناسب نبودن وزن 
های افراد در انجمن

صنفی

قدیمی بودن 
اساسنامه بسیاری 

هااز تشکل

عضویت اجباری 
های افراد در انجمن

صنفی

عدم واقعی بودن 
نمایندگان و 

های تشکل
نمایندگی

35مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



3- راه حل های پیشنهادی انجمن ها برای حل مسائل و مشکالت

کــه در اینجــا ســعی می شــود بــه اهــم آن هــا اشــاره شــود.  فعــاالن انجمن هــای صنفــی در حیــن بیــان مشــکات راه حل هایــی را نیــز پیشــنهاد داده انــد 
کثــر آن هــا بــا مشــکات گفته شــده در ارتبــاط بــوده و در پــی حــل مســئله ای خــاص هســتند. هرچنــد  کــه ا نکتــه مثبــت ایــن پیشــنهادها ایــن اســت 
کــه هــم  کلــی بــوده و امــکان عملــی شــدن بســیاری از آن هــا در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد؛ چرا کــه همچنــان اغلــب ایــن پیشــنهادها  بایــد یــادآور شــد 
کــه ممکــن اســت ایــن راه حل هــا را صرفــًا  کمیــت چنــان پیچیــده اســت  ســازوکار پیگیــری آن هــا نامشــخص اســت و هــم ســاختار اقتصــاد سیاســی حا

در حــد آرزویــی محــال نگــه دارد.
ــد  ــت گذاری ندارن ــای سیاس ــی در فراینده ــش چندان ــی نق ــای صنف ــر انجمن ه ــور خاص ت ــردم و به ط ــه م ک ــود  ــن ب ــده ای ح ش ــکات مطر ــی از مش یک
ــزان  ــه هــر طریقــی می ــد ب ــه بای ک ــه ایــن امــر هســتند  ــل ب ــت رویکــردی یک جانبــه در پیگیــری امــور دارد. از ایــن رو فعــاالن صنفــی قائ ــًا دول و عمدت
مشــارکت افزایــش پیــدا کنــد. گام اول در ایــن راه نیــز اعتمــاد بــه نهادهــای صنفــی از ســوی دولــت اســت؛ هرچنــد هیچ کــدام از مصاحبه شــوندگان 
کــه چگونــه ســاخت ایــن اعتمــاد و مشــارکت در سیاســت گذاری بایــد انجــام شــود و صرفــًا بــه ایــن گفتــه بســنده  به طــور دقیــق مشــخص نمی کننــد 

ــت آن هــا را در تصمیم گیری هــا دخیــل کنــد. ــر اســت دول ــد چــه مزایایــی داشــته و درنتیجــه بهت کــه حضورشــان می توان ــد  کرده ان
گــذاری امــور بــه مــردم دانســته اند.  ح شــده اســت تــاش بــرای کوچک ســازی دولــت اســت کــه درواقــع آن را متــرادف بــا وا پیشــنهاد دیگــری کــه مطــر
گــر دولــت محتــرم به جــای اینکــه  کنــد. چنان کــه همامــی می گویــد: »ا بــرای ایــن کار الزم اســت در وهلــه اول دولــت صرفــًا نقــش نظارتــی پیــدا 
کمیتــی و اجرایــی را داشــته باشــد، نقــش نظــارت عالیــه خــود را داشــته باشــد این همــه سوءاســتفاده نمی شــود« و در ادامــه بــه ایجــاد  فقــط نقــش حا
تســهیاتی بــرای فعالیــت انجمن هــا بپــردازد؛ چنان کــه سمســاریلر، رئیــس انجمــن صنفــی کارفرمایــی شــرکت های حمل ونقــل بین المللــی ایــران، 
می گویــد: »کاری کــه در تخصــص هــر انجمنــی وجــود دارد کار آن هاســت و دولــت تنهــا بایســتی تســهیاتی ایجــاد کنــد کــه ایــن کار بــه روانــی صــورت 
کیــد  گیــرد«. ایــن پیشــنهاد از ســوی انجمن هــای صنفــی درســت در مقابــل پیشــنهاد دیگــری قــرار می گیــرد کــه همیــن افــراد بیــان می کننــد و بــر آن تأ
کــه دولــت بایــد حمایــت گســترده ای از آن هــا به خصــوص حمایت هــای اجتماعــی ماننــد بیمــه داشــته باشــد. همامــی از تجربــه دولــت نهــم  دارنــد 
ــازار کار می کردنــد را تقبــل  کــه در ب کــه نیمــی از حــق بیمــه راننــدگان و باربرانــی  کــه ارائــه شــد ایــن بــود  کــه »یکــی از بزرگ تریــن خدماتــی  می گویــد 
کــه آن را هــم  کــه به تازگــی وارد ایــن کارهــا می شــوند بایــد خودشــان به صــورت کامــل بپردازنــد  کردنــد و تــا اآلن هــم ادامــه دارد، ولــی شــنیدم کســانی 
در حــال پیگیــری هســتیم تــا اینکــه مســئله برطــرف شــود و نکتــه دیگــر اینکــه بایــد ایــن امــکان را تســری بدهنــد و بخشــی از هزینه هــای بیمــه ایــن 
کــه دولــت را در بــازار کوچــک ســازند تــا  راننــدگان را دولــت تأمیــن کنــد«. ایــن نشــان می دهــد انجمن هــای صنفــی از یک ســو بــه دنبــال آن هســتند 
کــه ممکــن اســت بــه بزرگ تــر شــدن  خــود نقــش بیشــتری داشــته باشــند و از ســوی دیگــر بــه دنبــال گســترش بــازوان حمایتــی دولــت از خــود هســتند 
دولــت کمــک کنــد. شــاید در وهلــه اول ایــن پیشــنهادها بــا یکدیگــر متناقــض بــه نظــر برســند، امــا ایــن نشــانگر آن اســت کــه انجمن هــای صنفــی بــه 
کــه فقــط در امــور رفاهــی گســترده عمــل کنــد، امــا در دیگــر بخش هــا مداخلــه چندانــی نداشــته باشــد. ایــن  دنبــال دولــت رفــاه گســترده ای هســتند 
کــه در بســیاری از کشــورها بــا دولــت رفــاه وجــود داشــته و در عیــن غالــب نبــودن دولــت و وجــود دموکراســی و چندصدایــی، دولــت  الگویــی اســت 
کــه بــه مســئله بیمه هــای راننــدگان به طــور خــاص می پــردازد نقطه ضعفــی  ح شــده  بیشــترین حضــور را در امــور رفاهــی دارد. البتــه پیشــنهاد مطر
کــه در نتیجــه وارد آوردن فشــار مالــی بــه ســازمان تأمیــن  کــه همانــا نشــانگر ترجیــح منافــع گروهــی به جــای منافــع ملــی اســت؛ چرا را آشــکار می کنــد 
کلیــه بیمه پــردازان و  کــه منافــع  ع بیمه پــردازی در دولــت نهــم، ایــن ســازمان دچــار وضعیــت بغرنجــی شــده اســت  اجتماعــی از طریــق ایــن نــو

مســتمری بگیران را بــه خطــر انداختــه اســت، امــا ایــن افــراد همچنــان بــه دنبــال چنیــن سیاســت هایی هســتند.
ــرداری از تجــارب ســایر  کمیــت، الگوب ــار گذاشــتن رویکردهــای ایدئولوژیــک در حا کن ــا  ــر اصــاح ی ــه مــوارد دیگــری نظی ــار ایــن پیشــنهادها ب کن در 
ح شــده  کشــورها و مشــخص کــردن متولــی واحــد بــرای امــور اشــاره شــده اســت. دربــاره ســازوکار خــود انجمن هــا نیــز پیشــنهادهایی بــرای اصــاح مطــر
گــذاری بخشــی از امــور بــه آن هــا، مرتبــط کــردن  اســت کــه ازجملــه آن می تــوان بــه تــاش دولــت بــرای شناســایی ظرفیــت انجمن هــای مختلــف و وا
کــرد. نکتــه جالــب  کارآمــد بــرای ِاعمــال مقــررات ملــی توســط دولــت اشــاره  تشــکل های مختلــف بخــش خصوصــی بــه یکدیگــر و ایجــاد سیســتمی 
کــه دولــت اقدامــات الزم را انجــام دهــد  کــه مربــوط بــه انجمن هاســت نیــز آن هــا انتظــار دارنــد  کــه حتــی در مــواردی  در ایــن پیشــنهادها ایــن اســت 
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کــه بــه مداخلــه گســترده دولــت اعتــراض دارنــد حتــی در بیــان پیشــنهاد نیــز بازهــم پیگیــری امــور  کــه کســانی  و ایــن وضعیتــی تناقض آمیــز اســت 
گــذار می کننــد؛ البتــه پیگیــری برخــی از امــور ماننــد تشــکیل فدراســیون سراســری از تشــکل ها یــا تــاش بــرای بهبــود نمایندگــی  الزمــه را بــه دولــت وا

در انجمن هــای صنفــی را وظیفــه خــود انجمن هــا می داننــد.
در پایــان بــه نظــر می رســد حتــی خــود فعــاالن صنفــی نیــز نمی تواننــد راه حلــی عملــی و مشــخص بــرای بهبــود وضعیــت خــود پیشــنهاد دهنــد؛ هرچنــد 
ج از حــوزه تخصصــی آن هــا بــوده و صرفــًا می تواننــد نظریــات کارشناســی را در  کــه ایــن مســئله خــار نبایــد چنیــن انتظــاری هــم از آن هــا داشــت؛ چرا
ح شــده یــا عملــی نبــوده یــا بــا یکدیگــر همخــوان  صنعــت مربــوط بــه خودشــان داشــته باشــند. از این روســت کــه مشــاهده می شــود پیشــنهادهای مطر
نیســتند. ایــن امــر بــه معنــای آن نیســت کــه نتیجــه گرفتــه شــود کــه نبایــد از نظــرات انجمن هــای صنفــی در اصــاح نظــام حکمرانــی بهــره بــرد، بلکــه 

گاهــی کنشــگران شــده اســت. بیشــتر نشــانگر ضعــف نظــام حکمرانــی اســت کــه بــا عــدم اجــازه بــه ذی نفعــان بــرای مداخلــه، ســبب عــدم تعمیــق آ
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فصل چهارم: 

نتیجه گیری



انجمــن صنفــی مجموعــه ای از افــرادی اســت کــه در حــوزه ای خــاص بــه فعالیــت اشــتغال داشــته و همیــن امــر نقطــه مشــترک آن هــا در تشــکیل صنــف 
یــا اتحادیــه اســت کــه در راســتای حمایــت از حقــوق اعضــای خــود در مقابــل ســایر گروه هــای اجتماعــی و دولــت فعالیــت می کنــد. امــروزه ایــن نهادهــا بــر 
اســاس گروه هــای تشــکیل دهنده آن هــا بــه دو نــوع اتحادیه هــای صنفــی کارفرمایــی و کارگــری تقســیم می شــوند. مزایــای وجــود اصنــاف هــم شــامل 
حــال دولــت و هــم جامعــه می شــود. اصنــاف می تواننــد در بســیاری از مواقــع دسترســی بــه منابــع مالــی را بــرای دولــت تســهیل کننــد و به عنــوان بــازوی 
گاهــی بــه حقــوق شــهروندان، تســهیل کننده  اجرایــی و نظارتــی کمک کننــده بــه دولــت عمــل کننــد. بــرای جامعــه نیــز می تواننــد عاملــی جهــت تعمیــق آ

ســازوکار مشــارکت در سیاســت گذاری و نهادینــه کــردن آن و جلوگیری کننــده از، بــه دام سیاســت های پوپولیســتی افتــادن باشــند.
ــرد. در حــال  ک ــا زمــان مشــروطه پیگیــری  ــوان ریشــه های آن را ت ــه می ت ک ــران فرازوفرودهایــی داشــته اســت  وضعیــت اصنــاف و اتحادیه هــا در ای
حاضــر نیــز تعــداد این گونــه از نهادهــا بیــش از 13 هــزار و ۷32 واحــد اســت؛ مطابــق تقســیم بندی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ایــن تشــکل ها 
ع تشــکل انجمن هــای صنفــی کارگــری )4 تشــکل( و کارفرمایــی )216 تشــکل(  ــو کــه در پایین تریــن ســطح دو ن گــروه تقســیم می شــوند  ــه پنــج  ب
کــه افــراد شــاغل در حــوزه ای خــاص را دربــر می گیرنــد. نقطــه مشــترک اعضــای ایــن انجمن هــا اشــتغال بــه فعالیتــی خــاص و مشــترک  وجــود دارنــد 
گــرد هــم آمــدن آن هــا شــده اســت. در ســطح بعــدی کانون هــای انجمن هــای  کــه ســبب  و همچنیــن ماهیــت کارگــری یــا کارفرمایــی اعضــا اســت 
کــه درواقــع مجموعــه ای از انجمن هــای صنفــی را ذیــل خــود قــرار می دهنــد.  صنفــی کارگــری )15 تشــکل( و کارفرمایــی )42 تشــکل( وجــود دارنــد 
کــه ماهیتــی عــام دارنــد و به نوعــی تمامــی کارگــران و کارفرمایــان در بخش هــا  در باالتریــن ســطح نیــز تشــکل های عالــی )5 تشــکل( حضــور دارنــد 

ــد. ــی می کنن ــف را نمایندگ ــای مختل و حوزه ه
کــه باعــث شــده اســت در بســیاری از مواقــع نتواننــد بــه وظایــف  گونــی مواجه انــد  امــروزه اصنــاف و اتحادیه هــا در ایــران بــا مســائل و مشــکات گونا
ــز  ــه اعضــای آن هــا را نی ک ــرار داده اســت  ــر ق تعریف شــده خــود عمــل کننــد. ایــن مســائل و مشــکات نه تنهــا انجمن هــا و اتحادیه هــا را تحــت تأثی
کــه نهادهــای واســط میــان آن هــا و دولــت خــود دچــار نوعــی ســردرگمی  در پیگیــری امــور مربــوط بــه شــغل خــود دچــار مشــکل ســاخته اســت، چرا
ــت هســتند و برخــی دیگــر نتیجــه  ــرای اصنــاف و اتحادیه هــا ناشــی از دول کارآمــدی شــده اند. بخشــی از ایــن مســائل و مشــکات پیش آمــده ب و نا

کارآمــدی خــود اتحادیه هــا. نا
شــاید بتــوان بزرگ تریــن مشــکل پیش آمــده از ســوی دولــت را بــزرگ بــودن بیــش از حــد و دخالــت شــدید آن در تمامــی امــور دانســت. ایــن امــر 
ــا نیازهــای اصنــاف  کــه گاه بی ارتبــاط ب کنــد  کــه دولــت به راحتــی و بــدون مشــارکت نهادهــای مدنــی سیاســت هایی را تعییــن  ســبب شــده اســت 
ــر دیدگاه هــای کارشناســی باشــند  کــه گاهــی اوقــات بیــش از آنکــه مبتنــی ب ــا شــرایط آن هــا باشــد؛ سیاســت هایی  و حتــی برخــی اوقــات در تضــاد ب
کارآمــدی و عــدم مداخلــه  ناشــی از رویکردهــای ایدئولوژیــک هســتند و حتــی برخــی اوقــات نتیجــه البی گــری افــراد و گروه هــای پرنفــوذ. عــاوه بــر نا
اتحادیه هــا در فراینــد تصمیم ســازی، دولــت در مقابــل نتایــج ایــن سیاســت ها نیــز غیرپاســخگو بــوده و درنتیجــه هیــچ گاه تــاش چشــمگیری بــرای 

کار گرفتــه شــده انجــام نمی دهــد. ــه  ــا رویه هــای ب اصــاح سیاســت ها ی
غ از مداخلــه بیــش از حــد دولــت، در بیــن نهادهــای دولتــی نیــز نوعــی آشــفتگی وجــود دارد کــه عمدتــًا ناشــی از تعــدد نهادهــای تصمیم گیــر اســت  فــار
ــرای فعالیــت خــود مجوزهــای مختلفــی را از نهادهــای متفاوتــی دریافــت می کننــد. در ایــن بیــن هرکــدام از  به طوری کــه اتحادیه هــای مختلــف ب
کــه ســبب ســردرگمی اتحادیه هــا در مســیر پیگیــری  نهادهــای متولــی دولتــی نیــز ســازوکار و قوانیــن خــاص خــود را بــرای اصنــاف در نظــر می گیرنــد 

امــور می شــود.
کــه بســیاری از سیاســت ها  در چنیــن شــرایطی زمانــی کــه سیاســت ها بــه مرحلــه اجــرا می رســند بــر پیچیدگــی مســائل و مشــکات افــزوده می شــود، چرا
کــه در برخــی مــوارد موازیــن قانونــی  ضمانــت اجــرای مناســب نداشــته و شــفافیتی نیــز در ایــن بیــن وجــود نــدارد. ایــن امــر منجــر بــه آن شــده اســت 
ــک  ــل ی ــی در مقاب ــادی دولت ــردی در نه ــت ف ــن اس ــه ممک ک ــی  ــن معن ــد بدی ــزل یاب ــخصی تن ــطح ش ــه س ــور ب ــیاری از ام ــرای بس ــود و اج ــت نش رعای
کــه اصنــاف پیگیــر امــور خــود هســتند بــا فضــای آشــفته ای  اتحادیــه به گونــه ای عمــل کنــد و فــردی دیگــر بــه نحــوی دیگــر. نتیجــه آنکــه زمانــی 
کــه اتحادیه هــا و  کــه نمی تواننــد مطمئــن باشــند چگونــه بایــد در پــی حــل مســائل خــود باشــند. در تمامــی ســازمان های دولتــی  روبــه رو می شــوند 
کــه نمونــه بــارز آن را می تــوان باألخــص در ســازمان تأمیــن اجتماعــی، اداره  انجمن هــای صنفــی بــا آن هــا ســروکار دارنــد ایــن مشــکات وجــود دارد 

کــرد. گمــرک و ســازمان مالیــات مشــاهده 
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بخــش دیگــری از مشــکات اتحادیه هــا از ســوی خــود آن هــا ناشــی می شــود. یکــی از ایــن مشــکات واقعــی نبــودن برخــی از ایــن اتحادیه هــا اســت 
کــه به نوعــی دست نشــانده دولــت هســتند و کســانی کــه به اجبــار قانــون بــه عضویــت آن هــا درآمده انــد، آن هــا را نماینــدگان واقعــی خــود نمی داننــد. 
همچنیــن برخــی از افــراد در اتحادیه هــا به جــای آنکــه بــرای پیگیــری امــور اعضــا مســئول شــده باشــند در پــی نزدیکــی بــه قــدرت بــوده و منافــع خــود 
کــه در چنیــن شــرایط نابســامانی، اتحادیه هــا از پشــتوانه اجتماعــی الزم نیــز برخــوردار نباشــند و  را پیگیــری می کننــد. همیــن امــر ســبب شــده اســت 

حتــی در صــورت تــاش بــرای ایجــاد تغییــر نیــز کســی را به عنــوان حامــی در پشــت خــود نداشــته باشــند.
کارآمدی هــا ناشــی از مشــکات بــه وجــود  کــه بخــش عمــده ای از ایــن نا کارآمدی هــا هســتند  اتحادیه هــا و انجمن هــای صنفــی دچــار بســیاری از نا
ــتند.  ــوازی کاری( هس ــخص محوری و م ــی، ش ــران نمایندگ ــی )بح ــای درون ــی از چالش ه ــز ناش ــی نی ــی( و بخش ــل بیرون ــت )عل ــوی دول ــده از س آم
مشــکات بــر ســر راه فعالیــت ایــن نهادهــا بســیار اســت و نمی تــوان همگــی را بــه خواســت دولــت بــرای تضعیــف آن هــا نســبت داد، امــا نبــود تاشــی 

بــرای رفــع ایــن مشــکات می توانــد نشــان گر ایــن امــر باشــد.
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پیوست

متن مصاحبه های انجام شده



الف- کانون های سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی

1- پوران دخت دیوانیان؛ دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان

چه ضرورت و جایگاهی برای مشارکت انجمن های حرفه ای و صنفی در سیاست گذاری و حکمرانی کشور قائل هستید؟  ●
گرفتــه  کمیــت بــه معنــای عــام آن؛ یعنــی قــوای ســه گانه در نظــر  انجمن هــای حرفــه ای و صنفــی به عنــوان یــک حلقــه بیــن بنــگاه و بدنــه حا
ــه انجمن هــا و نهادهــای غیردولتــی هســتند کار خــود را در ســطح باالیــی انجــام دهنــد و دیدگاه هــا و نظــرات  کـ ــط  ــر ایــن حلقــه واسـ گ می شــوند. ا
کمیــت قــرار دهنــد و مشــورت دهنده باشــند در فراینــد تصویــب، اجــرا و نظــارت، کمــک کار و در حقیقــت بــازوی دولــت در امــر  نوآورانــه را در اختیــار حا

ــد. ــهیل کنن ــاد را تس ــد اقتص ــد رون ــد و می توانن ــده ای دارن ــم و تعیین کنن ــش مه ــتند و نق ــهیلگری هس تس

تجارب جهانی در این زمینه چیست؟  ●
امــروزه در جهــان شــاهد خیــزش گســترده ســازمان ها و تشــکل ها و انجمن هــای حرفــه ای و صنفــی بســیاری از کشــورهای درحال توســعه هســتیم. 
کار گروهــی و تشــکلی نقــش بســیار مثبــت و بهــره وری قابل ماحظــه ای را خصوصــًا در مســائل اقتصــادی ایفــا می کنــد. در فرآینــد تشــکل گرایی، 
گســتره ملــی  شــخصیت و الگــوی رفتــاری انســان ها متحــول می شــود و تصمیم ســازی، تصمیم گیری هــا و هم افزایــی نیروهــا ســبب تغییــر در 
ــاره مدیریــت صنعــت از ارکان  ــه مــردم، ایجــاد و تقویــت تشــکل های حرفــه ای و صنفــی و مردمــی درب گــذاری نقــش فعــال ب می شــود. از ایــن رو وا
ع پــی  اساســی رســیدن بــه توســعه پایــدار اســت، ولــی بعضــًا در کشــورهای جهــان ســوم و درحال توســعه، هنــوز بــه معنــای واقعــی بــه اهمیــت موضــو
ــرای افزایــش مشــارکت مــردم در امــور کشــور، پیش نویــس قانــون  ــا نبــودن آن مــردد هســتند. بــه همیــن منظــور ب کان در بــودن ی ــد و کمــا نبرده ان
توســعه تشــکل های اجتماعــی مدنــی تدویــن شــد و مقولــه مشــارکت در قانــون اساســی )بنــد 8 اصــل ســوم( و برنامه هــای توســعه مــورد توجــه قــرار 
گرفــت. ضــروری اســت جایــگاه تشــکل ها در کشــور بررســی شــود تــا انجمن هــای حرفــه ای و صنفــی پــس از تشــکیل بــه مرحلــه تعلیــق یــا انحــال 
کامــی انجمن هــا شــده اســت وجــود برخــی موانــع در ابعــاد اجتماعــی، فرهنگــی و ســاختاری- کنــون باعــث شکســت و نا نینجامنــد؛ زیــرا آنچــه تا

کــه موجــب شــده تشــکل ها و انجمن هــا چنــدی پــس از تشــکیل و پیــش از رســیدن بــه قــوام و پایــداری الزم، منحــل یــا نوعــًا منفعــل  قانونــی اســت 
شــوند.

تحلیل شما از مهم ترین مسائل و مشکالت نظام حکمرانی کشور چیست؟  ●
کــه پیــش از ایــن مســائل کشــور بیشــتر  ایــن روزهــا مهم تریــن مســائل و مشــکات کشــور ماهیتــی اقتصــادی و اجتماعــی دارد. ایــن در حالــی اســت 
معطــوف بــه حــوزه سیاســت بــود، امــا امــروز ایــن مســائل بــه ســمت موضوعاتــی اقتصــادی و اجتماعــی تغییــر جهــت داده انــد. مهم تریــن مســائل 
حــوزه اقتصادی-اجتماعــی، فقــر و نابرابــری یــا بیشــتر »حــس فقــر و نابرابــری« اســت کــه به طــور قطــع بــا تقویــت کارآمــدی نظــام اجتماعــی و سیاســی 
گــر انتقــاد و اعتــراض نســبت بــه کارگــزاران و سیاســت گذاران  می تــوان بــر آن فائــق آمــد تــا منشــأ دیگــر بحران هــا و نابســامانی های اجتماعــی نشــوند. ا
گــر بــا تدبیــر، عقانیــت و اســتفاده از  در جامعــه شــدت می گیــرد، بایــد بدانیــم کــه ایــن امــر از وجــود مشــکات حل نشــده در جامعــه حکایــت می کنــد و ا
تجربــه جمعــی و اجمــاع نخبــگان حــل نشــود، می توانــد جامعــه را در معــرض مســائل جدی تــری چــون ناامیــدی و بی اعتمــادی قــرار دهــد. اعتــراض 
و انتقــاد بــا وجــود تلــخ بــودن، پیام هــای مثبتــی هــم می توانــد داشــته باشــد؛ ازجملــه اینکــه جامعــه زنــده اســت و امیــد دارد کــه بــا اعــام صــدای خــود 
مشــکاتش را حــل کنــد. بخشــی از ایــن مشــکات، ناشــی از مســائل اقتصــادی، فاصلــه طبقاتــی، بحــران اشــتغال و بخشــی از آن هــا هــم مســائل 

زیســت محیطی و فســاد اســت.
کارآمــدی رنــج می بــرد  کــه از بابــت نابرابــری اجتماعــی برافروخته انــد و سیســتم سیاســی-اجتماعی آنــان از اختــال درون ســازمانی و نا جامعــه ای 
کــه نابرابــری اقتصادی-اجتماعــی می توانــد مــردم را بــه حاشــیه برانــد و در عــوض،  خواه ناخــواه منشــأ مســائل پیچیده تــری خواهــد شــد؛ چرا
گــر چنیــن شــود؛ یعنــی صاحبــان ثــروت  کــه ایــن خــود بــه نابرابــری اجتماعــی بیشــتری دامــن می زنــد. ا صاحبــان ثــروت و قــدرت را بــه میــدان آورد 
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و قــدرت تصمیم گیــران اصلــی جامعــه شــوند و مــردم در سیاســت گذاری ها دخالــت داده نشــوند، عــاوه بــر اینکــه زمینه ســاز ناامیــدی خواهــد 
گــذار می شــود. پیامــد ایــن امــر، ســختی کار در نظــام سیاســی،  کــرد و جامعــه رهــا و بــه حــال خــود وا شــد، ســرمایه اجتماعــی را هــم تضعیــف خواهــد 
نافرجامــی برنامه هــای دولــت، برجســته شــدن دشــمن، افزایــش خشــم در جامعــه و تزاحــم در روابــط مــردم بــا دولــت خواهــد بــود. بــا توجــه بــه اینکــه 
در حــال حاضــر ســطحی از ایــن آســیب ها در جامعــه مــا بــه چشــم می خــورد بایــد تــاش کنیــم بــا تجدیدنظــر در برخــی سیاســت ها، نابرابری هــای 

اقتصــادی و اجتماعــی را بکاهیــم تــا آســیب های آن بــه حداقــل برســد و امیــد و نشــاط بــه جامعــه برگــردد.

انجمن شما بیش از هر دستگاه دولتی با کدام دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی ارتباط دارد؟  ●
کانون سازندگان مسکن و ساختمان بیشتر با وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان همکاری دارد.

کــه تمامــی اعضــای آن متشــکل از  ــون تخصصــی در بخــش اجــرای ساخت وســاز اســت  کان ــون ســازندگان مســکن و ســاختمان کشــور، اولیــن  کان
ــتند. ــازی هس ــی از وزارت راه و شهرس ــی و حقوق ــخاص حقیق کار اش ــه  ــتغال ب ــه اش ــین دارای پروان مهندس

کــه مصــوب مجلــس شــورای اســامی در ســال 13۷4 و دارای  بخــش اجــرای ســاختمان وفــق مــاده 4 قانــون نظام مهندســی و کنتــرل ســاختمان 
گــروه  تأییدیــه شــورای نگهبــان اســت، اجبــاری بــوده و تکلیــف ســنگین و خطیــری بــر عهــده دارنــدگان صاحیــت می گــذارد. مطابــق آن 4 
کــه در مــاده 12 تبصــره 1 آیین نامــه اجرایــی قانــون نظام مهندســی و کنتــرل ســاختمان تعییــن شــده اند از خدمــات ســازندگان بهره منــد  ســاختمانی 
کــه از شــروع عملیــات ســاخت تــا پایــان کار مســئولیت دارد، الزامــی اســت. الزامــی اســت  می گردنــد. طبــق آن حضــور تمام وقــت ســازنده ذی صــاح 
در پروانــه ســاخت شــهرداری ها اســم ســازنده دارای صاحیــت قیــد شــود. ایــن قانــون به طــور مثبــت و ســازنده در ارتقــای ســطح امنیــت، آســایش، 
رفــاه ملــی و علی الخصــوص در پاییــن آمــدن حــوادث و جرائــم در کارگاه هــای ســاختمانی تأثیــر قابل توجهــی دارد و در پیشــگیری از حــوادث کاری 
از ابعــاد انســانی، اجتماعــی و اقتصــادی حائــز اهمیــت اســت، امــا متأســفانه کًا دســتگاه های اجرایــی، ســازمان های دولتــی و نهادهــا نســبت بــه 
کــم بــا یکدیگــر تعامــل ندارنــد و ایــن باعــث می شــود خائــی در کار ســازندگان ذی صــاح ایجــاد شــود و شــاهد  اجــرای قوانیــن، ضوابــط و مقــررات حا

حضــور افــراد فاقــد صاحیــت در ساخت وســاز در کل کشــور باشــیم.

مهم ترین مشکالت و مسائل اعضای صنف و حرفه شما در ارتباط با بوروکراسی و نظام حکمرانی کشور چیست؟  ●
پیشــنهاد می شــود بــرای جایــگاه قانونــی ســازندگان ذی صــاح و ارتقــای کیفیــت ســاختمان ها یــک سیســتم کارآمــد ملــی بــرای اعمــال مقــررات ملــی 
ســاختمان توســط مراجــع قانونــی، دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط نســبت بــه اجــرای صحیــح قانــون و الــزام بــه رعایــت مقــررات ملــی ســاختمان و 
ضوابــط و مقــررات شهرســازی از ســوی تمــام اشــخاص مرتبــط بــا بخــش ســاختمان انجــام پذیــرد و دســتگاه های اجرایــی تعامــل بیشــتری بــا هــم 

داشــته باشــند.
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2- رضا همامی؛ دبیر هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل ونقل مسافر کشور

کانون و فعالیت های زمینه ای آن بفرمایید.  ● ابتدا مقدمه ای از 
کمیت و بخش مردم نقش رابط را ایفا می کنند. کانون درواقع نمایندگانی از صنف هستند که بین بخش حا

کانون هــای صنفــی و حرفــه ای در نظــام حکمرانــی و سیاســت گذاری کشــور   ● شــما چــه ضــرورت و جایگاهــی بــرای انجمن هــا و 
قائــل هســتید؟

کــه قبــًا اتحادیه هــای  کــه ان جی اوهــا فعالیــت کننــد. در کشــور مــا انجمن هــای صنفــی  کلــی اســت  کلیــه کشــورهای پیشــرفته ایــن یــک قاعــده   در 
صنفــی بودنــد در بخــش حمل ونقــل اجــازه فعالیــت نداشــتند و ایــن اتحادیه هــا بــه انجمن هــای صنفــی تبدیــل شــدند؛ یعنــی صنــوف دیگــر 

ــد. ــه بخــش حمل ونقــل )چــه کاال، چــه مســافر و چــه بین الملــل( چنیــن اجــازه ای ندادن ــی ب ــد، ول ــه دارن اتحادی

به چه علت؟  ●
گفتنــد بخــش حمل ونقــل یــک نظــام خــاص صنفــی اســت و اتحادیــه در آن نمی توانــد جایگاهــی داشــته باشــد؛ البتــه بــه نظــر شــخصی مــن، خــود 

ایــن کلمــه اتحادیــه، به خصــوص بــه دلیــل جایــگاه خطیــر حمل ونقــل، چــون معنــی خاصــی دارد نخواســتند ایــن بخــش اتحادیــه باشــد.
کمیــت حقیقتــًا پذیرفتــه شــوند؛ یعنــی مــا فقط به  جایــگاه انجمن هــای صنفــی و کانون هــای کشــوری، جایــگاه محترمــی اســت، بــه شــرطی کــه از طــرف حا
دنبــال ایــن نباشــیم کــه تعــدادی را اعــام بکنیــم و بگوییــم کــه ایــن تعــداد ان جــی او داریــم. صنــف بایــد بتواند نماینــدگان واقعی خــودش را بــدون دخالت 
ج از صنــف و سیســتم توســط برگــزاری انتخابــات برگزینــد و هیچ گونــه دخــل و تصرفــی در آن وجــود نداشــته باشــد و هیــچ فشــاری از هیــچ  هرگونــه افــراد خــار
ناحیــه ای وجــود نداشــته باشــد کــه چــه کســی انتخــاب شــود یــا نشــود و اجــازه داده شــود کــه خــود فعــاالن صنــف، نماینــدگان حقیقــی خودشــان را انتخــاب 

ح وظایفــی کــه وزارت کار برایشــان تعریــف کــرده اســت عمــل کننــد و از حقــوق صنــف خــود دفــاع کننــد. کننــد و آن نماینــدگان نیــز مطابــق شــر

ح دادید دست یابد؟  ● کانون شما تا چه اندازه توانسته است به این جایگاهی که شما شر
کــه تشــکیل شــده اســت، ولــی از ســال ۷4 انجمن هــای صنفــی را در سراســر کشــور داشــته ایم؛ ماننــد انجمن هــای  کانــون مــا حــدود ده ســال اســت 
کــه  کانــون مــا تقریبــًا متشــکل از 8۷ انجمــن اســت و تــا آنجــا  حمل ونقــل مســافر به صــورت شــهری؛ یعنــی اآلن هــر شهرســتان یــک انجمــن دارد. 
کمیــت، باألخــص ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای کشــور تعامــل برقــرار کنیــم، ولیکــن آن چیــزی  توانســته ایم ســعی کرده ایــم بــا بخــش حا
کــه به طــور مثــال یــک حرکت هایــی شــکل می گیــرد و بــدون اینکــه نظــر صنــف در نظــر گرفتــه شــود بخشــنامه ها،  کــه خیلــی مهــم اســت ایــن اســت 

آیین نامه هــا و ضوابطــی تنظیــم می شــود.

از جانب چه سازمان هایی؟  ●
کــه بــا یک ســری از افــراد  کــه متولــی مــا ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای کشــور اســت بیشــتر از جانــب ایــن ســازمان اســت. آن قــدر  از آنجــا 
ــود  ــته می ش ــر خواس ــرف ظاه ــف به ص ــاید صن ــود. ش ــت نمی ش ــا صحب ــده اعض ــوان نماین ــف به عن ــود صن ــا خ ــود ب ــری می ش ــائلی البی گ ــاره مس درب
ــًا نظــر صنــف اعمــال نمی شــود. به عنــوان مثــال از ســال ۹4 ســازمان راهــداری یک ســری ضوابــط ایجــاد  و در جلســات شــرکت می کنــد، امــا نهایت
کردنــد و ضوابــط حمل ونقــل را تغییــر دادنــد کــه مشــکات خاصــی داشــت و مــا مکاتبــات زیــادی انجــام دادیــم تــا حــدی کــه مجبــور شــدیم بــه دیــوان 
کــه بایــد را نــدارد. در ســایر کشــورهای دنیــا، از همیــن ترکیــه  عدالــت اداری شــکایت کنیــم. مشــکات مــا از ایــن قبیــل اســت. صنــف آن جایگاهــی 
کــه مســئولیت نمایندگــی صنــف حمل ونقــل را دارد جایگاهــش هماننــد  کــه قبــًا هیچ چیــزی نبودنــد و حــاال همه چیــز شــدند، کســی  کنــار خودمــان 
کــه بخواهــد منعقــد شــود حتمــًا بایــد نماینــده  کــه دیگــر نبایــد از ترکیــه عقب تــر باشــیم. در ترکیــه هــر قــرارداد مربــوط بــه حمل ونقــل  وزیــر اســت. مــا 

کــه مــن دوســت داشــته باشــم بــا وی تعامــل کنــم. حقیقــی صنــف حضــور داشــته باشــد، نــه نماینــده ای 

مسائل و چالش های درونی و بیرونی انجمن های حرفه ای و صنفی در ایران 46



کانــون تقاضایــی دارد از لحــاظ قانونــی به عنــوان نماینــده  گــر  کانــون صنفــی صحبــت می کنیــم؛ یعنــی ایــن ا هنگامی کــه مــا از تشــکل، انجمــن یــا 
ــودش را  ــوق خ ــق و حق ــد و ح ــان کن ــی بی ــش را به راحت ــد حرف ــد بتوان ــی بای ــر صنف ــد، ه کار آورده ان ــر  ــا را س ــد و آن ه ــا رأی داده ان ــه آن ه ــه ب ک ــردم  م
ــات نزدیــک می شــود یک ســری از شــبکه های اجتماعــی  کــه انتخاب ــه آن هــا بدهــد. زمانــی  ــت هــم موظــف اســت بهــای الزم را ب طلــب کنــد و دول
کثریــت احتــرام بگذاریــد،  صحبت هــای مــا را منتشــر می کننــد؛ یکــی از ایــن صحبت هــا ایــن اســت کــه امــام می فرماینــد شــما موظــف هســتید بــه نظــر ا
کــه ایــن نظــر مخالــف نظــر شماســت، ولــی به عنــوان نظــر مــردم بایــد مهــم قلمــداد  ولــو اینکــه ایــن نظــر مخالــف نظــر شــما باشــد؛ یعنــی می دانیــد 
شــود و انجــام شــود. حــرف مــا ایــن اســت کــه صرفــًا بــه ایــن دلیــل کــه جلســاتی برگــزار شــوند و بــر ســر موضوعاتــی کــه شــاید هیــچ اهمیتــی هــم نداشــته 
باشــند زمــان بگــذرد، ولــی اصــل کار و آن چیــزی کــه بایــد انجــام شــود متأســفانه انجــام نمی شــود. چــرا؟ چــون بهــای الزم داده نمی شــود؛ آیــا انجمــن 
ــه آن داده  ــه جایــی فرســتاده شــد بهــای الزم ب کــه نامــه ایــن انجمــن ب ــی  ــا زمان ــد؟ آی ــون انجمن هــای صنفــی واقعــًا جایگاهــی دارن کان ــا  صنفــی ی

کــه درنهایــت نظــر مــردم اعمــال نمی شــود. می شــود یــا خیــر؟ یــا اینکــه بــه بایگانــی مــی رود یــا پاســخ هایی بــه آن داده می شــود 
کــه کار مربــوط بــه مــردم اســت و مــردم بایــد  کــه دولــت اعتقــاد راســخ دارد  گــر می بینیــم در کشــورهای دیگــر پیشــرفت کرده انــد بــه ایــن دلیــل اســت  ا
نســبت بــه سرنوشــت خــود تصمیم گیرنــده باشــند. مــا هــم به عنــوان یــک صنــف بایــد ایــن حــق را داشــته باشــیم هنگامی کــه تشــخیص می دهیــم 
یــک قســمتی از کار بــه ضــرر یــا بــه نفــع ماســت چــه کاری صــورت گیــرد و کســی نبایــد به اصطــاح کاســه داغ تــر از آش شــود و بــرای مــا تصمیــم بگیــرد 
کــه بــه نظــر مــن صــاح شــما چیــز دیگــری اســت. به طورکلــی هیچ کســی بهتــر از خــود صنــف نمی توانــد صــاح خــودش را تشــخیص دهــد.  و بگویــد 
گــذاری کار  گــذار شــوند؛ وقتــی صحبــت از وا بایــد بــه ایــن نقطــه برســیم کــه دولــت بــه ایــن نتیجــه برســد کــه صرفــًا نقــش نظارتــی ایفــا کنــد و کارهــا وا
گــذار شــود تــا صنــف  مــردم بــه مــردم می شــود بایــد در عمــل دیــده شــود؛ یعنــی دولــت کوچــک شــود و کارهــای مــردم در هــر صنفــی بــه خــود صنــف وا
کــرد، دولــت بایــد نقــش نظــارت عالیــه خــود را ایفــا کنــد. امــکان دارد یــک صنفــی  کــه صنفــی خطــا  بــه صاح دیــد خــودش عمــل کنــد. در جایــی 
تشــکیل شــود و منافــع خــودش را هــم در نظــر بگیــرد، ولیکــن منافــع عمــوم مــردم را تضییــع کنــد. در ایــن موقعیــت دولــت بایــد ورود کنــد و برخــورد 
گــر مــن نوعــی در صنفــی بــه بهانــه اینکــه می خواهــم از حــق صنــف دفــاع کنــم و حقــوق عامــه مــردم را زیــر پــا بگــذارم، دولــت موظــف اســت  کنــد. ا
گــر  نقــش نظارتــی خــود را ایفــا کنــد و برخــورد مناســبی داشــته باشــد. اصــل ماجــرا ایــن اســت. نبایــد گرفتــار بوروکراســی اداری شــویم. به طــور مثــال ا

ع حل نشــده باقــی بمانــد. قضیــه ای بــه عناویــن مختلــف بــه درازا بکشــد و حــل نشــود ممکــن اســت دولــت تغییــر کنــد، ولــی آن موضــو

کانون خود از این قبیل مشکالت داشته اید؟  ● آیا شما در 
مــا ســعی کرده ایــم تعامــل خوبــی برقــرار کنیــم، امــا اصــل حــرف مــا ایــن اســت اجــازه دهنــد در هــر صنفــی نماینده هــای واقعــی آن صنــف انتخــاب 
ــئول  ــن مس ــد و م ــف را می زن ــرف صن ــه ح ک ــی اســت  ــد کس ــف می آی ــده صن ــوان نماین ــه به عن ک ــی  ــرف مــا بپذیریــم کس ــل و نــه در ح ــوند. در عم ش
کــه بــه آن رســیدگی کنــم. مــن مســئول از طــرف مــردم در ایــن جایــگاه قــرار گرفتــه ام و ایــن مــردم خواســته هایی دارنــد و بایــد بــه  موظــف هســتم 
کــه چــرا خواســته های آن هــا انجــام نمی شــود یــا چــرا یک ســری ضوابــط بــه نفــع تعــداد خاصــی از افــراد تغییــر می کنــد؟! ایــن  آن هــا رســیدگی کنــم 
کــه مــن خدمــت خــود آقایــان مســئول هــم گفتــه ام. امــروز مــن نوعــی از یــک موضوعــی خوشــم نمی آیــد و درخواســت می کنــم تغییــر  کار اســت  ایــراد 
گهــان چیــزی مخالــف منافــع کل صنــف می شــود یــا بــه نفــع تعــداد انگشت شــماری از افــراد می شــود. مــا بایــد جایــگاه صنــف را بــه رســمیت  کنــد و نا
بشناســیم و نماینــده همــه اصنــاف باشــیم؛ کســانی کــه در جایــگاه نماینــدگان مجلــس قــرار دارنــد در یــک جایــگاه قانون گــذاری و کلی تــر نشســته اند 
و قانون هــای کان کشــور را تنظیــم می کننــد و صنــف هــم به عنــوان نماینــده اعضــای صنــف و مــردم بــرای دفــاع از حقــوق حقــه خــودش فعالیــت 
کــه خودمــان رابطــه خوبــی داریــم و دوســتانمان  می کنــد، بنابرایــن تفاوتــی نمی کنــد. ایــن یــک رابطــه دوطرفــه اســت، مــا انتظــار داریــم همان طــور 
گــر صنــف درخواســتی دارد حقیقتــًا بــه آن بهــا داده شــود،  هــم در ســازمان راهــداری ایــن تعامــل را دارنــد، در اصــل هــم بــه همیــن شــکل باشــد و ا
ــا فــرد خســته شــود و از  کــه دوســت نداریــم انجــام نشــود و آن قــدر وقــت بگذرانیــم ت کــه دوســت داریــم انجــام شــود و قســمتی  ــه اینکــه قســمتی  ن
کانــون شــرکت نکنیــم، خــود مــن بــه  کــه دیگــر در انتخابــات دوره بعــدی  پیگیــری درخواســت خــود منصــرف شــود. چــرا مــا بایــد بــه ایــن برســیم 
کانــون شــرکت نکنیــم و چه بســا بــا شــرکت نکــردن  کــه در انتخابــات بعــدی  کانــون بــه ایــن نتیجــه رســیده ایم  همــراه دوســتانمان در هیئت مدیــره 

کانــون به طــور کل منحــل شــود. مــا 
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کــه مســئول اســت  کــه در صنــف می آیــد خــط و خطوطــش بــا کســی  کــه تفــاوت افــکار وجــود دارد و دلیلــی نــدارد کســی  بایــد بــه ایــن نقطــه برســیم 
کمیتــی نماینــدگان محتــرم دولــت تشــخیص می دهنــد  کــه در بخــش حا یکــی باشــد. حتــی تفکــر دو بــرادر هــم بــا هــم یکــی نیســت. همان طــور 
کننــد، این طــرف ماجــرا هــم ایــن انتظــار وجــود دارد، حتــی ایــن انتظــار ســنگین تر هــم اســت، زیــرا پســت های  ــد از حقــوق دولــت دفــاع  کــه بای
دولتــی انتصابــی هســتند، ولــی نماینــدگان صنفــی انتخابــی هســتند؛ یعنــی مــردم انتظــار دارنــد و می گوینــد وقتــی شــما را به عنــوان نماینــده 
گــر وجــدان داشــته باشــم ایــن وظیفــه  کــه شــده! مــن نوعــی هــم ا کنیــد ولــو بــه هــر قیمتــی  کــه از حقــوق مــا دفــاع  انتخــاب کرده ایــم، وظیفــه داریــد 
گــر در جایــی نماینــدگان صنفــی نظرشــان اشــتباه هــم بــود  کنــم. ا را بــه نحــو احســن انجــام خواهــم داد و حــق نــدارم بــه نفــع منافــع خــودم البــی 
کــه شــما می گوییــد اشــتباه اســت و نــه بــه نفــع صنــف  کاری  کــه ایــن  کننــد  مســئوالن مــا نبایــد ناراحــت بشــوند، بلکــه بایــد ایــن آقایــان را توجیــه 
کــه نظــام و دولتشــان بــا بخــش  کــرده اســت. آن هــا در جاهایــی موفــق بوده انــد  شماســت و نــه بــه نفــع مــردم. تجــارب جهانــی هــم ایــن را اثبــات 
کــه مــا بــه  کمــال در دســت بخــش خصوصــی بــوده و دولــت نظــارت عالیــه داشــته اســت. تــا زمانــی  کار تمــام و  خصوصــی هماهنــگ بوده انــد و 
کــه اآلن وزیــر یــا معــاون وزیــر هســتم یــا هــر ســمت دیگــری  کــه به طــور مثــال مــن  ایــن نقطــه نرســیم و نپذیریــم و نگاهمــان صــرف بــه ایــن نباشــد 
ــب  ــرا منتخ ــد، زی ــردم باش ــر م ــا نظ ــر ب ــد براب ــت بای کمی ــر حا ــن نظ ــخص م ــر ش ــه نظ ــود. ب ــال ش ــی اعم کمیت ــر حا ــًا نظ ــد حتم ــتیم بای ــه دارم هس ک
ــام  ــی انج ــش خصوص ــت بخ ــه دس ــًا ب کار حقیقت ــه  ک ــت  ــن اس ــا راه همی ــود، تنه ــل ش ــائلمان ح ــورمان مس ــم در کش ــر می خواهی گ ــت. ا ــردم اس م
کنــد. در حــال حاضــر  کننــد و دولــت آن هــا را برطــرف  کــه اصنــاف پویایــی خودشــان را داشــته باشــند و مشــکاتش را عنــوان  شــود و اجــازه دهنــد 
کــه قبــًا 3 یــا 4 میلیــون بــود بــه 30 یــا 40  کــه هیــچ خدماتــی از دولــت دریافــت نمی کنــد و بــه فــرض همیــن الســتیکمان  صنــف مــا صنفــی اســت 
کــه ۷00 میلیــون بــود اآلن بــه 5 یــا 6 میلیــارد تومــان رســیده اســت.  میلیــون تومــان رســیده اســت و در عــرض یــک ســال و نیــم گذشــته ماشــینی 
ــرد و صنــف حمل ونقــل  ک ــر  کــه مشــکات را چندیــن براب ــا هــم  کرون ــدارد؛ وضعیــت  ــی ن کمبــود مســافر همخوان کار و  ــا وضعیــت  ایــن هزینه هــا ب

کامــل رفــت. زمین گیــر شــد و رو بــه نابــودی 

کردید بیشتر در ارتباط با کدام سازمان ها هستند؟  ● که بیان   مشکالتی را 
کمیتــی و اجرایــی را داشــته باشــد، نقــش  گــر دولــت بــه جــای اینکــه فقــط نقــش حا کــه توضیــح دادم. ا همــه این هــا بــه نظــارت عالیــه بازمی گــردد 
خ دولتــی ارز گرفتــه و شاســی اتوبــوس وارد  ــا نــر نظــارت عالیــه خــود را داشــته باشــد این همــه سوءاســتفاده نمی شــود. به طــور مثــال کارخانــه ای ب
کــرده اســت بعــد می آیــد بــا داللــی یــا هــر چیــزی کــه البتــه خــود آقایــان هــم اطــاع دارنــد از ایــن بحث هــا، ماشــین در بــازار آزاد 5 یــا 6 میلیــارد می شــود، 
این هــا ایــراد کار اســت. مــن کــه دولــت نیســتم تــا بــروم و مانعشــان شــوم، مــا نهایتــًا می توانیــم نامــه بنویســیم و نامــه را هــم نوشــته ایم و می نویســیم 
همچنــان و مشــکات را عنــوان می کنیــم، امــا بــه دلیــل اینکــه هیچ کســی در جــای خــودش قــرار نــدارد و مــا نمی خواهیــم وظایفمــان را انجــام دهیــم 
ایــن مشــکات بــه وجــود می آینــد. تصمیم ســازی ها بایــد در دســت مــردم باشــد و سیاســت گذاری هــم بــه عهــده دولــت، امــا آیــا ایــن سیاســت گذاری 
کــه نبایــد برخــاف حقــوق  بایــد در جهــت تضییــع حقــوق یــک بخــش یــا یــک صنــف باشــد یــا بایــد در جهــت احقــاق حقوقشــان؟ سیاســت گذاری 

مــردم باشــد. سیاســت گذاری بایــد در جهــت بهتــر شــدن احقــاق حقــوق مــردم باشــد.

کانون شما عالوه بر سازمان راهداری با سازمان ها و نهادهای دیگر هم ارتباط دارد؟  ●
خ مــا را وزارت صنعــت و معــدن  خ آزاد اســت، ولــی نــر گــر بخواهــم یکــی دیگــر از مشــکاتمان را بــرای شــما بگویــم، ایــن اســت کــه مــا همه چیزمــان بــه نــر ا
خ را بایــد توســط خــود صنــف تعییــن کنــد. تــا اآلن دو  تعییــن می کنــد، درصورتی کــه بــر اســاس بخشــنامه ها و دســتورالعمل های ســازمان راهــداری نــر
خ را از اختیــار مــا گرفته انــد. مــا تنهــا صنفــی هســتیم کــه از تــورم خیلــی عقب تــر بوده ایــم و حتــی همــان زمــان کــه  ســه دفعــه آمده انــد ایــن تعییــن نــر
خ را افزایــش نمی دادیــم؛ زیــرا می دانیــم چــه کســانی از حمل ونقــل عمومــی  خ گــذاری دســت خودمــان بــود بــر اســاس تــورم و افزایــش قیمت هــا نــر نر
خ مــا را در بنــد  اســتفاده می کننــد پــس ســعی می کنیــم بیشــتر حقــوق مــردم را در نظــر بگیــرم تــا حقــوق خودمــان را، امــا بــا ایــن حــال همچنــان دولــت نــر
خ نــان و غیــره یکــی می کننــد. ایــن اواخــر به قــدری مــا بــه ســازمان راهــداری و وزیــر محتــرم راه و شهرســازی آقــای دکتــر اســامی  الــف قــرار می دهــد و بــا نــر

خ بــه دســت خــود صنــف برگــردد. گفتیــم و مســئوالن پیگیــری کردنــد و صحبــت کردنــد و نامــه زدیــم قــرار شــد کــه دوبــاره نــر
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کســی کــه مدیــر یــا مســئول اســت احترامــش ســر جایــش اســت، ولــی بایــد بــرود جلــو گــران شــدن بــه فــرض الســتیک را بگیــرد تــا بــه 40 میلیــون تومــان 
کــرده الســتیک بترکــد و مــردم را بــه کام مــرگ بکشــاند.  نرســد و ماشــین دار هــم مجبــور نشــود از الســتیک چینــی بی کیفیــت اســتفاده کنــد و خدای نا
کــه بخواهــد الســتیکش یــا قطعــات دیگــر مــورد نیــازش را 40 میلیــون تومــان بخــرد! در حــال حاضــر مالــکان  مگــر یــک ماشــین چقــدر کار می کنــد 
ــا  ــد ی کن ــادف  ــان تص ــرده ماشینش ک ــه خدای نا ــه اینک ــد ب ــه برس ــد، چ ــان برنمی آین ــه ناوگانش ــات روزان ــن احتیاج ــده تأمی ــل از عه ــایل حمل ونق وس
گــر موتــور بســوزد، ممکــن اســت ماشــین یــک الــی دو ســال در تعمیــرگاه بخوابــد، زیــرا هزینــه آن چیــزی نزدیــک بــه 400 میلیــون  موتــور بســوزاند؛ ا
کــه مربــوط بــه شــرکت جوان ســیر  کــه می کنیــم هیــچ فرقــی بــا بخــش خصوصــی نداریــم، شــاید یــک درصــد  کنــار این همــه هزینــه ای  می شــود. در 
از زیرمجموعه هــای یــک نهــاد مشــخص اســت دولتــی باشــد، ولــی ۹۹ درصــد مابقــی خصوصــی اســت. ایــن بخــش خصوصــی چــرا بایــد بــا بخــش 
ــناور  ــی را ش ــش هوای ــل بخ خ حمل ونق ــر ــور ن ــی کش ــازمان هواپیمای ــت س ــه ریاس ک ــد  ــازه می دهن ــر اج ــای وزی ــر آق گ ــد؟ ا ــته باش ــاوت داش ــی تف دولت

کار را داشــته باشــند! تعییــن کنــد و بــه قولــی هــوای بخــش دولتــی را دارنــد چــرا از این طــرف نبایــد هــوای 
خ بایــد  خ اســت کــه گفتــم. چنــد ســال قبــل در همیــن ضوابــط آمــده کــه نــر  ضوابطــی تعییــن می کننــد، امــا عمــل نمی شــود. یــک نمونــه آن همیــن نــر
کــه خــود مــن هــم از آن اســتفاده  شــناور باشــد، امــا هرگــز بــه آن عمــل نشــد، امــا اآلن در هواپیمایــی این گونــه اســت. خــط هوایــی اصفهــان -تهــران 
کنــاری شــما  خ وجــود دارد، مثــًا شــما ۷00 هــزار تومــان بلیــت گرفته ایــد، امــا صندلــی  می کنــم از 500 تــا ۷00 هــزار تومــان در یــک هواپیمــا تفــاوت نــر

500 هــزار تومــان بــرای بلیــت پــول داده اســت. مگــر ایــن دو صندلــی چــه تفاوتــی بــا هــم دارنــد؟
ــد و از  ــام می ده ــات را انج ــا و زحم ــام هزینه ه ــی تم ــش خصوص ــا بخ ــویم. در اینج ــت می ش ــم ناراح ــا می بینی ــه م ک ــا را  ــا و تبعیض ه ــن تفاوت ه ای
اینکــه مســافران ســالم بــه مقصــد برســند تمــام نگرانــی را دارد، ولیکــن متأســفانه هیــچ حق وحقوقــی نــدارد. یــا همیــن فاصله گــذاری اجتماعــی تــا 
همیــن چنــد مــدت قبــل در بخــش هواپیمایــی رعایــت نمی شــد و مــن بــه خــود آقــای وزیــر هــم گفتــم و حتــی چنــد بــار فیلــم آن را گرفتــم و در جلســات 
بــه مســئوالن نشــان دادم، ولــی رعایــت نمی شــد، چــرا؟ چــون دولتــی اســت؛ یعنــی فقــط بیاییــم طــوری عمــل کنیــم کــه آن قســمتی مربــوط بــه دولــت 
گــر  کار کننــد مهــم نیســت. مشــکات بســیار اســت، ا گــر بخــش خصوصــی متضــرر شــد یــا از هــم پاشــیده شــد و نتوانســتند  اســت متضــرر نشــود، ولــی ا

بخواهــم بگویــم مثنــوی هــزار مــن می شــود.

شما با سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط هستید؟  ●
بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ارتباطیــم و مشــکل داریــم، بــا اداره دارایــی در ارتباطیــم. یکــی از مشــکات اصلــی مــا در صنفمــان ایــن اســت 
گرفته انــد؛ یعنــی از ابتــدا تــا انتهــای ســفر مســئولیت بــر عهــده شــرکت حمل ونقــل اســت.  کــه حمل ونقــل را بــر اســاس قانــون تجــارت در نظــر 
قدیــم شــرکت ها همه چیزشــان بــرای خودشــان بــود و مســئولیت پذیرتر بودنــد، امــا اآلن شــرکت بایــد حیطــه وظایفــش مشــخص باشــد، 
کمک راننــده  کنترلــی می توانــد داشــته باشــد؟ فرمــان در دســت یــک راننــده و  هنگامی کــه ماشــین شــرکت از ترمینــال بیــرون مــی رود چــه 
کــه افتــاد مســئولیتش بــا مــا )شــرکت( اســت. ایــن  کــه بخواهیــم بگوییــم کوچک تریــن اتفاقــی  محترمــی اســت و مــا قــدرت اجرایــی نداریــم 
کننــد، زیــرا قانــون تجــارت نمی توانــد در بخــش حمل ونقــل حکم فرمــا باشــد؛ هــر کســی بایــد  قانــون بــرای دهــه 40 اســت و بایــد آن را اصــاح 
گرفتــه تــا مالــک آن یــا شــرکت و کمک راننــده. این هــا بایــد  به انــدازه حیطــه وظایــف و اختیــارات مســئولیت داشــته باشــد، از راننــده ماشــین 

ــه نشــده اند. ک اصــاح شــوند 
تأمیــن اجتماعــی نبایــد شــرکت های حمل ونقــل و مســافربری را بــه دیــد همــان شــرکت های تجــاری بنگــرد، مــا یــک بخــش خدماتــی هســتیم و 
گــر نتوانســت یــک خــودکار را بفروشــد چیــز دیگــری بــرای فــروش  کرونــا بــه فــرض یــک ســوپرمارکت ا چیــز خاصــی نداریــم. به طــور مثــال در بحــث 
خ ماشــین خواهــد چرخیــد و ســرویس مــی رود و راننــده و کمک راننــده و  گــر بتوانیــم آن را بفروشــیم چــر داشــت، ولــی مــا فقــط یــک بلیــت داریــم. ا
کشــور معطــل  گــر مســافر نباشــد و بلیتــی بــه فــروش نرســد بخــش عظیــم و حیاتــی  کارمنــدان شــرکت از قبــل آن چیــزی بــه دســت می آورنــد، ولــی ا
کــه تعــداد زیــادی از ماشــین داران  کن هســتم و بــرای جلســات بــه تهــران می آیــم بایــد بگویــم  کــه مــن ســا خواهنــد مانــد. در همیــن خــود اصفهــان 
کــه ایــن ماشــین ها را بــه خطــوط  کســانی هســتند  کرده انــد  کــه ماشــین ها را خریــداری  مــا ماشــین های خودشــان را فروختنــد و آن هایــی هــم 
کنــد و بخواهــد در سیســتم بمانــد و بــا ایــن برنامــه  کــه بخواهــد ماشــینی را خریــداری  کننــد، امــا کســی  گازوئیــل قاچــاق  مــرزی برده انــد تــا بتواننــد 
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کــه یــک عرقــی از قدیــم داشــته اند و ایــن شــغل و آبرویشــان  کســانی هســتند  کــه مانده انــد  کســانی هــم  کــرد؛  کنــد دیگــر شــما پیــدا نخواهیــد  کار 
کار دیگــری نمی تواننــد انجــام دهنــد، وگرنــه بــا ایــن وضعیــت فعلــی بــه هیــچ عنــوان کســی در بخــش حمل ونقــل مســافر ســرمایه گذاری  اســت و 

کــرد. نخواهــد 
کننــد، ولــی اآلن همــان  ســازمان راهــداری قبل هــا یــک وام 4 درصــدی بــه بخــش حمل ونقــل اختصــاص مــی داد تــا بتواننــد نــاوگان را نوســازی 
کارش هــم باشــد به قــدری قوانیــن  گــر  کارش نیســت و حتــی ا کنــد و بــازار آزاد  هــم دیگــر وجــود نــدارد و فــرد بایــد ماشــین را از بــازار آزاد خریــداری 
ــه مــی رود از جانــش ســیر می شــود و منصــرف می شــود.  ک ــه تخلفــات  ــه رســیدگی ب کمیت ــه  ــرد ب ــه ف ــا هنگامی ک ــره وجــود دارد ت و بخشــنامه و غی
کنیــد خواهیــد  ج را محاســبه  کــه بــه فــرض تهران-اصفهــان یــا تهران-شــمال باشــد دخل وخــر گــر در بهتریــن خــط مســافری  در بهتریــن حالــت ا
ــان  ــزار توم ــان 8 ه ــون توم ــک میلی ــه ازای ی ــی ب ــی آورد؛ یعن ــت نم ــه دس ــم ب ــدی ه ــا ۹ درص ــود 8 ی ــرایط س ــن ش ــین در بهتری ــک ماش ــه ی ک ــد  دی
گــر کســی 5 میلیــارد تومــان پــول  ســود می کنــد در صورتــی بانــک بــه ازای هــر یــک میلیــون تومــان 16 هــزار تومــان ســود می دهــد؛ بــه عبارتــی ا
کــه ماشــین دارد  گرفــت، بــدون اینکــه بخواهــد در مقایســه بــا کســی  ماشــینش را در بانــک بگــذارد در مــاه ۷5 میلیــون تومــان به راحتــی خواهــد 
کــه بــه آن توجهــی نمی شــود و  هزینــه دیگــری داشــته باشــد، درصورتی کــه یــک ماشــین هرگــز چنیــن ســودی نــدارد. این هــا مــواردی اســت 
کــه دیگــر  کــه صاحــب یــک حمل ونقــل فوق العــاده فرســوده و ناتوانــی شــده ایم  ــاز می کنیــم و می بینیــم  گهــان چشــمانمان را ب کــرده نا خدای نا
گــر دوســت  کــه بگوییــم، آقایــان ا کنــد. وظیفــه مــا ایــن اســت  کرام الکاتبیــن اســت و کســی هــم نمی آیــد در آن ســرمایه گذاری  کــردن آن بــا  درســت 

گــوش ندهنــد. گــوش دهنــد و دوســت ندارنــد هــم  دارنــد 

با سازمان امور مالیاتی چه مشکالتی دارید؟  ●
کــه شــرکت چقــدر درآمــد دارد و چــه دارد. مــا  ســازمان امــور مالیاتــی هــم همین طــور اســت، مالیات هــای کان می گیرنــد و اصــًا محاســبه نمی کننــد 
کــه مالیــات گرفتــه شــود. گاهــی اوقــات مــن خــودم بــه اداره دارایــی مــی روم و می گویــم شــما  می رویــم و اعتــراض می کنیــم، می گوینــد دســتور اســت 
ج مــا را در نظــر بگیریــد، همیــن اجاره بهــای شــرکت یــا پــول آب و بــرق و هزینــه بیمــه را در نظــر بگیریــد چیــزی بــرای شــرکت  اصــًا نمی خواهیــد مخــار

کــه شــما دنبــال مالیاتــش می گردیــد. نمی مانــد 

با بیمه چه مشکالتی دارید؟  ●
بیمــه هــم بــه همیــن صــورت اســت. از نظــر مــن در بخــش حمل ونقــل به ویــژه حمل ونقــل مســافر بایــد حــق بیمــه کاهــش یابــد، همان طــور کــه گفتــم 
کثــرًا بــه دلیــل ســابقه شــغل پــدری یــا نداشــتن مهــارت دیگــر  کــه بخواهیــم ایــن پول هــا را بپردازیــم. ا کار مــا خدماتــی اســت و مــا چیــز خاصــی نداریــم 

بــه ایــن کار مشــغول هســتند.
گــر بــا هــر یــک از اعضــا  گــر بــه صنــف هیــچ کمکــی نمی کننــد، حداقــل مانع تراشــی هــم نکننــد. صنــف در ســطح کشــور فوق العــاده خســته اســت و ا ا
صحبــت کنیــد می بینیــد کــه جــز خســتگی، اســترس و ناراحتــی چیــز دیگــری نــدارد. مــا حتــی در زمــان اســتراحتمان هــم بالشــتمان ماننــد گوشــی کــه 
کــرده  کــه از شــرکت بیــرون می رونــد ســالم بــه مقصــد برســد و خدای نا کــه ایــن سرویســی  در حالــت ویبــره اســت می لــرزد، چــون بدنمــان بایــد بلــرزد 
در راه اتفاقــی برایــش پیــش نیایــد و از بینــی کســی خــون نریــزد؛ همــه مســافران را ماننــد اعضــای خانــواده خودمــان می دانیــم؛ از اســتاد دانشــگاه 
ــند.  ــز باش ــرم و عزی ــد محت ــم بای ــا ه ــرای م ــس ب ــتند، پ ــز هس ــان عزی ــرای خانواده هایش ــی ب ــه همگ ک ــر  کارگ ــک  ــا ی ــت ی ــد دول ــک کارمن ــا ی ــد ت بگیری
ــه مــردم  ــه بهتریــن نحــو اداره کننــد و بهتریــن ســرویس دهی را ب ــا تمــام ایــن مشــکات و ســختی ها ســعی کرده انــد حمل ونقــل را ب همــکاران مــا ب
ارائــه کننــد؛ در تمــام مراســمات از مراســم اربعیــن امــام حســین )ع( تــا مراســم ارتحــال حضــرت امــام، زمــان زلزلــه و دیگــر مراســمات یــا در زمــان دفــاع 
کــه پشــت ســر مــا می گوینــد صنــف فوق العــاده  کــه ســرویس حمل ونقــل کوتاهــی نکــرده اســت و برخــاف تمــام حرف هایــی  مقــدس می بینیــد 
کــه فوق العــاده نجیــب اســت و خیلــی  مظلــوم و نجیبــی اســت، گرچــه در هــر جایــی آدم بــد و خــوب وجــود دارد، ولــی صنــف مــا یــک صنفــی اســت 

مســئولیت ســنگینی بــر عهــده دارد.
در کشــورهای دیگــر ارزش باالیــی بــرای یــک راننــده قائــل هســتند، در همیــن ترکیــه ببینیــد چطــور بــه راننده هایشــان کاپیتــان می گوینــد. مردمشــان 
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گــر یــک دکتــر بــه اتــاق عمــل مــی رود و یــک مریــض را عمــل می کنــد و همــه مــا به عنــوان فامیل هــای آن مریــض  بــه ایــن درک و فهــم رســیده اند، ا
ــرای نجــات جــان او تشــکر می کنیــم، راننــدگان مــا حــدود 40 کیســه خــون را در هــر ســفر حمــل می کننــد و در یــک مســافت 18 ســاعته از  از دکتــر ب
کــه ایــن راننــده می کشــد بیشــتر از آن دکتــر اســت، امــا جایــگاه یــک دکتــر در ایــن  یــک طــرف کشــور بــه طــرف دیگــر آن می رونــد. بــاور کنیــد زحمتــی 
کــه حتــی بیمــه نــدارد کجاســت. مــا چنــد بــار پیشــنهاد  گرد راننــده  کشــور کجاســت و جایــگاه راننــده کجاســت یــا جایــگاه مالــک ماشــین یــا اصــًا شــا
کــه  گرد اتوبــوس شــده اســت. مــا انتظــار داریــم وقتــی دولــت می بینــد  کــه شــا کــرده  کــه فکــری بــه حالشــان کننــد، مگــر ایــن آدم چــه گناهــی  دادیــم 
ــا ایــن مســئولیت ســنگین وظایفشــان را بــه بهتریــن نحــوه انجــام می دهنــد کمکشــان  ــا ایــن نظــم و ترتیــب و ب یــک بخــش حیاتــی از کشــورش ب
گــر هــم کمکــی نمی کنــد چــوب الی چرخمــان نگــذارد، ولــی هــر روز بــا یــک بخشــنامه و اباغیــه کاری نکنــد  کار گرفتــه شــود و ا کنــد و یک گوشــه از 
کثــر مدیــران و صاحبــان شــرکت های مــا ماشین هایشــان را  گــر در همیــن اصفهــان ســراغ بگیریــد ا کــه همیــن ته مانــده افــراد هــم از صنــف برونــد. ا
فروختنــد و رفتنــد و دوســتان جدیــد جایگزیــن شــدند، ولــی مــدام بــا مــن در ارتبــاط هســتند و می گوینــد از کارشــان پشــیمان هســتند، درصورتی کــه 
خودشــان ماشــین دار بودنــد و وقتــی دیدنــد شــرکت ها بــه فــروش می رونــد گفتنــد خودمــان خریــداری کنیــم و می گوینــد مشــکاتمان صــد پلــه بدتــر 

شــده اســت. چــرا حمل ونقــل عمومــی مــا بایــد بــه ایــن نقطــه برســد؟!
ــا ایــن  کــه ب ــا مــن  ــا بــه او وام بدهنــد زودتــر وام می دهنــد ت کنــد ت گــر یــک ســوپرمارکتی کارگــرش را بــه بانــک معرفــی  هیــچ اعتبــاری هــم نداریــم، ا
شــرکت و دم ودســتگاه بــه کارمنــدم وام ندهنــد! هیچ چیــز را در نظــر نمی گیرنــد و فقــط می گوینــد بــه بهتریــن نحــوه بایســتید و بگردانیــد. درنهایــت 
کار مــردم بــه مــردم  گــذاری  کلیــه صنــوف و امــور مربــوط بــه مــردم بــه ایــن شــعار وا کــه دولــت در  کــه موفقیــت کشــور مــا در ایــن اســت  بایــد بگویــم 
ــذاری می شــود  ــه توســط مجلــس محتــرم قانون گ ک ــت نظــارت عالیــه خــود را داشــته باشــد؛ سیاســت گذاری های کان کشــور  پایبنــد باشــند، دول
کــه مربــوط بــه صنــوف هســتند بایــد بــا نظــر  کــه توســط رهبــر محتــرم ابــاغ می شــود، امــا آن سیاســت هایی  و یک ســری از سیاســت های کان هــم 

نماینــدگان حقیقــی صنــف تعییــن شــود و بــه مرحلــه اجــرا درآیــد، در غیــر ایــن صــورت هیــچ نتیجــه ای غیــر از ضــرر و مشــکات نخواهــد داشــت.

بنا بر نظر شما در حال حاضر نمایندگانی از صنوف وجود دارند، اما نمایندگان حقیقی نیستند، درست است؟  ●
کــه  گــوش داده نمی شــود و توجهــی بــه خواســت آن هــا نمی شــود و آن کســی هــم  کــه نماینــده حقیقــی صنــف هســتند بــه حرفشــان  آن هایــی 
ــتی  ــی کار درس ــم خیل ــم بگوی ــن بخواه ــر م گ ــت. ا ــم اس ــش فراه ــات برای ــه امکان ــد هم ــیده باش ــی رس ــه نمایندگ ــی ب ــن نوع ــواه م ــرض به دلخ ــه ف ب
ح  ــه مــا ده دفعــه یــک موضوعــی را مطــر ــی گــوش شــنوایی وجــود نداشــته اســت. هنگامی ک ــه خیل ک ــوده  ــدم ایــن ب ــه مــن دی ک نمی شــود. چیــزی 
می کنیــم، ولــی بــه آن ترتیــب اثــری داده نمی شــود؛ یعنــی اینکــه می خواهیــم شــما را خســته کنیــم و آن قــدر به عنــوان نماینــده صنفتــان بــه شــما 

بی احترامــی می کنیــم تــا خودتــان خســته شــوید و خواســته مربــوط بــه حقــوق صنفتــان را پیگیــری نکنیــد.

کنــد، آیــا راه حلــی هــم از جانــب   ● کــه بایــد طــرز نــگاه مســئوالن بــه اصنــاف تغییــر  عــالوه بــر اینکــه می گوییــد راه حــل ایــن اســت 
گیــرد؟ کــه ایــن تعامــل بهتــر شــکل  اصنــاف وجــود دارد 

گــر مــن مســئولیت دولتــی  کمیتــی بایــد تغییــر کنــد. بــه فــرض ا اصنــاف کــه بــه هــر  صــورت تعاملشــان را داشــته اند و در ارتبــاط هســتند، آن نــگاه حا
کــم را هــم همیــن مــردم پشــت ایــن میــز قــرار  کــه مــن حا کــم هســتم و بایــد بدانــم  ــر مــردم حا کــه مــن ب ــد ایــن نگاهــم را تغییــر بدهــم  دارم، بای
کــه خواســتم  کــه منافــع مــردم تأمیــن شــود، نــه اینکــه هــر طــوری  کــه از حقوقشــان دفــاع کنــم و سیاســت هایی تدویــن کنــم  داده انــد و گفته انــد 
کــه واقعــًا  کــه بایــد کســانی  کــه بــه صنــوف می توانــم بکنــم ایــن اســت  رفتــار کنــم؛ تــا ایــن نــگاه تغییــر نکنــد چیــزی درســت نمی شــود. توصیــه ای 
در وجــود خودشــان می بیننــد و می داننــد و می تواننــد از حقــوق صنــف بــدون تعــارف و رودربایســتی دفــاع کننــد را بــه عنــوان نماینــده صنــوف 
کــه می رونــد در صنــوف تــا بله قربان گــو باشــند و از طرفــی هــم منافــع را بــه نفــع شــخص  کننــد. مــا یک ســری از افــراد را می بینیــم  انتخــاب 
کــه آیــت اهلل رئیســی در حــال رســیدگی بــه ایــن  خ می دهــد. خوشــبختانه در حــال حاضــر می بینیــد  کــه ر خودشــان جمــع کننــد، ایــن اتفاقــی اســت 

قبیــل مــوارد هســتند.
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آیا شما هم از اقدامات قوه قضائیه بهره ای برده اید؟  ●
همین کــه اعــام می شــود بــا فــان مدیــر متخلــف در فــان شــهر برخــورد شــد بــرای مــا ملمــوس اســت و در دیگــر مکان هــا مشــاهده می کنیــم و 
گــر ایــن اقدامــات  گــر بــه آقــای رئیســی دسترســی داشــتم دســت ایشــان را می بوســیدم، چــرا؟ چــون ا کــه تأثیرگــذار بــوده اســت. مــن ا می بینیــم 
بــا همیــن شــدت و حــدت ادامــه داشــته باشــد خیلــی از مــوارد برطــرف خواهنــد شــد. کارهــا واقعــًا بی دروپیکــر شــده بودنــد و کســانی دســت بــه 
خ  گــر از ابتــدا بــا چهــار مــورد بــزرگ از این هــا برخــورد می شــد هیچ کــدام از ایــن اتفاقــات بــه ایــن شــکل ر کــه واقعــًا درســت نیســت. ا کارهایــی زده انــد 
کــه بایــد می شــد نشــده اســت، ولــی اآلن خوشــبختانه لمــس می کنیــم؛ به طــور مثــال یــک جایــی یــا جلســه ای می رویــم  نمی دادنــد. برخــوردی 
کــه آن هــا به اصطــاح خودشــان را جمع وجــور  و می گوییــم خوشــبختانه قــوه قضائیــه به خوبــی در حــال برخــورد بــا متخلفــان اســت. می بینیــم 
گــر بــه فــرض جایــی از کار به درســتی پیــش نــرود مــا مجبــور خواهیــم  کــه ا می کننــد؛ به عبــارت دیگــر مــن خیلــی محترمانــه منظــورم را می رســانم 
بــود بــه قــوه قضائیــه پنــاه ببریــم؛ البتــه دنبــال ایــن کارهــا نبــوده و نیســتیم و همــواره خواســته ایم مســائلمان در درون خانــواده حمل ونقــل حــل 
کــرده  گــر مــا بــه دنبــال کارهایشــان نرویــم خدای نا شــود، امــا گاهــی اوقــات می بینیــم کــه هیــچ بهایــی داده نمی شــود و صنــف هــم از مــا توقــع دارد، ا
کــه نکنــد دستشــان بــا فــان جــا یکــی اســت؛ بنابرایــن می رویــم و از طریــق قــوه قضائیــه رســیدگی می کنیــم. یــک وصلــه ای بــه خودمــان می چســبد 
در هــر صــورت مــا امیــدوار هســتیم ایــن مســائلمان هــم در رابطــه بــا مالیــات صنــف، هــم در ارتبــاط بــا وضعیــت راننده هــای مــا کــه یکــی از پرخطرترین 

کواریومــی نشســته اند و زحمــت می کشــند، دیــده شــده و بــه آن هــا رســیدگی شــود. و پرریســک ترین صنــوف کشــور هســتند و پشــت یــک شیشــه آ

آیا این شغل جزء مشاغل سخت است؟  ●
گــر هــم بشــود بــا چــه حقوقــی می خواهــد صــورت  کــه در ایــن دســته قــرار بگیــرد، ولــی هنــوز ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت، ولــی ا مــا دنبــال ایــن هســتیم 
ــل  ــه او بدهنــد؟ حداق ــد ب ــال کار و زحمــت شــبانه روزی می خواهــد بازنشســته شــود آن وقــت چــه حقوقــی می خواهن ــا ســی س ــده ب ــرد! یــک رانن گی
کار را می دهنــد. آن وقــت ایــن راننــده بــا ســی ســال کار صاحــب زن و بچــه و عــروس و دامــاد اســت، ایــن حقــوق پــول آب خوردنــش  حقــوق اداره 
کــه بــه نظــر مــن دولــت بایــد از یــک بخشــی شــروع کنــد. در زمــان دولــت  هــم نمی شــود چــه برســد بــه مــوارد دیگــر. این هــا همــان اصاحاتــی هســتند 
کــه در بــازار کار می کردنــد را تقبــل کردنــد و تــا  کــه نیمــی از حــق بیمــه راننــدگان و باربرانــی  کــه ارائــه شــد ایــن بــود  نهــم یکــی از بزرگ تریــن خدماتــی 
کــه آن را هــم در حــال  کــه به تازگــی وارد ایــن کارهــا می شــوند بایــد خودشــان به صــورت کامــل بپردازنــد  اآلن هــم ادامــه دارد، ولــی شــنیدم کســانی 
پیگیــری هســتیم تــا ایــن مســئله برطــرف شــود و نکتــه دیگــر اینکــه بایــد ایــن امــکان را تســری بدهنــد و بخشــی از هزینه هــای بیمــه ایــن راننــدگان را 
گــر ایــن فــرد بازنشســت شــد در زمــان بازنشســتگی حقــوق خوبــی بــه وی پرداخــت شــود. چــرا حقــوق دریافتــی  دولــت تأمیــن کنــد، بــه ایــن منظــور کــه ا
کــه اآلن بــرای بیمــه می دهــد پرداخــت کنــد، همیــن اآلن هــم به ســختی نیمــی از  راننــدگان بســیار پاییــن اســت؟ راننــده نمی توانــد بیشــتر از چیــزی 

حــق بیمــه را پرداخــت می کنــد.
این هــا مــواردی هســتند کــه دولــت می توانــد کمــک کنــد؛ البتــه مــا شــرایط را هــم در نظــر می گیریــم، ان شــاءاهلل شــرایط اقتصــادی رو بــه بهبــود برونــد 
گــر یکــی از همیــن دزدی هایــی کــه می شــنویم را بگیریــم و در صنفمــان توزیــع کنیــم مــن فکــر  و مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی هــم ادامــه داشــته باشــد؛ ا
می کنــم کــه وضعیــت راننــدگان مــا از ایــن رو بــه آن رو تغییــر کنــد. ان شــاءاهلل کــه اقدامــات قــوه قضائیــه ادامــه یابــد و بــا هرکســی کــه فســاد اقتصــادی 
دارد و منافــع گروهــی را بــرای منافــع شــخصی هــدر می دهــد برخــورد شــود و امــور در همه جــا و همــه صنــوف اصــاح شــود و برســیم به جایــی کــه ملــت 

هــم از لحــاظ اقتصــادی و هــم از لحــاظ روحــی وضعیــت بهتــری پیــدا کننــد.

کــرده باشــید و بــه نتیجــه   ● کار شماســت پیگیــری  کــه فعالیتشــان در راســتای  آیــا پیــش آمــده مســئله ای را بــا همــکاری اصنافــی 
رســیده باشــید؟

گــر اتحادیــه داشــتیم آن وقــت اتــاق اصنــاف بــود و می رفتیــم و بــا دیگــر اصنــاف صحبــت می کردیــم، ولــی اآلن  ج کردنــد؛ ا مــا را از قانــون اصنــاف خــار
کــه قانــون شــما قانــون خــاص اســت. یــک مدتــی هــم قانــون اتحادیه هــا بازگشــت، ولــی دوبــاره مانــع آن شــدند. شــاید شــخصًا ارتبــاط  می گوینــد 

داشــته باشــیم، ولــی به صــورت مجموعــه ای خیــر.
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در حال حاضر با اتاق ایران و دیگر اتاق های مربوطه در ارتباط نیستید؟  ●
در ارتبــاط هســتیم و بــه جلســات می رویــم، ولــی کار خاصــی انجــام نمی شــود و آن هــا هــم کار خودشــان را می کننــد و بــه فکــر ایــن نیســتند کــه صنــف 
کــه گفتــم نماینــده حقیقــی نباشــند. باالخــره مــا  کــه در آنجــا حضــور دارنــد همان طــور  مــا چــه آینــده ای خواهــد داشــت. شــاید خیلــی از نمایندگانــی 

کــه افــراد می رونــد یــک مــاه پیــش از انتخابــات کارت بازرگانــی می گیرنــد تــا بتواننــد در انتخابــات آن شــرکت کننــد و رأی بیاورنــد. دیده ایــم 
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ب- کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری

3- سید ابوالفضل اشرف منصوری؛ رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری مسئوالن حفاظت فنی، 

ایمنی و بهداشت کار کشور

بــه نظــر شــما در سیاســت گذاری های نظــام حکمرانــی چطــور می توانیــم از ظرفیت هــای انجمن هــای حرفــه ای و صنفــی   ●
کنیــم؟ اســتفاده 

ع صحبــت  ایــن حــرف دل ماســت. در آخریــن مصاحبــه ای کــه بــا ایلنــا داشــتم و در ســایت کانــون گذاشــته شــده اســت دقیقــًا دربــاره همیــن موضــو
کنــدی بــه بحــث  کنــد اســت و ایــن ســنگینی و  کــه بدنــه دولــت فوق العــاده بــزرگ، ســنگین و  کــردم. بزرگ تریــن معضــل مــا در ایــران ایــن اســت 
کاری بــه دولــت منحصــر می شــود؛ یعنــی دولــت  کارشناســی و مدیریتــی تعمیــم داده شــده اســت درنتیجــه در ایــران تمــام مســائل  اجرایــی، 
ــای  کاره ــتر  ــد و بیش کن ــدود  ــارت مح ــه نظ ــش را ب کمیت ــد و حا ــته باش ــی داش ــه نظارت ــد جنب ــت بای ــه دول ــد؛ درحالی ک ــه می کن ــز مداخل در همه چی
کشــورهای توســعه یافته و پیشــرفته دقیقــًا ایــن قانــون را رعایــت می کننــد؛ یعنــی ان جی اوهــا، اصنــاف، تشــکل ها  اجرایــی را مانیتــور نمایــد. 
کــه تخصــص  گســترده و قدرتمنــد هســتند و در مقابــل دولت هــا کوچــک و نظاره گرنــد. مثــًا در بحــث ایمنــی  ــا ســندیکاها فوق العــاده بــزرگ و  ی
کار ژاپــن،  خ حــوادث ناشــی از  ــر ــه اول ایمنــی جهــان ژاپــن اســت. ن ــم. رتب کشــور جهــان از نظــر ایمنــی رتبــه 102 را داری ماســت، در جمــع 18۹ 
گــر  کارگاهــی در ژاپــن از محیط هــای زندگــی ایمن تــر اســت. مــا رتبــه 102 هســتیم؛ یعنــی ا تقریبــًا نزدیــک بــه صفــر اســت؛ یعنــی محیط هــای 
کار 18۷0 نفــر  ــر حــوادث ناشــی از  ــال در یــک ســال در اث ــرای مث ــی، ب ــار پزشــکی قانون کنیــد، متوجــه می شــوید طبــق آم ــار حــوادث توجــه  ــه آم ب
گــر شــغل جوشــکاری را در  کشــته می دهــد. بــرای مثــال ا کار  ــر حــوادث ناشــی از  کار، 6 براب کنــار آن بیماری هــای ناشــی از  کشــته داشــته ایم. در 
نظــر بگیریــد، یــک جوشــکار در رونــد زندگــی خــود بــه انــواع و اقســام بیماری هــای شــغلی منجــر بــه فــوت مبتــا می شــود. منتهــا غالبــًا نمی داننــد 
کار اســت،  کار اســت و تصــور می شــود علــت آمــار بــاالی فــوت بیمــاری زمینــه ای بــوده؛ درواقــع بیماری هــای ناشــی از  ایــن بیماری هــا ناشــی از 
کــه در ایــن مــورد رتبــه ســیزدهم را دارد، بــرای ایــن مســائل تمهیداتــی اندیشــیده  امــا در کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی یــا بــرای مثــال روســیه 
کنترل هــای مضاعــف اســتفاده می کننــد. ایــن  می شــود و مثــًا روی ان جی اوهــا و اصنــاف یــا ســندیکاها ســرمایه گذاری می کننــد و از آن هــا بــرای 
ــادا ان جی اویــی وجــود دارد  کان ــم. در  ــری داری ــام دقیق ت کــه تخصــص خــود ماســت، آمــار و ارق ــه در بحــث ایمنــی  ک ــرای ایــن اســت  مثال هــا ب
کــه آیین نامــه  تحــت عنــوان HSE. همچنیــن OSHA )اداره ایمنــی و بهداشــت شــغلی( نیــز یــک ان جــی اوی بین المللــی مســتقر در آمریکاســت 
ــه اجــازه  ک ــًا در ژاپــن ان جی اوهــای صنفــی به قــدری قــوی هســتند  ــا مث ــرد دارد. ی کارب ــا  ــد در تمــام دنی ــه تدویــن می کن ک و دســتورالعمل هایی 
ــج مضاعفــی هــم دارد. در حــال حاضــر یکــی از  کنترل هــای مضاعفــی دارد و نتای ــه  ک ــر آســیب ببینــد. این هــا مســائلی اســت  ــد یــک نف نمی دهن
ــز  ــه دو طــرف می ک کاری داشــته باشــیم  ــد شــورای عالی  ــا بای ــر ســر حداقــل حقــوق و دســتمزد اســت. چــرا م ــران هرســاله ب ــا در ای درگیری هــای م
کارفرمــا  کارفرمایــان و )2( دولــت. دولــت بزرگ تریــن  کانــون عالــی  کارفرمــا؛ یعنــی )1(  کارگــر؟ دو طــرف  کارفرمــا باشــد و یــک طرفــش  کــره آن  مذا
کــه تــورم روزبــه روز  کننــد. از طرفــی شــما شــاهد هســتید  کمتــر  کارگــر را  کارمنــد و  کــه حقــوق  در ایــران اســت. ایــن دو طــرف بــه دنبــال ایــن هســتند 
کنیــد. در حــال حاضــر مــا حقوق بگیرهــای  اضافه تــر می شــود. بــرای مثــال شــما حقــوق و هزینــه زندگی تــان در نســبت بــا خــط فقــر مقایســه 
گــر بخواهیــد یــک خریــد ســاده در ســوپرمارکت داشــته  کــه حقوقشــان بیــن یــک تــا 3 میلیــون تومــان اســت. شــما در حــال حاضــر ا زیــادی داریــم 
ــن  ــرای ای ــی او ب ــا ان ج ــن ی ــا انجم کار ی ــورای  ــث ش ــت. بح ــات ماس ــه معض ــا هم ــد. این ه کنی ــت  ــد پرداخ ــان بای ــزار توم ــی 300 ه ــید 200 ال باش
کــه  گــچ کاران ایــن اختیــار داده شــود  کارگــران ســاختمانی، بناهــا، نقاشــان،  کــه بــه ان جــی او جوشــکاران، ان جــی او  کــه امــکان آن باشــد  اســت 
خ ســندیکای گچ کارهــا ]بــرای حداقــل  کــه بــرای مثــال نــر کننــد  کار و وضعیــت معیشتی شــان پایــه حقوقــی مصــوب  بــه فراخــور حــال و ســختی 
خ دســتمزد  کارشــان مشــخص، تخصصــی و تعریف شــده اســت درنتیجــه صنفشــان می توانــد نــر دســتمزد[ ایــن مبلــغ اســت. این هــا شــرایط 
کــه  کار می کننــد، چــه آن هایــی  کوره پزخانــه  کــه در  گروهــای شــغلی، چــه آن هایــی  کنــد؛ امــا در حــال حاضــر یــک قاعــده دربــاره همــه  مشــخص 
ــوق  ــک حق ــغلی ی ــای ش گروه ه ــه  ــرای هم ــت و ب ــاری اس ــد ج کار می کنن ــاع  ــه در ارتف ک ــانی  کس ــا  ــد، ی کار می کنن ــی  ــد آب و هوای ــرایط ب ــًا در ش مث
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کار اســت. کیفیــت  وجــود دارد. تبعــات ایــن مســئله نارضایتــی شــغلی و پاییــن آمــدن 
کــه بــرای کوچک ســازی پیکــره دولــت نوشــته شــده رعایــت نمی شــود. مــا روزبــه روز بدنــه  ایــن عوامــل تأثیرگــذاری هســتند. متأســفانه اصــل 44 
گــر قــرار شــود انجمــن  گــر هــم ســنگین تر نکنیــم، همیــن وضعیــت نامطلــوب را حفــظ می کنیــم. از ســوی دیگــر مثــًا ا دولــت را ســنگین تر می کنیــم یــا ا
کــه خــود  گــزارش بدهیــد  صنفــی محققــان و تحلیل گــران بــرای شــما راه انــدازی شــود، قــدرت مانــور نــدارد؛ یعنــی دســت آخــر شــما بایــد بــه نهــادی 

آن نیــز متصــل بــه دولــت اســت.

کشــور قائــل   ● بــرای مشــارکت انجمن هــای حرفــه ای و صنفــی در سیاســت گذاری و حکمرانــی  چــه ضــرورت و جایگاهــی 
ــه  ــر را ب ــگاه مدنظ ــد جای ــور می توانن ــی چط ــای صنف ــه انجمن ه ک ــد  ــح دهی ــوط توضی ــورت مبس ــت به ص ــن اس ــر ممک گ ــتید؟ ا هس

دســت بیاورنــد و در حــال حاضــر چــه جایگاهــی دارنــد؟
گــذار شــود. تــرس از فعالیت هــا و تصمیمــات خــاف منافــع دولــت بایــد از بیــن بــرود و اعتمــاد ایجــاد  اول بایــد بــه آن هــا اعتمــاد شــود و کار بــه آن هــا وا

شــود.

کــه دولــت هرگونــه انبســاط در انجمن هــا و ســندیکاها   ● ایــن نگرانــی دولــت بایــد بــه چــه صورتــی مرتفــع شــود؟ در شــرایطی 
را مســاوی بــا انقبــاض در بدنــه و قــدرت می بینــد قاعدتــًا ایــن اعتمــاد نه تنهــا از ســمت دولــت، بلکــه از ســمت انجمن هــا نیــز 

به راحتــی بــه وجــود نمی آیــد.
ــا  ــط را ب ــم ضواب ــا می توانی ــه م ک ــت  ــه ای اس ــا به گون ــگ م ــس فرهن ــت دارد. پ ــط ارجحی ــر ضواب ــط ب ــران رواب ــگ دارد. در ای ــه فرهن ــتگی ب ــه بس البت
روابــط دور بزنیــم. البتــه فرهنــگ اجتماعــی مــا متأثــر از محیــط پیرامونــی نیــز هســت. شــما وضعیــت رانندگــی را مشــاهده کنیــد و آن را بــا کشــورهای 
کــه می گوییــم بی فرهنــگ هســتند نــگاه کنیــد، در همیــن کشــورها آن قــدر رعایــت  گــر بــه کشــورهای حــوزه خلیــج  دیگــر مقایســه کنیــد. حتــی ا
کــه شــما بــاور نمی کنیــد. اصــًا چــرا کشــورهای ]حــوزه[ خلیــج فــارس؟ شــما بــه کیــش برویــد  کیفیــت رانندگــی می کننــد  می کننــد و دقیــق و منظــم و با
و یــک ماشــین اجــاره کنیــد. چــون مقــررات رانندگــی در کیــش فوق العــاده ســخت گیرانه اســت و جریمه هــای ســنگین دارد، پــس مجبوریــم درســت 
غ از اعمــال روابــط اســت. در اینجــا تــا چنــد ســال پیــش از هــر صــد نفــر،  کــه فــار رانندگــی کنیــم. پــس ایــن متأثــر از قوانیــن ســخت گیرانه ای اســت 
نــود نفــر کمربنــد ایمنــی را نمی بســتند. بــه همیــن دلیــل، تبلیغــات مداومــی دربــاره جریمــه نبســتن کمربنــد ایمنــی خــودرو پخــش شــد. بــرای مــردم 
ح نبــود. مــردم از تــرس پرداخــت ســی هــزار تومــان جریمــه کمربنــد خــود را بســتند. در حــال حاضــر، ۷0 درصــد راننده هــا  بحــث جانــی و ایمنــی مطــر
کمربندشــان را می بندنــد. خیلــی چیزهــا را مجبوریــم بــدون کوتاهــی اعمــال کنیــم. وقتــی اینچنیــن شــود ]قوانیــن[ نیــز به درســتی رعایــت می شــوند. 
گــر یــک نفــر تحــت مســئولیت شــما در ایــن کشــورها آســیب ببینــد و از بیــن  تصــور نکنیــد بحــث ایمنــی در آمریــکا یــا اروپــا فرهنگشــان بــوده اســت. ا
ــوادث  ــد. ح ــی نیفت ــا اتفاق ــد ت ــی کنن ــه ایمن ــر هزین ــد ده براب ــح می دهن ــه ترجی ک ــخت گیرانه ای دارد  ــی س ــرایط قضائ ــه و ش کم ــدری محا ــرود، به ق ب
خ تولیــد ناخالــص ملــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن چهــار درصــد بــا دالر 3200 یــا 4000 تومانــی، بــه رقمــی  ناشــی از کار، چهــار درصــد نــر
ــی چنــد  نزدیــک بــه ســی هــزار میلیــارد تومــان می رســید. ســازمان تأمیــن اجتماعــی حاضــر اســت ایــن هزینه هــای میلیــاردی را پرداخــت کنــد، ول
کار و بازنشســتگی  ریــال هزینــه فرهنگ ســازی نکنــد. ســازمان تأمیــن اجتماعــی می گویــد: مــن جبــران خســارت دهــم، بیمــه ازکارافتادگــی، ســختی 
کارگــر از  کــه  کنــد  پیــش از موعــد می دهــم، ولــی حاضــر نیســت یک هــزارم آن درآمدهــای میلیــاردی را بــرای فرهنگ ســازی جامعــه کارگــری هزینــه 

بیــن نــرود.

ــر ســر تعــارض منافــع   ● ح نیســت، موضــوع ب منظــور شــما از فرهنگ ســازی چیســت؟ فکــر می کنــم اینجــا بحــث فرهنــگ مطــر
کارگــر رنــگ کاری هــر روز به طــور مــداوم در معــرض ابتــال بــه انــواع بیماری هــای تنفســی و ریــوی اســت  اســت. وقتــی بــرای مثــال 
کارگــر رنــگ حقــوق  کــه آن  کارفرمایــی حقــوق می گیــرد  کارخانــه خــود از همــان  کار و یــا HSE آن  و مســئول بهداشــت و ایمنــی 
گــر بتوانــد به طــور  ــازه ا کار- ت کارفرمــا ترجیــح می دهــد بــه جــای ایمن ســازی محــل  کــه  ــا زمانــی  می گیــرد، نتیجــه چــه می شــود؟ ی
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کاهــش دهــد نتیجــه چــه می شــود؟ ایــن نظــارت و  کار ســن بازنشســتگی را  گرفتــن ســختی  کنــد، بــا در نظــر  کامــل آنجــا را ایمــن 
کیســت؟ مطالبه گــری بــر عهــده 

ــا مــا وســایل و امکاناتــی بــرای از بیــن بــردن ایــن خطــر و آســیب  دربــاره اینکــه می گوییــد از بــوی رنــگ ریــه کارگــران از بیــن مــی رود بایــد بگویــم آی
نداریــم؟ جلســه ای بــا نماینــدگان WHO)ســازمان بهداشــت جهانــی( داشــتیم. در آن جلســه مــن و زنده یــاد آقــای نوربخــش )رئیــس ســازمان تأمیــن 
خ بیماری هــای شــغلی در کشــورهای اروپایــی چقــدر اســت؟  اجتماعــی( و تعــدادی دیگــر از دوســتان بودیــم. آقــای نوربخــش ســؤال پرســیدند کــه نــر
کارگــر رنگــی  آن هــا گفتنــد مــا اصــًا چنیــن چیــزی نداریــم. آنجــا بیماری هــای شــغلی را امحــا کرده انــد و بــه صفــر رســانده اند. مثــًا در چیــن بــرای 
کــه بــا محیــط آلــوده  کــه در محیــط آلــوده پــر از رنــگ و ســرب کار می کنــد، فن هــای صنعتــی قــرار می دهنــد و او را در اتاقــک اپراتــوری قــرار می دهنــد 
کــه ذره ای مــواد آالینــده وارد ریــه او نشــود. تمــاس نداشــته باشــد یــا لباس هــای ایزولــه و ماســک های تنفســی بــه او می دهنــد و تجهیــزش می کننــد 
گــر بحــث تعــارض منافــع هــم در کار نباشــد بســتگی بــه توســعه آن کشــور دارد. مثــًا در قســمت رنــگ کارخانــه ایران خــودرو همــه آن مــواردی  اینجــا ا
کــه ذکــر کردیــد رعایــت می شــوند؛ امــا ابزارآالتــی کــه در ایــران اســت، آن چیــزی نیســت کــه مثــًا در آلمــان اســت و آن کیفیــت و کارایــی را نــدارد. همــه 
کارکنــان آنجــا می گفتنــد کــه بــه هــر حالــی بخــش از آلودگــی وارد مجــاری تنفســی آن هــا خواهــد شــد. درنتیجــه یــا آنکــه ایــران تــوان تولیــد یــا تهیــه آن 

گــر دارد بخــش ســرمایه داری بــه دلیــل ذی نفــع بــودن از شــرایط موجــود ایــن کار را نمی کنــد. ابــزارآالت ایمنــی اســتاندارد را نــدارد و یــا ا
کــه در بخــش کوره هــای رنــگ کار می کنــد، همــان پــول  یکــی از مــوارد مدنظــر همیــن اســت. تأمیــن اجتماعــی بــه جــای آنکــه دیــه کارگــری را بدهــد 
کــه اتفــاق افتــاد همــه شــور حســینی گرفتــه بودنــد. معمــواًل وقتــی  را می توانــد بــه کارفرمــا یــا صاحبــان صنایــع پرداخــت کنــد. حــوادث معــدن یــورت 
حادثــه ای اتفــاق می افتــد، همــه می خواهنــد همــه کار کننــد. یــک مــاه کــه گذشــت، همــه ســرد می شــوند. بعــد از پاســکو چــه اســتمرار نظارتــی وجــود 
ــم و عکــس و گریه هــای آتش نشــانان نشــان داده شــد و بعــد هــم تمــام شــد و رفــت. معــادن مــا فوق العــاده معــادن  داشــت؟ طــی دو ســه مــاه فیل
بی کیفیــت و غیراســتانداردی هســتند. تمــام فکــر و ذکــر معــدن دار ایــن اســت کــه چیــزی را کــه الزم دارد اســتخراج کنــد )البتــه ممکــن اســت خیلی هــا 
ک  گــرد و خــا ک و پــر از  کــه صبــح تــا شــب در آن محیــط تاریــک نمنــا هــم این گونــه نباشــند(. پــول و ســود و ســرمایه برایــش مهــم اســت. کارگــری 
کــه نامــه ای بــرای ریاســت جمهوری و وزارت صنعــت ارســال کنیــم تــا  کار می کنــد دیــده نمی شــود. همــه در جلســه معــاون وزیــر هیجــان زده شــدند 
بودجــه ای ]بــرای ایــن کار[ تعریــف کننــد. بــرای مانیتورینــگ یــا تأمیــن تجهیزاتــی کــه الزم و ملــزوم معــدن دار اســت بودجــه ای تعریــف شــود. مرتــب 

جلســه برگــزار شــد و وقــت مــا و همــه گرفتــه شــد، امــا نتیجــه ای نداشــت. مــا خــوب حــرف می زنیــم، امــا عمــل نمی کنیــم.
ــودن  ــذار نمی کنیــم چیســت؟ ذی نفــع ب گ ــه انجمن هــای صنفــی وا ــه ایــن مــوارد را ب ک ــی  ــه جــواب هســتیم. یکــی از دالیل پــس در حــال رســیدن ب
گــر در یــک صنــف ان جــی او را وارد ایــن قضیــه کنیــد آن ان جــی او درنهایــت بایــد پاســخگو باشــد. در ایــن سیســتم  و رانــت و تعــارض منافــع. شــما ا
کــه هزارتــو دارد، بــه هــر کســی ارجــاع می دهیــم؛ یــا می گویــد شــخص دیگــری کارشــناس اســت یــا می گویــد مــن بــه فــرد  گســترده و ســنگین دولتــی 
گــذار کــرده ام. در ایــن سیســتم مشــخص نیســت چــه کســی بایــد پاســخگو باشــد. نکتــه ای کــه شــما می گوییــد درســت اســت؛ مثــًا انجمــن  دیگــری وا
خودروســازان ســبک یــا ســنگین و انجمــن قطعه ســازان بایــد در نظــارت حضــور داشــته باشــند. بــه این هــا بایــد مســئولیت داده شــود، اعتمــاد شــود 
و بازخواســت شــوند. در حــال حاضــر ســازنده دولــت اســت. نظــارت بــا دولــت اســت. فروشــنده دولــت اســت. بهره بــردار و ســودبرنده دولــت اســت. 
گــذار کنیــم خیلــی می توانیــم نتیجــه مثبــت بگیریــم. در  گــر بدنــه دولــت را کوچــک و کارهــا را وا در ایــن میــان خریــدار و متضــرر کیســت؟ پــس مــا ا
کــه شــما از پیگیــری ایــن وضعیــت اســفبار اســت  حــال حاضــر در وزارت کار، هــر کســی مســئولیت یــک مســئله را بــه دیگــری ارجــاع می دهــد تــا جایــی 

خســته می شــوید.

کــه در آن کشــورها انجمن هــای صنفــی و حرفــه ای   ● در حــال حاضــر بجــز کشــور ژاپــن چــه تجــارب جهانــی دیگــری وجــود دارنــد 
را بــا نظــام حکمرانــی همــکاری داشــته باشــند؟

کشــورهای اروپایــی، آمریــکای شــمالی، اســترالیا، جنــوب شــرقی آســیا و... تجربه هــای خیلــی موفــق و خوبــی داشــته اند و خروجی هایشــان را شــما 
ــد و صــاح قشــر و  ــد. این هــا تصمیم گیرنــده بودن ــه کارگــری از چیــن بــه دفتــر مــن آمدن مشــاهده می کنیــد. مثــًا ســال گذشــته یــک هیئــت بلندپای
کــه مثــل شــما مســئولیت تهیــه تحقیــق و پژوهــش را دارد، چــه  جامعــه کارگــری را تشــخیص می دادنــد. در حــال حاضــر شــما می دانیــد، همــکاری 
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کــه یــک تشــکل صنفــی، بــه نــام تشــکل پژوهشــگران و محققــان حــوزه  مســائلی پیــش روی خــود دارد و چــه نقــاط قــوت و ضعفــی دارد. شــما وقتــی 
کار مــا چــه مقــدار ســاعت کار الزم دارد و چــه میــزان هزینه هــای شــخصی و اداری  جهــاد دانشــگاهی داشــته باشــید، می توانیــد از طریــق آن بگوییــد 
کــه وارد ایــن شــغل می شــوند تقویــم آموزشــی بدهــد. بــرای مثــال مــا پیــش از ظهــر جلســه ای  دارد. انجمــن خــودش می توانــد بــرای آمــوزش کســانی 
کــه راننده هــای مــا بایــد یــک آمــوزش رانندگــی تدافعــی یــا اطفــای  بــا انجمــن راننــدگان درون شــهری و برون شــهری داشــتیم. آن هــا می گفتنــد 
ــن  ــد. ای ــه کن ــرای آن تهی ــی ب ــه آموزش های ک ــت  ــال آن اس ــه دنب ــرده و ب ک ــی  ــا را پیش بین ــی نیازه ــن صنف ــن انجم ــس ای ــد. پ ــودرو ببینن ــق خ حری
کــه کارفرمــا حق الزحمــه  کار اســت، دچــار معضــل نشــود و یــا نظــارت می کنــد  کــه در جامعــه صنفــی مشــغول بــه  کــه فــردی  آموزش هــا بــرای آن اســت 
راننــده را درســت پرداخــت کنــد؛ امــا دولــت همــه این هــا را یــک کارگــر واحــد می بینــد چــه محقــق، چــه مهنــدس عمــران یــا کارگــر صفــر. لــذا الزم اســت 
کــه مربــوط بــه تشــکات صنفــی  گــذاری بــه انجمن هــای صنفــی اعتمــاد بیشــتری شــود. خــواه از طریــق اصــاح فصــل 6 قانــون کار  روی اعتمــاد و وا

اســت، خــواه از طریــق اصــاح قانــون اساســی یــا مصوبــات مجلــس.

کــه ایــن تجربه هــای موفــق جهانــی به صــورت پژوهشــی بررســی شــوند و ارائــه شــوند )نــه به صــورت دولتــی   ● جایــی وجــود دارد 
بلکــه در اصنــاف و انجمن هــا(؟

کــه ســایت های خودشــان را دارنــد و خروجی هــای  بلــه OSHA )اداره ایمنــی و بهداشــت شــغلی( یــک نمونــه اســت. این هــا ان جی اوهایــی هســتند 
خیلــی خوبــی در حــوزه HSE داشــتند و در جهــان از خروجی هــا و دســتاوردهای آنــان اســتفاده می شــود. مــا بــرای بســیاری از اســتانداردهای خــود بــه 
گــر در اینترنــت  ع می کنیــم و آیین نامه هــای مــا برگرفتــه از آن هاســت. دســتاوردها و عملکــرد این هــا در سایت هایشــان موجــود اســت و ا آنــان رجــو

جســتجو کنیــد بــرای شــما نمایــش داده می شــود.

مهم تریــن مشــکالت و مســائل اعضــای صنــف و حرفــه شــما در ارتبــاط بــا بوروکراســی و نظــام حکمرانــی کشــور چیســت؟ در   ●
کار، وزارت بهداشــت  کــدام ســازمان ها )ســازمان تأمیــن اجتماعــی، ســازمان امــور مالیاتــی، تســهیالت بانکــی، وزارت  ارتبــاط بــا 

و ...( دچــار مســائل و موانعــی بــرای ایفــای نقــش خــود شــده اید؟
کــه عمدتــًا بــرای مــا پیــش می آیــد ایــن اســت، بــه دلیــل آنکــه می خواهیــم بحــث ایمنــی را رعایــت کنیــم، خوشــایند خیلــی از  مشــکل و مســئله ای 
گــر طبــق قانــون کار، یــک اتــاق رنــگ را بــرای بحــث اصــاح وضعیــت کارگــر  کــه گفتیــد مــن به عنــوان مســئول ایمنــی ا کارفرماهــا نیســت. همان طــور 
گــر مــن اصــرار کنــم کار تعطیــل شــود، چــه برخــوردی  ع چــه خواهــد بــود؟ ا تعطیــل کنــم، عکس العمــل کارفرمــا یــا مدیــر بخــش نســبت بــه ایــن موضــو
ــر لطــف کننــد مــرا جابه جــا  گ ــی انجــام دهــم اخــراج می شــوم. ا ــر چنیــن عمل گ کــه در آنجــا کار می کنــم، ا ــا مــن خواهــد شــد؟ مــِن مســئوِل ایمنــی  ب

می کننــد. ایــن یکــی از بزرگ تریــن معضــات ماســت.

کاری می توانند انجام دهند؟  ● به نظر شما انجمن های صنفی در راستای اصالح قانون چه 
به نظر من باید این ها لوایح و پیشنهادهایشان را بنویسند و تا زمان به نتیجه رسیدن از پا ننشینند.

آیا انجمن ها اتحادیه ای دارند؟  ●
کارگــری هســتند  کــه ماهیتــًا  کارگــری ایــران نیــز وجــود دارد. تمــام انجمن-هایــی  کانــون اســت؛ امــا انجمن هــای صنفــی  بلــه تجمیعــش در 

هســتند. آن  زیرمجموعــه 

که مدیران و هیئت مدیره به چه صورت است؟  ● منظورم این است 
کــه بنــده نائــب رئیــس آن هســتم و به طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم 1۷ میلیــون نفــر عضــو دارد، تجمیــع همــه این هاســت.  کانــون عالــی انجمن هــا 
ــی  ــن صنف ــاختمانی، انجم ــران س ــی کارگ ــن صنف ــابداری، انجم ــری حس ــی کارگ ــن صنف ــا، انجم ــی داروخانه ه ــن صنف ــًا انجم ــره مث در هیئت مدی
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کانــون انجمن هــای صنفــی مختلفــی وجــود دارنــد، مثــل  کــه انجمــن صنفــی ایمنــی هســتیم حضــور دارنــد. در ایــن  کوره پزخانه هــا و همچنیــن مــا 
انجمــن صنفــی راننــدگان باربــری یــا نانــوا و...

کــه مربــوط بــه معیشــت و حــق و حقــوق  کانــون عالــی خیلــی از چیزهایــی را  کــه شــما پرســیدید. مــا از طریــق  ایــن آن صــورت تجمیــع شــده اســت 
کانــون عالــی کارگــران ایــران را تشــکیل دادیــم، وضعیــت دفــاع از منافــع مشــروع و قانونــی کارگــران و  کــه  کارگــر اســت تأمیــن می کنیــم. در ســال 8۹ 
اصنــاف زیــر صفــر بــود. در حــال حاضــر مــا یــک وجاهــت و موقعیتــی پیــدا کردیــم و توانســتیم آن را نزدیــک بــه صفــرش کنیــم؛ یعنــی به قــدری مســائل 
کــه بتوانیــم در فرآیندهــا  کــه مــا داریــم ایــن اســت  کــه بــه چیزهــای دیگــر فعــًا نرســیده ایم. برنامــه ای  معیشــتی، دســتمزد و اعتراضــات وجــود دارد 

یــک اصــاح ســاختاری ایجــاد کنیــم.

کدام یــک از بخش هــای   ● کــه شــما بــا  گــم شــد و بــه آن پرداختــه نشــد ایــن اســت  کــه داشــتم و البــه الی بحث هــا  ســؤالی 
بوروکراســی و نظــام حکمرانــی موجــود بــه مشــکل و مانــع برخوردیــد؟

کار برمی گــردد. تمــام فعالیت هــای مــا در حــوزه معاونــت روابــط  کار بــه معاونــت روابــط کار در اداره بازرســی  طبــق فصــل 4 قانــون کار، بحــث ایمنــی 
ــا  کــه از بحــث تشــکیاتی ســازمان های کارگــری- کارفرمایــی گرفتــه ت کار اســت. ایــن معاونــت یکــی از مهم تریــن معاونت هــای وزارتخانــه اســت 

کار و ایــن معاونــت اســت. کار و مرکــز تحقیقــات، همگــی در حــوزه ایــن معاونــت اســت. ارتبــاط عمــده مــا بــا وزارت  اداره کل بازرســی 

کنون برای ایفای نقش خود با مشکلی روبه رو نشدید؟  ● شما تا
کــه صرفــًا تشــکیل  کــرده و ایفــای نقــش می کنــد. انجمن هایــی  گــر انجمنــی بــه دنبــال ایفــای نقــش باشــد؛ خــودش بــرای خــود وجاهــت ایجــاد  ا
کــه مــا در حــوزه ایمنــی و بهداشــت کار داشــتیم، از ســال ۹1 یکــی از  می شــوند و اعتبارنامــه و گواهــی ثبــت می گیرنــد زیــاد هســتند. بــا فعالیت هایــی 
بزرگ تریــن شــرکای اجتماعــی وزارت کار هســتیم. مثــًا در بحــث صاحیــت پیمانــکاران، صفــر تــا صــد فرآینــد انجــام کار، موانــع و ممیزی هایــش 
و... را مــا خودمــان انجــام می دهیــم. کار کردیــم و خودمــان را اثبــات کردیــم. یــا مثــًا در بحــث آمــوزش. مــا سیســتم آموزشــی ســنتی را کــه از ســال 48 
وجــود داشــته اســت، در ســال ۹5 متحــول کردیــم. مثــًا 100 هــزار آمــوزش در ســال را بــه 2 میلیــون آمــوزش در ســال تبدیــل کردیــم و تمــام مراحــل را 
سیســتماتیک و مکانیــزه کرده ایــم و زمــان صــدور گواهــی را کوتــاه کرده ایــم. تفکــرات غلطــی وجــود دارد کــه چــون انجمــن صنفــی تشــکیل داده ایــم 

بایــد میــز و کارمنــدی داشــته باشــیم. حال آنکــه ابتــدا بایــد خــود را اثبــات کنیــم و بعــد مدعــی و معتــرض شــویم.

تحلیل شما از مهم ترین مسائل و مشکالت نظام حکمرانی کشور چیست؟  ●
کــه پیــش می آیــد، وزارت  انجمن هــای صنفــی یــا ان جی اوهــا یــا ســندیکاها، در تمــام دنیــا خودجــوش تشــکیل می شــوند. در ایــران بحــث تشــکیل 
کار بایــد مشــارکت و راهنمایــی کنــد، امــا وقتــی تشــکیل شــد طبــق روال جهانــی بقیــه کار بایــد بــا خودشــان باشــد. در ایــران چــون بــر ســر رأی دادن یــا 
کار اســتان ها انجــام می شــود. وزارت کار مجــوز  کار یــا اداره  نــدادن جنــگ و جــدال پیــش می آیــد، صــدور اعتبارنامــه و گواهــی ثبــت توســط وزارت 
کشــوری یــا فــرا اســتانی را صــادر می کنــد. ادارات کل اســتان ها نیــز مجــوز انجمن هــای شهرســتان ها را صــادر می کنــد، ولــی در کل  کانون هــای 
اصــول ایــن اســت کــه انجمن هــا خودشــان انتخابــات و اعتبارنامــه و... را اداره کننــد. در امــورات داخلــی نیــز متأســفانه اداره کار و دولتی هــا دخالــت 

می کننــد. ایــن بــه صــاح نیســت. قوانیــن مغایــر بــا کنوانسیون هاســت.

راهکار شما برای حل مسائل و مشکالت صنف خودتان به صورت مشخص چیست؟  ●
اول اینکــه پیکــره و سیاســت های خــود انجمن هــا بایــد مشــخص و قــوی باشــد. خط مشــی و برنامــه چندســاله داشــته باشــند و بعــد به واســطه آن 
کــه صرفــًا روی کاغــذ هســتم؛ چــه مطالبــه ای می توانــم  مطالبه گــر مســائل باشــند. اول بایــد خودمــان را درســت کنیــم. مــن به عنــوان یــک انجمــن 

از یــک رئیــس دســتگاه اجرایــی داشــته باشــم؟ وقتــی مــا خودمــان ضعیــف باشــیم توقعــی نبایــد داشــته باشــیم.
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به طورکلــی چــه موانعــی پیــش روی مشــارکت انجمن هــای حرفــه ای و صنفــی در سیاســت گذاری و تصمیم ســازی می بینیــد و   ●
بــرای حــل ایــن موانــع چــه اقداماتــی می تــوان انجــام داد؟

کمیتــی تبدیــل بــه نظارتــی شــود. یکــی از موانــع  کمیتــی معطــوف شــویم و مســئولیت های حا گذاری هــا در ســطح حا بــه نظــرم مــا بایــد بــه بحــث وا
ایــن اســت. بــرای مثــال وقتــی تولیــد و فــروش و نظــارت و رســیدگی بــه شــکایات توســط خــود دولــت انجــام می شــود، مشــکل ایجــاد می کنــد، حتــی 

گــر انجمن هــا در وضعیــت باثباتــی باشــند. ا

گیــری و گســتردگی آن بــه چــه صــورت اســت؟ تعــداد اعضــای   ● کانــون یــا انجمــن اســت. اینکــه فرا ایــن ســؤال بنــده دربــاره خــود 
آن چقــدر اســت و در چنــد شــهر هســتند؟

کــه بــه هــر انجمنــی رســمیت می بخشــد حداقــل 50 نفــر  مــا در تمــام اســتان ها انجمــن ایمنــی داریــم. مــا 1۷0 انجمــن هســتیم و حداقــل تعــدادی 
کــه واجــد شــرایط  کــه 500 عضــو دارنــد. مــا بــر اســاس ضوابــط و نظــارت خودمــان، ســعی می کنیــم انجمن هایــی  اســت و انجمن هایــی هــم داریــم 
کــه افــراد غیــر مرتبــط را عضــو می کنــد از نظــر مــا انجمــن نیســت. مــا بایــد این هــا را غربالگــری کنیــم تــا بــه نقطــه  باشــند را بپذیریــم. مثــًا انجمنــی 

مطلــوب برســیم. در کل در حــدود 4000 نفــر عضــو داریــم.

کارگــری مســئوالن حفاظــت فنــی، ایمنــی   ● کانــون سراســری انجمن هــای صنفــی  در حــال حاضــر رئیــس و دبیــر و هیئت مدیــره 
کار کشــور چــه کســانی هســتند؟ و بهداشــت 

رئیــس بنــده هســتم. این هــا انتخابــی هســتند. مــا ۹ نفــر هیئت مدیــره هســتیم و 2 نفــر بــازرس هیئت مدیــره. وقتــی ۹ نفــر هیئت مدیــره رأی 
ح وظیفــه اعضــا  می آورنــد. جلســه ای تحــت عنــوان جلســه تعییــن ســمت تشــکیل می شــود و رئیــس و نائــب رئیــس و... انتخــاب می شــوند. شــر

و... همگــی در اساســنامه تشــکات صنفــی توضیــح داده شــده و می توانیــد بــه آن مراجعــه کنیــد.

کانون و انجمن ها از چه طریقی تأمین می شود؟  ● تجهیزات و منابع مالی 
حق عضویت.

 یعنی منابعی به غیر از حق عضویت ندارید؟  ●
ــه  ک ــم مبلغــی دریافــت می-کنیــم. همچنیــن آموزش هایــی  ــه راه انداخته ای ک ــکاری  ع صاحیــت پیمان ــر حــق عضویــت، از طریــق موضــو عــاوه ب

می دهیــم نیــز درآمدزاســت.

درباره سوابق فعالیت حرافه ای، مدت حضورتان در انجمن و تحصیالت خودتان توضیحی می فرمایید؟  ●
کــه مثــًا در  کــردم. البتــه رشــته ایمنــی از ســال 82 یــا 83 آمــد و خیلــی معــدود بــود؛ در حــدی  کار ایمنــی را از ســال ۷8 شــروع  مــن متولــد 58 هســتم و 
دانشــگاه حفاظــت در تهــران بــود و در شــهرهای دیگــر نبــود. در دانشــگاه در رشــته مدیریــت صنعتــی تحصیــل می کــردم و یــک پــروژه ســاختمانی 
غ التحصیــل آمریــکا بــود و در پروژه هــای انبوه ســازی در آمریــکا  کــه یــک مهنــدس فار نزدیــک دانشــگاه بــود. مــا در آنجــا یــک مدیــر پــروژه داشــتیم 
کنــی. مــن پیش زمینــه آن را داشــتم و  کار  کــرده بــود. او می گفــت در آمریــکا شــغلی اســت بــه نــام HSE Management و تــو می توانــی در آن  کار 
ــنایی  ــودم و آش ــده ب ــا دی ــا را آنج ــری از دوره ه ــود و یک س ــش ب ــدرم در ارت ــون پ ــودم، چ ــده ب ــرواز را گذران ــا پ ــی ی ــی و صنعت ــی عموم ــای ایمن دوره ه
کــه در خدمــت شــما هســتم و در ایــن حــوزه  کــردم، از همان جــا شــروع شــد تــا حــال حاضــر  کار  کــه در آن پــروژه  داشــتم. پیش زمینــه ایــن بــود. وقتــی 

همچنــان مشــغول هســتم.
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ج- انجمن های صنفی کارفرمایی

4- اسدهللا قلی زاده؛ رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صاحبان، اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی سراسر کشور

چه ضرورت و جایگاهی برای مشارکت انجمن های حرفه ای و صنفی در نظام حکمرانی و سیاست گذاری قائل هستید؟  ●
گــره بخــورد، بــرای شــکل گرفتــن یــک تریبــون  ــا فعالیت هــای اجتماعــی  کــه بعضــی اوقــات می توانــد ب طبیعتــًا در حــوزه فعالیت هــای اقتصــادی 
گزیــر بایــد به صــورت  کمیــت فعالیــت می کننــد ارتبــاط داشــته باشــد، نا کــه در کشــور به عنــوان حا کــه بتوانــد بــا دولــت، مجلــس و بــا قوایــی  واحــد 
کثریــت، بتوانــد به عنــوان  جمعــی و مجمعــی فعالیــت کننــد و مؤسســات حقوقــی از درون این هــا شــکل بگیــرد و آن مؤسســات حقوقــی مــورد تأییــد ا
ــر انجمن هــای صنفــی، حرفــه ای و تشــکل ها نباشــند، نه تنهــا در حــوزه مدنیــت در  گ ــا ایــن نهادهــای ذکرشــده صحبــت کنــد. درواقــع ا تریبــون ب
گــر  ــا دیگــری کامــًا متفــاوت اســت روبــه رو می شــویم. ا کــه یکــی ب ــا انبوهــی از درخواســت ها و مشــکات  کشــور حرفــی بــرای گفتــن نداریــم بلکــه ب
کــه بخــش تولیــد و  کــه هــم بــه نفــع کشــور و مــردم باشــد و هــم نفــع بخــش خصوصــی  ــا مجلــس را به عنــوان وضع کننــده قوانینــی  نقــش دولــت ی
گزیــر  کــه تجمیــع شــده و بــا نــگاه ملــی اســت را از آن هــا بگیــرد، درنتیجــه نا ســرمایه گذار بتواننــد از آن بهره منــد شــوند. دولــت بایــد درخواســت هایی 
کــه  ح نیســت افــرادی  ح نیســت و چــون درآمــدی در آن مطــر کــه انتفــاع و درآمــد در آن مطــر از تشــکیل مؤسســات حقوقــی مثــل انجمن هــا هســتند 
ــکل ها  ــت تش ــند. درنهای ــود باش ــادی خ ــت اقتص ــه فعالی ــی و ن ــن صنف ــادی انجم ــای اقتص ــور و فعالیت ه ــع و کش ــر جم ــه فک ــد ب ــد بای در آن می آین
شــکل می گیرنــد، مــاده 10 احــزاب وزارت کشــور و ســازمان های مردم نهــاد، وزارت کار، انجمن هــای صنفــی و کارگــری و کارفرمایــی در ایــن حــوزه 
کــه تمــام رســانه ها، مــردم، مجلــس، دولــت و قــوه قضائیــه  کنــون طــوری شــده اســت  کــه بایــد نرســیده اند و ا گام برداشــته اند، ولــی بــه آن حــدی 
گــر بخواهنــد منافــع ملــی را در نظــر بگیرنــد از ایــن انجمن هــای تخصصــی کمــک  ایــن انجمن هــا را به عنــوان پایــه مشــورتی خــود تلقــی می کننــد و ا
می گیرنــد و بــا آن هــا مباحثــه می کننــد. قوانیــن خوبــی هــم بــرای بهــا دادن بــه انجمن هــا و تشــکل ها وضع شــده اســت به طــور نمونــه کمیتــه مــاده 
کــرده و در حــال حاضــر بــه کمیتــه حمایــت از کســب وکار تغییــر نــام داده  کــه در آن احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه ای کشــور را دولــت ابــاغ   12

کیــد بــر مشــورت بــا انجمن هــای تخصصــی بــرای انجــام یــک کار دارد. کــه تأ اســت یــا مــاده 2 و 3 قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب وکار 
کــه نظــر آن هــا صائب تــر از دولــت اســت؛  در کشــورهای دیگــر انجمن هــا جایــگاه و اهمیــت بیشــتری دارد. در کشــورهای دیگــر انجمن هایــی داریــم 
گــر انجمــن تخصصــی نظــر خــود را بدهــد از نظــر خــود دولــت مهم تــر اســت. به طــور مثــال در کشــور آمریــکا انجمن هــای  مثــًا در سیســتم قضائــی ا
تخصصــی در حــوزه محیــط زیســت، بهداشــت، ایمنــی و تعییــن اســتانداردها مثــل اســتاندارهای ســاخت و تولیــد فعالیــت می کننــد، قدمــت زیــادی 
کــه می دهنــد نوشــته ها، کارهــای تخصصــی و کتابخانه هــای آن هــا به عنــوان مرجــع اســتفاده می شــوند. در کشــور مــا نیــاز اســت و  دارنــد و نظــری 

کــرده، ولــی اصاحــات بــرای بهتــر شــدن نیــاز دارد. رشــد هــم 

بــا توجــه بــه اینکــه از طــرف دولــت ایــن مســئله بــه رســمیت شــناخته شــده آیــا از شــما یــا انجمن هــا دعــوت بــه همــکاری و   ●
مشــارکت به عنــوان بــازوی اجرائــی شــده اســت؟

کــه وجــود دارد. سیســتم  چــون ایــن مســئله در کشــور مــا مقــداری نوپاســت و مــا همیشــه در اقتصــاد و اجتمــاع نــگاه دولتــی داریــم به نســبت تعریفــی 
ــدازه وزن  ــت به ان ــو بودیــم. دول ــه جل ــد نیســت البتــه خــوب هــم نیســت و در ایــن مــدت رو ب کامــًا دولتــی مــا، هــم مشــارکتی هــم دولتــی اســت، ب
گــر واقعــًا تــوان اجرایــی، عملکــردی و پژوهشــی در انجمــن شــما  گــر شــما انجمــن حرفــه ای و تخصصــی هســتید؛ ا ــا شــما برخــورد می کنــد. ا شــما ب
کــه در انجمن هــای  ضعیــف باشــد و صرفــًا بــه یــک اســم تقلیــل پیــدا کنیــد، دولــت و مجلــس بــه شــما بهــا نمی دهنــد، چــون وقــت ندارنــد. اعضایــی 
تخصصــی حضــور دارنــد بایــد از نظــر مالــی انجمــن را حمایــت کننــد و انجمــن از نظــر تشــکیاتی قــدرت داشــته باشــد؛ یعنــی در بخش هــای مختلــف، 
گاه دولــت اســتقبال می کنــد؛  کارهــای مهمــی را در طــول ســال انجــام دهنــد، عرضــه کننــد و فقــط یــک اســم را بــه یــدک نکشــند، آن موقــع ناخــودآ
کــه بــه انجمــن بهایــی داده نمی شــود چــون توانایــی  گــر مکاتبــات انجمــن شــما بــا دولــت و مجلــس بــه پنجــاه عــدد نرســد، مشــخص اســت  مثــًا ا
عملکــردی و پیگیری هــا ضعیــف دیــده می شــود و شــما نمی توانیــد خــود را بــه مجموعــه دولــت، مجلــس و قــوه قضائیــه تحمیــل کنیــد؛ یعنــی تــوان 
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شــما بــه سیســتم تحمیــل می شــود و در جلســات به عنــوان یــک گم کــرده ای دنبــال شــما هســتند. مثــًا وقتــی در حــوزه انــرژی دربــاره فرآورده هــای 
کــرده اســت. صــد در  کــه نظــرات خوبــی دارد و همیشــه بــه مــا کمــک  کــه انجمنــی وجــود دارد  نفتــی می خواهــد بحثــی شــود همیشــه احســاس کننــد 
صــد از ایــن انجمــن دعــوت می کننــد چــون می توانــد کارهــا را تســریع کنــد.50 درصــد اســتقبال دولــت و 50 درصــد وزن و پتانســیل انجمــن دخیــل 

می باشــند. وزن بــه معنــی داشــتن مدیــران شناخته شــده کشــوری نیســت منظــور وزن عملکــردی اســت.

تحلیل شما از مهم ترین مسائل و مشکالت نظام حکمرانی ایران چیست؟  ●
ــی از  ــر خاطــرات تاریخــی از زمــان معاصــر و پیــش از آن مطالعــه شــود، خیل گ ــادی نوشته شــده اســت. ا ــادی وجــود دارد و کتاب هــای زی مســائل زی
پاســخ های ســؤاالت شــما در آن هــا دیــده می شــود. به طــور خاصــه، بوروکراســی اداری مــا خیلــی گســترده اســت، منظــور صرفــًا الکترونیکــی شــدن 
نیســت بلکــه کاغذبــازی هــم بایــد جمــع شــود. هــر اقدامــی کــه در کشــور الزم اســت انجــام شــود اول بایــد قانــون بــرای آن وضــع شــود یــا قبًا وضع شــده 
کــه چنــد روز دیگــر معلــوم نیســت چــه  اســت. مــا بــا انبوهــی از قوانیــن در کشــور مواجــه هســتیم نــه به عنــوان فعالیــت اقتصــادی، اجتماعــی و غیــره؛ 
اتفاقــی بــرای آن خواهــد افتــاد. در حقیقــت ثباتــی وجــود نــدارد مثــًا ایرادهــای زیــادی بــه قانون کار وارد اســت، ولی ثبــات دارد از چندین ســال پیش 
دســت نخورده باقی مانــده اســت. قوانیــن هــر ده پانــزده ســال یــک بــار بــه بازنگــری احتیــاج دارنــد. باوجــود انبوهــی از قوانیــن وقتــی می خواهیــم 
کــه خســته کننده می شــوند. به عنــوان مثــال یــک فــرد  کنیــم آن قــدر بــه هــم رفرنــس داده می شــوند و درهم تنیــده هســتند  طبــق آن هــا رفتــار 
کنــار آن ببینــد مثــًا اول حقــوق شــهروندی،  گــر بخواهــد مطالعــه ای در رابطــه بــا حقــوق شــهروندی انجــام دهــد بایــد چندیــن قانــون را در  عــادی ا
کــه اباغ شــده، ســپس تخلفــات اداری را خوانــده و همــه این هــا را  ســپس حقــوق شــهروندی در نظــام اداری ایــران، بعــد قانــون شــفافیت اطاعــات 
کــه بیشــتر اوقــات قابــل تفســیر اســت. معاونت هــای مختلــف  کــرده تــا بــه نتیجــه موردنظــر برســد. قوانیــن متعــدد درهم تنیــده شــده  باهــم حاجــی 
کــه  ج کننــد. بعــد از وضــع قوانیــن در مجلــس و ابــاغ بــه دولــت، وظیفــه تدویــن آیین نامه هــا  مجلــس ایــن قوانیــن را رصــد می کننــد تــا از تفســیر خــار
کــه توســط دولــت تدویــن  همــان جزئیــات اجرائــی قوانیــن هســتند بــر عهــده دولــت اســت. به طــور مثــال آیین نامــه یــک قانــون، ســه ســال اســت 
نشــده اســت و جزئیــات آن مشــخص نیســت. بعــد از تدویــن آیین نامــه و تصویــب آن در هیئت وزیــران، آیین نامه هــا بــه وزارتخانه هــا ابــاغ و از 
آن دســتورالعمل صــادر می شــود؛ یعنــی آیین نامــه مبنــا قــرار می گیــرد و از آن دســتورالعمل می نویســند. دســتورالعمل ها شــماره گذاری می شــوند 
ــد، از  ــت بزنن ــد دس ــه نمی توانن ــون و آیین نام ــه قان ــه ب ــل اینک ــه دلی ــود ب ــکل ش ــار مش ــرا دچ ــه در اج ک ــتورالعملی  ــر دس ــوند ه ــی می ش ــی اجرای و وقت
دســتورالعمل ها بخشــنامه صــادر می شــود. به طــور مثــال ســازمان امــور مالیاتــی یکــی از پرترددتریــن صادرکننــده بخشنامه هاســت. در صــورت 
کــه بــا چــه طــرف  کــه ســردرگم می مانــد و نمی دانــد  مراجعــه یــک فعــال اقتصــادی بــه ســازمان امــور مالیاتــی بــا انبوهــی از قوانیــن مواجــه می شــود 
ــون  ــاده 2 و 3 قان ــه م ــت. درصورتی ک ــرف اس ــرده ط ک ــادر  ــس او ص ــه رئی ک ــتورالعمل هایی  ــنامه ها و دس ــا بخش ــم ب ــی ه ــور مالیات ــد ام ــت و کارمن اس
ــر حــوزه نفتــی  گ ــال ا ــون ننویســید. به طــور مث ــد قان ــا تشــکل ها صحبــت نکرده ای ــا وقتــی ب ــد ت ــه می گوی ک ــم  ــود مســتمر فضــای کســب وکار داری بهب

ــد. ــد نظــر بخواهــد و آن هــا را صاحب نظــر بدان می خواهــد قانونــی بنویســد از تشــکل ها به صــورت کتبــی بای
دربــاره گــران شــدن بنزیــن هیــچ نظــری از مــا خواســته نشــد. گــران شــدن بنزیــن مشــکات فراوانــی بــه وجــود آورد و درآمدهــای کشــور را تحــت تأثیــر 
ــی در مــوارد  ــاره کارت ســوخت مــا راهکارهــای خیلــی خوبــی داشــتیم بعضــی مواقــع از مــا راهــکار به صــورت کتبــی خواســته شــده، ول قــرارداد. درب
کــرد و شــاید جملــه ای بتوانــد مشــکات بســیاری را حــل کنــد. ایــن مســائل باعــث  مهــم خیــر. مــا تعیین کننــده نیســتیم، امــا می تــوان نظرخواهــی 
کنــد. به طــور مثــال شــرایط اخــذ مجــوز  کــه دولــت الکترونیــک می توانســت در ایــن حوزه هــا کمــک  فرسایشــی شــدن و زمان بــر بــودن می شــود 
کــد ملــی چــون  یک چیــز، از ایــن مــوارد اســت، امــا در دولــت الکترونیــک کارمنــد و دســتورالعمل پشــت آن ســامانه هســتند مثــًا در صــورت واردکــردن 
شــما 10 مجــوز داریــد مجــوز یازدهــم را بــه شــما نمی دهیــم. دیگــر نیــازی بــه مراجعــه حضــوری بــه ســازمان و دو هفتــه بررســی دســتورالعمل ها نبــود. 
وقتــی مجلــس قانــون تصویــب می کنــد نبایــد عــادت بــه آیین نامــه نویســی شــود و بعضــی قوانیــن نیــاز بــه آیین نامــه ندارنــد مثــًا دو صفحــه خــود 
قانــون اســت ســه خــط اضافــه کنیــد کافــی اســت. دولــت در جلســات کمیســیون ها شــرکت می کنــد و نظــر می دهــد و همــان قانــون می شــود، مــا بایــد 
کمتــر شــاهد آیین نامــه و دســتورالعمل باشــیم و مدیــران بایــد تأثیرگــذار باشــند. لــذا در نظــام حکمرانــی کشــور، مــردم، بخــش خصوصــی و دولــت طــی 
ع هســتند، در عمــل بــا تأخیــر مواجــه می شــویم و اینکــه از بــدو تولــد آن قانــون مشــکاتی  کــه قوانیــن بــا در نظــر گرفتــن شــر روابــط فی مابیــن آن هــا 
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کــه وضــع آن قانــون داشــته بــه ســمت و ســویی دیگــر  در ســر راه وجــود دارد. در افزایــش بوروکراســی اداری، تفســیرهای مختلــف می شــود و هدفــی 
ــر کنیــد. چــون قانــون یک چیــز، آیین نامــه یک چیــز و دســتورالعمل بانــک مرکــزی چیــز دیگــری  مــی رود و در نظــام بانکــی ایــن مســئله را صــد براب
ــا مــوارد قانــون همخوانــی  گــر آیین نامــه ای ایــراد داشــته باشــد و ب اســت. بعضــی مواقــع دســتورالعمل های بانــک مرکــزی قوانیــن را دور می زنــد. ا
گیــرد. دیــوان رأی صــادر می کنــد، ولــی شــاید یــک ســال  نداشــته و نیــاز بــه ابطــال داشــته باشــد بایــد توســط دیــوان عدالــت اداری ایــن امــر صــورت 

ــت انبوهــی از آیین نامه هــای ابطال شــده اســت. طــول بکشــد. در دیــوان عدال
مســئوالن مــا در نظــام حکمرانــی مســئولیت امضــا خــود را بــه عهــده نمی گیرنــد. وقتــی آیین نامــه صــادر می شــود و مثــًا بنــد 2 خــاف قانــون اســت 
ــت و  کنــد. بعضــی بندهــا تفســیر اس و مســئولی امضــا می کنــد و باعــث بدبختــی یک ســاله بخــش خصوصــی می شــود بایــد تــاوان آن را پرداخــت 
کــه در آیین نامــه می آیــد. در ایــن صــورت حساســیت روی  می تــوان گفــت مخالــف قانــون نیســت، ولــی بعضــی دیگــر کامــًا مخالــف قانــون اســت 
تدویــن آیین نامه هــا بیشــتر می شــود. متأســفانه مســئولیت در نظــام حکمرانــی در هنــگام امضــا وجــود نــدارد؛ و آدم هــای زیــادی شــاید بعــد از 
کــرده  کــه امضــا  کــرد و گفــت بــا ایــن آیین نامــه مشــکل دارد کســی  گــر دیــوان ابطــال  رفتــن یــک مســئول از پســت خــود، بــه نابــودی کشــیده شــوند. ا
بایــد تــاوان دهــد و در ایــن صــورت نظــر تشــکل ها و اتحادیه هــا و انجمن هــا مهــم می شــود. طبــق قانــون هــر شــخص حقیقــی بــدون اینکــه اصــًا 
ع داشــته باشــد می توانــد بــا دالیــل قانونــی ابطــال یــک مــاده آیین نامــه یــا دســتورالعمل را از دیــوان بخواهــد. در حرفــه مــا بیشــتر  ارتباطــی بــا موضــو

ع هــم شــکایت دارنــد. ع و غیــر مرتبــط بــا موضــو انجمن هــای تخصصــی شــکایت می کننــد حتــی افــراد حقیقــی مرتبــط بــا موضــو

کــدام   ● مهم تریــن مشــکالت و معضــالت اعضــای صنــف شــما بــا نظــام حکمرانــی و بوروکراســی کشــور چیســت؟ در ارتبــاط بــا 
کــردن اعضــا یــا در بانک هــا  ســازمان اعضــای انجمــن شــما بــه مشــکل می خورنــد مثــاًل در ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای بیمــه 
کدام یــک  کدام یــک بیشــتر مشــکل دارید و  گرفتــن وام بــرای انجمــن یــا اعضــا، وزارت صمــت، وزارت نفــت یــا انــرژی بــا  بــرای 

ــرای رفــع مشــکل همراهــی می کننــد؟ بیشــتر ب
مشــکات مــا جــدای از مشــکات دیگــران نیســت در 80 درصــد مــوارد بــا انجمن هــا و حرفه هــای تخصصــی و فعالیت هــای اقتصــادی دارای 
ــا ســازمان مالیاتــی و ســازمان تأمیــن اجتماعــی  مشــکات مشــترک هســتیم و 20 درصــد متفــاوت و طبیعتــًا تخصصــی اســت. به طــور مثــال همــه ب
کــرد، ولــی  کــه می شــود این هــا را راحت تــر حــل  مشــکل دارند. همــان بخــش قوانیــن و دســتورالعمل ها و آیین نامه هــا و ایــن تنیــده شــدن ها اســت 
کــه وقتــی بخشــنامه ای بــرای فــان فعالیــت اقتصــادی صــادر می شــود  گذشــت زمــان و در ســال های آینــده تمــام ایــن ســازمان ها متوجــه شــدند  با
ح شــود، هــم  درنهایــت بــا فعالیــن اقتصــادی طــرف خواهنــد بــود پــس بهتــر اســت پیــش از دســتور بخشــنامه بــا آن هــا صحبــت کــرد و خواســته ها مطــر
کــه وقتــی بخشــنامه ای صــادر می شــود باعــث زدوخــورد  از طــرف ســازمان مالیاتــی و هــم از طــرف فعــال اقتصــادی و این هــا روی کاغــذ آورده شــده 
بیــن کارمنــد امــور مالیاتــی و فعــال اقتصــادی نشــود. ســازمان ها و ارگان هــای دولتــی دارنــد بــه ایــن نتیجــه می رســند و در 5 تــا 10 ســال آینــده خیلــی 
بیشــتر ایــن اتفــاق می افتــد. چــون وظیفــه ســازمان مالیاتــی ایــن اســت کــه مالیــات شــما را وصــول کنــد، ولــی در وصــول کــردن بــه مشــکل برمی خــورد 
کــه همــه به طــور شــفاف اظهارنامــه مالیاتــی و مالیــات بدهنــد.  چــون فعــال اقتصــادی جلــوی او مقاومــت می کنــد. ســازمان مالیاتــی مایــل اســت 
هیــچ ســازمان اداری دوســت نــدارد بــا مــردم برخــورد داشــته باشــد، ولــی آیین نامــه و دســتورالعمل ها باعــث آن می شــود و روســا، مدیــران کل، 
معاونیــن وزیــر و معاونینــی کــه اصــل اداره کننــدگان آن ســازمان هســتند بــه ایــن نتیجــه رســیده اند. رئیــس آن ســازمان بایــد شــجاعت کافــی داشــته 
کــه به صــورت پیش نویــس تهیــه  کــردم و اشــکاالتی  کــه وقتــی یــک پذیرش نامــه می زنــد بگویــد مــن بــا 30 انجمــن تخصصــی صحبــت  باشــد 
کــرده  می شــود و تبدیــل بــه الیحــه شــده و بــه دولــت مــی رود تــا قانــون شــود. این هاســت کــه می شــود قانــون، دو ســه وزیــر هــم مــوارد فــوق را بررســی 
و تجمیــع می کننــد و به صــورت الیحــه بــه مجلــس مــی رود چــون بــا فعالیــن اقتصــادی هــم مشــورت شــده در نتیجــه چیــزی کــه دســت رئیــس می آیــد 
کــه در حــد اعلــی رودررویــی وجــود دارد. بانک هــا حتــی اهمیتــی بــه بانــک مرکــزی هــم نمی دهنــد خــود  کــم می کنــد. در بانک هــا  ایــن برخوردهــا را 
را یــک بنــگاه خصوصــی تصــور می کننــد و قــدرت را در دســت هیئت مدیــره آن بانــک می بیننــد. نظــارت بانــک مرکــزی روی بانک هــا خیلــی ضعیــف 
ــا یــک سیســتم خودمختــاری مواجــه می شــود و  کــه بــه بانک هــا مراجعــه می کنــد ب اســت. درنتیجــه فعــال اقتصــادی شــخص حقیقــی و حقوقــی 
گــر  کلــی مشــکات این هــا را اجــرا کننــد. شــما پناهــی نداریــد مثــًا ا کــه به راحتــی بــا تأخیــر و  بانک هــا تصــور دارنــد نبایــد به جایــی جــواب پــس بدهنــد 
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گــر بــه بازرســی کل کشــور شــکایت کنیــد بانک هــا می گوینــد  بخواهیــد از هیئــت تخلفــات بانک هــا شــکایت کنیــد خــود بانک هــا رســیدگی می کننــد، ا
گــر بخواهیــد علیــه بانــک مرکــزی بــه دیــوان شــکایت کنیــد ایــن بانــک خصوصــی اســت چگونــه نظــر آن  مــا خصوصــی هســتیم و دولتــی نیســتیم، ا
کثــرًا خصوصــی هســتند.  بانــک را ابطــال کنیــم؟ مــا کــه از ایــن بانــک شــکایت داریــم بایــد دادگاه عالــی انقــاب برویــم؟ بانــک دولتــی زیــادی نداریــم ا
کــه می گوییــم پــرواز کــن می گویــد مــن شــترم بــار می بــرم. تــا چنــد  کــه می گوییــم بــار ببــر می گویــد مــن مرغــم، زمانــی  غ اســت زمانــی  جریــان شــترمر
کــه هــم در شــورای هماهنگــی بانک هــای دولتــی و هــم خصوصــی شــرکت می کردنــد. مجلــس بــرای  ســال پیــش بانک هــای خصوصــی داشــتیم 
رفــع موانــع تولیــد قانــون تصویــب می کنــد مثــًا گفتــه بودنــد هــر کــس زیــر 100 میلیــون تومــان بدهــی دارد اصــل آن را پرداخــت کنــد و نیــاز بــه پرداخــت 
کــرد تــا ایــن مصوبــه را اجــرا نکنــد، هرچنــد مجلــس بایــد نظــر بانک هــا را در ایــن مــورد  ســود نیســت و خــود دولــت تأمیــن می کنــد. بانــک هــر کاری 
کــه میلیاردهــا پــول دارد بــه  کــه بانــک روی ســود و زیــان کار می کنــد و چرتکــه ای عمــل می کنــد. بــه کســی  کــرده  خواســتار شــود، امــا تجربــه ثابــت 
خاطــر امتیــاز خوش حســابی ســریع وام می دهــد، ولــی بــه کســی کــه احتیــاج دارد وام نمی دهــد. به طــور مثــال یکــی از بانک هــا  کل تســهیاتی کــه بــه 
کــه وصــول نمی شــود چــون وام 4 درصــدی می دهــد. چــون ایــن بانــک حســن نیــت  مــردم می دهــد ۹۹ درصــد وصــول می شــود. یــک درصــد اســت 
ع قــرارداد را به گونــه ای تنظیــم می کردنــد  غ اســت. به طــور مثــال در بانک هــای دیگــر نــو دارد و مشــتری را اذیــت نمی کنــد همیشــه ایــن بانــک شــلو
گــر قــرار بــود 15 درصــد ســود بابــت وام دریافــت شــود بــه 30 تــا 35 درصــد ســود می رســید و از آنجــا کــه حتــی اجــازه خوانــدن قــرارداد هــم بــه فعــال  کــه ا
اقتصــادی داده نمی شــد و فقــط امضــا گرفتــه می شــد ایــن ســودها افزایــش پیــدا می کــرد و خیلــی از فعالیــن اقتصــادی بااعتبــار، در همیــن بانک هــا 

خودســوزی کردنــد.
مشــکل دیگــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی و اداره امــور مالیــات اســت. خــود ســازمان تأمیــن اجتماعــی مقصــر نیســت قانــون کار مشــکاتی ایجــاد کــرده 
اســت. در حــال حاضــر کارگــر و کارفرمــا ناراضــی هســتند و قانــون کار نیــاز بــه اصــاح جــدی دارد. یکــی از عوامــل پائیــن آمــدن اشــتغال در کشــور قانــون 
کارگــر و کارفرمــا از آن می شــود. ســازمان امــور مالیاتــی به روزتــر شــده و همکاری هــای بیشــتری  کار اســت و چــون قانــون اشــکال دارد باعــث دور زدن 
بــا فعالیــن اقتصــادی و بخش هــای حقیقــی و حقوقــی داشــته، ولــی بــاز بــا قانــون اقتصــادی در رابطــه بــا آیین نامه هــا و بخشــنامه ها مشــکل 
کــه در تیرمــاه ســال گذشــته ســازمان امــور مالیاتــی، مالیــات ارزش افــزوده خدمــات عرضــه ســوخت را بــه  دارد. یکــی از مشــکات خــود مــا ایــن بــود 
کــه مــاه فروردیــن اســت و مــا می خواهیــم  عهــده جایگاه هــا گذاشــت؛ یعنــی جایگاه هــا بایــد پرداخــت کننــد. تیرمــاه ایــن قانــون گذاشــته شــد و اآلن 
پرداخــت کنیــم هیچ کــس نمی دانــد ایــن ارزش افــزوده لیتــری چقــدر محاســبه می شــود. ســازمان امــور مالیاتــی و وزارت نفــت بااینکــه هیچ کــدام از 
ایــن ســازمان ها اطاعــی از ایــن مــورد ندارنــد مــا ســه مــاه یــک بــار بایــد اظهارنامــه مالیاتــی بدهیــم و ایــن مســئله باعــث می شــود کــه هیــچ پرداختــی از 
طــرف مــا صــورت نگیــرد و شــامل جرائــم شــویم. نامــه ای کــه ســازمان امــور مالیاتــی بــه آقــای قلــی زاده زده بــود را خبرگــزاری فــارس منتشــر کــرد و ایــن 
مســئله را رســانه ای کــرد. در حــال حاضــر نــه مــا، نــه ســازمان امــور مالیاتــی و نــه کمیتــه مــاده 12 احــکام دائمــی نمی داننــد چــه کننــد. بــه دلیــل ابهامــی 
کــه در مصوبــه هیئت وزیــران وجــود داشــته اســت و چــون ایــن ابهــام برطــرف نشــده بــه همیــن دلیــل یــک ســال می گــذرد و هیــچ ارزش افــزوده ای 

پرداخــت نمی شــود. در بخش هــای دیگــر هــم همیــن مشــکات وجــود دارد.
ــم.  ــا داری ــا این ه ــم ب ــکات را ه ــترین مش ــال بیش ــت و درعین ح ــه وزارت نف ــرکت های تابع ــت و ش ــا وزارت نف ــکاری را ب ــترین هم ــخصًا بیش ــا مش م
ــا انجمن هــای تخصصــی همــکاری کنــد و حتــی  ــاز نیســت ب وزارت نفــت خــود را بســیار قدرتمنــد می بینــد و احســاس می کنــد در بعضــی مواقــع نی
کــه  کــه همگــی بــا شکســت مواجــه شــده اند. در مــاده 2 و 3، شــرکت های تابعــه وزارت نفــت از انجمن هــای تخصصــی  کلیــد زده  ح هایــی  طر
گیــرد از 20 نامــه یکــی را پاســخ می دهــد، درصورتی کــه هرکــدام از ایــن نامه هــا بــرای اطــاع  گــر مکاتبــه ای صــورت  مهم تریــن آن هــا همین جاســت ا
کــه در بخشــنامه ها وجــود دارد بــرای وزارت نفــت و شــرکت های تابعــه حیاتــی اســت و ایــن ابهامــات از طــرف  از خیلــی از ابهامــات و مشــکاتی 
ح شــده، امــا بنــدرت پاســخی دریافــت می گــردد. 20 درصــد بیشــتر مشــکات بــا وزارت نفــت اســت. در حــوزه خــود مــا 15 تــا بیســت  انجمن هــا مطر
ســال اخیــر حتــی یــک نامــه از وزارت نفــت نداشــتیم و از شــرکت های تابعــه وزارت نفــت نامــه داشــتیم چــون به طــور مســتقل بــا این هــا کار می کنیــم. 
گــر بــه وزارت نفــت نامــه زده شــود وزارت نفــت بــه شــرکت های تابعــه ارجــاع می دهــد و شــرکت ها هــم از 20 نامــه یکــی را جــواب می دهنــد. در  ا
ســال های ۹8 و ۹۹ معاونــت حقوقــی رئیس جمهــوری )خانــم جنیــدی( و زیرمجموعه هــای ایشــان و دبیــر هیئــت دولــت )آقــای صــراف( بــا اشــراف 
کــه بی ســابقه بــود.  گــری می کنــد در پیگیــری کارهــای مــا بــرای رفــع موانــع کمــک زیــادی کرده انــد  کــه تســهیل  کاملــی از طریــق کمیتــه مــاده 12 
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گــر مدیــری از وظیفــه  کــه ا جنــاب آقــای رئیســی دو دســتورالعمل ابــاغ کرده انــد دســتورالعمل پیشــگیری و مبــارزه بــا تــرک وظایــف قانونــی مدیــران 
کــرد و معاونــت حقــوق عامــه دادســتانی کل کشــور نیــز در جهــت حمایــت  خودســر بــاز زنــد مجــازات دارد. ایــن دســتورالعمل کمــک زیــادی بــه مــا 
ــی از وزارت نفــت و ســازمان های دیگــر  ــا جواب ــی م ــرد، ول ک ــی  ــی وجــود داشــته کمــک فراوان ــات و مشــکات وقتــی قانون ــرای وصــول مطالب ــا ب از م
کــه انجمن هــا بــه ایــن ظرفیــت دقــت کننــد. نمی گرفتیــم و انجــام نمی دادنــد، ولــی بــا ورود دادســتانی ســریعًا انجــام دادنــد. بنــده بعیــد می دانــم 

گــر می خواهنــد بــا دولــت، مجلــس و قــوه قضائیــه بــه نتیجــه دلخــواه برســند ظرفیــت حقوقــی  کــه ا توصیــه مــن بــه انجمن هــای دیگــر ایــن اســت 
کــه مشــاوران حقوقــی قــوی داشــته باشــند. بــه مکاتبــات انجمن هــا از طــرف قــوای ســه گانه زمانــی پاســخ  خــود را افزایــش دهنــد، بــه ایــن معنــی 
کــه انجمن هــا اســتناد بــه قوانیــن، بنــد، مــاده و اباغیــه به طــور دقیــق داشــته باشــند کلی گوئــی و درد دل هیــچ فایــده ای نــدارد. در  داده می شــود 
ایــن صــورت تــوان انجمــن ســنجیده می شــود و فــوری پاســخ داده می شــود. مــا هــم تیــم رســانه ای و هــم تیــم حقوقــی داریــم. دفتــر مرکــزی مــا بــه 
ع حضــوری  کار اداری داریــم و ارباب رجــو کــه مشــکات را بــه مــا منتقــل می کننــد معمــواًل خلــوت اســت و مــا بیشــتر  دلیــل وجــود نماینــدگان اســتانی 
ــی ســعی در افزایــش مکاتبــات داریــم.  کــم اســت، ول ــا اعضــا و مــردم در ارتبــاط هســتیم. مراجعــات  ــاد نداریــم و از طریــق ســایت و اتوماســیون ب زی
گــر زیــر 1500 مکاتبــه باشــد  کــه دارنــد حداقــل در طــول ســال بایــد 1500 مکاتبــه داشــته باشــند. ا انجمن هــای صنفــی بــرای موفقیــت در مشــکاتی 
گــر 1500 مکاتبــه  بــه نظــر بنــده مجموعــه غیرفعــال اســت؛ یعنــی خــوب فعــال نیســت. 1500 مکاتبــه بــه بــاال فعــال خــوب و خیلــی خــوب می شــود. ا
داشــته باشــد حداقــل 200 تــا 300 نامــه دریافــت کــرده و ایــن مســئله در 80 درصــد مشــکات کلــی )همــه اصنــاف و انجمن هــا( و 20 درصــد مشــکات 

مخصــوص صنــف خــود کمــک زیــادی بــرای بــه نتیجــه رســاندن کار می توانــد کنــد.
کــه ســوخت اســت دارنــد، آن هــا به عنــوان ویتریــن کار عمــل می کننــد و کســی وزارت  ــا مایحتــاج مهــم مــردم  انجمــن مــا چــون ارتبــاط مســتقیم ب
کــه خصوصــی اســت آتــش می زننــد و ۹۹ درصــد از جایگاه هــای ســوخت مالــکان  نفــت را نمی بینــد. اغتشــاش هــم می شــود اول جایــگاه ســوخت را 
حقیقــی دارنــد و دولتــی نیســتند و دولــت فقــط طــرف قــرارداد اســت. مــردم ایــن را نمی داننــد و فکــر می کننــد پمپ بنزیــن مربــوط بــه دولــت اســت و در 
اغتشاشــات آن را آتــش می زننــد. مــا در افزایــش قیمــت بنزیــن هیــچ نقشــی نداشــتیم و ســامانه هوشــمند قیمــت را مشــخص می کــرد، ولــی ضربــات 
کــه ایــن ضربــات نصیــب مــا می شــود مــا انتظــار حمایــت داریــم. مــن به عنــوان فعــال اقتصــادی در ایــن زمینــه  و آســیب ها بــه مــا رســید. همان طــور 
گــر راضــی باشــم خدمــات بهتــری ارائــه می دهــم. مثــًا قطــع کــن بنزیــن بــرای دســته نــازل در نظــر بگیــرم کــه لبــاس مشــتری آلــوده بــه بنزیــن نشــود  ا
گــر آن را 100 هــزار تومــان تهیــه می کــردم  گــر نباشــد خدمــات مــن ناقــص می شــود. قیمــت دســته نــازل در دو ســال گذشــته 20 برابــر شــده اســت. ا و ا
گــر مــن پــول نداشــته باشــم نمی توانــم  در حــال حاضــر 1 میلیــون تومــان شــده اســت و روزانــه چنــد عــدد از ایــن دســته نازل هــا خــراب می شــوند و ا
کــه مــا می گفتیــم تأمیــن مالــی بــرای مــا انجــام دهیــد و انتظــار هــم داشــته باشــید.  بــرای ایــن مســئله هزینــه کنــم. مطالبــات ایــن مدلــی بــوده اســت 
در کرونــا می گفتنــد مــردم پیــاده نشــوند و متصدیــان بنزیــن بزننــد و ایــن مســئله باعــث صــف زیــاد شــد. هــر ســکویی ســه دســتگاه دیسپنســر دارنــد و 
کارگــر باشــد و در کل در ایــن حالــت  کــه می شــود 6 نــازل و ایــن 6 تــا را یــک نفــر اداره می کنــد و امــکان نــدارد بــرای هــر ســکو 6  هرکــدام دو نــازل دارد 
یــک جایــگاه ســوخت 24 نفــر نیــرو بایــد داشــته باشــند. مــا حرفــی نداریــم ایــن تعــداد باشــد، ولــی پــول آن هــا را چــه کســی می دهــد. ایــن مســئله 
گــر دولــت می خواســت واقعــًا پروتــکل رعایــت شــود بــه ازای هــر لیتــر هــم بایــد 20 تومــان اضافه تــر بــه  باعــث صف هــای کیلومتــری شــده اســت. ا
گــر بنزیــن 1500 تومــان اســت مــا 1400 می خریــم و 1500 می فروشــیم. مــا هنــوز  جایــگاه دار تخفیــف مــی داد. مــا بنزیــن را از دولــت می خریــم و مثــًا ا
خ ســال  کنون کــه فروردیــن اســت هنــوز در حــال دریافــت نــر داریــم از دولــت همــان مبلــغ 100 تومــان را می گیــرم و هنــوز مبلغــی اضافــه نشــده اســت و ا
گــر بخواهنــد ارتقــای  کارگــر اضافه شــده، امــا مــا از دولــت دریافــت نکردیــم و معلــوم نیســت چنــد مــاه وضعیــت همیــن باشــد. ا ۹۹ هســتیم. حقــوق 
ــذا در آن 20 درصــد  کــرد او را مواخــذه کننــد. ل خدمــات بدهنــد بایــد هزینــه آن را تأمیــن کننــد و نظــارت هــم انجــام دهنــد و هــر کــس هــم تخلــف 
کــه کمــی از آن طبیعــی اســت و کمــی از آن غیرطبیعــی اســت و  مخصــوص انجمــن خودمــان بــا شــرکت های تابعــه نفــت بیشــترین مشــکل راداریــم 
کمیتــی اســت. معاونــت حقوقــی رئیس جمهــور بیشــتر از شــرکت های تابعــه نفــت بــا مــا مکاتبــه و مشــورت می کنــد و تــا بــه حــال  مربــوط بــه نــگاه حا

4 تــا 5 جلســه بــا مــا داشــته اســت و موضوعــات را بــا اســتناد نوشــته ایم و قانونــی بــوده اســت.
 ســوخت از انبارهــای نفتــی پاالیشــگاه ها بــه انبارهــای نفتــی مــی رود و از انبارهــای نفتــی بــا تانکرهــا بــه جایگاه هــا ارســال می شــود و مــا می فروشــیم. 
گــر تخلفــی داشــته  از انبــار بــه بعــد بــا بارنامــه تحویــل مــا داده می شــود و پیــش از آن مربــوط بــه دولــت اســت و وقتــی مــا بنزیــن را تحویــل می گیریــم ا
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باشــیم ســازمان تعزیــرات حکومتــی، بهداشــت، اســتاندارد، ایمنــی وجــود دارنــد. اینکــه مــا می گوییــم کارت ســوخت مشــکل دارد بــه چــه کســی بایــد 
ع را در رســانه ها می گوییــد. می گوینــد  گــم نکننــد بعــد می گوینــد چــرا ایــن موضــو ــا مثــًا کارت ســوخت را  بگوییــم. مــا بــه مــردم کمــک می کنیــم ت
ــا یــک هفتــه بــه ادارات مــا بفرســتید، بعــد گرفتــن آن 10 روز حداقــل طــول می کشــد. ایــن مهلــت یــک هفتــه  وقتــی کارت ســوخت جــا مانــد بایــد ت
را 20 روز کنیــد تــا شــاید آن فــرد برگشــت و کارت خــود را گرفــت. کارت هــا رمــز دارد. ببینیــد از پلیــس بعــاوه 10 می تــوان بــا مــدارک ماشــین پرینــت 
گاهــی دادیــم کــه وقتــی کارت را گــم می کنیــد بــه پلیــس مراجعــه کنیــد و وقتــی  ســوخت گیری گرفــت. مــا ایــن مســئله را رســانه ای کردیــم و بــه مــردم آ
ــام شــخص دیگــری باشــد  ــه ن گــر اســم پشــت کارت ســوخت ب گذاشــته اید. حتــی ا کــدام پمپ بنزیــن آن را جا پرینــت می گیریــد معلــوم می شــود در 
ــگاه ســوخت دوربین هــا نشــان می دهــد و مــا ایــن مســائل را بهتــر می توانیــم  و بعــد از انتقــال عــوض نشــده باشــد هــم مشــخص می شــود. در جای
ح می کننــد. ایــن منافــع مــردم اســت و فرقــی نمی کنــد  ــا مــا شفاف ســازی می کنیــم بعــد از آن، آن هــا در تلویزیــون مطــر شفاف ســازی کنیــم، ولــی ت

چــه کســی اعــام کنــد مــا یــا شــما.

کاری برای بهبود شرایط انجام ندادید؟  ● گران شدن  گران شدن بنزین هیچ مشورتی با شما نشد؟ بعد از  در مسئله 
کــم شــد و بســیاری از رســانه های داخلــی و خارجــی صحبت هــای آقــای قلــی  به هیچ عنــوان بــا مــا مشــورت نشــد و فــروش بنزیــن ســوپر تــا 80 درصــد 
کــه مــردم بیشــتر از ایــن بودجــه ندارنــد بــرای بنزیــن ســوپر  کــه کاهــش مصــرف بنزیــن ســوپر؛ یعنــی افزایــش آلودگــی هــوا چرا زاده را منتشــر کردنــد 
گــر در مخــزن بمانــد بخــار می شــود و مــا زیــان می کنیــم  هزینــه کننــد. بنزیــن ســوپر کیفیــت باالیــی دارد، ولــی بســیار فرارتــر از بنزیــن معمولــی اســت و ا
ح کردیــم، ولــی هیــچ کاری  بــرای مــا صــرف نــدارد تــا بــرای فــروش یــک ماشــین بنزیــن ســوپر چنــد روز وقــت بگیــرد. مــا همــه ایــن مســائل را مطــر

انجــام نشــد و مصــرف بســیار پاییــن آمــد و مــا همچنــان زیــان می دهیــم و بســیاری از جایــگاه داران، دیگــر بنزیــن ســوپر نمی خرنــد.

یعنی آیا هیچ اجباری برای وجود بنزین سوپر در جایگاه ها وجود ندارد؟  ●
کــه می بینــد  گــر اجبــار از ســوی بخــش خصوصــی باشــد جایــگاه دار پــول آن را یــک هفتــه پرداخــت نمی کنــد چرا بــرای داشــتن بنزیــن ســوپر حتــی ا

کــه پــول را داده و بنزیــن دارد بخــار می شــود.

هیچ درخواستی برای رفع زیان نبوده است؟  ●
مــا بــه وزارت بهداشــت درخواســت داده ایــم و آن را رســانه ای کردیــم و خواســتیم تــا قیمــت پاییــن بیایــد و بــرای صف هــای پمپ بنزین هــا پیشــنهاد 
ــه  ــد ب ــوخت می ش ــای س ــا کارت ه ــه ب ک ــد  ــرده بودن ک ــی کاری  ــای جهرم ــتند. آق ــکاری را داش ــن هم ــئوالن کمتری ــا مس ــم، ام ــح دادی ــم و توضی دادی
کــه زیــان آن بــه  ح هــم منتفــی شــد. این هــا بــه دلیــل عــدم همــکاری از طــرف شــرکت های وزارت نفــت اســت  کارت بانکــی وصــل شــد، ولــی آن طــر
گــر مــا بخواهیــم کارهــا را تســهیل کنیــم بایــد قوانیــن  مــردم می رســد و وقتــی همــکاری نیســت زیــان را مــردم بایــد بدهنــد و تســهیلی اتفــاق نمی افتــد. ا
ــا  ــی ببینیــد انجمن هــای ترکیــه چطــور ب ــر کشــور ترکیــه بنزیــن می فروشــیم، ول ــه نفــع مــردم تمــام شــود. مــا 10 براب و شــرایط را بهتــر کنیــم و ایــن ب
دولــت در ارتبــاط هســتند و مــا چطــور، آن هــا روزی 10 میلیــون لیتــر توزیــع می کننــد مــا صــد میلیــون لیتــر و مــا قاعدتــًا بایــد بیشــتر در کنــار هــم باشــیم، 
کــه مســئوالن می گوینــد هــر کاری مــا می گوییــم شــما بایــد انجــام دهیــد در مجموعــه وزارت نفــت بســیار بیشــتر از  ــاال بــه پاییــن  امــا ایــن نــگاه از ب

وزارتخانه هــای دیگــر اســت.

کــه دربــاره ترکیــه یــا   ● دربــاره تجــارب جهانــی انجمن هــا و همــکاری آن هــا بــا نظــام حکمرانــی کشورهایشــان مثــل همیــن چیــزی 
آمریــکا فرمودیــد مصداق هــای دیگــری در ذهــن داریــد؟

کــه به جــای دولــت ســوخت را تولیــد می کننــد. بنزیــن  ع ســوخت متفــاوت اســت. آنجــا شــرکت هایی وجــود دارنــد  مدل هــای اجرایــی در موضــو
کــه کیفیــت آن هــم باالســت  بــه نــام همــان شــرکت بــا قیمــت تعیین شــده از طــرف یــک شــورا بــه پمپ بنزین هــا فروختــه می شــود و ادعــا می شــود 
ع ســوخت دارد و آن هــم انحصــاری اســت و حــق ندارنــد ســوخت دیگــری  و قیمت هــا هــم بورســی هســتند و شــناور هســتند، امــا ایــران یــک نــو
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گــر کیفیــت هــم بــد باشــد شــما مانــوری روی محصــول نمی توانیــد بدهیــد و مــا به عنــوان فعــال اقتصــادی محصــول را نمی توانیــم تغییــر  بفروشــند و ا
کــه در وضعیــت کنونــی می توانــد انجــام دهــد روی  دهیــم، امــا در آمریــکا و اروپــا محصــول را هــم می تواننــد تغییــر دهنــد. انجمــن مــا نهایــت تاشــی 
ع محصــول، چــه قیمــت و چــه  خدمــات، مــراودات و نحــوه عرضــه ســوخت اســت. انجمن هــای آن هــا در همــه مــوارد می تواننــد مؤثــر باشــند چــه نــو
ع خدمــات هــم کاری انجــام دهیــم؛ مثــًا می خواهیــم در یــک پمپ بنزیــن افزایــش درآمدزایــی  خدمــات؛ امــا مــا نتوانســته ایم حتــی در یــک موضــو
ــد پــول تبلیغــات را بدهیــد و جلــوی آن را هــم  ــد تبلیغــات می کنیــد بای کنیــم و یــک تابلــوی تبلیغــی می زنیــم و چنــد ســازمان می گوینــد چــون داری
کــم اســت و هرچقــدر نــگاه مشــورتی و حمایتــی بیشــتر باشــد  می گیرنــد. نــگاه حمایتــی نســبت بــه مــا از طــرف وزارت نفــت در ایــن موضوعــات بســیار 
کار کنــد و مجــری  ــا دولــت فاصلــه داشــته باشــند، باعــث می شــود تصمیم ســاز یــک  صنــوف و بخش هــا در آن زمینه هــا رشــد می کننــد و هرکــدام ب
یــک کار. مــا می گوییــم هــر کاری بکننــد مجــری کارت ســوخت صنــف مــا هســت و چطــور نمی توانیــم راجــع بــه آن نظــر بدهیــم، مجلــس از مــا نظــر 
کــه مــا برتــر هســتیم و دیگــران چیــزی متوجــه نیســتند تبعــات آن ایــن می شــود. در آمریــکا و  می گیــرد و بعــد دولــت از مــا نظــر نگیــرد. ایــن نگاهــی 
ح  گــر دولــت مشــکات خــود را بــا انجمن هــا مطــر کــه فعالیــت 30 تــا 50 ســال در ایــن زمینــه دارد او بیشــتر می فهمــد. ا اروپــا اتفاقــًا می گوینــد کســی 
گــر می خواهیــد  کــه ا کنــد می توانــد پیشــنهاد آن هــا را به طــور رایــگان بخواهــد درحالی کــه بــرای هــر طرحــی پــول می دهــد؛ مثــًا پیشــنهاد می دهنــد 
گــر دوســت داشــت قبــول می کنــد، دوســت هــم نداشــت قبــول نمی کنــد  بنزیــن را ســهمیه بدهیــد ایــن مدلــی بدهیــد و بعــد دولــت بررســی می کنــد و ا
کــه بعضــی  کار را هــم نمی کنــد و خــود دولــت قوانیــن را تدویــن می کنــد. به جرئــت می توانــم بگویــم  و ایــن کار بســیار ســاده اســت. متأســفانه ایــن 
از ایــن تدوینگــران حتــی نمی داننــد در پمپ بنزین هــا چــه خبــر اســت. در صنــوف اقتصــادی دیگــر هــم چــون واردات و صــادرات هــم همین طــور 
ــکا و  ــئله در آمری ــن مس ــاره ای ــد. درب ــی می افت ــه اتفاق ــل چ ــد در عم ــد و نمی دانن ــر ندارن ــا خب ــل ماجراه ــی از اص ــود، ول ــن می ش ــررات تدوی ــت. مق اس
کثــر انجمن هــا رفرنــس هســتند. در علــوم انســانی، ماننــد  کــه بــرای آن هــا خیلــی مهــم اســت، ا اروپــا در حــوزه محیــط زیســت، ایمنــی و اســتانداردها 
کــرده مربــوط بــه انجمــن  روان شناســی کتاب هــای مرجــع روان شناســی بــه نــام DSM شــناخته می شــود و این کــه در کل کشــورهای دنیــا رشــد 
کــرده و در کل  کتــاب مرجــع درســت  روان شناســی آمریکاســت و دولــت و وزارت بهداشــت چیــزی ننوشــته اســت. انجمــن روان شناســی آمریــکا 
دانشــگاه های جهــان تدریــس می شــود. مــا نمی خواهیــم رفرنــس شــویم؛ فقــط می خواهیــم دو کار ســاده انجــام دهیــم و آن را هــم به ســختی قبــول 
کــه چــه اتفاقــی می افتــد. هرچقــدر بــه انجمن هــا بهــاداده شــود رشــد بیشــتری می کننــد. زمانــی هزینه هــای دولــت  می کننــد و کامــًا مشــخص اســت 
کــه کارمنــد اضافــه می کننــد و هزینه هــای جــاری را بــاال می برنــد، خــوب خــود انجمن هــا خــود را تأمیــن می کننــد و الزم نیســت دولــت  بــاال مــی رود 
کــه مــا انجمن هــا و نماینــدگان اســتانی در ســطح کشــور وظایــف  کــه مــا بــه آقــای جهانگیــری نامــه زدیــم و گفتیــم  هزینــه کنــد. جالــب اینجاســت 
بســیاری از شــرکت های تابعــه نفــت را می توانیــم انجــام دهیــم و بــرآورد مــا ایــن اســت کــه 2000 میلیــارد تومــان در ســال از بودجــه شــما کاهــش پیــدا 
می کنــد و هرچــه انجــام می دهیــم هــم مســئولیت آن را می پذیریــم و هیــچ پولــی هــم بابــت آن دریافــت نمی کنیــم، ولــی آن هــا هیــچ جوابــی ندادنــد. 
گــر یک دهــم کار را هــم  گــر به عنــوان معــاون وزیــر باشــم اول ایــن پیشــنهاد را بررســی می کنــم و می گویــم ا گــر کســی چنیــن پیشــنهادی بدهــد، مــن ا ا
کــه نظــر  انجــام دهــد 200 میلیــارد می شــود و آن را ســریع قبــول می کنــم. در آمریــکا چنیــن اتفاقــی می افتــد؟ در آمریــکا دولــت از انجمن هــا می پرســد 

کار را انجــام می دهنــد. کــرده و خــود در حــد نظــارت عالیــه اســت و انجمن هــا  کــه آن هــا را قــوی  شــما چیســت؛ چرا
کــه خــود مــا هــم جــزو مــردم هســتیم. در حــال حاضــر تنهــا  ح اســت و بعــد رشــد فعالیــت اقتصــادی مــا، چرا در ابتــدا اولویــت منافــع کشــور و مــردم مطــر
ع ســوخت کشــور ترکیــه را مدیریــت می کنــد  یکــی از شــرکت های تابعــه نفــت کــه درگیــر مســئله ســوخت اســت 1۷ هــزار کارمنــد دارد. شــرکتی کــه موضــو
65 نفــر کارمنــد دارد. وقتــی انجمن هــای صنفــی و تشــکل ها و بخــش مردمــی را فعــال نمی کننــد هرچقــدر هــم نفــت بفروشــند کافــی نیســت چــون 
فقــط کارمنــد اضافــه می کننــد و کارمنــد نمی دانــد در جامعــه چــه می گــذرد و آن هــا مطالــب را تدویــن می کننــد و درســت از کار درنمی آیــد. اصــرار 
کار را خــراب می کنــد. در قســمت موشــکی بــه  کمیــت هســتیم و مــا دولــت هســتیم و بیشــتر می فهمیــم،  اینکــه مــا باالتــر هســتیم، قیــم هســتیم، حا
کــه روی ایــن مســئله کار می کردنــد بهــاداده شــده، درنتیجــه تــا ایــن حــد پیشــرفت کرده انــد. یــک نظامــی آیین نامــه  دلیــل این کــه بــه شــرکت هایی 
کــه طبــق آن بایــد موشــک ســاخته شــود بلکــه بــرای 10 شــرکت و انجمــن فراخــوان داده و نیــرو هــم گرفتــه و بــرای ســاخت موشــک همــه  ننوشــته 
کــم می کنــد و بخــش خصوصــی را  ــه قانــون خاصــی دارد و تدریجــًا نیــروی خــود را  ــه دســتورالعمل و ن ــه آیین نامــه، ن ــد و ن باهــم همــکاری کرده ان

فعــال و قدرتمنــد می کنــد و کار هــم خــوب از آب درمی آیــد.
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کار در مســیر درســت اســت راهــکار شــما بــرای حــل   ● کــه در کشــور وجــود دارد و گاه خــود مخــل انجــام  دربــاره نظــام بوروکراســی 
مشــکالت در ایــن بوروکراســی عظیــم به خصــوص در انجمــن خــود شــما چیســت؟

دولــت الکترونیــک بســیار مهــم اســت و بایــد همه چیــز در همیــن قســمت باشــد نــه اینکــه یــک قســمت الکترونیــک باشــد و یــک قســمت را بخواهنــد 
کار این طــور باشــد. دوم بهــا دادن بــه بخــش خصوصــی، انجمن هــا و اتحادیه هــا؛ یعنــی نظــارت زیــاد  کتبــی بگیرنــد. بایــد 80 در صــد  تأییــد 
ــر  ــی هــم ب ــارت خوب ــور می شــود نظ ــد و بعــد آن انجمــن مجب ــزارش بدهن گ ــد باشــد و پاســخگو باشــند و  ــا بای ــره انجمن ه ــای هیئت مدی روی اعض
ــد  ــس ســنا در کشــورهای پیشــرفته اتحادیه هــا نماینــده دارن ــه این هــا داده شــود. در مجال ــد ب کار بای قســمت های زیردســت خــود داشــته باشــد و 
ح می شــود و  ــا مطــر ــای آن ه ــد، دغدغه ه ــا حضــور دارن ــا آنج ــد رأی داده شــود. وقتــی نماینــده اتحادیه ه ــه چــه کســی بای ــه ب ک ــد  و تعییــن می کنن
وقتــی مشــکات آن هــا حــل می شــود کل کشــور نفــع می برنــد، چــون کشــور تشکیل شــده از ایــن اصنــاف اقتصــادی و اتحادیه هــا. در ایــران بــه زور و 
کار را به تنهایــی انجــام  بــا مشــکات فــراوان یــک اتــاق بازرگانــی و اصنــاف درســت می شــود و بازهــم دولــت بــه آن هــا نیم نگاهــی دارد و نمی گــذارد 
ــرد.  ــس بگی ــواب پ ــا ج ــود و از آن ه ــئولیت داده ش ــا مس ــه آن ه ــرد و ب ــتور بپذی ــا دس ــه از آن ه ک ــد  ــدرت بده ــدر ق ــا آن ق ــه آن ه ــد ب ــت بای ــد و دول دهن
ــردم  ــه م کار ب ــود و  ــام نمی ش کار انج ــن  ــی ای ــود و وقت ــام ش ــا انج ــه آن ه ــی ب ــت پرداخت ــد و الزم نیس ــن می کنن ــم تأمی ــود را ه ــه خ ــا بودج اتحادیه ه
گــذار نمی شــود ســاختمان هایی بــه نــام ادارات شــکل می گیــرد و کارمندانــی مرتبــًا اضافــه می شــوند بــه آن کارمنــدان قبلــی، زیرمجموعه هایــی  وا
کــه دو نفــر آن هــا هــم مرخصــی هســتند و شــش مــاه معطلــی  اضافــه می شــود و بعــد می بینیــد بــرای یــک درخواســت پانــزده نفــر بایــد تأییــد کننــد 
دارد. بوروکراســی اداری این طــور شــکل می گیــرد تــازه بجــز قوانیــن و دســتورالعمل ها، چــون کار دســت دولــت الکترونیــک، انجمن هــا و اتحادیه هــا 

نیســت.

به طورکلی چه موانعی پیش روی مشارکت انجمن ها وجود دارد؟  ●
ــدد  ــم تع ــد، آن ه ــت می دهن ــوز فعالی ــن دو مج ــا را ای ــا و نهاده ــون انجمن ه ــط دارد، چ ــم رب ــور ه ــود وزارت کار و وزارت کش ــه خ ــه ب ک ــی  ــک مانع ی
گیــج می شــود. بــرای مثــال یــک انجمــن دربــاره فرآورده هــای نفتــی فعالیــت  کــرده اســت و دولــت هــم گاهــی  کار را خــراب  کــه  انجمن هاســت 
ــاره فرآورده هــای نفتــی در بیــن  ــاز یــک انجمــن درب ــر می شــود. در همیــن مــورد در داخــل شــهرها و ب می کنــد و بعــد یــک انجمــن دیگــر تخصصی ت
راه هــا انجمن هــا متعــدد می شــوند بــا اینکــه تــوان عملکــردی ندارنــد، ولــی اســم دارنــد و مؤسســه حقوقــی هســتند. دولــت وقتــی بخواهــد چیــزی را 
ح کنــد و بایــد بــا خیلی هــا در ارتبــاط باشــد. ممکــن اســت در میــان ایــن انجمن هــا یــک  از انجمن هــا بپرســد گیــج می شــود بــا چــه کســی بایــد مطــر
کــرده اســت مثــًا  یــا دوتــا از آن هــا درســت کار کننــد و بقیــه هیــچ کارکــردی هــم نداشــته باشــند. ایــن تعــدد صــدور مجــوز بــرای انجمن هــا کار را خــراب 
ــت  ــا کجاس ــر آن ه ــد دفت ــود و ببینن ــام ش ــا انج ــرزده از آن ه ــد س ــد بازدی ــرد بای ــکل می گی ــن ش ــک انجم ــد و ی ــادر می کن ــوزی ص ــی وزارت کار مج وقت
ــا اصــًا فعالیــت دارنــد یــا فقــط بــه اســم وجــود دارنــد و آدرس منــزل خــود را بــه اســم انجمــن ثبــت کرده انــد. ایــن مــوارد  یــا چنــد کارمنــد دارنــد و آی
کــه واقعــًا الزم نیســت و حبوبــات می توانــد باشــد، امــا یک قلــم واقعــًا  وجــود دارد مثــًا انجمــن نخــود در حــوزه محصــوالت کشــاورزی کشــور داریــم 
کــه بــرای او انجمــن تشــکیل شــود. مجــوز دادن زیــاد و تعــدد آن هــا واقعــًا درســت نیســت. اســم آن هــا در روزنامــه هســت و گاهــی  درســت نیســت 
هــم نامــه ای ممکــن اســت بزننــد، ولــی در عمــل نــه دفتــری دارنــد و نــه نیرویــی و اصــًا ممکــن اســت در تهــران نباشــند. تعــدد ایــن انجمن هــا بــه 
هــزاران عــدد رســیده و شــاید 5 تــا 6 هــزار انجمــن در وزارت کار وجــود دارد. دولــت مگــر می توانــد بــا ایــن تعــداد ارتبــاط برقــرار کنــد. درنهایــت بــا دو یــا 
گــر بازرســی شــود و وقتــی انجمن هــا کار نمی کننــد ملغــی  ســه تــا از انجمن هــا بتوانــد تعامــل داشــته باشــد و ایــن باعــث خــراب شــدن کار می شــود. ا
شــوند؛ کار درســت می شــود. هرکســی تــوان عملکــردی دارد بایــد بمانــد و نــه انجمن هــای اســمی. اتفاقــی کــه افتــاده اســت ایــن اســت کــه وزارت کار 
خواســت وضعیــت انجمن هــا را دموکراتیــک کنــد، ولــی برعکــس شــد. در ابتــدا ظاهــر آن خــوب بــود، ولــی در عمــل این طــور نبــود و بــه خاطــر همیــن 
کانــون شــکل بگیــرد. بــا ایــن  کــرد؛ یعنــی گفــت یــک انجمــن اســتانی و نماینــدگان معرفــی شــوند و یــک  کانون هــای کارفرمایــی و کارگــری ایجــاد 
کانــون در ارتبــاط باشــد و اول بایــد بــا اســتان هماهنــگ می کــرد و اســتان ها چــون مســتقل بودنــد  کارگــر یــا کارفرمــا مســتقیم نمی توانســت بــا  روش 
کانــون را قبــول نداشــتند و خــود کاری انجــام می دادنــد و کانــون آن هــا کار دیگــری انجــام مــی داد. به مــرور کانــون 5 نفــِری بیــن ده نفــر افــراد اســتانی 
کــه وجــود  کانــون تأثیــر بگذاریــد بایــد همــه اســتان ها تأثیــر می گذاشــتند. درصورتی کــه انجمن هــای صنفــی کشــوری  گــر می خواســتید روی  افتــاد و ا
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داشــت ایــن مدلــی نبودنــد و از کل کشــور اعضــای کارگــری و کارفرمایــی عضــو ایــن انجمــن صنفــی می شــدند و از کل کشــور بــرای آن هیئت مدیــره 
انتخــاب می کردنــد؛ مثــًا 2000 نفــر رأی می دادنــد و از میــان آن هــا 5 نفــر هیئت مدیــره انتخــاب می شــدند و ایــن 5 نفــر عصــاره 2000 نفــر بودنــد. در 
کــه آن هــا در اســتان خــود انتخاب شــده اند، امــا اســتان آن هــا بــرای انتخــاب ایــن 10  حــال حاضــر کانون هــا عصــاره 10 نفــر هســتند. درســت اســت 
کــه تمــام مســاعدت های مالــی و کارهــا در تهــران  کــه می افتــاد ایــن بــود  نفــر مشــارکتی نداشــته، ولــی وقتــی کشــوری بــود همــه می آمدنــد و اتفاقــی 
متمرکــز بــود و این هــا نمایندگی هــای اســتانی داشــتند و بــه آن هــا بودجــه و دســتورالعمل و بخشــنامه می دادنــد و واحدهــای اســتانی زیــر نظــر یــک 
کانــون اســت  کــه حتــی زیــر نظــر خــود  کانــون یــک کار می کنــد و انجمــن اســتانی  پنجــره واحــد کار می کردنــد، ولــی در حــال حاضــر این طــور نیســت و 
کار  کــه مــا ایــن  کــرده اســت و از طــرف انجمــن نامــه ای نوشــته می شــود  کانــون بــا وزارتخانــه ای توافقــی  کار دیگــری انجــام می دهــد. فــرض کنیــد 
را نمی خواهیــم و چیــز دیگــری می خواهیــم. چــون به عنــوان شــخصیت حقوقــی مســتقل می توانــد توافــق انجــام دهــد و نامه نــگاری کنــد و ایــن 
کانــون مرکــزی را تحت الشــعاع قــرار می دهــد و منابــع مالــی ایــن کانون هــا می شــوند همــان 10 نفــر انجمن هــا و نــه کل اعضــا. نمی توانــد از  مســئله 
کار را رهــا  اعضــا پــول به عنــوان عضویــت بگیــرد و از آن 10 نفــر 5 نفــر هــم حــق عضویــت را ندهنــد، نمی تواننــد هزینه هــای خــود را تأمیــن کننــد و 
گــر 1000 نفــر پرداخــت نکننــد و 500 نفــر حــق عضویــت را بدهنــد کافــی اســت و هزینه هــا  می کننــد. در انجمن هــای کشــوری چــون تعــداد زیــاد اســت ا

ــود. ــن می ش تأمی

آیا انجمن ها عضو حقیقی می گیرند؟  ●
ــون انجمن هــا عضــو  کان ــی در  ــد و انجمن هــای دیگــری عضــو انجمــن نیســتند، ول  انجمن هــا هــم عضــو حقیقــی و هــم حقوقــی می تواننــد بگیرن
هســتند و اعضــا نمی تواننــد در آنجــا عضــو شــوند. کانون هــا از ده انجمــن اســتانی شــکل می گیرنــد و کشــور مــا 32 اســتان دارد و فقــط از 10 اســتان 

کانــون را قبــول نداریــم. کانــون تشــکیل می شــود و بقیــه 22 اســتان عضــو آن نمی شــوند و بــه همیــن دلیــل آن اســتان ها می گوینــد مــا 

انجمن شما چند عضو دارد؟  ●
گــر  گــر پرداخــت کننــد عضــو بــه روز هســتند و ا ــا حــق عضویــت معنــا پیــدا می کنــد و ا ــی فعالیــت آن هــا ب انجمــن مــا حــدود 2000 نفــر عضــو دارد، ول
کــه  کــه خــود را بــه روز کننــد. یکــی از مســائل همیــن اســت  پرداخــت نکننــد در آمارهــا به حســاب نمی آینــد و در حالــت تعلیــق قــرار می گیرنــد تــا زمانــی 
کــه اصــًا وجــود نــدارد در فضــای رقابتــی نامه نــگاری می کنــد و می گویــد ایــن انجمــن بــرای  کار انجــام می دهــد و انجمنــی  تــوان مالــی وجــود دارد و 
کــرده اســت و مــا آن را قبــول نداریــم و دولــت گیــج می شــود. دربــاره جایگاه هــای ســوخت و فعالیت هــای نفتــی در تشــکیات  دیــده شــدن ایــن کار را 
کشــوری هیــچ ســایتی بجــز مــا پیــدا نمی کنیــد درصورتی کــه شــاید چندیــن انجمــن وجــود داشــته باشــند. انجمن هــای CNG و داخــل شــهر معلــوم 
نیســت کجــا هســتند، ولــی به عنــوان انجمــن مجــوز دارنــد و تکلیــف دولــت بــا ایــن انجمن هــا روشــن نیســت. پس نیــاز بــه ســاماندهی و بازدیدهــای 
ــا را  ــرزده کار آن ه ــد س ــوز داده بای ــا مج ــه انجمن ه ــه ب ک ــم  ــی ه ــد کس ــول کن ــا را قب ــد انجمن ه ــت بای ــم دول ــه می گویی ک ــور  ــت، همان ط ــرزده اس س

گــر کار نمی کننــد آن هــا را حــذف کنــد. بازرســی کنــد و ا

مجوز شما از کجا دریافت شده؟  ●
مجــوز مــا از وزارت کار داده شــده، ولــی وزارت کشــور هــم مجــوز می دهــد. وزیــر کشــور هــم بــه انجمــن صنفــی مجــوز می دهــد و آن هــم یــک مــوازی 
ع صنفــی یــک یــا دو اتحادیــه و یــا تشــکل بیشــتر نبایــد باشــد. اتحادیه هــا هــم همین طــور  کــرد و در هــر موضــو کاری می شــود. دولــت را نبایــد گیــج 
هســتند و بســیار متفــاوت هســتند مثــًا اتحادیــه ســوپرمارکت ها و یــا اتحادیــه ســوپرمارکت، بقالــی و کالباس فروشــان، اتحادیــه هایپرمارکــت و 
گســترده شــدن این هــا می شــود و تفرقــه و نظــرات مختلــف ایجــاد  کــه داده می شــود باعــث  ســوپرمارکت های تهــران و حومــه و ایــن مجوزهــا 
کــه بــه همــه مجــوز داده  گــر مجــوز ندهنــد مجبــور می شــوند بــه اتحادیه هــای اصلــی برونــد. می تواننــد الیحــه بدهنــد و ایــن قانــون را  می شــود. ا
کار بــر اســاس آیین نامــه اجرایــی اســت و خــود وزارت  ح نکــرده و مجوزهــای وزارت  شــود عــوض کننــد. قانــون هــم به صراحــت ایــن مســئله را مطــر

کنــد. کار می توانــد آیین نامه هــا را عــوض 
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کــه شــما می فرماییــد شــود موجــب نارضایتــی جامعــه مدنــی و فعــاالن حوزه هــای مختلــف   ● گــر بــه ایــن صورتــی  فکــر نمی کنیــد ا
شــود؟

گــر فعــال هــم باشــند تعــدد در کارهــا نیســت بلکــه تعــدد در مجــوز دادن اســت. در  کــه شــکایتی نمی تواننــد داشــته باشــند و ا گــر فعــال نباشــند  ا
گــر چــک بفرماییــد بجــز مــا انجمنــی در حــوزه فرآورده هــای نفتــی نیســت؛ امــا ممکــن اســت باشــد، ولــی کاری نمی کننــد. مــا بــا  ریاســت جمهوری ا
مجــوز دادن مخالــف نیســتیم بلکــه منظــور نظــارت اســت و اینکــه ببینــد آیــا انجمن هــا کارمنــد دارنــد و بــرای چنــد نفــر حقــوق می دهنــد و بیمــه رد 
کار کننــد و نمی تواننــد فقــط از اســم خــود سوءاســتفاده کننــد. در حــال حاضــر  گــر بــرای ایــن انجمن هــا هزینــه بتراشــند مجبــور می شــوند  می شــود. ا

ــد. بیشــتر انجمن هــا اســم هســتند و فقــط یــک مصاحبــه در فضــای مجــازی می کننــد و می رون

ــه بــوده و ایــن تعــداد اعضــا چطــور   ● انجمــن شــما از ســال 1343 تشــکیل شــده اســت، رونــد شــکل گیری انجمــن شــما چگون
به هم پیوســته اید؟ تجهیــزات مالــی شــما چگونــه اســت؟ انتخــاب هیئت مدیــره و رئیــس هیئت مدیــره چگونــه اســت؟ یــک 

کلــی بدهیــد ممنــون می شــوم. توضیــح 
کارفرمایــی و مالکیــن هســتند و بــر اســاس مــاده 131 قانــون می تواننــد انجمن هــای صنفــی تشــکیل دهنــد و  انجمن هــای صنفــی در غالــب 
کار می کننــد  کنــد و نحــوه شــکل گیری بیشــتر بــر اســاس آیین نامه هاســت. این هــا در حــوزه فعالیــت رســمی خــود  تشــکل های آن هــا فعالیــت 
کــن فــروش و عرضــه فرآورده هــای نفتــی سراســر کشــور اســت و چــون طــرف قــرارداد بــا دولــت هســتیم  مثــًا اســم مــا انجمــن صنفــی صاحبــان، اما
گــر قــرارداد بــا دولــت داشــته باشــیم بایــد تابــع قــرارداد بــا دولــت باشــیم و کارکنیــم و اســتقال نخواهیــم داشــت. انجمــن مــا  اتحادیــه نداریــم چــون ا
ــا ســال ۷0 هــم بــه نــام ســندیکا بــود و بعــدًا بــه  کــه پیــش از انقــاب به عنــوان ســندیکا کار می کــرده و ت قدیمی تریــن فعالیــت صنفــی کشــور را دارد 
کنــون تمــام ارگان هــا مــا را بــه نــام اتحادیــه می شناســند چــون بســیار قدیمــی هســتیم. انجمن هــای صنفــی  اســم انجمــن صنفــی تغییــر نــام داد و ا
کــه ســوخت ارائــه می کنــد می توانــد عضــو مــا باشــد. مــا اساســنامه ای داریــم و افــراد مــدارک خــود را بــر اســاس آن ارائــه  و اعضــای آن؛ یعنــی هرکســی 
کــه همه ســاله توســط کل اعضــا تعییــن می شــود پرداخــت می کننــد. اعضــا بجــز هزینــه عضویــت می تواننــد مســاعدت  می دهنــد و حــق عضویتــی را 

مالــی هــم انجــام دهنــد و کل درآمــد مــا از ایــن حــوزه اســت.
همــه اعضــای کل کشــور؛ یعنــی مجمــع عمومــی جمــع می شــوند و هــر ســه چهــار ســال یــک بــار هیئت مدیــره جدیــد انتخــاب می کننــد و هیئت مدیــره 

طبــق اساســنامه کار خــود را پیــش می بــرد و چــون کار مــا انتفاعــی اســت از مالیــات معــاف هســتیم.
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5- بیوک صحاف امین؛ رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پلی اتیلن

کشــور   ● چــه ضــرورت و جایگاهــی بــرای مشــارکت انجمن هــای صنفــی و حرفــه ای در نظــام سیاســت گذاری و تصمیم گیــری 
ــتید؟ ــل هس قائ

کــه در کشــور  انجمن هــای صنفــی در برنامه ریزی هــای کلــی کشــور در ســطح فعالیت هــای خــرد می تواننــد جایــگاه ارزنــده ای را دارا باشــند. مشــکلی 
کــه قســمت های مختلــف از توانمندی هــا و احتیاجــات خــود در انجمن هــای صنفــی خبــر ندارنــد؛ بنابرایــن هــر برنامه ریــزی  وجــود دارد ایــن اســت 
کــه انجمن هــای صنفــی آن  کــه در کشــور بــرای بهبــود وضــع تولیــد و توســعه کشــور در بخــش صنعــت می خواهنــد داشــته باشــند، بهتــر اســت 
صنایــع، قبــًا تمــام کمبودهــا، کســری ها و پیش نیازهایــی کــه بــرای توســعه وجــود دارد را بــه برنامــه ریــزان اطــاع دهنــد تــا ایشــان بــا در نظــر گرفتــن 
پیش نیازهــا، برنامه ریزی هــای درســتی بــرای ســال های بعــد انجــام دهنــد. در ســال های اخیــر بــا فعــال شــدن اتــاق بازرگانــی و بخش هــای 
ع اهمیــت داده شــده اســت، ولــی هنــوز مطابــق بــا  مختلــف آن، در گفت وگوهــای بخــش خصوصــی بــا دولــت و جاهــای دیگــر، بــه ایــن موضــو
نیازهــای الزم بــرای برنامه ریزی هــای صحیــح نیســت. بنــده در حــال حاضــر رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان لوله هــای پلی اتیلــن هســتم و قبــًا 
کــرده و بــا هماهنگــی باالدســتی ها، پائین دســتی های خــود و  هــم در انجمــن ملــی صنایــع پلیمــر، رئیــس هیئت مدیــره بــودم. مــا احســاس وظیفــه 

ــم. ــرده و منافــع آن را هــم دیدی ک کار را شــروع  ــز، ایــن  قســمت های برنامه ری

از تجارب جهانی در زمینه همکاری انجمن های حرفه ای و صنفی با نظام حکمرانی چیزی در ذهن دارید؟  ●
کلیــه مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنایــع تکمیلــی را صنعــت  کــه در کشــور وجــود دارد، بخــش باالدســت صنایــع تکمیلــی اســت.  صنایــع پتروشــیمی 
کــه مــازاد نیــاز اســت را صــادر می کننــد.  کــه بخشــی را در ایــران تحویــل شــرکت های پتروشــیمی می دهــد و بخشــی  پتروشــیمی تولیــد می کنــد 
کــه گواهینامــه  ــع بزرگــی  کــه در بخــش پتروشــیمی ها از طــرف صنای ــه تحریم هایــی  ــا توجــه ب کلــی خــود ب شــرکت های پتروشــیمی در برنامه هــای 
ج از کشــور گرفتــه و در ایــران آورده شــده و بــر اســاس آن گواهی نامه هــا تولیــد انجــام می دهنــد، از نظــر کاتالیســت هایی کــه بــرای تولیــد  آن هــا از خــار
مــواد اولیــه پلیمــری الزم دارنــد یــا گریدهایــی کــه می تواننــد از زیرمجموعــه گریدهــای اصلــی در بخــش صنعــت تولیــد کننــد، شــامل محدودیت هایی 
بوده انــد. متأســفانه در کشــور تمــام صنایــع پتروشــیمی پائین دســت و صنایــع تکمیلــی، ارتبــاط مســتقیم بازرگانــی بــا صنایــع تولیدکننــده اصلــی 
ــا تولیدکننــدگان باالدســت صنایــع پتروشــیمی ندارنــد و خــود صنایــع  ندارنــد و تمــام مــواد خــود را فقــط از طریــق بــورس می خرنــد و هیــچ تماســی ب
کــه الزم دارنــد نمی شناســند  پتروشــیمی مثــل صنایــع پتروشــیمی کشــورهای پیشــرفته، نیازهــای صنایــع پائین دســتی بــرای تکمیــل گریدهایــی را 
کــه تولیــد می شــد مشــتریان می خریدنــد و بــه همیــن دلیــل بــرای  کــه چــه نیازهایــی وجــود دارد، چــون همیشــه گریدهــای جنرالــی را  و نمی داننــد 
کــردن نیازهــای شــاخه های پایین تــر گریدهــا احســاس نیــاز نمی شــد. بــرای صنعــت پلیمــر، صنعــت پاســتیک در قســمت صنایــع اتومبیــل،  پیــدا 
صنایــع و وســایل منــزل، صنایــع زیــر بنائــی مثــل لوله هــای گاز، آب، فاضــاب، آب رســانی داخــل ســاختمان، مــواد مختلــف بــا گریدهــای مختلفــی 
کــه هرکــدام در بخشــی کار خــود را انجــام می دهنــد، ولــی در پتروشــیمی های ایــران فقــط بــه گریدهــای اصلــی توجــه می شــود  در دنیــا ساخته شــده 
ــوگ  کاتال ــه  ــی ب ــا نگاه ــال ب ــور مث ــت، به ط ــوده اس ــاخه ها نب ــد زیرش ــال تولی ــس دنب ــوده و هیچ ک ــور ب ج از کش ــار ــه خ ــق ب ــا متعل ــون گواهی نامه ه چ
کــه هــزاران گریــد بــرای زیرشــاخه ها و  شــرکت های مثــل ســابیک، بــی آی ســف، یــا شــرکت های دیگــر تولیدکننــده مــواد پلیمــری، دیــده می شــود 
مصــارف خــاص هرکــدام وجــود دارد و جــای ایــن مــوارد در کاتالوگ هــای ایرانــی خالــی بــوده اســت. بــه دلیــل اینکــه پتروشــیمی ها در وضعیــت خیلــی 
گــرم و  کــه به طــور مثــال در بخــش لوله هــای آب  خوبــی قــرار داشــتند و هیچ وقــت بــه ایــن فکــر نیفتــاده بودنــد، طــی تماســی از طــرف مــا بیــان شــد 
ســردی کــه در ســاختمان مصــرف می شــود و در کشــور نیــاز بــه ساختمان ســازی وجــود داشــته و ســالی 1500 هــزار واحــد ســاختمان بایــد ســاخته شــود، 

همــه ایــن مــواد لــزوم اســتفاده دارنــد.
 مــا بــا همــکاری صنعــت، دانشــگاه و خــود صنایــع پتروشــیمی، آن هایــی کــه نیازهــای اصلــی سرشــاخه های مــا بــود را پیــدا کردیــم و بــه آن هــا منتقــل 
ج از کشــور انجام شــده بــود در داخــل مهندســی معکــوس شــد، تســت های الزم انجــام بــا اســتانداردهای جهانــی مقایســه  کــه در خــار شــد. تولیــدی 
کــه ارتبــاط صنعــت پائین دســت، دانشــگاه  کار وقتــی انجام شــده  شــد و طــی رفت وآمدهــای بســیار، گریدهــای زیرمجموعه هــا پیــدا شــد. ایــن 
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ــد و  ــد کنن ــد تولی ــزی بای ــه چی ــی دارد و چ ــه احتیاجات ــازار چ ــه ب ک ــد  ــند و بدانن ــته باش ــاع داش ــم اط ــر از ه گ ــا ا ــد. این ه ــرار ش ــت برق ــع باالدس و صنای
اســتانداردهای جهانــی چیســت، بــا تکمیــل ایــن حلقــه مشــکات زیــادی می توانــد حــل و مــوادی بــا ارزآوری بیشــتر تولیــد شــود. حتــی از ایــن طریــق، 
کــه قبــًا بــه کشــورهای هم جــوار ایــران وجــود نداشــت، صــورت گرفــت و عــاوه بــر اینکــه نیازهــای داخلــی کشــور تأمیــن شــد و جلــوی وارد  صادراتــی 
کــه بــرای ایــن کار الزم بــود گرفتــه شــد، یــک مقــدار مــواد ساخته شــده ایــن شــرکت ها هــم بــا ارزآوری و ارزش افــزوده  شــدن مــواد اولیــه ای خارجــی 
بیشــتر بــه کشــورهای همســایه ایــران فروختــه شــدند و ایــن تکمیــل زنجیــره ارزش در ایــن قســمت اســت کــه واقعــًا کمــک زیــادی بــه صنعــت می کنــد.
کــه در  ــادی  ــه خاطــر نقدینگــی زی کمیــت و انجمن هــای صنفــی نیــز خوشــبختانه در کشــور مــا شروع شــده اســت. در کشــور مــا ب همــکاری بیــن حا
کــه پــول نقــد داشــتند آن پــول را ســریع تبدیــل بــه کاال  کــه کســانی  دســت مــردم اســت، متأســفانه اپیدمــی در کشــور رایــج شــده بــود بــه ایــن صــورت 
کــه پــول نقــد زیــادی داشــتند، مطلــوب بــود، ولــی  کــه روزبــه روز باالتــر می رفــت، ســرمایه گذاری در کاال بــرای آن هایــی  می کردنــد و بــا توجــه بــه تــورم 
کــه نیــاز بــه اتومبیــل نداشــتند چنــد اتومبیــل می خریدنــد و  ایــن مســئله اثــرات منفــی در اقتصــاد و تولیــد داشــت، مثــًا در بخــش اتومبیــل کســانی 
چنــد مــاه دیگــر بــا قیمــت گران تــر می فروختنــد. در بخــش ســکه، طــا و دالر و در بخــش مــواد پتروشــیمی هــم متأســفانه ایــن کار در چهــار پنــج ســال 
کــه قیمــت جهانــی آن در یــک روز به طــور مثــال 1000 دالر بــوده بــا توجــه بــه وجــود نقدینگــی و امکان پذیــر  گذشــته انجــام می شــد؛ یعنــی مــوادی 
ــود، درنتیجــه مجبــور بــه  کــرده ب کــه بانــک مرکــزی ایجــاد  ج، بــه خاطــر محدودیت هــای بانکــی و محدودیت هایــی  نبــودن واردات مــواد از خــار
خریــد مــواد اولیــه ای کــه در ایــران تولیــد و در بــورس کاال عرضــه می شــد، بــا 20 تــا 60 درصــد قیمــت جهانــی می شــدیم و متأســفانه افــرادی کــه پروانــه 
ــه تولیدکننــدگان واقعــی می فروختنــد و  ــازار آزاد ب ــد و بعــد در ب ــع و ظرفیت هــای باالئــی داشــتند ایــن مــواد را می خریدن ــرداری از وزارت صنای بهره ب
خ مــی داد، یــک اینکــه مصرف کننــده نهایــی کــه مــردم بودنــد ایــن کاال را باقیمــت گران تــر از قیمــت بین المللــی آن دریافــت  درنتیجــه دو اتفــاق بــد ر
ــر از قیمــت بین المللــی فــروش رود،  ــا 60 درصــد گران ت کــه 40 ت می کردنــد، درصورتی کــه ایــن مــواد اولیــه در ایــران تولیــد می شــد و دلیلــی نداشــت 
ــع  ــازار مــواد پلیمــری در شــرکت صنای ــوان ســتاد تنظیــم ب ــی گرفتــه شــد و ســتادی تحــت عن ــاق بازرگان ع از طریــق ات ــوی ایــن موضــو درنتیجــه جل
پتروشــیمی تشــکیل شــد به طوری کــه ایــن ســتاد در اتــاق بازرگانــی یــک کرســی دارد. در ایــن اتــاق هفــت نفــر شــامل انجمــن کارفرمایــی پتروشــیمی، 
ــی  ــک کرس ــتند و ی ــور داش ــر حض ــی دیگ ــد ارگان نظارت ــی و چن ــع، وزارت بازرگان ــدگان، وزارت صنای ــدگان و تولیدکنن ــت از مصرف کنن ــازمان حمای س
در آنجــا از طریــق اتــاق بازرگانــی بــرای انجمــن ملــی صنایــع پلیمــری گرفتــه شــد. در آن کرســی نماینــده انجمــن ملــی در جلســات حضــور داشــت و 
کــردن  ــرار  ــرای برق ــوی ایــن اجحاف هــا گرفتــه شــود؛ بنابرایــن ب ــا جل ــرد ت ــا آن کمیتــه هماهنگــی می ک ح و ب نماینــده تمــام مشــکات را آنجــا مطــر
کــه از نظــر وزنــی و ریالــی محاسبه شــده بــود و در آن مقــدار خریدوفــروش  کــه طبــق لیســت خریــداران مــواد اولیــه  سیســتم کنترلــی، قــرار بــر ایــن شــد 
کــه ظرفیت هــای اضافــی داشــتند و مــواد را دریافــت و در بــازار می فروختنــد،  انجام شــده، مقــدار مالیــات بــر ارزش افــزوده داده شــده، بــرای آن هایــی 
کــه خریداری شــده، چــه تعــداد کارکنــان نیــاز  کــه چــه مقــدار مــواد خریــداری و چقــدر بــه فــروش رســیده اســت و بــا توجــه بــه مــوادی  مشــخص شــود 
ــد و  ــه ایــن مــواد را می خریدن ک اســت، چــه مقــدار حــق بیمــه و چقــدر مالیــات عملکــرد داده شــده اســت. بعــد از بررســی همــه ایــن مــوارد آن هایــی 
کنــار گذاشــته شــدند. در حــال حاضــر بــازار بــا فعالیــت ســه چهــار ســاله خــود جلــوی راه هــای نفــوذ ایــن افــراد را گرفتــه  بــا قیمــت زیــاد می فروختنــد 
کــه  و ایــن باعــث تعدیــل کار شــده و تقریبــًا میــزان رقابت هــا خیلــی کمتــر شــده اســت. متأســفانه کار هنــوز کامــل نیســت و دلیــل آن ایــن اســت 
کــه در بــورس بــا رقابــت خریــده شــده، 5۹ درصــد از کل مــواد عرضه شــده بــرای مصــارف داخلــی بــا قیمــت رقابتــی فروخته شــده  مــواد اولیــه ای 
کیلــو بــه خریــدار  کــه ایــن 2500 بــرای هــر  و میــزان رقابــت انجام شــده در ایــن تولیــدات بــه ازای هــر کیلــو چیــزی حــدود 2500 تومــان بــوده اســت 
کــه در آن 250 سی ســی آب وجــود  کــه مصرف کننده هــای نهایــی ایــن مــواد هســتند. به طــور مثــال بعضی اوقــات بطــری آبــی  نهایــی منتقل شــده 
کافــی روی آن هــا تحمیل شــده  کنتــرل  گران تــر اســت و تمــام این هــا بــه مصرف کننــدگان بــه دلیــل عــدم  دارد، ظــرف بســته بندی از خــود آب 
ــی و گازی،  ــع نفت ــود مناب ــه وج ــه ب ــا توج ــا ب ــور م ــه در کش ــد، درصورتی ک ــردم ش ــه م ــاف ب ــری از اجح ــث جلوگی ــا باع ــای انجمن ه ــت. فعالیت ه اس
ــود  ــل وج ــه دلی ــور و ب ــود در کش ــادی موج ــائل اقتص ــر مس ــه خاط ــی ب ــد، ول ــت می کردن ــتی پرداخ ــغ را نبایس ــن مبل ــر ای ــی دیگ ــدگان ایران مصرف کنن
کــه خــود در داخــل باعــث آن شــده بودیــم، ضــرر آن بــه مصرف کننــده نهایــی می رســید و تــا حــدی بــا  تحریم هــای خارجــی و تحریم هــای داخلــی 

ورود انجمن هــا بــه کمیته هــا، صحبت هــای الزم در آنجــا گفتــه شــد.
کمیــت نداریــم، ولــی در حــال حاضــر  متأســفانه بــرای اینکــه بتوانیــم نظــرات صحیــح خــود را بــه کرســی بنشــانیم، مــا جایــگاه اصلــی خــود را در حا
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کمیتــی در کشــور، ایــن عــدم تــوازن وجــود  وضعیــت از ده ســال پیــش بهتــر شــده اســت. بــه دلیــل عــدم تعییــن ســهم بخــش خصوصــی در مســائل حا
کمیتــی دولتــی بگیریــم تــا کارهــا  دارد و مــا شــاید 25 تــا 30 درصــد توانســته ایم جایــگاه خــود را بــه دســت آوریــم و ۷0 درصــد آن را بایــد از بخــش حا

زودتــر بــه روال درســت خــود برســد.

کــدام   ● مهم تریــن مشــکالت و مســائل اعضــای صنــف شــما در ارتبــاط بــا بوروکراســی و نظــام حکمرانــی چیســت؟ در ارتبــاط بــا 
کار دچــار مســائل و موانــع در  ســازمان ها به طــور مثــال تأمیــن اجتماعــی، ســازمان امــور مالیاتــی، بانــک، وزارت نفــت و وزارت 

ایفــای نقــش خــود شــده اید؟
ــه ســازمان تأمیــن  ــا شــفافیت خاصــی کار خــود را انجــام دهنــد. وقتــی کار شــفاف شــد پرداخــت ب ــد ب کــه فعالیــت اقتصــادی می کننــد، بای کســانی 
کنــون بخشــی وجــود دارد کــه  اجتماعــی و مالیــات از طــرف بخــش خصوصــی الزم اســت و باالدســت مــا بایــد حــق خــود را در ورود بــه ایــن کار بدانــد. ا
قیمت هــای فــروش مــواد اولیــه را در بــورس تعییــن می کنــد و ایــن بخــش در پتروشــیمی )معاونــت صنایــع پایین دســتی پتروشــیمی( مســتقر اســت. 
کــه در آن  مــا چــون مصرف کننــده حــدود 3500 هــزار تــن مــواد پلیمــری در کشــور هســتیم از آن هــا خواســته ایم تــا مــا هــم نماینــده ای در کمیتــه ای 
قیمــت بــر اســاس قیمــت جهانــی تعییــن می شــود داشــته باشــیم و در آن حضورداشــته باشــیم و ببینیــم ایــن محاســباتی کــه آن هــا بــر اســاس نشــریات 
کــه مصرف کننــده  ISIS انجــام می دهنــد تــا چــه حــد درســت اســت و چقــدر بعضــی مواقــع در آن اعمال نظرهــای خــاص انجــام می گیــرد. هنــوز مــا 
ایــن 3500 هــزار تــن هســتیم و آن هــا تولیــد می کننــد و مــا بایــد بخریــم؛ اجــازه نداریــم در جلســات حضورداشــته باشــیم. مــا نمی خواهیــم کاری انجــام 
کــه حضورداشــته باشــیم کافــی اســت و تلورانــس و بــاال و پاییــن قیمــت را می خواهیــم بینیــم. مــا هنــوز نتوانســته ایم بــه  دهیــم و فقــط در ایــن حــد 
کمیــت هنــوز بــر مــا غلبــه دارد و می گوینــد مــا هرچــه بگوییــم شــما بایــد بخریــد. از دل ایــن کار فســاد ایجــاد می شــود؛ یعنــی  آن جایــگاه برســیم و حا
آن شــرکت پتروشــیمی کــه وقتــی امــروز در بــازار می خواهــد مــواد اولیــه ای را اعــام کنــد بــا مهندســی گریدهــا قیمــت را ایــن میــزان ریــال اعــام می کنــد 
کــردن کاال، قیمــت را 20 تــا 30 درصــد گران تــر ازآنچــه آن هــا اعــام کرده انــد بخریــم و هیــچ نظارتــی نیــز  و مــا مجبــور می شــویم بــه دلیــل کم عرضــه 
گــران خریده ایــم  بــر ایــن بــازار نشــود. هــم مــا بایــد نقدینگــی زیــادی بابــت مــواد اولیــه بدهیــم و هــم مصرف کننــده. وقتــی مــا مــواد را تــا ایــن حــد 
ــش در  ــن بخ ــد. ای ــیب میزن ــی آس ــده نهای ــوان مصرف کنن ــردم به عن ــه م ــن ب ــیم و ای ــی روی آن بکش ــم مبلغ ــیم و مجبوری ــم ارزان بفروش نمی توانی
صنایــع پتروشــیمی در مــاه ســه یــا چهــار بــار قیمــت فــوب خلیــج فــارس انــواع گریدهــا را بــر اســاس نشــریات جهانــی محاســبه و اعــام می کنــد و بــر 
اســاس تصمیــم کمیتــه تنظیــم بــازار ایــن مبلــغ ۹5 درصــد قیمــت خلیــج فــارس ضربــدر عــدد ارز نیمایــی اســت تــا مبلــغ ریالــی آن درآیــد و بــه هــر حــال 
یــک نفــر از صنــف مــا بــرای نظــارت بــر تعییــن قیمت هــا بایــد حضورداشــته باشــد. گاهــی ممکــن اســت وقتــی وضعیــت مالــی پتروشــیمی خــراب اســت 
کــه بــرای مثــال  5 درصــد قیمــت را بــاال ببرنــد. البتــه بنــده نمی گویــم حتمــًا ایــن کار انجــام می شــود، خیــر می گویــم ممکــن اســت. گاهــی بــوده اســت 
کــه قیمــت  ارز آزاد زیــر قیمــت ارز نیمایــی اســت و دلیــل نــدارد ارز نیمایــی را ضربــدر قیمــت ۹5 درصــد خلیــج فــارس کننــد. بعضــی از پلی پروپیلن هــا 
تعیین شــده را طبــق همــان فرمــول محاســبه می کردنــد نزدیــک 45 هــزار تومــان در هــر کیلــو می شــد و گاهــی مــا این هــا را بــا 30 تــا 40 درصــد باالتــر و 
بــا قیمــت ۷0 هــزار تومــان در هــر کیلــو خریــداری می کردیــم و درنتیجــه ایــن مســئله بــه مصرف کننــده نهایــی فشــار مــی آورد. علــت اینکــه ایــن مبلــغ 
بــه قیمــت اصلــی اضافــه می شــد ایــن بــود کــه عرضــه کــم انجــام می شــد و مــا بــه کمیتــه تنظیــم بــازار اعــام کــرده بودیــم کــه بــرای مثــال ایــن گریدهــا 
بایــد هفتــه ای 1000 تــن عرضــه شــود، امــا کمیتــه آن را عرضــه نمی کــردد. پلی پروپیلن هــا 30 تــا 40 گریــد دارنــد. آن هــا می آمدنــد چــه کار می کردنــد؟ 
کارخانه هــای شــیمیایی 2800 تــن را عرضــه  گریدهــای مــورد نیــاز هفتگــی نســاجی 8000 تــن و بــرای  کــه مشــتری نداشــتند ماننــد  گریدهایــی 
کــه بایــد تولیــد می شــد پــر می کردنــد، امــا گریدهــای اصلــی مــورد نیــاز مــا را عرضــه نمی کردنــد  می کردنــد و جمــع ایــن گریدهــا بــه میــزان 1000 تــن را 
گــر  کار مــا انجــام شــود و آن هــا ســود خــود را می بردنــد و گریدهــای عرضه شــده خریــداری نداشــت. ا و مــا مجبــور بودیــم بــرای خریــد رقابــت کنیــم تــا 
کــه مثــًا 60 گریــد امــروز ارائــه شــده و 20 گریــد اصــًا مشــتری نداشــته اســت یــا مثــًا 30 گریــد  بــه ســایت انجمــن ملــی مراجعــه کنیــد، اعــام کرده انــد 
بــا ایــن میــزان رقابــت خریــداری شــد و ایــن همــان مهندســی گریدهاســت. مــا توانســته ایم میــزان کمــی جلــوی ایــن کار آن هــا را بگیریــم، ولــی هنــوز 
کــه نماینــده اتــاق بازرگانــی اســت در آنجــا حضــور دارد، ولــی از ۷ رأی 1  کــردن بقیــه آن وجــود دارد. نماینــده انجمــن ملــی  کار زیــادی بــرای درســت 
کــه در آنجــا جمــع شــده اند شــامل نماینــده پتروشــیمی ها، ســازمان حمایــت، ارگان هــای نظارتــی و غیــره، بیشــتر آرا را  رأی دارد. وقتــی همه کســانی 
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در دســت دارنــد درحالی کــه 50 درصــد ایــن ماجــرا مــا هســتیم کــه در داخــل خریــدار هســتیم و بایــد حداقــل از آن ۷ رأی 2 تــا 3 رأی داشــته باشــیم کــه 
گــر اتفاقــی علیــه مــا بخواهــد بیفتــد نتواننــد اعمــال کننــد، ولــی بــا ایــن حــال مــا به انــدازه یــک رأی خــود خیلــی کارهــا انجــام داده ایــم. ا

کــدام   ● انجمــن و اعضــای انجمــن شــما بیشــتر بــا چــه ســازمان هایی در ارتبــاط بودنــد و در ایــن ارتبــاط دچــار مشــکل شــدند یــا 
ســازمان ها همــکاری بیشــتری بــا شــما داشــتند؟

کــه  گرچنــد نفــری از بیــن می رفتنــد مــا یــک بــار می گفتیــم  کشــور مــا می افتــاد ماننــد جنــگ یــا هــر چیــز دیگــری ا کــرده اتفاقــی در  گــر خدای نا ا
کــه یــک میلیــون نفــر از مــردم مــا از بیــن رفتنــد و بــرای آن هــا عــزاداری می کردیــم و تمــام می شــد و بعــد مشــکلی  عارضــه ای آمــد و دوره ای پیــش آمــد 
کــه وجــود دارد متأســفانه اپیدمیــک هــم اســت، آن چیــز فســاد اســت.  نداشــتیم، امــا در کشــور مــا یک چیــز هســت و بــا تمــام کنترل هــای مختلفــی 
کــه مــا هســتیم، بخــش باالدســتی و پایین دســتی رســوخ  دامنــه ایــن فســاد در تمــام ارگان هــای کشــور چــه در بخــش بیمــه، مالیــات، تولیدکننده هــا 
کــه از بیــن رفتــن نفــوس یــک  گــر مــن مثــال بــاال را زدم بــرای ایــن بــود  کــرده اســت و بــه ایــن راحتــی نمی تــوان جلــوی ایــن اپیدمــی را گرفــت. ا پیدا
گــر مــا نتوانیــم ریشــه فســاد را اصــاح کنیــم، عمومــی می شــود. بــرای مثــال مأمــور شــهرداری یــا مأمــور بیمــه  بــار انجــام می شــود و تمــام می شــود، امــا ا
کاری نــدارد بــه اینکــه مــا اینجــا چــه می کنیــم، کار درســت اســت یــا خیــر و آیــا بــه ضــرر شــهر هســت یــا نــه و فقــط از مــا درخواســت مربــوط بــه خــود را 
دارد و مــن دالیــل درســت بــودن یــا نبــودن کار آن هــا را نمی دانــم و متأســفانه ایــن کار جــاری اســت. مــِن صنعتگــر مجبــورم نیمــی از زمــان خــود را 
کــه وقتــی مملکــت بــرای  بــرای نجــات از دســت این هــا صــرف کنــم. ایــن مســئله، چــه در بیمــه و چــه در مالیــات، وجــود دارد و مــا عــادت نکرده ایــم 
مــا امنیــت ایجــاد کــرده اســت و کار فراهــم کــرده و مــا کارخانــه داریــم و عــده ای در کارخانه هــا کار می کننــد و زحمــت می کشــند، هــم بایــد حقــوق، هــم 
گــر چیــزی را فروختیــم و ســود کردیــم، بایــد حــق دارایــی را بدهیــم و هیــچ جــای دنیــا این طــور نیســت  بیمــه و هــم بیمــه تکمیلــی آن هــا را بدهیــم و ا
گــر آن هایــی را  کنــد بــدون اینکــه پــول ایــن مســائل را ندهــد، ولــی در کشــور مــا مالیــات از قشــر کمتــری از جامعــه دریافــت می شــود. ا کار  کــه صنعتــی 

کــه از کار ســود می برنــد را صــد واحــد در نظــر بگیریــم، تنهــا بیســت واحــد از آن هــا مالیــات پرداخــت می کننــد و بقیــه پرداخــت نمی کننــد.

راهکار شما برای رفع مشکالت و مسائل صنف و حرفه شما در تعامل با بوروکراسی کشور چیست؟  ●
بــرای تعامــل بــا ارگان هایــی کــه بــا آن هــا در تمــاس هســتیم ماننــد وزارت صمــت و اتــاق بازرگانــی، بخشــی را آمــاده کردیــم بــرای گفت وگــوی بخــش 
خصوصــی بــا دولــت بــه نــام اتــاق تهــران و اتــاق ایــران و مرتــب جلســات در آنجــا برگــزار می شــود. وقتــی صحبت هــا دربــاره بخــش کاری ماســت و 
ع جلســه مشــخص اســت؛ انجمن هــای مختلــف شــامل حــدود صــد انجمــن مختلــف بــرای فعالیت هــای صنعتــی  وزیــری دعــوت می شــود و موضــو
ح می کننــد  ح می شــود مشــکات خــود را مطــر مختلــف و تشــکل ها در ایــن شــورا نســبت بــه موضوعاتــی کــه در آن روز بــا دســتور جلســه مشــخص مطــر
کمیــت هــم مشــکات خــود رادارنــد؛ یعنــی حتــی گاهــی می خواهنــد کاری  و مــا آن هــا را در تصمیم گیری هــا لحــاظ می کنیــم، ولــی باالدســتی ها و حا
انجــام دهنــد، امــا دســت آن هــا از جــای دیگــری بســته اســت و نمی تواننــد ده تــا بیســت آیتــم پیــش روی خــود را باهــم بودجه بنــدی کننــد و اولویــت 
ــد  کــه بای ــای کار هســتیم و آن هایــی  ــا مــوارد اضطــراری اســت و مــوارد مــا را در آخریــن رتبــه قــرار می دهنــد، چــون می داننــد مــا در هــر شــرایطی پ ب

بودجــه بگیرنــد را بیشــتر حمایــت می کننــد و ایــن مســئله اهمیــت دادن و نــدادن کامــًا در جامعــه مــا مشــهود اســت.

آیــا تــا بــه حــال از ســمت شــما بــه دولــت یــا یــک وزارتخانــه به طــور داوطلبانــه و خودجــوش پیشــنهادهایی بــرای حــل مشــکالت   ●
حرفــه خودتــان شــده اســت و یــا برعکــس از ســمت دولــت پیشــنهادی بــه شــما بــرای مشــارکت و مشــورت در حــل بحــران و یــا 

گرفتــه اســت؟ مشــکل خاصــی صــورت 
کــه هــر پیشــنهاد یــا انتقــادی داریــم بــه همراهــش راهــکار نیــز بــه آن هــا بدهیــم و مــا از  از مــا ســؤال می کننــد و راهــکار می خواهنــد و از مــا می خواهنــد 
کمیتــی کار می کننــد، جــدا از مســائل سیاســی و باندبــازی، متأســفانه تجربــه کافــی  کــه در بخــش حا کًا کســانی  آن نتیجه هــای مثبــت گرفته ایــم. 
کار را بــرای خــود  ندارنــد و بایــد آن هــا را توجیــه کنیــم و ایــن مســئله نتیجــه مثبتــی داشــته اســت و مــا همیشــه از آن ســود برده ایــم و درنتیجــه ایــن 

گــر انجــام ندهیــم واقعــًا ضــرر می کنیــم. مفیــد می دانیــم و ا
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کمیــت در سیاســت گذاری و تصمیم ســازی می بینیــد؟   ● چــه موانعــی پیــش روی مشــارکت انجمن هــای صنفــی و حرفــه ای بــا حا
بــرای حــل ایــن موانــع چــه راهــکاری پیشــنهاد می دهیــد؟

طبــق تجربــه چندســاله این جانــب کــه در ســال های پیــش نماینــده انجمــن صنایــع ملــی کارگــروه تنظیــم بــازار در اتــاق ایــران بــودم و در حــال حاضــر 
کــه در ســال های اخیــر افتــاده را بــا ســال های قبــل مقایســه  نیســتم و دوســتان دیگــر سیاســت های تعیین شــده را دنبــال می کننــد، وقتــی اتفاقاتــی 
گــوش شــنوای زیــادی وجــود دارد و وقتــی بــه اظهــار نظــرات مــا توجــه شــد برنامه ریزی هــای  کــه امــروزه  می کنیــم خوشــبختانه دیــده می شــود 

بهتــری، بــه نفــع تولیــد و توســعه کشــور انجــام دادنــد، ولــی به طــور کل صــد درصــد نظــرات مــا انجــام نشــده اســت.

کــدام   ● پیشــینه و تاریــخ تأســیس انجمــن پلی اتیلــن چیســت و تعــداد اعضــا و هیئت مدیــره چنــد نفــر هســتند؟ بیشــتر بــا 
کمیتــی در ارتبــاط هســتید؟ دســتگاه و مراجــع حا

نزدیــک بــه ســی ســال از فعالیــت انجمــن پلی اتیلــن کــه بنــده عضــو هیئت مدیــره و رئیــس آن هســتم می گــذرد. دوره فعالیــت انجمــن دوســاله اســت 
کــه وزارت صنایــع اعــام  کــه زیرپوشــش انجمــن هســتند بــر اســاس پروانــه بهره بــرداری  و نزدیــک بــه ســیصد عضــو دارد. ظرفیــت کارخانه هایــی 
کــه در ایــن کار وجــود دارد نزدیــک بــه 50 درصــد ایــن مقــدار اســت. تعــدادی از  کــرده اســت، نزدیــک بــه 1800 تــن اســت و ظرفیــت واقعــی  و صــادر 
ماشــین آالت قدیمــی هســتند و اطمینــان زیــادی بــه آن هــا وجــود نــدارد و به عــاوه در هنــگام افتتــاح کارخانه هــا در اســتان های مختلــف بــه دلیــل 
ــرای  ــا ب ــور م ــاز کش ــه نی ــت. آنچ ــی نیس ــدد واقع ــن ع ــده و ای ــود 2A نوشته ش ــر A ب گ ــد ا ــت تولی ــی، ظرفی ــات محل ــس و مقام ــده مجل ــت نماین دخال
بخش هــای زیــر بنائــی شــامل آب، گاز و فاضــاب اســت در حــدود 450 هــزار تــن در ســال اســت. در ســال های پیــش حــدود 2 میلیــارد دالر، مــواد 
ج از ایــن حــوزه صــادر شــد. ســیصد شــرکت در کل ایــران و توزیــع اســتانی آن وجــود دارد.  ساخته شــده پاســتیکی بــه کشــورهای هم جــوار خــود یــا خــار
کار و اتــاق بازرگانــی نظــارت می شــود و  اعضــای اصلــی هیئت مدیــره پنــج نفــر هســتند دو نفــر هــم عضــو علی البــدل هســتند. انجمــن از طــرف وزارت 
کــه انتخــاب می شــوند تابــع اساســنامه های خاصــی در انجمــن هســتند و مجــوز از وزارت کار گرفته شــده  در انتخابــات و مجامــع عمومــی، افــرادی 

اســت.

تجهیزات و منابع مالی انجمن از کجا تأمین می شود؟  ●
ــر اســاس نیازهــای شــرکت مهندســی آب و فاضــاب  ــی از حــق عضویت هــا تأمیــن می شــود. مــا تمــام شــرکت های زیرمجموعــه خــود را ب منابــع مال
ــا توجــه بــه  ــا وزارت جهــاد کشــاورزی در گریدهــای A,B,C رتبه بنــدی کرده ایــم و وقتــی این هــا در مناقصــات بــزرگ قصــد خریــد دارنــد ب کشــور و ی
کــه وجــود دارنــد دارای وســایل، تجهیــزات، امکانــات و آزمایشــگاه های  کار انجــام می شــود، چــون شــرکت هایی  توانایی هــای شــرکت ها ایــن 
کــدام شــرکت ها چــه گریدهایــی دارنــد و در بخــش  کــه در بخــش آب و فاضــاب،  مختلــف هســتند و ایــن تقســیم بندی توســط انجمــن انجــام شــده 
گریدبنــدی شــد. منابــع درآمــدی از حــق  کــدام شــرکت ها هســتند، همــه ایــن مــوارد  کشــاورزی  ح هــای آبیــاری، تحت الشــعاع وزارت جهــاد  طر

عضویــت و ورودی ایــن شــرکت ها تأمیــن می شــود.

سوابق فعالیت حرفه ای و تحصیالت جنابعالی چیست؟  ●
ح هــای آبیــاری و آب رســانی، سیســتم های آبیــاری  کار اصلــی این جانــب طراحــی و ایجــاد طر غ التحصیــل دانشــگاه تهــران هســتم و  بنــده فار
کارشناســی ارشــد آبیــاری هســتم و بعــدًا در دانشــگاه های مختلــف دوره MBA را  ک شناســی و  کارشناســی خا تحت فشــار اســت. دارای مــدرک 
کــه چنــد نفــر هســتند، چــه کارهایــی می تواننــد  ــده ام و در حــال بازنشســتگی هســتم. بنــده در گزارشــی ظرفیــت تمــام شــرکت های تابعــه را  گذران
کــرده ام و بــر اســاس تولیــدات طبقه بندی شــده و بــرای دسترســی بــه اطاعــات کامــل، لیســت اعضــا و ظرفیت هــا بــا توجــه  انجــام دهنــد، مشــخص 

ــا انجمــن و جنــاب آقــای مهنــدس دربنــدی اطاعــات را دریافــت کنیــد. توزیــع اســتانی در دســت دارم، می توانیــد طــی تماســی ب
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6- سولماز شهباز؛ دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین پلیمر و شیمی

درباره پیشینه انجمن، تعداد اعضای آن و روند شکل گیری انجمنتان توضیح بفرمایید.  ●
کارفرمایــی مهندســین پلیمــر و شــیمی اســت و در  بنــده شــهباز دبیــرکل انجمــن مهندســین پلیمــر و شــیمی هســتم. انجمــن مــا، انجمــن صنفــی 
دو جــا ثبــت شــده اســت. در ســال 138۷ قســمتی از کارهــای ثبتــی مــا شــروع شــد و در ســال 138۹ در وزارت کار ثبــت شــد بــه همیــن خاطــر عنــوان 
گرفتــه اســت. در ســال 13۹3 اقــدام بــه ثبــت انجمــن در اتــاق بازرگانــی ایــران شــد و در ســال 13۹4 در اتــاق بازرگانــی ایــران  کارفرمایــی را  صنفــی 
ــای  ــداد اعض ــت. تع ــده اس ــت ش ــران ثب ــی ای ــاق بازرگان کار و ات ــه در وزارت  ک ــت  ــویه اس ــکل دوس ــک تش ــا ی ــن م ــت. انجم گرف ــام  ــت انج ــم ثب ه
ــر ســه ســال حــق عضویــت انجمــن را پرداخــت نکننــد به صــورت خــودکار از لیســت  گ ــاد نفــر می باشــند و ا فعــال انجمــن مــا در حــال حاضــر هفت
کمــی  حــذف می شــوند و درنتیجــه دیگــر عضــو فعــال نیســتند. از زمــان تأســیس انجمــن بیــش از 150 عضــو داشــتیم. زمینــه فعالیــت انجمــن مــا 
ــه ســمت اعضــا و  ــم ب کردی ــه مهندســین پلیمــر و شــیمی اســت ســعی  ک ــا  ــوان انجمــن م ــه دلیــل عن وســیع تر از ســایر تشــکل های دیگــر اســت و ب
کار می کننــد بدهیــم. عمــده اعضــای  کــه به صــورت تخصصی تــر  شــرکت های خــرد و کوچــک حرکــت نکنیــم و ایــن فرصــت را بــه ســایر تشــکل ها 
مــا پتروشــیمی ها و پاالیشــگاه های بــزرگ ماننــد پتروشــیمی خلیــج فــارس، تندگویــان، آبــادان، امیرکبیــر و پاالیشــگاه های دیگــر ماننــد تهــران و 
شــمال می باشــند. در حــال حاضــر اعضــای انجمــن حقوقــی می باشــند و اعضــای حقیقــی نداریــم و به طــور مثــال مدیرعامــل پتروشــیمی خلیــج 
ــر اینکــه  ــارس عــاوه ب ج می شــود. پتروشــیمی خلیــج ف کارت عضویــت عضــو حقوقــی انجمــن در ــد و روی  ــو می آی ــارس به عنــوان نماینــده جل ف
عضــو انجمــن ماســت عضــو ســایر تشــکل ها هــم اســت. همــه پتروشــیمی ها، پاالیشــی ها و ســایر شــرکت های خــرد، عضــو تشــکل های دیگــر هــم 
می باشــند. انجمــن مــا بــا اینکــه خــود یــک انجمــن فعــال اســت، می توانــد بــا انجمن هــای دیگــر نیــز ارتبــاط بگیــرد و در حــال حاضــر عضــو یــک 
کــه همــان فدراســیون صنعــت نفــت ایــران اســت. انجمن هــا، اتحادیه هــا و ســندیکاها می تواننــد عضــو فدراســیون ها  تشــکل باالدســتی اســت 
باشــند و مؤسســات و شــرکت های کوچــک مثــل پتروشــیمی آبــادان، عضــو فدراســیون ها نمی باشــند. در حــال حاضــر فدراســیون صنعــت نفــت 
کــه انجمن هــا اعضــای آن می باشــند. فدراســیون در حقیقــت انجمــِن انجمن هاســت. در انجمــن مــا رئیــس هیئت مدیــره،  12 عضــو دارد 
کل  کــه در  آقــای رامیــن خســرو خــاور بــوده و در هیئت مدیــره هفــت نفــر عضــو اصلــی، دو نفــر عضــو علی البــدل به اضافــه دو بــازرس داریــم 

ــازده نفــر هســتند. ــره و بازرســین ی هیئت مدی

با چه بخش هایی بیشتر تعامل دارید؟  ●
ــم.  ــی داری ــش خصوص ــا بخ ــتری را ب ــراودات بیش ــا و م ــکان فعالیت ه ــن ام ــت، بنابرای ــران اس ــی ای ــاق بازرگان ــو ات ــا عض ــن م ــه انجم ــل اینک ــه دلی ب
به طــور مــداوم بــا اتــاق بازرگانــی تهــران و اتــاق بازرگانــی ایــران تعامــل و آمدورفــت داریــم. دوره هــا و مجامــع مــا آنجــا برگــزار می شــود و از ســوی دیگــر 
اخیــرًا بــا وزارت اقتصــاد و دارایــی پــروژه ای را انجــام دادیــم و بــه دلیــل عضویــت انجمــن در فدراســیون صنعــت نفــت و تعامــل بیشــتر فدراســیون بــا 
کــه فدراســیون  ح هــا و فعالیت هایــی  نهادهــای دولتــی ماننــد مجلــس، شــورای رقابــت و ریاســت جمهوری، انجمــن به عنــوان یکــی از اعضــا در طر

ح می شــد بــا فدراســیون همــراه بــود و تمــام جلســات را شــرکت می کــرد. صنعــت نفــت در مجلــس و شــورای رقابــت مطــر

منابع مالی انجمن به چه صورت تأمین می شود؟ آیا فقط از حق عضویت ها تأمین می شود یا منبع دیگری نیز دارید؟  ●
بــرای تأمیــن مالــی چنــد راه وجــود دارد و برجســته ترین آن تأمیــن مالــی از طریــق حــق عضویت هاســت. حــق عضویــت انجمــن مــا ســالیانه 5 
میلیــون تومــان اســت، به عــاوه حــق ورودی بــرای اولیــن بــار 1.5 میلیــون اســت. یک ســری فعالیت هــای دیگــر نیــز داریــم. انجمــن مــا پنــج کمیتــه 
ــال،  ــای فع ــی از کمیته ه ــارات دارد. یک ــی، IT و انتش ــئولیت اجتماع ــگاه ها، مس ــا و نمایش ــت گذاری، رویداده ــی، سیاس ــه آینده پژوه ــامل کمیت ش
کمیتــه IT و انتشــارات اســت و مــا ســعی کردیــم از ایــن دو کمیتــه درآمــد داشــته باشــیم و در ایــن راســتا در حــال چــاپ کتــاب و فصلنامــه تخصصــی 

مهندســی پلیمــر و شــیمی بــرای فــروش هســتیم و نوعــی تأمیــن مالــی بــرای انجمــن اســت.
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درباره تحصیالت خود و مدت حضور در انجمن بفرمایید.  ●
کــه انجمــن یکــی از  کارشناســی مهندســی شــیمی از دانشــگاه علــوم تحقیقــات هســتم و مــا هلدینــگ PEDEM هســتیم  بنــده دارای مــدرک 
ــن  ــی در انجم ــورت تخصص ــه به ص ک ــت  ــال اس ــک س ــودم و ی ــگ PEDEM ب ــناس هلدین ــًا کارش ــن قب ــت. م ــگ اس ــن هلدین ــای ای زیرمجموعه ه

کــه دبیــر انجمــن هســتم. کار می کنــم و تقریبــًا پنــج مــاه می گــذرد  مهندســین پلیمــر و شــیمی 

شما چه ضرورت و جایگاهی برای مشارکت انجمن های حرفه ای و صنفی در سیاست گذاری و نظام حکمرانی قائل هستید؟  ●
گــر ایــن انجمــن همگــرا بتوانــد اعضــای خــود را در یــک راســتا پیــش ببــرد، در  انجمــن بــا عنــوان یــک تشــکل همگــرا شــناخته می شــود. پــس ا
ــع  ــا دفــاع از منافــع بخــش خصوصــی و رفــع موان کــه ب ــد تأثیــر بســزایی داشــته باشــد. وظیفــه انجمن هــا ایــن اســت  یــک حکمرانــی خــوب می توان
کــه وجــود دارد، راه را بــرای بخــش خصوصــی همــوار کنــد. طبــق مــاده 5 قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب وکار بــه اتــاق بازرگانــی  و مشــکاتی 
ــوای ســه گانه  ــرای ق ــازوی مشــورتی ب ــش داشــته باشــند و ب ــازی و سیاســت گذاری نق ــد تشــکل ها در تصمیم س ــی مانن ــه ارکان ک فرصــت داده شــده 
باشــند. بــه دلیــل عضویــت مــا در اتــاق بازرگانــی، وقتــی مکاتبــه ای بــا مــا انجــام می شــود مــا بــه اعضــا نامــه می زنیــم و مشــکات و موانــع آن هــا را 
ع بــازوی حمایتــی حســاب می شــویم و بعضــًا از ایــن مکاتبــات  گــزارش و نظــر خــود را بــه اتــاق بازرگانــی ارائــه می کنیــم و یــک نــو کــرده و  جمــع آوری 
جوابیــه ای دریافــت می کنیــم کــه بــه نفــع اعضــا تمــام شــده اســت. بــرای مثــال قبــًا قانونــی وجــود داشــت کــه روی مــواد پتروشــیمی مالیــات دریافــت 
می شــد، مــا مکاتبــات زیــادی داشــتیم، امــا جوابــی نگرفتیــم اخیــرًا نامــه ای از ســمت اتــاق دریافــت کردیــم مبنــی بــر اینکــه مالیــات روی مــواد 
پتروشــیمی در حــال لغــو شــدن اســت و خوشــبختانه مکاتبــات مــا نتیجــه دلخــواه را گرفــت. از طرفــی تشــکل ها روشــن کننده زوایــای تاریــک اقتصــاد 
کــه دارنــد  هســتند؛ یعنــی از طرفــی منافــع و مطالبــات مشــروع اعضــای خــود را بــا گفت وگــو حــل می کننــد و بــا اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی 
کــه مناســبات  کــه انجمــن می توانــد انجــام دهــد ایــن اســت  قانون هــای تصویب شــده را اصــاح و نظــارت می کننــد، از طــرف دیگــر یکــی از کارهایــی 
ج از کشــور فرصتــی  کــه ایــن تعامــات بــا ســایر تشــکل های خــار بیــن تشــکل های بین المللــی در حوزه هــای تخصصــی ســایر کشــورها را فراهــم کننــد 

بــرای برون رفــت از شــرایط تحریــم کشــور نیــز هســت.

کار   ● کشــورهای همســایه بــرای  کشــور یــا  ج از  در حــال حاضــر در انجمــن شــما روابطــی بــا تشــکل های بین المللــی یــا خــار
مشــترک وجــود دارد یــا به صــورت روتیــن ایــن امــر وجــود نــدارد و مــوردی پیــش می آیــد؟

ــی شــیمی  ــادا، در کنگــره یــک انجمــن بین الملل کان ــه کشــور  ــه دلیــل ســفرهای مــداوم ب ــی ب ــر تقی خان ــر اســبق انجمــن آقــای دکت ســال 13۹۷ دبی
شــرکت داشــتند و پروژه هایــی را بــا آن هــا پیــش بــرده بودنــد، امــا بــه دلیــل جــدا شــدن ایشــان از انجمــن ایــن پروژه هــا تعطیــل شــدند، امــا در برنامــه 

ــا تشــکل های بین المللــی ذکرشــده اســت. ــد انجمــن، ازســرگیری روابــط ب جدی

کــه در چــه کشــورهایی   ● از تجــارب جهانــی در زمینــه همــکاری انجمن هــای حرفــه ای و صنفــی بــا نظــام حکمرانــی اطــالع داریــد 
تجــارب مشــابه پیش آمــده و نتیجــه مطلوبــی داشــته اســت یــا خیــر؟

ــکل هایی  ــوئد تش ــور س ــی رود. در کش ــش م ــر پی ــت و اصولی ت ــر اس ــران و هموارت ــر از ای ــی بهت ــا خیل ــا در دنی ــکل ها و انجمن ه ــر کار تش ــال حاض در ح
کارفرماهــای خــود را متقاعــد بــه نظــر دادن در مســائل سیاســی می کنــد و آن قــدر  کــه توانایــی قانون گــذاری دارنــد چــون اعضــا و  وجــود دارنــد 
کارفرمــا  کــه به عنــوان  کنیــم  کارفرماهــا را متوجــه  کنــد، امــا در ایــران هنــوز نتوانســته ایم  کــه می توانــد سیاســت گذاری  ایــن قــدرت زیــاد اســت 
ــاره روابــط کار در قانــون را دارنــد. در حــال حاضــر دولــت بــرای کارفرماهــا تصمیــم می گیــرد و آن هــا هــم قبــول می کننــد. چنــد  حــق نظــر دادن درب
کــه قــدرت زیــادی در تنظیــم بــازار سیاســت گذاری داشــته اند، به طــور مثــال انجمــن مهندســین خــودرو آمریــکا آن قــدر  نمونــه از انجمن هایــی 
قدرتمنــد اســت کــه توانایــی قیمت گــذاری خــودرو را دارد، مثــال دیگــر انجمــن ســازندگان مبــدل حرارتــی، انجمــن ژئوفیزیــک دانشــمندان، انجمــن 
ــذار در جامعــه هســتند.  ــر و قانون گ ــد و به عنــوان یک نهــاد تنظیم گ ــادی دارن ــون و اســتاندارد، ایــن تشــکل ها قدرت هــای زی ــی وضــع قان بین الملل

کشــورهای متفــاوت می باشــند. ایــن انجمن هــا بین المللــی و دارای شــعبات مختلــف در 
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آیا در ایران این اتفاق نیفتاده است؟  ●
وزارت کار اطاعــات خیلــی دقیقــی در ایــن قســمت بــه مــا نمی دهــد کــه بدانیــم در ایــران دقیقــًا چــه اتفاقاتــی می افتــد، امــا اطاعاتــی کــه مــا دریافــت 
می کنیــم بیشــتر از ســمت اتــاق بازرگانــی ایــران اســت. در حــال حاضــر اتــاق بازرگانــی ایــران 200 تشــکل دارد کــه به صــورت فعــال هســتند. اطاعاتــی 
کــه شــاید حــدود 40 درصــد از تشــکل ها قــدرت قانون گــذاری و ورود در  کــه از کارشناســان اتــاق بازرگانــی دریافــت کرده ایــم ایــن را نشــان می دهــد 
سیاســت، قیمت گــذاری و تنظیــم بــازار رادارنــد. بیشــتر نقــش اتحادیه هــا و اصنــاف در ایــن قضیــه پررنــگ می باشــند، به طــور مثــال انجمــن خرمــا 
در ایــران توانائــی قیمت گــذاری، تنظیــم بــازار و سیاســت گذاری را دارا اســت و ایــن تشــکل قدرتمنــدی اســت و تنهــا تشــکلی اســت کــه عــاوه بــر ثبــت 

در اتــاق بازرگانــی ایــران، شــعبات اســتانی هــم دارد در اســتان هرمــزگان هــم یکــی از شــعبه ها وجــود دارد.

گیــری، گســتردگی و داشــتن دفاتــر اســتانی اســت   ● یعنــی از نظــر شــما یکــی از دالیــل تأثیرگــذار بــودن و وزن داشــتن انجمن هــا فرا
کــرده اســت؟ کــرده و ســپس شــعبه در شهرســتان ها ایجــاد  یــا اول آن وزن را پیــدا 

انجمن هــا اول قــدرت را داشــته اند و بعــد اقــدام بــه تأســیس شــعبات در شهرســتان های دیگــر کرده انــد. در حــال حاضــر در ایــران یــک تشــکل چنــد 
کــه بــه فردیــت افــراد تشــکل جلــو مــی رود. تشــکل قدرتــی بــرای مجلــس رفتــن نــدارد، امــا  نفــر اعضــای هیئت مدیــره مهــم، معتبــر و معــروف دارد 
هیئت مدیــره ای کــه قبــًا به طــور مثــال نماینــده مجلــس بــوده، تشــکل نیــز به واســطه آن فــرد بــه مجلــس مــی رود. ایــن تشــکل قدرتــی نــدارد و چنــد 

کــردن ســودی بــرای آن هــا نــدارد. جلســه مجلــس رفتــن و در جلســات شــورای رقابــت شــرکت 

تحلیل شما از مهم ترین مسائل و مشکالت نظام حکمرانی کشور چیست؟  ●
کــه شــش مــورد دارد و ایــن مــوارد شــامل حــق اظهارنظــر و پاســخگویی، ثبــات سیاســی  یــک شــاخص جهانــی وجــود دارد دربــاره حکمرانــی خــوب 
کــه شــاید از ایــن شــش  کمیــت قانــون و مبــارزه بــا فســاد هســتند. تحلیــل لفظــی مــن ایــن اســت  و عــدم خشــونت، اثربخشــی، کیفیــت مقــررات، حا
کننــد مبــارزه بــا فســاد اســت.  کمــک  کــه تشــکل ها می تواننــد دربــاره آن  شــاخص مــا یــک یــا دو تــا از آن هــا را داشــته باشــیم. یکــی از مســائلی 
ــته  ــاد بس ــای فس ــود دره ــی می ش ــکل وارد حکمران ــک تش ــی ی ــه وقت ک ــد  ــرده بودن ک ــت  ــًا صحب ــه قب ــن زمین ــز در ای ــی نی ــاق بازرگان ــره ات هیئت مدی
گــر تشــکل قــدرت داشــته باشــد، می توانــد  می شــود و مبــارزه شــدید بــا فســاد می کنــد. یکــی از اعضــا، یــک قیمــت دربــاره یــک محصــول می دهــد و ا
آن عضــو را کنتــرل کنــد و بــه او تذکــر دهــد کــه کار او درســت نیســت و قیمــت مصــوب چیــز دیگــری اســت و جلــو او را بگیــرد. وقتــی ببیننــد فســاد وجــود 
دارد، رانــت انجــام می شــود و مــوادی کــه بایــد صــادر شــوند، قاچــاق می شــوند، تشــکل در تمــام ایــن مــوارد می توانــد ورود کنــد و جامعــه را بــه ســمت 

حکمرانــی خــوب پیــش ببــرد.

مهم تریــن مشــکالت و مســائل اعضــای صنــف و حرفــه شــما در مقابــل نظــام بوروکراســی و نظــام حکمرانــی کشــور چیســت؟   ●
کــدام ســازمان ها بیشــتر دچــار مشــکالت بــرای ایفــای نقــش خــود شــده اید؟ تأمیــن اجتماعــی، ســازمان امــور مالیاتــی، وزارت  در 

کار یــا تســهیالت بانکــی؟ نفــت، وزارت 
یــک مــاه پیــش مــا به عنــوان تسهیل ســازی امــور اعضــا نامــه ای بــه اعضــای خــود زدیــم و در آن ذکــر کردیــم کــه یــک ســتاد تســهیل در وزارت صمــت 
ایجــاد می شــود و هــر کــس مشــکلی بــا ایــن سیســتم دارد اطــاع دهــد تــا مــا بــه ایــن ســتاد ارجــاع دهیــم و بــرای هرکــدام از آن هــا راه حلــی پیــدا شــود. 
نامــه ای کــه مــا دریافــت کردیــم ۹۹ درصــد از اعضــای پتروشــیمی و پاالیشــگاه مــا در رابطــه بــا گمــرک و مالیــات مشــکل داشــتند و می خواســتند بــرای 
برقــراری معافیت هــای مالیاتــی و گمرکــی جهــت تشــویق ســرمایه گذاران بــه تولیــد کاری انجــام شــود. مشــکات دیگــر تعامــل منطقی تــر و نظام منــد 
بانــک مرکــزی و بانک هــای عامــل بــا شــرکت های پتروشــیمی و پاســخگویی شایســته و به موقــع آن هــا در جهــت رفــع مشــکات حادث شــده بــرای 
کــه ســبب بــروز ســردرگمی شــرکت های پتروشــیمی و بانک هــای عامــل  شــرکت های پتروشــیمی، عــدم ایجــاد تغییــر پی درپــی در بخشــنامه ها 
اســت، ســلیقه ای تفســیر نمــودن بانک هــای عامــل کــه ضــرر هنگفتــی بــه شــرکت های پتروشــیمی و تولیــدی وارد می کنــد. مشــکل بعــدی ایــن اســت 
کــه وقتــی یــک شــرکت پتروشــیمی می خواهــد وارداتــی انجــام دهــد بایــد ســازمان ملــی اســتاندارد ثبــت ســفارش آن هــا را بررســی کنــد و بپذیــرد، بعــد 
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کثــر آن هــا )شــرکت های  از ایــن پروســه همیــن روش هــا و نامه نــگاری را بایــد دوبــاره در وزارت صمــت )صنعــت، معــدن و تجــارت( داشــته باشــند و ا
عضــو انجمــن( از مــا خواســته بودنــد کــه بــرای ایــن امــر بــه ســازمان ملــی اســتاندارد بســنده شــود و دوبــاره نامه نگاری هــا تکــرار نشــود و اخــذ مجوزهــا 
یــک بــار اتفــاق بیفتــد و ایــن شــرکت ها به طــور مــداوم بــا وزارت صمــت مشــکل دارنــد. مشــکل دیگــر لغــو معافیت هــای مالیــات بــر درآمــد حاصــل از 
صــادرات محصــوالت پتروشــیمی اســت کــه باعــث کاهــش صــادرات محصــوالت تولیــدی مــازاد و مشــکات مربــوط بــه تفکیک مــواد خــام و نیمه خام 
در صنعــت پتروشــیمی شــده اســت. مشــکل بعــدی ایــن بــود کــه خواســته بودنــد کــه قوانیــن گمرکــی در صــادرات و واردات مــواد اولیــه، قطعــات یدکی 
کــه یکــی از شــرکت های زیرمجموعــه هلدینگ هــای پتروشــیمی  و مــواد شــیمیایی آســان شــود، دربــاره ســرمایه گذاری در شــرکت های دانش بنیــاد 
هســتند، آن هــا درخواســت داشــتند کــه دولــت ایــن کار را انجــام دهــد و در حــال حاضــر به جــای اینکــه دولــت در مناقصــات بــه شــرکت ها پــروژه بدهــد 
و بــه آن هــا کمــک کنــد، تبدیــل بــه یکــی از رقبــای مــا شــده اســت و فرصــت گرفتــن پــروژه را بــه مــا نمی دهــد و پــروژه گرفتــن مــا در کشــورهای خارجــی 
بســیار راحت تــر از داخــل اســت. در حــال حاضــر مــا داریــم از عــراق به راحتــی پــروژه می گیریــم و راحــت کار آن هــا را انجــام می دهیــم، ولــی هنــوز در 
کــه آن هــا خواســته بودنــد یــک کنسرســیوم توســعه بــازار  کــه شــش مــاه پیــش برگزارشــده اســت، جــواب نگرفته ایــم. مــورد بعــد ایــن بــود  مناقصــه ای 
کــه در  بین المللــی بــرای انجــام صــادرات بــه بازارهــا باهــدف مدیریــت فعالیت هــای قیمت گــذاری و فــروش تشــکیل شــود ماننــد بازارهــای داخلــی 

حــال حاضــر داریــم.

کار و وزارت   ● گرفتــن تســهیالت بــرای انجمــن و اعضــای انجمــن یــا بــا وزارت  دربــاره رابطــه بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی و بــرای 
نفــت چــه مشــکالتی به طــور اختصاصــی عنوان شــده اســت؟

به صــورت اختصاصــی نــگاه صرفــًا اقتصــادی نظــام مالیاتــی کشــور و ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه شــرکت های شــاغل در صنعــت به عنــوان منابــع 
ــودن زمــان رســیدگی ممیــزی و حل وفصــل مــوارد  ــی ب ــر آن هــا و طوالن ــور و اتخــاذ روش هــای بســیار ســخت گیرانه در براب درآمــد ســازمان های مذک

کــه در ایــن مســئله مشــکل داشــتند. اعتــراض 
یکــی از مشــکات دیگــر ایــن بــود کــه از مــا خواســته بودنــد در قوانیــن و مقــررات نظــام مالیاتــی و تأمیــن اجتماعــی بازنگــری شــود و اختیــارات ایــن دو 
ع المعاملــه نمــودن آن هــا بــدون صــدور احــکام از ســوی قــوه  کــردن قــوه قهریــه ازجملــه بســتن حســاب های مدیــران و ممنو مجموعــه بــرای اجــرا 
کــه مــا  قضائیــه، محــدود شــود. ایــن مســئله از ســوی پتروشــیمی تندگویــان بــرای مــا ارســال شــده بــود. پیشــنهاد می کنــم یــک نســخه از نامه هایــی 
جمــع آوری کرده ایــم را بــرای شــما ارســال کنیــم و جزئیــات آن را بخوانیــد و ببینیــد چــه مشــکاتی داشــته اند. ایــن نامه هــا یــک پایــگاه داده بســیار 

کــه بتوانیــم بــه آن هــا کمــک کنیــم. مناســبی بــرای شــما و بــرای مــا هســتند 
کــه برنامه هــا و اهــداف از ســوی وزارت نفــت شفاف سازی شــده و  مشــکاتی بــا وزارت نفــت هــم وجــود داشــت. آن هــا از مــا خواســته بودنــد 
برنامه هــای اجــرای پروژه هــای توســعه میادیــن نفتــی اعــام شــوند. ظاهــرًا برنامه هــای بلندمــدت اعــام نمی شــد و الزم بــوده ایــن شــرکت ها از 
کنــار بگذارنــد و وزارت نفــت برنامــه دقیقــی بــه  قبــل در بخــش حفــاری و خدمــات نفتــی بــرای ســرمایه گذاری برنامه ریــزی کننــد و مبلغــی بودجــه 
کــه در رابطــه بــا اســناد  آن هــا نمــی داده و یــک مناقصــه برگــزار می کــرده و یــک مــاه بعــد هــم جــواب می خواســته اســت. آن هــا خواســتار ایــن بودنــد 
مناقصــات شــرکت ملــی نفــت ایــران بازنگــری شــود و مناقصــات یک طرفــه اتفــاق نیفتنــد و منافــع کارفرمــا فقــط در نظــر گرفتــه نشــود. بنــده مــواردی 

ج مشــترک مشــکات بســیاری از شــرکت ها بــود. کــه مخــر کــردم  را ذکــر 

راهکار شما برای حل مشکالت صنف خود در ارتباط با بوروکراسی چیست؟  ●
کــه آن هــا ســر تصمیــم بحــث کننــد و در آخــر آن  کــه کارفرماهــا و اعضــای آن هــا منتظــر تصمیــم دولــت هســتند  تشــکل ها در ایــران فرمــی هســتند 
کنــار بگذارنــد. پیشــنهاد می کنــم   مــا کارفرماهــا اعضــای خــود را متقاعــد کنیــم  قانون گــذاری، روابــط کار، تأمیــن اجتماعــی و مالیــات از حقــوق  را 
ــای  ــد حمایت ه ــه بای ک ــت  ــن اس ــئله دوم ای ــوند. مس ــه ش ــًا توجی ــورد کام ــن م ــا در ای ــد آن ه ــد. بای ــر کنی ــاره آن اظهارنظ ــه درب ــرای اینک ــت ب شماس
کــه آن هــم دربــاره نیمــی از موضوعــات  کنــون وجــود دارد از اتــاق بازرگانــی ایــران اســت  کــه ا قانونــی از انجمن هــا افزایــش پیــدا کنــد. تنهــا حمایتــی 
کــه می توانــد  اســت و هیــچ حمایــت قانونــی از انجمن هــا صــورت نمی گیــرد پــس ایــن افزایــش حمایــت قانونــی بایــد زیادتــر شــود. یکــی از مــواردی 
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کــه نماینــدگان انجمــن خــود را در نهادهــای سیاســت گذاری عضــو کنیــم، ولــی راه آن را  کــه مــا بســتری داشــته باشــیم  کنــد ایــن اســت  بــه مــا کمــک 
نمی دانیــم. عضویــت نماینــدگان بســیار بــه رفــع ایــن مســئله می توانــد کمــک کنــد. حــق رأی یــا عضویــت مشــورتی بســیار می توانــد کمک کننــده 
کــرده  باشــد و انجمــن را برجســته می کنــد. در بنــد 2 و 3 قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب وکار، مــوارد به جایــی ذکرشــده بــوده و دولــت را موظــف 
کــه ایــن قانــون وضع شــده  کــه بــه هنــگام تصمیم گیــری و سیاســت گذاری از نظــرات تشــکل ها اســتفاده کننــد، ولــی متأســفانه از زمانــی  بودنــد 
هیــچ گاه دولــت ایــن بنــد را رعایــت نکــرده اســت پــس چــرا قانونــی وضــع می شــود و از آن اســتفاده نمی شــود. ایــن مــوارد مــدام ذکــر می شــود. دولــت 

موظــف بــه انجــام ایــن کار در هنــگام سیاســت گذاری اســت و بایــد نقطــه نظــرات تشــکل ها را جمــع آوری کنــد.

به طورکلــی چــه موانعــی بــر ســر راه مشــارکت انجمن هــای حرفــه ای و صنفــی در نظــام سیاســت گذاری می بینیــد و راه حــل   ●
آن هــا چیســت؟

کــرد و بــه  کــه می تــوان ذکــر  کــه در بــاال ذکــر شــد بــه نظــر مــن برجســته ترین و مهم تریــن مــواردی اســت  مــوارد قبــًا ذکرشــده اند، امــا همیــن بنــد 2 و 3 
آن ایــراد وارد کنیــم. مــا تعــداد زیــادی مطالبــات داشــتیم و در ایــن میــان واســطه ای داریــم کــه اتــاق تهــران اســت و ایــن اتــاق بــه مــا نامــه می زنــد کــه 
طــی 48 ســاعت آینــده نظــرات خــود را اعــام کنیــد مــا چطــور در ایــن مــدت نامه نــگاری کنیــم و جواب هــا را بگیریــم. وقتــی ایــن مدت زمــان گذاشــته 
می شــود، ایــن کار آن هــا نوعــی رفــع تکلیــف اســت چــون مــا فرصتــی بــرای نامه نــگاری نداریــم و در حــال حاضــر اتــاق هــم دیگــر واســطه نیســت بلکــه 
کــدام  تبدیــل بــه یــک پایــگاه اطاع رســانی شــده اســت. مطالبــه انجام شــده، ولــی هیــچ پاســخی بــه مــا داده نشــده اســت و مــا خــود نمی دانیــم از 

نهــاد بایــد وارد شــویم تــا جــواب بگیریــم و چطــور انجمــن را قدرتمنــد کنیــم.
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7- جمشید مغازه ای؛ دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکالت ایران

چه ضرورت و جایگاهی برای انجمن های صنفی و حرفه ای در نظام حکمرانی و سیاست گذاری کشور قائل هستید؟  ●
طبیعتــًا انجمــن هــر صنعتــی کــه متشــکل از چکیــده ای از کارشناســان و افــراد شــاخص آن صنعــت اســت، اشــراف کاملــی بــه وضعیــت صنعــت و تولیــد 
دارنــد و می تواننــد شــاخص ترین افــراد در آن صنعــت باشــند. دولــت می توانــد از ایــن انجمن هــا و افــراد متخصــص بــه نحــو احســن اســتفاده کنــد 
و صنعــت را کارشناســی و بررســی کنــد و بــه خواســته های آن هــا گــوش دهــد )لزومــًا نمی گویــم همــه خواسته هایشــان را بــرآورده کنــد( و بــا کمــک 
یکدیگــر نیازهــای صنعــت را شناســایی و رفــع کنــد. مــن فکــر نمی کنــم در بدنــه دولــت و نهادهــای تصمیم گیــر کارشناســانی خبره تــر از کارشناســان 
کــه راهنمــای صنایــع هســتند وجــود داشــته باشــد. متأســفانه از ایــن بدنــه کارشناســی انجمن هــا کمتــر اســتفاده  اصلــی و مجموعــه تشــکل هایی 
کــه اتخــاذ می شــود صنعــت را دچــار مشــکل می کننــد و مــا )افــراد فعــال در  می شــود و کمتــر بــه آن هــا بهــا داده می شــود، درنتیجــه تصمیماتــی 

کــه باالخــره توانســتیم آن مشــکل را حــل کنیــم. صنعــت( ماه هــا بایــد دوندگــی کنیــم تــا بــه آن نقطــه صفــر اولیــه برســیم و خوشــحال باشــیم 

تعامل شما با دولت و سازمان های دولتی تا چه میزان بوده است؟  ●
کــز تصمیم گیــری داریــم، امــا اینکــه تــا چــه حــد  ــا دولــت و مرا طبیعتــًا مــا آمادگــی هرگونــه تعامــل در زمینــه مــواد اولیــه، صــادرات، کیفیــت کاال را ب
کــه دربــاره صــادرات،  می خواهنــد از ایــن، آمادگــی مــا )انجمــن شــیرینی و شــکات( اســتفاده کننــد بحــث دیگــری اســت. به طــور مثــال تصمیماتــی 
مســائل برگشــت ارز، تعرفه هــای ترجیحــی یــا هــر مســئله دیگــری کــه در ارتبــاط بــا ایــن صنعــت اســت اتخــاذ می شــود، از آنجــا کــه مــا از بدنــه صنعــت 
کــه وضعیــت چیســت و تصمیمــات بهتــری اتخــاذ خواهــد شــد. گاهــی  گــر از ایــن شــناخت اســتفاده شــود، طبیعتــًا بهتــر می دانیــم  شــناخت داریــم ا
گــر مــا هــم بتوانیــم در ایــن جلســات تصمیم گیــری  کــه در مملکــت وجــود دارنــد اتخــاذ می شــود، ا اوقــات تصمیماتــی بــر اســاس مشــکات و مســائلی 
کــه بهــره بهتــری از آن تصمیمــات  حضــور داشــته باشــیم و نظــر بدهیــم و بتوانیــم به عنــوان ذی نفــع صنعــت قــرار بگیریــم، طبیعتــًا می تــوان گفــت 
بــه دســت می آیــد تــا اینکــه یــک تصمیمــی اتخــاذ شــود و بعــد بــا هــزاران مشــکل و حفــره ای کــه در آن هــا وجــود دارد و بــه نظــر نیامــده و بعدهــا توســط 

کارشناســان بیــان می شــود، بازخــورد داشــته باشــیم.
کــه بایــد بهــا بدهنــد و علی رغــم صحبت هــا  کــه بــه انجمن هــا و تشــکل ها آن طــور  متأســفانه در حــال حاضــر در ایــن دولــت اخیــر مــا کمتــر دیدیــم 
کــه بیــان می شــود واقعیــت اتفاقــی صــورت نمی گیــرد. در دولت هــای پیشــین هــم مــا مشــکاتی داشــتیم، امــا ارتباطاتمــان بــا دولــت و  و اظهاراتــی 
کــه مــا را زیــاد بــه بــازی نگیرنــد و البتــه تبعــات آن را  کــز تصمیم گیــری بســیار نزدیک تــر بــود، ولیکــن اآلن شــاید شــرایط این طــور ایجــاب می کنــد  مرا

صنعــت و شــاغان آن می بینــد.

کز تصمیم گیری داشته اید؟  ● آیا اصراری بر استفاده از ظرفیتتان در مرا
کــه تــا چــه حــد  کــز تصمیم گیــری حضــور داشــته باشــیم، امــا تصمیــم بــا آن هاســت  ح کنیــم و در مرا کــه خودمــان را مطــر بــه هــر حــال مــا می خواهیــم 
بــه مــا ایــن اجــازه را بدهنــد. طبیعتــًا مــا نمی خواهیــم در کلیــات و مســائل کلــی دخالــت کنیــم، امــا در مســائلی کــه مســتقیمًا بــا صنعــت مــا درگیــر اســت 

دلمــان می خواهــد از نظــرات کارشناســی مــا اســتفاده شــود.

گیران در اختیار دارید؟  ● آیا رسانه ای برای بیان حرف هایتان و رساندن آن به گوش تصمیم 
گفتــم  کــه  کــز تصمیم گیــری نامه نــگاری می کنیــم، امــا همان طــور  گروه هــای مختلــف افــراد را داریــم و بــا افــراد، دولتمــردان و مرا مــا ســایت و 

کمتــر بهــا داده می شــود. متأســفانه 

کزی در ارتباط هستید؟  ● بیشتر با چه سازمان ها و مرا
ــا ســازمان اســتاندارد خیلــی ارتبــاط داریــم و همچنیــن ســازمان غــذا و دارو، وزارت بهداشــت، وزارت صنعــت،  مــا بــه دلیــل موجودیــت خودمــان ب
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کــه مســتقیمًا می تواننــد بــر صنعــت مــا تأثیرگــذار باشــند. ــا وزارت جهــاد کشــاورزی، مرکــز توســعه تجــارت و نهادهایــی  معــدن و تجــارت، گاهــی ب

ارتباطتان با این نهادها چگونه است؟  ●
ــا حضــور کارشناســان و  کــه اتخــاذ می کننــد ب ارتباطمــان خــوب اســت، نمی گویــم بــد اســت، امــا دلمــان می خواهــد خیلــی از مســائل و تصمیماتــی 

خبــرگان ایــن صنعــت باشــد.

آیا مشکل خاصی در ارتباط با این سازمان ها داشته اید؟  ●
کــه داریــم و قابل توجــه هــم  بلــه. مــا بــرای تهیــه مــواد اولیــه و مســئله برگشــت ارز مشــکل داریــم. به طورکلــی بــه دلیــل مســئله تحریم هــا صادراتــی 
بــوده و در بعضــی از ســال ها حتــی بــه یــک میلیــارد دالر هــم نزدیــک شــده اســت، دلمــان می خواهــد تســهیات ویــژه ای بــرای ایــن صنعــت در نظــر 
کــه می توانیــم در بازارشــان حضــور  گرفتــه شــود. همچنیــن مســائلی در ارتبــاط بــا حمل ونقــل، تعرفه هــای ترجیحــی و ارتبــاط بــا کشــورهایی داریــم 

فعــال داشــته باشــیم و در تــاش هســتیم تــا وضعیــت بهتــری را بــرای صنعــت رقــم بزنیــم.

با گمرک هم در ارتباط هستید؟  ●
ــا مجلــس، اتاق هــای بازرگانــی و ســایر  ــا آن هــا در ارتبــاط هســتیم تعامــل داریــم. همچنیــن ب کــه ب ــا گمــرک به عنــوان زیرشــاخه نهادهایــی  بلــه. ب

نهادهــای تصمیم گیــر در ارتبــاط هســتیم.

با تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی چطور؟  ●
کــه مــا هــم جزئــی از آن هــا هســتیم. صنعــت مــا صنعــت پرمشــغله ای اســت و نیــروی انســانی  تأمیــن اجتماعــی کل قشــر کارگــری را پوشــش می دهــد 

کار و تأمیــن اجتماعــی هــم خیلــی زیــاد اســت. بســیار زیــادی چــه به صــورت مســتقیم و چــه غیرمســتقیم داریــم و طبیعتــًا ارتباطمــان بــا وزارت 

مشکل خاصی با سازمان تأمین اجتماعی نداشته اید؟  ●
ــا وزارت صمــت اســت. در  ــا ب ــی م ــم. در حــال حاضــر مشــکل اصل ــه آن اشــاره کنــم نداری ــه بخواهــم ب ک مشــکلی ماننــد مشــکل تأمیــن مــواد اولیــه 
کــه در داخــل تولیــد می شــود ماننــد آرد، شــکر، روغــن، شــیر خشــک و ســایر  راســتای تأمیــن مــواد اولیــه به خصــوص آن مــواد اولیــه مــورد نیازمــان 
ع اســت یــا در انحصــار دولــت اســت یــا اینکــه دولــت بــا مباشــرت بــه دلیــل حســاس بــودن  کــه واردات نداریــم و وارداتشــان به نوعــی ممنــو اقامــی 

آن هــا را وارد می کنــد.

آیا میزان تولید این اقالم کم است؟  ●
گــون در همه جــا، حتــی مصــارف خانگــی هــم مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، ولیکــن  کــم نیســت و بــه دلیــل اساســی بــودن و اســتفاده های گونا تولیــد 
کــه همیــن اآلن هــم بــا بحــران آن چنانــی مواجــه اســت مشــکل داریــم و خودمــان  بــه دلیــل نوســانات قیمــت بــرای تهیــه گنــدم، آرد، شــکر و روغــن 
گــر هــم ایــن حــق را داشــته باشــیم، منابــع مالــی بســیار گزافــی را می طلبــد. درنتیجــه متصــل بــه تأمیــن مــواد از داخــل  حــق وارداتشــان را نداریــم، ا

هســتیم و داخــل هــم دچــار نوســان قیمتــی و هــم کمبــود اســت.

با سازمان امور مالیاتی چه مسائلی دارید؟  ●
کل کشــور بــا ســازمان امــور مالیاتــی مشــکل دارنــد. در حــال حاضــر مالیات هــا اصــًا شــفاف نیســتند. مالیــات بــر ارزش افــزوده یکــی از مســائلی اســت کــه 
ســالیان ســال اســت در دســتور کار ماســت. طبیعتــًا اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه ایــن طریقــی کــه اآلن اخــذ می شــود مــورد اعتــراض شــدید ماســت.
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میزان آن زیاد است یا نحوه اخذ آن مشکل دارد؟  ●
کــه مصرف کننــده اســت بایــد ایــن مالیــات را  میــزان آن درســت اســت و مســئله ای نیســت، ولیکــن فکــر می کنــم در زنجیــره تولیــد آخریــن فــرد 
کــه  بپــردازد، درحالی کــه مــا در هــر مرحلــه از تولیدمــان به طــور مثــال بــرای آرد یک طــور مالیــات می دهیــم، بــرای شــکر طــوری دیگــر و در آخــر هــم 
ــد از  ــدون اینکــه بتوان ــردازد، ب ــات را می پ ــف تولیدکننــده مالی ــم. در مراحــل مختل ــات بپردازی ــد مالی ــاز هــم به نوعــی بای ــان می رســد ب ــه پای ــد ب تولی

گیــرد. مصرف کننــده آن را بــاز پــس 

آیا تسهیالت بانکی به راحتی در اختیار شما قرار می گیرد؟  ●
گــردش مالــی ســاالنه مــا مقــداری   بــرای گرفتــن تســهیات مقــداری مشــکل داریــم و نقدینگــی یکــی از مشــکات صنعــت شــیرینی و شــکات اســت و 
گرچــه در ایــن دهــه ســرمایه های  مشکل ســاز اســت و روزبــه روز هــم مشــکل تر می شــود، زیــرا امــکان ســرمایه گذاری خارجــی در کشــور وجــود نــدارد و ا

هنگفتــی از داخــل بــه صنعــت تزریــق شــده اســت، امــا همچنــان نیــاز بــه کمــک بانک هــا و دریافــت تســهیات وجــود دارد.

گرفته است؟  ● آیا صنعت شما جزو برنامه های حمایت از تولید قرار 
کــه 30 درصــد آن بــرای حمایــت از صنعــت  علی رغــم اینکــه اعــام کرده انــد مــا چیــزی مشــاهده نکرده ایــم. در مســئله یارانه هــا هــم قــرار بــر ایــن بــود 

اســتفاده شــود، ولــی متأســفانه مــا چیــزی مشــاهده نکردیــم.

با بیمه مشکل خاصی ندارید؟  ●
 حق بیمه ها که افزایش پیدا می کند و پرداخت می کنیم، ولی با بیمه آن طور که سازمان امور مالیاتی فشار وارد می کند مشکلی نداریم.

کاالها در گمرک مشکلی برای صنعت شما به وجود آورده است؟  ● کردن  دیر ترخیص 
مســئله ترخیــص یــک طــرف قضیــه اســت، مســئله ثبــت ســفارش و تأمیــن ارز طــرف دیگــر. در حــال حاضــر بــه دلیــل کمبــود ارز کاالی اساســی بســیار 
کــه حــدود  کــه گفتــم به خصــوص روغــن  زیــادی در گمــرک دپــو شــده اســت، ازجملــه همیــن روغــن و شــکر )شــکر خــام(. طبیعتــًا کل ایــن مــوادی 
کــه بتوانیــم روغــن تولیــد  ج از کشــور تأمیــن می شــود و مــا هنــوز بــه میــزان کافــی دانه هــای روغنــی نداریــم  ۹5 درصــد آن روغــن خــام اســت از خــار
کنیــم، درنتیجــه بــه دلیــل مشــکات ارزی و تحریــم ایــن اقــام در گمــرک دپــو می شــوند و هزینه هــای گزافــی را بــه واردکننــده، چــه دولــت باشــد و 
چــه بخــش خصوصــی، تحمیــل می کنــد و باعــث می شــود ارزش افــزوده مــا کاهــش یابــد و بهــای تمام شــده افزایــش یابــد، درنتیجــه زمینــه رقابــت 

بــرای صــادرات کاهــش می یابــد.

 تأثیر آن بر صادرات زیاد است؟  ●
کــرده اســت از یــک طــرف باعــث شــده اســت مرزهــا به تنــاوب بســته و بــاز شــوند و صادرکننــده اعتمــاد و اطمینــان کافــی  کــه کرونــا ایجــاد  مشــکاتی 

کــه کاالیــش را بــار کنــد و بفرســتند، به خصــوص اینکــه کاالی مــا آســیب پذیر و جــزء کاالهــای غذایــی و آســیب پذیر تلقــی می شــود. نداشــته باشــد 
در ارتبــاط بــا برگشــت پــول و حوالــه پــول مشــکل داشــتیم و صادراتمــان نســبت بــه ســال های گذشــته افــت کــرده اســت. تأمیــن مــواد اولیــه هم بســیار 
تأثیرگــذار اســت و زمینه هــای رقابــت را کاهــش می دهــد. به طــور مثــال قیمــت شــکر یک شــبه 2 برابــر می شــود یــا روغــن کمیــاب می شــود؛ رقبــای 
گــر مــا بــازاری را از دســت بدهیــم، احیــای آن بســیار مشــکل خواهــد بــود، در زمینــه صــادرات رقبــا در هــر صنفــی در حــال  مــا هــم بیــکار ننشســته اند. ا
گــر به تنــاوب کاال بــه آن بــازار  کــه مــا طــی ســالیان طوالنــی و بــا زحمــت بســیار توانســته ایم بــه دســت آوریــم، ا مبــارزه هســتند. به طــور مثــال بــازاری را 
نرســانیم و صــادرات به صــورت مســتمر نباشــد طبیعتــًا بــه صنعــت آســیب می زنــد و رقبــا آن بــازار را از مــا خواهنــد گرفــت و احیــای مجــدد آن بســیار 
کار دشــواری اســت. در حــال حاضــر ترکیــه در منطقــه رقیــب اصلــی ماســت. ترکیــه چــه از نظــر حمل ونقــل و چــه از نظــر تهیــه مــواد اولیــه امکاناتــی 

کــه در حــال حاضــر وجــود دارنــد حفــظ کنیــم. دارنــد؛ ولیکــن مــا تــاش می کنیــم بازارهــای فعلــی خودمــان را 
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کمیت در چه مواردی است؟  ● از نظر شما بیشترین مشکالت انجمن ها با نظام حا
کــه ســال های  در حــال حاضــر بیشــترین مشــکل مــا همــان مســئله تأمیــن مــواد اولیــه اســت. تأمیــن مــواد اولیــه یکــی از مشــکات عدیــده ماســت 
گــر در یــک مــاده مشــکلی داشــته باشــیم کل  ســال بــا آن درگیــر هســتیم، نه تنهــا بــرای صنعــت مــا، بلکــه بــرای تمــام صنایــع. در یــک زنجیــره تولیــد ا
گــر انبارمــان پــر از آرد و شــکر و شــیر خشــک باشــد، ولــی یــک قلــم مثــل روغــن بــه مشــکل بخــورد،  زنجیــره تولیــد بــه مشــکل برخواهــد خــورد. بــر فــرض ا
کــه  طبیعتــًا کل زنجیــره تولیــد بــه هــم خواهــد ریخــت. ایــن داســتان را مــا به تنــاوب دربــاره هریــک از مــواد اولیــه داشــته ایم، به خصــوص مــوادی 

بایــد از طریــق واردات تهیــه شــوند، ایــن مــواد درگیــر مشــکات حوالــه پــول، گشــایش اعتبــار، ثبــت ســفارش و کیفیــت کاال هســتند.

اطالعی از نحوه تعامل انجمن های صنفی با نظام حکمرانی شان در دیگر کشورها دارید؟  ●
ع تعاملــی دارنــد اطاعــات به خصوصــی نــدارم، امــا انجمن هــا در دیگــر کشــورها از قــدرت بیشــتری برخــوردار هســتند، البتــه قدرتــی  از اینکــه چــه نــو

کــز تصمیم گیــری مؤثــر باشــد، نــه قــدرت بازدارنــده. کــه بتوانــد در مرا

از نظر شما چه موانعی باعث می شود دولت از ظرفیت انجمن ها استفاده نکند؟  ●
کــز تصمیم گیرنــده  بــه ضــرر خــود دولــت اســت. مــا )انجمن هــا( یک ســری ظرفیت هایــی داریــم کــه می توانیــم آن هــا را رایــگان در اختیــار دولــت و مرا
ــا  کار اســتقبال می کنیــم ت ــا هــم بســیار از ایــن  ــد و م ــی از آن اســتفاده کن ــد به خوب ــت می توان ــه دول ک ــگان اســت  ع مشــاوره رای ــو ــرار دهیــم. یــک ن ق
بتوانیــم خودمــان هــم از ایــن طریــق منتفــع شــویم. ایــن هــم بــه نفــع تولیدکننــده خواهــد بــود و هــم بــه نفــع مصرف کننــده و همچنیــن در کیفیــت 

کاال و تأمیــن مــواد اولیــه نقــش مؤثــری خواهــد داشــت.

چرا دولت از این امکان استفاده نمی کند؟  ●
کار را نمی کند. باید از دولت پرسید چرا این 

از نظر شما مهم ترین مشکالت کشور چیست؟  ●
بــه نظــر مــن مســئله تحریــم مهم تریــن مشــکل کشــور اســت؛ زیــرا تعــادل کشــور در مســائل تجــاری بــه هــم خــورده اســت. نمی توانیــم ارز مــورد نیــاز را 

تأمیــن کنیــم و همچنیــن نمی توانیــم ارز انتقــال دهیــم. تحریــم بــر تمــام اقشــار تولیــدی و مصرف کننــدگان تأثیــر داشــته اســت.

چه راهکاری برای استفاده از ظرفیت انجمن ها به دولت پیشنهاد می دهید؟  ●
بایــد ترغیــب شــوند از ایــن ظرفیــت اســتفاده کننــد، مــن بــه زور نمی توانــم کســی را به اصطــاح زیــر منگنــه بگــذارم و بگویــم حتمــًا بایــد از ایــن ظرفیــت 
ــا توجــه بــه اشــراف الزم، رایــگان  کــز تصمیم گیــر بایــد تعامــل داشــته باشــند و بخواهنــد. مــا می توانیــم ب اســتفاده کنیــد. طبیعتــًا خــود دولــت و مرا
کــه حضــور داشــته باشــیم؛ ولیکــن در مــواردی از مــا نظــر خواســته اند و در مــواردی  مشــاوره بدهیــم. مــا بارهــا نامه نــگاری کرده ایــم و خواســته ایم 

کــه اســتفاده کرده انــد یــا خیــر، مگــر اینکــه در تنگنــا قــرار گرفتــه باشــند. کــه نظــر مــا را گرفته انــد نمی دانیــم  خیــر و در آن مــوارد 

که داشته اید و به نتیجه رسیده است را بفرمایید.  ● نمونه ای از پیگیری هایی 
تــا چنــدی پیــش هنگامی کــه کاالیــی را صــادر می کردیــم بایــد ارز آن بــه داخــل بازمی گشــت، ولــی بیشــتر از یک ســال تــاش و پیگیری کردیم و توانســتیم 
مقامــات را راضــی کنیــم کــه بتوانیــم از ارز صادراتــی بــرای واردات اســتفاده کنیــم و ارز صــادرات را بــه داخــل منتقــل نکنیــم تــا دوبــاره با آن واردات داشــته 
باشــیم؛ زیــرا برگشــت ارز هیــچ معنایــی نــدارد. اینکــه بخواهیــم پولــی کــه در یــک کشــور داریــم دوبــاره بــه داخــل بیاوریــم و بــاز بــرای واردات از داخــل 
پرداخــت کنیــم، ایــن کار هــم هزینــه ســربار زیــادی دارد و هــم زمان بــر اســت و بــا توجــه بــه مســائل تحریــم مشــکات عدیــده ای را ایجــاد می کنــد. ایــن 

موضــوع ســال های ســال ادامــه داشــت تــا اینکــه توانســتیم طــی تاش هایــی کــه بــا صنایــع دیگــر شــکل گرفــت ایــن رونــد را از میــان برداریــم.
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8- علی دهقان؛ دبیر انجمن صنفی کارفرمایی طراحان لباس و پارچه ایران

لطفًا مقدمه ای از انجمن و فعالیت های خودتان بفرمایید.  ●
کــه در حــوزه طراحــی فعالیــت دارد. طراحــی به نوعــی  انجمــن طراحــان پارچــه و لبــاس ایــران از قدیمی تریــن تشــکل های غیردولتــی اســت 
کــه در  ک را ترکیبــی از تولیــدات نســاجی و اتفاقاتــی  ک اســت؛ یعنــی زنجیــره تولیــد پوشــا اصلی تریــن رکــن و نقطــه عطــف زنجیــره تولیــد پوشــا
ــد طراحــی مهم تریــن رکــن ایــن زنجیــره اســت؛ داده هــا هــم ایــن را ثابــت  ک می افتــد بدانیــم. در دنیــای امــروز معتقدن کارخانه هــای تولیــد پوشــا
ک دارد. طراحــی پدیــده ای اســت کــه متکــی بــر هنــر اســت، طراحــی لبــاس  کرده انــد کــه طراحــی بیشــترین درصــد اثرگــذاری را در کار تولیــد یــک پوشــا

کادمیــک هــم در حیطــه دانشــکده های هنــر قــرار می گیــرد. و طراحــی پارچــه، از لحــاظ آ
انجمــن طراحــان متولــی حفــظ و ارتقــا جایــگاه طراحــی اســت و یکــی از اصلی تریــن فعالیت هایــش هــم آمــوزش حــوزه طراحــی و مــد بــوده کــه مطمئنــًا 
کــه داده هــا و نحــوه عملکــرد و فعالیــت  بعــد از شــرایط کرونایــی برنامه هــای آموزشــی را بــا شــتاب بیشــتری ادامــه خواهــد داد، زیــرا همان طــور 
کــه بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بیــش از هــر زمــان دیگــری کشــورها  ک صنعتــی اســت  کشــورهای توســعه یافته نشــان می دهنــد صنعــت پوشــا

می خواهنــد نقــش فعالــی در آن داشــته باشــند، زیــرا بــا کمتریــن هزینــه بیشــترین میــزان اشــتغال مولــد صنعتــی را ایجــاد می کنــد.

کرده اید؟  ● شخص شما فعالیتتان را از چه زمانی در انجمن آغاز 
ک ایــران  کــه وارد شــده ام، ولــی پیــش از ایــن در انجمــن صنایــع پوشــا مــن دبیــر و ســخنگوی انجمــن هســتم و در ایــن انجمــن چنــد ماهــی اســت 

کــه آن هــم به نوعــی همــراه ایــن انجمــن کار می کنــد، آنجــا هــم دبیــر بــودم. بــوده ام 

تعداد اعضای انجمن چند نفر است؟ چون داخل سایت اطالعاتی در این خصوص نبود.  ●
کــه تعــداد اعضــا در ســایت باشــد، ولــی خیلــی از انجمــن اســتقبال می شــود و ایــن بــه دلیــل ایــن اســت  چندصــد نفــر هســتند؛ البتــه لزومــی هــم نــدارد 
کثــر افــرادی کــه رشــته طراحــی لبــاس و پارچــه را در دانشــگاه خوانده انــد  کــه مدارکــی کــه انجمــن در حیطــه آمــوزش ارائــه می کنــد بســیار معتبــر اســت. ا
غ التحصیــان  اینجــا هــم می آینــد و مــدرک انجمــن را هــم می گیرنــد و ایــن در رشــته های دیگــر هــم اتفــاق می افتــد. به طــور مثــال خیلــی از فار
کــه  گرافیــک بــه انجمــن گرافیــک می رونــد تــا مــدرک انجمــن هــم ضمیمــه مــدارک علمی شــان شــود، یــا مرکــز مطالعــات و تحقیقــات رســانه ها 
کــه در دانشــگاه عامــه یــا دیگــر دانشــگاه ها رشــته های مربوطــه را خوانده انــد بــه آنجــا هــم  کثــر کســانی  ســال های ســال اســت فعالیــت دارد، ا

ــار بیشــتری دارد. ــد برایشــان اعتب ــز می گیرن ک ــه از ایــن مرا ک ــد و به نوعــی آن مدرکــی  می رون
کــه ارائــه مــی داده آموزش هــای بــه روزی  کــه طــی دو دهــه اخیــر داشــته و اینکــه آموزش هایــی  انجمــن طراحــان هــم به واســطه فعالیــت و اســاتیدی 
ع می کننــد، بــرای اینکــه بــا مــدارک  کــه در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد خیلــی معتبــر اســت و خیلــی از افــراد بــه آن رجــو بــوده اســت، بــرای افــرادی 
ک از مــا می خواهنــد تــا طراحانــی را بــرای آمــوزش  ح پوشــا اینجــا می تواننــد موقعیــت بهتــری داشــته باشــند؛ خیلــی اوقــات هــم کارخانه هــای مطــر

بــه آن هــا معرفــی کنیــم.

چه ضرورت و جایگاهی برای مشارکت انجمن های حرفه ای و صنفی در نظام حکمرانی کشور قائل هستید؟  ●
ــًا  کام ــروز  ــای ام ــم در دنی ــر بگیری ــرای آن در نظ ــا ب ــه م ک ــری  ــم دیگ ــر اس ــا ه ــاد ی ــای مردم نه ــمن ها، انجمن ه ــی، س ــکل های غیردولت ــگاه تش جای
کــه ایــن تشــکل ها پدیــده دنیــای امــروز هســتند. مــن معتقــدم بایــد نهادهــا و تشــکل های  مشــخص اســت، مــن فکــر می کنــم بهتــر اســت بگوییــم 
کــه در ایــن حیطــه تعریــف می شــود کامــًا در مفهــوم توســعه ببینیــم؛  غیردولتــی، انجمن هــای مردم نهــاد، ســمن ها، ان جی اوهــا و هــر پدیــده ای را 
یعنــی یکــی از مــوارد خیلــی مهــم بــرای جهت گیــری توســعه و رشــد آن و افزایــش شــاخص های توســعه هســتند، به نوعــی شــاید پتانســیل و نقــش 
کــه  کار اســت، همچنیــن در رایزنی هایــی  کــه ایــن یــک بخــش  یــک نیــروی رســانه ای را ایفــا می کننــد، مطالباتــی را از یــک قشــری از جامعــه دارنــد 
کــه این هــا انجــام می دهنــد  کار ترمیمــی و احیایــی  کــه فعالیــت و  بــا نهادهــای تصمیم ســاز دارنــد ایــن مطالبــات را احیــا می کننــد، بــا ایــن تفــاوت 
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کنــار آن دولــت اصلــی و قــوه  در خیلــی از مواقــع بــه کارآفرینــی و اشــتغال منجــر می شــود یــا اینکــه اشــتغال را حفــظ می کنــد. به نوعــی می تواننــد در 
کــه به طــور خیلــی مســتقیم نقــش مــردم در تصمیم ســازی ها را برجســته می کننــد. بــدون تشــکل های غیردولتــی یــا  مجریــه، نهادهایــی باشــند 
کارکردهــای  گــر آن را یــک برداشــت علمــی بدانیــم( در حــوزه توســعه )آن هــم توســعه بــا مفاهیــم و  ســمن ها و ان جی اوهــا حکمرانــی خــوب، )ا
کــه کارکردهــای نهــادی و نهادهــا هزینــه مبادلــه را در کل جریــان توســعه کاهــش می دهنــد( بیشــتر یــک تمثیــل و تعــارف یــا  نهــادی بدیــن مفهــوم 
یــک برداشــت اداری یــا یــک پــز دادن رســمی اســت. ایــن نهادهــا به نوعــی نقــش حضــور و صــدای مــردم را در جریــان توســعه دارنــد و ســعی می کننــد 
گــر توســعه یــک جایــگاه و  تــا حــد باالیــی توســعه آمرانــه را بــه یــک توســعه ســاختاری و انگیزشــی در ســطح جامعــه تبدیــل کننــد. بــه شــکل مختصــر ا
کــه بــدون آن هــا می شــود  پایــگاه محکــم بــرای ایســتادن داشــته باشــد، حتمــًا ایــن جایــگاه شــانه های انجمن هــا و تشــکل های مردم نهــاد اســت 

کــه توســعه در فضــا معلــق خواهــد بــود. گفــت 

کند؟  ● انجمن شما تا چه حد توانسته است به این جایگاه دست پیدا 
کــه دارد می توانــد بــه ایــن جایــگاه دســت پیــدا کنــد. از  کــه از یــک ســمت هــر انجمنــی بســته بــه میــزان تاشــی  برداشــت شــخصی مــن ایــن اســت 
ــی  ــاخته بوروکراس ــای خودس ــع و تقابل ه ــا موان ــه ب ک ــد  ــازه بدهن ــی آن اج ــیل های داخل ــد و پتانس ــه بتوان ک ــدی  ــا آن ح ــی ت ــر انجمن ــر ه ــمت دیگ س
کــه تــا حــد بســیار زیــادی وابســته  ایرانــی مقابلــه کنــد می توانــد بــه ایــن جایــگاه برســد. تشــکل ها در ایــران دو مانــع خیلــی بــزرگ دارنــد: اولیــن مانــع 
کــه یکــی از مهم تریــن  ــرای اینکــه بایســتند  ــرای یــک عملکــرد خــوب و ب ــد. ب کــه الزم دارن ــات و مؤلفه هایــی اســت  ــع اســت، امکان ــه دومیــن مان ب
کــه آن هــم بوروکراســی  آن هــا شــاید بحث هــای مالــی باشــد در خیلــی از انجمن هــا و تشــکل ها وجــود دارد و ایــن می توانــد باشــد زائیــده مانــع دوم 
کــه زائــد بــودن از رکــود و ســکون بــه وجــود  پیچیــده و زائــد دولتــی اســت و ایــن یــک بحــث علمــی اســت. اینکــه می گویــم زائــد بــه ایــن دلیــل اســت 
خ  کارآمــدی در بوروکراســی تبدیــل بــه یــک بحــران شــود، ایــن اتفــاق ر کارآمــدی اســت و هنگامی کــه نا می آیــد و ایــن رکــود و ســکون درواقــع زائیــده نا
ــی خــوب،  ــه حکمران ک ــد  ــه امــروزه همــه می دانن ــه از یک ســری مفاهیــم برداشــت های غیرعلمــی و غیرواقعــی می شــود، درصورتی ک می دهــد؛ البت
کــه خردمنــدی و عقانیــت تئوریــک بایــد پشــت آن باشــد. در دنیــا نظریه هــا تــا انــدازه ای در ســاخت  یــک پدیــده و یــک مفهــوم کامــًا علمــی اســت 
گــر عقانیــت و خردمنــدی پشــت هــر اتفاقــی نباشــد آن اتفــاق  مشــاهدات دخیــل هســتند. نظریه هــا حتــی از مشــاهدات عبــور می کننــد؛ یعنــی ا
می توانــد بــه یــک پوچــی مفــرط تبدیــل شــود. بــه همیــن دلیــل هــم برداشــت هایی کــه بعضــی اوقــات از ایــن مفاهیــم صــورت می گیــرد بــه یــک مانــع 
کــه گفتــم، شــاید اصلی تریــن دلیــل آن شــکل نگرفتــن یــک عقانیــت  خیلــی بــزرگ تبدیــل می شــوند. در همیــن رابطــه در ارتبــاط بــا ایــن دو مشــکلی 
کــه همــه نســل ها، پدربــزرگان، پــدران و خــود مــا تجربــه کرده انــد و امیــدوارم نســل بعــد  ابــزاری باشــد، به طــور مثــال یــک امــر تمثیلــی و شــعارگونه 
کــه خیلــی هــم خــوب اســت، شــاید یکــی از  کــه صنعتــی باشــد  کــه مــا بارهــا شــنیده ایم ایرانــی می خواهیــم  از مــا آن را تجربــه نکننــد ایــن بــوده اســت 
ع را به وضــوح آنجــا  گــر متــون خاطــرات فعــاالن اجتماعــی و سیاســی دهــه 10، 20 و 30 را مطالعــه کنیــد ایــن موضــو آرزوهــای قشــنگ باشــد. شــما ا
می بینیــد. در دهــه 40 و 50، بعــد از 28 مــرداد خیلــی چیزهــا پوســت انداختنــد، در دهــه ۷0 متأســفانه ایــن آرزو تبدیــل بــه یــک فاجعــه ای شــد تحــت 
عنــوان تعدیــل ســاختاری و مــن فکــر می کنــم بــه یــک انهــدام رســید. معــدل و میانگیــن ایــن ماجــرا را در رابطــه بــا تشــکل ها نیــز می بینیــد. همیشــه 
کارآمــدی  کــه مســیر این هــا همــوار شــود، زیــرا عقانیــت و خردمنــدی الزم در البــه الی بحــران نا ایــن بحــث وجــود داشــته، امــا امکان پذیــر نبــوده 
کــه بایــد بــه خودشــان کمــک کننــد و راهــی بــرای غلبــه  گــم می شــده و بــه همیــن دلیــل هــم تشــکل ها هیــچ زمــان نمی توانســتند خودشــان آن طــور 
کــه ایــن  کــرد، می بینیــم  کــه مســیر حرکــت این هــا را اندازه گیــری  کــرد  گــر متــر و معیــاری بتــوان پیــدا  بــر مشکاتشــان پیــدا کننــد. بــه همیــن دلیــل ا

ک پشــتی همیشــه وجــود داشــته اســت. ســرعت ال
کــه بهتــر توانســته اند بــر این هــا غلبــه کننــد و بــه کارکردهــای نهــادی دســت یابنــد و بــه نهــاد تبدیــل شــوند؛  انجمن هایــی توانســته اند موفــق شــوند 
یعنــی چیــزی فراتــر از یــک مؤسســه، بنــگاه یــا یــک تشــکل باشــند و تبدیــل بــه یــک نهــاد شــوند و نیازمندی هایــی را در جامعــه بــه وجــود آورنــد و بــا 
کارکــرد نهــادی بتواننــد بــر مشــکات غلبــه پیــدا کننــد. انجمــن طراحــان هــم شــاید از ایــن منظــر تــا حــدی موفــق بــوده و یکــی از آیتم هــای مؤثــر در 
کــه بــه خاطــرش آن  گــر حیطــه آمــوزش را نداشــته باشــند یــا اینکــه هدفــی  ایــن موفقیــت، آمــوزش بــوده اســت. شــاید خیلــی از انجمن هــای دیگــر ا

انجمــن شــکل گرفتــه ارتبــاط مســتقیمی بــا جامعــه نداشــته باشــد شــرایط خیلــی دشــوارتری خواهنــد داشــت.
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که اعضای انجمن شما در ارتباط با نظام بوروکراسی و حکمرانی کشور دارند چیست؟  ● مشکالت و مسائلی 
کــه مــن  گــر بخواهیــم ایــن صنــف را ببینیــم یــک مســئله ای دارد  ایــن ســؤال در نامــه شــما هــم بــود و یــک تجربــه ذهنــی را بــرای مــن جرقــه زد. مــا ا
در انتهــای ایــن بحــث خدمــت شــما می گویــم. منتهــا اجــازه بدهیــد مــن ابتــدا مجــدد بــه ســراغ آن فقــدان دانــش مــورد نیــاز بــروم. به شــخصه فکــر 
می کنــم بزرگ تریــن دغدغــه هــر کشــوری در دنیــای امــروز بایــد توســعه باشــد. توســعه هــم مفاهیــم و کارکردهــای مشــخصی دارد، چــه بــرای منــی 
گــر کســی در  کــه به عنــوان یــک شــهروند معتقــد بــه اقتصــاد و توســعه نهادگرایــی باشــم و در مفهــوم نهادگرایــی اقتصــاد، ادبیــات و هنــر  را بفهمــم، یــا ا
کــه چنــد مشــخصه  قالــب نئولیبــرال می خواهــد توســعه را بفهمــد، درنهایــت همــه این هــا در خیلــی از مواقــع یــک تعریــف مشــخصی از توســعه دارنــد 
خیلــی مهــم دارد؛ اینکــه مــا بایــد دانســتن و کارآمدی مــان به انــدازه نیازهــای توســعه باشــد، ارتباطاتمــان بــا جامعــه بایــد به انــدازه نیازهــای توســعه 
کــه بــه مــردم از هــر جنســیتی داریــم و بالعکــس بایــد مبتنــی بــر نیازهــای توســعه باشــد و درنهایــت کارآمــدی بایــد شــکل  باشــد، اعتقــاد و اعتمــادی 
کــه مبتنــی بــر اهــداف توســعه باشــد. خیلــی اوقــات بیشــتر صنایــع و فعالیت هــای مولــد بــه ایــن فقــدان کارآمــدی و دانســتن باخته انــد. مــن  بگیــرد 
ــز  ــت ج ــوده اس ــل نب ــی دخی ــروی خارج ــرک و نی ــچ مح ــی هی ــای اجرای کارآمدی ه ــی نا ــا برخ ــبت ب ــات در نس ــی اوق ــم در خیل ــر می کن ــخصه فک به ش
کــه تعدیــل  کــه در داخــل شــکل گرفتــه اســت. مــا در دهــه ۷0 و آشــوبی  گاهــی و کارآمــدی الزم مبتنــی بــر نیازهــای توســعه  ندانســتن و فقــدان آن آ
ــر ایــن تعدیــل شــکل  ــد و حتــی فرهنــگ تحــت تأثی ــی از فعالیت هــای مول ــازار و خیل ــه در حــوزه اقتصــاد و ب ک ــرد و آن فجایعــی  ک ســاختاری ایجــاد 
کــه تــورم مــا تــا 4۹.5 درصــد رفــت، واردات و مرزهــا بــه آن شــکل یک مرتبــه تحــت تأثیــر هجــوم  گرفــت )این هــا برداشــت های شــخصی مــن اســت( 
ــران  ــود وارد فراینــد توســعه ای ــی پــول برداشــت شــده ب ــی و صنــدوق بین الملل ــه از نســخه های ســوخته بانــک جهان ک اندیشــه های نئولیبرالیســم 
گــر  کــه بــه آلمــان و ایتالیــا صــادرات داشــت، حتــی همــان زمــان در ســال  ۷5 یــا ۷6 ا کی داشــتیم  شــد. بــا همــه ایــن صحبت هــا مــا یــک صنعــت پوشــا
کــه گفتــم تعــداد بســیار زیــادی از کارگاه هــا و کارخانه هــای نســاجی تخریــب شــدند، امــا صنعــت  اشــتباه نکنــم، تحــت تأثیــر همیــن سیاســت هایی 
ک ویتریــن را درســت می کنــد؛ یعنــی جایــی کــه مــردم می ایســتند و بــه یــک  ک ایســتاد و هنــوز واردات داشــت، چــه اتفاقــی افتــاد؟ صنعــت پوشــا پوشــا
کــه یــک مجموعــه ای از هنرمنــدان کشــور در  کاالی نهایــی نــگاه می کننــد. پشــت ایــن کاالی نهایــی یــک زنجیــره وجــود دارد از نســاجی تــا طراحــی 
کــه مخاطــب آن را انتخــاب و خریــداری می کنــد، چــون مبتنــی بــر اصــول  آن فعالیــت دارنــد و مســائل دیگــر تــا اینکــه بــه ســکوی فــروش می رســد 

ع و درخشــانی دارد و همــراه بــا ســلیقه مصرف کننــده می شــود. طراحــی و مــد روز اســت و رنــگ، تنــو
کــه اول بایــد بــه  کــه امــروز جــزء غول هــای ایــن صنعــت هســتند ایــن را فهمیدنــد  همــه جــای دنیــا ماننــد چیــن، ژاپــن، ترکیــه و خیلــی از کشــورهایی 
ک اســت کــه لوکوموتیــو اســت. مــا ایــن را بالعکــس فهمیدیــم و فکــر کردیــم اول بایــد  ک رســید تــا صنعــت نســاجی، چــون صنعــت پوشــا صنعــت پوشــا
کــه چیــن نشــان می دهــد چهــل  بــه صنعــت نســاجی برســیم و مــن هنــوز فکــر می کنــم مــا چطــور این گونــه فهمیدیــم؛ یعنــی یــک مســئله ســاده ای 
ــا  ک و نســاجی همــه را می بلعــد، ی ــزرگ صنعتــی تبدیــل شــده اســت و در حــوزه پوشــا ــه یــک قطــب ب ــه دلیــل فهمیــدن ایــن ماجــرا ب ســال پیــش ب
همیــن ترکیــه کنــار گوشــمان و خیلــی از کشــورهای دیگــر بــه خاطــر فهمیــدن همیــن رابطــه خیلــی ســاده خیلــی موفــق هســتند، ولــی مــا ایــن را اشــتباه 
فهمیده ایــم. مــا آمدیــم وام هــای نوســازی و بازســازی بــه ارزش 500 میلیــون دالر را بــرای صنایــع نســاجی در نظــر گرفتیــم، آن هــا آمدنــد ایــن وام هــا 
گــر هنــوز هــم بــه  کــه ا کــه داشــت- صادقانــه می گویــم  ک بــا آن دیرینــه و برتــری  را دریافــت کردنــد و ورشکســت شــدند. بالعکــس آن صنعــت پوشــا
کــه ماننــد پزشــک محــرم مــردم بودنــد و از ایتالیــا می آمدنــد اینجــا تــا از  متــون قدیمــی مراجعــه کنیــد خیاط هایــی در خیابــان اللــه زار وجــود داشــتند 
کــه بــه آن شــکل در دهــه ۷0 تولیــد می کردنــد و بــه آلمــان و ایتالیــا کاالیشــان صــادر  آن هــا آمــوزش ببیننــد- را نابــود کردیــم و آن تولیدکننده هایــی 
کــه از ســال ۷4 شــروع شــد برخوردنــد، همیــن تعدیــل ســاختاری از ســال ۷4  می شــد در ســال ۷4 بــه عکس برگردانــی از توهــم تعدیــل ســاختاری 
بــه شــکل کاریکاتــوری وارد عمــل شــد و آن شــکل کاریکاتــوری تعدیــل از ســال ۷4 بــه بعــد دیگــر تیــر نهایــی را بــه این هــا زد و همــه از بیــن رفتنــد و 
امــروز مــا بــا یــک صنعتــی مواجــه هســتیم کــه همچنــان به رغــم تمــام ایــن مشــکات روی پــای خــودش ایســتاده اســت و به انــدازه توانــش بــا واردات 
گــر بــه آن اجــازه بدهنــد. بی رویــه و قاچــاق مبــارزه می کنــد، همچنــان اعتبــار دارد و برندهــای خیلــی معــروف داریــم و همچنــان هــم ویتریــن دارد، ا
گاهــی اوقــات در ایــن دولــت و هــر دولــت دیگــری دیــده می شــود. بــاور  کــه  بزرگ تریــن مشــکل صنــف مــا هنــوز همــان مشــکل تاریخــی اســت 
کــه ویتریــن و ســکوی فــروش مهــم اســت، چــون نقطــه تاقــی بــا مصرف کننــده اســت. درنتیجــه ایــن باعــث شــده  کنیــد هنــوز ایــن را نفهمیده انــد 
کــه درواقــع خــرد را بــه تولیــد تزریــق  ک نتوانــد توانمندی هــای خــودش را نشــان دهــد؛ بخــش هنــر و بخشــی  کــه بایــد صنعــت پوشــا اســت آن طــور 
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کنــار  کــه در  کــه گفتــم در انتهــا بیــان می کنــم ایــن اســت  کــه همــان طراحــی اســت بــا هــزار جــور مشــکل دســت بــه گریبــان اســت. نکتــه ای  می کنــد 
ک و لبــاس آن هــم طــی چنــد دهــه بــه اشــکال متفــاوت وجــود  ک و طراحــی پوشــا همــه ایــن مشــکات یــک برداشــت ایدئولوژیــک از صنعــت پوشــا
کــه در  ــه دلیــل آن فضایــی  ــًا ماننــد یــک طــراح و هنرمنــد همیــن کشــور همســایه مان ترکیــه راحــت نیســت، ب کــه طــراح و هنرمنــد مــا مطمئن دارد 
کــردن بــا ایــن  کار  کار بــرای خودمــان تعریــف کنیــم.  کــه حداقــل مــا در همــان قالــب، تنوعــی را در  حــوزه ایدئولوژیــک وجــود دارد و اجــازه نمی دهــد 
برداشــت ایدئولوژیــک خیلــی ســخت اســت. مــن گاهــی اوقــات بــا خــودم فکــر می کنــم چطــور ایــن هنــر همچنــان زنــده مانــده اســت. گاهــی اوقــات 
کــه شــما هــم خیلــی بــه آن اهمیــت ندهیــد، زیــرا هنــوز هــم  ایــن برداشــت ایدئولوژیــک، حتــی رنگ هــا را برنمی تابــد. مــن ایــن مشــکل را دوم گفتــم 

حساســیت هایی روی آن وجــود دارد.

کمتر شده است.  ● البته در حال حاضر این حساسیت 
کــه خودشــان هــم  زنــان در حــوزه طراحــی خیلــی عاقــه دارنــد، نــه اینکــه ایــن حساســیت کمتــر نشــده باشــد، مــا حتــی طراحــان خیلــی خوبــی داریــم 
معتقدنــد بــه آن برداشــت های ایدئولوژیــک کــه وجــود دارد و آمده انــد و کار طراحــی انجــام می دهنــد، ولیکــن دســت و بالشــان بســته اســت و بالطبــع 
کــه رقیبشــان دارد این هــا ندارنــد؛ البتــه همــان قالــب را همــه بایــد بپذیرنــد و قانــون هســت، بیاییــم فکــر کنیــم یــک مقــدار تســهیات،  آن میدانــی 
کــه هیــچ جســارتی بــه آن قالــب قانــون نشــود، ولــی همچنــان ســخت اســت.  آرامــش، راحتــی و رنگ هــای بیشــتری را در نظــر بگیریــم، بــه شــرطی 

کــه آن برداشــت ایدئولوژیــک را بــه روز کنــد. کمیــت خیلــی ســخت اســت  بــرای حا
گــری وجــود دارد، ولــی شــما بــه جامعــه می رویــد می بینیــد  کــه وارد می شــود یــک امــا و ا کــه برویــد کنشــگر از هــر طــرف  شــما در هــر هنــر دیگــری هــم 
کــه معتقــد بــه آن برداشــت ایدئولوژیــک هســتند خیلــی راحت تــر نســبت بــه مدیــران و تصمیم ســازان می توانیــد صحبــت کنیــد و  اتفاقــًا بــا آن هایــی 
کنــار بیاییــد و خیلــی بــا آن هــا راحت تــر هســتید؛ یعنــی موســیقی گــوش می کننــد، تئاتــر می بیننــد، نمایشــگاه عکــس و نقاشــی هــم می آینــد و هیــچ 

دلخــوری هــم ندارنــد و خودشــان هــم راحــت هســتند. ایــن تجربــه شــخصی مــن بــوده اســت.

باالخره هنر زیبایی است و همه زیبایی را دوست دارند.  ●
بلــه. اتفاقــًا مــن بــه یکــی از مدیــران کــه هــم در کارهــای نمایشــگاهی و هــم در حــوزه فعالیــت تخصصــی خــودم بــود گفتــم ایــن چــارت ایدئولوژیکــی که شــما 
تعریــف کرده ایــد، آدم هایــی کــه در ایــن چــارت هســتند اصــًا ماننــد شــما نیســتند؛ یعنــی به راحتــی بــا ایــن هنــر همراهــی می کننــد. درواقــع ایــن برداشــت 
یــک شــکل بوروکراســی و اداری پیــدا کــرده اســت و بــه یــک امــر اداری تبدیــل شــده اســت. مــن بــا کســی کــه بــه پوشــش ایــن ایدئولوژیــک معتقــد اســت در 
جامعــه خیلــی راحت تــر می توانــم صحبــت کنــم و ارتبــاط داشــته باشــم، مگــر یــک تعــدادی کــه وابســتگی شــدیدی بــه آن مباحــث رســمی داشــته باشــند.
گــر اصــل همــان ایدئولوژیــک را بررســی کنیــد، نه تنهــا بــا  کــه بــه قــول شــما در بوروکراســی شــکل گرفتــه اســت، زیــرا ا ایــن شــاید یــک تفکــر غلــط اســت 

هنــر و زیبایــی مخالــف نیســت، بلکــه خواهــان زیبایــی اســت.
ــاره رنــگ و پوشــش بومــی بــود  کــه درب دقیقــًا درســت می گوییــد. مــن چنــد ســال پیــش در یــک شهرســتان یــک نمایشــگاه کامــًا هنــری عکاســی 
کــردم. دیــدم در ســاعت مشــخصی تعــدادی دانشــجو و اساتیدشــان بــه نمایشــگاه می آینــد. این هــا بــاالی یکصــد نفــر بودنــد و خانم هــای  شــرکت 
کــه نکنــد از محتــوای نمایشــگاه دلخــور شــوند، ولــی بــاور کنیــد یکــی از  بســیار محجبــه هــم همراهشــان بــود. وقتــی آمدنــد مــن ابتــدا ترســیدم 
بهتریــن روزهــای نمایشــگاهم همــان روز بــود. به قــدری ایــن افــراد ســؤال داشــتند و راحــت بودنــد و ارتبــاط خوبــی برقــرار شــد، نه تنهــا هیــچ مشــکلی 
گــر  کــه شــما نبودیــد، ا کــه مــن همان جــا بــه یکــی از دوســتان مدیــرم گفتــم چــه خــوب شــد  نداشــتیم، بلکــه این قــدر این هــا فضــای خوبــی داشــتند 
شــما بودیــد واقعــًا آن روز را نابــود می کردیــد. ایــن همــان برداشــت رســمی و ســازمانی اســت. اینکــه شــما اعتقــاد داریــد بــه فــرض گوجه ســبز بایــد ســبز 
باشــد و ایــن اعتقادتــان از یــک نیــروی متافیزیــک اســت و معمــواًل بیــن همــه آدم هــا مشــترک اســت و همــه بــه آن معتقــد هســتند فــرق می کنــد بــا 
کــه یــک نامــه بایــد داشــته باشــد تــا شــما در رابطــه بــا ایــن باورهــا یک ســری ضوابــط اداری را  اینکــه مــن بــه شــما نامــه بدهــم بــا تمــام مشــخصاتی 
کــه جنبــه اداری، ســازمانی و رســمی پیــدا  کــه یک ســری از قراردادهــای اداری رعایــت شــده باشــد. ایــن مســائل مقــداری  در ظاهــر صرفــًا اجــرا کنیــد 

کــه درنهایــت کار مشــکل پیــدا می کنــد. می کنــد بــه مســائلی تبدیــل می شــود 
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در حــوزه موســیقی زنــان ســاز می زننــد و همــه از هــر قشــری از جامعــه می آینــد و می بیننــد. مــن به وضــوح دیــده ام هیــچ مشــکلی هــم بــا ایــن مســئله 
کار می شــوند یک ســری  ع وقتــی زیــر دســت مدیــر مــی رود و بخشــنامه می دهــد و نیروهــای اجرایی شــان هــم وارد  ندارنــد، ولــی همیــن موضــو
کــه ایــن هنــر در حــال آســیب دیــدن اســت، امــا  مشــکات ایجــاد می شــود. ایــن پوســته ظاهــری ماجــرا باعــث می شــود شــما در ظاهــر ببینیــد 
کــه تحــت تأثیــر ایــن هنــر می توانســته ایجــاد شــود آســیب می بینــد. دنیــای امــروز بــه آن  کــه کارآفرینــی و اشــتغالی  ع ایــن اســت  اصلی تریــن موضــو
کــه گاهــی اوقــات آن هــا را صــادر می کنــد. یکــی از مهم تریــن  کــه کارش موســیقی اســت بــه کارش به عنــوان یــک محصــول نــگاه می کنــد  هنرمنــدی 
درآمدهــای اقتصــادی کشــور اتریــش یــا خیلــی از کشــورهای دیگــر از همیــن موســیقی اســت. این هــا نــه اینکــه صرفــًا یــک فعالیــت مولــد را بــا خودشــان 
ــا خــودش می بــرد. اینکــه یــک هنرمنــد ایرانــی بــه فــرض در نوازندگــی کمانچــه مهــارت باالیــی دارد و در  ببرنــد، بلکــه معتقدنــد یــک فرهنــگ را ب
کار یــا هنــر را بــه نمایــش درآورده اســت، بلکــه او معــدل یک ســری از فرهنگ هــا و آیین هــای  کــه تنهــا یــک  ج از کشــور اجــرا دارد، ایــن نیســت  خــار
کــه تــا حــدی معــرف جامعــه ایرانــی اســت بــه نمایــش گذاشــته اســت. درواقــع آن فــرد یــک دنیایــی را بــا خــودش  کــه آن را بــا پوششــی  ایرانــی اســت 
ــم و آن آییــن و فرهنــگ ماســت، امــا این هــا مشــکات بوروکراســی پیــدا می کننــد. بوروکراســی  ــی بگذاری ــام مل کــه مــا می توانیــم روی آن ن ــرد  می ب

گــر نظــم ســاختاری را از میــان ببــرد. گــر بــه نظــم مولــد منجــر شــود، امــا خیلــی بــد اســت ا خیلــی خــوب اســت، ا

گیر است.  ● گویا بیشترین مشکلتان با همین بوروکراسی دست وپا
کارآمدی است. بله، خب درنهایت همه اش همین می شود؛ یعنی آن فقدان عقانیت هم تحت تأثیر همین بوروکراسی و نا

کمتر شود؟  ● کاری انجام داده اید تا این فهم مقداری با این صنعت ملموس شود و مشکالت  کنون  آیا تا
کــه بــا  ک در دنیــای امــروز صنعتــی اســت  کــه زمینــه اشــتغال در ایــن صنعــت فــراوان اســت، چــون صنعــت پوشــا  طراحــان خیلــی صحبــت کرده انــد 
کــه کشــورهای دنیــا مــدام بــه آن توجــه می کننــد و بــه  کمتریــن هزینــه بیشــترین اشــتغال مولــد و صنعتــی را ایجــاد می کنــد و بــه همیــن خاطــر اســت 
ســمت آن می آینــد. به طــور مثــال بنــگادش کــه شــاید مــا آن را به عنــوان یــک کشــور خیلــی ســطح پاییــن بشناســیم، چنــد ســالی اســت کــه بــه ســمت 
گــر اشــتباه نکنــم آخریــن آمــاری  ک آمــده اســت و بــه شــکل سفارشــی بــرای کشــورهای توســعه یافته و برندهــای معتبــر کار می کنــد. ا صنعــت پوشــا
کــه بــود نزدیــک بــه 30 میلیــارد دالر در ســال صادراتشــان بــود. ترکیــه یــا چیــن را ببینیــد. باورتــان نمی شــود چنــد صــد میلیــارد دالر صادراتشــان در ایــن 
کــه حضورشــان را در ایــن کار هــر چــه بیشــتر تقویــت کننــد، زیــرا بــا کمتریــن  کلــی برنامه ریــزی کرده انــد  زمینــه اســت یــا حتــی ژاپــن، فرانســه و ســوئد 
ک هــم بــرای همــه کشــورها، به خصــوص  هزینــه بیشــترین اشــتغال صنعتــی را ایجــاد می کنــد و دائــم هــم بــه روز می شــود و ســرانه مصــرف پوشــا
ک ایــران به شــدت چشــم دارنــد، تمــام آرزوی  کــه چهارفصــل هســتند بســیار باالســت. کشــورهای توســعه یافته بــه بــازار پوشــا کشــورهایی ماننــد مــا 
ترکیــه ایــن اســت کــه ایــن بــازار را همچنــان در دســت داشــته باشــد، زیــرا ســاالنه حداقــل 15 میلیــارد دالر گــردش مالــی ایــن بــازار اســت. مــا یک ســری 

کــه هنــوز هــم معتبــر هســتند، امــا بــا این هــا چــه کردیــم؟ تولیدکننــده داشــتیم 
گفتنــد بگذاریــد ایــن برداشــت ایدئولوژیــک را در جهــت رقابت پذیرتــر شــدن بــدون آنکــه  کننــد و  کردنــد شــرایط را بهتــر  طراحــان خیلــی تــاش 
کنــد. همــه بــرای  در عرف هــا و عادت هــا و قوانیــن خللــی وارد شــود کمــی اصــاح کنیــم، بگذاریــد صاحیــت رقابــت ایــن صنعــت افزایــش پیــدا 
کــه واردات بهینــه  ک ایــران شــش ســال تمــام نیرویــش صــرف ایــن شــده اســت  رقابت پذیــر شــدن ایــن صنعــت تــاش کردنــد. انجمــن صنایــع پوشــا

شــود و واردات بی رویــه و قاچــاق نباشــد.

کردید چیست؟  ● که عنوان  راهکار شما برای حل این مشکالتی 
کــردن بــه مســیر توســعه و تجربــه به جــای مانــده از بقیــه کشورهاســت. اینکــه مــا کارآمــدی را بــرای خودمــان  کــردن و فهمیــدن و نــگاه  راهــکار بــاور 
بخواهیــم، ولــی ایــن مســیر ســخت و دشــواری دارد. ایــن حرفــی کــه می زنــم بــه ایــن معنــی نیســت کــه چنیــن چیــزی وجــود نــدارد، بلکــه وجــود دارد، 
ولــی گاهــی اوقــات بهتــر اســت وطن پرســتی مان را صیقــل بزنیــم. هنگامی کــه کشــور دیگــری از بــازار مــا و از تمــام امکانــات مــا بــرای ســرمایه گذاری 
خــودش اســتفاده می کنــد بایــد مقــداری از گوشــه های ارادت ملی مــان درد بگیــرد تــا حداقــل فکــر کنیــم مقــداری ســرعت تغییــر و تحــوالت اداری را 
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افزایــش دهیــم. اینکــه مــن بــرای کاری نامــه می دهــم تــا ایــن فراینــد اداری طــی شــود گاهــًا چندیــن هفتــه یــا چندیــن مــاه بیهــوده طــی می شــود تــا 
نتیجــه آن نامــه مشــخص شــود. ایــن حداقــل کاری اســت کــه می توانــد انجــام گیــرد، امــا چطــور بــا اینکــه سال هاســت گفتــه شــده می خواهــد انجــام 
ح  ک لوکوموتیــو نســاجی اســت، خــدا می دانــد چقــدر ایــن مســئله مطــر کــه پوشــا کــه گفتــم، اینکــه مــا بفهمیــم  گیــرد؟ بحــث همــان نکتــه ای اســت 

خ نــداده اســت. شــده اســت، ولــی هنــوز هیــچ تغییــری ر

شما بیشتر با چه سازمان هایی در ارتباط هستید؟  ●
ــا بقیــه ســازمان ها بــه  ــا وزارت صنعــت هــم ارتباطاتــی دارد و ب ــا حــدی ب ــا وزارت ارشــاد ارتبــاط دارد و ارتبــاط خوبــی هــم دارد ت انجمــن طراحــان ب
کــه در حیطــه هنــر دارد بــا وزارت ارشــاد کار می کنــد. کــه پیــش می آیــد ارتبــاط دارد، ولــی بیشــتر بــه دلیــل آن کارکــردی  فراخــور اتفاقــات و کارهایــی 

چه مشکالتی با این سازمان ها دارید؟  ●
همه مشکات در راستای همان صحبت هایی است که بیان کردم.

با سازمان های تأمین اجتماعی و امور مالیاتی ارتباطی دارید؟  ●
کــه برحســب موازیــن اداری و قانونــی فعالیــت می کنــد. مجــوز مــا چــون از  کــه مطمئنــًا همه جــا همــراه همــه افــراد و همــه تشــکل ها هســت  مالیــات 
کار آمــده اســت و بــه دلیــل برگــزاری مجامــع، یک ســری ارتباطــات بــا آن داریــم. بــا ســازمان فنــی و حرفــه ای هــم به تبــع در حــوزه آمــوزش در  وزارت 
کــردم تحــت  کــه بیــان  ع پیشــرفت آن هــدف  صــورت نیــاز ارتباطاتــی داریــم و بــا آن هــا کار می کنیــم. بــا همــه این هــا ارتبــاط هســت، منتهــا درمجمــو
ک و مــد اســامی فعالیــت می کنــد و بــا  کــه دربــاره پوشــا ح آن گذشــت. کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس هــم وجــود دارد  کــه شــر تأثیــر اتفاقاتــی اســت 

آن هــم ارتبــاط خوبــی داریــم.

با تأمین اجتماعی چطور؟  ●
کــه بیمــه هنرمنــدان در ایــن حــوزه اصــاح شــود، کارهایــی هــم انجــام داده ایــم. صحبت هایــی در ارتبــاط  بــا تأمیــن اجتماعــی خیلــی ســروکار داریــم 
کــردن بــا تأمیــن اجتماعــی حــوزه ســختی اســت و  کار  کــه  کــه اصــاح شــود، ولــی خــب در کل می دانیــد  بــا صنــدوق بیمــه هنرمنــدان صــورت گرفتــه 

کار و انــرژی زیــادی صــرف می شــود. بوروکراســی خیلــی زیــادی دارد و 

تسهیالت بانکی در اختیارتان قرار می گیرد؟  ●
گفتــم شــاید تنهــا  کــه  کــه بعیــد می دانــم چنیــن اتفاقــی افتــاده باشــد، زیــرا به طورکلــی ایــن صنعــت بــه دلیــل همــان مشــکاتی  زمــان قبــل را 
کــه رئیــس انجمــن هســتند و شــما هــم حتمــًا ایشــان  کوپیــان  کــه خیلــی بی نیــاز از بودجه هــا و کمک هــای دولتــی اســت. آقــای ها صنعتــی اســت 
کــه همــواره می گوینــد مــا حتــی به انــدازه یــک چوب کبریــت چیــزی از دولــت نگرفته ایــم و ایــن یــک واقعیــت  را می شناســید جملــه معروفــی دارنــد 
اســت، خیلــی روی پــای خودشــان ایســتادند و بــه پیــش آمدنــد و کامــًا متکــی بــه خــود بوده انــد و کار کرده انــد؛ زیــرا بــه شــکل افراطــی خیلــی اوقــات 
گــر مــوردی بــوده بــه بانک هــا مراجعــه کرده انــد، ولــی انجمــن یــک  حمایــت از سیســتم نســاجی صــورت می گرفتــه اســت. شــرکت ها برحســب نیــاز ا
مؤسســه ای بــوده اســت کــه بیشــتر فعالیتــش در ارتبــاط بــا آمــوزش و رفــع نیازهــای تولیدکننــدگان در حوزه هــای طراحــی بــوده اســت. در آینــده شــاید 
ع بــه بانک هــا به طورکلــی بــرای همــه ســخت اســت، زیــرا انجمن هــا در قالــب  بــه دلیــل اهدافــی کــه وجــود دارد ایــن اتفــاق صــورت بگیــرد، ولــی رجــو

کــه بــا خیــال راحــت وام گرفتــه باشــند. کــه فکــر نمی کنــم انجمنــی را ســراغ داشــته باشــید  تفاهم نامه هایــی شــکل می گیرنــد 

نمونه های تجارب جهانی در زمینه ارتباط انجمن ها با نظام حکمرانی و سیاست گذاری چگونه است؟  ●
گــر نــگاه بکنیــد یک ســری از کشــورها کامــًا موفقیتشــان محصــول ارتباطــی اســت کــه نهادهــای داخلی شــان بــا یکدیگــر دارنــد. در کشــور انگلســتان  ا
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کــه بــا یکدیگــر داشــتند بــه اتحادیــه سراســری کارگــری تبدیــل شــده  ع کنــش و فعالیتــی  کــه در حــوزه کارگــری داشــتند و ارتبــاط و نــو ســندیکاهایی 
گــر به فــرض یکصــد یــا دویســت ســندیکای کارگــری آنجــا کار می کــرده، همــه آن هــا بــه یــک اتحادیــه کارگــری در کشــور انگلســتان تبدیــل  اســت. ا
کنــار یکدیگــر و پیگیــر مطالبــات یکدیگــر باشــند  کار و بــرای اینکــه  کــه این هــا بــرای  شــده اند، همچنیــن در کشــور فرانســه. دلیلــش ایــن بــوده اســت 

کار را انجــام بدهنــد. کــه توانســته اند ایــن  هیــچ مشــکلی نداشــتند؛ یعنــی هیــچ برخــورد ســازمانی بــا این هــا صــورت نگرفتــه 
گــر اتحادیــه سراســری کارگــران را ببینیــد، خواهیــد دیــد  مــن ســندیکاهای کارگــری را بــرای شــما مثــال زدم، زیــرا پرمشــغله ترین اتحادیه هــا هســتند. ا
کــردن  کــه یکــی از اصلی تریــن کارهایــش دیگــر نوشــتن مقاوله نامــه و تفاهم نامــه نیســت، بلکــه هماهنــگ  کــه بــه یــک قطبــی تبدیــل شــده اســت 
کــه اتحادیه هــا و ســندیکاها و تشــکل های مختلــف کارگــری و کارفرمایــی در اروپــا بــا یکدیگــر دارنــد، بــه نحــوی توســعه محصــول  ارتباطــی اســت 
ــه و  ــگارش بودج ــز در ن ــا نی ــی این ه ــد و حت ــدا کرده ان ــجمی پی ــای منس ــون نیروه ــرا؟ چ ــد چ ــر دارن ــا یکدیگ ــه ب ک ــت  ــی اس ــا و ارتباط ــرد این ه عملک
برنامه هــای دولتــی نقــش دارنــد؛ یعنــی این هــا برنامــه می دهنــد، مســیر ورود خودشــان در دولــت را همــوار می کننــد و ماننــد یــک حــزب عمــل 
کــه می آیــد حــرف خــودش را می زنــد، هیچ کــدام از نیروهــای تصمیم ســاز  کــه مــا در ایــران اصــًا نمی بینیــم. هرکســی از هــر طــرف  می کننــد، چیــزی 
کــه  کــه شــما یــک قوایــی را پشــت سرشــان ببینیــد تحــت عنــوان یــک ان جــی او، ســازمان یــا یــک ســازمان مردم نهــاد و یک ســری افــرادی  نیســتند 

کــرده باشــند! کــه بــرای آن هــا برنامــه ای تدویــن  جــدای از بوروکراســی های دولتــی باشــند 
گــر ایــن کار در یــک کشــور توســعه یافته اتفــاق افتــاده بــود، مطمئــن  کــرد. ا کــه دولــت قبلــی انجــام داد ســازمان برنامه ریــزی کشــور را تعطیــل  کاری 
کــه این هــا برنامه ریــزی کشــور را انجــام می دهنــد، نــه یــک ســازمان  باشــید یــک اتفــاق خیلــی بزرگــی می شــد؛ زیــرا تشــکل های غیردولتــی هســتند 
کار  کــه درگیــر نــگارش برنامه هــای اجرایــی بــرای یــک قــوه باشــد وجــود نــدارد ایــن  عریــض و طویــل، ولیکــن چــون در ایــران هیــچ انجمــن و حزبــی 
دولــت بــه یــک طنــز جهانــی تبدیــل شــد و درســت هــم بــود. خــب هنگامی کــه ســرمایه ملــی کــه بودجــه مملکــت هســت وارد کشــور می شــود چــه کســی 

کار را انجــام بدهــد داریــد؟ کــه ایــن  می خواهــد آن را برنامه ریــزی کنــد؟ مگــر حــزب، ســازمان یــا انجمــن یــا تشــکلی 
گــر یــک ســازمان دولتــی کــه آن طــور بــرای بودجــه برنامــه می نویســد  نــگاه بــه ایــن ماجــرا می توانســت بــرای کشــوری ماننــد دانمــارک درســت باشــد. ا
کــه یــک آدم در عــرض یــک ســاعت  کار یــک طنــز تاریخــی اســت  تعطیــل شــود، بنابرایــن حزب هــا و تشــکل ها چــه کاره هســتند؟ امــا در ایــران ایــن 
یــک ســازمانی را تعطیــل کــرد، البتــه در ظاهــر هــم تعطیــل می شــود؛ یعنــی بــه نحــوی ادغــام می شــود. بعــد از آن، دولــت بعــدی دوبــاره آن را بــا همــان 
کــه مــردم را در تدویــن برنامه هــای اجرایــی کان نمایندگــی می کننــد،  کــرد. این هــا بــه دلیــل نبــود تشــکل هایی اســت  ســاختار و روش قبلــی ایجــاد 
کــه ســازمان ها از هــم دور هســتند و خیلــی از اوقــات تشــکل ها و دولــت اصــًا حــرف یکدیگــر را نمی فهمنــد. کــه مــا می بینیــم  بــه همیــن خاطــر اســت 

ــا کشــورهای همســایه  ــا یکدیگــر، ب کــه ایــن تشــکل ها ب پــس در کشــورهای دیگــر یــک بخشــی انجمن هــا هســتند و بخشــی هــم ارتباطاتــی اســت 
کــه یــک برنــد خیلــی  و کشــورهای فرادســتی خودشــان دارنــد و فعالیت هــای اقتصــادی تحــت تأثیــر نیــروی مردمــی اســت، به عنــوان مثــال َشــِنل 
ح اســت، در بنــگادش کارخانــه ایجــاد می کنــد و کارگــران شــنل می شــوند بنگادشــی و کاال تولیــد می کننــد، ولــی حقــوق بنگادشــی ها را کمتــر  مطــر
ــا بیمه شــان را پرداخــت نمی کنــد. مصرف کننــده اروپایــی متوجــه ایــن امــر می شــود و بزرگ تریــن تحصــن اجتماعــی  ــا اصــًا نمی دهــد ی می دهــد ی
کارگــر بنگادشــی برگــزار می کنــد و پــل ارتباطــی آن هــم بی شــک همیــن تشــکل ها هســتند. مصرف کننــده فرانســوی می گویــد  را در دفــاع از آن 
کارگــر  کارگــر بنگادشــی کمتــر حقــوق می گیــرد یــا نمی گیــرد؛ بنابرایــن بــرای اعتــراض بــه ایــن امــر و حمایــت از  بــرای اینکــه مــن ایــن لبــاس را بپوشــم 
ج می کنــم و بــه خیابــان می آیــم، درواقــع اعتــراض می کنــد. ایــن دانــش اجتماعــی را تشــکل ها بــه  بنگادشــی مــن ایــن لبــاس را از تــن خــودم خــار
کنــار گوشــمان خودروســازان بدتریــن جفــا را در حــق مصرف کننــده می کننــد و اصــًا حقــوق مصرف کننــده معنــا  وجــود آورده انــد، امــا مــا همین جــا در 
گــر  کــه ماشــین در تعمیــرگاه اســت. ا کــرده، ولــی ده روز اســت  نــدارد. همیــن چنــد مــدت پیــش یکــی از همکارانمــان در انجمــن ماشــینی را خریــداری 
کنــد  کــه خودروهــای پــژو 405 خودبه خــود آتــش می گرفتنــد. شــما تصــور کنیــد در ژاپــن شــرکت تویوتــا ماشــینی تولیــد  یادتــان باشــد یــک مدتــی بــود 
کــه یکــی از آن هــا آتــش بگیــرد، تشــکل های آنجــا شــرکت را زیــر ســؤال می برنــد. بزرگ تریــن ســهم بــازار خــودرو آمریــکا در دســت تویوتاســت؛ یعنــی 
کثــرًا تویوتــا ســوار می شــوند و به شــدت هــم بــه آن عاقــه دارنــد، هم زمــان بــا آتــش گرفتــن 405 هــا در ایــران آنجــا هــم اتفاقــی افتــاده بــود،  مــردم ا
کــه تشــکل های  ــا ایــن اتفــاق تحــت تأثیــر فشــاری  منتهــا آتــش نمی گرفتنــد، بلکــه خامــوش می شــدند یــا سیســتم سوخت رســانی قطــع می شــد. ب
کــرد. به قــدری ایــن مســئله  دو کشــور بــه ایــن کارخانــه وارد کردنــد در عــرض یــک هفتــه تویوتــا بیــش از 300 هــزار خــودرو از بــازار آمریــکا جمــع آوری 
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بــرای ایــن شــرکت گــران تمــام شــده کــه مدیرعامــل ایــن شــرکت کــه یــک پیرمــرد هفتادســاله بــود بــا گریــه از مــردم عذرخواهــی کــرد. ایــن فــرد نزدیــک 
کــه به فــرض مدیرعامــل  کــرده تــا بــه مقــام مدیرعاملــی رســیده؛ ماننــد اینجــا نیســت  بــه پنــج دهــه در ایــن شــرکت بــود و از تلفنچــی بــودن شــروع 
کــه هیــچ ربطــی بــه جایــگاه فعلــی اش نداشــته و ســال پیــش از آن  کــه یــک ســال اســت بــه آنجــا آمــده ســال قبــل در جایــی بــوده اســت  ایران خــودرو 

کــه ربطــی بــه ایــن دو جــا نداشــته اســت! هــم جایــی بــوده 
هنگامی کــه جنــرال موتــورز ورشکســت می شــود، تشــکل های کشــورهایی کــه جنــرال موتــورز در آن هــا تولیــد می شــود بــا تشــکل های کشــورهایی کــه 
جنــرال موتــورز در آن هــا اســتفاده می شــود بــه یــک اتحــادی می رســند تــا جنــرال موتــورز دوبــاره بتوانــد تولیــد کنــد. ایــن تشــکل ها هــم هیــچ ارتباطــی 
ــن،  ــود تضمی ــث می ش ــردم باع ــور م ــردم و حض ــی م ــکل ها؛ یعن ــع تش ــد. درواق ــی می کنن ــی را نمایندگ ــف مردم ــای مختل ــد و گروه ه ــت ندارن ــه دول ب

کــه امیــدوارم در کشــور خودمــان نیــز چنیــن اتفاقــی صــورت بگیــرد. امنیــت و اعتبــار یــک توســعه افزایــش یابــد 

که تالشی برای دست یابی به جایگاه خودشان نکرده اند؟  ● از نظر شما مشکل از جانب تشکل ها هم هست 
کــه بشــود کاری  کــه برخــی تشــکل ها هــم دیگــر کاری نمی کننــد، زیــرا اصــًا در مــداری قــرار نگرفته انــد  بلــه. در حــال حاضــر ایــن اتفــاق افتــاده اســت 
کار آمــوزش ندیده انــد و تحــت تأثیــر ایــن  کــه کاری نکننــد. خــود تشــکل ها هــم تحــت تأثیــر اینکــه بــرای ایــن  کــرد و در آن هــا نهادینــه شــده اســت 
کــه  کــه خیلــی قــوی اســت  کــه یکــی از اعضایشــان اســت  کثــر تشــکل ها یــک ِهــد و مقامــی را در بــاالی سرشــان دارنــد  فضــا کاری انجــام نمی دهنــد. ا
کنــار هــم جمــع شــده اند و هزینه هــای تشــکل را جبــران می کننــد بــرای اینکــه بتواننــد از قــدرت چانه زنــی آن  یــا ایــن عضــو یــا چهــار عضــو ماننــد آن 
گــر اعضــا قــوی نباشــند  در نهادهــای دولتــی اســتفاده کننــد، یــک بهــره ای خودشــان ببرنــد و یــک بهــره ای هــم نصیــب اعضــای صنفشــان کننــد کــه ا

صنــف از بیــن خواهــد رفــت.

ک فعالیت دارند برای پیشبرد خواسته هایتان همکاری دارید؟  ● که در بخش های دیگر پوشا آیا با انجمن های دیگر 
ــی  ــًا متول ــران هســت. آن انجمــن کام ک ای ــا ــع پوش ــاس و پارچــه هســت و طبقــه دوم انجمــن صنای ــان لب ــه هســتیم انجمــن طراح ک ــا  ــه. اینج بل
کــه اوضــاع مــا  مطالبــات بخــش صنعــت اســت و مــا متولــی بخــش هنــر و طراحــی هســتیم و مــا مــدام بــا یکدیگــر کار می کنیــم و بــرای همیــن اســت 
ک ایــران بــه ســهم خــود به عنــوان یــک تشــکل  بــه لحــاظ کارکــردی به رغــم تمــام مشــکات بهتــر بــوده و موفــق بوده ایــم. انجمــن صنایــع پوشــا
ــه  ک ــر از ایــن اســت  ــز بهت ــود. چــه چی ــا حــد بســیاری هــم موفــق ب ــرد و ت ک ــارزه  ــا قاچــاق مب ــل واردات غیرمجــاز ایســتاد و ب ــه پنــج ســال مقاب یک تن
کــه طــی ده ســال گذشــته یکــی از بهتریــن و بزرگ تریــن و  یــک انجمــن بتوانــد در مقابــل قاچــاق و واردات بایســتد؟ البتــه بایــد ایــن را هــم بگویــم 
باارزش تریــن اتفاقاتــی هــم کــه افتــاد ایــن بــود کــه هــر ســال نامــی کــه بــرای ســال ها انتخــاب می شــد یــک نســبتی بــا تولیــد داشــت. ایــن اتفــاق خیلــی 
ــه تعــارف و جهت گیــری می گویــم. ایــن  ــد. ایــن یــک واقعیــت اســت و ایــن را بــدون هیچ گون ــه دولت هــا تولیــد را قــورت می دادن ــود، وگرن بزرگــی ب
کــه در جایــی بــه ماجــرای تولیــد تــن دهنــد، هرچنــد درنهایــت ســعی می کننــد از آن فــرار کننــد؛  کارآمــدی دولتــی را مجبــور می کــرد  انتخــاب نــام، نا
ــه  ــا ب ــی ت ــه بعــد از جنــگ دوم جهان ک ــر مبنــای تولیــد شــکل می گیــرد. مــا در عصــری زندگــی می کنیــم  ــز ب یعنــی بخــش اجــرا مســئله دارد. همه چی
امــروز همیشــه اصــل بــر تولیــد بــوده اســت. تولیــد، آلمــان، ژاپــن، چیــن، آمریــکا، فرانســه، ســوئد و همــه را نجــات داد، ولیکــن در اینجــا به قــدری ایــن 
کــه تولیــد بایــد اتفــاق بیفتــد، ولــی نمی کشــد. خیلــی اوقــات ایــن ناتوانــی و نکشــیدن  کــه شــما مــدام بــر سرشــان می زنیــد  کارآمــد اســت  بوروکراســی نا
کــه bmi )تــوده بدنــی( آن یــک فاجعــه اســت تــا  بــه دلیــل ندانســتن و انجــام نــدادن اســت. مــا در بخــش اجــرا خیلــی مســئله داریــم. یــک دولتــی 

بخواهــد تــکان بخــورد و دولــت تغییــر کنــد زمــان خیلــی زیــادی می بــرد و گاهــی تغییــری هــم حاصــل نمی شــود.
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9- سید محمدرضا بنی طبا؛ سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایی صنایع فرآورده های لبنی ایران

 توضیحی در مورد انجمن بفرمایید.  ●
ً
لطفا در ابتدا

انجمــن صنایــع فرآورده هــای لبنــی متشــکل از شــرکت ها و تولیدکننــدگان بــزرگ ایــن صنعــت اســت؛ یعنــی اعضــای اینجــا کمتــر از 100 تــن در روز 
گرچــه مــا در راســتای ایجــاد صــدای واحــد در  کــه تولیــد روزانه شــان کمتــر از 100 تــن اســت نمی توانــد عضــو انجمــن شــود. ا تولیــد ندارنــد و کســانی 

کــه بــا تغییــر اساســنامه و ترکیــب جدیــدی از آرا بتوانیــم صــدای همــه را داشــته باشــیم. صنعــت در تــاش هســتیم 
کــه مــن هــم بی اطــاع نیســتم صحبت هایــم را شــروع می کنــم. مــا در حــوزه تشــکل ها در  بــرای اینکــه خیلــی ســریع وارد بحــث شــویم و از آنجــا 
کشــور مشــکل داریم، اصــل مشــکل هــم از تشــکل های باالدســتی اتفــاق افتــاده اســت. در حــال حاضــر یــک اتــاق تعــاون، یــک اتــاق اصنــاف و یــک 
کــه  کار و رفــاه اجتماعــی راداریــم  کــه تعــدادی تشــکل صنفــی زیــر نظــر هــر یــک از این هــا وجــود دارد. بعــاوه وزارت تعــاون،  اتــاق بازرگانــی داریــم 
یک ســری از تشــکل های کارفرمایــی زیــر نظــر آن اســت، وزارت کشــور هــم گاهــی اوقــات یک ســری از تشــکل ها را زیــر نظــر خــودت ثبــت می کنــد، 
ــش  ــه بخ ــم ب ــوص بخواهی ــر به خص گ ــن، ا ــت م ــد. صحب ــاد گرفته ان ــان را از وزارت ارش ــتند و مجوزش ــاد هس ــر وزارت ارش ــر نظ ــم زی ــکل ه ــد تش چن
خصوصــی نــگاه کنیــم، ایــن اســت کــه اتــاق تعــاون، اتــاق اصنــاف و اتــاق بازرگانــی در تمــام دنیــا همــه این هــا یــک نهــاد، اتــاق یــا یــک جــا هســت کــه 
بخــش خصوصــی بــا آن ســروکار دارنــد و آن هــا را نمایندگــی می کننــد. در اتــاق بازرگانــی وضعیــت خــوب اســت، بــه دلیــل اینکــه در حــوزه تشــکل ها 
کــه بــه اتــاق بازرگانــی آمدنــد، در حــوزه تشــکلی و ایجــاد صــدای  در ســال های گذشــته کارهــای بســیاری انجــام داده انــد، از دوره آقــای نهاوندیــان 
ــاق به عنــوان تشــکل باالدســتی کارفرمایــی و هــم زیرمجموعــه  واحــد و کارکردهــای تشــکل ها کار شــد و یــک اتفــاق خوبــی افتــاد، هــم در خــود ات
آن کــه انجمن هــای مختلــف تشــکلی باشــند. درواقــع قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب وکار، بــه شــکل قانونــی بــه بخــش تشــکل ها و انجمن هــا 

ــا در فراینــد تصمیم گیــری حضورداشــته باشــند. موقعیــت داد ت
ج هســتند. اتــاق تعــاون محلــی اســت از زدوبندهــا و فســادها، واقعیــت  کــه اتــاق اصنــاف و اتــاق تعــاون از کارکــرد خودشــان خــار واقعیــت ایــن اســت 
ج هســتند. اتــاق تعــاون بــدون اینکــه ترکیبــش در تمــام ایــن ســال ها تغییــری  کــه اتــاق اصنــاف و اتــاق تعــاون از کارکــرد خودشــان خــار ایــن اســت 
کــه رأی بدهنــد  کــرده باشــد، کاری هــم در عمــل نمی کنــد و اتحادیه هایــش هــم مشــخص نیســت و اتحادیه هــا به نوعــی زینت المجالــس هســتند 
کــه در دهــه 60 بوده انــد هیــچ بازپــرورش یــا بازطراحــی نشــده اند و ایــن  تــا آن ترتیــب حفــظ شــود. هیــچ تغییــر در آن هــا وجــود نــدارد، اتحادیه هایــی 

امــر در اتحادیه هــای تعاونــی وجــود نــدارد. عمومــًا محلــی هســتند بــرای گرفتــن رانت هــا.
کــه از این هــا شــصت  شــرکت بــزرگ هســتند  مــا در صنعــت خودمــان )فرآورده هــای لبنــی( در حــال حاضــر در کشــور چهارصــد شــرکت و برنــد داریــم 
گرچــه نســبت بــه چهارصــد  شــرکت تنهــا  شــصت شــرکت عضــو هســتند، ولــی همیــن شــرکت ها 85 الــی ۹0 درصــد ســهم  کــه عضــو انجمــن هســتند. ا
کــه می گویــد ســیصد عضــو دارد، ولــی همیــن اتحادیــه  بــازار و 100 درصــد صــادرات را در اختیــار دارنــد. از طرفــی یــک اتحادیــه لبنــی هــم داریــم 
دفتــرش را فروخــت؛ یعنــی دفتــرش بــه دلیــل بدهــی و مســائل داخلــی خودشــان رفتــه اســت، محکومیــت دارنــد و خیلــی از مســائل دیگــر، ولــی توســط 
ســازمان های دولتــی فقــط بــرای اینکــه صــدای واحــد در صنعــت وجــود نداشــته باشــد بــه جلســات دعــوت می شــود، رانــت می گیــرد، می نشــیند و 
کــه ایــن اتحادیــه غیرقانونــی اســت،  کار گفتــه اســت  کــه مجمــع عمومــی برگــزار نکــرده اســت. خــود وزارت  مــی رود. حتــی بیــش از چهــار ســال اســت 

ولــی همچنــان هســت و حمایــت هــم می شــود.
گــر اشــتباه نکنــم در مــاده 5 آن داریــم کــه تشــکل های مــوازی نداشــته باشــیم و تکلیــف هــم کــرده اســت  در همیــن قانــون بهبــود مســتمر کســب وکار ا
کــه اتــاق تعــاون و اتــاق بازرگانــی تشــکل های مــوازی را ادغــام کننــد و همچنیــن تشــکل مــوازی جدیــد ایجــاد نشــود، ولــی می بینیــم کــه ایــن مــوازی 
کاری هنــوز ادامــه دارد. اتــاق بازرگانــی کــه وضعیتــش بهتــر اســت در خراســان می بینیــد کــه عنــوان یــک تشــکل را عــوض می کننــد کــه مثــًا مأموریــت 
تغییــر کنــد و یــک تشــکلی ایجــاد شــود و یک صدایــی شــکل نگیــرد، عنــوان را تغییــر داده انــد بــه صادرکننــدگان یــک محصولــی؛ مگــر صادرکننــدگان 
کــد IR نمی توانیــد صــادر کنیــد. چــون رئیــس اتــاق خراســان هم زمــان رئیــس اتــاق  کــه در آن منطقــه بــدون  از تولیدکننــدگان جــدا هســتند؟! شــما 
گــر هــم از قبــل  ایــران هــم هســت از آن حمایــت می کننــد و این طــور تشــکلی زاده می شــود، درحالی کــه تشــکل مــوازی نبایــد وجــود داشــته باشــد و ا

وجــود داشــته اند بایــد ادغــام شــوند.
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گــر بخواهیــد بررســی کنیــد، یــک بــار از عزیــزان هیئت مدیــره ایــن اتــاق دعــوت کنیــد کــه برای یک جلســه کارشناســی  در ارتبــاط بــا اتــاق اصنــاف هــم ا
گرچــه  ــد، ا ــه جلســات و مجالــس می رون کــه هیــچ کاغــذ و ســندی در دستشــان نیســت؛ همین طــور دســت خالی ب ــد  ــد، خواهیــد دی تشــریف بیاورن
آقــای بنانــژاد، ســابقًا رئیــس صنــف کامپیوتــر مشــهد، هــم بوده انــد یعنــی از مســائل مهندســی هــم اطاعــی دارنــد. دبیــر اتــاق اصنــاف سال هاســت 
کار بیاینــد، ولــی دبیــر تغییــر نکنــد؟ دوره قبلــی مدیریــت در  کــه تغییــر نکــرده اســت؛ مگــر می شــود ســه یــا چهــار هیئت مدیــره متفــاوت و متضــاد روی 
دســت تهرانی هــا بــود و در دوره جدیــد اجمــاع شهرستانی هاســت و هیئت مدیــره تهرانی هــا را حــذف کردنــد، ولــی همچنــان دبیــر آن تغییــر نکــرد. 
مگــر می شــود شــما منتقــد یــک ســاختار و تصمیم گیــری یــک ســازمان باشــید و مدیریــت آن را بــه دســت بگیریــد، ولــی دبیــر آن را تغییــر نــداده ای؟ 
ــرا؟ اآلن  ــد. چ ــت می کن ــر حمای ــر از آن دبی ــک نف ــت و ی ــدی هس ــک زدوبن ــی ی ــن؛ یعن ــت؟ ای ــوده اس ــر ب ــک نف ــان ی ــال دبیرت ــانزده س ــه؟ ش ــی چ یعن

توضیــح می دهــم.
شــما چنــد تــا خواروبارفروشــی در تهــران می بینیــد؟ فــرض بگیریــد 20 هــزار تــا هســتند. ایــن تعــداد فقــط بــرای حــق تمدیــد عضویتشــان، چــون یــک 
قانونــی داریــم از همــان دوره رضاشــاه کــه می گویــد بــرای اینکــه شــما در یــک صنفــی فعــال شــوید بایــد عضــو آن صنــف هــم بشــوید، چــون ایــن اجبــار 
وجــود دارد دیگــر آن صنــف یــا اتحادیــه به فــرض خواروبارفروش هــا ارائــه خدمــات بــه افــراد را وظیفــه خــودش نمی دانــد، یــا بــه وی آمــوزش دهــد 
کــه هنگامی کــه کســانی از او خریــد می کنــد چطــور رفتــار کــن و مثــًا کارت را برایــش پــرت نکــن! یــا اینکــه کاس برایشــان بگــذارد و حســابداری در حــد 
کــه فروشــگاه های زنجیــره ای در حــال حاضــر  خودشــان را آمــوزش دهــد یــا اینکــه چطــور از تولیدکننــده نســیه بگیــرد و نقــد بفروشــد؛ همیــن کاری 
انجــام می دهنــد. اتحادیــه هیچ کــدام از ایــن کارهــا را انجــام نمی دهــد، زیــرا فــرد مجبــور اســت آنجــا عضــو شــود و چــون ایــن عضویــت از روی اجبــار 
اســت درنتیجــه اتحادیــه هــم هیــچ خدماتــی بــه وی نمی دهــد. بــرای نمونــه می توانیــد برویــد از یــک خواروبارفــروش بپرســید آیــا تــا بــه حــال بــرای 
ارائــه خدمــت یــا آمــوزش بــه ســراغش آمده انــد؟ یــا اینکــه بیاینــد شــمارا بــا قوانیــن مالیاتــی آشــنا کننــد؟ نــه اینکــه بــرای توبیــخ و نظــارت بــرای ارائــه 

کــه نیامده انــد. خدمــت. خواهیــد دیــد 
ــه یــک  ــه بیشــتر از ایــن اســت و ب ــه البت ک ــد  ــد عضویتشــان نفــری 100 هــزار تومــان بدهن ــرای تمدی ــا خواروبارفــروش در ســال شــاید ب ایــن 20 هزارت
ــا 100 هــزار تومــان فقــط در شــهر تهــران، شهرســتان هایش هــم عــدد باالیــی می شــود. انــواع  میلیــون هــم می رســد و همچنیــن مابقــی مــوارد، 20 ت
صنف هــا را داریــم ماننــد لباس فــروش، خشک شــویی؛ همــه این هــا فقــط پــول جمــع می کننــد و خدمتــی ارائــه نمی کننــد. اتاق هــای اصنــاف 
پولــدار هســتند، اتــاق اصنــاف پولدارتــر از اتــاق بازرگانــی اســت، چــون اصنــاف کوچــک کوچــک هســتند، ولــی تعدادشــان باالســت و ســرمایه عجیــب 

غریبــی هــم دارنــد.
کسب وکارشــان از طــرف فروشــگاه های زنجیــره ای تهدیــد می شــود، آیــا اتــاق اصنــاف در ایــن  خواروبارفروش هــای مــا سال هاســت می گوینــد 
کــرده اســت؟ آیــا اتحادیــه نماینــده نیســت؟! وظیفــه یــک تشــکل صنفــی نمایندگــی آن  کــرده اســت؟ متــن و ســندی تهیــه  زمینــه کاری برایشــان 

ــاق اصنــاف. ــر. ایــن در ات ــرده اســت؟ خی ک ــا برایشــان کاری  ــه جنــگ و جــدال، حداقــل آن میانجی گــری اســت؛ آی صنــف اســت، ن
ــاق  ــد از ات ــوز از وزارت کار داشــتیم و بع ــک مج ــش ی ــال پی ــا از 25 س ــًا م ــد، مث ــوز می گرفتن ــی از آن مج ــکل های کارفرمای ــًا تش ــه قب ک کار  در وزارت 

بازرگانــی هــم یــک مجــوز گرفتیــم.

 یعنی از دو نهاد مجوز دارید؟  ●
کــه اتــاق بازرگانــی یک ســری خدمــات داشــت مــا  بلــه. مــا اول به عنــوان یــک تشــکل صنفــی کارفرمایــی از وزارت کار مجــوز گرفتیــم و بعــد از آنجــا 
آنجــا هــم عضــو شــدیم و از خدماتــش اســتفاده کرده ایــم. در حــال حاضــر هــم در بعضــی از مفــاد اساســنامه ای فی الواقــع تعــارض وجــود دارد و این هــا 

ضعــف مــا نیســت بلکــه ضعــف و ناهماهنگــی در حــوزه حکمرانــی قوانیــن اســت.

کنید؟  ● نمونه ای از آن را می شود بیان 
کارهایــش هــم انجــام شــده و نامــه اش هــم آمــاده اســت  کــه می خواهــم مفــاد اساســنامه را تغییــر دهــم و همــه  بلــه. ببینیــد مــن اآلن بــه شــما گفتــم 
کــه لبنــی هســتند  کنــم؛ یعنــی تشــکل هایی  گفتــم می خواهــم تغییــر اساســنامه بدهــم و یــک صــدای واحــد ایجــاد  کار بدهیــم. مــن  کــه بــه وزارت 
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کــه در اتحادیه هــای شهرســتان ها هســتند را هــم عضــو  کنــم، آن واحدهــای کوچــک شهرســتان ها  را بــا یــک حــق رأیــی عضــو انجمــن خودمــان 
کار انجــام نگرفتــه اســت؟ چــرا نبایــد اعضــا بــا تولیــد روزانــه زیــر 100 تــن عضــو نباشــند؟ دلیلــش  کنــم. تــا بــه حــال ایــن ســؤال را کرده ایــد چــرا ایــن 
کار و  کار، حــق مســکن، ایمنــی  ــی ســاده هســتند و بجــز حقــوق، حــق  کارگــری خیل ــه یــک اشــتباهی وجــود دارد، ایــن تشــکل های  ک ایــن اســت 
گــر بــه نتیجــه  کــره می کننــد و ا کــه کمــی مذا چیزهایــی از ایــن قبیــل مســئله دیگــری ندارنــد، راهکارشــان هــم بــرای حــل این هــا این طــور اســت 
ــد؛ در ایــن وضعیــت  ــه دســت می آورن ــًا چیزهــای خوبــی هــم ب ــد و تقریب ــرای از دســت دادن ندارن ــد و چیــزی هــم ب ــه خیابان هــا می ریزن نرســید ب
ــی  کــه تشکلشــان درســت اســت، اصــًا، ول کــم چیــزی نیســت. نمی گویــم  اقتصــادی شــما بتوانیــد 40 درصــد افزایــش حقــوق و دســتمزد بگیریــد 
کــه بــا مــارگارت تاچــر شــد را اینجــا انجــام دهنــد.  کاری  کــه ماننــد آن  کمیــت می گیرنــد، ولــی آن قــدر قدرتمنــد نیســتند  امتیــازات خودشــان را از حا
کارگــر سال هاســت  کــه بنــدگان خــدا همــه در زنــدان هســتند و از بیــن رفتنــد؛ بــه فــرض االن دبیــرکل خانــه  نمونــه آن اتوبوس ران هــا هســتند 
کارکــردی و تشــکلی  در ســمت خــود اســت، اصاح طلــب هــم هســتند، چــه ربطــی دارد؟ این هــا را متوجهــم، ولــی می خواهــم بگویــم از لحــاظ 

این چنیــن هســتند.
کارفرمایــی  کاری بکنیــم؟ بــرای اینکــه جنــس تشــکل های  خــب حــاال چــرا تــا بــه حــال این هــا نیامده انــد عضــو مــا شــوند یــا مــا نرفته ایــم چنیــن 
کارگــر هســتند و یــک حیطــه  کارگــری یــک حــق رأی دارد چــون درنهایــت همــه  کارگــری شــما می توانیــد بگوییــد هــر  فــرق می کنــد. در تشــکل های 
کــه هرکــدام ســهم متفاوتــی از بــازار دارنــد و هرکــدام قــدرت  کارفرمایانــی مواجــه هســتید  کارفرمایــی بــا  کاری هســتند. درحالی کــه در تشــکل 
ــه یــا میهــن بدهیــم و بــه شــرکت لبنیــات  کال بازیگــری متفاوتــی در بــازار دارنــد. مــا در صنعــت خودمــان بــه فــرض نمی توانیــم یــک حــق رأی بــه 

کــه 50 تــن شــیر در روز می گیــرد هــم یــک حــق رأی دهیــم. داتیــس در یــزد 

باید متناســب با وزنشان باشد.  ●
کــه خیــر هرکدامشــان بایــد یــک حــق رأی داشــته  کار در جــواب مــا می گویــد  بلــه دقیقــًا بایــد متناســب بــا وزنشــان باشــد، ولــی نیســت و وزارت 
گــر می خواهیــد صــدای واحــد ایجــاد شــود بایــد ســهم  کــه آقــا الگــوی شــما یــک الگــوی قدیمــی اســت، ا کنــم  کــره  باشــند. مــن اآلن بایــد بــروم مذا
ــم  ــن ه ــم 50 ت ــا ه ــاید در روز ب ــد و ش ــک بودن ــی کوچ ــرکت خیل ــه ش ــس س ــرکت عالی ــید. ش ــمیت بشناس ــه رس ــی ب کارفرمای ــکل های  ــازار را در تش ب
کــه عضــو شــود مــا  گرفتنــد و بــزرگ شــدند و اآلن آمــده اســت اینجــا عضــو شــده اســت. قبــًا تقاضــا مــی داد  کردنــد، بــازار  کار  شــیر نمی گرفتنــد، رفتنــد 

ــرده اســت. ــر ب گرفتــه اســت و قــد خــودش را باالت ــازار  ــی اآلن تقاضــا داده و مــا پذیرفتیمــش؛ رفتــه ســهم ب نمی پذیرفتیــم، ول
گــر همــه بــا یــک تناســب حــق رأی داشــته باشــند، دیکتاتــوری  کــه ا گــر مــا بخواهیــم بقیــه کارخانه هــا را بیاوریــم بــا ایــن معضــل مواجــه می شــویم  ا
ــن  ــال ای ــن دنب ــه م ــتند هنگامی ک ــن هس ــن انجم ــر همی ــه دبی ک ــری  ک ــای با ــرد. آق ــد ب ــن خواهن ــکل را از بی ــد و تش خ می ده ــت ر ــه اقلی ــت ب کثری ا
کنســرو در ایــران  کــه مــا دوره ای انجمــن  کــه ماجــرای خطــر از کجاســت. ایشــان می گفتنــد  کنــد تعریــف می کردنــد  کــه تغییــر  وضعیــت آرا بــودم 
کــرده بودیــم همــه شــرکت های بــزرگ عضــو بودنــد، بــا همیــن شــرکت های بزرگــی  کــه آن را ایجــاد  کــه اآلن هــم داریــم، ولــی آن موقــع  داشــتیم 
کــه خدمــات بــه  کردیــم  گرفتیــم، یــک آزمایشــگاه مرکــزی ایجــاد  کردیــم یــک ســاختمان ســه طبقه بــزرگ در ســهروردی  کــه عضــو بودنــد شــروع 
کــه اجــازه  گرفتیــم  کردیــم؛ یک زمانــی تصمیــم  کاالهــای اعضــا ایجــاد  شــرکت ها بدهیــم، یــک انبــار ســردخانه در احمدآبــاد مســتوفی بــرای 
کــه کســی صدایشــان را نمی شــنود و ...، مــا هــم اجــازه دادیــم، امــا  عضویــت بــه شــرکت های کوچــک هــم بدهیــم زیــرا مــدام ســروصدا می کردنــد 
کنیــد یک ویــک جــزء اعضــای هیئت مدیــره انجمــن  کــه کوچک هــا آمدنــد و اعضــای هیئت مدیــره را تغییــر دادنــد. شــما فــرض  یک دفعــه دیــدم 
گلچیــن و  کنســرو، یک ویــک و  کنســرو نباشــد، آن وقــت آن انجمــن چــه ارزشــی خواهــد داشــت؟ شــما انتظــار داریــد وقتــی می گوینــد انجمــن 
ــت،  ــاه نیس کوت ــان  ــه دستش ک ــم  ــا ه ــد؛ این ه ــرون انداختن ــزرگ را بی ــرکت های ب ــن ش ــه ای ــد و هم ــا آمدن ــر کوچک ه ــند دیگ ــش باش ــا داخل این ه
گســترده بــود و عنوانــش و اعضایــش بیشــتر صنایــع  کمــی  کــه  کردنــد؛ یعنــی تشــکلی  رفتنــد تشــکل های نزدیــک بــه صنعــت خودشــان را ایجــاد 
ــد  کــه آنجــا بودن کــرده و یکــی تشــکل رب و خــورد شــد. آن شــرکت های کوچکــی هــم  ــر می گرفــت اآلن یکــی رفتــه تشــکل آب لیمــو ایجــاد  را درب
ــاختمان  ــه س ــد. خاص ــزرگ می کردن ــان را ب ــگاه خودش ــد اول بن ــد بودن ــر بل گ ــد و ا ــد نبودن ــی را بل ــای درآمدزای ــرا راه ه ــد، زی ــاختمان را فروختن س
کردنــد، آزمایشــگاه و انبــار را هــم فروختنــد و از بیــن رفــت و در حــال حاضــر در یــک ســاختمان دیگــر اجاره نشــین  ج خودشــان  را فروختنــد و خــر
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کــه در قوانیــن مــا نادیــده  کارفرمایــی اســت  هســتند. ایــن مصیبــت عــدم توجــه بــه واقعیت هــای بــازار در شــکل دهی تــوازن در تشــکل های 
مانــده اســت.

کمیت نیز اجازه قدرت گرفتن به تشــکل ها را نمی دهد؟  ● به نظر شــما آیا به دلیل همین از دســت دادن قدرت اســت که حا
کمیــت  کمیــت اجــازه نمی دهــد، ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه کارفرمــا چیــزی نیســت کــه حا آن یــک بحــث دیگــر اســت و می رســیم بــه اینکــه چــرا حا
کــه بریزنــد در خیابــان و کســی هــم حریفشــان  کارگــری نیســت  کارفرمایــی عقــب می کشــد،  بخواهــد از آن بترســد! یــک تذکــری بدهــد تشــکل 
کــه بشــود راحــت بــه عزرائیــل  کمیــت بگویــد انجــام می دهــد. ســرمایه اش پــول اســت، جــان نیســت  کارفرماســت و معمــواًل هــر کاری حا نشــود؛ 
گــر  کارفرمایــی نیــز ا کــه یک عمــر برایــش زحمــت کشــیده اســت را به راحتــی از دســت بدهــد، درنتیجــه در تشــکل های  داد، حاضــر نیســت پولــش 
کاری ندارنــد. البتــه تشــکل ها ضعــف هــم دارنــد و بــه آن  کــه باشــند بــه کســی  داد و بیــدادی هــم می کننــد بــر ســر تأمیــن منفعتشــان اســت، تأمیــن 

قســمت هــم می رســیم.
گرفتــه نشــده  ــازار در نظــر  کارفرمایــی ســهم ب کار در بخــش تشــکل های  کــه در همیــن قوانیــن وزارت  کــه می خواســتم بگویــم ایــن اســت  چیــزی 
اســت، ولــی خــب در اتــاق ایــران فکــر می کنــم ایــن ماجــرای ســهم بــازار بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. نحــوه رأی گیــری در تشــکل ها متناســب 
کــرد،  کــه در آن صنعــت شــاید نمی شــود ســهم بــازار هــر یــک را مشــخص  بــا ســهم شــرکت ها در بــازار نیســت. بخشــی از ایــن بــه دلیــل ایــن اســت 
گــر تــو در ســندیکای بــرق  به طــور مثــال مپنــا در ســندیکای بــرق اصــًا نبــوده اســت، ولــی گفته انــد بیــا و مســتقیم در هیئت مدیــره قــرار بگیــر چــون ا
کــه همیشــه  نباشــی مــا هیــچ نیســتیم، بــه نحــوی هــم آن را مهــار کرده انــد و هــم پرســتیژ بــه آن داده انــد؛ یعنــی اصــًا رأی نمی خواهــد و می گوینــد 

کــه مپنــا بتوانــد مپنــا باقــی بمانــد آنجــا هســت. کــه تــا زمانــی  یــک کرســی در هیئت مدیــره داشــته بــاش، البتــه می دانیــد 
کــه ســهم هــر شــرکت لبنــی بــر اســاس تنــاژ شــیر  گــر ایــن جماعــت بپذیرنــد، حرفمــان ایــن اســت  کــه بــه دنبــال آن هســتیم، ا مــا در تغییــر اساســنامه 
کــه مــن ســه هــزار تــن در روز می گیــرم،  کــه در روز می پــزد مشــخص می شــود، حــاال مــا می خواهیــم تقلــب هــم نکننــد و بــه فــرض نگوینــد  خامــی 
کالــه در روز ســه هــزار تــن شــیر می گیــرد، به انــدازه ســه  کــه حــق عضویــت را هــم بــر اســاس همــان ســه هــزار تــن بایــد پرداخــت شــود. مثــًا  می گوییــم 
کــرد و بــه فــرض هــر هــزار تــن یــک حــق رأی محســوب شــود، همچنیــن به انــدازه  هــزار تــن حــق رأی داشــته باشــد، حــاال می تــوان واحــدش را خــرد 
ســه هــزار تــن هــم در ســال بایــد حــق عضویــت بپــردازد؛ در ترکیــب هیئت مدیــره نیــز بــزرگان مجبــور می شــوند بــا کوچک هــا یــا متوســطان ائتــاف 
کننــد، ایــن؛ یعنــی رایزنــی، گفت وگــو و درنهایــت  کننــد و کوچک هــا و متوســطان هــم بــرای اینکــه در ترکیــب باشــند بایــد بــا یکــی از بــزرگان ائتــاف 
کارفرمایــی بــرای ایجــاد یــک صــدای واحــد دیــده  کــه مــا فکــر می کنیــم بایــد در تشــکل های  دیــده شــدن منافــع یکدیگــر. ایــن آن چیــزی اســت 
کــه  کنیــم برآمــده از ایــن اســت  کــه مــا نمی توانیــم در تشــکل های صنایــع مختلــف ایجــاد صــدای واحــد  شــود؛ بنابرایــن یــک بخشــی از ماجرایــی 

گاهــی توجــه نــدارد. کارفرمایــی و نحــوه رأی گیــری از آن هــا بــه واقعیت هــای بــازار  هنــوز فــرم اساســنامه های تشــکل های 
کمیــت بــرای اینکــه یــک صــدای واحــدی ایجــاد نشــود و یــک دوگانگــی وجــود داشــته باشــد، تشــکل هایی  کــه حا بخشــی هــم بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه از قبــل بوده انــد را نگــه مــی دارد و بــازی می دهــد. به طــور مثــال از نظــر مــا صــادرات شــیر خشــک خیانــت بــه منافــع ایــن کشــور اســت، چــرا؟ 
کــه یارانــه مــردم در ایــن  کــه شــما بــرای شــیر پرداخــت کرده ایــد را اآلن خشــک می کنیــد و صــادر می کنیــد مــی رود. مــا می گفتیــم  چــون یارانــه ای 
شــیر بــوده اســت؛ یعنــی شــما پــول داده ایــد و دامــدار نهــاده دامــی بــا ارز 4200 تومــان گرفتــه اســت و تــا بــه ایــن نقطــه رســیده اســت و قــرار بــوده اســت 
کــه شــما امــروز به عنــوان شــیر خشــک داریــد ناشــی از عــدم تــوان خریــد آن دهک هــای محــروم  کــه ایــن ســر ســفره نیازمنــدان بــرود؛ ایــن مــازادی 

کنیــد. بایــد از ایــن عــوارض بگیریــد. کــه تبدیــل بــه شــیر خشــک صنعتــی شــده و شــما می خواهیــد آن را صــادر  بــوده اســت 
کالبــاس و شــیرینی و شــکات و ... داریــم هیــچ، امــا عــاوه بــر مصــرف داخلــی  کــه بــرای شــیر خشــک در صنایــع سوســیس و  یــک مصــرف داخلــی 
ــوان  ــدم ت ــل ع ــه دلی ــت ب ــرار می گرف ــدان ق ــفره نیازمن ــد در س ــه بای ک ــیر  ــن ش ــون ت ــه یک میلی ک ــت  ــوده اس ــن ب ــی از ای ــه ناش ک ــم  ــازادی داری ــک م ی
کــه بــر ســر ایــن ملــت آمــده اســت، ایــن چهــار دهــک  خریــد و کاهــش تــوان خریــد در ســال های اخیــر به واســطه تحریم هــا و همــه داســتان هایی 
کنیــد چــون ارزش آن و مابه التفــاوت  کننــد و شــما آن را شــیر خشــک کرده ایــد و حــال می خواهیــد آن را صــادر  محــروم نتوانســته اند شــیر خریــداری 
ج همــان را 60 الــی ۷0 هــزار تومــان  کیلــو شــیر خشــک در داخــل 20 الــی 30 هــزار تومــان بــود در خــار گــر یــک  ریالــی و دالری آن زیــاد بــود. بــه فــرض ا

95مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



کنیــد از آن عــوارض بگیریــد چــون مالیــات مــردم در آن  گــر می خواهیــد صــادر  کــه ا گفتیــم  می فروخــت و بــه همیــن دلیــل قاچــاق هــم می شــد. مــا 
کنیــد باعــث تحریــک قیمــت شــیر خــام خواهــد شــد؛ یعنــی می بیننــد تفاوتــش بیشــتر اســت بنابرایــن  گــر همین طــور آن را رهــا  اســت. عــاوه بــر آن ا
کارخانــه بــرود و تبدیــل بــه محصــوالت لبنــی شــود  کننــد بجــای اینکــه بــه  کننــد و از ســود صادراتــش اســتفاده  می رونــد آن را می خرنــد تــا خشــکش 
گیــرد. مــا یــک ســال جنگیدیــم تــا باالخــره بــه ایــن نتیجــه رســیدند و عــوارض بــرای صــادرات شــیر خشــک وضــع کردنــد. تــا  و در ســفره مــردم جــای 

کــرده بودنــد بــه ســهمیه بندی؛ هــر جــا اســم ســهمیه بندی آمــد یعنــی فســاد. پیــش از وضــع عــوارض شــروع 
همــان اتحادیــه کــه گفتــم  روش این طــور بــود، خــب همــه کارخانه هــای بــزرگ کــه بلــد بودنــد چطــور صــادر کننــد و مشــتری آن را هــم دارنــد و بــازار 
ــا می توانســتند صــادر  ــود ی ــه برگــه سهمیه شــان دستشــان ب ک را هــم می شناســند و قیمــت هــم دستشــان اســت، خــب ایــن شــرکت های کوچــک 
ــه شــرکت های  ــن را ب ــه فــرض 500 ت ــا اینکــه برگــه ســهمیه ب ــد، ی ــد نبودن ــد بل ــه بای ک ــد چــون آن طــور  ــازار را خــراب می کردن کار ب ــا ایــن  ــه ب ک کننــد 
بــزرگ می فروختنــد. بجــای اینکــه ایــن کار را کنــد برگــه ســهمیه را کــه 12 میلیــارد برایــش ســود داشــت می فروخــت، دیگــر چــه نیــازی بــه کار کــردن 

داشــت؟!
کــه  کــه به شــدت از ســهمیه بندی شــیر خشــک دفــاع می کــرد مشــخص بــود  کمیــت از ایجــاد دوصدایــی منفعــت می بــرد. آن کســی  گاهــی اوقــات حا
کــه کوچک هــا بایــد شــنیده شــوند و صــدای کوچک هــا  کمیــت از اینکــه ایــن اتحادیــه وجــود داشــته باشــد ایــن بــود  برایــش منفعــت دارد. حــرف حا
گــر حامــی آن هــا هســتید تســهیات بــه آن هــا بدهیــد. چــرا بــا ســهمیه  کارخانه هــای محلــی را بــا تســهیات بشــنوید! ا را بایــد بشــنویم. خــب صــدای 
گرفتــه  کارخانــه تعطیــل اســت، ولــی ســهمیه نهاده هــا  کــه  ایجــاد فســاد می کنیــد؟ ســر نهاده هــا هــم همیــن داســتان وجــود دارد. شــما می بینیــد 

کمیــت وجــود دارد. کــه از جانــب حا اســت. ســهمیه؛ یعنــی فســاد، تعــارف هــم نداریــم. ایــن هــم مســئله ای 
کارفرمایــی و اتحادیه هــا خیلــی )ع( باشــند، آن هــا هــم آمــوزش ندیده انــد، بــا  کــه انجمن هــا و همــه تشــکل های  حــاال این طــور هــم نیســت 
ــی  ــات در بخش ــی اوق گاه ــی  ــد؛ یعن ــری بگیرن ــازات تنظیم گ ــتند امتی ــد نیس ــند، بل ــات بفروش ــتند خدم ــد نیس ــتند، بل ــنا نیس ــان آش ــف خودش وظای
کمیــت از خدایــش هــم اســت کــه یــک بــاری از روی دوشــش بــردارد و بــه عهــده دیگــری بگــذارد، ولــی از بــس آن در آن کار اشــتباه بــه بــار مــی آورد  حا
کارهــای شــیر مــدارس را انجــام داده بودیــم تــا خودمــان انجــام دهیــم، امــا  کمیــت دیگــر ســراغش نمــی رود. به طــور مثــال پارســال مــا تمــام  کــه حا
کنــار  کیفیــت بــه دســت دانش آمــوز برســد قــرار نیســت رعایــت شــود، بنابرایــن خودمــان را کشــیدیم  کــه بایــد شــیر با گویــا اســتانداردهایی  دیدیــم 
کننــد، اسمشــان هــم اتحادیــه بــود، خــود آموزش وپــرورش هــم در  کــه می خواهیــد بدهیــد؛ آن هــا هــم نتوانســتند اجــرا  کار را بــه هرکســی  گفتیــم  و 

کــه بایــد در اســتان های محــروم هــم اتفــاق بیفتــد عمــًا نداشــتیم. کــرد. توزیــع شــیر رایــگان  توزیعــش خــراب 
می خواهــم بــه شــما بگویــم کــه ایــن ظرفیت ســازی داخــل تشــکل ها هــم وجــود نــدارد، نــه اینکــه در همه شــان وجــود نداشــته باشــد، اتــاق بازرگانــی 
ــدارد و منجــر  ــدی ن ــاط نظام من ــوز ارتب ــکلی هن ــوزش تش ــی ایــن آم ــکلی، ول ــوزش تش ــرای آم ــرض ب ــه ف ــت، ب ــام داده اس ــی انج ــری اقدامات یک س
بــه تربیــت نیــروی متخصــص تشــکلی نشــده اســت؛ تشــکل ها نیــروی انســانی، آمــوزش و فهــم حــوزه خودشــان را می خواهنــد، هیئت مدیره هــا 
ــوده  ــرای اینکــه قــرار ب ــد؛ ب ــازه چالش هــای داخــل بازارشــان را پشــت میــز هیئت مدیــره می آورن ــد ت آشــنا نیســتند و وقتــی پشــت میــز قــرار می گیرن
کننــد. آمــوزش ایــن را ندیده انــد، تضمین هــای الزم بــرای بــازار را ندارنــد. به طــور مثــال انجمــن مــا  آنجــا بــا منافــع مشــترک بــا یکدیگــر همــکاری 
کارهــای توســعه محوری  بــه نســبت انجمــن خوبــی اســت، هــم خدمــات ارائــه می دهــد، هــم بعضــی از وظایــف تنظیم گــری را بــر عهــده دارد، هــم 
کمیــت  دیدگاه هــای هیئت مدیــره را بــر عهــده دارد، منابــع بــه نســبت دارد، ولــی به طــور مثــال هنــوز نتوانســته اســت ابزارهــای تنظیم گــری از حا
کنــد و در  گــر قــرار اســت وظیفــه تنظیــم بــازار را بــر عهــده بگیــرد خاطیــان از آن قانــون را هــم بتوانــد تنبیــه  بگیــرد. ابزارهــای تنظیم گــری؛ یعنــی ا

کنــد نــه اینکــه بــه دادگاه بفرســتند. داخــل صنعــت مســائلش را حل وفصــل 

این طور به نظر شــما تعارض منافع ایجاد نمی شــود؟!  ●
کــه چــه ســازوکاری  کــرد  کــه بایــد حــل شــود، ماننــد همیــن ماجــرای حــق رأی. بایــد روی آن فکــر  تعــارض منافــع هــم جــزء همــان مــواردی اســت 

کــرد. کــرد تــا آن را حــل  بایــد برایــش طراحــی 
کــه خیلــی هــم قدرتمنــد هســتند، چــرا؟ زیرابــه دلیــل اتحادیــه بودنــش یک ســری ابــزار  کنیــد بــه اتحادیــه فروشــگاه های زنجیــره ای  شــما نــگاه 
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کنــد.  کنــد بایــد از این هــا مجــوز بگیــرد و ایــن اتحادیــه صاحیتــش را تأییــد  کــه بخواهــد فروشــگاه زنجیــره ای راه انــدازی  تنظیم گــری دارد، کســی 
در صنعــت مــا و صنایــع دیگــر نیــز بایــد یک ســری از مــوارد را بــه رســمیت بشناســند و یک ســری از وظایــف را بــه خــود صنایــع بســپارند.

گفتــم در داخــل تشــکل ها بــا مدیریــت تشــکلی آشــنا نیســتند، اینکــه درآمدزایــی بایــد چگونــه باشــد. درآمــد تشــکل ها از چیزهایــی  کــه  همان طــور 
گــر ایــن امتیــاز را داشــته باشــند(، حــق عضویــت، ارائــه خدمــات پژوهشــی ماننــد دیتــا پژوهــی، بازارهــای صنعــت را  ماننــد صــدور مجوزهــا )البتــه ا
کــردن و فروختــن این هــا بــه اعضــا، خدمــات نمایشــگاهی و ... بــه دســت می آیــد. مدیــران تشــکل ها چقــدر بــرای  کــردن، ترجمــه  پیــدا و معرفــی 

اینکــه ایــن درآمدهــا را داشــته باشــند آمــوزش دیده انــد؟ چقــدر ســاختار تشــکل ها متناســب بــا نیازهــای صنعــت خودشــان اســت؟
کنیــد در یــک  کــه به عنــوان دبیــر انتخــاب می کننــد وابســته اســت. بــرای مثــال فــرض  فعالیــت یــک انجمــن یــا تشــکل واقعــًا بــه وســعت نظــر کســی 
کنیــد؛ آن فــرد بــا صنعــت آشناســت، ولــی آیــا بــا  صنعتــی شــما چــاره ای نداریــد جــز اینکــه کســی را از درون همــان صنعــت بــرای دبیــری انتخــاب 
کارهــای تشــکلی آشــنا  گــر آن فــرد بــا  کنــار بگذاریــم، ا ک دســتی و این هــا را  کار تشــکلی و الزامــات و میانجیگــری آن هــم آشــنایی دارد؟ مســائل پــا
کــه شــما ســخنگو یــا دبیــر فــان صنعــت هســتید و تلویزیــون و روزنامــه و  کــه بــه او تریبــون داده انــد و بــه وی گفته انــد  نباشــد خیــال می کنــد حــال 
کمیــت را بزنیــد! خــب نتیجــه ایــن بــرای صنعــت چیســت؟ نتیجــه اش  کــه تــا می توانیــد دولــت و حا غیــره دعــوت می کننــد وظیفه تــان ایــن اســت 
کــه دولــت مــی رود و یــک تشــکل مــوازی ایجــاد می کنــد یــا در هیئت مدیــره فشــار وارد می کنــد و ترکیــب آن را تغییــر می دهــد و یــا اینکــه  ایــن اســت 
کــه مــا قــرار نیســت  بــه کل شــما را Ignore می کنــد و در جلســات شــما را دعــوت نمی کنــد؛ بعــد خــود همــان هیئت مدیــره بــه ایــن نتیجــه می رســد 
بجنگیــم بلکــه می خواهیــم مســئله مان حــل شــود، بنابرایــن دبیــر را تغییــر می دهــد. چــرا ایــن تشــکل بــه اینجــا رســید؟ چــون آمــوزش ندیــده بــود 
کــه می گویــد یــک ســوزن بــه خــودت بــزن بعــد یــک جــوال دوز بــه دیگــران،  کــه انجمــن یــا تشــکل یــک میانجــی اســت. یــک ضرب المثلــی هســت 

کــه تقصیــر دولــت نیســت. کــه حــل نشــده اســت، همه چیــز  داخــل صنعــت و انجمــن و افــراد آن هــزار جــور مشــکل وجــود دارد 
گــر تشــکل را در وســط ماجــرا قــرار بدهیــم یــک طــرف آن  کــه بــرای ســاختار تشــکلی بیــان می شــود. ا یــک مــدل وجــود دارد بــه اســم اشــمیتر 
کارکردهــای تشــکل عبــارت اســت از تنظیم گــری، خدمــات،  کارفرمــا قــرار دارد و یــک طــرف آن دولــت، تشــکل میــان ایــن دو یــک میانجــی اســت. 
گفتــم. بعضــی از این هــا  کــه  نمایندگــی و جنبــش. بعضــی از تشــکل ها فقــط بنــگاه می شــوند و خدمــات می فروشــند، ماننــد همیــن اصنــاف 
ــرف  ــد از ط ــا می آین ــی از این ه ــد. بعض ــم ندارن ــردی ه کارک ــچ  ــد، هی ــه می دهن ــوند و بیان ــع می ش ــم جم ــوند، دور ه ــگاه می ش ــک باش ــه ی ــل ب تبدی
دولــت وظایــف تنظیم گــری می گیرنــد و بــه بخشــی از دولــت تبدیــل می شــوند ماننــد اصنــاف. از طرفــی یک ســری از آن هــا هــم تبدیــل بــه جنبــش 

ــد. ــل می کن ــا را تعطی ــت آن ه ــوند و دول ــی می ش ــت اعتراض ــک حرک ــه ی ــل ب ــه تبدی ک ــد  ــت می اندازن ــر دول ــائل را تقصی ــس مس ــوند، از ب می ش
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  برای   .است   وابسته  کنند می  انتخاب   دبیر   عنوان به   که  کسی  نظر  وسعت   به   واقعا    تشکل  یا   انجمن  یک  فعالیت 
  دبیری   برای   صنعت   همان   درون   از  را   کسی   اینکه   جز  ندارید   ایچاره   شما  صنعتی   یک   در  کنید   فرض   مثال 

  دارد؟   آشنایی   هم   آن   میانجیگری  و  الزامات   و   تشکلی  کار   با   آیا   ولی   ، است آشن  صنعت   با   فرد   آن   کنید؛  انتخاب 
  که  حال  کند می   خیال  نباشد  آشنا  تشکلی   کارهای   با  فرد   آن  اگر  بگذاریم، کنار  را هااین   و دستی  پاک مسائل

  و  روزنامه  و تلویزیون  و هستید  صنعت   فالن   دبیر   یا  سخنگو   شما   که   اند گفته   وی به   و   اند داده  تریبون  او  به
  برای   این   نتیجه   خب   !بزنید   را   حاکمیت   و   دولت   توانید می   تا   که   است   این   تان وظیفه   کنند می   دعوت   غیره 

  مدیرههیئت   در  یا  کند می  ایجاد   موازی   تشکل  یک  و   رود می   دولت   که   است   این  اشنتیجه   چیست؟  صنعت 
  شما  جلسات   در  و کند می  Ignore  را   شما  کلبه   اینکه  یا و  دهد می  تغییر  را   آن  ترکیب   و   کند می   وارد   فشار
  خواهیم می   بلکه  بجنگیم  نیست   قرار  ما  که  رسد می   نتیجه  این   به  مدیرههیئت   همان   خود   بعد   کند؛نمی   دعوت   را

  بود   ندیده  آموزش   چون   رسید؟  اینجا   به   تشکل   این   چرا  .دهد می   تغییر   را   دبیر   بنابراین   شود،  حل  مانمسئله 
  بعد   بزن   خودت   به   سوزن   یک   گوید می   که   هست   المثلیضرب   یک   . است   میانجی   یک   تشکل   یا   انجمن   که
  نشده   حل  که   دارد   وجود   مشکل  جور   هزار   آن  افراد   و   انجمن   و  صنعت   داخل  دیگران،  به   دوزجوال   یک
 . نیست  دولت  تقصیر که  چیزهمه  است،

  ماجرا   وسط  در  را  تشکل  اگر  .شود می   بیان  تشکلی  ساختار  برای  که   اشمیتر  اسم  به   دارد   وجود   مدل  یک
  میانجی  یک   دو این  میان   تشکل  است، دولت  آن  طرف یک و  دارد  قرار کارفرما آن  طرف  یک   بدهیم قرار
  ها تشکل از   بعضی  .است  جنبش   و  نمایندگی   خدمات، گری،تنظیم   از   است   عبارت   تشکل  کارکردهای   .است 
  باشگاه   یک   به   تبدیل   ها این   از  بعضی   . گفتم   که   اصناف   همین   مانند   فروشند،می   خدمات   و   شوند می   بنگاه   فقط
  طرف   از   آیند می   ها این   از  بعضی   . ندارند   هم   کارکردی  هیچ   دهند،می   بیانه   و   شوند می   جمع   هم   دور   شوند،می

  سری یک   طرفی   از  .اصناف  مانند   شوند می   تبدیل  دولت   ازا  بخشی   به  و  گیرند می  گریتنظیم   وظایف  دولت 
  حرکت   یک   به   تبدیل   که  اندازند می   دولت   تقصیر   را  مسائل  بس   از  شوند، می   جنبش   به   تبدیل  هم   ها آن   از

 . کند می  تعطیل را  هاآن  دولت  و  شوند می  اعتراضی 

 نمایندگی  گریتنظیم  
 

 
 خدمات  جنبش  
 

کارفرما کارفرما  دولت  تشکل تشکلدولت

تنظیم گری

جنبش

نمایندگی

خدمات

کــه آمــوزش  کارکــرد را به خوبــی داشــته باشــد؛ یعنــی یــک تشــکل درســتی اســت، بــرای یــک چنیــن کاری الزم اســت  کــه بتوانــد ایــن چهــار  تشــکلی 
ج نیســت، ولــی انجــام نمی دهنــد. وقتــی می گویــم آمــوزش؛ یعنــی ایــن، اتــاق  کــه در تشــکل بگوییــد از ایــن مــدل اشــمیتر خــار کاری  ببیننــد. هــر 
ــی چــرا متوقــف شــد؟ ایــن  ــر عهــده داشــتند، ول ــًا همــان آقــای حــدادی و تیمشــان ایــن آموزش هــا را ب ــد ایــن را ادامــه مــی داد، اتفاق ــی بای بازرگان
کــه می دانســتید مشــکل در آمــوزش اســت. اتــاق یــک تشــکل باالدســتی اســت و واقعــًا هــم بــرای ایــن  یــک ضعــف در مدیریــت اســت دیگــر، شــما 
کــه ذهــن اســتراتژیک و مدیریــت تشــکلی و حمایت طلبــی و ارائــه  کــرده اســت، آمــوزش راه انداختنــد و دوره هــای آموزشــی تعریــف شــد  کار  مــورد 
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کــه یــک پولــی  کلــی ســرفصل تعریــف شــد. چــرا ایــن آموزش هــای اتــاق ادامــه پیــدا نکــرد؟ زیــرا یــک عــده دیدنــد  خدمــات و غیــره چگونــه باشــد و 
کــه مــا بایــد ایــن را انجــام دهیــم. یــک  گفتنــد  جابه جــا می شــود و خدمــات حرفــه ای ارائــه می شــود و نیــاز هــم بــوده اســت؛ واحــد آمــوزش آمدنــد و 
گرفتنــد  گرفتنــد و بــرادر خودشــان را بــرای تدریــس و آمــوزش آوردنــد و جلســه ای هــم دو میلیــون تومــان  کــه امتیــاز ایــن آمــوزش را  خانمــی بودنــد 
کــه تخصصــی هــم نداشــتند. هزینــه اش را هــم اتــاق ایــران می پرداخــت و بــرای تشــکل ها رایــگان بــود، همیــن آموزش هــای اشــتباه باعــث شــد 

گرفتــه ام. کــه از رونــق بیفتــد. مــن تمــام این هــا را در کاس هــای اتــاق بــا آقــای حــدادی یــاد 
کــه ایــن ضعف هــا در تشــکل ها و تشــکل های باالدســتی هســت و در نظــام حکمرانــی هــم وجــود دارد؛ یعنــی تشــکل ها بایــد  می خواهــم بگویــم 
کــه شــوراهای گفت وگــوی دولــت  گفتــه شــده اســت  در فراینــد تصمیم گیری هــا شــرکت داشــته باشــند. اآلن در قانــون بهبــود محیــط کســب وکار 
و بخــش خصوصــی، نماینــدگان اتــاق بازرگانــی به صــورت هفتگــی در ســطح اســتان ها، ملــی و کشــوری بایــد تشــکیل شــود؛ یعنــی وزیــر ماهــی 
ــه  ک ــت نماینــده مشــخص اســت  ــا شهرســتان ها. از طــرف دول ــا اســتان ها و مدیرکل هــا ب ــی نشســت دارد، معاونینــش ب ــاق بازرگان ــا ات ــار ب یــک ب
کــه خــب هیئت رئیســه  کنــار وزیــر  چــه کســی می آیــد و مــی رود، از طــرف تشــکل ها قــرار اســت یــک نماینــده بــا ظرفیــت بــرود، غیرازایــن اســت؟ 
ــا  ــران ی ــاق ای ــد ات ــه بای ک ــر  ــای تخصصی ت ــا در کمیته ه ــتان ها ی ــطح اس ــی در س ــان، ول ــافعی و امثالش ــای ش ــرد، آق ــرار می گی ــواًل ق ــاق معم ــود ات خ
کارمنــدی را  تشــکل های اتــاق تهــران یــا اتاق هــای شهرســتان کســی را بــرای کمیته هــای تخصصی تــر بفرســتند، چــه کســی را می فرســتند؟ یــک 
گــوش می دهــد و بیــرون می آیــد و نــه ســند و اطاعاتــی بــا خــودش می بــرد،  کــه اصــًا ســر درنمــی آورد از مســائل تشــکلی. ســخنرانی را  می فرســتند 
کــه  کنــد و بگویــد  ع تحقیــق می کنــد و نــه حتــی نمــی رود تشــکل را پیــدا  ع تســلطی دارد، نــه دربــاره موضــو نــه حرفــی می زنــد، نــه دربــاره موضــو

بــا هــم برونــد.
کننــد و هیــچ خدماتــی هــم انجــام  کاســبی  کــه  اتاق هــای بســیاری از اســتان ها صرفــًا بــرای افــراد خاصــی دسترســی هایی ایجــاد می کننــد 
کــه  گــر قــرار اســت شــما خدمتــی در راســتای ایــن ماجــرا انجــام دهیــد  کــه ارزیابــی تشــکل معنــا پیــدا می کنــد؛ یعنــی ا نمی دهنــد.  اینجاســت 
کار می کنیــد، بایــد برویــد یــک پلــن و مــدل ارزیابــی  ع تشــکل ها  کمیــت و جامعــه اســت و بــر موضــو می گوییــد عنوانتــان مرکــز توانمندســازی حا
کنیــد، از اتــاق اصنــاف، اتــاق تعــاون، اتــاق بازرگانــی، وزارت کشــور، وزارت تعــاون همــه را از بیــخ ارزیابــی  کارفرمایــی ایجــاد  جامــع از تشــکل های 
گــر بــه شــورا دعــوت می شــوید اصــًا  گــر نــام و عنــوان می گیریــد و یــا ا گــر شــما قــرار اســت بودجــه ای بگیریــد، ا کــه ا بکشــید. ایــن بایــد ارزیابــی شــود 
ــی  ــال ارزیاب ــکل ها را سال به س ــد و تش ــام ش ــی انج ــاق بازرگان کار در ات ــن  ــد؟ ای ــر داری ــت اظهارنظ ــد؟ صاحی ــی را داری ــتن در آن کرس ــی نشس توانای
کــه بعــد جــزء همــان مــوارد فرمالیتــه شــد،  کــه بســیار خــوب بــود  کــرده بودنــد  می کننــد؛ البتــه مــدل اولــش را همیــن تیــم آقــای حــدادی طراحــی 
کــه آنجــا هســت باســواد اســت و ســعی می کنــد کارش را درســت انجــام دهــد، ولــی اصولــی نیســت. مثــًا امســال قــرار بــود از مــا ارزیابــی  البتــه خانمــی 
کــی بــرای ارزیابــی آمدیــد؟! محکــم  کــه مــن اینجــا نشســته ام شــما  گفتــم  کــه ارزیابــی حضــوری از شــما انجــام شــده اســت، ولــی مــن  گفتنــد  کننــد، 
کــرده بــود. مــن  کــه مــن رفتــه ام ارزیابــی و امضــا  گفتــه بــود  کارمندشــان الکــی  کــه خطــا کرده انــد،  کــه باالخــره متوجــه شــد  پــای حرفــم ایســتادم 
ــده و  ــتباه ش ــه اش ک ــردم  ک ــت  ــی صحب کل ــتم،  ــتم B+ هس ــر A+ نیس گ ــن ا ــت، م ــد نیس ــما می گویی ــه ش ک ــزی  ــن چی ــا ای ــره م ــه نم ک ــردم  ک ــراض  اعت

ــد. ــی حضــوری نیامده ان ــرای ارزیاب ــوز هــم ب ــد؛ البتــه هن پذیرفتن
گــروه آقــای حــدادی )پویشــگران عرصــه ســوم(  کــه نزدیــک بــه 40 اتــاق هســتند را همیــن  کــه ارزیابــی انجــام شــد، اتاق هــای بازرگانــی  ــار اول  ب
کردنــد. اصــًا ایــن ارزیابــی منجــر بــه تغییــر در اتاق هــا  گزارش هــای بســیار دقیقــی هــم ارائــه  کــه داشــتند انجــام دادنــد و  ــا مــدل بســیار دقیقــی  ب
ــاور می کنیــد  کــرد. ب ــا ایــن ارزیابــی هیئت مدیــره اش تغییــر  کــه هیئت مدیــره اتــاق اصفهــان هیــچ تغییــری نداشــت، ب شــد. ســال های ســال بــود 
گزارش هــای  در جامعــه ســنتی اهــواز یــک خانــم رئیــس اتــاق باشــد؟ اآلن یــک خانــم رئیــس اتــاق اهــواز شــده اســت و بــا همــان مــدل ارزیابــی و 
کــرده ام و نمــره را  کار  کــه مــن  کــه می آیــد نقــاط ضعــف خــودش را برطــرف می کنــد، بــا ایــن روش انتظــار نمــره دارنــد و می گوینــد  ضعــف و قدرتــی 
کنــد. بــرای مثــال اتــاق بــه  کــه اتــاق بــرای رفــع ضعف هایشــان کمــک مالــی  گرفته انــد و ایــن باعــث می شــود  کــه چطــور آن را  موشــکافی می کننــد 
کنیــد یــا اینکــه ســال  کــه نمــره شــما D )کمتریــن( اســت، یــا بایــد ضعف هایتــان را برطــرف  گفتــه بــود  یــک تشــکلی ۷0 میلیــون تومــان داده بــود و 
ــا خیــر  کاری انجــام دهنــد ی ــا می تواننــد  کــه آی کننــد  دیگــر کمــک مالــی نخواهیــد داشــت؛ آن هــا هــم انســان های شــریفی بودنــد و آمدنــد بررســی 
گانــه ای داشــته باشــید، ظرفیتــش وجــود نــدارد و  گفتنــد شــما بایــد برویــد در فــان تشــکل ادغــام شــوید و نمی توانیــد صــدای جدا کارشناســان  کــه 

مسائل و چالش های درونی و بیرونی انجمن های حرفه ای و صنفی در ایران 98



کــه پــول را می گذارنــد جیبشــان و هرســال هــم  تضــاد منافــع و ذی نفعــان مختلفــی وجــود دارد. آن هــا هــم پــول را برگرداندنــد، خیلی هــا هســتند 
کــه پــول بگیرنــد. به اصطــاح آویــزان اتــاق هســتند 

کارفرمایــی در تحــوالت سیاســی اجتماعــی منجــر بــه تقویــت ثبــات می شــود، منجــر بــه تغییــرات  در بلندمــدت هــم قــوی بــودن تشــکل های 
کــه  گــر در زمــان شــاه اجــازه داده شــده بــود  کــه ایــن خیلــی اهمیــت دارد و مهــم اســت؛ یعنــی ا تدریجــی و مانــع تغییــرات دفعــی و هیجانــی می شــود 
ــه  ــر شــکل می گرفــت و شــاید منجــر ب کارفرمایــی بتواننــد در فراینــد تصمیم گیــری حضــور داشــته باشــند، تغییــرات تدریجــی راحت ت تشــکل های 

انقــاب نمی شــد.
عــراق هــم اتــاق بازرگانــی دارد و هــم یــک تشــکلی دارد بــه اســم وکیل التجــار یــا چنیــن چیــزی کــه قدرتمندتــر از اتــاق بازرگانی شــان اســت، بازرگانــی 
عــراق را بــا وجــود ســقوط صــدام ایــن تشــکل حفــظ کــرد، ســابقه صدســاله داشــت؛ یعنــی در زمــان صــدام هــم وجــود داشــت، ولــی ایــن فرهنــگ آنجــا 

ع مهمــی اســت. تشــکل ها ازاین جهــت اهمیــت دارنــد. وجــود داشــت و ایــن خیلــی موضــو

کــه بایــد داشــته باشــند را توانســته اند کســب   ● در چنــد ســال اخیــر وضعیــت تشــکل ها را چطــور دیده ایــد؟ یعنــی جایگاهــی 
کننــد یــا خیــر؟

به نوعــی بــا همــان قانــون بهبــود مســتمر کســب وکار قدم هــای مثبتــی برداشــته شــده اســت، به خصــوص تشــکل های عضــو اتــاق بازرگانــی، ولــی 
کــه در بخــش گفت وگــوی بخــش خصوصــی دعــوت می شــوند و هــم در صنعــت خــود مــا انجمن هــا آن طــور  کــه نمایندگانــی  واقعیــت ایــن اســت 
ــی تصمیم گیــری اصــًا  ــه وجــود دارد در آن جلســات اصل ک ــه دلیــل تضــاد منافعــی  ــه نشــدند. ب گرفت گرفتــه می شــدند، تحویــل  ــد تحویــل  ــه بای ک
کــه بــا حضــور آن هــا )تشــکل ها( انجــام شــده اســت پایبنــد نبــوده  کارشناســی  کمیــت بــه جلســات  گاهــًا دور زده شــده اند و حا حضــور نداشــته اند و 
گذاشــته اند و بــه یــک قیمتــی رســیده اند و بــر اســاس آن هــم تصمیم گیــری  کارشناســی  اســت. به طــور مثــال دربــاره قیمــت شــیر خــام جلســه 
کــه قــرار اســت بــه دســت خانــوار برســد فــان قیمــت داشــته باشــد، مــا از جلســه بیــرون رفتیــم فــردای آن یــک  کــه محصــوالت لبنــی  شــده اســت 
کــه از جیــب  کــرده قیمــت شــیر خــام را بــاال بــرده اســت، ولــی قیمــت محصــوالت لبنــی را تغییــر نــداده اســت؛ اآلن شــش مــاه اســت  کســی رفتــه البــی 
تولیدکننــده بــه مــردم یارانــه می دهنــد، درحالی کــه ایــن بــه ضــرر تولیدکننــده بــوده و مــا در حــال حاضــر بــا ضــرر داریــم تولیــد می کنیــم، چــرا؟ 
کــه چیــزی بــه  گرفتــه اســت، ولــی فردایــش  کــه ســر تصمیمشــان بایســتند، یــک تصمیمــی در جلســه  چــون مســئول ســازمان حمایــت  بلــد نبودنــد 
وی داده انــد تصمیمشــان را برگردانده انــد، یــا نماینــده تنظیــم بــازار  ســر موضــع و تصمیــم خودشــان نایســتادند، یــا معاونــت دامــی در آن جلســه  
کــه مشــکاتی از ایــن  کــرده و تصمیــم را تغییــر داده اســت؛ می خواهــم بگویــم  کــه رفتــه اســت البــی  نتوانســته اســت حریــف شــود بنابرایــن بیــرون 

جنــس وجــود دارد.
کنــد وجــود نــدارد  کــه تشــکلی بتوانــد مســائلش را در داخــل صنعــت خــودش حــل  حــوزه داوری و قضــاوت تشــکل ها هــم مهــم اســت. ایــن ظرفیــت 
کنیــم و  کاری  کنیــم تــا بتوانیــم  و عمومــًا بــه دادگاه کشــیده می شــود. بــا دولــت هــم همین طــور اســت و مــا بایــد مســیر شــکایت بــه دیــوان را طــی 

کــرده اســت. ایــن خــودش یکــی دو ســال زمــان می بــرد و در ایــن مــدت دو ســه بــار قیمــت شــیر خــام تغییــر 

انجمن شــما برای رســیدن به جایگاهی که بیان کردید تا چه میزان موفق بوده اســت؟  ●
ــال های 84  ــوران س ک ــم. در دوران  ــذ بوده ای ــکل گیری متنف ــدای ش ــان ابت ــد از هم ــی دارن ــازار خوب ــهم ب ــا س ــن م ــای انجم ــه اعض ــت اینک ــه جه ب
کــه حجــم فشــارها نســبت بــه بخــش خصوصــی بســیار بــاال بــود، در دوران آقــای احمدی نــژاد، توانســتیم نقــش خودمــان را ایفــا بکنیــم؛  تــا ۹2 
گردنــه آن ســال ها )احمدی نــژاد( رد شــویم. در وظایــف تنظیم گــری، در تأمیــن ســبد خانــوار هــم در ســال ۹2 و  کــه از  یعنــی این قــدر قــوی بودیــم 
کردیــم. یــا شــیر رایــگان مــدارس هــم بــاز بــه همیــن شــکل. هــم وظایــف تنظیم گــری  هــم بعــد ازآن نقــش داشــتیم و کل ســبد خانــوار را مــا تأمیــن 
کــه قبــًا اتــاق انجــام داده بــود؛  گرفته ایــم، هــم بــه اعضــا خدمــات داده ایــم، امــا در حــوزه ســاختار تشــکلی بــا توجــه بــه ارزیابی هایــی  بــه عهــده 
کــه  کار تشــکلی؛  ــر اســاس بهبــود  کردیــم بــه تغییــر ســاختارهای داخلــی انجمــن ب ــا ۹5 بــود، شــروع  کــه ســال ۹4 ی ــار اول  یعنــی همــان ارزیابــی ب
ــائل انجمــن و صنعــت در حــوزه ســرانه  ــل مس ــذاری و ح ــر در قیمت گ ــای حمایت طلبــی و تغیی کاره ــاد  ــط عمومــی انجمــن، ایج شــکل گیری رواب
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کــه  کــردن آن نقــاط ضعف هایــی  گام برداشــتن در جهــت برطــرف  مصــرف و قیمت گــذاری برآمــده از تمرکــز بــر مســائل تشــکلی اســت؛ یعنــی 
کــه هفتــاد ســال ســابقه دارد همایــش صنعــت لبنیــات را در ســال ۹8 برگــزار کردیــم، در هفتــاد ســال گذشــته  داشــتیم. بــرای اولیــن بــار در صنعتــی 
کرونــا روبــه رو شــدیم  کار را انجــام دادیــم، ولــی در ســال ۹۹ بــا  کــه مــا ایــن  هیچ وقــت ذی نفعــان ایــن صنعــت زیــر یــک ســقف جمــع نشــده بودنــد 

کنیــم. کــه تــا بــه حــال نتوانســتیم برگــزار 

کرده اید؟  ● آیا ســند راهبردی برای خودتان )انجمن( تعریف 
ــه روز  ــًا ب کام ــه روز اســت تلگــرام و لینکدیــن انجمــن  ــًا ب کام ــرار می دهیــم، ســایتمان  ک ق ــم، ارزیابی هــا را مــا ــًا یــک ســند اســتراتژیک داری دقیق
کــه تولیــد می کنیــم  کــه عضــو مــا نیســتند هــم بــه دلیــل داده هایــی  هســتند و ابزارهــای رســانه ای فعالــی داریــم. تشــکل های اســتانی و شهرســتانی 
کــرده باشــند، مــا بــا آن هــا همــکاری  بــه شــکل دائــم بــا مــا در ارتبــاط هســتند و از مــا، آمــار و خدمــات می گیرنــد، بــدون اینکــه هزینــه ای پرداخــت 
می کنیــم تــا بــا مــا همســو باشــند. در ســازمان های دولتــی دائمــًا از مــا اســتعام می گیرنــد؛ از ایــن ابــواب مشــکلی نداریــم. اخیــرًا هــم تــاش می کنیــم 
کنیــم و آرشــیو جمــع آوری  کــه از لحــاظ زیرســاختی ســرور CRM را بــرای اینکــه بتوانیــم ذی نفعانمــان را ســامان دهیــم و اســناد را طبقه بنــدی 

کنیــم. کنیــم، آمــاده 

بیشــتر با چه ســازمان ها و دســتگاه هایی در ارتباط هستید؟  ●
وزارت صنعــت، وزارت جهــاد، وزارت بهداشــت البتــه خیلــی کمتــر، کمیســیون کشــاورزی و کمیســیون صنایــع مجلــس، ســازمان حمایــت از حقــوق 

تولیدکننــده و مصرف کننــده، ســتاد تنظیــم بــازار، ســازمان اســتاندارد و ... .

بیشــتر مشــکالتتان در ارتباط با کدام یک از این سازمان هاســت؟  ●
کــه  بیــش از همــه بــا ســازمان حمایــت و وزارت جهــاد. دلیــل مشــکات بــا وزارت جهــاد و یک جــوری هــم وزارت صنعــت ایــن اســت 
کــه در آخــر حلقــه ایــن زنجیــره قــرار داریــم صنعــت شــناخته می شــویم و زیــر نظــر وزارت صمــت هســتیم،  چــون مــا یــک صنعتــی هســتیم 
کــه بــه صنعــت مــا ربــط دارد بــه وزارت جهــاد بازمی گردیــم. ســر قیمــت شــیر خــام بایــد بــا وزارت جهادی هــا  ولــی از لحــاظ تمــام مــواردی 
بجنگیــم، این طــرف هــم وزارت صنعــت فقــط پتروشــیمی و خودروســازی و ســیمان و صنایعــی از ایــن قبیــل را صنعــت می دانــد و صنعــت 
لبنیــات بــا 120 هــزار نفــر اشــتغال را صنعــت به حســاب نمــی آورد، درحالی کــه کل زنجیــره مــا از کل زنجیــره خــودرو بیشــتر اشــتغال ایجــاد 

کــرده اســت.
کــه آمــد ماننــد قانــون انقطــاع و ... مــا افتادیــم این طــرف  مــا قبــًا بــه نحــوی زیــر نظــر وزارت جهــاد تعریــف می شــدیم، امــا بعدهــا بــا قوانینــی 
و آن هــا آن طــرف. در حــال حاضــر وزارت جهــاد خــودش را به صــورت بخشــی نگرانه تنهــا مســئول دامــداران می دانــد، ولــی هــر بایــی ســر 
مــا آمــد اهمیتــی برایــش نــدارد. شــما می بینیــد درحالی کــه مصــوب قیمــت شــیر خــام اصــًا رعایــت نمی شــود از مــا انتظــار دارنــد مصــوب را 
گفته انــد مــن بــه فــرض شــیر خــام را بــه شــما 4500 تومــان می دهــم، بااینکــه ارزش ایــن شــیر بیشــتر از  کنیــم. به طــور ســاده بــه شــما  رعایــت 
گــر  کــه ا کــه شــما آن را 5500 تومــان بــه مصرف کننــده بدهیــد. شــما قبــول می کنیــد  ــا ایــن شــرط بــه ایــن قیمــت می دهــم  ایــن اســت، ولــی ب
گفتــه ام 4500،  شــیر خــام را بــا آن قیمــت بــه شــما بدهنــد بــا قیمــت تصویبــی بــه مصرف کننــده بدهیــد، درحالی کــه مــن شــیر خــام را بااینکــه 
کــه آن را بیشــتر از 5500 تومــان  ــی از طرفــی بــه شــما از جانــب نهادهــای نظارتــی فشــار وارد می کنــم  ــی 5000 تومــان بــه شــما می دهــم، ول ول
نفروشــید! مشــکل مــا در حــال حاضــر بــا وزارت جهــاد و ســتاد تنظیــم بــازار و ســازمان حمایــت همیــن اســت، اینکــه قیمــت شــیر خــام را مصــوب 
ــد؛  کرده ان کــه آن هــا مصــوب  ــر چیــزی اســت  ــی قیمــت شــیر خــام در حــال حاضــر 5 براب ــد و قیمــت محصــوالت هــم مصــوب اســت، ول کرده ان
کــه ثابــت نمانــده، بــه هــر حــال مــن نمی توانــم  کــه ثابــت نمانــده، اقــام پتروشــیمی  ــازار دســتورپذیر نیســت. خــب قیمــت شــیر خــام  اصــًا ب
کــه  محصوالتــم را داخــل کیســه بینــدازم و بــه مــردم تحویــل دهــم، قالــب و پــت می ســازم کــه همــه از پتروشــیمی اســت، حقــوق و دســتمزد هــم 
کنــم، بنــگاه  کــه قیمــت محصوالتــت را افزایــش نــده! خــب مــن از کجــا بایــد این هــا را تهیــه  خودشــان افزایــش داده انــد، آن وقــت می گوینــد 

مسائل و چالش های درونی و بیرونی انجمن های حرفه ای و صنفی در ایران 100



کارگرانــم را بدهــم، ایــن افزایــش 40  خ تولیدمــان بچرخــد تــا بتوانــم حقــوق  کــه نیســت از جیــب خــودم بدهــم بــرای مــردم؛ بایــد چــر خیریــه 
درصــدی حقــوق و دســتمزد کــه اول ســال مصــوب شــد از کجــا بایــد تأمیــن شــود؟ آیــا دســتگاه و خــط تولیــدم را بفروشــم تــا پــول کارگــر را بدهــم؟ 

کنــم و همــه را بفرســتم بیــرون؟ مجبــور هســتم قیمــت محصوالتــم را بــاال ببــرم. یــا نیروهــا را تعدیــل 
کــه از جیــب تولیدکننــده بــردارد و بــه  کــه ســازمان حمایــت عمــًا ابــزاری شــده اســت  ــا ســازمان حمایــت بــه ایــن دلیــل اســت  بیشــتر مشــکل مــا ب
کــه وظیفــه ســازمان حمایــت ایــن  ــد را ببینیــد متوجــه می شــوید  ــدًا بیــان کرده ان کــه آقــای مفتــح جدی گــر مطالبــی  دســت مصرف کننــده بدهــد. ا
کنــد تــا تولیــد شــود. کســی نمی توانــد  کاالیــی ارزش افــزوده بــرای کشــور دارد، ولــی تولیــد نمی شــود را حمایــت  گــر به طــور مثــال یــک  کــه ا بــود 
کننــد.  کــه قیمــت خرمــا را مشــخص  کنــد! مــورد تمســخر اســت! یــک ســازمان عریــض و طویلــی در مــاه رمضــان دنبــال ایــن هســتند  قیمت گــذاری 
گــر نبــود هــم نخورنــد؛ چــه  گــر خرمــا بــود مــردم بخورنــد و ا کار در کل ســال قــرار باشــد ســودی ببــرد در همیــن مــاه رمضــان اســت، خــب ا گــر خرمــا ا

کــه خرمــا بایــد در تمــام ســفره ها باشــد؟ گفتــه اســت  کســی 
وظیفــه ســازمان حمایــت در تقویــت مصرف کننــده را مــن تولیدکننــده نبایــد انجــام دهــم! وقتــی کشــور در شــرایط تحریــم قــرار می گیــرد، نتیجــه 
کــه مــن تولیدکننــده پرداخــت می کنــم، اینکــه شــما نتوانســته اید از جیــب مــردم  تضعیــف جیــب مــردم و افزایــش هزینه هــا اســت هزینــه تولیــد را 

کنــم؟ همیشــه هــم تولیدکننــدگان متهــم می شــوند بــه طمــع کاران زالوصفــت! کنیــد هــم مــن تولیدکننــده بایــد جبــران  پاســداری 
گــران کــرده و چنــد دفعــه هــم تغییــر قیمــت داشــته اســت.  کائو را 100 تومــان  دیــروز مصرف کننــده اشــتباهًا زنــگ زده بــه مــا کــه برنــد ماهشــام شــیرکا
کــه قیمــت شــکر شــب عیــد 6000 تومــان بــوده اســت و اآلن قیمــت رســمی آن شــده اســت 12000 تومــان، دو برابــر شــده  مــن برایشــان توضیــح دادم 
ــو افزایــش قیمــت داشــته اســت، قیمــت شــیر افزایــش داشــته اســت، حقــوق و دســتمزد و پــت پتروشــیمی هــم افزایــش  کائ کا اســت، خــود پــودر 
گفتــم خیلــی خــب چــرا  کــه مــن قانــع نشــدم،  گفتنــد  قیمــت داشــته اند نهایتــًا محصــول نهایــی 100 تومــان افزایــش قیمــت داشــته اســت. ایشــان 
کــه نــه مــن ماهشــام می خواهــم. ایشــان می گوینــد هــم ماهشــام را می خواهنــد هــم  گفتنــد  کــه افزایــش قیمــت نداشــته نمی خریــد؟  برنــد میهــن 
ــال  ــه س ــبت ب ــد نس کار می کنی ــه  ک ــی  ــما درجای ــود ش ــی خ ــی دارد. وقت ــن منطق ــم چنی ــا ه ــده م ــد؛ مصرف کنن ــته باش ــت نداش ــش قیم ــه افزای اینک
ــان  ــد وقتــی خودت ــر می فروشــید، پــس چطــور توقــع داری گران ت ــه ســال گذشــته  گذشــته افزایــش حقــوق داشــته اید؛ یعنــی خدماتتــان را نســبت ب

کان ثابــت بمانــد؟! کمــا ــا تــورم 60 درصــدی  کــه بــه دســتتان می رســد ب کاالیــی  گران تــر می فروشــید  خدماتتــان را 
ــم ناشــی از تحمیــق توده هــا توســط رسانه هاســت، به خصــوص صداوســیما.  کار تشــکلی داری کارفرمایــی و  کــه مــا در حــوزه  ــی  بخشــی از معضات
کــه امــروز مســئولیت را از دوش خودتــان برداریــد، ولــی ایــن پس فــردا بــر ســرتان خــراب می شــود و  شــما توقعــی را در جامعــه تقویــت می کنیــد 
گران فروشــی  کــه می دانیــد نمی توانیــد آن را انجــام بدهیــد. امــروز مــن را متهــم بــه  خودتــان خــراب می شــوید، زیــرا توقعــی ایجــاد می کنیــد 
کــه بایــد نظــارت شــود.  نهایتــًا آن هــم بــه اینکــه مــن بایــد افزایــش قیمــت بدهــم تــن می دهــد، زیــرا ایــن  می کنیــد و ایــن توقــع را ایجــاد می کنیــد 
افزایــش قیمــت مــن واقعــی اســت. ایــن اتفــاق افتــاده اســت و آن هــم بایــد بــه ایــن منطــق بــازار تــن بدهــد. شــما بــه جــای اینکــه توده هــا را تحمیــق 

ــود. ــادل می ش ــان متع ــع توقعش ــد، آن موق کنی گاه  ــد، آ کنی
گــر امــروز وارد یــک مدرســه ای بشــوید و از آن هــا  ــا بــه اآلن، ا کــه وضــع مصیبت زاســت، از نســل مــن ت گــر بــه مــدارس یک ســری بزنیــد می بینیــد  ا
کــه در  کار را انجــام دهــد. خــب ایــن چــه توقعــی اســت  کــه دولــت بایــد فــان  کــه بچه هــا فــان معضــل چطــور حــل می شــود؟ می گوینــد  بپرســید 
کــه  کمیــت و دولــت می تواننــد انجــام دهنــد ایــن اســت  کــه حا ایــن نســل وجــود دارد؟ دولــت بایــد از همه چیــز کوچک تــر باشــد، بهتریــن خدمتــی 
کنــد یــا ...،  کاری  کــه دولــت بایــد  کارهایــش را انجــام دهــد. مــردم مــدام می گوینــد  کوچــک شــوند و دخالــت نکننــد. جامعــه مدنــی بایــد خــودش 
ــت  ــتر، مالی ــت بیش ــی مالی ــر؛ یعن ــت بزرگ ت ــت، دول ــر اس ــت بزرگ ت ــی دول ــه معن ــن ب ــد ای کنی ــت  ــت دول ــدام دول ــه م ــت؟ وقتی ک ــت خداس ــر دول مگ

بیشــتر هــم؛ یعنــی منابــع بیشــتری بایــد بــه مملکــت بــرود، ایــن چــه منطقــی اســت؟

مشــکل خاصی با تأمین اجتماعی وجود دارد؟  ●
به عنوان انجمن ما مشــکلی نداریم.
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اعضــای انجمن چطور؟  ●
اعضــای انجمــن قطعــًا بــا تأمیــن اجتماعــی مشــکل دارنــد. به عنــوان مثــال بــرای خــود مــن در جایــی بیمــه رد می شــد، یــک بــار ه قطــع شــد و مــن 
کارفرمــا  کارگــر از جیــب  کارگــر هــم عمــل نمی کنــد، بــه نــام  نتوانســتم حقــوق خــودم را بگیــرم، تأمیــن اجتماعــی به عنــوان تأمین کننــده منافــع 
کــی نبــود )بــه  کارگــر و آینــده اش ثبــت و هزینــه می شــد با کــه از تأمیــن اجتماعــی و بیمــه حاصــل می شــد بــرای منافــع  گــر واقعــًا آن پولــی  می زنــد. ا
کارفرمــا زده می شــود. در حــال حاضــر مــا چنــد صنــدوق ورشکســته بازنشســتگی داریــم؟ این هــا کجــا  کارگــر جیــب  قــول یزدی هــا(، ولــی بــه نــام 
گــر یــک کارگــر بیــکار شــود آیــا یــک نفــر بــه  کان وارد می کننــد، ولــی ا ســرمایه گذاری می کننــد؟ چــه کســی ایــن منابــع را خــورده اســت؟ زورشــان را کمــا
کــه ایــن پــول را  کــه وقفــه ایجــاد شــود  کــه بگویــد بــرای شــما حقــوق واریــز نشــده اســت، شــما کجــا هســتید؟ از خدایــش هــم اســت  ســراغش مــی رود 
کــه بــه  گــر تأمیــن اجتماعــی واقعــًا خدمــات مــی داد مشــکلی نبــود، ولــی واقعیــت ایــن اســت  کنــار گذاشــتن کجــا رفــت؟ ا کنــار! خــب ایــن  بگذاریــم 

کارفرماهــا راضــی نباشــند و مشــکل داشــته باشــند. کــه  کارفرمــا را می برنــد و ایــن طبیعــی هــم اســت  گــوش  کارگــر  نــام 

با ســازمان امور مالیاتی چطور؟  ●
بــاز به عنــوان انجمــن مــا مشــکل آن چنانــی بــا ســازمان امــور مالیاتــی نداریــم. یکــی از مســائل حــوزه انجمــن بحــث دفاتــر و مالیاتشــان اســت. تــا 
کننــد. ایــن از جهــت مبــارزه بــا پول شــویی بــد نیســت، ولــی  کــه قــرار اســت دفتــر پــر  بــه اآلن معــاف بوده انــد، ولــی فکــر می کنــم یــک ســالی اســت 
گــر بتواننــد بگیرنــد، داســتان مالیــات بحران زاســت؛ نمی گویــم نبایــد باشــد، هــر جــا  کــه بــه ضــرب وزور حــق عضویــت می گیرنــد، ا بــرای تشــکل ها 
درآمــدی هســت مالیــات هــم بایــد باشــد، ولــی بایــد یــک نگاهــی بــه آن باشــد کــه کارکردهــای انجمــن کارکردهــای اتحادیــه نیســت کــه فــان درآمــد 
کــه  ــد مقــداری در ایــن مســائل مالیاتــی بیــن اتحادیه هــای صنفــی  ــا حــق عضویــت و ایــن مســائل می چرخــد پــس بای را داشــته باشــد، انجمــن ب
درآمــد مشــخص دارنــد بــا تشــکل های انجمنــی کــه حــق عضویــت می گیرنــد و آیــا بتواننــد چنــد خدمــات تعریــف کننــد یــا خیــر، تفــاوت قائــل شــوند.
کــه بگوییــم کســی بــا آن مشــکل نــدارد، ولــی این هــا  هــر کارفرمایــی بــا تأمیــن اجتماعــی، امــور مالیاتــی و این هــا درگیــری دارد و ایــن چیــزی نیســت 
به طــور خــاص به عنــوان مســئله بــرای حــل شــدن بــه انجمــن نمی آینــد، چــرا؟ چــون این هــا اطاعــات خــود بنگاه هاســت و ترجیــح می دهنــد ایــن 
کننــد. تبدیــل بــه یــک معضــل جمعــی ماننــد ارزش افــزوده نیســت. مــا در ارزش افــزوده مشــکل جمعــی داریــم،  قبیــل مشــکات را خودشــان حــل 
ایــن در دســتور کار مــا قــرار می گیــرد و مــا بــرای حــل آن اقــدام می کنیــم و اآلن هــم بــه ثمــر رســیده اســت، ولیکــن تأمیــن اجتماعــی و ... یــک مشــکل 

کــه بــه دنبالــش بــرود. بنگاهــی اســت و ربطــی بــه انجمن هــا به عنــوان معضــل جمعــی نــدارد 

کــه بخواهیــد از آن هــا الگوبــرداری   ● اطالعــی از تجــارب جهانــی دربــاره ارتبــاط انجمن هــا و تشــکل ها بــا نظــام حکمرانــی داریــد 
کنیــد؟

اعضــای هیئت مدیــره مــا بــه هندوســتان ســفر کردنــد بــرای اینکــه بــا فراینــد شــیر آن هــا آشــنا شــوند؛ مــواردی از ایــن جنــس را بــه ســراغش رفته ایــم 
کــه بخواهیــم به طــور خــاص بگوییــم تشــکل آلمــان یــا جــای  کنیــم، ولــی در حــوزه تشــکلی  و تجربــه کرده ایــم و ســعی کرده ایــم از آن هــا اســتفاده 
کار و تولیــد شــیر در هندوســتان بــود، زیــرا الگــوی موفقــی هــم  دیگــر را در حــوزه کاری خودمــان دیــده باشــیم، بــه ایــن شــکل نبــوده. همــان فراینــد 

بوده انــد هــم در افزایــش ســرانه مصــرف شــیر، هــم تولیــد آن و هــم محصــوالت لبنــی.

از نظر شــما مهم ترین مشــکالت و مســائل کشور چیست؟  ●
کــه مشــارکت، دســت کم در حــوزه تصمیم گیــری ذی نفعــان حضــور ندارنــد. در حــوزه حکمرانــی هــم کســی پاســخگو  مهم تریــن مســئله ایــن اســت 
نیســت. مــا در 16 ســال گذشــته، از ســال 84 تــا بــه امــروز داریــم هزینــه مواجهــه بــا دنیــا را می دهیــم، درحالی کــه مملکــت، آمــا ده بــه جهــش 
کــه  تحویــل این هــا داده شــده بــود. شــما در اوج تحریم هــا ســال ۹2، 120 میلیــارد دالر فــروش داشــتید، بــدون اینکــه مشــکل داشــته باشــید 
کــم کشــور را  کــه بــا ایــن مقــدار  کردنــد  پولتــان بــه داخــل بیایــد یــا خیــر. در حــال حاضــر مملکــت بــا 5 میلیــارد دالر اداره می شــود، تــازه این هــا هنــر 

می کننــد. اداره 

مسائل و چالش های درونی و بیرونی انجمن های حرفه ای و صنفی در ایران 102



ــی اآلن  ــوده اســت، ول کیلوگــرم شــیر و محصــوالت لبنــی ب ــا 150  ــرای ســال 1400 چیــزی حــدود 120 ت  ســرانه مصــرف در همــان ســند چشــم انداز ب
گــر 60 نباشــد. ایــن؛ یعنــی فقــر مــردم. یکــی از معیارهــای توســعه یافتگی در کشــورها همیــن مصــرف شــیر و لبنیــات اســت،  قریــب هفتــاد کیلــو اســت ا
کشــورهای توســعه یافته عمومــًا ســرانه مصــرف شــیر و لبنیــات باالیــی دارنــد، فرانســه نزدیــک دویســت و خــورده ای اســت، شــیر رایــگان مــدارس 
انگلســتان یکصــد ســال ســابقه دارد، آمریــکا و کشــورهای اســکاندیناوی و آلمــان و ... هــم بــه همیــن شــکل. یکــی از معیارهــای توســعه یافتگی 
کثــرًا چهارشــانه و هیکلــی هســتند. در ممالــک  کشــورهای توســعه یافته ا کــه در  مصــرف ســرانه شــیر و لبنیــات اســت، بــرای همیــن می بینیــد 
توســعه نیافته ایــن میــزان مصــرف پاییــن اســت؛ اصــًا بــه دلیــل همیــن معیــار بــودن شــما آن را در ســند چشــم انداز آورده ایــد، وقتــی تحقــق پیــدا 

نکــرده اســت؛ یعنــی مــردم فقیرتــر شــده اند.
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ج گالبتونچی؛ دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران 10- ایر

لطفًا برای ورود به بحث مختصری از سندیکای شرکت های ساختمانی ایران بفرمایید.  ●
ســندیکای شــرکت های ســاختمانی قدمتــی ۷4 ســاله دارد؛ یعنــی ۷4 ســال پیــش بعــد از جنــگ جهانــی دوم کــه کشــور خیلــی درگیــر جنــگ و خرابــی 
بــود، مهندســان وقــت بــرای اینکــه ساخت وســاز کشــور دارای برنامــه و متــدی باشــد تصمیــم می گیرنــد یــک تشــکل صنفــی راه بیندازنــد؛ بــه همیــن 
کــه امــروز وجــود دارد ثبــت می کننــد. رســالت ســندیکای شــرکت های  جهــت در همــان ســال ها ســندیکای شــرکت های ســاختمانی را در محلــی 
کــه فعالیت هــای مربــوط بــه شــرکت های ســاختمانی کشــور؛ یعنــی خواســت آن هــا بــرای  ســاختمانی از ۷4 ســال پیــش تــا بــه امــروز ایــن اســت 

ــد. ــری می کن ــز پیگی ــورت متمرک ــان را به ص ــر و آسان ترش ــت بهت فعالی

از نظر شما نقش تشکل ها در نظام حکمرانی کشور چیست؟  ●
کــه در  کــه بتوانــد هــم مســائل صنفــی شــرکت هایی  نقــش ســندیکای شــرکت های ســاختمانی هنگامی کــه تشــکیل می شــود ایــن بــوده اســت 
کنــد تــا بتواننــد قوانینــی  کار می آینــد در هــر مقطعــی کمــک  کــه ســر  کنــد، هــم بــه دولت هایــی  حــوزه ســاختمانی فعالیــت می کننــد را پیگیــری 
ــق ببخشــد. به خصــوص در دولت هــای بعــد از انقــاب هــدف  ــد کســب وکار را در ایــن حــوزه اقتصــادی رون ــه بتوان ک ــد  ــرده و ایجــاد کنن ک مصــوب 
کــه از دیــدگاه بخــش خصوصــی بیشــتر اســتفاده کننــد و بــا کمــک بخــش خصوصــی بتواننــد شــرایط کســب وکار را ارتقــاء بدهنــد تــا بــا  ایــن بــود 
کــه بــه ارتقــاء ایــن  ارتقــاء شــرایط کســب وکار بتواننــد شــاخص های اقتصــادی را ارتقــاء دهنــد. ســندیکای شــرکت های ســاختمانی کارش ایــن بــود 
کــره ســازمان  کــره دولت هــا بــوده، به خصــوص طــرف مذا شــاخص ها کمــک کنــد؛ بــه همیــن خاطــر هــم تشــکیل می شــود، همیشــه هــم طــرف مذا
برنامه وبودجــه و نهادهایــی کــه بــا حــوزه کار پیمــان کاری مرتبــط هســتند ماننــد کارفرماهــای دســتگاه های اجرایــی، وزارت راه، وزارت نیــرو، وزارت 

کــه مســتقیم و غیرمســتقیم در ارتباط انــد. نفــت، شــهرداری ها و ســازمان هایی 
یــک طــرف ســندیکای شــرکت های ســاختمانی اعضــا هســتند، یــک طــرف آن دولــت و یــک طــرف آن هــم نهادهــای مرتبــط بــا حــوزه ســاختمان 
هســتند ماننــد فروشــندگان مصالــح، فروشــندگان کاالی مربــوط بــه ایــن حــوزه. عــاوه بــر آن ســندیکای شــرکت های ســاختمانی هــم نیم نگاهــی 
ج از کشــور؛ یعنــی بــه ترتیبــی یــک بــازوی مشــورتی، یــک عامــل هماهنگ ســازی و یــک تشــکل  کارهــای داخــل کشــور دارد و هــم بــه خــار بــه 
کــه بــه  پیگیری کننــده مصالــح صنفــی شــرکت ها در حــوزه ســاختمان اســت؛ بــه ایــن ترتیــب می توانــد به عنــوان یــک مرجــع در مقابــل دولــت باشــد 

آن هــم خدمــات می دهــد، هــم در تدویــن قوانیــن و مقــررات و هــم اینکــه باعــث بهبــود فضــای کســب وکار شــود.

آیــا نمونــه موفــق تجــارب جهانــی در زمینــه همــکاری انجمن هــای حرفــه ای و صنفــی در حــوزه فعالیــت شــما بــا نظــام حکمرانــی   ●
وجــود داشــته اســت؛ به طورکلــی در تجــارب جهانــی انجمن هــا چــه جایگاهــی دارنــد؟

کــه  در تجــارب جهانــی خیلــی راه دوری نمی رویــم و ترکیــه را بــا ایــران مقایســه می کنیــم، ترکیــه از چهــل ســال پیــش از زمــان آقــای تورگــوت اوزال 
کارهــای ســاختمانی و ساخت وســازش را اروپایی هــا انجــام می دادنــد، تصمیــم گرفــت بــا هماهنگــی تشــکل های صنفــی داخــل کشــورش در حــوزه 
کــرد؛ یکــی ارتقــاء ساخت وســاز در  کــه بــا فعــاالن حــوزه ســاختمان انجــام می دهنــد دو راه جدیــد را آغــاز  صنعــت و ســاختمان و همچنیــن هماهنگــی 
گــروه اقتصــادی فعــال  کــرد تــا ایــن  ج از مرزهــای ترکیــه. بــه ایــن ترتیــب کمــک  خــود کشــور ترکیــه و یکــی هــم گســترش صنعــت ساخت وســاز در خــار
ــت توانســتند در ســاختار مهندســی  ــا دول ــد در تعامــل ب ــه در حــوزه ساخت وســاز بودن ک کار کنــد. تشــکل هایی  ج از مرزهــای ترکیــه هــم  ــد خــار بتوان

ترکیــه ارتقــاء چشــم گیری ایجــاد کننــد.
کــه در طــول چهــل ســال 340 میلیــارد دالر  ــه 115 کشــور دنیــا صــادر کننــد  آن هــا توانســتند خدمــات و دانــش خدمــات فنــی و مهندســی ترکیــه را ب
درآمــد بــرای ترکیــه داشــته اســت. در حــال حاضــر ترکیــه در صنعــت ســاختمان دومیــن تولیدکننــده مصالــح ســاختمانی در دنیاســت و در رتبه بنــدی 
)رنکینــگ( 200 پیمــان کار برتــر دنیــا چهــل شــرکت تــرک قــرار می گیرنــد و 2 میلیــون نفــر به صــورت مســتقیم در صنعــت ســاختمان ترکیــه مشــغول 
بــه کار هســتند. بــدون تردیــد بــدون هماهنگــی کامــل ســندیکاها و انجمن هــای مهندســی بــا دولــت ترکیــه چنیــن چیــزی اصــًا امکان پذیــر نبــود.

مسائل و چالش های درونی و بیرونی انجمن های حرفه ای و صنفی در ایران 104



کارهــای مهندســی را زودتــر از آن هــا ایجــاد می کنیــم، ولیکــن هنــوز  غ التحصیــان مهندســی مــا از ترکیــه بیشــتر اســت و  درحالی کــه تعــداد فار
ــوط  ــای مرب ــاختمانی و انجمن ه ــرکت های س ــندیکای ش ــا )س ــود م ــه خ ــر متوج ــی از تقصی ــه بخش ک ــت یابیم؛  ــی دس ــن هماهنگ ــه ای ــتیم ب نتوانس
کــه نتوانســتند از ظرفیــت بخــش خصوصــی و ظرفیــت ایــن تشــکل ها اســتفاده  بــه صنعــت ســاختمان( اســت و بخشــی هــم متوجــه دولت هاســت 
کــه  گــر مــا بتوانیــم ایــن حلقــه را تقویــت کنیــم و ایــن ارتبــاط را ایجــاد کنیــم، قطعــًا می توانیــم در ایــن حــوزه ارتقــاء پیــدا کنیــم، همان طــور  کننــد. ا

ترک هــا توانســتند.
کــه آن هــا هــم همیــن حالــت را دارنــد، هماهنگــی مابیــن نهادهــای مردمــی، به خصــوص در حوزه هــای  نمونــه دیگــر تجــارب جهانــی چیــن اســت 
تخصصــی ماننــد حوزه هــای صنعــت ســاختمان، بــا دولــت همــواره آثــار خوبــی داشــته اســت بخصــوص اینکــه دولــت بتوانــد از ظرفیــت آن بخــش 
کــرده  کــه ترکیــه  خصوصــی و نهادهــای مردمــی درســت، به موقــع و در جهــت برنامه هــای اقتصــادی اســتفاده کنــد. ان شــاءاهلل مــا بتوانیــم کاری 
اســت را خیلــی بهتــر انجــام دهیــم. البتــه دولت هــای مــا و به خصــوص دولت هــای بعــد از انقــاب و دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم در ایــن زمینــه 

گیــرد. گام هــای خوبــی برداشــته اند، ولــی قطعــًا کافــی نیســت و بایــد تــاش بیشــتری صــورت 

کنون انجام داده اید؟  ● شما )سندیکا( برای تقویت این حلقه ارتباطی چه اقداماتی تا
ــر باشــیم  ــا می خواهــد تهیــه کنــد مؤث ــت تهیــه می کنــد و ی ــه دول ک ــم در قوانینــی  ــت را داشــته ایم و ســعی کرده ای ــا دول مــا همیشــه آمادگــی تعامــل ب
کــه دولــت بخواهــد از ظرفیــت مــا اســتفاده کنــد و طــرف دیگــر ایــن  کــرده و نظراتمــان را بدهیــم. یــک طــرف ماجــرا ایــن اســت  و آن هــا را بررســی 
گــر نباشــد ســوی معشــوق کششــی/ کوشــش عاشــق بیچــاره به جایــی نرســد؛ داســتان مــا بــا  کــه مــا هــم بخواهیــم کمــک کنیــم، بــه هــر حــال  اســت 
کــه مرتبــط بــا حــوزه ســاخت اســت و دولــت آن هــا را می دهــد  دولــت هــم گاهــی اوقــات همین طــور اســت. مــا در قوانیــن، الیحــه بودجــه و قوانیــن 
اعــام نظــر می کنیــم و هــر زمــان دولــت از مــا درخواســت کمــک کنــد و اطاعاتــی را بــرای آن تهیــه کنیــم، ایــن کارهــا را انجــام می دهیــم؛ منظــورم از 
کــه دارد همیشــه از مــا نظــر  کــه بــا مــا در ارتبــاط هســتند، به طــور مثــال ســازمان برنامه وبودجــه راجــع بــه قوانینــی  دولــت نهادهــای دولتــی هســتند 
کــه بــه تنظیــم بهتــر قوانیــن و بخشــنامه ها کمــک می کنــد؛ در ایــن زمینــه ســندیکای شــرکت های ســاختمانی  می خواهــد و اطاعاتــی می خواهــد 
کــه مربــوط بــه حــوزه صنفــی اســت و دولــت  گــر الزم باشــد نکتــه ای  به عنــوان یــک ســندیکای پیشــرو همیشــه پیش قــدم بــوده اســت. عــاوه بــر آن ا
توجــه بــه آن نکــرده اســت را خودمــان مکاتبــه و پیگیــری می کنیــم و وارد آن می شــویم. درواقــع مــا دوســویه کار می کنیــم، هــم نســبت بــه عملکــرد 
دولــت در تدویــن قوانیــن، مقــررات و ضوابطــی کــه مرتبــط بــا حــوزه ماســت عملکــرد داریــم و اعــام نظــر می کنیــم، هــم درجایــی کــه الزم اســت توجــه 
کــه از قوانیــن دولــت و یــا بلعکــس از  دولــت بیشــتر جلــب کســب وکار مــا شــود بــه آن اطاع رســانی می کنیــم و هــم اینکــه بــه بازخوردهــای مختلفــی 

کــه آن قوانیــن تغییــر پیــدا کننــد و یــا اصــاح شــوند. عملکــرد خودمــان داریــم حســاس هســتیم و اطاع رســانی و پیگیــری می کنیــم 

این روند به آسانی پیش رفته است و یا با موانع متعددی روبه رو بوده است؟  ●
ــگاه  ع ن ــو ــه ن ــتگی ب ــوده و بس ــت ب ــه حال ــوده؛ هم ــور نب ــات این ط ــی اوق ــًا گاه ــته قطع ــادی داش ــع زی ــم موان ــا بگویی ــر م گ ــت؛ ا ــی اس کل ــؤال  ــن س  ای
دوســتانی دارد کــه آن طــرف ماجــرا نشســته اند و قوانیــن را تهیــه کرده انــد و یــا اینکــه ایــن قوانیــن چقــدر تأثیــر داشــته اســت. بــه هــر حالــت وقتــی شــما 
کــه ســخت بــوده، به طــور  کار کنیــد و تــراز جهانــی و بین المللــی داشــته باشــید ســختی های خــاص خــودش را دارد. خیلــی جاهــا بــوده  می خواهیــد 
مثــال زمانــی کــه دولــت بــا مشــکل منابــع مالــی و بی پولــی روبــه رو می شــود، تأمیــن منابــع مالــی بــرای دولــت ســخت می شــود و بــا راهکارهایــی ســعی 
ــا هــم چــراغ اقتصــاد را پرنــور نگــه دارد و چرخــش را بچرخانــد و هــم منابعــش را بــرای پرداخــت تنظیــم کنــد؛ در ایــن حالــت روش هــای  می کنــد ت
مختلفــی را جایگزیــن منابــع نقــدی می کنــد به طــور مثــال پرداخــت از طریــق اســناد اوراق. اســناد و اوراق بــرای دریافت کننــده آن یک ســری 
کــه از ایــن  مشــکاتی ایجــاد می کنــد و دولــت هــم در مقابــل شــیوه پرداخــت نقــدی مقاومــت می کنــد چــون راهــی نــدارد و شــرکت ها و ســندیکاهایی 
ــد ســختی های ایــن  ــا آن ســروکار دارن کــه در خــط مقــدم ماجــرا هســتند و هــرروز ب ــا آن زندگــی می کننــد به عنــوان کســانی  کار اســتفاده می کننــد و ب

روش پرداخــت را می بیننــد.
کــه مخاطــب آن راه حــل قــرار می گیــرد همــواره یــک تضــادی ایجــاد  کــرده و کســی  حــال فکــر کنیــد بیــن کســی کــه محدودیتــی دارد و راه حلــی ایجــاد 
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می شــود. ایــن تضــاد در بعضــی از مــوارد بســیار ســخت می شــود زیــرا دولــت نمی خواهــد قوانینــش را تغییــر دهــد و شــما هــم نمی توانیــد آن قوانیــن 
را به خوبــی پیــاده کنیــد، اینجــا ســختی ایجــاد می شــود تــا بتوانیــد بــه طریقــی آن را رفــع کنیــد. عــاوه بــر آن یک ســری قوانینــی ایجــاد می شــود و 
کــه توجهــی بــه خواســت بخــش خصوصــی نمی کنــد. بــه فــرض یــک قانونــی راجــع بــه بیمــه و مشــاغل ســخت و زیــان آور  از جایــی نوشــته می شــود 
کــه کارفرمایــان طــرف قــرارداد آن چطــور می خواهنــد آن را پیــاده کننــد تصویــب می شــود و بیــن آن هــا گاهــی اختاف نظــر  کنــد  بــدون اینکــه توجــه 
کار زیــاد شــده و مجبــور می شــوید پروســه طوالنــی را طــی کنیــد تــا بتوانیــد ایــن قوانیــن را تغییــر دهیــد. کــه ســختی  وجــود دارد و ایــن باعــث می شــود 

ــا  ــد و ی ــی قبــول نمی کنن ــت ظرفیت هــای بخــش خصوصــی را به خوب ــا نهادهایــی از دول ــت ی ــه اینکــه دول ــا توجــه ب ــه هــر حــال در برخــی مــوارد ب ب
کــه شــما یــک فضــای تعاملــی پیــدا کنیــد، در آن  نمی خواهنــد خــوب از آن هــا اســتفاده کننــد، اختافــات و ســختی ها بــه وجــود می آینــد. درجایــی 
فضــا شــما و دولــت نظراتتــان را بیــان می کنیــد و هنگامی کــه بــه ایــن نتیجــه می رســید کــه تصویــب قانونــی بــه نفــع کشــور اســت و نــه بــه نفــع شــخص 
کــرد و از ظرفیت هــای بخــش خصوصــی  کــه تغییــرات ایجــاد می شــوند ولیکــن بــه هــر حالــت می شــد خیلــی بهتــر از ایــن عمــل  خاصــی، آنجاســت 

کــرد. بهتــر اســتفاده 

بیشتر با چه سازمان هایی در ارتباط هستید؟  ●
ــکن و  ــت، وزارت راه، مس ــد وزارت نف ــی مانن ــای اجرای ــه، وزارتخانه ه ــازمان برنامه وبودج ــامل س ــم ش ــاط داری ــا ارتب ــا آن ه ــا ب ــه م ک ــازمان هایی  س
کــه کار عمرانــی می کنــد، به عنــوان مثــال وزارت  کــه طــرف قراردادهــای اصلــی مــا هســتند، ولــی هــر وزارتخانــه ای  شهرســازی، وزارت نیــرو هســتند 
کــه ســاخته می شــود مــا بــا آن درگیــر  کــه بــه نظــر می رســد اساســًا بــا مــا طــرف قــرارداد نیســت، ولــی همــان بیمارســتان و مجتمــع درمانــی  بهداشــت 
هســتیم. به طــور مثــال وزارت کشــور شــاید درگیــر نباشــد، ولــی همــان ســاختمان های فرمانــداری، اســتانداری، شــهرداری و ... مربــوط اســت. 
کــه در خیابــان مــی رود از  کــه یــک پیمانــکار کار عمرانــی بــا چــه کســی ارتبــاط دارد چــون بــا همــه در ارتبــاط اســت؛ آدمــی  شــما نمی توانیــد بگوییــد 
کــه در جایــی مســئول اســت. دنیــای مهندســی دنیــای مرتبــط بــا همه چیــز اســت و همه جــا  فعالیت هــای مــا اســتفاده می کنــد تــا مدیــر و مســئولی 

را دربــر می گیــرد.

که با آن ها در تعامل بوده اید چه مشکالتی از منظر نظام بوروکراسی وجود داشته است؟  ● در ارتباط با سازمان هایی 
کــه یــک ســازمان بوروکراســی کمتــر و دیگــری بوروکراســی بیشــتری  کلــی اســت و نمی تــوان این طــور گفــت  نظــام بوروکراســی در کشــور یــک نظــام 
کــه خودشــان را بــا دولــت الکترونیــک و بحث هــای اینترنــت و شــرایط الکترونیکــی وفــق بیشــتری داده انــد، مشــکات  دارد. ســازمان هایی 
کــه هــم نســخه کاغــذی مهــم اســت و هــم نســخه  کــه در کشــور مــا افتــاده اســت ایــن اســت  بوروکراسی شــان کمتــر اســت، ولــی متأســفانه اتفاقــی 
گــر فقــط کاغــذی بــود تکلیــف مشــخص بــود، امــا اآلن در مناقصــه بــه مــا می گوینــد ایــن 500 صفحــه را اســکن کنیــد و خــود 500  اینترنتــی! یعنــی ا
ــاد  ــا ی ــفانه م ــم. متأس ــام دهی ــر آن انج ــاوه ب ــد ع ــم بای ــکن ه ــا اآلن اس ــم، ام ــال می کردی ــر و ارس ــط مه ــًا فق ــد، قب ــال کنی ــر و ارس ــم مه ــه را ه صفح
کنیــم. اســتفاده درســت از تکنولــوژی  کــه تکنولــوژی را هــم اســتفاده  کنیــم بلکــه یــاد می گیریــم  کــه درســت از تکنولــوژی اســتفاده  نمی گیریــم 
کــه  کــه قبــًا انجــام می داده ایــد را بــه ســبک جدیــدی انجــام دهیــد. به طــور مثــال در حــوزه مناقصــات  کــه شــما کارهایــی  زمانــی معنــی می دهــد 
شــاید بیشــترین کار حــوزه پیمانــکاری در ارتبــاط بــا پروژه هــای بــزرگ باشــد تلفیقــی از ســنت و مدرنیتــه اســت درحالی کــه بایــد امــروز مــدرن باشــیم و 
کــه چطــور از تکنولــوژی  کنــار هــم وجــود دارنــد. یــاد نگرفته ایــم  همــه کارهایمــان الکترونیکــی و بــدون کاغــذ انجــام شــود، ولــی همچنــان هــر دو در 
اســتفاده کنیــم بلکــه فقــط یــاد گرفته ایــم از آن اســتفاده کنیــم. در حــال حاضــر در بســیاری از ســازمان های مــا اســتفاده از تکنولــوژی گرچــه پیشــرفت 
خوبــی داشــته اســت و نــه اینکــه اســتفاده نشــود، مثــًا همیــن سیســتم اتوماســیون باعــث شــده اســت اســتفاده از کاغــذ بســیار کاهــش یابــد، در بحــث 

کــرد. نامه نگاری هــا برنامه هــا و نرم افزارهــای کامپیوتــری کمــک کرده انــد، ولــی همچنــان می شــود بهتــر عمــل 
گــر 1۹ گرفــت؛ یعنــی یــک ضعفــی وجــود دارد.  توقــع شــما از دانش آمــوزی کــه 20 دفعــه یــک مطلبــی را می خوانــد ایــن اســت کــه نمــره 20 بگیــرد، ولــی ا
کــه خیلــی بهتــر  کــه بعــد از این همــه ســال مــا بــه نقطــه ای رســیده باشــیم  در بحث هــای دولــت الکترونیــک هــم همیــن اســت، توقعمــان ایــن اســت 

از اآلن باشــد، ولــی بــاز همیــن ســطح هــم خیلــی خــوب اســت و می شــود بــا تمریــن و اجــرای بهتــر آن شــرایط را ارتقــاء داد.
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از نظر شما مهم ترین مسائل و مشکالت نظام سیاست گذاری و حکمرانی کشور چیست؟  ●
کــه برگــردد  )مــن معمــواًل آدم خیلــی سیاســی نیســتم و مهندســم و مهنــدس هــم خیلــی کار سیاســی بلــد نیســت بکنــد( در حــوزه مــا سیاســت هایی 
ــه باعــث می شــوند حــوزه کار مهندســی کم رونــق شــود مــورد تأییــد  ک ــی سیاســت هایی  کار مــا همیشــه از آن حمایــت می کنیــم، ول ــر شــدن  ــه بهت ب
ح هــای عمرانــی  کــه در بودجــه ســالیانه کشــور همیشــه ســهم طر کــه مــورد تأییــد مــا نیســت ایــن اســت  مــا نیســت. به طــور مثــال یکــی از مــواردی 
کــم مــی آورد اولیــن  ج خــود  کــه دولــت در دخل وخــر کــم می شــود؛ یعنــی زمانــی  ــد،  ــه کارهــای عمرانــی نظــر دارن علی رغــم اینکــه همــه دولت هــا ب
کارگــر و مهنــدس و تکنســین و  ح هــای عمرانــی اســت. منتهــا خیلــی از آدم هــای مختلفــی هســتند از  کــه فتیلــه اش را پاییــن مــی آورد طر جایــی 
کــه فتیلــه کارهــای عمرانــی پاییــن کشــیده  آدم هــای از قشــر ضعیــف اقتصــادی تــا قشــر بــاالی تحصیل کــرده بــه ایــن حــوزه وصــل هســتند و زمانــی 

ــوند. ــی می ش ــادی و اجتماع ــکات اقتص ــار مش ــراد دچ ــن اف ــی ای ــود تمام می ش
ح هــای بــزرگ اشــتغال زایی ایجــاد کنــد و یــا کارخانــه تولیــدی بســازد،  کــه بــرود و طر کــه دولــت همــواره بحثــش ایــن اســت  نکتــه بعــد ایــن اســت 
کار تعریــف  ــون  کان ــروژه تعریــف می کنیــد درواقــع یــک  ــازده نیســت، شــما به محــض اینکــه یــک پ ــدازه حــوزه مهندســی زودب ــا هیــچ کاری به ان ام
می کنیــد؛ یعنــی در حــال ایجــاد اشــتغال هســتید. به محــض اینکــه نیــت می کنیــد و وارد می شــوید بــه ســاخت ســاختمان یــک کانــون کاری را ایجــاد 
گــروه افــراد می آینــد و مشــغول می شــوند و خریــد می کننــد و کارگــران مشــغول می شــوند، پــس از همــان قــدم اول شــغل ایجــاد  می کنیــد؛ یعنــی یــک 
می شــود. یکــی از زودبازده تریــن و ســریع الوصول ترین کارهــا در حــوزه اشــتغال زایی کار صنعــت ساختمان ســازی و صنعــت احــداث به طــور عــام 
کــه دولــت طراحــی کنــد و بتوانــد در ایــن حــوزه تســهیل ایجــاد کنــد و باعــث اشــتغال بیشــتر شــود؛ یعنــی بتوانــد رونــق  اســت. ازایــن رو هــر سیاســتی 
صنعــت ســاختمان را ارتقــاء بدهــد آن سیاســت خوبــی اســت. در مقابــل هــر سیاســتی در جهــت کاهــش فعالیــت ایــن حــوزه اتخــاذ کنــد مــورد تأییــد مــا 
نیســت. به طــور مثــال سیاســت دولــت در پرداخــت کارکردهــا و منابــع مالــی در پروژه هــای عمرانــی بــه شــکل اوراق و اســناد مــورد تأییــد مــا نیســت؛ 
کــه باعــث ضــرر بــه  گرچــه دولــت شــاید راهــی جــز ایــن نداشــته باشــد ولیکــن مــا به شــدت بــا ایــن قضیــه مشــکل داریــم زیــرا وارد مقوالتــی می شــویم  ا
کــه گاهــی اوقــات  سیســتم پیمــان کاری می شــود، ازاین جهــت ایــن سیاســت دولــت در پرداخــت مــورد تأییــد مــا نیســت. همچنیــن سیاســت هایی 
ــا  ــا آن ه ــا ب ــد و م ــخت می کن ــا را س ــب وکار م ــود و کس ــتر می ش ــخت گیری بیش ــث س ــود باع ــاذ می ش ــزوده اتخ ــر ارزش اف ــات ب ــات و مالی ــوزه مالی در ح

موافــق نیســتیم و بایــد اصــاح شــوند.
کــه در جهــت حمایــت از بخــش خصوصــی اســت ولیکــن گاهــی اوقــات  کثــر مواقــع نشــان می دهــد  گرچــه در ا در هــر حالــت سیاســت دولت هــای مــا ا
کــه  کــه مثالــش را هــم گفتــم  کــه هیچ کدامشــان مــورد تأییــد مــا نیســت، همان طــور  ایــن سیاســت ها باعــث آســیب بــه بخــش خصوصــی شــده 
کــه بــه تولیدکننــدگان می دهنــد،  کــه در ارتبــاط بــا بیمــه می گذارنــد و یــا مشــوق هایی  پرداخــت بــا اســناد و اوراق بــود و یــا قوانیــن ســخت گیرانه ای 
به طــور مثــال می گوینــد تولیدکننــدگان در دریافــت تســهیات از مشــوق های معینــی می تواننــد اســتفاده کننــد درحالی کــه آن تســهیات را بــرای مــا 
کــه هیچ کــدام  ح هــای تشــویقی نمی شــوید  کــه چــون شــما در حــوزه خدمــات هســتید شــامل ایــن طر و حــوزه کاری مــا ایجــاد نمی کننــد و می گوینــد 

از این هــا مــورد تأییــد مــا نیســتند.

آیا راهکارهایی در جهت بهبود این سیاست ها برای دولت داشته اید؟  ●
ــه بخــش خصوصــی اعتمــاد کنــد و از  ــد ب ــت بایســتی ظرفیــت بهتــری از بخــش خصوصــی را بشناســد؛ یعنــی بای کــه دول اولیــن راهــکار ایــن اســت 
کنــد تــا مــا برویــم  کــه دولــت همــواره بایــد بــرود و پــروژه ای ایجــاد  آن طــرف هــم نــگاه بخــش خصوصــی بــه دولــت هــم بایــد تغییــر کنــد، ایــن نــگاه 
کــه مــا بایــد  کار کنیــم بایــد تغییــر پیــدا کنــد. نــگاه دولــت و مــا بایــد بــه یــک نــگاه مشــارکتی برســد؛ یعنــی برســد بــه ایــن ســمت  پــروژه را بگریــم و 
مشــارکت کنیــم و دولــت هــم بایــد مــا را مشــارکت بدهــد. برســیم بــه ایــن دیــد کــه دولــت بایــد از مــا نظرخواهــی کنــد و مــا هــم بایــد نظــر بدهیــم. دولــت 

کــه بایــد بخــش خصوصــی را مشــارکت دهــد و مــا هــم بخواهیــم مشــارکت کنیــم. در سیاســت هایش بــه ایــن برســد 
کــه خــب مــن یــک پولــی ایجــاد می کنــم و نفتــی می فروشــم و  گــر دولــت نگاهــش ایــن باشــد  ایــن نگاه هــا دوطرفــه هســتند و یک طرفــه نیســت. ا
می دهــم یک ســری افــراد کار کننــد می شــود همیــن چیــزی کــه اآلن وجــود دارد؛ مــا همــه نشســته ایم دولــت نفــت بفروشــد و پــول آن را بیــاورد و یــک 
ع، امــا در  پــروژه تعریــف کنــد و مــا آن پــروژه را بگیریــم و کار کنیــم و ســود ببریــم و برویــم زندگــی کنیــم. ایــن نــگاه یــک نــگاه تجــاری اســت بــه موضــو

107مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



حــال حاضــر دیگــر بــه ایــن شــکل نیســت و دولــت نمی آیــد همــه ســرمایه اش را بــردارد و بیــاورد تــا یــک راه آهــن یــا ســد بســازد، بایــد دیــد ذینفعــان چــه 
مقــدار دخالــت می کننــد و خــود دولــت چگونــه عمــل می کنــد و اولویت بنــدی چیســت؛ یعنــی دولــت بایــد بــا یــک اولویــت و برنامــه بیایــد نــه اینکــه 
یک دفعــه 2000 پــروژه را شــروع کنــد و منابــع مالــی هــم نداشــته باشــد و در میــان راه بمانــد. بحــث ایــن اســت کــه ظرفیت هــای همدیگــر را بشناســیم. 
کنــد البتــه دولت هــای مــا را از ســال های پــس از انقــاب خیلــی  کــه دولــت می توانــد خیلــی بهتــر از بخــش خصوصــی اســتفاده  بــه نظــر مــن می رســد 
درگیــر مســائلی ماننــد تحریــم و بحث هــای سیاســی کان کردنــد و یــک مقــدار شــاید از حــوزه اقتصــاد مهندســی و عملکــرد در ایــن حــوزه دولــت عقــب 
کــه از طریــق سیاســت بــه آن وارد می شــود. وقتــی شــما در یــک  افتــاده اســت و شــاید هــم خــودش مقصــر نباشــد بلکــه تقصیــر عوامــل بیرونــی اســت 
فضایــی قــرار می گیریــد کــه در دنیــا دربــاره شــما بــد عمــل می کننــد قطعــًا بعضــی از مــوارد را نمی توانیــد کنتــرل کنیــد، ولــی بخــش خصوصــی هــم شــاید 
گرچــه بعضــی مواقــع دولــت گــوش داد و بخــش خصوصــی هــم شــنونده خوبــی بــود و توانســتند  می توانســت خیلــی بهتــر بــه دولــت خدمــات بدهــد ا
کــه در کشــور ســاخته شــده اســت نتیجــه  باهــم بــه شــکل خوبــی گویــش کننــد و تبادل نظــر کننــد و خیلــی از کارهــا انجــام شــد؛ پروژه هــای بزرگــی 

تعامــل دو طــرف اســت، ولیکــن در بســیاری از جاهــا می توانســت بهتــر عمــل شــود.
کــه مــن بایــد از نظــرات بخــش خصوصــی اســتفاده کنــم، ولــی در عمــل اســتفاده نمی کنــد، به طــور مثــال گاهــی  دولــت در قوانیــن خــود می نویســد 
گاهــی اوقــات می گویــد  کــه مشــخص اســت حتــی نظــر بخــش خصوصــی را هــم نشــنیده اســت. حــال دولــت هــم  اوقــات قوانینــی می نویســد 
کجاســت؟ بخــش خصوصــی واقعــی همــان ســؤال اول شماســت، بخــش خصوصــی واقعــی تشــکل های بــزرگ  کــه بخــش خصوصــی واقعــی 
کــه ریشــه دارنــد، لــذا یــک شــرکت یــا انجمــن تــازه حرفــی بــرای گفتــن نــدارد و ســختی هــم دارد، امــا یــک ســندیکایی ماننــد  مردم نهــادی هســتند 
ــامی  ــاب اس ــد از انق ــت، بع ــگ هس ــد از جن ــور بع ــازی کش ــان بازس ــود دارد، در زم ــه وج ک ــت  ــال اس ــه ۷4 س ک ــاختمانی  ــرکت های س ــندیکای ش س
پرچــم دار ســازندگی هســت، در جنــگ تحمیلــی پیمانــکاران و اعضــای آن مشــغول بــه کار بوده انــد، در زمــان آبادانــی بعــد از جنــگ تحمیلــی نقــش 
کــه ردپایــی از ســندیکای شــرکت های ســاختمانی وجــود دارد. هنگامی کــه شــما ســندیکایی  کــه شــما برویــد خواهیــد دیــد  داشــته اســت، هرجایــی 
ج میــاد، ســد  کــه ۷4 ســال قدمــت دارد، چیــزی حــدود ۷00 الــی 800 عضــو دارد و اعضــای آن رتبــه یــک کشــور هســتند و فعالیت هــای بــزرگ ماننــد بــر
کــه در کشــور هســت ماننــد ایران مــال  علویــان، آزادراه قــم کاشــان، راه آهــن اصفهــان شــیراز، راه آهــن قزویــن رشــت و دیگــر ســاختمان های بزرگــی 
را در کارنامــه خــود دارنــد؛ لــذا هنگامی کــه بــا چنیــن ســندیکای بزرگــی روبــه رو هســتید بایــد آن را طــرف مشــورت خــود قــرار دهیــد، شــما نمی توانیــد 
ــه ایــن ترتیــب هنگامی کــه شــما ظرفیــت اصلــی طــرف مشــورت خــود را نشناســید در ایــن  ــاره حــوزه مهندســی نظــر بدهیــد؛ ب بــدون نظــرات او درب
کــه خودتــان بجــای او تصمیــم بگیریــد و هنگامی کــه خودتــان را بجــای او می گذاریــد قطعــًا تصمیمــات صحیحــی نخواهیــد  چرخــه قــرار می گیریــد 

ــد. ــم بگیری ــد تصمی ــا بای ــدازه ظرفیت ه ــما به ان ــه ش ــد درحالی ک ــم می گیری ــان تصمی ــدازه بضاعتت ــما به ان ــرا ش ــت زی گرف
کــه بضاعــت آن )دولــت( در ایــن حــوزه کامــل نیســت و ظرفیــت شــما )انجمن/ســندیکا( را هــم بــا همــکاری  کــه وجــود دارد ایــن اســت  اشــتباهی 
کنــار شــما  گــر بجــای اینکــه در جایــگاه شــما بنشــیند در  گــر دولــت ظرفیــت شــما )انجمن/ســندیکا( را بشناســد و ا و هم اندیشــی کامــل نمی کنــد. ا
کــه دولــت نیــز می توانــد در مســائل شــما کمک کننــده باشــد نــه این کــه  گــر شــما )انجمن/ســندیکا( هــم بپذیریــد  بنشــیند و باهــم تصمیــم بگیریــد و ا
فکــر کنیــد دولــت بــه نفــع خــود کار می کنــد، همگــی بــه نفــع مــردم، مملکــت و اقتصــاد عمــل کننــد تــا حــد زیــادی ایــن مشــکات حــل خواهــد شــد.

کند؟  ● که نگاه دولت به سندیکاها باید تغییر  نظر شما این است 
کــه شــامل ســندیکای شــرکت های  هــر دو بایــد تغییــر یابــد. نــگاه دولــت بایــد بــه اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی در صنعــت ســاختمان 
ســاختمانی و ســندیکاهای هم تــراز بــا مــا ماننــد ســندیکای تأسیســات، ســندیکای نفــت و گاز و ســندیکاهای بــزرگ و برتــر تغییــر کنــد؛ یعنــی ســعی 

ــر آن ظرفیــت اســتفاده کنــد. کث کنــد از حدا
کثــر کمــک را بکننــد؛ یعنــی بی تفــاوت بــه ایــن موضــوع نباشــند. به طــور مثــال  نــگاه ســندیکاها و نــگاه تشــکل ها هــم بایــد ایــن باشــد کــه بتواننــد حدا
گــر جایــی رفتنــد و مشــاهده کردنــد کــه یــک پروســه یــا قانونــی علی رغــم اینکــه درســت هــم می گوینــد کــه تغییــر نمی کنــد، ولــی مســیر بی تفاوتــی را هــم  ا
گــر دستشــان بــاز باشــد در  نرونــد و نگوینــد کــه نــگاه دولــت از بــاال بــه پاییــن اســت و قوانیــن را تغییــر نمی دهــد؛ اتفاقــًا دولت هــای مــا نشــان داده انــد کــه ا
خیلــی از مــوارد تعامــل می کننــد منتهــا ایــن امــر بســتگی بــه افــرادی دارد کــه در مســئولیت های مختلــف دولتــی قــرار گرفته انــد. به طــور مثــال تیــم آقــای 
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نوبخــت در ســازمان برنامــه و بودجــه، در حــوزه مــا کــه فنــی و اجرایــی اســت، آدم هــای تعامل پذیــری قــرار دارنــد و بــا صنعــت تعامــل می کننــد، ولــی خیلی 
از ســازمان ها هســتند کــه اسمشــان را نمی بــرم مســیر تعاملــی را طــی نمی کننــد و بــا عملکــرد خــود ایــن مســیر تعاملــی را می بندنــد.

کــه کســی در ســندیکا قــرار می گیــرد بایــد مســیر  هنگامی کــه کســی در یــک جایــگاه دولتــی قــرار می گیــرد بایــد مســیر تعامــل را بــاز کنــد و هنگامــی هــم 
پذیــرش ایــن تعامــل را ایجــاد کنــد؛ یعنــی مــا )انجمن/ســندیکا( بپذیریــم کــه تعامــل کنیــم و آن هــا )دولــت/ ســازمان های دولتــی( هــم بپذیرنــد کــه 
کثــر قضایــا حــل خواهنــد  گــر چنیــن نگاهــی داشــته باشــیم ا تعامــل کننــد و ایــن تعامــل بایــد در جهــت حفــظ منافــع دولــت، شــرکت ها و اقتصــاد باشــد. ا

گــر هــر یــک فقــط بــه منافــع خــود اهمیــت بدهنــد مســائل نه تنهــا حــل نمی شــوند بلکــه روزبــه روز بدتــر هــم خواهــد شــد. شــد، ولــی ا

کارهایــی انجــام داده انــد و چــه راهــکاری بــرای ایجــاد ایــن   ● ســندیکاها و انجمن هــا بــرای ایجــاد ایــن تعامــل و تقویــت آن چــه 
تعامــل وجــود دارد؟

کــه از ظرفیتشــان بیشــتر اســتفاده شــود؛ هنگامی کــه یــک  کار و اولیــن بحثشــان ایــن اســت  همیشــه ســندیکاهای مردم نهــاد راه دارنــد بــرای ایــن 
کنیــد؛ یعنــی در خــودش ایــن ظرفیــت را می بینــد. به عنــوان مثــال می گوییــم در حــوزه  ســندیکایی می گویــد از ظرفیــت مــن بیشــتر اســتفاده 
قانون گــذاری مجلــس می توانــد از نظــرات مــا اســتفاده کنــد. مثــًا وقتــی قانونــی در حــوزه تجــارت در حــال تدویــن اســت بایــد بــا تجــار و کســانی کــه در 
گــر بتوانــد یــک تاجــری  زمینــه تجــارت فعالیــت می کننــد مشــورت کنــد. امــکان دارد یــک نماینــده مجلــس پزشــک باشــد و ایــن مهــم نیســت، ولــی ا
ــون را پیــاده کنــد. در حــوزه مــا هــم همین طــور اســت، هنگامی کــه شــما در حــوزه  ــد بهتریــن قان کــه طــرف مشــورت باشــد شــاید بتوان کنــد  را پیــدا 
کار را می داننــد و در کــف بــازار کار ســاختمان هســتند مشــورت کنیــد. کــه جنــس آن  ســاختمان یــا صنعــت احــداث فعالیــت می کنیــد بایــد بــا افــرادی 
چــون مــا به صــورت عملــی حــس می کنیــم و بــا قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا حــوزه خودمــان زندگــی می کنیــم، راحت تــر می توانیــم راهکارهــا را ارائــه 
گــر بخشــنامه، مقــررات، ضوابــط یــا قانونــی می خواهــد در ایــن حــوزه  کــه مســیرهای تعاملــی بــاز شــود؛ یعنــی ا بدهیــم. اولیــن راهــکارش ایــن اســت 
کــه نماینــده وجــود داشــته باشــد نــه اینکــه دولــت بگوینــد مــن  تدویــن شــود بــا نظــرات مــا همــراه باشــد، منظــور از نظــرات مــا نظــرات جاهایــی اســت 
کــه شــرکت ها بــه آن اعتمــاد دارنــد و مرجــع اســت.  نظــر فــان شــخص یــا فــان جــا را گرفتــه ام و ایــن نظــر همــه اســت، خیــر. نظــر آن کانون هایــی 
گــر مهنــدس اروپایــی،  به طــور مثــال در بحث هــای فنــی و مهندســی هنگامی کــه می گوییــد از اســتاندارد ISTM اســتفاده کرده ایــد، طــرف مقابلتــان ا
ــازی و  ــک استانداردس ــه ی ــم ب ــکلی ه ــای تش ــوزه کاره ــیده اید. در ح ــتانداردی رس ــک اس ــه ی ــه ب ک ــود  ــه می ش ــد متوج ــی و ... باش ــی، ایران آمریکای
ــد  ــاختمان این چنیــن اســت، آن بای ــاختمانی در حــوزه س ــد نظــر ســندیکاهای س ــه می گویی ــد رســیده باشــید، هنگامی ک ــازی بای ــه یــک مرجــع س ب
ــاد  ــت ایج ــد آن مرجعی ــازه ده ــت اج ــم دول ــد و ه ــاد کنی ــان ایج ــم خودت ــی ه ــد؛ یعن ــاد کنی ــت را ایج ــد آن مرجعی ــما بای ــد، ش ــته باش ــت داش مرجعی
شــود. به طــور مثــال هنگامی کــه شــما دربــاره حــوزه کاری نفــت و گاز صحبــت می کنیــد، خــب مــا یــک ســندیکای نفــت و گاز داریــم، در ایــن مــورد 
کــرات قــرار بگیــرد و یــا هنگامی کــه دربــاره حــوزه ســاختمان صحبــت می کنیــد بایــد ســندیکا ســاختمانی  آن ســندیکا بایــد به عنــوان مرجــع طــرف مذا
گــر ایــن مرجعیــت را قائــل باشــیم، می توانیــم بــا آن مرجــع دربــاره امــورات مرتبــط بــا آن کار مشــورت کنیــد، در ایــن صــورت تصمیم گیرنــده  باشــد. ا
ــا ســازمان ها و تشــکل های مرتبــط را  قطعــًا تصمیــم بهتــری خواهــد گرفــت. ایــن مهم تریــن راهــکار اســت، اینکــه مــا فضــای تعاملــی و مشــورتی ب
داشــته باشــیم و ایــن تشــکل ها و نهادهــا از طــرف حکومــت و دولــت به عنــوان بازوهــای مشــورتی و کمک کننــده در فراینــد تصمیم ســازی در نظــر 
کــه می خواهنــد آن را اجــرا کننــد بایــد  کــه گفتــم دولــت در قوانیــن خــود ایــن را می نویســد ولیکــن کســانی از دولــت  گرفتــه شــوند. البتــه همان طــور 

ایــن را ملکــه ذهــن خــود کننــد تــا قطعــًا اجــرا شــود.
ــا  ــا م ــه ب ک ــی  ــازمان های دولت ــا س ــات را ب ــترین تعام ــه بیش ک ــتیم  ــواردی هس ــزء م ــًا ج ــاختمانی اتفاق ــرکت های س ــندیکای ش ــا در س ــر آن م ــاوه ب ع
ــکن  ــرو و وزارت راه، مس ــا وزارت نی ــن ب ــم، همچنی ــی داری ــیار خوب ــل بس ــه تعام ــازمان برنامه وبودج ــا س ــال ب ــور مث ــم. به ط ــتند  داری ــاط هس در ارتب
و شهرســازی، ولیکــن ایــن تعامــل نوســان داشــته و در ســال هایی بســیار خــوب بــوده و در ســال هایی هــم خیلــی بــد بــوده اســت. اتفاقــًا درب 
ــاق  ــت های آن از ات ــه سیاس ک ــا  ــت از آنج ــوده اس ــا ب ــه اینج ک ــی  ــت و هرکس ــوده اس ــاز ب ــل ب ــرای تعام ــواره ب ــاختمانی هم ــرکت های س ــندیکای ش س
ــرار داشــته اند  ــه در ســازمان ها ق ک ــه کســانی  ــل ایــن تعامــل ب ــا از طــرف مقاب ــد همین طــور اســت، ام ــره هســتند بیــرون می آی ــه هیئت مدی ک فکــری 

ــوده اســت. ــر ب ــه از ایــن ظرفیــت اســتفاده کننــد فضــای تعامــل بهت ک ــر آن هــا می خواســتند  گ بســتگی داشــته اســت. ا
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آیا این مربوط به شایسته ساالری است؟  ●
مــن نمی گویــم شایسته ســاالری؛ بــه هــر حــال هرکســی کــه در هــر ســمتی در دولــت قــرار می گیــرد، از طــرف کســی کــه انتخــاب می شــود یــک معیارهایــی 
دارد و از نظــر او آن فــرد شایســته بــوده اســت و شــما نمی توانیــد بگوییــد هنگامی کــه یــک رئیس جمهــور وزیــری را انتخــاب می کنــد معیارهــای 
ــرای آن در نظــر نگرفتــه اســت بلکــه قطعــًا مدنظــر قــرار داده اســت. همچنیــن نمی توانیــد بگوییــد یــک وزیــر شایســته نیســت  شایســته بــودن را ب
زیــرا باالخــره مجلــس شــورای اســامی وزیــر را طــی یــک فراینــد و برنامــه ای تأییــد می کنــد و بــه برنامه هــای آن فــرد رأی می دهــد؛ آن وزیــر هــم 
کــه می شناســد انتخــاب کنــد. لــذا نمی توانیــم  هنگامی کــه همکارانــش را در ســازمان انتخــاب می کنــد ســعی می کنــد تــا بــر اســاس شایســتگی هایی 
بگوییــم یــک فــرد شایســته تر اســت و دیگــری نیســت؛ بلکــه ایــن برمی گــردد بــه اینکــه نــگاه و تعامــل آن فــرد بــا بخــش خصوصــی چگونــه اســت. 
کــه از ظرفیــت بخــش خصوصــی اســتفاده کنــد  گــر ایــن نــگاه را داشــته باشــد  نــگاه و اعتقــاد آن فــرد بــه بخــش خصوصــی و خــودش مؤثــر اســت، ا
گــر نگاهــش ایــن باشــد کــه اســتفاده نکنــد خــب تعامــل ســخت تر خواهــد شــد. درواقــع متولیانــی کــه قــرار اســت برنامه هــا  تعامــل بهتــر می شــود، ولــی ا
کــه اهمیــت آن هــا در  کــه آن قوانیــن نوشــته و مصــوب شــده در مجلــس و دولــت قوانیــن الزمــی بوده انــد  را اجــرا کننــد بایــد بــاور داشــته باشــند 
کــه ایــن قوانیــن را اجــرا کننــد ایــن مســائل حــل خواهــد شــد. گــر آن هــا بــه ایــن نکتــه برســند  اجرایشــان اســت نــه اینکــه فقــط وجــود داشــته باشــند، ا
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11- مسعود رسولی؛ دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور

لطف برای ورود به بحث ابتدا اطالعات زمینه ای از خود و فعالیت های انجمن بفرمایید.  ●
کار زمینــه ای بنــده در حــوزه پژوهــش و آمــوزش بــوده اســت. شــاخه ای از دامپزشــکی بحــث بهداشــت و بازرســی گوشــت  مــن دامپزشــک هســتم و 
ــش  ــوم در آن بخ ــن ش ــر انجم ــه دبی ــش از اینک ــم و پی ــش کار می کن ــی در آن بخ ــوزه تخصص ــده در ح ــه بن ک ــت  ــی اس ــواد غذای ــت م ــرل کیفی و کنت
کــه فــردی علمــی و صنفــی باشــد و ایــن بــه  کنــد  کــه کســی را به عنــوان دبیــر انتخــاب  فعالیــت می کــردم. خداراشــکر تشــکل مــا بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه به طــور مثــال در صنعــت خــود مــا، بیــن دانشــگاه، صنعــت و دولــت  کــه وارد مســائل صنفــی شــوم. علــت اصلــی آن هــم ایــن بــود  کــرد  مــن کمــک 
فاصلــه زیــادی وجــود دارد و ایــن انتخــاب باعــث شــد کــه مــن بتوانــم ایــن فاصلــه را کمتــر کنــم و خداراشــکر صنــف مــا بــه همیــن دلیــل صنــف موفقــی 
کــه شــخصی  بــوده اســت؛ چــه دولــت بــرای تدویــن دســتورالعمل ها و بخشــنامه های خــودش بــا مــا ارتبــاط می گیــرد و خیلــی بــرای دولــت بهتــر شــد 
ماننــد مــن یــا دیــدگاه هیئت مدیــره انجمــن کــه بنــده را انتخــاب کرده انــد و هــم اعضایمــان بــا بخــش دولتــی ارتبــاط دارنــد و راجــع بــه بخشــنامه ها، 
ــه  ــن ب ــنامه ها و قوانی ــتورالعمل ها و بخش ــرای دس ــکلی در اج ــر مش گ ــم و ا ــت می کن ــات صحب ــا مقام ــان ب ــان خودش ــا زب ــن ب ــتورالعمل ها و قوانی دس

وجــود آیــد مــن ســعی می کنــم از مســیر خودشــان برایشــان پیــش ببــرم.
ع دیگــر هــم در ارتبــاط بــا بحــث کارهــای علمــی و دانشــگاهی اســت، باالخــره اســاتید دانشــگاهی و پژوهشــگران کارهــای علمــی و پژوهشــی  موضــو
کــه در صنعــت هیــچ اســتفاده ای نــدارد و واقعــًا بودجــه مملکــت و وقــت خودشــان را هزینــه می کننــد و هــدر مــی رود. از این طــرف  را انجــام می دهنــد 
کــه فعالیت هــای علمــی، پژوهشــی و تحقیقاتــی در صنعــت انجــام شــود، ولــی دانشــگاه اطاعاتــی از آن  هــم مــا بعضی اوقــات واقعــًا نیــاز داریــم 
کــز علمــی بیشــتر کنیــم. مــا جــزء معــدود تشــکاتی هســتیم کــه بــا تعــدادی  نــدارد. این هــا باعــث شــد کــه مــا مقــداری ارتباطمــان را بــا دانشــگاه ها و مرا
ــم. از  ــا آن هــا داری ــم و ارتبــاط نزدیــک کاری ب ــی فعــال در حــوزه خودمــان تفاهم نامــه داری ــا دو دانشــگاه اصل ــی پژوهشــی و علمــی و ب ــز اصل ک از مرا
معــدود تشــکاتی هســتیم کــه برگزارکننــده ســاالنه کنگــره علمــی صنعــت گوشــت هســتیم کــه ایــن کنگــره هــم یــک شــورای سیاســت گذاری مشــورتی 
کــه اســاتید دانشــگاهی در آن حضــور دارنــد؛ ایــن کنگــره باعــث شــده  کــه در آن مســئوالن دولتــی حضــور دارنــد، هــم یــک کمیتــه علمــی دارد  دارد 

کــه روابــط را بیــن دولــت و دانشــگاه و صنعــت نزدیک تــر کنیــم و ارائــه مقــاالت و ســخنرانی ها هرســاله در آن کنگــره انجــام می شــود. اســت 
ــان  ــف خودم ــای صن ــان اعض ــن می ــت؛ همچنی ــام داده اس ــه جانبه انج ــه س ــردن رابط ک ــر  ــاره نزدیک ت ــن درب ــه انجم ک ــود  ــی ب ــا فعالیت های این ه
هــم هنگامی کــه منطقــی می نشــینیم و بــا یکدیگــر صحبــت می کنیــم قطعــًا نتایــج بهتــری می گیریــم. به طــور مثــال مــا به طــور منطقــی بیــن 
گــر مــا بیاییــم کیفیــت، قیمــت و برنامه هایمــان را درســت کنیــم می توانیــم در بــازار رشــد بهتــری داشــته باشــیم؛ درنهایــت  اعضایمــان گفته ایــم کــه ا
ــه  ــت ســنتی ب ــه در حــال تبدیل شــدن از حال ک ــا هــم صنعتــی اســت  ــد رشــد کنــد. صنعــت م ــا یــک صنعــت بتوان ــد راضــی باشــد ت مصرف کننــده بای
گــذر هســتیم، بــرای اینکــه بتوانیــم بــازار را بــه دســت آوریــم حتمــًا بایــد دربــاره کیفیــت، قیمــت و ... مصرف کننــده  حالــت صنعتــی اســت و در دوره 
کــه مــن وابســته بــه مخاطبینــم هســتم و واقعــًا  ــا یــک خواننــده هــم می گویــد  کــه حتــی یــک بازیگــر و ی گــر نــگاه کنیــد می بینیــد  را راضــی کنیــم. ا
کنــد بایــد  کــه می خواهــد محصــول یــک تولیدکننــده را مصــرف  هــم آن مخاطبیــن مصرف کننــده و اســتفاده کننده نهایــی هســتند. درنهایــت کســی 
راضــی باشــد. بــه همیــن دلیــل مــا در تشــکلمان ســعی می کنیــم ایــن مــوارد را مــورد توجــه قــرار دهیــم تــا هــم دامــداران و تأمین کننــدگان مــواد اولیــه 

رضایتشــان جلــب شــود و هــم اینکــه بتوانیــم رضایــت مصرف کننــدگان را جلــب کنیــم.
ــا  ــاط ب ــاید ارتب ــه بایدوش ک ــت آن طــور  ــه دول ک ــی حقیقــت ایــن اســت  ــام می دهیــم، ول ــان انج ــا به صــورت روتیــن در صنفم ــه م ک ایــن کاری اســت 
ع واقعــًا در حــال آســیب زدن  انجمن هــا نمی گیــرد و قدرتــی بــه آن هــا نمی دهــد و همــواره می خواهــد قــدرت در دســتان خــودش بمانــد و ایــن موضــو
بــه بخــش خصوصــی اســت. بــه نظــر مــن دولــت اصــًا بخــش خصوصــی را درک نمی کنــد و نــگاه نمی کنــد کــه مــا می توانیــم مــاده اولیــه تأمیــن کنیــم 
کــه مــن بــا شــما در حــال صحبــت هســتم دولــت آمــده اســت و بــر روی قطعــات  یــا خیــر و یــا بــه کارگرانمــان رســیدگی می کنیــم یــا خیــر. همیــن امــروز 
خ مصــوب خــودش را بــرای مــا تأمیــن کنــد! دولــت بخــش خصوصــی  غ بــا نــر غ قیمــت گذاشــته اســت، ولــی هنــوز نتوانســته اســت یــک کیلوگــرم مــر مــر
و مرغــداران و یــا دیگــران را بــه تخلــف و دزدی محکــوم می کنــد و بالعکــس آن هــا دولــت را محکــوم می کننــد و هیــچ چرخــه مشــخصی بــرای کنتــرل 

آن وجــود نــدارد.
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گــذار می کــرد و خــودش بــه کارهــای مربوطــه می پرداخــت شــاید اآلن اوضــاع بهتــر  گــر از ابتــدا دولــت کارهــای تخصصــی را بــه بخــش خصوصــی وا ا
گــر نــگاه  کــه معمــواًل موفــق هســتند، به طــور مثــال انگلســتان یــا کل UK را ا بــود و ایــن قضیــه بهتــر کنتــرل می شــد. در تمــام دنیــا هــم کشــورهایی 
کــه تــا دویســت  کارگــر انگلســتان در مجمــع خــودش داشــت ایــن بــود  کــه حــزب  کنیــد بزرگ تریــن حزبــش حــزب کارگــری اســت. اولیــن هدفــی 
کلــی خوشــحال بودنــد؛ یعنــی اهدافشــان هــم  کــه موفــق بــه ایــن کار شــدند  ســال دیگــر در مجلسشــان نماینــده داشــته باشــند و بعــد از یکصــد ســال 
ــر قوی تریــن حزبشــان اســت. همیــن  کارگ کــه حــزب  ــگاه کنیــد می بینیــد  ــه کشــورهای تابعــه انگلســتان، ماننــد اســترالیا، ن ــر ب گ ــود. ا بلندمــدت ب
کــه درنهایــت بــه مــردم و مصرف کننــده وابســته ایم، دولــت هــم بایــد همیــن دیــدگاه را  کــه مــا بــه تشــکل ها و بخــش خصوصــی داریــم  دیدگاهــی 
کــه ســال دیگــر هــم در  کــه اآلن دارم بــا شــما صحبــت می کنــم مجبــورم خدماتــی را بــه اعضایــم بدهــم  داشــته باشــد. مــن به عنــوان یــک تشــکلی 
انجمــن بماننــد و حــق عضویتشــان را بپردازنــد؛ دولــت هــم بایــد همین طــور باشــد، بایــد ایــن را بدانــد کــه بایــد بــه نحــوی بــه مــردم خدمــات بدهــد که 
مــردم آن را بپذیرنــد و نگهــش دارنــد، ولــی بــرای مــا بالعکــس اســت، به طــور مثــال بــه شــهرداری هزینه هایمــان را می پردازیــم بجــای اینکــه آن هــا 
بیاینــد و از مــا بپرســند کــه چــه کاری برایتــان انجــام دهیــم، مــا بایــد بحــث کنیــم کــه فــان کار را برایمــان انجــام دهــد. دولــت هــم همین طــور اســت.

در حــال حاضــر صنــف مــا 85 عضــو دارد؛ یعنــی 85 کارخانــه، 25 هــزار نفــر فقــط لیســت بیمــه اعضــای تشــکل مــا هســتند و این هــا تمامــًا هزینــه 
گــر یــک نفــر بــرای 20 نفــر شــغل ایجــاد کنــد ملکــه بــه آن فــرد نشــان شــوالیه می دهــد. اینجــا یکــی دوتــا  اســت. در همیــن کشــور انگلســتان می گوینــد ا
کــرده، ایــن اصــًا کار کوچکــی  کار  کــه بالغ بــر 1500 پرســنل دارنــد؛ یعنــی یــک فــرد از بخــش خصوصــی 1500 نفــر را مشــغول بــه  از اعضــای مــا هســتند 
کــه بایــد جایگاهــی  نیســت، ولــی واقعــًا هیــچ حمایتــی از آن نمی شــود. شــرکت های مــا هیــچ حمایتــی نمی شــوند، همچنیــن تشــکل و آن طــور 
ــدام ارگان طــرف حســاب هســتیم. نمی دانیــم ســازمان حمایــت از تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان حامــی چــه  ک ــا  ــا اصــًا نمی دانیــم ب ــدارد و م ن
کــدام ارگان بــا ماســت و  کنــار مــا؟ واقعــًا نمی دانیــم  کســی اســت؟ تولیدکننــده یــا مصرف کننــده؟ مــا واقعــًا نمی دانیــم تعزیــرات مقابــل ماســت یــا در 
کــه نتیجــه اش هــم می شــود  هیچ کدامشــان هــم بــا مــا نیســتند؛ یعنــی به جرئــت می توانــم بگویــم هیچ یــک از ارگان هــا بــا بخــش خصوصــی نیســتند 
کــه انجــام می دهــد بــرای خــودش و کشــورش اســت در هــر کاری وجــود نداشــته  کــه انســان هــر کاری  ایــن. وقتی کــه ملی گرایــی نباشــد و ایــن حــس 

باشــد آخــرش می شــود همیــن.

از نظر شما چه ضرورت و جایگاهی برای مشارکت انجمن ها در نظام حکمرانی و سیاست گذاری کشور وجود دارد؟  ●
کــه درســت و قانونــی فعالیــت دارنــد عضــو  کــه در تشــکل ها هســتند، در هــر تشــکل، بخــش و یــا موضوعــی، معمــواًل شــرکت هایی  معمــواًل کســانی 
کــه می دانیــد  آن هــا )تشــکل ها( می شــوند. زیــر پله ای هــا، بــدون مجوزهــا، متقلبــان و متخلفــان معمــواًل عضــو تشــکل نیســتند. همان طــور 
کــه  کار ثبــت می شــوند، یک بخشــی در اتــاق بازرگانــی و یک بخشــی اتــاق تعــاون روســتایی، ولــی جالــب اســت  یک بخشــی از تشــکل ها در وزارت 
گــر همیــن تشــکل مــا را نــگاه کنیــد می بینیــد کــه هــم در وزارت کار، هــم اتــاق بازرگانــی و هــم در اتــاق تعــاون هســتیم و در هــر ســه هــم خداراشــکر  شــما ا
کــه بیشــتر آنجــا ثبــت می شــویم و دولــت بایــد از انجمن هــا اســتفاده کنــد، ولــی آن کــه الزم و کافــی  ع ایــن اســت  خودمــان هســتیم، ولیکــن موضــو

باشــد اســتفاده نمی کنــد و نمی خواهــد قــدرت را بــه بخــش خصوصــی بدهــد.
گــذاری بــه بخــش خصوصــی، اصــواًل بایــد امــور کارفرمایــان را بــه کارفرمایــان و امــور  کــه وجــود دارد، بــر اســاس اصــل 44 قانــون و وا نکتــه ای هــم 
ع تشــکل داریــم، تشــکل های کارگــری و کارفرمایــی؛ به طــور مثــال نظام مهندســی  کارگــران را بــه تشــکل های کارگــری بدهنــد. مــا اصــواًل دو نــو
کــه کار می کننــد تشــکیل شــده اند و یــک بخش هــای  کشــاورزی و حتــی نظــام دام پزشــکی اصطاحــًا تشــکل های کارگــری هســتند؛ یعنــی از کســانی 
گــذار شــود بــه تشــکل های کارفرمایــی؛ به طــور مثــال، وقتی کــه  گذارشــده به نظــام مهندســی یــا نظــام دامپزشــکی درصورتی کــه این هــا بایــد وا مثــًا وا
ــرود از اتحادیــه گاوداران مجــوزش را  ــرود از نظام مهندســی مجــوز بگیــرد، درصورتی کــه بایــد ب یــک دامــدار می خواهــد بــرود و مجــوز بگیــرد بایــد ب

بگیــرد. بــه نظــر مــن ایــن ضعــف اجــرای قانــون اســت و در اینجــا قانــون درســت اجــرا نشــده اســت.

به نظر شما چرا درست اجرا نمی شود؟  ●
ــم، شــاید هرکســی زورش بیشــتر برســد و ارتباطــات بیشــتری داشــته باشــد کارهــا را در دســت می گیــرد. تشــکل مــا شانســی اســت، به طــور  نمی دان
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کــه کســی دیگــر  مثــال در یــک جلســه ای مــا را می شناســند و یــک کاری بــا مــا انجــام می شــود و چیــزی بــه مــا می گوینــد، یــک جلســه دیگــر می رویــم 
را می شناســند، یــک ارگانــی یکــی را می شناســد یکــی را نمی شناســد و معمــواًل کارهــا بــه ایــن ترتیــب پیــش می رونــد.

کارها بر اساس روابط پیش می روند.  ● بنابراین همه 
کــه می شناســد و رابطــه دارد کارهایــش بهتــر پیــش مــی رود. مثــًا  کنــد رابطــه ای اســت، آن کســی  بلــه بجــای اینکــه خــود دولــت بگــردد و پیــدا 
کــرد و توانســت از مجلــس بــرای  کــه رئیــس اتحادیــه زنبــورداران بــود، ایــن خانــم آن قــدر بــه مجلــس رفــت و بــا رابطــه پیگیــری  یــک خانمــی بــود 
اتحادیه شــان بودجــه بگیــرد و بــا آن آزمایشــگاه و ســاختمان تأســیس کــرد. بعضــی مواقــع یــک تشــکلی هســت کــه ارتباطــات دارد و بودجــه می گیــرد 

و کارهــای بــزرگ و مهــم انجــام می دهــد و ایــن واقعــًا خــوب نیســت، بایــد حــد و حــدود هرکســی در هــر کاری مشــخص شــود.
گــر بررســی و دقــت کنیــد، مخصوصــًا اتحادیه هایــی کــه زیرمجموعــه دولتــی  مــورد دیگــری هــم کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بعضــی از تشــکل ها را ا
ــر می توانســته کاری کنــد  گ ــوده ا ــت ب ــه خــودش ســی ســال کارمنــد دول ک ــرار می دهــد. کســی  ــت آدم هــای خــودش را آنجــا ق هســتند، معمــواًل دول
همان جــا انجــام مــی داده اســت دیگــر، حــاال ایــن فــرد بازنشســته می شــود و آن را بــه ریاســت اتحادیــه ای منصــوب می کننــد. ایــن درســت نیســت، 
کــه یــک پروســه انتخاباتــی دارنــد و معمــواًل هیئت مدیــره دارنــد و دبیــر انتخــاب می کننــد، ولــی اتحادیه هــا و کســانی  خوبــی انجمن هــا ایــن اســت 

کــه رئیــس یــا دبیــر اتحادیــه را انتخــاب می کننــد معمــواًل نفــوذ دولتی هــا در آن هــا اثرگــذار اســت.

کانــون   ● کــه انجــام شــد، در قانــون و اساســنامه چیــزی تحــت عنــوان اتحادیــه وجــود نــدارد و بــه آن هــا  البتــه طــی بررســی 
می گوینــد.

ــا اتــاق و  ــر اســاس همــان قوانیــن تعــاون روســتایی ی اصــواًل هــم همین طــور اســت. مــا به طــور مثــال اتحادیــه تعاونی هــا داریــم؛ یعنــی تعاونی هــا ب
ــف  ــا صن ــود، آن ه ــت می ش ــه ثب ــاف اتحادی ــا در اصن ــتند و ی ــن هس ــا انجم ــکل های م ــًا تش ــا مث ــوند؛ ی ــه ش ــم اتحادی ــا ه ــد ب ــاون می توانن وزارت تع
ع  هســتند، در خــود اتــاق اصنــاف و معاونــت اصنــاف وزارت صمــت هســتند. واقعــًا دربــاره تشــکل ها اطاع رســانی درســتی نیســت؛ یــک موضــو
کــه چنیــن شــورایی اصــًا درجایــی  کــه خــودش را رئیــس شــورای تأمیــن دام کشــور معرفــی می کنــد  خنــده داری هســت حتــی، یــک آقایــی هســت 
کــه ایــن آقــا مــی رود در BBC مصاحبــه می کنــد، در برنامــه زنــده تلویزیــون مصاحبــه می کنــد. چنــد روز  هــم ثبــت نشــده اســت. جالــب اینجاســت 
کــرده بودنــد کــه جنــاب آقــای فانــی رئیــس شــورای  پیــش یکــی از مدیــرکان وزارت جهــاد کشــاورزی دعوت نامــه داده بــود و ایــن آقــا را هــم دعــوت 
تأمیــن دام بــه فــان جلســه دعوتیــد. مــن رفتــم در جلســه و بــه ایــن مدیــرکل گفتــم آقــا شــما ایــن آقــا را دعــوت کرده ایــد در روزنامــه رســمی یــا جایــی 
کــه نــه و جریانــش چیســت؟ مــن بــه ایشــان  کــه ایــن عنــوان را داشــته باشــد کــه اآلن دعوتــش کردیــد؟ ایشــان گفتنــد  دیگــر ثبتــی از ایــن آقــا دیده ایــد 
گفتــم کــه آقــای مدیــرکل ایــن آقــا متقلــب و متخلــف اســت و فقــط بــه دنبــال مجــوز صــادرات و داللــی اســت و اصــًا جایــی ثبــت نشــده اســت. ایشــان 
ــه  ــرد. خــب ایــن اطاعــات یک ســری اطاعــات کشــوری و محرمان ــی اطاعــات هــم می گی کل ــرد و  ــا مــن تمــاس می گی ــا هــرروز ب ــه ایــن آق ک ــد  گفتن
اســت؛ همیــن اآلن کشــور مــا در بحــران اســت و نبایــد اطاعــات کشــورمان بــه همیــن راحتــی جابه جــا شــود. هــر صنفــی بایســتی در کنــار دولــت باشــد 
گــر دشــمن مــا متوجــه اطاعــات محرمانــه شــود،  و حتــی اطاعــات محرمانــه آن صنــف را حفــظ کنــد. مــا در حــال حاضــر هــم در جنــگ قــرار داریــم و ا
کــه بــا دو ترفنــد کل مملکــت را بــه هــم بریــزد. مــا نبایــد اجــازه دهیــم اطاعــات بــه ایــن راحتــی جابه جــا شــوند. عــاوه بــر  به راحتــی کاری می کنــد 
دشــمن خارجــی مــن می گویــم دشــمن داخلــی بیشــتر از آن داریــم تــا بــه حــال دشــمنان خارجی مــان خیلــی کاری نکرده انــد، ولــی هرچــه می کشــیم 

از دشــمنان داخلی مــان بــوده اســت.
کننــد و زندگــی اش  کشــورهای دیگــر تحصیــل  ملی گرایــی نیســت. وقتــی یــک مســئولی اعتقــاد نــدارد بــه ایــران و بچه هایــش را می فرســتد در 
آن طــرف اســت و اعتقــادی بــه کشــورش نــدارد، کشــور هیچ وقــت نمی توانــد موفــق شــود. خــود فــرد مســئول اعتقــاد نــدارد، آن وقــت چطــور می توانــد 
کــه در دولــت  بــرای مملکــت کاری انجــام دهــد. خــود طــرف کارهــای بخــش خصوصــی اش را دارد، چطــور می توانــد بــرای مــردم کاری کنــد؟ کســی 
کــه  کامــًا در همــه نمی افتــد. ایــن چیــزی اســت  اســت بایــد خــودش را فقــط کارمنــد بخــش دولــت بدانــد، ولــی این طــور نیســتند و ایــن اتفــاق 
حداقــل بــرای همــه مشــخص شــده اســت، بــه هــر بخــش نــگاه کنیــم می بینیــم کــه چــه فســادهایی اتفــاق میافتنــد. اینکــه مــا می گوییــم بــه بخــش 
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گــر شــما می رویــد کاری انجــام می دهیــد همه چیــز  کــه در بخــش خصوصــی حداقــل همه چیــز رو اســت؛ یعنــی ا خصوصــی اعتمــاد کننــد ایــن اســت 
ع مخفــی در بخــش خصوصــی نداریــم؛ یعنــی یــک  مشــخص اســت و ســهم و درصــد هرکســی خیلــی مشــخص و آشــکار محاســبه می شــود و موضــو

مدیرعامــل بخــش خصوصــی اصــًا چنیــن چیــزی نــدارد و فســاد در بخــش خصوصــی معنایــی نــدارد.
کــه بــه دردشــان  کننــد  گــر احســاس  کنتــرل می شــوم، ا کــه پشــت ایــن میــز نشســته ام و دبیــر انجمــن هســتم سال به ســال  به طــور مثــال منــی 
کــه عضــو هســتند  می خــورم، بــه نفــع صنعتشــان هســتم و منافعشــان را حفــظ می کنــم مــن را نگــه می دارنــد، مثــًا مــن بــروم بــه شــرکت هایی 
بگویــم کــه بــه مــن پــول بدهیــد مــن هــوای شــما را دارم، آن هــا حتمــًا می گوینــد کــه مــا خودمــان تــو را انتخــاب کردیــم کــه بــه منافــع مــا رســیدگی کنــی 

آن وقــت پــول و رشــوه بدهیــم؟!

از نظر شما مشکالت اصلی انجمن ها در ارتباط با نظام حکمرانی چیست؟  ●
مشــکات اصلی شــان ایــن اســت کــه نظــام حکمرانــی بــه آن هــا اعتمــاد نــدارد و نمی خواهــد قــدرت را در اختیارشــان قــرار دهــد. مشــکل مــا ایــن اســت 

کــه قــدرت را بــه مــا نمی دهنــد.

چرا این قدرت و اعتماد را نمی دهد؟  ●
ــام و  ــت دارد مق ــرد جذابی ــرای آن ف ــه ب ک ــزی  ــا چی ــره تنه ــت، باالخ ــدرت اس ــال ق ــن دنب ــر م ــه نظ ــد ب کار می کن ــت  ــه در دول ک ــی  ــه کس ــرای اینک ب
قــدرت اســت. باالخــره هرکســی در هــر چیــزی یــک شــاخص و جایــزه ای بــرای خــودش در نظــر می گیــرد، مثــًا در فوتبــال گل زدن برایتــان معیــار 
کــه بــه دانشــگاه مــی رود و درس  کســی  گــر بــه دولــت بــروم همیــن اســت و بــه دنبــال جایــزه خواهــم گشــت.  و شــاخص می شــود. مــن هــم ا
کــه بــه دولــت مــی رود بــه دنبــال قــدرت و جایــگاه و مقــام اســت و جایــزه اش  می خوانــد دنبــال جایــزه و نمــره خــوب اســت. ازاین جهــت کســی 
کــردم  کار  کــه ســمت خوبــی بــه او بدهنــد و حــق هــم دارد، می گویــد مــن خــوب  کنــد انتظــار دارد  کار  گــر کســی چنــد ســال خــوب  ایــن اســت؛ یعنــی ا

و جایــزه می خواهــم.

کار مردم را انجام دهند؟  ● که  کردن به این نیست  کار  مگر خوب 
بایــد دیــد کــه بــرای خــود آن فــرد چــه جایــزه ای می خواهیــد در نظــر بگیریــد، حتــی ارتقــای مالــی نیــز بــر اســاس ارتقــای شــغلی اســت؛ یعنــی نمی توانیم 
کنــد و  کار کردیــد همــان کارمنــد جــزء بمانیــد، ولــی مــا بــه شــما حقــوق خــوب می دهیــم، بلکــه بایــد فــرد کم کــم رشــد  کــه شــما خــوب  بگوییــم 
کــه قــدرت را در دستشــان داشــته باشــند و هیچ وقــت ایــن  به مراتــب باالتــر بــرود. بــه همیــن دلیــل، چــون ایــن انتظــار را دارنــد، توقعشــان ایــن اســت 
کــه حتــی در بخش هــای  ــر نــگاه کنیــد می بینیــد  گ کنــار، ا ــه  کــه تشــکل هســتیم ب قدرتشــان را حتــی بیــن ارگان هــای دیگــر تقســیم نمی کننــد؛ مــا 
دولتــی بــه دنبــال ایــن هســتند کــه قــدرت را از یکدیگــر بگیرنــد، دو وزارتخانــه بــر ســر قــدرت دعــوا دارنــد آن وقــت بیاینــد و قــدرت را بــه مــا کــه بخــش 
خصوصــی هســتیم بدهنــد؟! چیــزی کــه خودشــان بیــن خودشــان بــر ســرش دعــوا دارنــد را بــه مــا نمی دهنــد؛ ماننــد اینکــه دو نفــر ســر ارث دعوایشــان 

کــه ارث بــه آن هــا تعلــق دارد ارث ببــرد. ج از کســانی  اســت و بگوینــد یــک نفــر خــار

بیشتر با چه سازمان هایی در ارتباط هستید؟  ●
ــازمان  ــا س ــکل ها ب ــتر تش ــم بیش ــر می کن ــن فک ــت. م ــاط اس ــت در ارتب ــازمان حمای ــاورزی و س ــاد کش ــت، وزارت جه ــا وزارت صم ــتر ب ــا بیش ــکل م تش

ــم. ــاط داری ــی ارتب ــا ســازمان دامپزشــکی خیل ــد. همچنیــن ب ــاط دارن حمایــت ارتب

ح می دهید؟  ● که با هر یک از این نهادها دارید را به صورت مصداقی شر مشکالتی 
کــه  کشــاورزی بایــد مرغــی  کــه بیــن وزارتخانه هــا وجــود دارد مــا هــم بــا آن درگیــر هســتیم. مثــًا اآلن وزارت جهــاد  به طــور مثــال اآلن درگیــری 
خ مصــوب تأمیــن کنــد. ســازمان حمایــت بــر اســاس قیمــت دان و ... یــک قیمتــی گذاشــته اســت،  به عنــوان مــاده اولیــه صنعــت ماســت را بــه نــر
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کــه  کــه باالخــره بازرگانــی، تأمیــن و قیمــت را در دســت دارد و می گویــد  غ تأمیــن کنیــم. وزارت صمــت هــم  خ مصــوب نمی توانیــم مــر ولــی مــا بــا آن نــر
غ مناســب باشــد، مــن )وزارت صمــت(  کنــد تــا قیمــت مــر کــه وزارت جهــاد نتوانســته اســت دان را بــرای مرغــدار درســت تأمیــن  بــه مــن ربطــی نــدارد 

کــه کل ایــن چرخــه تأمیــن انجــام شــود. می گویــم قیمــت ایــن اســت؛ یعنــی هنــوز نتوانســته اند میــان خودشــان بــه نتیجــه ای برســند 
ــت و  ــردم اس ــن م ــت کارش تأمی ــد صم ــه ای مانن ــک وزارتخان ــت، ی ــدار اس ــوق دام ــت از حق ــن و حمای ــاد کارش تأمی ــد جه ــه ای مانن ــک وزارتخان ی
تعییــن قیمــت بــرای مــردم برایــش مهــم اســت و دیدگاهــی از جانــت مرغــدار و دامــدار نــدارد؛ وزارت صمــت مثــًا می گویــد فقــط دو درصــد جامعــه 

ــد از آن ۹8 درصــد حمایــت کنــد. مرغــدار و دامــدار هســتند و مــن بای

مگر همان 98 درصد از آن دو درصد استفاده نمی کنند؟  ●
گــر آن دو درصــد از  گــر آن دو درصــد مرغــدار از بیــن بــرود مهــم نیســت، ولــی ا وزارت صمــت می گویــد مــن همــان ۹8 درصــد برایــم مهــم هســتند و ا
غ گیرشــان نمی آیــد! متأســفانه همیــن اســت و بخــش خصوصــی هــم خیلــی بــه دولــت اعتمــاد نــدارد، زیــرا آن قــدر  بیــن بــرود دیگــر آن ۹8 درصــد مــر
کــه دیگــر مــا هــم بــه آن هــا اعتمــاد نداریــم. همــواره می خواهنــد به صــورت مقطعــی  در شــرایط مختلــف وعــده داده شــده اســت و عمــل نشــده اســت 
کار خودشــان پیــش رود. همیشــه هنــگام انتخابــات کــه می شــود دوســتمان دارنــد و پیدایمــان می کننــد یــا مواقعــی کــه دولــت گرفتــار اســت و کمــک 

بخــش خصوصــی را می خواهــد مــا را پیــدا می کننــد، ولــی هنگامی کــه مــا گرفتاریــم کســی حالــی از مــا نمی پرســد.

گفتید چه مشکالتی دارید؟  ● که  با نظام مهندسی 
گــذاری بــه بخــش  گــر وا کــه قانــون درســت اجــرا نشــده اســت؛ یعنــی ا ــا نظــام دامپزشــکی مشــکلی نداریــم و اصولــش را گفتــم  ــا نظام مهندســی ی ب

ــه نشــده. ک ــرد  ــی انتقــال پیــدا می ک ــه تشــکل های کارفرمایــی هــم قدرت ــد ب ــود بای خصوصــی ب

با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی تعامل و مشکالتی دارید؟  ●
باالخره همه با این دو سازمان تعامل و مشکاتی دارند و کدام صنف و بخش با این ها درگیر و گرفتار نیست؟

کــه یــک  کــه خیلــی وقتمــان را می گیرنــد و خیلــی از لحــاظ روحــی بــه مــا آســیب می زننــد. بعضــی مواقــع هســت  بزرگ تریــن مشــکلمان ایــن اســت 
کــه مــا چقــدر بایــد بپردازیــم تــا تمــام شــود. چانــه زدن بــا این هــا، بی احترامــی بعضــی از این هــا و رفتارشــان بیشــتر  شــرکتی می گویــد مشــخص باشــد 

ــد. ــیب می زن آس

 یعنی روندشان درست است و فقط برخورد مناسبی ندارند؟  ●
کــه مالیــات واقعــی بپــردازد، همــه به صــورت توافقــی مالیــات  نــه روندشــان هــم درســت نیســت. شــما یــک شــرکتی را در ایــران پیــدا نمی کنیــد 
کارتــان پیــدا می کنــد؛ مگــر می شــود مــن بــه شــما بگویــم یــک متنــی را بنویســید و شــما  می دهنــد، چــرا؟ چــون اداره مالیــات باالخــره یــک خطایــی در 
ــه بیاییــد  ک ــد  ــد و بعــد می گوی ــا باالخــره یــک اشــتباهی در یــک جایــی پیــدا می کن ــردد ت ــط در آن نداشــته باشــید؟! اداره مالیــات هــم می گ یــک غل
ــاال  ــر مالیــات واقعــی بپردازیــم صنعــت کل کشــورمان ب گ ــده. کســی مالیــات واقعــی نمی دهــد، مــا ا ــه مــن ب ــا توافــق کنیــم و فــان مقــدار درصــد ب ت
کــه بایــد بپردازنــد می دهنــد و  کــه بایــد بپردازنــد می دهنــد و یک ســری هــم خیلــی بیشــتر از آن چیــزی  می آیــد. یک ســری خیلــی کمتــر از آن چیــزی 

حــد وســطی وجــود نــدارد.

آیا بر اساس روابط است؟  ●
ــردازد و آن  ــی می پ ــد و همــه کارهایــش رســمی و از راه درســت اســت معمــواًل بیشــتر از حــد قانون ــه رســمی کار می کن ک ــه رابطــه ای نیســت. کســی  ن

ــردازد. ــر می پ ــی کمت ــا خیل ــردازد و ی ــا نمی پ ــی نیســت ی ــه هیــچ فعالیتــش رســمی و قانون ک صنفــی 
کار یــک شــرکتی ایــراد نگیریــد؟ می رونــد بررســی می کننــد و آن قــدر از کار آن شــرکت ایــراد می گیرنــد تــا آخــر فــرد می گویــد  اصــًا مگــر می شــود شــما از 
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کــه می نشــینند و باهــم توافــق می کننــد. ایــن وضــع مالیــات در مملکــت ماســت. هیــچ  ــد بپــردازم؟ این طــور اســت  مــن تســلیمم، چنــد درصــد بای
جــای دنیــا این طــور نیســت، همــه جــای دنیــا مقــدار دقیــق محاســبه می کننــد و مبالغــش پرداخــت می شــود.

با بانک ها و بیمه ها چطور؟  ●
کــه چقــدر بــه آن هــا پــول داده ایــد و  کــه معــروف هســتند. بیمه هــا بــر اســاس آن توافقشــان می گوینــد بــر اســاس تــراز شــما  بانک هــا و بیمه هــا هــم 
کــه پــول بیشــتری بــه آن هــا بدهیــد و هیــچ  چقــدر از آن هــا خدمــات گرفته ایــد بــرای ســال بعــدی بــه شــما تخفیــف می دهنــد؛ یعنــی انتظــار دارنــد 
گــر تــا چنــد  کــه می گوینــد ا خدماتــی از آن هــا دریافــت نکنیــد تــا ســال دیگــر هوایتــان را داشــته باشــد؛ ماننــد همــان بیمه هــای شــخص ثالــث خــودرو 
گــر شــما بــه مــن دو میلیــون تومــان پــول بدهیــد و دیگــر چیــزی از مــن نخواهیــد می گویــم ســال دیگــر  ســال از آن اســتفاده نکنیــد تخفیــف می دهــم، ا

یــک میلیــون و ۹00 هــزار تومــان بدهیــد.
کــه می گیــرد چندیــن برابــر آن چیــزی  بانک هــا هــم اســمًا می گوینــد مــا فــان درصــد از شــما می گیریــم، ولــی بــا آن جریمه هــا و هزینه هــای جانبــی 

کــه بایــد بگیرنــد را می گیرنــد.

تسهیالت به راحتی در اختیارتان قرار می گیرد؟  ●
کار بانــک راحــت اســت، پول هــای مــردم را می گیــرد و بــه بخــش  کــه می گیرنــد هــم راحــت می گیرنــد.  تســهیات راحــت می دهنــد، ولــی آن چیــزی 
کــه بــه ســپرده ها می دهــد پورســانت خــودش را هــم برمــی دارد.  خصوصــی می دهــد و چیــز اضافه تــر هــم دریافــت می کنــد و عــاوه بــر ســودی 
کــرده اســت درحالی کــه  کــه بــا بانــک کار  کــرده اســت  کــه واقعــًا ســود  کــه وام را می گیــرد چــون روی تــورم ســود می کنــد احســاس می کنــد  آن کســی هــم 
کــه قیمــت  کلــی ســود نکــرده اســت، مثــًا از بانــک وام گرفتــه اســت و چنــد میلیــارد تومــان دســتگاه خریــده اســت و یک دفعــه می بینــد  به صــورت 
ــه  ک ــردازد و بعــد ســال بعــدی از آنجــا  ــر می پ ــرده ام ازاین جهــت ســود بانــک را راحت ت ک ــه مــن ســود  ک ــد  ــر شــده اســت و می گوی دســتگاهش دو براب
کــرده اســت. یکــی از دالیــل تــورم  کار  کــه بــا بانــک خــوب  تــورم زیــاد می شــود ایــن تــورم ســود بانــک را جبــران می کنــد و فقــط فــرد احســاس می کنــد 

عملکــرد بانک هاســت.

نمونه ای از تجارب جهانی درباره صنف خودتان در ارتباط با تعاملشان با دولت و نظام حکمرانی می شناسید؟  ●
کار می کردنــد و خیلــی تشــکل موفقــی بودنــد. معمــواًل  کــه ماننــد تشــکل مــا بــود و دربــاره تأمیــن گوشــت  مــن در اســترالیا یــک تشــکلی را دیــدم 
کــه گفتــم احــزاب کارگــری قــوی دارنــد و  کشــورهای پیشــرفته ماننــد فرانســه و انگلســتان تشکل هایشــان خیلــی قــوی هســتند، حتــی همان طــور 

ــرده اســت. ک ــذار  گ ــه بخــش خصوصــی وا ــی از مــوارد را ب ــًا دولتشــان خیل واقع
کــه در هــر زمینــه ای وجــود دارنــد. کشــورهای  کــه مــا داریــم تعــدد بنگاه هــای کوچــک در کشــور اســت. بنگاه هــای کوچکــی  مشــکل دیگــری هــم 
خارجــی معمــواًل شــرکت های خیلــی بــزرگ دارنــد، مــن خــودم شــخصًا دوســت داشــتم یــک جزئــی از یــک کل باشــم تــا کلــی از یــک جــزء؛ یعنــی اینکــه 
گــر مــن توانمنــد باشــم و مدیــر یــک شــرکت بســیار بــزرگ باشــم تــا اینکــه مدیــر یــک شــرکت بســیار کوچــک باشــم کــه نهایتــًا 8 کارگــر داشــته باشــد. مــن  ا
کــه بــرای شــرکت پخــش دارو در یــک اســتانی بــود،  کــه اآلن رو بــه تعطیلــی اســت؛ شــرکت مــن نهایتــًا ۹ پرســنل داشــت  یــک شــرکت دارویــی داشــتم 
کــود و  کــه بتوانــد بــذر و  کــه اصــًا اقتصــادی نیســت  کــه یــک زمیــن کوچکــی دارد  گــر صادقانــه بگویــم اصــًا اقتصــادی نبــود؛ ماننــد یــک کشــاورزی  ا
کــه کار می کنــد بایــد کارش اقتصــادی  ســم آن را تهیــه کنــد و یــا اینکــه بتوانــد اقتصــادی کشــت و برداشــت کنــد و محصولــش را بفروشــد. هرکســی 
کار را انجــام دهــد و  باشــد، یــک مرغــدار کوچــک کارش اقتصــادی نیســت، ولــی یــک شــرکت بــزرگ کارش اقتصادی تــر اســت. دولــت هــم بایــد ایــن 

بایــد بتوانــد ســرمایه ها و شــرکت ها را بــا هــم لینــک کنــد.

کنار هم جمع شوند؟  ● کند یا اینکه خودشان در  کار را  دولت باید این 
گــر هــم ایــن ضوابــط را ایجــاد نمی کنــد حداقــل بــه بنگاه هــای کوچــک وام ندهــد. اآلن نــگاه  کنــد، ا دولــت می توانــد ضوابــط خاصــی را ایجــاد 
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گــر بــا جیــب خودشــان هــم ایــن کارخانــه را زده  کــه تســهیات دولــت را گرفته انــد و یــا اصــًا ا کنیــد مــا بــاالی 230 کارخانــه لبنــی در کشــور وجــود دارد 
کــه  باشــند باالخــره پــول مملکــت هزینــه شــده اســت، این همــه کارخانــه خالــی چــه فایــده ای دارد؟ در دنیــا معمــواًل یــک شــرکت بــزرگ وجــود دارد 
کــه بــرای یــک شــرکت خیلــی  50 کارخانــه کوچــک دیگــر بــرای آن کار می کننــد. به طــور مثــال یــک نفــر یــک مزرعــه مرغــداری 10 هــزار متــری دارد 
بــزرگ کار می کنــد؛ آن شــرکت بزرگ تــر بــه آن جوجــه و دان را می دهــد و شــرکت کوچک تــر مزرعــه را مدیریــت می کنــد و همه چیــز را محیــا می کنــد و 

غ را می بــرد. درنهایــت آن شــرکت بــزرگ پــس از بــه نتیجــه رســیدن می آیــد و مــر

با اتاق اصناف و بازرگانی و ... ارتباط دارید؟  ●
مــا عضــو اتــاق بازرگانــی و تعــاون هــم هســتیم، ولــی خــب آن هــا هــم ماننــد مــا هســتند، مــا، انجمن هــا و صنــوف مختلــف، جمــع شــده ایم و شــده ایم 

آن هــا.

آیا آن ها نمایندگی می کنند و مشکالت شما را به گوش مسئوالن می رسانند؟  ●
کــه تشــکل ها معمــواًل بایــد تخصصــی باشــند، به طــور مثــال مــا یــک اتــاق بازرگانــی داریــم، مســئوالن  کــه اتاق هــا دارنــد ایــن اســت  مشــکل عمــده ای 
غ و گوشــت، پتروشــیمی  جلســه تنظیــم بــازار می گذارنــد و نماینــده اتــاق بازرگانــی بــه آن جلســه مــی رود. آیــا آن نماینــده در ارتبــاط بــا همــه صنایــع )مــر
ــًا فعالیــت اتــاق بازرگانــی و اتــاق تعــاون  کــه بجــای همــه تشــکل ها صحبــت کنــد! البتــه تقریب کــه صحبــت کنــد؟ نمی شــود  و ...( اطاعــات دارد 

خــوب اســت، ولــی خــب دولــت قدرتــی بــه آن هــا نمی دهــد.

با کدام سازمان بیشتر از همه مشکل دارید و مانع در صنعت شما ایجاد می کنند؟  ●
خ ما نمی گذارند، ولی خب کاری هم برایمان انجام نمی دهند. هیچ کدام چوب الی چر

گیرد؟  ● انتظار دارید چه اقدامی انجام دهند تا صنعت شما رونق 
کــه دولــت تشــکل های بخــش خصوصــی را بــه هــم متصــل کنــد و زنجیره هــا را بــه هــم وصــل کنــد. همــه تشــکل ها به نوعــی  انتظــار مــا ایــن اســت 
بــه هــم ارتبــاط پیــدا می کننــد، به طــور مثــال مــا تشــکل صنعــت گوشــت هســتیم، مــا را بــه تشــکل کشــتارگاه ها، دامــداران و مرغــداران وصــل کننــد و 

کــه شــما بــا ایــن ضوابــط ایــن مســیر را تــا انتهــا برویــد تــا عرضــه مــا را بــه یکدیگــر متصــل کنــد و دولــت فقــط نظــارت کنــد. بگوینــد 

کنید؟  ● که با یکدیگر ارتباط برقرار  خودتان تالش نکرده اید 
مــا خودمــان می خواهیــم بــه یکدیگــر مرتبــط شــویم، ولــی دولــت بایــد ایــن کار را انجــام دهــد؛ یعنــی دولــت بایــد ضوابطــی را تدویــن کنــد؛ یکجاهایــی 
ل می فروشــد، سوءاســتفاده  الزامــات دولتــی نیــاز داریــم. تــا وقتی کــه دولــت الــزام نکنــد دامــدار دامــش را بــه محــل رســمی بفروشــد و دامــدار بــه دال
گــر ایــن الــزام را بــه وجــود آورد  کــه دامــدار حتمــًا بایــد بــه افــراد و تشــکل مشــخصی دام خــود را بفروشــد. ا کنــد  می شــود. دولــت می توانــد بیایــد الــزام 
آن زمــان می توانــد کیفیــت، نیــاز و قیمــت را کنتــرل کنــد و برنامه ریــزی دقیقــی داشــته باشــد. مــا به صــورت داخلــی تــا یــک حــدی ایــن ارتباطــات را 

کــه دولــت یک ســری الزاماتــی را بــه وجــود آورد. برقــرار می کنیــم، ولــی در کل نیازمنــد ایــن اســت 

کــه   ● کارگــری یــک برنامــه دویســت ســاله داشــتند  کشــورهای اروپایــی و انگلســتان حــزب  در صحبت هایتــان فرمودیــد در 
بعــدازآن یــک نماینــده در مجلسشــان داشــته باشــند. شــما چنیــن برنامه هایــی داریــد؟

گــزارش عملکــرد می دهــم و برنامه هــای کوتاه مــدت، میان مــدت  کــه دارم و سال به ســال بــه اعضــای تشــکل  مــن جــزء معــدود تشــکل هایی هســتم 
و بلندمــدت خــودم را به عنــوان دبیــر انجمــن بــه ســمع و نظــر اعضــا می رســانم، ولــی فکــر نمی کنــم تشــکل های دیگــر چنیــن کاری را انجــام دهنــد.
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کنید؟  ● تالش نکردید که تشکل های دیگر را هم وارد برنامه های خودتان 
همین کــه مــن بتوانــم تشــکل خــودم را مدیریــت کنــم برایــم کافــی اســت. شــما بــا تشــکل های دیگــر هــم صحبــت می کنیــد، شــاید کمتــر کســی باشــد 
گــزارش عملکــرد ســاالنه ام را نشــانش  کــه تشــکل بــه چــه دردی می خــورد مــن  گــر کســی از مــن بپرســد  کــه ماننــد مــا این چنیــن برنامــه داشــته باشــد. ا
کــه تشــکل در آنجــا ثبــت شــده اســت و بــه اعضایمــان ارائــه می دهــم و برنامه هایــم را  گــزارش را ســاالنه بــه باالدســتی هایمان  می دهــم. مــن ایــن 

کار کننــد. کــه اصولــی و بــا برنامــه  اعــام می کنــم. تشــکل های بهتــر از مــا هــم زیــاد هســتند، ولــی همــه تشــکل هایی نیســتند 

مشکل اصلی کشور از نظر شما چیست؟  ●
کســی نمی خواهــد بیایــد. مــن  کشــور عــدم ملی گرایــی اســت و در همــه آدم هــا مــن ایــن را می بینــم، همــه می خواهنــد برونــد و  مشــکل اصلــی 
کلــی در ســازمان های مختلــف ســمت داشــتم و یکــی از دامپزشــکان  کتــاب و مقالــه نوشــتم و  کلــی  کــردم،  کلــی تــاش  خیلــی زحمــت کشــیدم و 
ــر بوده انــد همــه از ایــران رفته انــد،  کــه از مــن بســیار موفق ت ح هســتم و خیلــی از دامپزشــکان مــرا می شناســند، ولیکــن نــگاه می کنــم کســانی  مطــر
کــه هســتند شــرایط رفتــن را ندارنــد. ایــن بــرای یــک کشــور خیلــی بــد اســت. کشــورهای دیگــر به راحتــی نیروهــای متخصــص مــا  کســانی هــم 
کنــد تــا از میــان آن هــا  کشــور بایــد بــرای چندیــن هــزار انســان هزینــه  کننــد می برنــد. چقــدر یــک   را بــدون اینکــه هیــچ هزینــه ای برایشــان 
کــه می خواهنــد انتخــاب می کننــد و  کــه می خواهــد بیــرون بیایــد، ولــی اآلن کشــورهای دیگــر نــگاه می کننــد بــه کشــور مــا و کســانی را  آن کســی 

ــت. ــن اس ــا همی ــور م ــل کش ــن معض ــن؛ بزرگ تری کار ک ــن  ــرای م ــا و ب ــن بی ــور م ــه کش ــد ب می گوین
گــر  کــه بخواهیــم بــه آن ببالیــم. بــه چــه بایــد بالیــد؟ بــه اینکــه یــک روزی تمــدن داشــتیم؟ مــن واقعــًا نمی دانــم در کشــورم ا دیگــر ریشــه ای نمانــده 

کــه بــه چــه چیــز ایــن مملکــت می بالــی چــه جوابــی بایــد بدهــم! بــه سمت وســوی خوبــی نمی رویــم. روزی کســی از مــن بپرســد 
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چه ضرورت و جایگاهی برای مشارکت انجمن های حرفه ای و صنفی در سیاست گذاری و حکمرانی کشور قائل هستید؟  ●
ــا  کلیــه مراحــل اعــم از سیاســت گذاری ت کمیتــی در  در تمامــی جوامــع پیشــرفته شــاهد همــکاری و تعامــل شایســته بخــش خصوصــی و بخــش حا
کــه دولــت بــاور دارد تشــکل ها در بطــن مشــکات  اجــرای سیاســت ها هســتیم. دلیــل حضــور پررنــگ بخــش خصوصــی در ایــن جوامــع ایــن اســت 
ــد در حــل مشــکات پیرامــون مفیــد واقــع شــود. درواقــع  ــذا تجربیــات ایشــان می توان ــوده و معمــواًل خــود از جنــس بخــش خصوصــی هســتند و ل ب
کمیتــی تبدیــل بــه سیاســت اجرایــی شــود قبــًا توســط بخــش خصوصــی آزمون وخطــا شــده و نتیجــه بــرای  تئوری هایــی کــه شــاید توســط بخــش حا

ایشــان روشــن اســت. لــذا بــا اســتفاده از تجربیــات بخــش خصوصــی می تــوان جلــوی اتــاف وقــت و هزینــه را گرفــت.
کمیــت  متأســفانه هنــوز در کشــور مــا تشــکل ها بــه جایــگاه مطلــوب خــود نرســیده اند و هنــوز شــاهد ابــاغ بخشــنامه ها و دســتورالعمل ها از ســوی حا
کــه گاهــی نتایــج ایــن بخشــنامه ها و ابطــال آن هــا بســیار هزینه بــر و زمان بــر بــوده  بــدون در نظــر گرفتــن نظــر مشــورتی بخــش خصوصــی هســتیم 

اســت.
گرچــه تشــکل ها به صــورت خودجــوش بــرای کســب کرســی در دســتگاه های تصمیم گیرنــده در تــاش هســتند و تــا حــدودی هــم موفــق بوده انــد،  ا

کمیــت بایــد بــه بخــش خصوصــی تقویــت شــود و از پتانســیل تشــکل ها بیشــتر اســتفاده شــود. امــا بــه عقیــده مــا اعتمــاد حا

تجارب جهانی در زمینه همکاری انجمن های حرفه ای و صنفی با نظام حکمرانی چیست؟  ●
در حــوزه  به ویــژه  فرآیندهاســت.  و پیچیده ســازی  بوروکراســی  کاغذبــازی،  از  پرهیــز  دیــده می شــود  به وضــوح  پیشــرفته تر  آنچــه در جوامــع 
کلیــه امــورات مربــوط بــه تولیــد )اعــم از سیاســت گذاری ها،  کــه مصرف کننــده اصلــی در  ســامت برخــاف آنچــه در کشــور مــا در حــال انجــام اســت 
کمیــت نظارت کننــده اســت نــه تصمیم گیرنــده و ســایر وظائــف بــه  قیمت گــذاری و ...( تصمیم گیرنــده اســت در کشــورهای پیشــرفته نقــش حا

ــت. ــده اس ــل ش ــم حاص ــی ه ــج خوب ــًا نتای ــه عم ک ــده  ــی سپرده ش ــش خصوص بخ
پیشــرفت جامعــه در ابعــاد اقتصــادی و حتــی فرهنگــی زمانــی شــکل می گیــرد کــه تشــکل ها در کنــار دولــت به عنــوان بــازوی اجرایــی قــرار گیرنــد و بــه 

قانــون بهبــود فضــای کســب وکار بــا تکیه بــر تشــکل ها توجــه شــود.

مهم ترین مشکالت و مسائل اعضای صنف و حرفه شما در ارتباط با بوروکراسی و نظام حکمرانی کشور چیست؟  ●
کــردم در صنــف مــا، فرآیندهــا بســیار پیچیــده و زمان بــر اســت و به اصطــاح کاغذبــازی در ایــن صنعــت زیــاد اســت.  کــه اشــاره  متأســفانه همان طــور 
ــر  ــورات کم اهمیت ت ــرای ام ــا ب ــا هزینه ه ــود، ام ــرف ش ــدگان ص ــه ای تولیدکنن ــی و ریش ــکات اساس ــت روی مش ــرژی دول ــت و ان ــد وق ــه بای درحالی ک
کمیــت صورت پذیــر بســیاری از مشــکات حــل می شــود. ازجملــه  گــر همــکاری مناســب بخــش خصوصــی و دســتگاه حا صــرف می گــردد درحالی کــه ا

نیازهــا و ضرورت هــای تولیدکننــدگان در ایــن برهــه از زمــان به زعــم بنــده عبارت انــد از:
- تأمین به موقع، مکفی و با قیمت مناسب مواد اولیه به منظور افزایش ظرفیت تولید و دپوی استراتژیک اقام؛

- تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، ماشین آالت و قطعات خط تولید؛
کــز درمانــی و نیــز متمرکــز نمــودن تســهیات بانکــی ارزان در  - تأمیــن نقدینگــی واحدهــای تولیــدی بــا پرداخــت مطالبــات معــوق بیمارســتان ها و مرا

بخــش تولیــد و روان ســازی مراحــل دریافــت وام؛
گزینــه ارز متقاضــی بــرای  - رفــع موانــع غیرضــرور بانــک مرکــزی و بانک هــای عامــل دربــاره تعهــدات ارزی شــرکت ها و امــکان اســتفاده از 

ثبــات رویه هــا؛ اولیــه و ماشــین آالت و  مــواد  تأمیــن  تولیدکننــدگان جهــت 
کــه ارز دولتــی دریافــت نمی کننــد از قیمت گــذاری بــا توجــه بــه فرآینــد طوالنــی قیمت گــذاری و  کلیــه کاالهایــی  - خــروج کاالهــای غیراســتراتژیک و 

نوســانات و تغییــرات لحظــه ای مؤلفه هــای مؤثــر بــر قیمــت؛
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- ایجاد و تقویت انگیزه در واحدهای تولیدی با تأمین نیاز کشور از بخش تولید به جای واردات موازی کاالهای مشابه؛
- پرهیز از تحمیل هزینه های غیرضرور به ویژه در دوره بحرانی کرونا )اخذ هزینه های اضافه مربوط به IRC و ...(؛

- اتخــاذ تصمیمــات، مصوبــات و قوانیــن و آیین نامه هــای مربــوط بــه صنعــت و تجــارت حــوزه ســامت در دولــت، مجلــس و ســایر ارگان هــای 
اجرایــی و نظارتــی بــا حضــور نماینــدگان انجمــن تولیدکننــدگان؛

کیــد کنــم یکــی از اصلی تریــن وظائــف بخــش خصوصــی ارائــه راهکارهــای پیشــنهادی بــرای حــل معضــات اســت و در تشــکل مــا  الزم می دانــم تأ
کنــار اشــاره بــه مشــکات، راهکارهــا نیــز ارائــه شــده اســت. نیــز همــواره در 

راهکار پیشنهادی شما برای مشکالت و مسائل صنف و حرفه شما در تعامل با بوروکراسی کشور چیست؟  ●
کاهــش هزینه هــای تولیــد، می توانــد تولیــد را در مســیر واقعــی و صحیــح خــود قــرار دهــد. بــه عقیــده مــا  کاهــش بوروکراســی و  تــاش در مســیر 
گــذاری و برون ســپاری وظائــف  مهم تریــن راهــکار حــذف بوروکراســی فرآینــد محــور شــدن امــورات و اســتفاده از پتانســیل بخــش خصوصــی و وا

کمیــت بــه بخــش خصوصــی اســت. حا
انجمــن مــا نیــز همــواره اعــام داشــته بــا اســتفاده از ظرفیــت و پتانســیل کارگروه هــای تخصصــی و کمیتــه آمــوزش، تحقیقــات و توســعه می توانــد 

بســیاری از وظائــف محولــه از ســوی دولــت را بــر عهــده بگیــرد.

به طورکلــی چــه موانعــی پیــش روی مشــارکت انجمن هــای حرفــه ای و صنفــی در سیاســت گذاری و تصمیم ســازی می بینیــد و   ●
بــرای حــل ایــن موانــع چــه اقداماتــی می تــوان انجــام داد.

ــی  ــکل های صنف ــکل تش ــن مش ــده مهم تری ــر بن ــه نظ ــورمان ب ــی در کش ــی و دولت ــش خصوص ــف بخ ــح از وظائ ــف صحی ــازمان دهی و تعری ــدم س ع
اســت. هنــوز بــاور، اعتقــاد و اعتمــاد بــه بخــش خصــوص در کشــور مــا جــا نیفتــاده اســت و ایــن امــر هزینه هــای ســنگینی را بــه مــا تحمیــل می کنــد. 
گــر جایــگاه قانونــی و مناســب بــرای تشــکل ها تعریــف شــود بــدون شــک اثــرات مثبــت آن را در جامعــه از نزدیــک لمــس خواهیــم کــرد. در حــال حاضــر  ا
ع بحــران و بعــد از اجرایــی شــدن قوانیــن و ضوابــط، نظرخواهــی از بخــش خصوصــی انجــام می شــود. امیدواریــم مســئوالن  متأســفانه پــس از وقــو

کــه شایســته اســت از ظرفیــت تشــکل ها بهره گیــری نماینــد. آن گونــه 
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گر مقدمه ای هست، بفرمایید.  ● ح مسئله ای که خدمت شما ارسال شد ا با توجه به طر
کنــد، بایســتی یــک بازبینــی اساســی در تمامــی بخش هــا داشــته باشــیم، از سیســتم مدیریــت  کــه مملکــت توســعه پیــدا  گــر مــا بنــا داریــم  واقعــًا ا
گرفتــه تــا بخش هــای مختلــف دیگــر نیــاز بــه یــک بازبینــی اساســی دارد. مــن چنــد وقــت پیــش دعــوت شــده بــودم جلســه اســتراتژی  مملکتمــان 
گفتــم اصــًا ایــن سیســتم اداری و درواقــع نظــام اداری مملکــت مــا یــک نظــام بســیار بســیار قدیمــی و بــرای 50  صنعتــی وزارت صنایــع، 
ــم و  ــا داری ــا ادع ــه م ک ــور  ــد، همان ط ــه بزن ــر تن ــورهای دیگ ــه کش ــد ب ــت و می خواه ــعه اس ــال توس ــه دنب ــًا ب ــوری واقع ــر کش گ ــت. ا ــش اس ــال پی س
کنــار گذاشــتن شــعار و  کنونــی،  می خواهیــم انجــام دهیــم، بایســتی یــک بازبینــی اساســی در همه جــا داشــته باشــیم. بحــث اساســی در دنیــای 
بحــث رقابت پذیــری اســت. بــرای رقابت پذیــری هــم بایــد ابــزارش را آمــاده داشــته باشــیم. یــک ســخن زیبــا و حدیــث قدســی از حضــرت رســول 
کــه »کن فیکــون«، اراده می کنــد می شــود، حضــرت  ْســَبابها«، جالــب اســت خداونــد 

َ
 ِبأ

َ
ْمــور ِإاّل

َ ْ
ْن یْجــِری َاأل

َ
َبــی َاهلُل أ

َ
کــه می فرماینــد: »أ هســت 

کــه  رســول می فرماینــد خداونــد ابــا دارد از اینکــه امــری را بــه جریــان بینــدازد مگــر بــه اســبابش، این طــور نیســت؟! بنابرایــن مــا آدم هــای عــادی 
ــا ارده الهــی هــم بــه توســعه مــا  کنیــم ت حتــی میکــروب کوچکــی هــم در برابــر خــدای تبارک وتعالــی نیســتیم، بایســتی اســباب توســعه را فراهــم 

تعلــق بگیــرد.
ــران  ــرم ای ــع چ ــن صنای ــتان در انجم ــت دوس ــتگی را در خدم ــه اآلن دوران بازنشس ک ــت  کار در مملک ــه  ــال تجرب ــی س ــًا س ــا تقریب ــن، ب ــت م برداش

ــم. ــام دهی ــان انج کارم ــف  ــای مختل ــی در بخش ه ــی اساس ــک بازبین ــتی ی ــا بایس ــه م ک ــت  ــن اس ــم، ای می گذران

پژوهشــی کــه مــا در حــال انجــام آن هســتیم کل نظــام اداری را در برمی گیــرد کــه انجمن هــا بخشــی از آن هســتند؛ به طورکلــی   ●
ــری  ــه تأثی ــا چ ــتید و انجمن ه ــل هس ــور قائ ــی کش ــت گذاری و حکمران ــتم سیاس ــا در سیس ــرای انجمن ه ــی ب ــه جایگاه ــما چ ش

در ایــن سیســتم می تواننــد داشــته باشــند؟
کیــد شــده، همیــن بحــث تشــکل ها و بــه یــک  کــه متأســفانه علی رغــم اینکــه در قانــون اساســی مــا به صراحــت روی آن تأ یکــی از مســائل اساســی 
معنــی شوراهاســت. مــا شــوراها را بــه شــکل ظاهــری درســت کردیــم، ولــی متأســفانه درســت پیــاده نشــده اســت. یــک مرحلــه از توســعه یافتگی 
کارشناســی ایــن تشــکل های صنعتــی اســت، حــاال تشــکل های سیاســی ربــط زیــادی بــه مــا ندارنــد، ولــی بحــث اینکــه  بحــث اســتفاده از نظــرات 
کارشــناس هــم هســت بهتریــن مشــاور بــرای نظــام و  کار اســت و  کــه آلــوده ایــن  کنــد، کســی  گــر مملکــت واقعــًا می خواهــد توســعه صنعتــی پیــدا  ا
کــه متأســفانه در ایــن قســمت، دولــت مــا، مدیــران ارشــد مملکــت مــا، چــه در ســطح صنایــع و چــه درجاهــای  مســئوالن حکومتــی می توانــد باشــد؛ 
کــم اســتفاده می کننــد و ایــن واقعــًا یــک نقیصــه  کــه می توانــد به صــورت رایــگان در اختیارشــان قــرار داده شــود  دیگــر، می بینیــم از ایــن مشــاوره 

اساســی اســت.
ــا،  ــان و ایتالی ــل آلم ــی مث ــئوالن مملکت های ــات و مس ــه مقام ک ــد  ــادم می آی ــردم، ی ک کار  ــم  ــل و ه ــم تحصی ج ه ــار ــادی در خ ــدت زی ــون م ــن چ م
ــه  ک ــم  ــا می بینی ــا اینج ــی م ــد، ول ــت می دهن ــر اهمی ــکل های دیگ ــه تش ــی و البت ــکل های صنعت ــی تش کارشناس ــرات  ــه نظ ــبت ب ــیار نس ــیار بس بس
کــه علی رغــم اینکــه اصــًا  ــر خارجــی مقایســه می کنــم، می بینیــم  ــار یــک مدی ــا رفت کــه مــن ب ــی را  ــر ایران ــار یــک مدی این طــور نیســت؛ یعنــی رفت
ــا 

ّ
کْنــَت َفًظ ِ ِلْنــَت َلُهــْم َوَلــْو 

ســنت پیغمبــر خــدا این طــور بــوده، خداونــد تمجیــد می کنــد از حضــرت رســول و می فرمایــد: »َفِبَمــا َرْحَمــه ِمــَن اهلَلّ
ــِر ...«، اینکــه مــا مــدام می گوییــم مشــاوره، متأســفانه لقلقــه  ْم

َ ْ
ــْن َحْوِلــک َفاْعــُف َعْنُهــْم َواْســَتْغِفْر َلُهــْم َوَشــاِوْرُهْم ِفــی األ ــوا ِم

ّ
ْنَفُض

َ
ــِب ال َغِلیــَظ اْلَقْل

گرفتــه و دارد آن را  کــه حضــرت رســول واقعــًا پیــاده می کــرده، به تبــع آن بعــد از بیــش از هــزار ســال دنیــا هــم یــاد  زبــان ماســت، ولــی آن چیــزی 
انجــام می دهــد، مــا از آن غافلیــم و فقــط حــرف می زنیــم و تبلیــغ دینمــان فقــط در حــد همیــن حــرف زدن و مشــاوره هســت؛ بــرای مثــال، یــادم 
کــه مــا نفــت  گفــت  کــه رؤســای تشــکل های صنعتــی مملکــت جمــع بودنــد،  کــه یکــی از نخســت وزیران مشــهور ایتالیــا ســر یــک جلســه ای  می آیــد 
کــه انتخاب شــده هســتید؛ یعنــی برآمــده از انجمــن فــوالد، به عنــوان مثــال صنعــت فــوالد  نداریــم، ولــی شــما را داریــم، به عنــوان ســرمایه انســانی 
کــه بیایــی بــه مــن مشــاوره بــدی، پــس شــما  یــک نماینــده ای دارد مثــًا دبیــر انجمــن فــوالد بــه تمــام توانمنــدی و دانــش و تجربــه اش رأی دادن 
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کــه می دانیــد کشــوری ماننــد ایتالیــا و  کنــم. همان طــور  کــه مــن اینجــا برایتــان اجــرا  می شــوید چــاه نفــت مــن، هــر چیــزی می خواهیــد بگوییــد 
کــه بایســتی بــه بهتریــن نحــو ممکــن  کــه دارنــد همیــن ســرمایه انســانی اســت  کــه منابعــی ندارنــد و بســیار بســیار فقیــر هســتند، چیــزی  آلمــان 
کــه  کــه می رویــم می بینیــم  کار می گیرنــد، ولــی مــا هرجایــی  کارشناسی شــان را دریافــت می کننــد و واقعــًا بــه  از آن اســتفاده می کننــد، نظــرات 
کــه چهــل ســال اســت انقــاب شــده و دیکتاتــوری تمــام شــده اســت؛ یــک رفتارهایــی  کــه هنــوز  رفتارهــای مدیــران مــا متأســفانه به گونــه ای اســت 

کارشناســی دارنــد. بســیار بســیار زشــت، غلــط و درعین حــال غیــر 
گــر اشــتباه نکنــم ایــن قانــون  تجربــه ســه چهــار روز قبــل جالــب اســت. مــا یــک معضلــی داریــم بــه نــام جریمــه ای در قانــون مدیریــت پســماند، ا
کــه ایــن  ــا 23 مــاده؛ از وظایفــی  کاملــی اســت ب در ســال 83 تصویــب شــده، آیین نامــه آن هــم ســال بعــدش بــه تصویــب رســیده و یــک قانــون 
ــم، ایــن  کردی ــم بیــان  کــه چنــد روز پیــش خدمــت دوســتان بودی ــاق تهــران  کــه مــا در ات ــر عهــده محیــط زیســت گذاشــته در مــاده 23  ــون ب قان
کــه منظــور همیــن ســازمان محیــط زیســت اســت.  کــه می گویــد مســئولیت نظــارت و حســن اجــرای ایــن قانــون بــر عهــده ســازمان اســت  اســت 
کــه این هــا یــک جملــه  گفتنــد نظــارت بــر کل ایــن قانــون و مســئولیت حســن اجــرا، این طــور بــوده  حــاال رفتــار ایــن ســازمان محیــط زیســت، چــون 
کــه در آن می گویــد، مدیریــت اجرایــی پســماندهای صنعتــی بــر عهــده تولیدکننــده اســت. همیــن یــک جملــه  کردنــد از مــاده ۷ ایــن قانــون  پیــدا 
کــه بــدون مشــورت بــا صنعت گــران انجــام می شــود، در قانونــی بــه نــام قانــون ارزش افــزوده  کارشناســی نشــده مملکــت مــا  کارهــای  را بردنــد و در 
کــه هــر  کردنــد. بــه ایــن صــورت  کــه هیــچ ربطــی هــم بــه آن قانــون نــدارد اضافــه  کــه در دوران آقــای احمدی نــژاد تصویــب شــده اســت، جملــه را 
گرفــت. شــما  ــه آن تعلــق خواهــد  ــرای محیــط زیســت اقــدام نکنــد و پســماندش را مدیریــت نکنــد، یــک درصــد فــروش جریمــه ب کــه ب صنعتــی 
کــه مربــوط بــه قانــون مدیریــت پســماند اســت را در قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده  کارشناســی، جملــه ای را  کار غیــر  ببینیــد مجلــس مــا بــا یــک 
کــرده باشــند. در همیــن قانــون 23  کنــد، بــدون اینکــه اصــًا ابــزار آن را، آمــاده  کــه یــک درصــد جریمــه  کنــد  بیــاورد و بعــد آنجــا هــم موظــف 
کنــد، چــون مــا در خیابــان  مــاده ای مدیریــت پســماند گفته شــده وزارت کشــور موظــف اســت تســهیات و اعتبــارات الزم بــرای تهیــه زمیــن فراهــم 
کــه در جملــه حضــرت رســول هــم بــه آن  کــه همــان ابــزاری  کــه می رویــم آلودگــی ایجــاد می کنیــم، ولــی قانون گــذاران ایــن درک را ندارنــد  راه هــم 
کــه نمی شــود یک دفعــه  کنیــد، در هــوا  کنیــد بایــد ابــزار آن را هــم آمــاده  گــر می خواهنــد پســماند را مدیریــت  کننــد؛ یعنــی ا اشــاره شــده را فراهــم 

کــرد! آن را نابــود 
ــارد  ــت 2 میلی ــک صنع ــت ی ــن صنع ــه ای ک ــردم  ک ــبه  ــام دادم، محاس ــتیبان آن انج ــع پش ــرم و صنای ــت چ ــن روی صنع ــه م ک ــه ای  ــن مطالع آخری
کــه 100 میلیــون دالر یکجــا هســت مــی رود و صدهــا نفــر آدم می کشــد و هزینــه  ــه یــک انگلیســی بگوییــد  ــر ب گ ــرای کشــور اســت؛ یعنــی ا دالری ب
ع هســتیم، مطالعــه  کارشــناس ایــن موضــو کــه  ــا آن 100 میلیــون دالر را بــه نحــوی بــه دســت آورد. مــا  ــا و جــرم جنایــت می کنــد ت می کنــد، کودت
کیــف و کمربنــد و ... می شــود، ارزش بالقــوه آن  ک چــرم و  کــه شــامل صنعــت چــرم، کفــش چــرم، پوشــا کــه صنعتــی هســت  می کنیــم و می بینیــم 
کنیــد 10 میلیــارد دالر ارزش ایجــاد می کنــد، بعــد می بینیــم  گــر شــما ایــن 2 میلیــارد دالر را در حــال حاضــر بــه جامعــه تزریــق  2 میلیــارد دالر اســت. ا
ــه هــر حــال ایــن صنعــت یــک پســماندی هــم  ــر؛ ب ــا خی ــه ایــن صنعــت جنبه هــای اقتصــادی دارد ی ک ــه عیــن خیالشــان هــم نیســت  کــه اصــًا ب
کاری انجــام دهیــد و محیــط زیســت  کــه صنعــت لبنیــات هــم آلودگــی دارد یــا صنعــت ریخته گــری. شــما نمی توانیــد  ایجــاد می کنــد، همان طــور 
کنیــم یــا  کــه می شــوید محیــط زیســت آلــوده می شــود؛ یــا بایــد برویــم دوران ماقبــل از تاریــخ و خرســواری  را آلــوده نکنیــد، ســوار ماشــین هــم 
کنیــم، بایســتی هــم در فکــر پســماند باشــیم و هــم اجــازه  کــه صنعتــی بکنیــم و اشــتغال و ارزش افــزوده بــرای مملکــت ایجــاد  گــر قــرار شــده  اینکــه ا
کنیــم. به طــور مثــال همیــن چــرم شــهر تهــران روزانــه  کــه کمتریــن آلودگــی را بــرای محیــط زیســت مــان ایجــاد  فعالیــت بدهیــم، البتــه بــه شــکلی 
به طــور متوســط 100 تــن پســماند دارد، البتــه پســماند ویــژه نیســت و پســماند آلــی اســت؛ یعنــی بــوی آن بیشــتر آزار می دهــد، ولــی پســماندی مثــل 
کــه وزارت کشــور بایــد زمینــی را تهیــه  کــه باعــث اذیــت شــود. بااین همــه در ســال 83 در قانــون هــم پیش بینی شــده  پســماند ریخته گــری نیســت 
کنــد، ولــی این هــا نــه زمیــن را، آمــاده کردنــد و نــه در اختیــار صنعت گــر گذاشــته اند، ولیکــن اعمــال جریمــه می کننــد. یــا کســی کــه در آن مســئولیت 
کارخانــه چرم ســازی نامــه  ــه معــاون ســازمان محیــط زیســت تهــران به عنــوان نماینــده دویســت  کــه البتــه مــن ب گرفتــه ایــن کاره نیســت!  قــرار 

کارهایتــان خــاف قانــون اســت. کــه ایــن  کارشناسی شــده نوشــتم  محترمانــه و 
ــد نیســت  ــر چیــزی بل گ ــی ا ــد اســت آن را آمــوزش دهــد، ول ــر چیــزی بل گ ــاد بگیــرد و ا کنــد و چیــزی ی ــد اســتفاده  ــد بیای کــه بای این طــوری نیســت 
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کــه در اختیــار صنعت گــر بگذاریــد تــا پســماندش را  کنــد؛ مگــر می شــود؟! شــما هنــوز زمیــن، آمــاده نکردیــد  نبایــد مــردم را بــه جــرم تولیــد جریمــه 
کــه ایــن خــاف قانــون و منطــق اســت. منفعــل بــودن  در آن بریــزد، از آن طــرف جریمــه را در عــرض 2 ثانیــه می گیریــد. مــن در نامــه هــم نوشــتم 
کــه انتهــای آن آب  گیــر دادن بــه تولیدکننــده نمی توانــد باشــد؛ ایــن رفتارهــا یــک رفتارهــای غلطــی هســتند  دســتگاه های دولتــی دلیــل بــر 

ــر آن هــا می گوییــم. کــه مــدام مــرگ ب ــکا و انگلیســی اســت  ریختــن در آســیاب همیــن آمری
کــرد، آن وقــت یــک جملــه آن را برداشــتند  کــه بایــد بــه همــه آن توجــه  کلیــت و وحدتــی دارد  قانــون 23 مــاده دارد، ایــن قانــون 23 مــاده ای یــک 
ــو  کــه در شــورای گفت وگ کــه جریمــه می کننــد و همــان را اعمــال می کننــد. ســه ســال هــم هســت  ــر ارزش افــزوده نوشــتند  ــون مالیــات ب و در قان
کــه ایــن اصــًا ســال 83 بــوده و در شــورای  کــردم و درآوردم  ح اســت و ایــن دوســتان از ایــن خبــر نداشــتند و مــن رفتــم و قانــون را مطالعــه  مطــر
ح شــده؛ یعنــی بیــش از 26 ســال اســت کســانی کــه مســئول حســن اجــرای ایــن قانــون هســتند هنــوز نتوانســتند  گفت وگــو اولیــن بــار ســال ۹6 مطــر
کننــد و زمینــی در اختیــار صنعــت قــرار بدهنــد و تولیدکننــده پســماندش را آنجــا بریــزد، ولــی از آن طــرف می آینــد و ســریع جریمــه  آن را عملیاتــی 

می گیرنــد.
کــه تولیــد می کنــد احتــرام قائــل  کســی  ایــن اتفاقــات در ایتالیــا، آلمــان، هلنــد، انگلســتان و ... نمی افتــد، چــرا؟ بــرای اینکــه این هــا بــرای 
کــم می شــود در جامعــه؛  کارهــای خــاف  کــرد جــرم و جنایــت و  کــه ایجــاد  کــه تولیــد می کنــد اشــتغال ایجــاد می کنــد، اشــتغال  هســتند، زیــرا کســی 
کاری نکرده ایــد  کــه شــما خودتــان  کــه دارد را بــه بهتریــن شــکل ممکــن اجــرا می کنــد، نمی شــود بعــد از 26 ســال  یعنــی یــک مســئولیت اجتماعــی 
کنیــد. می خواهــم بگویــم اشــکال مــا در نــگاه غلــط بــه مســائل هســت، درصورتی کــه نــه دیــن مــا ایــن را می گویــد و نــه منطــق  صنعــت را جریمــه 
کــه درســت انجــام نمی شــود و  کــه می رویــد می بینیــد  کار بایــد درســت انجــام شــود؛ و این هــا چــون توجــه ندارنــد هرجایــی  و عقــل خــدادادی؛ 
کــه خداونــد  حــرص و ولــع عجیبــی بــرای حفــظ اقتدارشــان دارنــد، درصورتی کــه اقتــدار واقعــی ایــن نیســت؛ اقتــدار واقعــی همــان چیــزی اســت 
کــه خداونــد در قلــب تــو قــرار داده بــود تــو بــا  در جملــه ای بــه حضــرت رســول می گویــد و از ایشــان تمجیــد می کنــد؛ می فرمایــد بــه خاطــر رحمتــی 

ــرم دل بــودی. این هــا ن

کــه بــا ندانســتن و عــدم توجــه بــه آن هــا یــک   ● گفــت ایــن عــدم تســلط مدیریــت بــر قوانیــن گذشــته اســت  درواقــع می تــوان 
قانــون جدیــدی هــم وضــع می کننــد.

ک و یــک حــرص و ولــع عجیبــی در دیوانســاالری اضافــی  کــه اجــرا شــود. بعــد اینجــا اصــًا یــک بوروکراســی وحشــتنا قانــون خــوب قانونــی اســت 
کنــد بایــد مــردم را آزاد  گــر می خواهیــد یــک کشــور یــا صنعتــی رشــد  کــه ا کــردن در مملکــت دارنــد، درصورتی کــه همــه جــای دنیــا می گوینــد  ایجــاد 
گــردن مــردم  ــا غــل و زنجیــر را از  کاَنــت َعَلیِهــم، خداونــد دینــش را آورده ت تــی 

ّ
غــاَل اَل

َ
کــه خداونــد خــودش می گویــد األ بگذاریــد. همــان روشــی 

کــه آزاد اســت خــوب و بهینــه انتخــاب می کنــد، مــا هنــوز ایــن را نفهمیده ایــم. بــردارد و مــردم آزاد باشــند. آدمــی 
کردیــد؛ یعنــی فراینــد تصمیم ســازی تان درســت بــود غلط کاری تــان بــه صفــر می رســد  گــر شــما مــردم را در فراینــد تصمیم گیری تــان درگیــر  بعــد ا
کــه در طبیعــت انســان وجــود دارد. متأســفانه این هــا وجــود دارد و مســئوالن مربوطــه  یــا نزدیــک بــه صفــر می شــود، اشــتباهات کوچکــی می شــود 
کننــد و مشــکل را به عنــوان  گیرهــای آن کجاســت صحبــت  کــه ســه چهــار نســل در صنعــت بوده انــد و می داننــد  نمی آینــد بــا مــن یــا کســانی 
کــه در تمــام دنیــا وجــود دارد. در حــال  کننــد و بعــد بگوینــد بســم اهلل بگوییــد راه حــل ایــن چــه هســت. ایــن روشــی اســت  یــک مســئله اســتخراج 
کــه همین طــور  حاضــر کشــورهای توســعه یافته بــرای چــه توســعه یافته اند؟ بــرای اینکــه ایــن مســائل را مراعــات می کننــد. همچنیــن می بینیــد 
کار بســیار کوچکــی بــه اداره تعــاون نامــه دادم، چــون  کــه می بینیــد. چنــد وقــت پیــش بــرای یــک  مقــررات اضافــه شــده و وضعیــت همیــن اســت 
کــه مــا از شــما درخواســت کردیــم در عــرض یــک ســاعت  کارهایمــان پیــش نمی رفــت بــرای وزیــر نوشــتم در کشــور چوب پرســتان چیــن ایــن کاری 
کار اداری خیلــی خیلــی ســاده را انجــام  انجــام می شــود، باورتــان می شــود بــرای اینکــه یــک تأییدیــه بــه مــن بدهنــد 5 مــاه معطــل بــودم تــا یــک 

دهنــد.
ــا را  ــاس ترین مجوزه ــن حس کاری م ــم  ــاعت ونی ــا دو س ــاعت ت ــدود دو س ــی ح ــف روز؛ یعن ــودم، در نص ــم ب ــه آزاد قش ــع منطق ــرکل صنای ــن مدی م
ــد،  ــد بکن کار می خواه ــه  ــرد چ ــه ف ک ــود  ــم ب ــم ه ــی حواس ــه از طرف ــد، البت کنن ــد  ــه نمی خواهن ک ــاد  ــتم فس ــه می دانس ــرای اینک ــردم، ب ــادر می ک ص
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کــه اینجــا نشســته ایم یــک  ــی بعضی هــا می گوینــد خیــر مــا  کار مــردم را راه بینــدازم؟ ول کــه ســریع  گــر در خدمــت تولیــد اســت چــه ایــرادی دارد  ا
ــاِس  ــَج الّن ــد: »ِإّنَ َحواِئ ــی دارد، می فرماین ــیار زیبای ــه بس ــک جمل ــی )ع( ی ــام عل ــه ام ــت بوس؛ درصورتی ک ــد دس ــد بیاین ــم، اول بای ــاری داری اعتب
ِإَلیکــْم ِنْعَمــه ِمــَن اهلل َعَلیکــْم َفاْغَتِنُموهــا«؛ یعنــی حاجــات مــردم نــزد شــما نعمــت خداســت بــر شــما، ایــن را غنیمــت بشــمارید و ارزش قائــل شــوید 
بــرای آن. مــا می بینیــم کــه همــه رفتارهــا متکبرانــه و زورگویانــه اســت. بــه فــرض مــن چهــار روز شــدم مدیــرکل یــک جایــی، بایــد یــک خــدا پدرتــان 
کارمــان  کار خیــر شــد و مــا توانســتیم  کــه فانــی باعــث  را بیامــرزد بــه مــن بگوینــد و یــک احترامــی هــم جلــوی رو و هــم پشــت ســرم بــر مــن بگذارنــد 
کار پیــش نمــی رود. بــه نظــرم یکــی از علت هــای اصلــی مشــکل  ــی دیدگاه هــا این طــوری نیســت متأســفانه و چــون نیســت  را انجــام دهیــم، ول
کــه می تــوان بــا 4 نفــر انجــام داد مــا 10 نفــر آدم بــرای انجــام آن گذاشــته ایم؛ خــب آدم بیــکار هــم وقتــی بیــکار  کــه کاری را  مملکــت مــا ایــن اســت 

کــردن. شــد شــروع می کنــد بــه آزار و اذیــت و بــرای مــردم مزاحمــت ایجــاد 
گــر از مــن 60 و خــورده ای ســاله بــا آشــنایی نســبتًا خــوب بــا دنیــا و یــک ذره هــم دانســتن اســام بپرســید، بــه نظــرم ۷0 درصــد بوروکراســی  اآلن ا
کنــد و حرف هــای در ســطح جهانــی بزنــد مــدام دســتش قیچــی  دولتــی مــا اضافــی اســت؛ یعنــی وزیــر مــا بجــای اینکــه بنشــیند و فکرهــای کان 
ــرداری و ایــن چیزهــا الزم  ــه انجــام شــده و این همــه قیچــی و فیلم ب ک ــوده  کــه چــه شــود؟ یــک پــروژه ب کننــد؛  ــد و افتتــاح  ــد ببرن کــه برون اســت 
کــه  گــر کســی هــم بایــد تمجیــد شــود آن بخــش خصوصــی اســت  کار را چــه کســی انجــام داده اســت، بخــش خصوصــی. ا نــدارد. بعــد شــما ببینیــد 
کــرده، نیــرو گذاشــته و  ســرمایه اش را آورده و به طــور مثــال بــرای شــما جــاده می ســازد یــا در وزارت نیــرو شــخص خصوصــی آمــده ســرمایه گذاری 

کــرد شــما چــرا قیچــی دســت می گیریــد؟ کــرده و بــرای شــما بــرق و آب و ایــن چیزهــا را درســت می کنــد، از او بایــد تشــکر  اشــتغال ایجــاد 
کــه بــه دنیــا یک چیــزی را آمــوزش بدهیــم، ایــن روشــش  کــه هســت هســتیم، امــا یک وقتــی هــم مــا ادعــا داریــم  یک وقتــی می گوییــم مــا همینــی 
کافــی اســت،  ــوان گفــت 20 درصــد آن  کــه می ت ــا حــدی  ــاد اســت ت نیســت؛ یعنــی بهــره وری بســیار بســیار پاییــن اســت، دیوانســاالری بســیار زی
کــه بایســت در خدمــت  کــه همیــن اخــاق بــد را دولــت بــه نهادهایــی  کار هســتند. بدبختانــه بعضــی جاهــا می بینیــد  قوانیــن و مقــررات مزاحــم 
کــه دیگــر بخــش خصوصــی بخــش خصوصــی را اذیــت نکنــد! تــا  کــه انتظــار مــی رود  مــردم باشــند انتقــال می دهــد، حتــی بــه بخــش خصوصــی 

این هــا درســت نشــوند هیــچ اتفاقــی نمی افتــد.
کــه آنجــا هســتند اینجــا هــم  کــره اســت؛ یعنــی همــان رباط هــا  کیــا  به طــور مثــال خــط تولیــد ایران خــودرو را ببینیــد، تقریبــًا مشــابه خــط تولیــد 
کار بلــد  کــه در ســمت مدیریــت قرارگرفته انــد و  هســتند، پــس مشــکل مــا چیســت؟ مشــکل مــا آدم هــای اضافــی اســت یــا مدیــران ناالیقــی اســت 
کــه تولیــدش 10 هــزار تومــان هزینــه دارد شــما 15 هــزار تومــان  کاری اقتصــادی نیســت، به طــور مثــال یــک دســتمال کاغذی  نیســتند. وقتــی یــک 

کنیــد. کــه شــود شــما نمی توانیــد در دنیــا رقابــت  کارگــر اضافــی بگذاریــد غیراقتصــادی می شــود؛ غیراقتصــادی هــم  کنیــد و  بــرای آن هزینــه 
ــاد  ــق اقتص ــرده ام. منط ک ــاد  ــی ایج ــات صنعت ــه ادبی ــًا 4500 صفح ــت، تقریب ــرده اس کار نک ــت  ــاد و صنع ــث اقتص ــن در بح ــد م ــی همانن هیچ کس
گــر درآمدتــان منفــی شــد شــما ول معطلیــد حــاال  یــک منطــق خــاص خــودش را دارد؛ یعنــی همیشــه هزینــه شــما بایــد کمتــر از درآمدتــان باشــد، ا
کنیــد چــه فایــده ای دارد؟ بــه نظــر  ک ایــران باشــد، وقتــی نمی توانیــد مدیریــت  گاز دنیــا در خــا هرچــه می خواهیــد داشــته باشــید. تمــام نفــت و 
کــه مــدام درســت می کننــد اضافــی اســت درصورتی کــه در دنیــا این طــور نیســت. به طــور مثــال  مــن واقعــًا ۷0 درصــد بوروکراســی و ایــن اداراتــی 
کــه  کار یــک منطــق دارد. مــا  کارمندانــش را اخــراج می کنــد؛ ایــن  بانــک مرکــزی آلمــان وقتــی می بینــد یــک بحــران اقتصــادی در پیــش اســت 
کــه  کــه چنــد هــزار میلیــارد ارزش تولیداتــش اســت درس اقتصــاد دهیــم بلکــه بایــد برویــم و از آن هــا بیاموزیــم، همان طــور  نمی توانیــم بــه آلمانــی 
گــر از ایــران یــا عربســتان می خواســتید بــه  کــه ا یــِن«؛ ولــو آن طــرف دنیــا، بــرای دنیــای آن زمــان  حضــرت رســول فرمودنــد: »ُاطُلبــوا الِعلــَم وَلــو ِبالِصّ
کــه هنــوز بعــد از 1400 ســال نفهمیده انــد؛ یعنــی چــه  گفتــه اســت  مثــًا چیــن برویــد چندیــن و چنــد مــاه طــول می کشــید. ایــن را بــرای آدم هایــی 
ــاد بگیریــم. این هــا هــم خیلــی روشــن اســت، قــرار نیســت  کــردن، تولیــد و صنعــت را از آلمــان ی و وضعشــان ایــن اســت؛ بنابرایــن مــا بایــد اداره 
گــر شــما پنــج نفــر نیــرو می خواهیــد پنــج نفــر را  کارمنــد. ا کــه بعــد هرچــه نفــت فروختیــم بدهیــم بــه  کنیــم  مــا به قــدری اداره و تشــکیات درســت 
کار  کنیــد تــا برونــد؛ یــک مقــدار تحــت فشــار قــرار می گیرنــد، مغزشــان بــه  آن هــم بــر اســاس شایسته ســاالری نگه داریــد و باقــی بیســت نفــر را آزاد 
کــه مــی رود و یــک راه چــاره ای بــرای خــودش پیــدا می کنــد، تولیــدی می کنــد و ارزش  می افتــد. خداونــد به قــدری اســتعداد بــه انســان داده اســت 

ــرد. ــاال می ب مملکــت را ب
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گاز و پتروشــیمی هســت بــا کمتریــن ارزش هــای افــزوده؛ یعنــی  کــه نــگاه می کنیــد مایــع خجالــت اســت، یــک نفــت و  لیســت محصوالتــی کشــور را 
ــرای اینکــه یــک عــده در آنجــا  ــاال نیســتند، ایــن هــم درســت فکــر نشــده اســت، چــرا؟ ب ــا ارزش ب تولیــدات پتروشــیمی مــا تولیــدات حســاس و ب
گرفــت و  ــرای خودشــان کســی شــده اند و نمی تــوان جلوی شــان را  کــه ب ــاد هســتند  کــه تصمیماتشــان غلــط اســت، آن قــدر هــم زی ــد  قرارگرفته ان

ــه همه جــا تســری بدهیــد. ــع تصمیم گیری هــای غلطشــان شــد. حــال شــما ایــن را ب مان
کــه تعطیلــش کنیــد بــرود، هیــچ اتفاقــی هــم نخواهــد افتــاد. مطمئــن باشــید بــا  کــه وزارت راه یعنــی چــه؟ می گویــم  گــر بپرســید  از مــن کارشــناس ا
کــه این هــا انجــام داده انــد را بــه بهتریــن نحــو و کمتریــن هزینــه انجــام داد یعنــی شــما مشــکل بیمارســتان  100 نفــر هــم می تــوان همیــن کارهایــی 
گــر آدم خــودش هــم بلــد نباشــد می توانــد بهتریــن طراحــان جهــان را در یــک مناقصــه دعــوت کنــد و یــک نفــر را برنــده کنــد و ناظــر هــم از خــود  داریــد، ا
کــه الیــق هســتند را انتخــاب  بخــش خصوصــی و انســان های شایســته و الیــق از همیــن تشــکل ها یــا از مســئوالن و کارکنــان ســازمان های مهندســی 

گــر واقعــًا پــول اضافــی ای هــم هســت، دولــت آن را بــرای همین هــا بدهــد. کنیــد و نظــارت کنیــد تــا آن فــرد هــم جــاده یــا بیمارســتانش را بســازد. ا
گرفتیــم. آن هــا آمدنــد بــه ایــران و یک ســری آموزش هــا دادنــد و بــرای  کنیــد، مــا از آلمان هــا فرا گــر نــگاه  تاریــخ تحــول آمــوزش فنــی حرفــه ای را ا
کار خودشــان جــزو بهترین هــا هســتند؛ یعنــی شــما  گرفته انــد در  کــه مســتقیم از آلمانی هــا یــاد  کردنــد و رفتنــد. از آن موقــع کســانی  مــا نهادســازی 
کــه آن موقــع آمــوزش دیده انــد واقعــًا عالــی هســتند، مثــًا مــوزه تبریــز  کنیــد. در هــر قســمتی  بهتریــن نجارهــای ایــران را بایــد از بیــن این هــا پیــدا 
کــه آدم تماشــا می کنــد لــذت می بــرد؛ یعنــی بااینکــه هیــچ  کار چوبــش توســط ایــن افــراد انجــام شــده اســت، لــذا بعــد از پنجــاه ســال  را ســاختند و 
کار غلــط می شــود همیــن  کار درســت جــواب می دهــد، ولــی  نگهــداری صــورت نگرفتــه، امــا چوبــش ســالم اســت و بــا اصــول درســت شــده اســت. 
کارمندانــش را می دهــد! درصورتی کــه  کــه ســرمایه مملکــت را می فروشــد و بــا آن حقــوق  کنیــد می بینیــد  کار دولــت نــگاه  گــر بــه  کــه شــده اســت. ا

کنــد. کارمنــد هــم بیــکار بگــردد و مــردم را اذیــت  کــه  کارمنــدان شــود  ایــن ســرمایه بایــد بــه ســرمایه گذاری تبدیــل شــود نــه اینکــه صــرف حقــوق 
ــا قــرآن اســت و  ــی«؛ علــی ب ــَع َعِل ــْرآُن َم ــْرآِن َو اْلُق ــَع اْلُق ــٌیّ َم کــرد. حضــرت رســول می فرماینــد: »َعِل گــر اســام اســت خــب ماننــد اســام بایــد عمــل  ا
ــه مطمئــن  ک ــه تشــیع هــم همین طــور اســت؛ یعنــی هــر چیــزی  ــر اســاس نظری ــد. ب ــد را می گوی ــی )ع( کام خداون ــی اســت؛ یعنــی عل ــا عل ــرآن ب ق
ــَن اهلل  ــه ِم ــْم ِنْعَم ــاِس ِإَلیک ــَج الّن ــد: »ِإّنَ َحواِئ ــی )ع( فرمودن ــرت عل ــب حض ــت. خ ــد اس ــرف خداون ــد ح ــام گفته ان ــار علیهم الس ــه اطه ــدید ائم ش
کنــم و یــک پولــی هــم  کارمنــد معرفــی  َعَلیکــْم َفاْغَتِنُموهــا«. قــرار نیســت کســی اذیــت شــود! بنــده رفتــم بیمــه تأمیــن اجتماعــی، می خواهــم 6 
کــه بابــت ایــن اذیــت شــوم و بی احترامــی بــه مــن شــود! وقتــی به عنــوان یــک مراجعه کننــده بــه  بــه بیمــه تأمیــن اجتماعــی بدهــم، قــرار نیســت 
کــه خبــری هــم اینجــا  آنجــا می رویــد نهایــت بی احترامــی را بــه شــما می کننــد، چــرا؟ چــون تعدادشــان هــم زیــاد اســت و بــه آن هــا مشــتبه شــده 
ع جــا افتــاده؛ کســی کــه ایــن کلمــات را آورد آدم فهمیــده و  هســت؛ خیــر، اربــاب مــِن مراجعه کننــده هســتم. همان طــوری کــه در فارســی ارباب رجــو
ع؛ یعنــی هــر  کارمنــد دولــت هــم گفتنــد نوکــر یعنــی نوکــر مــردم و مراجعه کننــده شــده ارباب رجــو ع،  باشــعوری بــوده، هنگامی کــه گفتنــد ارباب رجــو
کــه قانــون اجــازه می دهــد. درصورتی کــه اآلن همه چیــز عــوض شــده اســت و بااینکــه اســممان  گفــت انجــام شــود، البتــه تــا حــدودی  کــه  چیــزی 
ع اســت بســیار بی احترامــی می کننــد. مــا یک ســری مســائل را اشــتباهی متوجــه شــده ایم، این هــا نــه در اســام اســت و نــه در  هــم ارباب رجــو
کنــون هســتند و بــا دروغ قربــان صدقــه  کــه ا کــه جــراح باشــد، نــه امثــال افــرادی  کــه یــک آدمــی الزم اســت  دنیــای مــدرن. تنهــا چــاره ایــن اســت 
ــت حــق  ــه یــک جراحــی اساســی در مملکــت اتفــاق بیفتــد. دول ک کنــد چــاره اش ایــن اســت  ــر می خواهیــم اقتصادمــان رشــد  گ ــد. ا مــردم می رون
کاری انجــام ندهــد؛ ایــن خیانــت اســت، ســرمایه کشــور بایــد تبدیــل  کارمنــد هــم هیــچ  کارمنــدان و  نــدارد ثــروت مملکــت را بدهــد بــرای حقــوق 
کنــد. اصــًا دولــت نبایــد بگویــد مــن اشــتغال ایجــاد می کنــم، ایــن حــرف غیــر  ــرای مملکــت ایجــاد  بــه ســرمایه دیگــر شــود و اشــتغال و ثــروت ب
کنیــد در رده بنــدی دنیــا بــرای زمینــه اشــتغال و فضــای  گــر نــگاه  کنــد. اآلن ا کارشناســی و غیرعلمــی اســت، دولــت بایــد زمینــه اشــتغال را فراهــم 
کــه حتــی  کلــی جــوان بااســتعداد و توانمنــد در کشــور داریــم  کســب وکار در رتبه هــای آخــر قــرار داریــم و ایــن مایــه خجالــت اســت، درصورتی کــه 

ــکان دهنــد. ــا را ت می تواننــد دنی
گفتنــد  کــه مقــررات زدایــی کرده انــد؛  کنیــد، تجربه شــان ایــن اســت  گــر نــگاه  ــا هتل ســازی ها را در آمریــکا شــما ا بــرای مثــال خدمــات پــروازی ی
کار بــوده اســت،  کارهــا را انجــام دهیــد، ولــی مــا ســال دیگــر بــه ســراغتان می آییــم تــا به اصطــاح ببینیــم چــه کســی مــرد  کــه ایــن  کــه همــه آزادیــد 
کاری انجــام دهــد ســریع  کــه یک دفعــه ای یــک تحــول اساســی ایجــاد شــد، ولــی اینجــا این طــور نیســت فــرد تــا می خواهــد یــک  بعــد می بینیــد 
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ــع آن می شــوند. ــد و مان ــه ســراغش می رون ب
کارهــای اداری  کامپیوتــری تــازه آمــده بــود و ســرعت  ج سیســتم های  کــه در ســال آخــر تحصیــل مــن در خــار یــک تجربــه شــخصی مــن ایــن بــود 
ــیار  ــغ بس ــار مبل ــک ب ــا ی ــردم، ام ــت می ک ــد پرداخ ــه می آم ک ــرق  ــای ب ــم و فیش ه گرفت ــه ای  ــدم خان ــه آم ک ــران  ــه ای ــود. ب ــه ب ــش یافت ــیار افزای بس
باالیــی آمــد کــه می دانســتم اشــتباه اســت و چنــد برابــر مصــرف مــن اســت، بــه اداره مربوطــه مراجعــه کــردم و تقاضــا کــردم بررســی کننــد، در جــواب 
گفــت آقــا آی تــی اســت  کــه اآلن بــا سیســتم انجــام بدهیــد دیگــر! ولــی آن فــرد  گفتــم  کننــد و بــه شــما خبــر بدهنــد، مــن  کنتــرل  کــه می دهــم  گفتنــد 
کارمندهــای ایرانــی و خارجــی از آتــی خیلــی متفــاوت اســت، خارجــی می گویــد ســرعت را بســیار بــاال  و بــه ایــن ســادگی ها نیســت! یعنــی برداشــت 
گــر در حالــت عــادی بــود همــان روز مســئله مــن را حــل می کردنــد؛ یعنــی  کــن، درصورتی کــه ا ببــر، ولــی ایرانــی می گویــد یــک هفتــه دیگــر مراجعــه 

کــه نحــوه ورود مــا بــه مســائل هــم غلــط اســت. می خواهــم بگویــم 

 یعنی پیش از ورود یک فناوری فرهنگ ســازی نشــده اســت.  ●
کــه چــه تحولــی در همیــن بحــث  کنیــد  خیــر، نشــده اســت. از نظــر مــن بخــش زیــادی از آن بــه دلیــل نیــروی زیــاد اســت. اآلن شــما توجــه 
ــا و هیــچ اتفــاق خاصــی هــم  کرون آمــوزش ایجــاد شــده اســت. حتــی بهتریــن دانشــگاه های دنیــا در حــال ورشکســتگی هســتند در ایــن شــرایط 
کــه یک دفعــه آموزش وپــرورش مــا  کار را ادامــه داد، ولــی مــا اآلن می بینیــم  نیفتــاده اســت و حتــی شــاید بــا 20 درصــد عوامــل و بــا بهــره وری بــاال 
ــی در  گــر می خواهیــم یــک تحول کار اســت. ا ــرای چــه  ــر ب کامپیوت کنــد! پــس این همــه تلویزیــون و آی تــی و  می خواهــد 30 هــزار نیــرو اســتخدام 
کنیــم یــا بایــد بــه زبــان دنیــا پیــش برویــم و یــا اینکــه حــرف درســتی نمی زنیــم و  کنیــم و نــگاه آن هــا را نســبت بــه ایده هایمــان مثبــت  دنیــا ایجــاد 
ج و دانشــگاه های خارجــی  کــه بچه هــای ایرانــی بــه محیــط خــار هــم خودمــان را خســته می کنیــم و هــم دیگــران را. بــه نظــر مــن یکــی از دالیلــی 
کــه در آنجــا فراهــم اســت شــروع بــه  ــزار و وســایلی  ــا اب می رونــد و یک دفعــه یــک رشــد بزرگــی می کننــد و خودشــان را ســریع تطبیــق می دهنــد و ب

کــه خودســاخته هــم هســتند و اصــًا الزم هــم نیســتند. رشــد می کننــد، ولــی اینجــا همــه اش موانــع اســت، موانعــی 

نقش انجمن ها در این فرایند چه می تواند باشــد؟  ●
کار  گفتــم اینکــه انجمن هــا را تحویــل بگیرنــد و همچنیــن بــرای مثــال ایــن وزارت صنایعمــان هــم بشــود یک پنجــم؛ یعنــی  کــه  همان طــور 
کــه  کــه در جلســه اســتراتژی صنایــع رفتــه بــودم، دیــدم  کار اســت. در سیاســت گذاری، همان طــور  کــه در میــدان مشــغول  اصلــی بــا کســی اســت 
کــه در  کنیــد  کــه ناپختــه اســت. به طــور مثــال روندهــای موجــود در صنعــت خــودرو را نــگاه  به طــور مثــال وزارتخانــه یک چیــزی می نویســد 
کــدام خودروســاز مــا اصــًا ایــن چیزهــا را می فهمــد؟ وقتــی در قشــم مدیــرکل صنعــت و معــدن و تجــارت بــودم چنــد نفــری  کجــای دنیــا هســت! 
کــه  ــد  کــه این هــا می خواهــد مجــوز بگیرن کــردم متوجــه شــدم  ــد و مجــوزی می خواســتند، بررســی  از یکــی از خودروســازهای مشــهور آمــده بودن
کــه  کننــد، مــن بــه آن هــا مجــوز نــدادم و جالــب ایــن اســت  کننــد و بــه اســم قطعــه ایرانــی وارد بــازار داخلــی  کننــد و ســر هــم  قطعــات چینــی وارد 
کــه در صنعــت خــودرو در  کــه خیلــی دربــاره خــودرو مطالعــه می کــردم، ولــی احســاس می کــردم به انــدازه ده ســال از رونــد اتفاقاتــی  گرچــه آن زمــان 
کــه آن هــا از مــن هــم پانــزده  کارشــان خــودرو بــود دیــدم  کــردم، بااینکــه آن هــا  دنیــا می افتــد عقــب هســتم، ولــی وقتــی از آن هــا چنــد ســؤال فنــی 

کــه چــه بایــد بکنــد؟! کــه مدیــر ارشــد آن هنــوز نمی دانــد  ســال عقب تــر هســتند! ایــن چــه خودروســازی اســت 
ــران  ــم در بح گفت ــه  ک ــور  ــردن، همان ط ک ــک  ــن کوچ ــر م ــه نظ ــاالری. ب ــود؛ و شایسته س ــت نمی ش ــزی درس ــویم چی ــه نش ــا را متوج ــن چیزه ــا ای ت
اقتصــادی آلمــان و حتــی مهم تــر دویچــه بانــک یک دفعــه چنــد هــزار نفــر را اخــراج می کنــد، چــرا؟ بــرای اینکــه علــم اقتصــاد این گونــه حکــم 
کــه آن هــم  کارمنــد شــود  کار بایــد بــر اســاس قاعــده هزینــه فایــده باشــد. قــرار نیســت ثــروت کشــور فروختــه شــود و صــرف حقــوق  می کنــد، چــون 
کــه یــک توافقــی ایجــاد شــود و یــک بازبینــی صــورت گیــرد و ایــرادات رفــع شــود و دوبــاره یــک حرکــت روبه جلــو  بداخاقــی کنــد. قــرار بــر ایــن اســت 

و بــاال طــی شــود، ولــی متأســفانه در مملکــت مــا ایــن اتفــاق نمی افتــد.
ــرم  ــت چ ــل در صنع ــج نس ــال پن ــور مث ــه به ط ک ــت دارم  ــن صنع ــی در ای ــن آدم های ــتند. م ــکل ها هس ــی در تش ــر صنعت ــراد در ه ــناس ترین اف کارش
ــر از  ــد برت ــد بای ــاد بدهی ــزی ی ــراد چی ــن اف ــه ای ــد ب ــر می خواهی گ ــد؟ ا کنی ــدا  ــد پی ــانی را می توانی ــه کس ــما چ ــناس تر ش کارش ــراد  ــن اف ــد، از ای بوده ان
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کــردم و در 21 روز  کــه َحَکــم چــرم کل اروپاســت از فرانســه دعــوت  خودشــان باشــید. بــرای همیــن مــن در یــک دوره ای پروفســور بولیرمــن را 
کنــد و  کار را  گرفتنــد زیــرا او خیلــی برتــر از خودشــان بــود. ایــن همــان اصــل شایسته ســاالری اســت. دولــت بایــد ایــن  دوره، افــراد چیــز مفیــدی یــاد 
کی و شایســتگی اش مدیــر جایــی  شایسته ســاالری کنــد تــا بخــش خصوصــی هــم از آن بیامــوزد، مثــًا فــان شــخص را بــه دلیــل توانایــی و دســت پا
گــر تشــکل بــه ایــن شــکل یــاد  کنیــد. ا کــه در تشــکل ها انجــام می شــود بهترین هایتــان را انتخــاب  کــرده ام، شــما هــم یــاد بگیریــد و در انتخاباتــی 
کــه در آینــده از میــان همین هــا افــرادی می رونــد و مســئولیت های  بگیــرد؛ یعنــی عملیاتــی شــود و بــه شــکل رفتــار در جامعــه درآیــد، خواهیــد دیــد 
کــه تقریبــًا 14 رشــته صنعتــی را بررســی  اجرایــی نیــز بــه عهــده می گیرنــد و ایــن افــراد اشــتباه نمی کننــد؛ به طــور مثــال کســی نمی توانــد ســر منــی 
گــر می شــود ایــن  گفتــم همــه مســائل حــل می شــوند؛ یعنــی ا کــه  گــر هدفمــان همیــن باشــد  کــرده ام کاه بگــذارد چــون آن را بلــد هســتم؛ بنابرایــن ا
گــر مــدام  کنیــم و خــاف منطــق اســت؛ چــون ا کــه نفــر ســوم را اضافــه  کار اشــتباهی اســت  کــرد،  دفتــر را بــا دو نفــر بــه بهتریــن شــکل ممکــن اداره 
کــه شــده اســت. متأســفانه این هــا بی توجهی هایــی  کنیــد می شــود همیــن  ج  بخواهیــد ادای ثروتمنــدان را دربیاوریــد و همین طــور پــول خــر

کــه در مملکــت مــا صــورت می گیــرد. اســت 

ــر بســزایی   ● ــی تأثی ــه انجمن هایشــان در فراینــد سیاســت گذاری و حکمران ک ــد  مصــداق مشــخصی از کشــورهای خارجــی داری
داشــته باشــند؟

ــا تفکــرات کمونیســتی و سوسیالیســتی  ع شــک نکنیــد. البتــه چهــل ســال پیــش این گونــه نبــود و تقابلــی ب در کشــورهای پیشــرفته در ایــن موضــو
داشــتند. یــادم اســت هنگامی کــه در انگلســتان مشــغول تحصیــل بــودم، کارگرهــای لیــان یــک پیچــی در موتــور می انداختنــد، موتــور نیــم ســاعت 
کار می کــرد و بعــد آن گیرپــاژ می کــرد و تمــام می شــد و می رفــت، زیــرا در آنجــا بحــث دعواهــای ایــده ای و عقیــده ای بــوده اســت، کارگــران می گفتنــد 
کار نداریــم،  کمونیســم و سوسیالیســم و ایــن چیزهــا بسته شــده،  غلــط یــا درســتش را  کــه پولدارهــا خــون مــا را خورده انــد. اآلن چــون پرونــده 
درهرصــورت ایــن تفکــرات چپــی کــه گفتــم دیگــر نیســت، فــرد می دانــد کــه کارگــر در ســر جــای خــودش کارگــری اش را می کنــد، صنعتگــر و کارخانــه دار 
گــر سیســتم آلمــان را نــگاه کنیــد، در هیئت مدیــره شــرکت های  و کارآفریــن هــم کار خــودش را انجــام می دهــد و هرکســی ســر جــای خــودش اســت. ا
کــه می بینیــد  بــزرگ یــک نماینــده ای از کارگــران هــم حضــور دارد و در تصمیم گیــری مربــوط بــه سیاســت کل شــرکت اثرگــذار اســت؛ از همین جاســت 
کــه کمتریــن تظاهــرات کارگــری را دارنــد همیــن کشــورهای آلمــان و ژاپــن هســتند، زیــرا منافعشــان تأمیــن اســت و می داننــد حــرف و  کشــورهایی 

نظرشــان در هیئت مدیــره شــرکت ها اعمــال می شــود.
ــت، در  ــده اس ــد مان ــان آورده ان ــا برایم ــه آلمان ه ک ــش  ــال پی ــصت س ــا ش ــاه ی ــان پنج ــم از هم ــه گفت ک ــه ای را  ــی حرف ــث فن ــن بح ــت همی ــب اس جال
کــه کارگرانشــان در چــه مــواردی  ــاز کننــد  کــه اعــام نی ــت آلمــان رئیــس تشــکل های صنعتــی را دعــوت می کنــد و از آن هــا می خواهــد  صورتــی دول
کــه اتفــاق می افتــد بــه  نیــاز بــه آمــوزش دارنــد؟ چــه فناوری هــای جدیــد می خواهیــد اضافــه کنیــد؟ چــه مقــدار بودجــه می خواهیــد؟ نوآوری هایــی 
کــه به صــورت غیرمعمــول بــزرگ اســت. یــک دولتــی ماننــد دولــت ژاپــن  ایــن شــکل اســت و دیگــر دولــت خــودش را بــزرگ نمی کنــد ماننــد دولــت مــا 
کــه از یکجایــی یــک حقوقــی  کــه یــک آب باریکــه ای باشــد و خیالشــان راحــت باشــد  این قــدر کارمنــد نــدارد. مــا همــه جوان هــا را عــادت می دهیــم 
می گیرنــد و تــا آخــر عمرشــان هــم در همــان آب باریکــه می ماننــد و دیگــر پیشــرفت نمی کننــد. تحت فشــار قــرار نمی گیــرد و مغــزش فعــال نمی شــود 
ــد. اآلن ایــن ادارات خودشــان شــده اند یــک  ــرود کاری راه بینــدازد و ســرمایه گذاری و تولیــدی کنــد و اشــتغال ایجــاد کنــد و در همــان می مان کــه ب
معضلــی، مثــًا کار در 100 کیلومتــری تهــران اســت، ولــی اداراتشــان در وســط شــهر تهــران اســت. این هــا غلــط هســتند بایســتی تغییــری ایجــاد شــود، 
کنــار بگــذارد تــا بــدن  یــا خــوب مدیریــت شــوند و یــا یــک جــراح فهمیــده و بــا تعصبــی بیایــد و ایــن جراحــی را انجــام دهــد، چیزهــای اضافــی را ببــرد و 

کار کنــد. کــه بایــد بــه بهتریــن شــکل ممکــن  مملکــت در شــرایطی 

اهم مشکالت صنف شما با نظام بوروکراسی و اداری کشور چه چیزهایی بوده است؟  ●
یــک بحــث محیــط زیســت هســت کــه گفتــم. یکــی از مشــکات نهادهــای دولتــی مــا کــه بایــد صنعــت را هدایــت کننــد ایــن اســت کــه درک و پختگــی 
کــه آن بــاال نشســته اســت و می خواهــد صنعــت  کــه یــک برنامه ریــزی کان تدویــن کننــد. مــن می بینــم آن کســی  الزم را ندارنــد و در حــدی نیســتند 
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کنــد  کــه چــه می شــود؛ زیــرا کســی می توانــد صنعــت و رشــته های مختلــف آن را هدایــت  را هدایــت کنــد پختگــی الزم را نــدارد و ازایــن رو نمی بینــد 
کــه دیگــر حرفــی بــرای گفتــن نداریــم، پــس بایــد برویــم و  کــه بــرای آن برنامــه داشــته باشــد، بایــد آینده نگــر باشــد. بــرای مثــال در صنعــت خــودرو مــا 
کــه خــواب هســتیم  از بهترین هــا درس بگیریــم و روندهــا را کشــف کنیــم؛ متأســفانه بــه دلیــل اینکــه ســی الــی چهــل ســال و شــاید هــم بیشــتر اســت 
کــه ضــد تولیدنــد؛ یعنــی بــا یک ســری شــعارهای غلــط و خــاف  کــه اصــًا تولیــد یعنــی چــه و حتــی کســانی هســتند در ایــن مملکــت  و توجــه نداریــم 
ع، عــده ای را علیــه دیگــری تحریــک می کننــد و نمی گذارنــد همه چیــز شــفاف شــود؛ یعنــی بــه نظــر مــن هیچ کــس جایگاهــش معلــوم  منطــق و شــر
گفتــم کمونیســت ها در اروپــا داشــتند و  کــه  گفتــن، مثــل همــان ســابقه ای  نیســت، لــذا متمســک می شــوند بــه عوام فریبــی و حرف هــای غلــط 
این هــا خیلــی ضــرر زدنــد، ممکــن اســت یک ســری امتیازاتــی هــم بــرای کارگــران گرفتــه باشــند، ولــی آن دیدگاه هــا هــم عــوض شــدند و دیگــر وجــود 
ــرای صنعــت چــرم مــا برنامــه تدویــن  ــًا ب ــر اســاس شایسته ســاالری مث کــه ب ــگاه خــودش باشــد، وقتــی کســی نباشــد  ــد در جای ــد. هرکســی بای ندارن
کــه دارد، بــه جایــی نمی رســد. مــا یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان پوســت گوســفندی ســبک جهــان  کنــد، صنعــت چــرم بــا پتانســیل بســیار بزرگــی 
هســتیم، ولــی متأســفانه از منافــع آن بهره منــد نیســتیم، چــرا؟ زیــرا سیاســت گذار مــا نمی دانــد ارزش ایــن صنعــت یعنــی چــه و عــده ای هــم اداره ایــن 

کــه چــون مــورد پشــتیبانی بعضــی از آقایــان بوده انــد، مانــع رشــد شــده اند. صنعــت را حتــی در بخــش خصوصــی بــر عهــده گرفته انــد 
کــه زنجیــره صنعــت آن صنعــت در آن رشــته کامــل شــود؛ یعنــی شــما از محصــول اولیــه تــا محصــول نهایــی را  منطــق توســعه صنعتــی ایــن اســت 
گــر ایــن زنجیــره کامــل  گــر نشــد بایــد بــرای آن علــم و مــواد ایجــاد شــود و تولیــد شــود. ا کــرد. ا بایســتی داشــته باشــید تــا بتــوان یــک صنعــت را کامــل 
کــه هنــوز ایــن اتفــاق در صنعــت چــرم نیفتــاده اســت. مــا  شــد، شــما یــک کشــور توســعه یافته در آن رشــته خواهیــد بــود، ولــی شــما مشــاهده می کنیــد 
چنــد ســالی هســت کــه کوشــش می کنیــم تــا توجــه مســئوالن را جلــب کنیــم کــه بــه جــای ســالی 30 الــی 40 میلیــون صــادرات پوســت، آن هــم پوســت 
کســتانی تقدیــم می کنیــم  ــرک و چینــی و ایتالیایــی و پا ــرادران ت ــه ب ــم و ب کــه مــا پوســت را آمــاده می کنیــم و کثیفی هایــش را می گیری کار  ــه  آمــاده ب
کــه کمربنــد ایتالیایــی بــه کمــر بســته اســت یــا ایــن جنــس  کــه بــا ارزش افــزوده چنــد هــزار برابــر بــه خــود مــا بفروشــند و جــوان ایرانــی هــم افتخــار کنــد 
کــه مــا صنعــت داشــتیم ترک هــا اصــًا نمی دانســتند صنعــت یعنــی چــه، ولــی اآلن  تــرک اســت، زنجیــره ارزش را کامــل کنیــم. درصورتی کــه آن زمــان 
شــما نــگاه کنیــد مثــًا در صنعــت لبــاس متأســفانه بــاز همیــن داســتان اســت. خوشــبختانه مــا داریــم تاش هایــی می کنیــم و مســئوالن مربوطــه را 
کــه مــاده اولیــه را بیــرون نفرســتید؛ مــاده اولیــه متعلــق بــه نســل های پشــت ســر هــم ایــران اســت و قــرار نیســت مــا  بــه نحــوی توجیــه هــم کرده ایــم 
ســال هایی کــه زندگــی می کنیــم نســل همه چیــز را از بیــن ببریــم. صنعــت ســنگ مــا هــم بــه همیــن شــکل اســت، چــرم، معــادن و نفتمــان هــم همیــن 
اســت و فــرآوری نمی شــود؛ وقتــی فــراوری نمی شــود اصــًا چــرا بایــد صــادر کنیــم؟ خوشــبختانه ایــن شــوکی کــه از طــرف آقــای ترامــپ وارد شــد از یــک 

جهــت هــم بایــد از وی تشــکر کنیــم، زیــرا اســتعدادهای درونی مــان در ســختی رشــد می کنــد.
ِقیــِه«؛ بایــد انســان ســختی بکشــد تــا بــه ماقــات خداونــد برســد، بــه 

َ
کْدًحــا َفُما ــک  کاِدٌح ِإَلــی َرِبّ ــک  ْنَســاُن ِإَنّ ِ
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َ
در قــرآن خداونــد می گویــد: »یــا أ

کــه نیســت. در حــال حاضــر خوشــبختانه یــک فرصتــی ایجــاد شــده اســت؛ حــال آن هــا بــه نیــت خودشــان مــا را تهدیــد می کردنــد و  ایــن ســادگی ها 
کــه مــاده اولیه مــان را مفــت و  مــا هــم از ایــن تهدیــد بایــد اســتفاده کنیــم و آن را بــه فرصــت تبدیــل کنیــم و ایــن می شــود ثــروت. بایــد یــاد بگیریــم 
گــر ایــن را  کــرده و بــه شــکل یــک محصــول کامــل تحویــل دهیــم. ا مجانــی بــه دســت دیگــران ندهیــم و مــاده اولیــه دیگــران را بگیریــم و فــرآوری 
ع را بفهمــد و در تولیــد علــم دیگــران را تشــویق کنــد و دوره هــای مجوزدهــی را کوتــاه کنــد، خیلــی از مســائل  متوجــه شــویم و وزارتخانــه مــا ایــن موضــو
کــه خیلــی از اختراعــات را می خــرد؛ یعنــی در آمــوزش و تکنولــوژی از صفــر شــروع نمی کنــد؛  گــر بــه دولــت ژاپــن نــگاه کنیــد می بینیــد  حــل می شــوند. ا
ــوژی را منســوخ کنــد.  کــه ممکــن اســت حتــی آن تکنول ــه زمانــی می شــود  ــرا باعــث به وجــود آمــدن یــک فاصل درواقــع ایــن درســت هــم نیســت زی
کــه  کــه بایــد باشــد و جوابگــوی نیازهــای بــه روز صنعــت در ســطح جهــان باشــد و یــا وقتــی این طــور نیســت  پــس یــا بایــد تحقیــق و توســعه در حــدی 
کــه می خواهیــم آن را از  کــه وجــود دارد گرفــت. متأســفانه مــا هــم نداریــم و هــم زمانــی  در هیــچ کجــای دنیــا هــم این طــور نیســت، بایــد از جاهایــی 

جایــی بگیریــم بــه مــا نمی دهنــد.
گــر اآلن  کــه انقــاب شــد حداقــل ۷5 درصــد بــازار فــرش جهــان در دســت مــا بــود، امــا ا ببینیــد چــه بایــی بــر ســر صنعــت فــرش آورده ایــم! در زمانــی 
کــه بــه مــا ربطــی  کــرده ام. رئیس جمهــور مــا پیــاز زعفــران بــه افغانســتان هدیــه می دهــد! افغانســتان  بگویــم 15 درصــد آن در دســت ماســت مبالغــه 
نــدارد، مگــر توانســتیم کاری در افغانســتان انجــام دهیــم؟! فــردا پس فــردا خواهیــم دیــد کــه زعفــران ایــران روی زمیــن مانــده و زعفــران افغانســتانی 
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کــه بــا حجــم بــاال تولیــد می کننــد و بــه دنیــا می دهنــد. مــا تکلیفمــان را بــا خودمــان نمی دانیــم!  کشــان هــم  در حــال فــروش اســت؛ هروییــن و تریا
کــه از مــاده اولیــه تــا محصــول نهایــی فرآینــد تکمیــل شــود؛ حــاال ایــن می خواهــد پنبــه باشــد یــا نــخ مصنوعــی پتروشــیمی باشــد  بایــد این طــور باشــد 
ک کامــل. در ایــن میــان صنعــت یک ســری نیازهایــی بــرای رســیدن بــه اســتاندارد جهانــی پیــدا می کنــد مثــل آمــوزش و طراحــی یــا اختــراع  تــا پوشــا
کــه این قــدر حجیــم و  کــه ایــن کار را یــک دولتــی مثــل دولــت مــا  کــه دولــت بایــد بیایــد و روی آن هــا ســرمایه گذاری کنــد  ماشــین آالت مــورد نیــاز و ... 
گــر می خواهیــم بوروکراســی  ســنگین و غیرمتحــرک اســت نمی توانــد انجــام دهــد! مــا بایــد بــرای توســعه صنعتــی از جاهــای دیگــر الگوســازی کنیــم، ا
را درســت کنیــم بایــد برویــم و از ژاپــن بوروکراســی را فرابگیریــم کــه برتریــن بوروکراســی ها را دارنــد، ولــی در حداقــل زمــان؛ مــا کــه آن طــور نمی توانیــم 
انجــام دهیــم؛ یعنــی اصــًا یــک ایرانــی آن طــور نمی توانــد کار کنــد، ولــی می گویــم بایــد برویــم و از دیگــران چیزهایــی فرابگیریــم و آن را درســت پیــاده 
ع خلقــت کــه توحیــد اســت و باالتــر از آن چیــزی نیســت آزاد گذاشــته اســت  کنیــم و مــردم را هــم آزاد بگذاریــم. خداونــد بشــر را در حســاس ترین موضــو
کارتــان را بایــد پــس  کــه در دوره زندگــی دنیایــی کوتــاه خــود مــن را عبــادت کنیــد یــا خیــر، ولــی آن دنیــا حســاب  کــه انتخــاب کنیــد  و می گویــد آزادیــد 
کــه بلندمــدت فکــر کننــد، ابزارهــای الزم را، آمــاده  کــه کوتاه مــدت فکــر کنیــد یــا بلندمــدت. مــا هــم بایــد بــه مــردم آمــوزش بدهیــم  بدهیــد، مختاریــد 
کاَنــْت َعَلیِهــْم« بســیار زیباســت. خداونــد بــا دیــن  ِتــی 
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کــه می گویــد: »یَضــُع َعْنُهــْم ِإْصَرُهــْم َو األ کنیــم و مــردم را آزاد بگذاریــم. ایــن آیــه شــریفه 

کــه آزاد باشــد درســت فکــر می کنــد. حــال مســئوالن و قانون گــذاران  کــرده اســت، آدمــی هــم  گــردن مــردم آزاد  محمــدی ایــن غــل و زنجیرهــا را از 
مــا مــدام بنشــینند و قانــون و مقــررات بنویســند آن هــم غیرکارشناسی شــده و این طــور هــم اجــرا شــود! یعنــی در یــک قانــون 23 مــاده ای تنهــا یــک 
ــی شــما  ــاده، ول ــه چــه چیــزی اتفــاق افت ک ــدارم  ــد مــن کاری ن ــد و می گوی ــردن مــردم انتخــاب می کن ک ــرای اذیــت  ــوده را ب ــان آن ب ــه در می ک ــه  جمل
چــون انجــام نداده ایــد بایــد یــک درصــد از فروشــتان را به عنــوان جریمــه بپردازیــد؛ یعنــی حتــی نمی دانــد فــروش یعنــی چــه! مــا بــا کارشــناس یکــی از 
برندهــای مشــهور کــه از پوســت تــا محصــول نهایــی خــوب هــم تولیــد می کنــد محاســبه کردیــم، می گفتنــد کــه مــا تنهــا 5 درصــد ســود داریــم، آن وقــت 
شــما یــک درصــد فــروش را کــم کنیــد! جالــب ایــن اســت کــه مجلــس آن را تصویــب کــرده و آن را جــزو قانــون مدیریــت پســماند قــرار نــداده اســت، بلکه 
کــه به طــور کل چیــز دیگــری اســت قــرار داده انــد؛ نتیجــه کارهــای غیــر کارشناســی می شــود همیــن،  آن را در میــان قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده 
کــرد و حتــی بــه شــما  کــه شــما بــا افــراد درســت رفتــار کنیــد بســیار تعجــب خواهنــد  گــر جایــی برویــد  نــه گمــرک مــا درســت کار می کنــد نــه دولتمــان و ا

جایــزه هــم می دهنــد.
کــه مســئولیتی داشــتم. از یــک ریــال تــا یــک میلیــارد اهــل رشــوه نبــودم، ولــی می دیــدم وقتــی  مــن تجربیــات عجیبــی داشــتم در مدت زمان هایــی 
کار مــردم را راه می انداختــم آن هــا هدیــه می آوردنــد درصورتی کــه مــن داشــتم وظیفــه ام را انجــام مــی دادم، کارمنــد دولــت هســتم و حقــوق گرفتــه ام 
گــر  کــه وظیفــه و کارم را انجــام دهــم و از نظــر دینــی هــم امــا م علــی )ع( این طــور گفتنــد. وقتــی کســی کارمنــد می شــود بایــد کار مــردم را راه بینــدازد، ا
کــه همه چیــز برعکــس شــده  کــرده بایــد درســت خدمــت بدهــد، ولــی متأســفانه می بینیــم  نمی خواهــد بــرود کار دیگــری کنــد، ولــی وقتــی انتخــاب 
کــه خــوب کار نکنــد و یــا اضافــی باشــد بایــد بــرود  گــر فــرد بدانــد  کــه برخــی بســیار وقیحانــه بــا مــردم برخــورد می کننــد. ا اســت و مشــاهده می شــود 
کــه کار انجــام نمی دهــد. کــه تــا ســی ســال ثــروت مملکــت را بفروشــد و بدهــد بــه کارمنــدی  بیــرون حســاب کار دســتش می آیــد و دولــت تعهــد نــداده 
کار بــه بخــش خصوصــی آمــدم و دوبــاره دعــوت بــه کار شــدم؛  کــردم و بــرای  کــه دو بــار بــا دولــت قهــر  مــن شــاید از معــدود کارمنــدان دولــت باشــم 

البتــه روزی را خــدا می رســاند، ولــی انســان بایــد خــودش هــم زحمــت بکشــد.

فعالیت های انجمن شما در راستای بهبود نظام حکمرانی کشور چه بوده است؟  ●
مــا کوشــش های زیــادی کرده ایــم کــه زنجیــره ارزش صنعــت را در رشــته خودمــان کامــل کنیــم، بــه همیــن دلیــل هــم خوشــبختانه طــی ایــن ســال ها 
چندیــن برنــد خــوب در صنعــت چــرم راه افتاده انــد، ولــی خیلــی بیــش از این هــا ظرفیــت وجــود دارد. از مــا مشــاوره گرفتــه شــد و عوارضــی بــر صــادرات 
گــران هســتند به طــور مثــال  کــه عــوارض دریافتــی بــه صنعــت بازگــردد، زیــرا ماشــین آالت صنعــت چــرم بســیار  ســاالنه مــا بســتند، قــرار بــر ایــن بــود 
یــک خــط کامــل چرم ســازی ســبک نزدیــک بــه دو میلیــون یــورو هزینــه می خواهــد. قــرار نبــود ایــن عــوارض صــرف حقــوق کارمنــدان شــود بلکــه 
کار را می کنــد و پــس از  کــه دولــت آلمــان ایــن  کــه از صنعــت گرفتــه شــود و بــه صنعــت بازگــردد و صنعــت را بــه روز کنــد، همان طــور  قــرار بــر ایــن بــود 
ک را کوتــاه  پایــان عمــر ماشــین آالت می گویــد تکنولــوژی جدیــد بیاوریــد و مــن بــرای حمایــت از شــما بــرای مدتــی مالیــات نمی گیــرم و یــا دوره اســتها
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کنــد نــه اینکــه عــوارض را بگیــرد و بــا آن حقــوق کارمنــدان را بپــردازد. می کنــم. دولــت بایــد ایــن کارهــا را 
مــا در ایــن صنعــت ســعی کرده ایــم تــا جایــی کــه دســتمان می رســد هــم مطالعــه انجــام دهیــم، هــم کتــاب چــاپ کنیــم )صنعــت چــرم از معــدود صنایعــی 
اســت کــه ده الــی پانــزده کتــاب خــودش بــه چــاپ رســانده اســت(. ســعی کرده ایــم کار کارشناســی انجــام دهیــم، البتــه بیشــتر از ایــن توانمــان نمی رســد 
گــر حمایــت می شــد و رفتــاری ماننــد رفتــار دولــت آلمــان بــا مــن دبیــر انجمــن چــرم می شــد، مطمئــن باشــد در یــک بــازه  زیــرا کمکــی هــم نمی شــود. ا
ک و بــا 800  ج شــود، بلکــه آن را تبدیــل می کــردم بــه محصوالتــی ماننــد پوشــا زمانــی پنــج ســاله اجــازه نمــی دادم یــک دانــه پوســت ســبک از ایــران خــار
درصــد ارزش افــزوده آن را صــادر می کــردم، ولــی متأســفانه گــوش شــنوا نیســت و هــر حرفــی کــه زده می شــود فقــط می گوینــد حرف هایتــان خــوب اســت.

کــه گــوش شــنوا هــم بیشــتر شــود. مــن به عنــوان  ــا مجلــس و دولــت انجــام می دهیــم و حرف هایمــان را می زنیــم، ان شــاءاهلل  کراتمــان را ب مــا مذا
گــر سیاســت دولــت دربــاره صنایــع تکمیــل زنجیــره ارزش بشــود  و خــام فروشــی را غدغــن کنــد، شــاید  کــه ا متخصــص اقتصــادی مطمئــن هســتم 
ــی در ادامــه  ــد، ول ــه وجــود آی ــه تعــداد انگشــتان دســت هــم نمی شــوند ب ــه شــده اند و در هــر صنعتــی ب ــه فرب ک ــرای کســانی  در ابتــدا یــک ســختی ب
همه چیــز بهتــر می شــود. قــرار نیســت تمــام نســل ســنگ مملکــت را نابــود کنیــم، به جــای آن می توانیــم ســنگ را در حــد معقــول فــرآوری کنیــم و بــه 
کــه می گوینــد ماشــین آالت و تکنولــوژی نداریــم دروغ می گوینــد، زیــرا فقــط بــه دنبــال جیــب  کثــر ارزش افــزوده برســانیمش. تمــام کســانی هــم  حدا
کــه در همیــن صنعــت چــرم ماشین آالتشــان ده الــی پانــزده ســال از ماشــین آالت  کســتان و هندوســتان برویــم می بینیــم  گــر بــه پا خودشــان هســتند. ا
مــا عقب تــر اســت؛ پــس اینکــه می گوینــد ماشــین آالت و تکنولــوژی نداریــم بهانــه اســت زیــرا یــک عــده از خــام فروشــی منتفــع می شــوند کــه متأســفانه 
بعضــی از آن هــا در صنایــع مختلــف از نهادهــا و ســازمان های دولتــی هســتند. چــرا مــن بایــد جنــگل شــمالم را نابــود کنــم تــا بتوانــم چــوب صــادر کنــم، 
کــه زنجیــره  گــر به جــای بــزرگان مملکــت بــودم اعــام می کــردم  یــا چیزهــای دیگــر. ایــن کارهــا غلــط اســت و بایــد جلــوی آن هــا گرفتــه شــود. مــن ا
ارزش را تکمیــل کنیــم. دولــت آلمــان نفــت نــدارد، ولــی هــزاران برابــر مــا صــادرات دارد و مملکتشــان هــم ثروتمنداســت؛ مــا نمی خواهیــم خودمــان 
ــر از مــا بــود، ولــی اآلن بــه اینجــا  کــه می توانیــم مقایســه کنیــم، چهــل ســال پیــش وضعشــان بدت کــره جنوبــی  ــا  ــی ب ــا آلمــان مقایســه کنیــم، ول را ب
رســیده اند زیــرا روش درســت را انتخــاب کرده انــد و ایــن شــدنی اســت زیــرا ایــران کشــوری اســت کــه علــم و دانــش در درونــش وجــود دارد و جوان هــا 
کــه از بیــرون بــه مــا وارد می شــود ســرخورده نیســتند و ایرانــی  کــه رشــد کننــد و جوان هــا علی رغــم تمــام فشــارهایی  بااســتعدادند و می خواهنــد 

می توانــد؛ زیــرا دو یــا ســه بــار ســابقه امپراتــوری بــر دنیــا را داشــته اســت، پــس آن ژن در مــا وجــود دارد.
کــه آدم اعجوبــه ای اســت  کــه مــا می خواهیــم امپراتــوری فارســی راه بیندازیــم؛ پــس او  کســینجر می گویــد  کســی ماننــد هنــری  می بینیــد یــک 
ــر مــا یــک ســازمان دهی درســتی درون  گ ــی اآلن دیگــر نمی شــود جلــوی آن را گرفــت، ا ــد، ول کــرده و می گوییــد جلوی شــان را بگیری احســاس خطــر 
خودمــان داشــته باشــیم مطمئــن باشــید ایرانــی می توانــد در مــدت ده ســال راه صدســاله دیگــران را طــی کنــد، زیــرا علی رغــم اینکــه کارهــای منفــی 
کنــار بگذارنــد، علی گونــه رفتــار کننــد و  و غلطمــان زیــاد اســت ولیکــن کارهــای عجیبــی دارد اتفــاق می افتــد. پــس بایــد آدم هــای غلــط و اضافــی را 
کــرده و آهــن داغ کــف دستشــان بگذارنــد و در شــهر بچرخانندشــان  کــه می خواهنــد بــه امــوال مــردم دســت اندازی کننــد به شــدت برخــورد  بــا آن هــا 

گــر اســام اســت پــس چــرا عمــل نمی شــود! کــه در نهج الباغــه هســت(، ا )همان طــور 
 یَتَبیــَغ ِباْلَفِقیــِر َفْقــُرُه«؛ خداونــد 

َ
کیــا ــاِس  ْنُفَســُهْم ِبَضَعَفــه الَنّ

َ
ُروا أ ْن یَقــِدّ

َ
ــه اْلَعــْدِل أ ِئَمّ

َ
امــام علــی )ع( می فرماینــد: »ان اهلل عزوجــل َفــَرَض َعَلــی أ

کــه ماننــد فقیرتریــن افــراد جامعــه زندگــی کننــد. شــما همیــن محــک امــا م علــی )ع( را بگذاریــد  ــر ائمــه حکومــت  تبارک وتعالــی فریضــه قــرار داد ب
ببینیــد چــه کســی مــرد میــدان اســت، دیگــر کســی مــی رود به طــور مثــال هــزار غــذا بفروشــد تــا نماینــده مجلــس شــود؟ غیرممکــن اســت، زیــرا بجــز 
کــه یــک آدم عــادی هســتم فریضــه ام خمــس و  بدبختــی و مســئولیت چیــز دیگــری برایــش نــدارد؛ امــا م علــی )ع( می فرماینــد فریضــه اســت، مــن 
کــه ماننــد فقیرتریــن افــراد جامعــه زندگــی  زکات و حــج و نمــاز و روزه و جهــاد اســت، امــا یــک فریضــه اضافــی بــرای ائمــه عــدل قــرار داده شــده اســت 
ــا ایــن محــک دیگــر کســی وارد سیاســت نمی شــود زیــرا هیــچ منفعتــی برایــش نــدارد و حقــوق بــاال و ماشــین  ــا باعــث شــورش فقــرا نشــود. ب کننــد ت

ــد قطــع شــود، ایــن می شــود حکومــت اســامی. ــه آن چنانــی طبــق فرمایــش امــام علــی )ع( بای ــاال و خان مدل ب
کــه مــردم از دلشــان پشــتیبان حکومتشــان باشــند، خوشــبختانه مــردم مــا نســبت بــه حکومــت  اقتــدار یــک معنــی دیگــری دارد، اقتــدار ایــن اســت 
کــه می کننــد نیســتند و  تعصــب دارنــد، ولــی مســئوالن شــکرگزار پشــتیبانی خالصانــه مــردم از آن هــا علی رغــم تمــام اشــتباهات و خاف کاری هــا 

ــد اصــاح شــود. این هــا بای
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گــر بخواهیــد در چیــن یــک مجــوز صنعتــی بگیریــد در عــرض یــک ســال بــه شــما مجــوز داده می شــود، ولــی می گوینــد یــک ســال دیگــر بــه  اآلن شــما ا
کار بــه کســی کاری ندارنــد، ولــی در ایــران از ب بســم اهلل هزارتــا مانــع جلــوی پــای شــما  ســراغتان می آییــم تــا ببینیــم چــه کار کرده ایــد. در ابتــدای 
کــه در ســازمان ها  کــه درصــد بســیار باالیــی از افــراد و کارکنانــی  کــه ۹۹.۹ در صــد آن هــم غیــر کارشناســی و غلــط اســت. شــما می بینیــد  می گذارنــد 
کــه کار پیــش نــرود. این هــا  هســتند هیــچ تســلطی بــر قوانیــن ندارنــد و اصــًا بلــد نیســتند و بــا پارتی بــازی بــه آنجــا رســیده اند، پــس طبیعــی اســت 
ــر نصــف ایــن وزارتخانه هــا  گ ــم ا کــه می گوی ــم جهــان اســت و روش اداره ایــن نیســت؛ مــن  را تعطیــل کنیــد، این هــا درصــد باالیی شــان خــاف عل
کــه هیــچ اتفاقــی نمی افتــد. مــا فقــط بهداشــت و آمــوزش و دفــاع می خواهیــم بــا یکــی دو وزارتخانــه دیگــر. وزارت  تعطیــل شــوند شــک نکنیــد 
ــره را هنــوز وارد  ک ــی  ــه ایــن حجــم از شــیر تولیــد می شــود، ول ک ــت نیســت  ــه خجال ــا مای ــه چــه خاطــر اســت؟ آی اقتصــاد، کشــاورزی، صنعــت و ... ب
کــرده باشــیم و  کــه هلشــتاین اســت را وارد  ــا عقــل هیــچ صاحــب عقلــی جــور درنمی آیــد، مگــر می شــود مــا بهتریــن گاوهــای دنیــا  می کنیــم! ایــن ب
خوشــبختانه در کشــور جــا هــم افتــاده و روزی حداقــل 30 کیلــو شــیر بــا درصــد چربــی بــاال می دهــد، آن وقــت کــره را وارد کنیــم؛ ایــن یــا مایــه خجالــت 
کــه بــه دنیــا می آیــد یــا نــر اســت یــا مــاده، خــب نــر آن را پــرورش بدهیــد و  کــه هیــچ، گاوی  اســت و یــا اینکــه فســاد را نشــان می دهــد. حــاال شــیر گاو 
کــه ماشــااهلل زیادنــد، 5۷ میلیــون رأس گوســفند داریــم، پوســت آن را بدهیــد چرم ســاز تبدیــل بــه چــرم  گوشــتش را وارد بــازار کنیــد، گوســفندان هــم 
کــه فــرد  کنــد و گوشــت آن را بدهیــد مــردم بخورنــد؛ ایــن کار مشــکلی نیســت، چــرا بایــد واردات گوشــت انجــام شــود؟ یارانــه بــا دالر 4200 می دهنــد 
از برزیــل گوشــت وارد کنــد، ولــی اینجــا فرمانــدار ورامیــن می گفــت گوســفندان مــن از چاقــی در حــال انفجــار هســتند، ولــی کســی آن هــا نمی خــرد! 
ج  گوشــت دام پــروران داخلــی را نمی خرنــد و بعــد بــا منــت و اینکــه کســی را بفرســتند تــا نحــوه ذبــح دام را تحــت نظــر بگیــرد کــه اســامی باشــد، از خــار
کــه نرســیده ایم برویــد و تکنولــوژی را  کــه هنــوز بــه تکنولــوژی آن نرســیده ایم، بــه فــرض  کــره چیســت  گوشــت وارد می کننــد. مگــر دســتگاه تولیــد 

کــه نمی گــذارد ایــن اتفــاق بیفتــد؟ وارد کنیــد؛ چــه منافعــی هســت 
کــه کفگیــر بــه تــه دیــگ خــورده اســت زمــان مناســبی اســت بــرای انجــام تغییــرات، درصورتی کــه یــک دولــت قــوی وجــود داشــته  خوشــبختانه اآلن 
ــت  ــم و کوچــک شــود. دول ک ــدازه 40 درصــد بوروکراســی حا ــت بشــود به ان ــد و دول ــرون کن ــراد را بی ــد باشــد و یک ســری اف ــه جراحــی هــم بل ک باشــد 
ــه  کــه ب ــدری  ــا پ کنــد ت ــد آن را اداره  ــر می توان ــر و راحت ت ــد دارد بهت کــه دو فرزن ــواده  ــدر یــک خان ــد درســت فکــر کنــد؛ تصــور کنیــد پ کوچــک می توان
کــه دولــت می خواهــد ســاختمان هایش را بفروشــد تــا حقــوق کارمنــدان را بدهــد، آیــا کار درســتی اســت؟  فــرض 12 فرزنــد دارد. اآلن هــم می بینیــد 
کــم کنــد و بگویــد یــک وامــی بــه شــما می دهــم و شــما برویــد کاری بــرای خودتــان راه بیندازیــد و هــم بــرای خودتــان نــان درآوریــد و  بایــد کارکنــان را 

هــم یــک اشــتغالی بــرای چنــد نفــر دیگــر ایجــاد کنیــد.
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14- سعید احمدیان؛ دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و مؤسسات مشاوره مدیریت ایران

مقدمه ای از فعالیت انجمن و خودتان بفرمایید.  ●
کــه یک زمانــی مدیرعامــل ســازمان  انجمــن مشــاوران مدیریــت از ســال ۷5 تأســیس شــده اســت و بنیان گــذار آن هــم آقــای دکتــر مرعشــی هســتند 
کار  ــد. حــدود چهارصــد عضــو حقوقــی و در همیــن حــدود هــم عضــو حقیقــی دارد. مجــوز انجمــن از وزارت  ــر بودن مدیریــت صنعتــی و معــاون وزی
کــه تقریبــًا ده ســال پیــش  کــه زیرمجموعــه ســازمان ملــل اســت  گرفتــه شــده اســت، از طرفــی یــک شــورای بین المللــی مشــاوران مدیریــت داریــم 
کــره، چیــن،  انجمــن مشــاوران مدیریــت ایــران نماینــده ایــن شــورا در ایــران شــد؛ ایــن شــورا حــدود 60 عضــو از کشــورهای مختلــف ماننــد اردن، 
ژاپــن، آمریــکا، کانــادا، اســترالیا و ... دارد کــه در هــر کشــوری یــک نماینــده وجــود دارد. درواقــع مــا دارای دو جایــگاه هســتیم، یــک جایــگاه ملــی کــه 
کــه نماینــده شــورای بین المللــی مشــاوران مدیریــت هســتیم. در ایــن 25 ســال بــه  کار گرفته ایــم و یــک جایــگاه بین المللــی  مجوزمــان را از وزارت 

کــه گفتــم. کــم و زیــاد شــده اســت، ولــی حــدودش همــان هشــتصد عضــو اســت  فراخــور وضعیــت اقتصــادی مملکــت، تعــداد اعضــا 

خودتان از چه زمانی وارد انجمن شده اید؟  ●
هــر دوره از هیئت مدیــره سه ســاله اســت. مــن ایــن دوره هــم نائــب رئیــس هســتم و هــم دبیــر، دوره قبــل هــم عضــو هیئت مدیــره و هــم خزانــه دار 
کــه یکــی از اعضــا رفتنــد عضــو اصلــی شــدم. لیســانس  کــه می شــود شــش ســال، دوره پیــش از آن هــم عضــو علی البــدل بــودم و در ســال آخــر  بــودم 
کــه از ســال 84 تأســیس شــده و از ســال 85 هــم عضــو  مهندســی صنایــع و فوق لیســانس مدیریــت شــهری دارم. یــک شــرکت مشــاوره مدیریــت دارم 

انجمــن شــده اســت.

به طورکلی چه ضرورت و جایگاهی برای مشارکت انجمن ها در نظام حکمرانی و سیاست گذاری قائل هستید؟  ●
یک ســری موضوعــات و مســائل در کشــورمان اصطاحــًا دچــار تأخیــر فرهنگــی شــده اســت. تأخیــر فرهنگــی در جامعه شناســی یــک تعریفــی دارد، 
وقتــی یــک محصولــی به عنــوان مثــال خــودرو بــه وجــود می آیــد؛ نیــازش در یــک جامعــه احســاس می شــود و بــر اســاس آن نیــازی کــه حــس می شــود 
ــد گاهــًا دچــار تأخــر فرهنگــی  ــه یــک جامعــه دیگــر انتقــال می یاب ــه ایــن از یــک جامعــه ای ب ــد. هنگامی ک ــه وجــود می آی ــد می شــود و ب چیــزی متول
کــه آن احســاس نیــاز بــوده اســت گرفتــه نمی شــود. احســاس می کنــم  می شــود؛ یعنــی پوســته ظاهــری آن گرفتــه می شــود، ولــی محتــوای درونــش 
کــه مــا  خیلــی از چیزهــا در مملکــت مــا دچــار تأخــر فرهنگــی اســت. به طــور مثــال تشــکل ها در یــک جایــی بــه وجــود آمده انــد، اینجــا هــم می گوینــد 
کــه اصــل به وجــود آمــدن تشــکل بــوده اســت شــاید در جامعــه مــا بــه وجــود نیامــده اســت. هــم یــک تشــکلی ایجــاد کنیــم، ولــی آن احســاس نیــازی 
کــه خیلــی از افــراد می میرنــد، نیــروی کار کاهــش می یابــد زیــرا انســان ها به واســطه طاعــون مرده انــد؛ بنابرایــن  در کشــور انگلیــس بعــد از طاعــون 
کارگرهــا شــروع بــه چانه زنــی می کننــد و بــا یکدیگــر هم راســتا شــده و بــه فــرض می گوینــد مــن بــا هــزار تومــان کار نمی کنــم، بلکــه بــا دو هــزار تومــان 
کــه بــه فــرض چــرا شــاه بایــد  کــم اســت قــدرت در دســت دارد. از طرفــی پولدارهــای انگلیــس هــم اعتــراض می کننــد  کار  کار می کنــم، چــون نیــروی 
کنــار یکدیگــر  کــه تشــکل ها در  فــان قدرت هــا را داشــته باشــد؛ این هــا به مــوازات هــم باعــث به وجــود آمــدن یــک تحولــی می شــوند. از این روســت 
کــه  کــه موقــع مرگــش بــه فرزندانــش تعــدادی چــوب می دهــد بشــکنند تــا اینکــه تعــداد چوب هــا بــه جایــی می رســد  جمــع شــوند، ماننــد آن پــدری 

کــه بایــد بــا یکدیگــر متحــد شــوید. دیگــر قابــل شکســتن نیســتند و می گویــد 
ــا  ــار یکدیگــر جمــع شــوند ت کن ــم(  ــه در اصنــاف مختلــف )مــن فقــط تشــکل های صنفــی را می گوی ک ــًا فلســفه وجــودی تشــکل ها ایــن اســت  قاعدت
ح کننــد، ولیکــن بــه نظــر  به واســطه اینکــه یــک اجتمــاع هســتند قدرتشــان بیشــتر شــود و بتواننــد حرفشــان را رســاتر بزننــد و خواسته هایشــان را مطــر
کثــر تشــکل ها نتیجــه و رویکــرد عکــس دارنــد؛ شــکلی کــه مــن بیــان کــردم رویکــردش از پاییــن بــه بــاال اســت؛ یعنــی بدنــه جامعــه  می آیــد در کشــور مــا ا
کنــار یکدیگــر خواسته هایشــان را بــه باالدســت خــود انتقــال می دهنــد و چانه زنــی می کننــد، ولیکــن متأســفانه تــا آنجــا  گــرد هــم آمــدن  و صنــف بــا 
کــه مــن اطــاع دارم در کشــور مــا ایــن رونــد بالعکــس اســت؛ یعنــی تشــکل ها بــه وجــود می آینــد و یک ســری بــه ســمت باالدســت میــل دارنــد و بجــای 
اینکــه روابطشــان را بــا پایین دســت تنظیــم کننــد بــا باالدســت تنظیــم می کننــد و بــه کانون هــای توزیــع ثــروت و قــدرت نزدیــک می شــوند. درواقــع 
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بــه جــای اینکــه صــدای پاییــن در مقابــل بــاال باشــند فقــط تنظیم کننــده روابــط خودشــان بــا بــاال هســتند و ایــن معضــل اســت.
ــم  ــم بگوی ــه صنــف باشــند. به نوعــی می توان ــا بدن کمیــت ب ــط حا ــرار اســت تشــکل ها تنظیم کننــده رواب ــگاه تشــکل ها هــم مشــخص اســت، ق جای
گــر نماینــده یــک شــهر اســت، عضــو  تشــکل های صنفــی خودشــان می تواننــد بــه شــکلی نماینده هــای مجلــس باشــند. نماینــده مجلــس ا
هیئت مدیــره یــک تشــکل یــا یــک نماینــده تشــکل نماینــده یــک صنــف اســت، ولــی در حــال حاضــر ایــن شــکل را هــم نــدارد زیــرا در باالدســت هــم 

ــود. ــده نمی ش ــه دی ــن توج ــه ای ــازی ب ــمت نی ــه در آن س ک ــت  ــن اس ــم ای ــل آن ه ــود و دلی ــکل ها نمی ش ــرف تش ــه ح ــی ب ــی توجه خیل

کردید دست یابد؟  ● که بیان  انجمن شما تا چه میزان توانسته است به جایگاه موردنظری 
بــا آن توضیحاتــی کــه مــن دادم بــه هیــچ جایــگاه مناســبی نرســیده اســت، البتــه نــگاه مــن همیشــه انتقــادی بــوده و نقــد از خــود بیشــتر می کنــم. مــن 
کار یــک بخشــنامه ای دارد تحــت عنــوان 14/5، ایــن بخشــنامه  ح می دهــم. ســازمان تأمیــن اجتماعــی وزارت  ــا مثــال بــرای شــما مســئله را شــر ب
کــد کارگاه بیاورنــد زیــرا پرســنل  کــه  کــردن لیســت بیمــه نیــازی بــه ایــن نیســت  کــه شــرکت های مشــاوره مدیریــت عضــو انجمــن بــرای رد  می گویــد 
کــه مــا ضریــب بیمــه  این هــا در همــان دفتــر مرکــزی لیســت بیمه شــان رد می شــود. درواقــع یــک امتیــازی بــرای اعضــای انجمــن قائــل می شــوند 
کــه حسابرســی می کنیــم آنجــا محاســبه می کنیــم؛ یعنــی تأمیــن اجتماعــی از حــق خــودش نمی گــذرد.  شــما را صفــر در نظــر می گیریــم و آخــر ســال 
کــه  کــه از بخشــنامه اســتفاده می کننــد بایــد عضــو انجمــن باشــند و یــک لیســتی هــم از خدماتــی  همچنیــن در بخشــنامه ذکــر شــده اســت کســانی 

ــد. مشــمول ایــن بخشــنامه می شــود تهیــه کرده ان
کــه ایــن  ایــن لیســت از ســال 83 تهیــه شــده اســت و تــا بــه امــروز هفــده ســال از آن می گــذرد. مــا بارهــا بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی اعــام کرده ایــم 
لیســتی کــه شــما داریــد خیلــی از خدمــات آن دیگــر وجــود ندارنــد و خیلــی از خدمــات وجــود دارنــد کــه در ایــن لیســت وجــود نــدارد، ولــی کوچک تریــن 
کار گرفته ایــم و زیــر نظــر خودشــان هســتیم و ســازمان  ع نمی شــود. خــب مــا انجمــن صنفــی هســتیم و مجوزمــان را از وزارت  توجهــی بــه ایــن موضــو
ع تقابلــی اســت بجــای تعاملــی! یعنــی فکــر  کار اســت. بــه جــای اینکــه از مــا کمــک بگیــرد، نگاهــش از نــو تأمیــن اجتماعــی هــم بخشــی از وزارت 
کــه  کــه از همــان وزارتخانــه مجــوز گرفتــه اســت مشــتری اوســت. مــا حتــی بــه آن هــا پیشــنهاد دادیــم  می کنــد یــک بنــگاه اقتصــادی اســت و انجمــن 
ماهــی یــک بــار جلســه داشــته باشــیم و ایــن بخشــنامه و دســتورالعملی کــه داده ایــد را ســالی یــک بــار به روزرســانی کنیــم تــا بــه شــما کمــک کنــد، ولــی 
کــه گویــا می خواهنــد بخشــی از دایــره قدرتشــان را بــا کســی تســهیم کننــد.  کــه احســاس می کننــد  اصــًا نمی پذیرنــد. شــاید یــک دلیلــش ایــن اســت 
به طــور مثــال مــا می گوییــم شــعبه X بــا شــعبه Y تصمیمــات متضــادی دارنــد و ایــن بــه نارضایتــی اعضــا منجــر می شــود و مــا می توانیــم این هــا را 

برایتــان یکپارچــه کنیــم، ولــی همچنــان هیــچ توجهــی نمی شــود.
کــه  کــه کاه بــر ســر خودتــان مــی رود، زیــرا ممکــن اســت مــن یــک قــراردادی را ببنــدم  جالــب اینجاســت در آخــر مــن در جلســه ای بــه آن هــا گفتــم 
کــه شــما در لیســت خودتــان گذاشــته اید و شــما نمی توانیــد تشــخیص  محتــوای آن چیــز دیگــری باشــد، ولــی اســم آن یکــی از ســرفصل هایی باشــد 
کــه جــزو لیســت اســت یــا خیــر. بالعکــس ممکــن  کــه اســم قــرارداد بــا محتــوای آن یکســان اســت یــا خیــر؛ شــما اســم قــرارداد را نــگاه می کنیــد  دهیــد 
اســت قــراردادی باشــد کــه خدماتــی کــه در آن تعریــف شــده اســت یکــی از ســرفصل های موجــود در لیســت باشــد، ولــی به طــور مثــال اســم آن را نوشــته 
ــی آن کارشــناس  ــی در لیســت شــما نوشــته شــده اســت برنامه ریــزی راهبــردی؛ خــب ایــن دو یکــی هســتند، ول اســت برنامه ریــزی اســتراتژیک، ول

این هــا را نمی دانــد.
کمیــت باشــند و تعامــل و هم زبانــی را ایجــاد کننــد، ولــی همان طــور  بــه هــر حــال منظــورم ایــن اســت کــه تشــکل ها بایــد واســط بیــن بدنــه جامعــه و حا
کــه گفتــم بــه دلیــل اینکــه بخــش باالدســت ایــن احســاس نیــاز را نمی بینــد و از طرفــی قــدرت همیشــه دل چســب اســت و شــما بــا در دســت داشــتن 
قــدرت می توانیــد دســتور بــه انجــام یــا عــدم انجــام کارهــا را بدهیــد؛ بنابرایــن نمی خواهیــد آن را بــا کســی تســهیم کنیــد و از ایــن جهــت تشــکل ها 

هــم نمی تواننــد ایــن روابــط را به درســتی تنظیــم کننــد زیــرا محلــی بــه آن هــا داده نمی شــود.
ســال گذشــته بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی دو ســه جلســه در اتــاق بازرگانــی داشــتیم، یــک برنامــه ای داشــتند تحــت عنــوان »تنقیــح بخشــنامه های 
کــه محــل تأمــل بخــش خصوصــی بــا دولــت اســت، مــا آنجــا صحبــت کردیــم و دوســتان از اتــاق  14 ممیــز«. اتــاق بازرگانــی یــک اتــاق گفت وگــو دارد 
کــه آیــا ایــن پیش نویــس  کــه کامــًا هــم منطقــی بــود لیســت کردیــم، آن هــا گفتنــد  کــه مدنظرمــان بــود  بازرگانــی هــم کمــک کردنــد و دو ســه آیتمــی 
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کــه از ابتــدا بــود را ابــاغ کردنــد. ایــن عمــًا می شــود کاه بــرداری! هنگامی کــه شــما  را تأییــد می کنیــد و مــا تأییــد کردیــم، ولــی دوبــاره رفتنــد همانــی 
گــر بخواهیــد علــت اینکــه  کــه دلشــان بخواهــد می کننــد و هیــچ نیــازی هــم وجــود نــدارد. ا می بینیــد باالدســتتان کاهتــان را برمــی دارد و و هــر کاری 

چــرا نیــازی نمی بیننــد را هــم برایتــان می گویــم.

بله حتمًا.  ●
گاز و منابــع خــدادادی وجــود دارد، این هــا بــه فــروش می رونــد )چــه در زمــان  کــه چیــزی بــه نــام نفــت،  در مملکــت مــا داســتان بــه ایــن شــکل اســت 
کمیــت مــی رود و آن هــم ایــن پــول  تحریــم چــه غیــرازآن( و بخــش عمــده ای از بودجــه از آنجــا تأمیــن می شــود. پــول فــروش ایــن منابــع بــه دســت حا
ح  را بــه شــکل های مختلــف در جامعــه توزیــع می کنــد، به طــور مثــال بــه کارمنــد دولــت می دهــد یــا بــه یــک ســازمانی می دهــد و یــا صــرف یــک طــر
عمرانــی می شــود. درنهایــت بــاالی ۹0 درصــد هزینه هــای مملکــت از ایــن محــل تأمیــن می شــود. وقتی کــه مــن پــول در دســت دارم و آن را پخــش 
کــه می گویــم چــه چیــزی بایــد انجــام شــود، ولیکــن بــه فــرض در کشــوری ماننــد ژاپــن  کــه شــما بگوییــد آن مــن هســتم  می کنــم، هــر چیــزی هــم 
ج مملکــت از مالیــات و از خــود مــردم تأمیــن می شــود. شــرکتی ماننــد ســونی، تویوتــا، مــزدا و توشــیبا پــول بــه دســت  بــه ایــن صــورت نیســت و خــر
می آورنــد و بعــد می گوینــد مــا خودمــان کــه نمی توانیــم مملکــت را اداره کنیــم و نیــاز بــه یــک کارگــزار داریــم کــه آن می شــود دولــت، پــول را بــه دولــت 

کــه همــان مــردم هســتند. می دهــد و آن روابــط را تنظیــم می کنــد، در اینجــا قــدرت در دســت بخــش خصوصــی اســت 
گــر آن طــرف قــرار بگیریــم خیلــی دلــم نمی خواهــد  اینکــه مــا این همــه می گوییــم خصوصی ســازی همــه الکــی اســت، پــول آن طــرف اســت، مــن هــم ا
ایــن قدرتــم را بــا کســی تقســیم کنــم؛ البتــه در ایــن چنــد ســال اخیــر مقــداری فشــار مالیــات را افزایــش داده انــد و بــه ایــن رســیده اند کــه مــا بایــد ماننــد 
کشــورهای دیگــر هزینه هــای کشــور را از مالیــات تأمیــن کنیــم و ایــن حــرف درســتی اســت. نبایــد منابــع تجدیدناپذیــر مملکتمــان را این گونــه از بیــن 
کــه مــن مالیــات را می گیــرم و فشــار را وارد می کنــم، ولــی همچنــان حاضــر  ببریــم. همــه ایــن حرف هــا درســت اســت، ولــی آنجایــی اشــتباه می شــود 
ج مملکــت را مــن بدهــم بایــد  گــر ایــن تحریم هــا ادامــه پیــدا می کــرد و این هــا بــه مالیــات فشــار می آوردنــد و وقتــی خــر کــم کنــم. ا نمی شــوم از قدرتــم 
گــر کشــورهای توســعه یافته را ببینیــد تــا چیــزی می شــود مردمــش می گوینــد مــن مالیــات می پــردازم و شــما بایــد بــه  بــه مــن پاســخگو باشــید. شــما ا

مــن پاســخگو باشــد، ولــی در ایــران این طــور نیســت.
کــه شــعبه تأمیــن اجتماعــی مربــوط بــه امــور شــرکت مــن، هــر  کــه مــن می گویــم، اآلن نزدیــک ســیزده ســال اســت  به طــور مثــال تأمیــن اجتماعــی 
کــه قاضــی آن خــود تأمیــن اجتماعــی اســت و بعــد بــه تجدیدنظــر  گــر مــن اعتــراض کنــم بــه هیئــت بــدوی مــی رود  کاری دلــش بخواهــد می کنــد و ا
کــه رأی می دهــد، ولــی تأمیــن اجتماعــی کار خــودش را می کنــد و  کــه بــاز هــم خــود تأمیــن اجتماعــی اســت و بعــد بــه حــل اختــاف مــی رود  مــی رود 
کمیــت بــا ایــن اتفاقــات بیشــتر می شــود و نهادهایــی ماننــد  شــما عمــًا هیــچ کاری نمی توانیــد انجــام دهیــد. ایــن شــکاف بیــن بدنــه جامعــه و حا

کــه قــرار اســت ایــن روابــط را تنظیــم کننــد کاری از دستشــان برنمی آیــد. تشــکل ها 

اقداماتی برای بهبود این روند تعاملی انجام داده اید؟  ●
کلــی صحبــت داشــتیم، امــا چیــزی تغییــر نکــرد! ایــن بــرای ســال اخیــر بــود،  کــه در اتــاق بازرگانــی بــا تأمیــن اجتماعــی  مثالــش را بــرای شــما گفتــم 
نکتــه جالــب دیگــری هــم وجــود دارد؛ چنــد ســال قبــل قــرار بــود مــا برویــم و عضــو اتــاق اصنــاف شــویم، آن هــا می گفتنــد مشــاوره مدیریــت اصــًا 

کــه شــما از نظــر مــا صنــف نیســتید! کار بــه مــا مجــوز داده و مــا صنــف هســتیم، ولــی گفتنــد  کــه وزارت  چیســت و نمی شــناختند! مــا می گفتیــم 
ــت  ــی ثب ــاق بازرگان ــه در ات ک ــم  ــکل داری ــری تش ــا یک س ــد. م ــکل ها نمی کن ــتی از تش ــت درس ــًا حمای کار واقع ــه وزارت  ک ــت  ــن اس ــرا ای ــی از ماج بخش
کمیتــی اســت مجــوز می گیریــم و نماینــده صنــف می شــویم  می شــوند. قاعــده ایــن اســت کــه مــا وقتی کــه از یــک وزارتخانــه کــه یــک نهــاد دولتــی و حا
کــه در اتــاق بازرگانــی ثبــت می شــوند، ولــی واقعیــت این طــور نیســت. به طــور مثــال همــان شــورای  بایــد خیلــی قدرتمــان بیشــتر از آن هایــی باشــد 
کار ثبــت شــده اســت بایــد قــدرت بیشــتری از تشــکلی  کــه در وزارت  کــه گفتــم در اتــاق بازرگانــی برگــزار می شــود. مــا فکــر می کردیــم تشــکلی  گفت وگــو 
کــه داریــم و هیــچ حمایتــی از وزارت کار  ــی بالعکــس اســت. ایــن یــک مشــکل اساســی اســت  کــه در اتــاق بازرگانــی ثبــت می شــود داشــته باشــد، ول

نمی بینیــم.
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کــه یــک حقوقــی  کــه کارمنــد دولت انــد  کار اســت. آنجــا عــده ای هســتند  کــردم خــودش زیرمجموعــه وزارت  کــه از آن صحبــت  تأمیــن اجتماعــی 
بگیرنــد کامــًا دولتــی اســت، ولــی اتــاق بازرگانــی، گرچــه نمی خواهــم بگویــم آنجــا مدینــه فاضلــه اســت، خیلــی همراه تــر و حمایت کننده تــر اســت. 

کار را ندارنــد. کار افــراد کارمنــد دولــت هســتند و حقوقشــان را می گیرنــد و دغدغــه انجــام شــدن یــا نشــدن  در وزارت 
کــه می زننــد و  کــه تأمیــن اجتماعــی یــا وزارت کار محلــی بــه مــا بگذارنــد. حتــی نامــه هــم  کــه در انجمــن هســتم هیــچ گاه ندیــدم  در ایــن نــه ســالی 
کــه نماینــده حداقــل چهارصــد عضــو حقوقــی هســتم، چطــور می گوییــم  در جلســات حضــور می یابیــم نــگاه از بــاال بــه پاییــن دارنــد. مــن می گویــم 
گویــی بــا بی احترامــی بــه او بــه کل ملــت بی احترامــی  به طــور مثــال بــه رئیس جمهــور نبایــد بی احترامــی شــود چون کــه نماینــده ملــت اســت و 
کرده ایــد، خــب مــن هــم نماینــده حداقــل چهارصــد شــرکت و عضــو حقیقــی هســتم کــه بخــش عمــده آن هــا اســاتید معتبــر دانشــگاه هســتند، ولیکــن 

چــون نیــازی بــه مــا نمی بیننــد ایــن مســائل وجــود دارد.
ــا اتوبــوس، خــودرو  کــه از خــواب بیــدار می شــوید بــرای اینکــه تصمیــم بگیریــد ب درواقــع قانــون زندگــی هزینه-فایــده اســت. شــما به فــرض صبــح 
ــه هیــچ فرقــی  ک ــد  ــده می کنــد و می بین ــده می کنیــد. وقتــی باالدســت هزینه-فای ــد هزینه-فای ــان بروی کارت ــه محــل  ــا اســنپ ب کســی ی شــخصی، تا

کــه می توانیــم انجــام دهیــم دســت وپا زدن اســت. برایــش نمی کنــد همیــن می شــود و مــا تنهــا کاری 

مهم ترین مسائل و مشکالت اعضای صنفتان چیست؟  ●
مســئله اصلــی همــان تأمیــن اجتماعــی اســت کــه گفتــم؛ ســازمان امــور مالیاتــی هــم هســت، ولــی آن هــا خیلــی بهتــر از تأمیــن اجتماعی هســتند. تأمین 
کــه بیشــتر از تأمیــن اجتماعــی  کــه تــا ســال ها جایــش مانــدگار اســت. مــن فکــر نمی کنــم هیــچ جایــی در دنیــا باشــد  اجتماعــی جــوری تیغــش می بــرد 
گــر آن را نپــردازم از همیــن ثانیــه بــا ضریــب بســیار بــاال کنتــور  گــر امــروز بــه مــن بگویــد هــزار تومــان بایــد بپــردازم، ا ایــران بهــره دریافــت کنــد؛ یعنــی ا
کــه بایــد بــه بانــک پرداخــت کنــم کمتــر از آنجاســت.  می انــدازد و مــن ترجیــح می دهــم از بانــک وام بگیــرم و ایــن را پرداخــت کنــم، زیــرا بهــره ای 
همان طــور هــم کــه گفتــم قانــون خــودش را دارد و هرکــدام از شــعب بــه یــک ســلیقه رفتــار می کننــد و درواقــع بایــد بگویــم هــر کارشــناس. بــرای مثــال 
گــر پنــج ســال پیــش از مــن می پرســیدید کــه تأمیــن اجتماعــی فــان شــعبه چطــور اســت، مــن می گفتــم جهنــم کــه می گوینــد همان جاســت تــا اینکــه  ا
گــر دوبــاره همــان ســؤال را از مــن  کــرد و جایشــان یــک آقایــی آمــد، بعــد از ایــن تغییــر ا کــه تغییــر  کــرد، یــک خانمــی بــود  کارشــناس درآمــد مــا تغییــر 
می پرســیدید مــن می گفتــم خیلــی شــعبه خوبــی اســت! یعنــی یــک کارشــناس ســاده می توانــد زندگــی شــما را ســیاه کنــد! ایــن خانــم بــه مــدت دو 
کــه از میــان آن هــا تنهــا یــک مفاصــا حســاب بــه  ســال کارشــناس درآمــد شــرکت مــن بــود و در ایــن مــدت مــن نزدیــک بــه هجــده قــرارداد بــرده بــودم 

مــن دادنــد! امــا وقتــی پرونده هــای مــن بــه ایــن آقــا منتقــل شــد در مــدت دو مــاه تمــام پرونده هــا مفاصــا حسابشــان صــادر شــد.

به چه علت این طور شده بود؟  ●
آن خانــم به فــرض یــک دفتــری داشــت، می گفــت اول بــرو ببیــن اســمت در کجاســت و شــاید دو ســاعت یــک دفتــر بــزرگ را می گشــتید و اســمتان را 
کــه می رفتیــم  کــه هنــوز کار دارد و تمــام نشــده اســت و مثــًا می گفــت دو هفتــه بعــد بیــا. دو هفتــه بعــد  پیــدا می کردیــد، آن وقــت بــه شــما می گفــت 
ع مشــمول بخشــنامه نمی شــود و اعتراضمــان هــم گــوش شــنوایی نداشــت و خیلــی بدرفتــاری می کردنــد. منظــورم ایــن  کــه ایــن موضــو می گفــت 
کــه اصــًا تفــاوت میــان شــعب نیســت، بلکــه در یــک شــعبه دو کارمنــد و کارشــناس تفــاوت زیــادی می تواننــد داشــته باشــند. ایــن بــه دلیــل  اســت 

کــه میــزان اختیــارات بســیار زیــاد اســت و نظارتــی هــم بــر آن هــا نمی شــود. ایــن اســت 

گاهــًا بخشــنامه های مرتبــط بــا یــک   ● کارشناســی مختلــف می شــود و  کــه تعــدد بخشــنامه ها موجــب نظــرات  گفتــه می شــود 
ــا مــورد شــما هــم از ایــن قبیــل مســائل اســت؟ ــا یکدیگــر قــرار می گیرنــد. آی موضــوع در تضــاد ب

 ایــن دربــاره مــا نبــوده اســت. مــورد مــا تنهــا مربــوط بــه یــک بخشــنامه شــماره 14/5 اســت. بــرای مثــال بخواهــم بگویــم، هنگامی کــه مــن به عنــوان 
کــه این طــرف هســتم و شــرکت زده ام، کارآفریــن هســتم، خرجــم را خــودم بــر  کارمنــد تأمیــن اجتماعــی پشــت میــز نشســته ام و بــه فــرض یــک منــی 
گــر مــن  ج مملکــت را هــم می دهــم، نــگاه کارمنــد بــاال بــه پاییــن اســت، درصورتی کــه ا عهــده دارم و به صــورت خیلــی جزئــی بــا پرداخــت مالیــات خــر
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گــر تشــکل ها نباشــند آن هــا کاری  نباشــم شــما کارمنــد هــم وجــود نخواهیــد داشــت. همچنیــن در وزارت کار بخــش مربــوط بــه تشــکل ها، خــب ا
بــرای انجــام دادن ندارنــد. مــن مشــتری تأمیــن اجتماعــی هســتم و قاعدتــًا بایــد بــا احتــرام بــا مــن رفتــار شــود، ولــی مــی روم ســرم را جلوی شــان خــم 
کنــد  گــر مشــکل خانوادگــی داشــته باشــد می توانــد ناراحتــی اش را ســر شــما خالــی  می کنــم و آن هــم هــر جــوری بخواهــد رفتــار می کنــد؛ بــه فــرض ا
گــر بــا هــم رفیــق باشــند  گــر ســراغ بازرسیشــان هــم برویــد خــب آن هــا همــکار هســتند و ا کــه از آن هــا شــکایت کنیــد چــون ا و هیــچ جایــی هــم نیســت 

همه جــوره حمایتــش می کنــد.
هیــچ نظارتــی وجــود نــدارد و هنگامی کــه مــا به عنــوان واســط بدنــه جامعــه و دولــت می گوییــم کــه مــا ایــن کار را بلــد هســتیم و ایــن مــواردی کــه شــما 
کــه چیســت! خــب ایــن را حــذف کنیــد و بــه  کت ۹0 بــه کل منقضــی شــده و وجــود نــدارد و آن هــا اصــًا نمی داننــد  نوشــته اید، به طــور مثــال ســوجدا

کــه پانــزده ســال پیــش نبــوده اســت. جــای آن بنویســید مدیریــت دانــش، یکــی از موضوعــات مشــاوره مدیریــت ایــن اســت 
کــه گفتــم در  هنگامی کــه مــا صحبــت از مشــاوره مدیریــت می کنیــم، بایــد مدیــران مــا احســاس نیــاز بــه مشــاوره داشــته باشــند، بــه همــان دالیلــی 
کمیــت ایــن احســاس نیــاز وجــود نــدارد و مشــاور را فقــط بــرای ایجــاد رانــت می گیرنــد نــه اینکــه از آن مشــاوره بگیرنــد. مشــاور را می گیرنــد  بخــش حا
کــه مشــاوران مدیریــت انجــام می دهنــد  کــه آن هــم یــک حقوقــی بگیــرد و چنــد تــا کارچاق کنــی انجــام دهــد، چــرا؟ چون کــه یکــی از کارهایــی 
کــه باعــث شفاف ســازی می شــود و خیلی هــا نمی خواهنــد ایــن شــفافیت ایجــاد شــود. از طرفــی یک ســری قراردادهایــی  سیستم ســازی اســت 
کــه تصنعــی هســتند و هیــچ اثربخشــی نــدارد و تنهــا یــک ســند کتابخانــه ای ردوبــدل می شــود. مــن خــودم بعــد از شــانزده ســال  منعقــد می شــوند 
کمیتــی قــرارداد نبنــدم، چــون اصــًا نمی خواهنــد و پولتــان را هــم  کــه دیگــر بــه هیــچ وجــه بــا بخــش حا شــرکت داری بــه ایــن نتیجــه رســیدم 
نمی دهنــد. مــن ســال 85 نزدیــک ۹00 میلیــون تومــان از شــهرداری تهــران طلــب داشــتم و اآلن از آن مقــدار نصفــش را داده انــد، آن هــم خــرد 
کمیتــی اصــًا مشــاوره مدیریتــی  کــه بخــش حا خــرد؛ حــاال شــما پــول آن موقــع را بــا پــول اآلن مقایســه کنیــد! بنابرایــن مــن بــه ایــن نتیجــه رســیده ام 

کــه مــا بــر روی آن کار می کنیــم. کــه می خواهــد از جنــس سیاســی اســت نــه از جنــس دانــش مدیریتــی  نمی خواهــد و آن مشــاوره ای 

که بازنشسته می شوند را به عنوان مشاور انتخاب می کنند.  ● کارمندان ارشدی   هم 
ً
کثرا و ا

کــه بازنشســته شــدم و خــودم یــک مدیــر ســطح بــاال بــوده ام و   بلــه. به طــور مثــال مــن بازنشســته شــده ام و مــن را مشــاور می کننــد، چــرا؟ زیــرا مــن 
کــه نمی توانیــد بــه آن مدیــر  یک ســری روابــط دارم و یــک حاشــیه امنــی بــرای ایــن مدیــر ایجــاد می کنــم و کارچاق کــن می شــوم. شــما حرف هایــی را 
ارشــد بزنیــد بــه آن مشــاور می گوییــد و مشــکلتان حــل می شــود. مشــاور را بــه ایــن شــکل می خواهنــد، درصورتی کــه آن شــکل اصلــی دقیقــًا در جهــت 

کار مــا وجــود دارد. کــه در  ع اســت. ایــن یــک مشــکل اصلــی اســت  عکــس ایــن موضــو

که باعث بروز این نوع از فعالیت می شود؟  ● آیا قوانین ایرادی دارند 
کــه توضیــح دادم اشــتباه اســت. به طــور مثــال در خانــواده پــول  ع جهــت جریــان پــول  بیشــتر از اینکــه قوانیــن مشــکل داشــته باشــند همــان موضــو
گــر فــان حــرف مــن را گــوش  گــر درخواســتی داشــته باشــید ممکــن اســت بــا آن مخالفــت شــود و یــا پــدر بگویــد ا در دســت پــدر خانــواده اســت و مثــًا ا
کــه جریــان پــول این طــور اســت اوضــاع همین طــور خواهــد بــود؛ زیــرا احســاس نیــازی  ندهــی، کاری برایــت نمی کنــم؛ قــدرت آنجاســت. تــا زمانــی 
کــه بــه بدبختــی افتادنــد تــازه بگوینــد وای چــه کنیــم؟! دربــاره آب هــم  ــا اینکــه ایــن منابــع را هــم ماننــد آب نابــود کننــد و بعــد  حــس نمی شــود ت
کــه در ســمیرم، نزدیــک اصفهــان بحــث بــر روی آب شــکل گرفتــه بــود، ولــی هنــوز هــم نخواســتیم بــا آن مواجــه  گرچــه همیــن چنــد ســال پیــش بــود 

ــازه می گوییــم وای چــه کنــم؟! ک روبه هــا را زیــر فــرش می زنیــم. وقتی کــه منابــع تمــام شــود ت شــویم و مــدام خا
گرچــه صحبــت از خصوصی ســازی هــم می شــود، ولیکــن همــه آن هــا خصولتــی هســتند. تــا وقتی کــه جریــان پــول از آن ســمت اســت تشــکل ها 
کــه  فقــط اســم و نوعــی تأخــر فرهنگــی هســتند؛ گرچــه مــا هــم دســت وپا می زنیــم، ولــی همــه این هــا در حــد یــک زور اســت. احســاس مــن ایــن اســت 
کــه  بیشــتر از اینکــه قوانیــن بااینکــه پیچیدگــی هــم دارنــد و متناقــض و متضــاد هــم هســتند مشکل ســاز باشــند، بیشــتر همــان جریــان پــول اســت 
کــه یــک قانونــی بــرای منفعــت  مســئله اســت. گرچــه ایــن تضــاد و تناقــض قوانیــن هــم نشــئت گرفته از همــان جریــان پــول اســت. بــه ایــن شــکل 
کــه این هــا بــه تاقــی می خورنــد مســئله  گــروه دیگــری تصویــب می شــود و جایــی  یــک گروهــی تشــکیل می شــود و یــک قانــون دیگــر بــرای منفعــت 
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کــه بــه آن باالدســتی ها متصــل هســتند زندگــی خودشــان را می کننــد و مــا هــم بــه ســروکله  کنــار می آینــد. یــک عــده  ــا یکدیگــر  کــه آنجــا ب می شــود 
خودمــان می زنیــم.

که فرمودید، با ساز دیگری هم در ارتباط هستید؟  ● بجز تأمین اجتماعی 
کــه مــا بــرای مشــکات اعضایمــان از طــرف انجمــن نماینــده معرفــی می کنیــم و نماینــده مــی رود و از حقــوق  بــا ســازمان امــور مالیاتــی در ارتباطیــم 
کــه یک ســری از بنگاه هــای کوچــک را،  اعضــای انجمــن دفــاع می کنــد. حــدود نــه ســال پیــش یــک تفاهم نامــه ای بــا وزارت صمــت داشــتیم 
ــد،  ــته باش ــی داش ــئله خاص ــا مس ــا کج ــان ب ــدام عضوم ک ــه  ک ــود  ــن می ش ــه ای ــوط ب ــازمان ها مرب ــی س ــم. مابق ــا بدهی ــام ارتق ح س ــر ــوان ط ــت عن تح
کــه می دانیــد  ولیکــن اصلی تریــن ارگان هــا تأمیــن اجتماعــی و ســازمان امــور مالیاتــی هســتند. البتــه بــا شــهرداری هــم مســائلی داریــم؛ همان طــور 
وکا می تواننــد در ســاختمان های مســکونی شــرکت و یــا دفتــر داشــته باشــند، شــرکت های مهنــدس مشــاور هــم می تواننــد داشــته باشــند، ولــی 
کــه  کــه شــما می خواهیــد کاری کنیــد  کــه قبــول نکردنــد و می گفتنــد  شــرکت های مشــاوره مدیریــت نمی تواننــد! یــک تعاملــی هــم بــا آن هــا داشــتیم 

پولــی ندهیــد.

با سازمان امور مالیاتی چه مشکالتی دارید؟  ●
یــک مشــکل اساســی مــا بــا ایــن ســازمان ایــن اســت کــه ضریــب مالیاتی مــان بســیار باالســت، 25 درصــد اســت. به طورکلــی یــک نگاهــی در کل کشــور 
ــه  ک ــا جایــی  ــه امــروزه در دنی ــه خدمــات را از جنــس تولیــد نمی داننــد. درصورتی ک ــی ارائ ــی، ول ــه مــدام می گوینــد تولیــد و تولیــد داخل ک وجــود دارد 
گــوگل، یاهــو، اپــل و همــه شــرکت های دانش بنیــان اینچنینــی  کــه  ــی )Silicon Valley( اســت. جایــی  ــد پــول اســت ســیلیکون ول بیشــترین مول
کنــار ارائــه خدمــات محصــول هــم تولیــد کننــد،  کــه بــا ارائــه خدمــات ایجــاد ارزش افــزوده می کننــد، ممکــن اســت در  آنجــا قــرار دارنــد. شــرکت هایی 
ماننــد اپــل، ولــی هرچــه رو بــه جلــو می رویــم بخــش خدمــات مولــد پــول بیشــتری اســت، بــرای مثــال در حــال حاضــر پولدارتریــن فــرد دنیــا، جــف 

کار آن ارائــه خدمــات اســت. بیــزوس )Jeff  Bezos(، مالــک آمــازون، اســت و 
کشــور توســعه یافته ای را  ح اســت نــه تولیــد! شــما  کشــورهای توســعه یافته ادبیــات ایجــاد ارزش افــزوده مطــر کــه در  مســئله دیگــر ایــن اســت 
کلــی مصــرف آب دارد و آالینــده اســت. این طــور صنایــع  کــه ذوب آهــن داشــته باشــد، زیــرا ذوب آهــن بــا توســعه پایــدار در تضــاد اســت،  نمی بینیــد 
کار بزرگــی انجــام می دهیــم. از آن طــرف کشــورهای توســعه یافته  کــه چــه  را بــه کشــورهای پایین دســتی می دهنــد و مــا هــم خوشــحال می شــویم 
می آینــد و نفــرات برتــر کنکــور را شناســایی می کننــد و می برنــد بــه کشــورهای خودشــان و تمــام امکانــات را هــم در اختیارشــان قــرار می دهنــد تــا فقــط 
کــه سال هاســت مشــخص شــده ایــن قبیــل کارهــا بــا توســعه  برایشــان پــول بســازد، ولــی مــا را مشــغول مباحــث ذوب آهــن و نفــت و غیــره می کننــد 

ــتند. ــتا نیس ــدار هم راس پای
ــه  ک ــی  ــم، کارشناس ــه می دهی ــه ارائ ک ــی  ــن خدمات ــم همی ــا می گویی ــد! م ــه ای نداری ــواد اولی ــد و م ــما تولی ــه ش ک ــد  ــی می گوین ــور مالیات ــازمان ام در س
کلــی هزینــه دارد و مــا همــه این هــا را مســتند کردیــم برایشــان، ولــی همچنــان نمی پذیرنــد، ولــی در کل خیلــی فهمیده تــر از  بــرای انجــام کار می آیــد 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی هســتند. ســازمان تأمیــن اجتماعــی چــون خــودش هــم ضابــط قضائــی اســت هــر کاری کــه بخواهــد انجــام می دهــد، ولــی 
در ارتبــاط بــا ســازمان امــور مالیاتــی شــما می توانیــد اعتــراض کنیــد و زمــان بخریــد و تقســیط کنیــد، گرچــه تقســیط در تأمیــن اجتماعــی هــم وجــود 

کــه زیــاد می شــود. دارد، ولــی آن قــدر بهــره روی آن می کشــند 

ــی در حــوزه   ● ــی و سیاســت گذاری نمونه هــای موفــق جهان ــا نظــام حکمران ــاط ب ــه تعامــل انجمن هــا و تشــکل ها در ارتب در زمین
کاری خودتــان را می شناســید؟

ــره داشــتیم،  ک ــا کشــور  ــی از یــک شــبکه جهانــی هســتیم. از ایــن طریــق ارتباطــی ب ــی مشــاوران مدیریــت جزئ ــا عضویــت در شــورای بین الملل ــا ب م
می توانــم بگویــم تقریبــًا دبیــر و رئیــس انجمنشــان بــا معــاون وزیــر تفاوتــی نداشــتند. البتــه همــه کشــورها اینچنیــن نیســتند، به طــور مثــال آلمــان 
کــره این طــور نیســت و خیلــی اهمیــت باالیــی دارد زیــرا  شــرکت های مشــاوره مدیریــت قــوی دارد، ولــی انجمنشــان آن قــدر فعــال نیســت، امــا 
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ــد و  ــگاه باالیــی دارن ــی جای ــا مشــاوره بدهنــد، بنابرایــن خیل ــه م ــد ب ــران کشــور اســت و آن هــا بای ــه مدی ــد ایــن تشــکل مشــاوره دهنــدگان ب می گوین
حرفشــان به اصطــاح بــرو دارد.

کــه می گویــد شــما بایــد روابطتــان را بــا پایین دســت تنظیــم کنیــد و بــه   )Good Governence( یــک اصطاحــی داریــم بــه نــام حکمرانــی خــوب
کــه مــا فعــًا این هــا را نداریــم، زیــرا پایین دســت کاره ای نیســت. بــه نظــر مــن بــا همــان  خواســته های آن هــا توجــه کنیــد و شــفافیت داشــته باشــید 
کامــًا بالعکــس اســت. کــه می گویــد مــن بیشــتر بــرای خدمــت آمــده ام  کــه توضیــح دادم نظــام مــا بیشــتر ارباب رعیتــی اســت. هرکســی هــم  دلیلــی 
کــه  کــه آســیا و اقیانوســیه در ایــران برگــزار شــد  شــورای بین المللــی مشــاوران مدیریــت یــک کنفرانــس ســاالنه و یــک کنفرانــس منطقــه ای دارد 
کــه توضیــح دادم، همــان جریــان پــول، به طــور مثــال  کــره بــه همــان دلیلــی  کانــادا آمــده بــود. در  نماینــدگان آن هــا آمــده بودنــد، رئیــس ایــن شــورا از 
سامســونگ پــول را تأمیــن می کنــد از ایــن رو توجــه ویــژه ای بــه تشــکل ها و انجمن هایشــان می شــود. البتــه مــن مقــداری کان نگــر هســتم و شــما هــر 
ع اصلــی جریــان پــول کــه گفتــم بازمی گــردم؛ چــون جریــان آن طــور اســت وضعیــت مــا اینچنیــن اســت و هــر زمــان  ســؤالی کــه بپرســید بــه همــان موضــو
هــم کــه بخواهیــم قــدرت را تقســیم کنیــم، مــن هــم باشــم زیــر بــار ایــن تقســیم قــدرت نمــی روم. همان طــور کــه در ارتبــاط بــا تأمیــن اجتماعــی خیلــی 
کــه می گوینــد هــر کارشــناس  تــاش کردیــم و بــه آن هــا گفتیــم مــا می خواهیــم کمکتــان کنیــم، ولــی توجهــی نداشــتند؛ خــب ایــن نارضایتی هایــی 
کــه مــا بــه شــما کمــک  کــه از زمانــی  کــه بــه شــما تعهــد می دهیــم  به طــور متفاوتــی نظــر می دهنــد ناشــی از همیــن اســت. حتــی مــن بــه آن هــا گفتــم 

کنیــم درآمــد شــما از جانــب اعضــای مــا بیشــتر می شــود و اصــًا کمتــر نمی شــود، ولــی همچنــان توجهــی نمی شــود.

تحلیل شما از مهم ترین مسائل و مشکالت نظام حکمرانی چیست؟  ●
گــر پــول از پایین دســت تزریــق شــود نظــارت بــر  گــر درســت شــود خیلــی از مســائل حــل می شــوند. ا کــه ا از نظــر مــن همــان جهــت جریــان پــول اســت 
ــا بــه کانون هــای توزیــع ثــروت نزدیــک شــوند؛ نــه بــرای  کــه پــول در باالدســت اســت تمــام تاششــان را می کننــد ت ــا زمانــی  روی آن خواهــد بــود. ت
اینکــه بــه صنــف خودشــان برســند، بلکــه می خواهنــد خودشــان را بــه سرچشــمه نزدیک تــر کننــد. مــن از خــودم یــک جملــه و تعریفــی دارم؛ می گویــم 
گــر دیدیــد در یــک  کــه جهــان ســوم یــا توســعه نیافته و جهــان توســعه یافته دو ســر یــک طیــف هســتند و ایــن توســعه یافتگی صفــر و یــک نیســت. ا
کمیتــی از جایــی به جــای دیگــر می خواهــد بــرود و دورش آدم هــا جمــع شــده اند، آنجــا جهــان ســوم اســت و هرچــه تعــداد ایــن  مملکتــی یــک مقــام حا
آدم هایــی کــه دور ایــن مســئول جمــع شــده اند بیشــتر باشــد بــه ســر طیــف توســعه نیافتگی نزدیک تــر اســت؛ بالعکــس هرچــه تعــداد آدم هایــی کــه دور 

ایــن مســئول جمــع شــده اند کمتــر باشــد کشورشــان توســعه یافته تر اســت.
درواقــع آن مســئول و مدیــر دارای یــک حریــم امــن در اطــراف خــود اســت؛ یعنــی یک ســری قوانیــن اصــًا برایــش معنایــی نــدارد و بــه آن اصابــت 
ــه ایــن مســئول نزدیــک شــوم بیشــتر در حریــم امــن او وارد می شــوم و کمتــر آســیب می بینــم. به طــور مثــال  نمی کنــد. حــال مــن هرچقــدر بیشــتر ب
کــه مســئول یــک دانشــگاه یــا مؤسســه ای در جمــاران هــم هســتند  کــه هنــوز کرونــا نیامــده بــود، بــا آقــای نهاوندیــان  دو ســال پیــش، بعــد از عیــدی 
جلســه ای داشــتیم. در آن جلســه یک ســری از اســاتید آن دانشــگاه حضــور داشــتند بــه همــراه تعــدادی از تشــکل ها. مســئول جلســه در ابتــدا 5 
کــه هرکــدام 5 دقیقــه  کــرد و بعــد آقــای نهاوندیــان یــک ســاعت صحبــت کردنــد و بعــد نوبــت بیــان مســائل بقیــه افــراد شــد و گفتنــد  دقیقــه صحبــت 
زمــان دارنــد. در بیــن آن 20 نفــر مــن هــم بــه نمایندگــی از تشــکل ها حضــور داشــتم. جلســه در مــاه رمضــان بــود و نزدیــک افطــار کــه شــد رســیده بودنــد 
کــه بــه دلیــل کمبــود زمــان و نزدیــک شــدن بــه افطــار هرکســی دو دقیقــه صحبــت کنــد. یک بخشــی از صحبت هــای آقــای  بــه نفــر دهــم و گفتنــد 
کــه بیاییــد همدلــی و همــکاری کنیــم و مــا هــم ماننــد شــما و یکــی از شــما هســتیم، شــما بایــد درســت بشــوید تــا مــا هــم درســت  نهاوندیــان ایــن بــود 
کــه مــا مثــل شــما نیســتیم، شــما نزدیــک یــک ســاعت و نیــم  کــه صحبــت کنــم، ولــی می خواســتم بگویــم  شــویم. متأســفانه دیگــر نوبــت مــن نشــد 
ع ایــن جلســه ایــن بــود  کــه شــد هرکــدام 5 یــا 2 دقیقــه و در آخــر تعــدادی هــم صحبــت نکردنــد، درصورتی کــه موضــو صحبــت کردیــد، ولــی نوبــت مــا 
کــه مــا صحبــت کنیــم! مــا روی همدیگــر هــم ماننــد شــما نیســتیم. جالــب اینجاســت هنگامی کــه جلســه تمــام شــد و همــه بــرای افطــاری رفتنــد، 
کــه هرکــدام نماینــده صنــف و تشــکلی بودنــد و می خواســتند حــرف بزننــد. مــن خــودم عــارم  اطــراف آقــای نهاوندیــان یک ســری آدم جمــع شــدند 

می آمــد چنیــن کاری کنــم!
ــا دوچرخــه رفت وآمــد می کننــد و مــردم هــم خیلــی عــادی برخــورد می کننــد، چــون  ــاال ب کــه مســئوالن ســطح ب در کشــورهای دیگــر شــما می بینیــد 
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ــا شــما و او می شــود. گرچــه ممکــن  ــی جــدی ب ــد برخــورد خیل ــا خطــا کنی ــرادر و مســئول ایــن مســئول هــم باشــید، دســت از پ ــر ب گ ــد ا آنجــا می دانن
گــر خطایــی مرتکــب شــود به شــدت بــا آن  اســت در آن پایین دســت خبرهایــی هــم باشــد، ولــی آن باالدســتی چــون بــا ذره بیــن تحــت نظــارت اســت ا
کــه دور مدیــران دولتــی جمــع می شــوند  کــه میــزان توســعه یافتگی یــک کشــور را از طریــق تعــداد افــرادی  برخــورد می شــود. ایــن تعریــف مــن اســت 

می توانیــد بفهمیــد؛ هرچقــدر بیشــتر باشــد کشــور توســعه نیافته تر اســت و رانــت بیشــتر اســت.
گــذار شــود و هــر چقــدر شــفافیت بیشــتر شــود بــه حکمرانــی خــوب  هــر چقــدر اختیــار تصمیم گیــری، کســب درآمــد و نحــوه هزینه کــرد آن بــه مــردم وا
کــه کانون هــای توزیــع ثــروت و قــدرت هــم جدیــدًا خیلــی  کــه مــا در کشــور خودمــان داریــم ایــن اســت  ــر شــده ایم. یکــی دیگــر از مســائلی  نزدیک ت
کــه خودشــان در باالدســت بــا  ع و در تضــاد بــا یکدیگــر شــده اند و یکپارچگــی از بیــن رفتــه اســت و در میــان ایــن درگیری هایــی  متعــدد و متنــو
کــه در پایین دســت هســتند گیــج می شــوند. به طــور مثــال یــک گروهــی می گوینــد یــک کاالیــی تعرفــه  یکدیگــر دارنــد، آب گل می شــود و مــردم هــم 
ع الــورود اســت. آن بــاال دعــوای خودشــان  گمرکــی اش بــه یــک نحــو اســت، فــردای آن گروهــی دیگــر بــه دلیــل دیگــری می گوینــد بــه کل کاال ممنو

ــوند. ــاره می ش ــردم بیچ ــت م ــن پایین دس ــت و ای اس

برای حل این موانع و مشکالت چه اقداماتی می توان انجام داد؟  ●
گــر ایــن درســت شــود همه چیــز درســت می شــود. اصــل 44 کــه می گوییــم همیــن امــر اســت،  از نظــر کان کــه همــان جریــان پــول بایــد درســت شــود، ا
ولــی مــا پوســته آن را گرفته ایــم، ولــی ماهیتــش چیــز دیگــری اســت. ایــن اصــل اســت؛ وقتــی شــما در یــک زمیــن بــازی می کنیــد ابتــدا بایــد قوانیــن 

بــازی را بدانیــد.
کــه مــا زیــر نظــر وزارت کار هســتیم؛ ایــن وزارتخانــه بایســتی خــودش را موظــف بدانــد  گــر بخواهــم پیشــنهادی بــه شــکل عملیاتــی بدهــم، از آنجــا  ا
کــه جلســاتی در فواصــل زمانــی مشــخص، حداقــل یک ماهــه، بــا مــا داشــته باشــد و حداقــل معــاون وزیــر گزارش هــای هــر ســه ماهه از مــا بخواهــد 
گلــه ای دارم، بتوانــم آنجــا بیــان کنــم.  گــر مــن از بدنــه دولــت  کــه ا و در آن گزارش هــای ســه ماهه نماینــدگان تشــکل ها هــم حضــور داشــته باشــند 
ــد  ــاق بازرگانــی شــکل می گیرن کــه در ات کــه تشــکل های صنفــی در حــال حاضــر از تشــکل هایی  کــه اآلن در واقعیــت وجــود دارد ایــن اســت  چیــزی 
قــدرت کمتــری دارنــد؛ درصورتی کــه مــا نماینــده صنــف هســتیم و ایــن بایــد بالعکــس باشــد. بایــد یــا همــه تشــکل ها را بــه اتــاق بازرگانــی ببرنــد و یــا 
گــر مــن از وزارت کار مجــوزم را گرفتــه ام بایــد قــدرت بیشــتری داشــته باشــم. کــه ا گــر قــرار اســت هرکــدام کار خودشــان را بکننــد، قاعــده ایــن باشــد  ا
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کمی از خودتان و فعالیت های انجمن بفرمایید.  ●
کــه چــه خبــر اســت، چــه آن طــرف میــز و چــه ایــن طــرف میــز. انجمــن ارتبــاط خوبــی  کــه بــا صنعــت درگیــر هســتم و می دانــم  مــن 31 ســال اســت 
ــا پژوهشــکده شــورای نگهبــان، مرکــز  کنــون ارتبــاط کمابیــش مشــورتی ب ــا مؤسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی وزارت صمــت دارد. هم ا ب
پژوهش هــای مجلــس، ســتاد تنظیــم بــازار، ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان و ســایر نهادهــای دیگــر ماننــد ســازمان بازرســی 
کل کشــور، کمیســیون صنایــع مجلــس و ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز دارد و همــه این هــا مــا را به عنــوان یــک رفرنــس قبــول دارنــد. مــن ســعی 
کمیتــی و بخــش خصوصــی را بــه یکدیگــر نزدیــک کنــم؛ البتــه کار خیلــی ســختی اســت. عنــوان مرکــز شــما هــم خیلــی  کــردم به نوعــی دیدگاه هــای حا

مهــم اســت و در همیــن راســتا نقــش مهمــی دارد.
کــه مــن افتخــار همــکاری از اوایــل  کــه حــدودًا چهــار دهــه ســابقه دارد و در حــال حاضــر  انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران درواقــع تشــکلی اســت 
ــوازم خانگــی کشــور را  ــازار ل کــه نزدیــک بــه بــاالی 85 درصــد ســهم ب ــا ایــن تشــکل را دارم حــدود 250 واحــد صنعتــی عضــو دارد  امســال )13۹۹( ب
کــه عضــو نیســتند و مــا هــم نمی خواهیــم  کنــده هــم در کشــور هســتند  اعضــای ایــن انجمــن در دســت دارنــد. یک ســری کارگاه هــای کوچــک و پرا
ــوازم خانگــی وجــود داشــته  کــه انجمن هــای صنفــی کوچک تــر دیگــر در همیــن حــوزه ل کــه همــه باشــند و چــه ایــرادی دارد  تمامیت خــواه باشــیم 
کــه عضــو اتــاق ایــران اســت؛  باشــند؛ البتــه انجمــن مــا انجمــن صنفــی نیســت، بلکــه انجمــن کســب وکاری اســت و تنهــا تشــکل لــوازم خانگــی اســت 
کامــًا قانونــی  یعنــی از لحــاظ جایــگاه قانونــی جایــگاه کامــل مشــورت دهی بــه ســه قــوا را داریــم و تمــام فرایندهــای اینجــا بــا توجــه بــه تعــداد اعضــا 
کــه خدای نکــرده بــه چنــد واحــد  کــه به نوعــی بــه اقتصــاد و صنعــت کشــور متصــل اســت و این طــور نیســت  و در جهــت انتفــاع ایــن صنعــت اســت 
ــوز  ــور مج ــه از وزارت کار و کش ک ــد  ــود دارن ــم وج ــم ه ک ــی  ــای خیل ــداد اعض ــا تع ــر ب ــای کوچک ت ــری انجمن ه ــود. یک س ــدود ش ــا مح ــاع آن ه و انتف
کــه وزیــن باشــد و در صنعــت لوازم خانگــی مــورد مشــورت ســه  گرفته انــد و فعالیتشــان بــه کارهــای کارگــری و کارفرمایــی محــدود می شــود. انجمنــی 
کــه گفتــم انجمــن صنفــی نیســت و یــک انجمــن کســب وکاری اســت و  کــه همان طــور  گیــرد، انجمــن صنایــع لوازم خانگــی ایــران اســت  قــوه قــرار 

مــدام بــا اتــاق ایــران، اتــاق تهــران، قــوه قضائیــه، قــوه مجریــه و قــوه مقننــه در ارتبــاط هســتیم و نظــر می دهیــم.

بنابراین تعامل خیلی خوبی با نظام حکمرانی دارید؟  ●
گــر از در راهمــان ندادنــد از  گــر آن هــا هــم نخواهنــد مــا به اصطــاح مــوی دمــاغ می شــویم. باالخــره بایــد برویــم. ا بلــه. بایــد داشــته باشــیم؛ یعنــی ا
کــه شــما نمی توانیــد بــرای صنعــت کشــور بــدون مشــورت بــا صاحبــان صنعــت و بخــش خصوصــی تصمیــم بگیریــد. پنجــره می رویــم و می گوییــم 
کــه گفتــم آن طــرف میــز هــم بــوده ام. بــا توجــه بــه محدودیت هــای  حــدود چهــل عضــو از 250 عضــو مــا قطعه ســاز هســتند، چــون مــن همان طــور 
ــس،  ــع م ــا مناب ــه ارز ی ــور چ ــع کش ــه مناب ــت بهین ــث مدیری ــًا بح ــود، قطع ــده ب ــاد ش ــور ایج ــرای کش ــه ب ک ــکاتی  ــم و مش ــائل تحری ــی و مس بین الملل
ــرار باشــد و هــم در جهــت توســعه و گســترش  ــت در آن برق کــه هــم عدال ــه نحــوی مدیریــت شــود  ــد ب ــه بای ک آلومینیــم و پتروشــیمی وجــود داشــت 
کــه بــودم بــا تیم هــای  صاحبــان صنعــت بخــش خصوصــی و دســت اندرکاران اقتصــادی کشــور باشــد. درنتیجــه، مــن آن طــرف )بخــش دولتــی( 
کــره  گــر اغــراق نکنــم در هفتــه حداقــل دو تیــم خارجــی بــرای مذا کــه بحــث برجــام اتفــاق افتــاد ا کــره داشــتم، به خصــوص زمانــی  خارجــی خیلــی مذا
ــا دیــدگاه شــرکت های بــزرگ جهانــی  کــه بعــد قضیــه محــدود شــد. درواقــع ب کــه خــوب هــم پیــش می رفــت  در بخــش صنعــت و اقتصــاد داشــتیم 
ــا می آمدنــد جلســاتی داشــتیم و دیدگاه هــای  کــه از اروپ ــا زیمنــس و بــوش  کــه از ســئول ی ــا مدیــران سامســونگ و ال جــی  آشــنایی داشــتم و بارهــا ب
ــه  ــود و از جانــب وزارت صمــت اتخــاذ می شــد ب ــه به نوعــی می شــود گفــت دیدگاه هــای دولتــی و اقتصــادی و صنعتــی کان کشــور ب ک خودمــان را 
کــره می کردیــم، زیــرا هــم آن هــا یک ســری محدودیت هــا داشــتند هــم مــا؛ تمــام این هــا بایســتی هوشــمندانه  آن هــا ابــاغ می کردیــم و بــا آن هــا مذا
ــار پــس از ســرکار  ــه نتیجــه مطلوبــی نرســید، ایــن شــرکت ها باالجب ــذا بعــد از بازگشــت مجــدد تحریم هــا پــس از اینکــه برجــام ب مدیریــت می شــد؛ ل
ــه رفتــن نداشــتند، به طــور  گرچــه طبــق اظهــارات خودشــان عاقــه ای ب ــران رفتنــد. ا ج شــدن از برجــام از ای ــکا و خــار ــت ترامــپ در آمری ــد دول آمدن
مثــال هنگامی کــه مــن بــا مدیــر خاورمیانــه پاناســونیک صحبــت می کــردم می گفــت مــا از لحــاظ اقتصــادی کلونــی آمریــکا هســتیم. بــه همیــن دلیــل 
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کــه  سیاســت های مــا بــه ســمت تعمیــق ســاخت داخــل بیشــتر معطــوف شــد. ایــن سیاســت بــود، ولــی آن را تســریع کردیــم. خوشــبختانه از زمانــی 
کــه عمدتــًا هــم جــزء قطعه ســازان  کــردم و نزدیــک بــه چهــل عضــو جدیــد گرفتــه ام  مــن بــه ایــن انجمــن آمــدم دپارتمــان قطعه ســازی را راه انــدازی 
و تأمین کننــدگان مــواد اولیــه )گرانــول، مــواد پتروشــیمی، ســیم و کابــل( هســتند. بــا راه انــدازی دپارتمــان قطعه ســازی ایــن صنعــت و فعالیــت آن 
کــرد و درواقــع ایــن اعضــا انجمــن را به عنــوان یــک حکــم و موظــف بــه بسترســازی و پیونــد تولیدکننــدگان قطعــه و  هــم یــک وزنــی در کشــور پیــدا 
محصــول و لینــک کردنشــان در یــک فضــای خیلــی دوســتانه و منطقــی می داننــد. از طرفــی چــون ادبیــات ایــن دو گــروه )قطعه ســاز و تولیدکننــدگان 
ــه در  ک ــکلی  ــرد. مش ک ــک  ــم نزدی ــه ه ــن دو را ب ــوان ای ــا بت ــود ت ــام ش ــمندانه ای انج ــزی هوش ــک برنامه ری ــد ی ــت بای ــاوت اس ــم متف ــول( از ه محص
کــه بــدون توســعه صنعــت قطعه ســازی امــکان توســعه صنعــت )لــوازم خانگــی( وجــود نــدارد؛ زیــرا  بحــث قطعه ســازی کشــور وجــود دارد ایــن اســت 
کــه به صــورت تحــت  کــه شــما خودتــان را بی نیــاز کنیــد؛ مــا ایــن را در تولیــدات تحــت لیســانس تجربــه کرده ایــم. آن هایــی  قــدم اول همیــن اســت 
کــه حضــور داشــته باشــند، به طــور مثــال سامســونگ یــا ال جــی یــا بــوش، قــرار بــر  لیســانس در ایــران تولیــد می کردنــد و خیلــی هــم مشــتاق بودنــد 
ایــن نیســت کــه تجربــه چندیــن ده ســاله خودشــان را به راحتــی در اختیــار یــک کشــوری کــه آینــده کاری خــود را در آن نمی دانــد قــرار دهــد؛ بنابرایــن 
گــر بــه هــر دلیــل مجبــور بــه تــرک  کــه چابــک باشــند؛ یعنــی ا ســعی می کننــد تولیــدات تحــت لیســانس و برنامه ریزی شــان را بــه شــکلی انجــام دهنــد 

کشــوری شــدند بتواننــد 24 ســاعته بــدون اینکــه منافعــی را از دســت داده باشــند خداحافظــی کننــد.
کــه شــما بایــد بــرای  کــه بــا این هــا داشــتیم واقعیــت ایــن بــود  کلــی ایــن کشــورها و صنایعشــان در کل دنیاســت. طــی صحبت هایــی  ایــن سیاســت 
کــه آدم بگویــد  جــذب همکاری هــای درازمــدت در کشــورتان بسترســازی کنیــد؛ یعنــی بــه نظــر مــن خیلــی ســطحی نگری و ساده اندیشــانه اســت 
آن هــا نامــردی کردنــد و آمدنــد و تــا آمریــکا چیــزی بــه آن هــا گفــت گذاشــتند و رفتنــد. نبایــد بــه مســائل اقتصــادی و ریشــه ای بــه ایــن شــکل نــگاه کرد، 
کــه در کشــور ســاخته نمی شــود؛ مــن همیــن  کــردم، حتــی بــرای ســرمایه گذاری قطعاتــی  بلکــه بایــد بــه دنبــال راه حــل بــود. مــن بــا این هــا صحبــت 
ــا راه انــدازی  ــوازم خانگــی هســتم؛ بنابرایــن ب ــرای ل ــه دنبــال ایجــاد شــبکه تأمیــن قطعــات ب ــا راه انــدازی دپارتمــان قطعه ســازی ب اآلن در اینجــا ب
کــه بایــد در میــان آن هــا برطــرف شــود؛ قطعه ســاز  ایــن دپارتمــان قــدم اول را در ایــن زمینــه برداشــتیم. البتــه یک ســری مســائل فرهنگــی هســتند 
کــه ایــن قطعــه یک چهلــم  کــه جنــس مــن عالــی اســت، تولیدکننــده محصــول هــم از نظــر مــن بحــق می گویــد  خــودش را محــق می دانــد و می گویــد 
کار ببــرم. محصــول  کــه مــورد تأییــد به طــور مثــال بخــش QC مــن نباشــد در محصولــم بــه  قیمــت کاالی مــن اســت و مــن نمی توانــم قطعــه ای را 
گــر ایــرادی در محصــول بــه وجــود آیــد  کــه نمی دانــد کمپرســور، ترموســتات و کندانســور آن چیســت، ا کــه بــه دســت مصرف کننــده می رســد از آنجــا 
کــه تولیدکننــده محصــول اســت بحــق دغدغــه کیفیــت  کل آن محصــول و حتــی تولیــدات آن شــرکت را بــدون کیفیــت می پنــدارد؛ بنابرایــن کســی 

قطعــات را دارد.
کــه بــه آن هــا چیزهایــی را قبوالنده ایــم. قطعــه در دنیــا یــک تعریفــی دارد؛ اواًل از  کــرده ام و بایــد گفــت  مــن بــا تولیدکننــدگان قطعــات هــم صحبــت 
کــه بایــد کیفیــت داشــته باشــد، دومــًا بایــد قیمــت آن در مقایســه بــا نمونــه خارجــی مناســب باشــد؛ ســومًا تیــراژ  خصوصیــات قطعه ســازی ایــن اســت 
ع داشــته باشــد، به طــور مثــال  ــاال باشــد؛ یعنــی تولیدکننــده محصــول از اســتمرار تأمیــن آن قطعــه خیالــش راحــت باشــد و چهارمــًا اینکــه تنــو آن ب
ترموســتاتی کــه ســاخته می شــود بایــد متناســب بــا انــواع وســایل گرمایشــی و سرمایشــی روز باشــد. از ایــن جهــت الزم اســت یــک ممیــزی در واحدهــای 
ــا شــرکت های  ــدازی دپارتمــان قطعه ســازی، یک ســری تفاهمــات را ب ــوازم خانگــی ایــران، ضمــن راه ان تولیــد قطعــه ایجــاد شــود. مــا در انجمــن ل
کــه  کــه ایــن واحدهــا را ممیــزی کننــد، هــم ممیــزی محصوالتشــان را  بازرســی و کنتــرل کیفیــت اســتاندارد ایجــاد کردیــم و دوســتان پذیرفتنــد 
کــه به طــور مثــال نیروهــای کیفــی آن چطــور  قطعــه باشــد و هــم ممیــزی آن ســازمان را و بگوینــد ایــن قطعه ســاز دارای یــک ســازمان دهی اســت 
هســتند، ترکیــب نیروهایــش چگونــه اســت، محصوالتشــان چیســتند؟ مــواد اولیــه ای کــه بــرای تولیــد ایــن قطعــات اســتفاده می کننــد از چــه کیفیتــی 
کــه جایگاهــش کســب وکاری اســت نــه انجمــن صنفــی، درنتیجــه  برخوردارنــد و همــه این هــا به صــورت علمــی پیــش بــرود. انجمــن هــم از آنجــا 

کمیتــی مــا مــورد مشــورت قــرار داریــم. به صــورت مــداوم از جانــب تمــام بخش هــای حا

چه ضرورت و جایگاهی برای مشارکت انجمن های صنفی و حرفه ای در سیاست گذاری و حکمرانی کشور قائل هستید؟  ●
مــن به نوبــه خــودم به عنــوان زبــان گویــای انجمــن صنایــع لوازم خانگــی ایــران ایــن جایــگاه را بســیار بــاال می دانــم؛ یعنــی نقــش ان جی اوهــا را در 
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مشــارکت و سیاســت گذاری ها بســیار عمــده می دانــم و در تمــام دنیــا هــم همین طــور اســت. به عبارتــی، مطمئــن باشــید بســط و توســعه ان جی اوهــا 
صــد درصــد بــه نفــع کشــور اســت؛ چــون شــما بــه یک ســری نهادهــای بخــش خصوصــی قــدرت می دهیــد، چــه بــه لحــاظ دموکراســی درون کشــور، 
چــه بــه لحــاظ توســعه اقتصــادی، چــه بــه لحــاظ توســعه اجتماعــی، چــه بــه لحــاظ توســعه سیاســی. شــما یک ســری از نهادهــای بخــش خصوصــی 
کمیتــی را ایجــاد می کنیــد کــه آن هــا واقعــًا کمــک می کننــد بــه توســعه پایــدار در تمــام فیلدهایــی کــه گفتــم، نه تنهــا در یــک بخــش؛  غ از بحــث حا فــار
کنــد  گــر کشــوری می خواهــد بــه توســعه پایــدار برســد، بایــد نقــش ان جی اوهــا را قطعــًا تقویــت  بنابرایــن واقعــًا جایــگاه ان جی اوهــا بی بدیــل اســت و ا

کــه ایــن اتفــاق درواقــع بیفتــد. کنــد  و کمــک 

در حال حاضر انجمن ها چه جایگاهی دارند؟  ●
گــر بخواهیــم به صــورت کیفــی صحبــت کنیــم و هیــچ واحــد سنجشــی وجــود نداشــته  کــرد، ا بــه نظــر مــن هــر چیــزی را بایــد به صــورت کّمــی مقایســه 
کــه بــه نتیجــه مثبتــی هــم نخواهــد رســید. حکمرانــی خــوب در دنیــا یک ســری شــاخصه هایی دارد،  باشــد یک ســری صحبت هایــی می شــود 
ــی  کتورهای ــک فا ــت و ی ــه ای اس ــی و منطق ــث سیاس غ از مباح ــار ــرا ف ــد، زی ــتناد می کنن ــی اس ــک جهان ــای بان ــه آماره ــورها ب ــه کش ــال هم ــور مث به ط
کــه عبارت انــد  کتــور اصلــی اســت  کــه بــا آن هــا تمــام کشــورها را می ســنجد. ایــن ســازمان گفتــه اســت حکمرانــی خــوب بــر اســاس شــش فا دارد 
کمیــت قانــون و کنتــرل فســاد؛ ایــن شــش مــورد  از حــق اظهارنظــر و پاســخگویی، ثبــات سیاســی، کارایــی دولــت، کیفیــت قوانیــن و مقــررات، حا
گــزارش بانــک  کــه بانــک جهانــی بــر ایــن اســاس کشــورها را می ســنجد و آن هــا را رتبه بنــدی می کنــد. بــر اســاس آخریــن  کتورهایــی هســتند  فا
جهانــی کــه مربــوط بــه ســال 201۹ اســت بهتریــن جایــگاه ایــران مربــوط بــه شــاخص اثربخشــی دولــت اســت و در بقیــه شــاخص ها ایــران جــزء پنجــاه 
کــه در بیــن کشــورهای منطقــه نیــز وضعیــت چنــدان مناســبی نداریــم  کشــور آخــر در میــان دویســت کشــور مــورد بررســی اســت، فاجعــه اینجاســت 
کــه در منطقــه خاورمیانــه و منــا وجــود دارد ایــران در تمــام شــاخص ها بجــز شــاخص اثربخشــی دولــت جــزء ده کشــور آخــر اســت.  و از 25 کشــوری 
کــه ایــران دارد و نزدیــک بــه 5 میلیــون نخبــه ای  مگــر جایــگاه ایــران ایــن اســت؟! ایــن پتانســیل و ترکیــب جمعیــت جــوان و قشــر تحصیلکــرده ای 
کادمیــک می تواننــد بــه بهتــر شــدن وضعیــت کشــور کمــک کننــد، درصورتی کــه از  ج از ایــران هســتند و هــم ســرمایه دارنــد و هــم معلومــات آ کــه خــار

آن هــا اســتفاده شــود.
تعریــف شــاخص کیفیــت قوانیــن و مقــررات بســیار مهــم اســت. کیفیــت قوانیــن در یــک حکمرانــی خــوب چگونــه بایــد تعریــف، تنظیــم و تدویــن 
کــه مــدام در جهــت توســعه نقــش  کمیــت بایــد قوانیــن را طــوری تنظیــم و تصویــب کننــد  شــود؟ کیفیــت قوانیــن و مقــررات؛ یعنــی اینکــه دولــت و حا
کــه جایــگاه  بخــش خصوصــی در اقتصــاد کشــور باشــد؛ یعنــی آن قــدر فضــای کســب وکار را بهبــود ببخشــد و قوانیــن را در آن سمت وســو مــدون کنــد 

بخــش خصوصــی را در اقتصــاد و صنعــت و همه چیــز توســعه دهــد.
در حــال حاضــر، 85 درصــد اقتصــاد کشــور مــا دولتــی اســت. صنایــع مــادر کــه ازجملــه فــوالد، مــس، آلومینیــم و پتروشــیمی و ... اســت همــه در دســت 
دولــت اســت و اصــًا بخــش خصوصــی نداریــم و بعــد آمده انــد بــه تأســی از اصــل 44 قانــون اساســی گفته انــد مثــًا فــوالد مبارکــه نوعــی ســهامی عــام 
گــر می خواهــد  شــود و برگــه ســهام بدهنــد، ولــی آیــا اصــًا آن ســهامداران جــزء، نقشــی در اداره آن بنــگاه دارنــد؟ تخصــص آن را هــم ندارنــد. دولــت ا
واقعــًا بــه توســعه پایــدار برســد، بایــد میــدان را بــرای بخــش خصوصــی خالــی کنــد؛ بنابرایــن ضــرورت و جایــگاه بخــش خصوصــی و ان جی اوهــا در 
سیاســت گذاری و حکمرانــی کشــور بســیار اهمیــت دارد، به طــور مثــال مجلــس می آیــد قوانینــی را تصویــب می کنــد بــا حــدود 280 نماینــده از سراســر 
مناطــق کشــور، یــک نماینــده کــه نمی توانــد در تمــام فیلدهــا تخصــص داشــته باشــد، درنتیجــه آمدنــد و گفتنــد مــا کمیســیون های تخصصــی داریــم؛ 
ــًا  ــد، مث ــا تخصص هایشــان عضــو می شــوند؟ حتــی یک ســری از کمیســیون ها به نوعــی ســرقفلی دارن چقــدر اعضــای آن کمیســیون ها متناســب ب
کــرده اســت؛ یعنــی یــک نــگاه مقطعــی و انتفاعــی اســت و نــگاه عمیــق و  ــرد  می گوینــد هرکســی بتوانــد عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــود ُب
کــه ایــن مرکــز انصافــًا  کــه بــرای توســعه پایــدار کشــور الزم اســت. مــن بارهــا بــه مرکــز پژوهش هــای مجلــس رفتــه ام و می بینــم  ریشــه داری نیســت 
غ از بحــث جنــاح و گرایش هــای فکــری توانایــی بســیار باالیــی دارنــد.  پتانســیل کارشناســی بســیار بــاال دارد، افــراد متخصصــی در آن هســتند کــه فــار
ــز از طــرف رئیــس مجلــس یک ســری موضوعاتــی  ــه ایــن مرک ــد از آن بگذریــم. ب مــا ایــن را یــک برکــت می دانیــم، آن وقــت چــرا این قــدر راحــت بای
داده می شــود و آن هــا پــس از تحقیــق نتیجــه آن را تحویــل مجلــس می دهنــد، خــب مــا بیاییــم ایــن فراینــد را مقــداری ســاماندهی کنیــم، به طــور 
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مثــال مــن به عنــوان یــک فــرد صنعتــی بــه آنجــا رفتــه ام و تمــام اطاعــات صنعــت را در اختیارشــان قــرار داده ام و چقــدر هــم برایشــان مفیــد بــوده 
کــه در ارتبــاط بــا صنعــت اســت  کــه مجلــس، مرکــز پژوهش هــا را موظــف کنــد هــر قانونــی را  کــردم ایــن بــود  کــه بــه آن هــا  اســت، آخریــن پیشــنهادی 
ع، نتیجــه آن را کــه مــورد قبــول کارشناســان مرکــز و بخــش  بــا ان جی اوهــا و بخــش خصوصــی جلســاتی برگــزار کنــد و پــس از پــردازش و بررســی موضــو
کار را بــرای تمــام بخش هــای اقتصــادی انجــام  گــر ایــن  خصوصــی و ان جی اوهاســت بــرای رأی گیــری و تصویــب بــه صحــن علنــی مجلــس ببرنــد. ا

دهنــد قطعــًا کشــور و انجمن هــا بــه جایــگاه بســیار خوبــی خواهنــد رســید و از بســیاری از رانت بازی هــا و البی گری هــا جلوگیــری خواهــد شــد.

تجارب جهانی در زمینه فعالیت صنعت شما چگونه بوده است؟  ●
گــر می خواهنــد بــه رشــد و توســعه برســند بایــد از ظرفیــت بخــش خصوصــی اســتفاده کننــد و بــه  کــه ا کشــورهای دیگــر بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
ــده  ــی در ایاالت متح ــوازم خانگ ــدگان ل ــه تولیدکنن ــال اتحادی ــور مث ــد. به ط ــر دارن ــا یکدیگ ــی ب ــیار خوب ــل بس ــت تعام ــا و دول ــل انجمن ه ــن دلی همی
کــه آهــام )AHAM( نــام دارد در تمــام سیاســت گذاری ها در ارتبــاط بــا حــوزه  بســیار فعــال اســت و همــواره مــورد مشــورت دولــت اســت. ایــن انجمــن 
کــرد تــا نحــوه  لــوازم خانگــی و صنعــت مربوطــه حضــور دارد، حتــی در شــرایط کرونــا ایــن اتحادیــه دســتورالعمل جامعــی را بــرای شــهروندان تهیــه 

ع ایــن بیمــاری جلوگیــری کنــد. کنــد تــا از شــیو اســتفاده و خریــد لــوازم خانگــی در ایــن شــرایط را کنتــرل و مدیریــت 
گــر ســایتمان را هــم نــگاه کنیــد در ابتــدای آن در  مــا هــم در انجمــن لــوازم خانگــی ایــران هدفمــان را رســیدن بــه چنیــن جایگاهــی تعریــف کرده ایــم و ا

کنــار نــام و لوگــو انجمــن نوشــته ایم AHAM/Iran؛ مــا می خواهیــم آهــام ایــران شــویم و ایــن صنعــت را در کنــار دولــت ســاماندهی کنیــم.

تحلیل شما از مهم ترین مسائل و مشکالت حکمرانی کشور چیست؟  ●
 نبــود شــفافیت در بخــش دولتــی و بی اعتمــاد بخــش دولتــی و خصوصــی بــه یکدیگــر. وقتــی به عنــوان بخــش خصوصــی بــه یــک ســازمان دولتــی 
کــه شــما حتمــًا یــک کاری کرده ایــد، ولــی از مــا )مســئوالن و ســازمان های دولتــی(  کــه بــه شــما دارنــد بــه ایــن شــکل اســت  مراجعــه می کنیــد نگاهــی 
پنهــان می کنیــد، مگــر اینکــه خــاف آن ثابــت شــود. به عنــوان مثــال بانــک مرکــزی گفتــه بــود همــه ورودی و خروجــی بــه حســاب ها را زیــر نظــر دارد 
کنــش بیشــتری در حســابش داشــته باشــد؛ یعنــی درآمــدش باالســت، امــا دیــوان عدالــت اداری ایــن را لغــو کــرد. ایــن منطق  و هــر کســی کــه مبالــغ و ترا
کنــش باالیــی دارد درآمــد باالیــی هــم دارد. شــاید کســی مســئول پرداخــت  کــه ترا کــه هــر کســی  بانــک مرکــزی اصــًا درســت نبــود، دلیــل نمی شــود 
ج درمــان  اســت و بــا آن پــول زیــادی کــه بــه حســابش می آیــد بایــد کلــی چــک و بدهــی و غیــره پرداخــت کنــد یــا شــاید کســی بچــه اش بیمــار اســت و خــر

را پرداخــت می کنــد و هــزار چیــز دیگــر.
کمیــت همه چیــز را در دســت گرفته انــد. شــما نــگاه کنیــد، هــر جایــی کــه برویــد بنیادهــا  مشــکل دیگــری هــم کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه دولــت و حا
و نهادهــا هســتند. خــب این طــور کــه نمی شــود، دولــت شــده رقیــب بخــش خصوصــی بــه جــای اینکــه مســیر و رونــد را بــرای بخــش خصوصــی همــوار 

کنــد، بــا منابــع و امکاناتــی کــه در اختیارشــان اســت عمــًا همــه تــوان و اختیــارات را از بخــش خصوصــی گرفته انــد.
کمیتــی مشــغول بــه کار هســتند، درصورتی کــه در کشــورهای پرجمعیــت  از 85 میلیــون جمعیــت کشــور حــدود 4 میلیــون آن در مشــاغل دولتــی و حا
کــه در دولــت شــاغل هســتند زیــر یــک میلیــون نفــر هســتند. متأســفانه در کشــور  کــه بــاالی یــک میلیــارد جمعیــت دارد تعــداد افــرادی  مثــل چیــن 
کثــرًا بــه دنبــال کار دولتــی می رونــد و دولــت روزبــه روز بزرگ تــر می شــود و البتــه دلیــل ایــن می توانــد بی ثباتــی در شــرایط کشــور باشــد، در ایــن  مــا ا
شــرایط افــراد می خواهنــد یــک درآمــدی داشــته باشــند کــه شــرمنده خانــواده خودشــان نشــوند. ایــن اشــتباه اســت و بایــد کارهــا بــه بخــش خصوصــی 
گــذار شــوند و بســتر بــرای رشــد آن هــا فراهــم شــود. در کشــورهای دیگــر بســیاری از صنایــع و مؤسســات خانوادگــی هســتند و هیــچ ارتباطــی بــا دولــت  وا

ندارنــد.

مشکالتتان با نظام بوروکراسی چیست؟  ●
ــا بداخاقــی و  کــه گفتــم. همچنیــن ب ع نــگاه بدبینانــه ای اســت  ــا نظــام بوروکراســی آزاردهنــده اســت همــان نــو کــه در ارتبــاط ب بیشــترین چیــزی 
بدرفتــاری بــا مــا و یــا بخــش خصوصــی برخــورد می کننــد و گویــا مــا مجــرم هســتیم، درصورتی کــه تولیدکننــده یــک فــرد محترمــی اســت و بایــد جایــگاه 
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باالیــی داشــته باشــد، زیــرا تولیدکننــده میــزان زیــادی فرصــت شــغلی ایجــاد کــرده و تعــداد زیــادی از افــراد را مشــغول بــه کار کــرده اســت، بــا صــادرات 
محصوالتــش ارز وارد کشــور می کنــد و ارزش افــزوده ایجــاد می کنــد. چنیــن فــردی الیــق احتــرام و جایــگاه باالیــی اســت، ولــی متأســفانه نحــوه 
ــا حــوزه فعالیتشــان صحبــت  ــا رئیــس یــک اداره ای در ارتبــاط ب ــا ایــن عزیــزان اصــًا مناســب نیســت. به طــور مثــال وقتــی می خواهنــد ب برخــورد ب
کــه مثــًا آقــای رئیــس ایــن هفتــه وقتــش پــر اســت و از ایــن قبیــل صحبت هــا. مــن وقتــی در وزارت  کننــد مســئول دفتــر آن رئیــس مــدام می گویــد 
کــه بــرای رفــع نیازهایشــان بــه مــا مراجعــه می کننــد  کــه بایــد احتــرام تولیدکننــدگان و کســانی  صمــت بــودم همیشــه بــه همکارانــم گوشــزد می کــردم 
گــر بــرای یــک کاری بــه ایــن ســازمان های دولتــی برویــد  حفــظ شــود و مــا بایــد در جهــت تســهیل امــور آنــان کار کنیــم، ولــی متأســفانه خــود شــما هــم ا

کــه رفتــار مناســبی بــا شــما ندارنــد. خواهیــد دیــد 

راهکار پیشنهادی شما برای مشکالت و مسائل صنف و حرفه شما در تعامل با بوروکراسی کشور چیست؟  ●
کــردن قوانیــن و فرآیندهــا و اســتفاده از ظرفیــت، توانایــی و  ع نــگاه حکومــت بــه بخــش خصوصــی و میــدان دادن بــه آن هــا، شــفاف  تغییــر نــو
تخصــص بخــش خصوصــی در حــل امــور مخصوصــًا امــور خودشــان؛ اآلن طــوری شــده اســت کــه افــراد هــر طرفــی کــه می رونــد یــک مانعــی می بیننــد 

کــه قوانیــن و ضوابــط را وضــع می کننــد درکــی از آن فعالیــت ندارنــد. کــه کســانی  و ایــن بــه دلیــل ایــن اســت 

به طورکلی چه موانعی پیش روی صنعت و تعاملتان با نظام سیاست گذاری کشور می بینید؟  ●
کــه مــن  عــدم شــفافیت، عــدم نبــود قوانیــن دقیــق و شــفاف، بی اعتمــادی طرفیــن بــه یکدیگــر و عــدم درک درســت از صنعــت. به طــور مثــال زمانــی 
کــه تمــام طراحــان در آنجــا  کــه بســیار تجربــه و مهــارت در زمینــه صنعــت طــا و جواهــر داشــت و حتــی از ایتالیــا  در وزارت صمــت بــودم یــک فــردی 
کــرد کــه می خواســت  هســتند و مــدارک معتبــر طراحــی را ارائــه می دهــد، گواهی هــای بســیار معتبــر داشــت و بســیار ماهــر و توانــا بــود، بــا مــن صحبــت 
کــه اصــًا قانونــی بــرای واردات و صــادرات طــا  کــردم و متوجــه شــدم  صــادرات طــا و جواهــر داشــته باشــد، ولــی نمی توانســت. مــن رفتــم و بررســی 
نداریــم، درصورتی کــه بــا توجــه بــه آمــار و ارقــام مربــوط بــه تولیــد و مصــرف طــا و جواهــرات در کشــور و بــه دلیــل بــاال بــودن تقاضــا نســبت بــه میــزان 
کــه از طریــق گمــرک بررســی کردیــم دیدیــم میــزان واردات صفــر  ذخایــر و تولیــدات موجــود بایــد واردات داشــته باشــیم، ولــی میــزان واردات را هــم 
اســت، درصورتی کــه ایــن امــکان نداشــت، بنابرایــن ورود طــا بــه کشــور از طریــق قاچــاق صــورت می گرفــت. وقتــی هــم کــه بــه بانــک مرکــزی گفتیــم 
ــد در  ــه بای ک ــره آن شمشــی اســت  ــی پشــتوانه و ذخی ــر کشــور و پشــتوانه اســت، ول می خواهیــم طــا صــادر کنیــم گفتنــد نمی شــود و طــا جــزء ذخای
کــه مــردم اســتفاده می کننــد. تولیــد طــا و جواهــر ارزش افــزوده بســیار باالیــی دارد و در صــورت  دســت خــود بانــک مرکــزی باشــد، نــه طــا و جواهــری 
صــادرات هــم ارزآوری بســیار خوبــی خواهــد داشــت. آن قــدر دوندگــی کردیــم و بــه مســئوالن توضیــح دادیــم تــا باالخــره بعــد از دو ســال توانســتیم 

امــکان صــادرات طــا و جواهــرات را بــه وجــود آوریــم.
ــع  ــه مان ک ــد  ــع کنن ــی را وض ــود قوانین ــث می ش ــناخت، باع ــدم درک و ش ــن ع ــد و ای ــت ندارن ــتی از صنع ــئوالن درک درس ــم مس ــت می گوی ــن جه از ای

ــا عــدم ایجــاد بســتر و شــرایط مناســب امــکان گســترش بــه یــک صنعــت را ندهنــد. ــا ب گــون شــود ی فعالیــت صنایــع گونا

صنعت شما با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط دارد؟ چه مشکالتی در تعامل با این سازمان دارید؟  ●
کــه فعالیتــی می کنــد قطعــًا بــا ایــن ســازمان در ارتبــاط اســت. اهــم مشــکات تولیدکننــدگان بــا ایــن ســازمان دربــاره حــق بیمه هــای   هــر کســی 
گــر مشــکلی باشــد  کــه ا کــه هریــک از اعضــا و شــرکت ها بــه نحــوی می تواننــد بــا آن مشــکل داشــته باشــند، ولــی می دانــم  کارگــری و کارفرمایــی اســت 

کــه چــه مشــکاتی دارنــد. ــر را بایــد از خودشــان پرســید  در همیــن زمینــه حــق بیمه هاســت و اطاعــات دقیق ت

سازمان امور مالیاتی چطور؟  ●
ــا او برخــورد  ــا مالیاتــش را بپــردازد طــوری ب ــه ایــن ســازمان مراجعــه می کنــد ت ــه ب ک ــد. هــر کســی  ــا ایــن ســازمان مشــکل دارن الی ماشــاءاهلل؛ همــه ب
ــش  ــا )بخ ــه م ک ــود دارد  ــور وج ــن تص ــان ای ــس ذهنش ــه در پ ک ــکل  ــن ش ــه ای ــت. ب ــرده اس ک ــان  ــا پنه ــزی را از آن ه ــًا یک چی ــا حتم ــه گوی ک ــد  می کنن
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ــم  ــازی می خواهی ــازی و سندس ــا حساب س ــی ب ــم، ول ــر کرده ای ــه ذک ک ــم  ــه آن چیــزی داری ــری نســبت ب ــی باالت ــًا درآمــد و ســود خیل خصوصــی( حتم
کــه مــن نگاهــم  مالیــات کمتــری بپردازیــم و درواقــع همــه مــا مجــرم هســتیم، مگــر اینکــه خــاف آن ثابــت شــود. درصورتی کــه درســتش ایــن اســت 

کــه افــراد اطاعــات درســتی ارائــه می دهنــد، مگــر اینکــه خــاف آن ثابــت شــود. بــه ایــن صــورت باشــد 

با بیمه و بانک چه مشکالتی دارید؟  ●
کــه می دهنــد  کــه گفتــم در حق بیمه هــا خاصــه می شــود. در ارتبــاط بــا بانک هــا، وامــی  گــر چیــزی باشــد، همان طــور  بــا بیمه هــا مشــکلی نداریــم و ا
کلــی جریمــه می گیرنــد. در حــال حاضــر افــراد فکــر  کمــی بازپرداخــت آن تأخیــر داشــته باشــد  گــر  در بازپرداخــت آن بســیار ســخت گیر هســتند و ا
گــر جریمــه هــم بپردازنــد چــون در هــر صــورت کمتــر از تــورم اســت ســود کرده انــد،  گــر وامــی می گیرنــد، حتــی ا می کننــد بــه خاطــر تــورم موجــود ا
گــر برویــد و واقعــًا بررســی کنیــد می بینیــد این طــور نیســت و فقــط این طــور تصــور می شــود. همچنیــن ایــن مــورد در ارتبــاط بــا بانک هــا  درصورتی کــه ا
کــه بــه بخــش تولیــد اختصــاص داده می شــود بــا اینکــه سیاســت گذاری ها و شــعار ســال دربــاره تولیــد  کــه میــزان تســهیاتی  ایــن مــورد وجــود دارد 

اســت از کل تســهیات خیلــی کمتــر اســت.

در ارتباط با سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان چطور؟  ●
کــه بــدون در نظــر  بــا ایــن ســازمان هــم مشــکات بســیاری داریــم. به عنــوان مثــال یک ســری قوانیــن و مقــررات و بخشــنامه هایی را ابــاغ می کننــد 
کــه مــا خریــداری می کنیــم  کــه دســتوری هســتند، قیمــت مــواد اولیــه ای  گرفتــن واقعیــات نوشــته شــده اند؛ ماننــد همیــن بحــث قیمت گذاری هــا 
کــه بــرای محصــول نهایــی مــا در  و طــی یــک فراینــدی از بــورس تعییــن می شــود خیلــی باالتــر از میانگیــن قیمت هــای جهانــی اســت، ولــی قیمتــی 
کلــی  کــه بــه دور از واقعیــت بــود، مــن رفتــم  کــرده بودنــد  نظــر می گیرنــد بســیار پاییــن اســت. مدتــی پیــش یــک نرخــی بــرای افزایــش قیمــت اعــام 
خ باالتــر باشــد، خوشــبختانه چــون افــرادی آنجــا بودنــد و هســتند کــه  کــه بــا توجــه بــه افزایــش هزینه هــا بایــد ایــن نــر صحبــت کــردم و توضیــح دادم 

کــه درســت هــم می گویــم، آن را تغییــر دادنــد. مــن را می شــناختند و می دانســتند 

کنید و به نتایج خوبی برسید؟  ● پیش آمده مواردی را پیگیری 
اینکــه بخواهــد به آســانی بــه آن برســیم خیــر، ولــی همان طــور کــه گفتــم بــا کلــی صحبــت و توضیــح و پیگیــری باالخــره قبــول می کننــد و مــا هــم البتــه 
ــا آن هــا ارتبــاط داریــم  کــه مــا را می شناســند و ب ــا کســانی  ــاق ایــران و وزارت صمــت پیگیــری می کنیــم و ب بی خیــال نمی شــویم و مــدام از طریــق ات

صحبــت می کنیــم تــا باالخــره بــه نتیجــه می رســیم.

گر این آشنایی نبود موفق نمی شدید، درست است؟  ● ا
کــه درســت می گوییــم و ایــن بــه نفــع صنعــت اســت و قبــول می کننــد. خیلی هــا هــم هســتند  بــه احتمــال زیــاد بلــه. باالخــره می شناســند و می داننــد 

کــه هیچ کســی را نمی شناســند و ازا یــن رو کســی بــه حرف هایشــان گــوش نمی دهــد.
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16- فروزان عبدالهی نمین؛ رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مهندسی و ساخت )صنایع نفت و نیرو(

شــما چــه ضــرورت و جایگاهــی بــرای مشــارکت انجمن هــای حرفــه ای و صنفــی در نظــام سیاســت گذاری و حکمرانــی قائــل   ●
هســتید؟

کثــر فعــاالن حــوزه تشــکل ها در ایــن نهادهــای دولتــی گردهــم  کمیــت اســت، ا ضــرورت در ارتبــاط و اتصــال بیشــتر فعــاالن و فعالیت هــا بــه بدنــه حا
کثــر کشــورهای درحال توســعه وجــود  گــر ایــن نهادهــا و تشــکل ها کــه در ا جمــع می شــوند. انجمن هــای دیگــر نیــز بــه همیــن ترتیــب اســت؛ بنابرایــن ا
کمیــت خواهــد رســید. همچنیــن نظــرات مختلــف منعکــس و بــه تصمیم گیری های  دارنــد، نقــش ضــروری داشــته باشــند صــدای جامعــه بهتــر بــه حا

درســت تری منجــر خواهــد شــد.

کرشــده در ســایت انجمــن شــما اســتفاده از تجــارب جهانــی در زمینــه همــکاری نهادهــای صنفــی و نظــام   ● یکــی از اهــداف ذ
حکمرانــی بــود. از تجــارب جهانــی در زمینــه همــکاری نهادهــای صنفــی و نظــام حکمرانــی مصداقــی در ذهــن داریــد؟

بلــه. مــا بــه دلیــل ارتبــاط بــا کشــورهای مختلــف در ایــن حــوزه، ماننــد شــرکت های کشــورهای اروپــای غربــی، کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی و 
کــه در  همچنیــن شــرکت های آمریکایــی )در پیــش از انقــاب( تجاربــی داریــم. هرچنــد امــروزه ایــن امــکان وجــود نــدارد، ولــی شــرکت های اروپایــی 
حــوزه نفــت و گاز و پتروشــیمی فعالیــت می کننــد چندملیتــی هســتند و در آمریــکا هــم فعالیــت دارنــد. در ایــن کشــورها انجمن هــا بســیار قــوی هســتند. 
کمیــت اســت. مثــًا در بعــد فــروش  ــا حا قــدرت ایــن انجمن هــا در زمینــه تعییــن سیاســت ها از یک ســو و از ســوی دیگــر ارتباطــات بســیار نزدیــک ب
ح می شــود، انجمن هــای مرتبــط بــا  کــه بحــث محیــط زیســت مطــر گاز زمانــی  نفــت، حفــاری، تولیــد مــواد پتروشــیمی و خــط لوله هــای نفــت و 
ح بــزرگ بین المللــی را دارنــد. مهم تــر از آن ایــن انجمن هــا بــه ســمت تولیــد اســتاندارد پیــش رفته انــد  محیــط زیســت توانایــی جلوگیــری از یــک طــر
گاز را عمومــًا ایــن انجمن هــا بــه وجــود می آوردنــد. خــود ایــن انجمن هــا از شــرکت ها، آدم هــا و تجــارب بــه  و اســتانداردهای جهانــی حــوزه نفــت و 
وجــود آمده انــد. خــط اول هــر اســتانداردی تجربــه اســت و اســتانداردها همــه از روی تجربــه شــکل می گیرنــد؛ بنابرایــن اســتاندارد تمــام حوزه هــای 

گاز و پتروشــیمی از دل ایــن نهادهــا برآمدنــد. از لوله کشــی، پایپینــگ، مکانیــک تــا مدریــت، بــرق و غیــره. مهندســی نفــت و 
کــه دارنــد می تواننــد پــروژه ایجــاد و  عــاوه بــر ایــن، انجمن هــا در اتخــاذ سیاســت ها ازجملــه تولیــد و انجــام پروژه هــا نقــش دارنــد؛ یعنــی بــا قدرتــی 
تعریــف کننــد و حتــی جلــو اجــرای آن را بگیرنــد. اتاق هــای بازرگانــی نیــز در کشــورهای اروپــای غربــی بســیار قدرتمندنــد. ایــن اتاق هــا جــزء بخــش 
کــه عمــده ســهام عــام را در بــورس  خصوصــی ایــن کشــورها محســوب می شــوند و شــرکت های مهندســی نیــز عمدتــًا شــرکت های خصوصــی هســتند 
کــه اجــازه نهایــی بــرای خــروج یــک کاال و متریــال از اتحادیــه  دارنــد و عضــوی از ایــن اتاق هــای بازرگانــی هســتند. ایــن اتاق هــای بازرگانــی هســتند 
کــه رؤســای جمهور کشــورها زمانــی  اروپــا را صــادر می کننــد؛ بنابرایــن اتاق هــای بازرگانــی به عنــوان بخــش خصوصــی بســیار قدرتمندنــد تــا جایــی 
کــه بــا یکدیگــر ماقــات می کننــد رؤســای اتاق هــای بازرگانــی را دســت راســت خــود می نشــانند؛ زیــرا نقــش آن هــا انکارناپذیــر اســت، برخــاف کشــور 

کــه ایــن انجمن هــا بــه حاشــیه رانــده شــده اند. مــا 

ــازار   ● کــه حتــی ب ــدازه ای اســت  ــا اتاق هــای بازرگانــی به ان یعنــی در کشــورهای دیگــر پتانســیل انجمن هــای حرفــه ای و صنفــی ی
گرفتنــد؟ اقتصــاد خارجــی را نیــز بــه دســت 

کــرده بــود، اتــاق بازرگانــی از  کلیــه ســفرای جمهــوری اســامی را بــرای برگــزاری یــک گردهمایــی بــه ایــران دعــوت  اوایــل ســال ۹8، وزارت خارجــه 
ایــن فرصــت اســتفاده کــرد و ســفرا را بــرای جلســه بــا تشــکل ها و بخــش خصوصــی دعــوت کــرد. برداشــت ســفرا از وضعیــت انجمن هــا در کشــورهایی 
ــوارد  ــرای م ــه ب ک ــره را  ک ــای مذا ــال طرف ه ــوان مث ــود. به عن ــن ب ــی همی ــکای جنوب ــرقی و آمری ــوب ش ــیای جن ــی، آس ــی، آفریقای ــای غرب ــر اروپ نظی

مختلــف اقتصادی-سیاســی بــه کشــورهای مختلــف ســفر می کننــد یــک یــا دو فــرد سیاســی و ســایرین از حــوزه اقتصــاد تشــکیل می دهنــد.
در ایــران هیــچ تجربــه ای بــه ایــن صــورت کــه انجمن هــای صنفــی توانایــی ایــن را داشــته باشــند تــا برخــاف یــک الیحــه یــا قانــون یــا هــر چیــزی کــه 
کــه تشــکل ها در ایــران بــا یکدیگــر متحــد  دولــت تصویــب می کنــد مقاومــت کننــد و آن را تغییــر بدهنــد وجــود نــدارد. علــت عمــده هــم ایــن اســت 
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نیســتند. مثــًا اتــاق بازرگانــی در ایــران عمدتــًا فــردی بــوده اســت؛ یعنــی از ســال ها قبــل بــا تجــار و اشــخاص حقیقــی بــه وجــود آمــده اســت؛ البتــه 
کــه تشــکل ها بــه اتــاق بازرگانــی وارد می شــوند؛ از طــرف دیگــر شــوراهای هماهنگــی مختلفــی نیــز وجــود دارنــد. به عنــوان مثــال  چنــد ســالی اســت 
کثریــت جامعــه مهندســی کشــور را شــامل  کــه در آن هجــده تشــکل مهندســی کشــور عضــو هســتند درواقــع ا شــورای هماهنگــی تشــکلی مهندســی 
ــی ایــن هجــده تشــکل در نهادهــای مختلــف بــه ثبــت رســیده اند. بــرای مثــال گروهــی ثبــت وزارت کار هســتند، گروهــی دیگــر ثبــت  می شــود، ول
کــه در حوزه هــای مطالعاتــی - مهندســی فعالیــت می کننــد.  وزارت کشــور و برخــی می تواننــد ثبــت وزارت علــوم باشــند، به خصــوص تشــکل هایی 
این هــا منافــع و شــرایط کاری متفاوتــی دارنــد؛ البتــه روحیــه ایرانــی نیــز بــه کار تشــکلی عــادت نــدارد و باعــث می شــود تشــکل ها و انجمن هــا کمتــر 
ــود؛  گیر خواهــد ب ــرای شــرکت ها و انجمن هــا دســت وپا ــی عــادی ب ــه ایــن صــورت باشــد، حتــی مســائل خیل ــه شــرایط ب ک ــی  یک صــدا باشــند. زمان
کــه ایــن عمــده مســئله شرکت هاســت. جلســه ها و مکاتباتــی از طریــق اتــاق بازرگانــی و شــورای  ماننــد مالیــات بــر ارزش افــزوده؛ چندیــن ســال اســت 
کــه  هماهنگــی بــا مرکــز پژوهش هــای مجلــس صــورت گرفتــه اســت و همــواره طبــق قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده، مــورد قبــول واقــع شــده اســت 

حــرف ایــن شــرکت ها درســت اســت، امــا همچنــان ایــن مشــکل پابرجاســت.

چه مشکلی در این قضیه وجود دارد؟  ●
کــه بتوانــد  کــه انجمن هــا متولــی ندارنــد و به تنهایــی فعالیــت می کننــد، یــک انجمــن نمی توانــد آن قــدر قدرتمنــد بشــود  مشــکل ایــن اســت 

کارســاز باشــد. گــرد هــم جمــع شــوند تــا اقداماتشــان  کرســی بنشــاند. تشــکل ها بایــد  به تنهایــی حرفــی را بــه 

کــرده اســت اعتــراض داشــتند،   ● ــا دیگــر انجمن هــا بــه اینکــه تعــدد انجمن هــای مشــابه بــرای مــا مشــکل ایجــاد  در گفت وگــو ب
مثــاًل انجمــن ســوخت تهــران وجــود دارد. انجمــن ســوخت تهــران و حومــه و غیــره هــم وجــود دارد. ایــن مشــکل بــرای شــما در 
ــا  کــردن ظرفیــت تشکل هاســت ی ــرای محــدود  ــا ایــن تعــدد تشــکل ها از نظــر شــما سیاســتی ب انجمــن مهندســی وجــود دارد؟ آی

خیــر؟
کــزی خــاص مجــوز می گیرنــد و شــروع بــه  کمیتــی در نظــر گرفــت، زیــرا خــود تشــکل ها از مرا اول اینکــه مــن فکــر نمی کنــم بتــوان آن را سیاســت حا
گــر دو تشــکل مــوازی بــا زمینــِه کاری مشــابه  کــه انجمــن یــا تشــکل مشــابهی وجــود دارد یــا خیــر. فــرض کنیــد ا کار می کننــد و بــه دنبــال ایــن نیســتند 
کــه یــک تشــکل دیگــر در ایــن حــوزه وجــود دارد. بــه لحــاظ مدنــی نیــز نمی تــوان بــه  ع توجــه نمی شــود  بــه وزارت کار مراجعــه کننــد بــه ایــن موضــو
کــه وقتــی زمینــه کاری مشــابه اســت خواه ناخــواه مشــکاتی بــه وجــود می آیــد. به عنــوان  ع خللــی وارد ســاخت، ولــی واقعیــت ایــن اســت  ایــن موضــو
کــه به نوعــی بــا صنعــت بــرق ارتبــاط دارنــد را پوشــش می دهــد، امــا  مثــال یــک ســندیکای بــرق را در نظــر بگیریــد؛ ایــن ســندیکا تمــام شــرکت هایی 
در کشــور مــا تشــکل های بســیار مختلفــی، در نهادهــای مختلــف مثــل وزارت کار، وزارت کشــور و اتــاق بازرگانــی ثبــت هســتند، درحالی کــه منافــع 
جمعی شــان صــد درصــد یکســان اســت. ایــن نوعــی تناقــض اســت: از یــک طــرف آزادی بــرای تشــکیل تشــکل وجــود داشــته باشــد، ولــی از طــرف 
کــه متشــکل از تمــام تشکل هاســت اجــازه  دیگــر هــم بــه تناقــض برخــورد می کنیــم. در کشــورهای اروپــای غربــی به عنــوان نمونــه، اتــاق بازرگانــی 

خــروج اجنــاس و صــادرات را اتحادیــه اروپــا می دهــد.

کارهــای مربــوط بــه پتروشــیمی مشــاوره   ● کاری شــما دربــاره مهندســی ســاخت و  گــر مجلــس یــا دولــت بخواهنــد در حــوزه  ا
ــن شــما یــا انجمــن مــوازی دیگــری هــم وجــود دارد؟ بگیرنــد بــه چــه کســی مراجعــه می کننــد؟ بــه انجم

معمــواًل از چندیــن انجمــن دعــوت می کننــد، مثــًا وزارت نفــت در جلساتشــان انجمــن مــا، اتــاق بازرگانــی و فدراســیون و کنفدراســیون انــرژی و 
 »EPC« شــدند، امــا انجمــن تخصصــی »EPC« انجمــن پیمانــکاران نفــت و گاز را دعــوت می کنــد. آن هــا ســابقًا کار اجرایــی می کردنــد، امــا وارد حــوزه
کــه  انجمــن ماســت. معمــواًل در وزارت نفــت از جامعــه مهندســین مشــاور هــم دعــوت می شــود زیــرا آن هــا رســته های مختلــف مهندســی هســتند 

مهندســی نفــت و گاز و خــط لولــه هــم جزئــی از آن هاســت. در کل در حــوزه کاری مــا انجمــن مــوازی زیــادی وجــود نــدارد.

147مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



دلیــل مشــورت گرفتــن از ایــن انجمن هــا تعــداد اعضــا و کّمیــت آن هاســت. یــا کیفیــت و فعالیت هــای تخصصــی ایــن انجمن هــا   ●
باعــث تمایــل دولــت بــرای مشــارکت و مشــورت آن هــا می شــود؟

کــه درجه بندی شــده اســت. بــرای مثــال شــرکت های  عمدتــًا بــه خاطــر تجــارب انجمن هاســت. وزارتخانه هــا فهرســت هایی بــرای خودشــان دارنــد 
گاز و پتروشــیمی  »EPC« بــرای وزارت نفــت شناخته شــده هســتند. شــرکت های عضــو انجمــن مــا ۷0 تــا 80 درصــد از پروژه هــای مربــوط بــه نفــت، 

را انجــام می دهنــد. مثــًا در عســلویه تقریبــًا ۹0 درصــد کارهــا توســط شــرکت های عضــو انجمــن مــا انجــام می شــود.

مهم ترین مشکالت و مسائل اعضای انجمن و صنف شما در ارتباط با بوروکراسی و نظام حکمرانی چیست؟  ●
کــزی کــه بــرای کارهــای جــاری در ارتبــاط هســتیم عمدتــًا دچــار مشــکل نیــز هســتیم. مثــل بحــث مالیــات، امکانــات، بیمــه تأمیــن اجتماعــی،  بــا مرا
کــه به محــض اینکــه پیمانــکار  کــه بایــد بدهنــد، امــا نمی دهنــد. مثــًا قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه ایــن صــورت بــود  بانک هــا و تســهیاتی 
ــود  ــد ب ــابقًا 3 درص ــه س ک ــاب  ــزوده صورت حس ــر ارزش اف ــات ب ــود، مالی ــت بش ــد پرداخ ــزوده بای ــر ارزش اف ــات ب ــد مالی ــادر می کن ــاب را ص صورت حس
کار یــا مصرف کننــده  امــروزه بــه ۹ درصــد رســیده اســت. ایــن مالیــات بــر ارزش افــزوده را طبــق قانــون، صاحبــکار یعنــی مالــک اصلــی واحــد در حــال 
ــر صورت حســاب  گ ــد. چــه اتفاقــی می افتــد؟ ا ــون را قبــول ندارن ــرا ایــن قان ــد بپــردازد. کارفرماهــا ایــن مالیــات را پرداخــت نمی کننــد، زی نهایــی بای
گــر صــادر نشــود جریمــه دارد و همچنیــن صورت حســاب تــا پرداخــت نشــود درنهایــت مفاصــا مالیاتــی  بافاصلــه پرداخــت نشــود یــا صورت حســاب ا
ــکار ضمانت نامــه بانــک دارد  ــد. از آن طــرف پیمان ــزوده را پرداخــت کن ــر ارزش اف ــات ب ــور اســت ایــن مالی ــکار مجب داده نمی شــود، بنابرایــن پیمان
کارفرمــا به راحتــی می توانــد ایــن ضمانت نامه هــا را آزاد نکنــد؛ یعنــی شــرکت های پیمانــکار فقــط صــدور ضمانت نامــه را می بیننــد، بعــد از آن  و 
کــردن ضمانت نامه هــا و گرفتــن مفاصــا هزینه هــای زیــادی را متحمــل می شــوند. ایــن مفاصاحســاب بایــد از بیمــه تأمیــن اجتماعــی  بــرای آزاد 
ــده  ــرایط یک ع ــن ش ــه در ای ک ــت  ــن اس ــت ای ــد. درنهای ــا می ده ــکار مفاص ــک پیمان ــه ی ــال ها ب ــد از س ــی بع ــن اجتماع ــه تأمی ــی بیم ــود، ول ــه ش گرفت
غ التحصیــل ایجــاد اشــتغال کننــد. مــا صادرکننــده مهنــدس هســتیم، بهتریــن  فقــط بــا عشــق کار می کننــد تــا الاقــل بــرای یک ســری از جوانــان فار

دانشــگاه های مــا بهتریــن مهندس هــا را صــادر می کننــد.
ــن  ــی در ای ــچ کمک ــا هی ــت و بانک ه ــن اس ــا غیرممک ــوار ی ــیار دش ــی آن بس ــن مال ــت و تأمی ــاد اس ــا زی ــه پروژه ه ــت و گاز هزین ــای نف ــوزه پروژه ه  در ح
کــه ایــن  کــه صنــدوق پــروژه درســت کننــد  رابطــه نمی کننــد. یــک بانــک نمی توانــد به راحتــی یــک پــروژه را تأمیــن کنــد، بــه همیــن دلیــل مجبورنــد 
ــا ســایر کشــورها  کنــون اجــرا نشــده اســت و از طــرف دیگــر ســرمایه گذاری خارجــی ممکــن نیســت، ب ــا ا روندهــا بســیار پیچیــده اســت و هیچ کــدام ت
مبادلــه بانکــی نداریــم و هیــچ شــرکت یــا نهــادی بــه دلیــل عــدم پذیــرش FATF از جانــب کشــور مــا روی پروژه هــا ســرمایه گذاری نمی کنــد و همه چیــز 
ازجملــه بانــک، بیمــه، مجــوز و محیــط زیســت بــرای مــا گرفتــاری اســت. مجــوز گرفتــن از محیــط زیســت بــرای تأســیس یــک واحــد بســیار دشــوار 
کار قانونــی بســیار دشــوار اســت و تمــام  کار کننــد، ولــی بــرای  کــه قدرتمنــد هســتند و می تواننــد بــدون مجــوز شــروع بــه  اســت، مگــر بــرای کســانی 

کار را می گیرنــد. کــردن جلــو  کــه بایــد مجــوز و تســهیات بدهنــد بــه جــای کمــک  نهادهایــی 

کارفرمــا در ایــن   ● کنــد، چــرا  کارفرماهــا نبایــد مفاصــا بگیرنــد تــا بیمــه تأمیــن اجتماعــی تأییــد  در مســئله مفاصاحســاب، مگــر 
قضیــه پیمانــکار را همراهــی نمی کنــد؟

کــه یــک کارفرمــا کار می کنــد مفاصــا را بایــد پیمانــکار بگیــرد.  کارفرمــا بایــد بــرای سیســتم و ســازمان خــودش به صــورت مجــزا بگیــرد، روی پــروژه ای 
ــد  ــی در حــوزه مــا فــرض بگیری ــد در قبــال خدماتــی حــق بیمــه دریافــت کنــد، ول ــرًا »بیمــه قــرارداد« نیــز روی کاال اضافــه شــده اســت. بیمــه بای اخی
کــه در لیســت بیمــه، بیمــه تمــام پرســنل پرداخــت  پیمانــکار EPC بــرای خریــد یــک کاال بــه ســازنده ایرانــی مراجعــه می کنــد، ایــن در حالــی اســت 
می شــود، کارخانــه صاحــب کاال نیــز بیمــه کارکنانــش را پرداخــت می کنــد، بیمــه اجنــاس خریداری شــده نیــز پرداخــت می شــود. انــواع بیمــه نیــز تــا 
غ از همــه  بــه دســت کارفرمــا برســد؛ اعــم از بیمــه حمل ونقــل، مســئولیت، گلوبــال، بیمــه راننــده نیــز پرداخــت می شــود. اآلن تأمیــن اجتماعــی فــار

کــه خریــداری شــده نیــز مشــمول بیمــه قــرارداد می شــود. ایــن بیمه هــا می گویــد 14 درصــد از قیمــت کاالیــی 
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این بیمه برای چیست؟ استداللشان چیست؟  ●
ــاال  ــروژه را 14 درصــد ب ــه ایــن پــول زور اســت و هزینــه پ ک ــه هیــچ عنــوان نمی توانیــم صدایمــان را برســانیم  ــا ب ــرارداد اســت و اآلن م هیــچ. بیمــه ق
می بــرد. پیمانــکار وقتــی هزینــه بــاال بــرود مابقــی را روی مبلــغ قــرارداد می گــذارد. هرچنــد ممکــن اســت کارفرمــا قبــول نکنــد و زورش بــه پیمانــکار 
بخــش خصوصــی برســد و تخفیــف بگیــرد، ولــی بــه هــر حــال قیمــت آن واحــد 14 درصــد افزایــش داشــته اســت. بــدون آنکــه هیچ گونــه خدماتــی در 

قبــال ایــن بیمــه انجــام بشــود.

گرفته می شود؟  ● بیمه قرارداد فقط از پیمانکار 
بله. از خریدار گرفته می شود و خریدار در پروژه های EPC پیمانکار است.

کرد؟  ● کاال خسارت پرداخت خواهد  بیمه در قبال خرابی آن 
خیــر. ایــن بیمــه بــرای قــراردادش اســت. در یکــی از مــواد قانــون بیمــه آمــده اســت کــه صرف نظــر از بیمــه تأمیــن اجتماعــی کــه در لیســت هــر پرســنل 
وجــود دارد، قراردادهــا نیــز می تواننــد مشــمول بیمــه بشــوند، صرفــًا ایــن مــاده را در نظــر گرفتنــد و بــر ایــن اســاس می گوینــد بیمــه قــرارداد بایــد 
کــه به راحتــی از 14 درصــد بــه ۹ درصــد کاهــش می یابــد خیلــی  پرداخــت شــود. بــا چانه زنــی توانســتیم ایــن میــزان را بــه ۹ درصــد برســانیم. چیــزی 

کار را می گیرنــد. کــه بایــد تســهیلگر باشــند و قانــون را تصحیــح کننــد بیشــتر جلــو  معتبــر نیســت. ایــن نهادهایــی 

کار مشکل خاصی وجود ندارد؟  ● در خصوص ارتباط با وزارت نفت، نیرو و 
کــه حالــت کارفرمایــی دارنــد مشــکل خاصــی نداشــتیم، چــون پــروژه را تعریــف می کننــد و مناقصــه برگــزار  بــا وزارت نفــت و نیــرو بــه ایــن ســبب 
کــه هرچــه پــروژه بزرگ تــر می شــود مشــکات مدیریــت پــروژه از طــرف کارفرمــا نیــز بیشــتر می گــردد. وزارت نفــت در برهــه ای  می کننــد؛ البتــه بمانــد 

کــرد. ــزار  ح هــا برگ ــرای پرســنل جهــت مدیریــت طر کــرد و یک ســری کاس هــای آموزشــی ب ع توجــه  ــه ایــن موضــو ب
خ ارز بــه اجــرا گذاشــته اســت. مثــًا  ــاره نــر ــرای مثــال یــورو بســته می شــوند. اآلن بانــک مرکــزی قانونــی درب ــا ارز ب گاز ب بیشــتر قراردادهــای نفــت و 
خ ارز  کنــد بــا بزرگ تریــن مصیبت هــا بــرای نــر کــه کارفرمــا مایــل بــود بــا ریــال پرداخــت  خ نیمایــی، امــا تــا پیــش از ایــن قضیــه، زمانــی  بــر اســاس نــر
تبدیلــی روبــه رو بودیــم. فــرض کنیــد کارفرمــا 2 میلیــون یــورو بــه مــا بدهــکار اســت، زمــان پرداخــت شــروع بــه چانه زنــی بــرای تخفیــف می کنــد و 

خ 3 هــزار تومــان محاســبه کنیــد تــا تســویه کنــم. می گویــد یــورو را بــا نــر

این مشکل اآلن حل شده است؟  ●
خ نیــز ارزان تــر  خ نیمــا و ســنا کار کننــد مشــکل تــا حــدودی رفــع شــده اســت، ولــی ایــن نــر بعــد از بخشــنامه بانــک مرکــزی کــه همــه می بایســت طبــق نــر
ــرای مــا 24-25 هــزار تومــان اســت، امــا در کل حداقــل تکلیــف مشــخص و قیمت هــا  خ آزاد اســت. مثــًا وقتــی یــورو 30 هــزار تومــان اســت ب ــر از ن

ثابــت اســت.

اآلن جنس های خارجی را با ارز نیمایی تأمین می کنید یا ارز آزاد؟  ●
ــه  کــه بانک هــا ب ــه ایــن خاطــر  ــه صرافی هــا مراجعــه می کنیــم. ب ــرای انتقــال ارز ب ــه چــه صــورت ارز تأمیــن می کنیــم. مــا ب ــد مــا ب فقــط خــدا می دان
ــا چــه میــزان مــازاد قیمــت بــه دســت ســازنده برســد قابــل  ســبب نپذیرفتــن FATF نمی تواننــد پــول انتقــال بدهنــد. اینکــه ارز بــه چــه صــورت و ب
ــژاد از 3 درصــد آغــاز کردیــم و در  ــرای یــک پــروژه در زمــان ریاســت جمهوری آقــای احمدی ن ــرای مثــال در انتقــال ارز ب ــود. ب پیش بینــی نخواهــد ب

ــا 20-25 درصــد هزینــه انتقــال پرداخــت کردیــم. مــواردی ت

 یعنی شما برای انتقال این پول متحمل ضرر می شدید؟  ●
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بلــه صــد درصــد، در آن ســال ها هزینه هــای انتقــال ارز را بــا کارفرمایــان در میــان گذاشــتیم، ولــی نپذیرفتنــد و از مــا خواســتند مســتقیمًا قــرارداد بــا 
صرافــی نشــان داده شــود، ولــی هیــچ صرافــی وجــود نــدارد کــه در قبــال انتقــال پــول بــه شــما رســید بدهــد؛ بنابرایــن مابه تفــاوت بــه مــا پرداخــت نشــد 

گــر از ابتــدای پــروژه قــرارداد می بســتیم ایــن اتفــاق نمی افتــاد. و مــا متحمــل ضــرر شــدیم، درحالی کــه ا

اآلن ایــن مشــکالت تــا حــدودی حــل شــده یــا همچنــان هــم بــه خاطــر FATF ایــن مشــکالت وجــود دارد یــا راه هــای جایگزیــن   ●
کرده ایــد؟ پیــدا 

گــر بــه دنبــال خریــد اجنــاس خارجــی باشــیم، مشــکات همچنــان پابرجاســت، ولــی امــروزه بحــث ارزهــای دیجیتــال بــه میــان آمــده  خیــر. اآلن ا
کــه بســته  کــه ایــن ارزهــا دارنــد کنترل ناپذیــر بــودن آن هاســت؛ یعنــی کامــًا بســته بــه شــانس اســت، ولــی شــرکت هایی هســتند  اســت، امــا مشــکلی 
کــه پــول از ایــن طریــق پرداخــت می شــود مجرایــی بــرای  ع از ارزهــا فعالیــت می کننــد. هرچنــد زمانــی  ــا ایــن نــو بــه پذیــرش طــرف دیگــر قــرارداد ب
پیگیــری وجــود نخواهــد داشــت، درحالی کــه در روش انتقــال به وســیله صرافــی راهــی بــرای پیگیــری ارز انتقــال داده شــده وجــود دارد؛ البتــه 
ــا ارز دیجیتــال  ــا میلیــون یــورو را ب ــا 20 ت ــی فعالیــت می کننــد و می تواننــد اعــداد محــدودی ماننــد 10 ت کــه در حــوزه مال هســتند برخــی از شــرکت ها 

منتقــل کننــد.

کار می کنند؟ یعنی اشخاص حقوقی هستند؟  ● این شرکت ها به صورت قانونی در ایران با ارز دیجیتال 
خیــر. بعضــی از شــرکت ها به صــورت قانونــی فعالیــت می کننــد. بانــک مرکــزی بــه دنبــال صــدور آیین نامــه ای بــرای نحــوه فعالیــت در حــوزه ارز 
کــه به صــورت شــفاف  دیجیتــال اســت و برخــی دیگــر از شــرکت ها نیــز به صــورت غیرقانونــی در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد. تعــداد شــرکت هایی 

کــم اســت. بــه ثبــت رســیده اند بســیار 

راهکار پیشنهادی شما در تعامل با بوروکراسی کشور برای مشکالت و مسائل صنف خودتان چیست؟  ●
مقــداری دســت بخــش خصوصــی واقعــی را بــاز بگذارنــد. بخــش خصوصــی غیرواقعــی )خصولتــی( نیــز وجــود دارد. در صنعــت پتروشــیمی 80 درصــد 
ــامل  شــرکت ها خصوصی انــد و وقتــی دولــت می گویــد یــک آیین نامــه ای بــرای شــرکت های دولتــی صــادر می کنیــم، شــرکت های خصوصــی را ش
ــا یــک بخــش خصوصــی واقعــی کار  کــه مــا ب نمی شــوند. مثــًا وزارت نفــت در کمــال اطمینــان می گویــد مــن پــول تمــام پروژه هــا را داده ام. زمانــی 
می کنیــم ممکــن اســت چانه زنــی صــورت بگیــرد، ولــی در کل کار بســیار راحت تــر پیــش مــی رود؛ هــم زیــاد در بعــد فنــی مــا دخالــت نمی کننــد و بــه 
مــا اطمینــان می کننــد و هــم چــون خــودش نیــز بخــش خصوصــی اســت می خواهــد واحــدش را زودتــر راه انــدازی کنــد. ایــن مســئله همیشــه دربــاره 
دولت هــا نه فقــط در ایــران، بلکــه در همــه جــای دنیــا صــدق می کنــد؛ وقتــی پــول از دولــت گرفتــه می شــود دلســوزی از بیــن مــی رود و پــروژه ممکــن 
کــه بخــش خصوصــی می خواهــد یــک واحــد پتروشــیمی  اســت طوالنی تــر شــود. تغییــر گروه هــای مدیریتــی هــم تفاوتــی ایجــاد نمی کنــد، امــا زمانــی 
کار را  ــد  ــًا ســعی می کنن ــد و واقع ــر می گیرن ــا را کمت کار م ــو  ــه همیــن ســبب جل ــاس و کســب ســود اســت. ب ــد و فــروش اجن ــال تولی ــه دنب ــدازد ب راه بین
کار تبدیــل می شــود. بهتــر اســت  تســهیل کننــد، ولــی هــر چــه نهــاد دولتــی، آیین نامــه، مجــوز، بخشــنامه و تبصــره بیشــتر می شــود بــه زنجیــر پــای 
کار را بــدون کنتــرل رهــا کننــد تــا سوءاســتفاده  اجــازه دهنــد بخــش خصوصــی کار خــودش را بکنــد، بعــد نتیجــه را تحویــل بگیرنــد؛ البتــه نمی گویــم 

کار را تحویــل بگیرنــد، ولــی در مرحلــه اجــرا بــه بخــش خصوصــی اجــازه بدهنــد کار خــودش را بکنــد. خ دهــد.  ر

به طورکلــی چــه موانعــی پیــش روی انجمن هــای حرفــه ای و صنفــی در سیاســت گذاری و تصمیم ســازی می بینیــد و بــرای حــل   ●
گیــرد؟ آن چــه اقداماتــی می توانــد هــم از جهــت دولــت و هــم انجمن هــا صــورت 

موانــع مقــداری بــه آدم هــا و انجمن هــا و مقــداری هــم بــه طــرف در حــال سیاســت گذاری برمی گــردد. در بعــد خــود افــراد و انجمن هــا متأســفانه یــک 
مقولــه فرهنگــی وجــود دارد کــه کار جمعــی در ایــن کشــور راحــت نیســت، ادعاهــا بســیار زیــاد اســت و همدیگــر را قبــول ندارنــد. بیشــتر تشــکل ها وقتــی 
گــر بــه ریاســت نرســند قهــر می کنــد و مــی رود. در فرهنــگ مــا شــخصی نگری وجــود  بــه یــک حرفــه ای وارد می شــوند ادعــای ریاســت آنجــا را دارنــد و ا
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گــر مــن نوعــی توانســتم  دارد. خیلــی از شــرکت ها ســعی می کننــد بــرای خودشــان کار کننــد. فعالیــت انجمنــی، صنفــی و ســندیکایی بســیار کــم اســت. ا
بــا عضویــت در ایــن ســندیکا کاری بــرای شــرکت خــودم انجــام دهــم کــه فبهــا، در غیــر ایــن صــورت فعالیــت نمی کنــم.

کــم و بیشــتر فعالیت هــا بــا هدف هــای خــاص انجــام می گیــرد و عمدتــًا کمتــر دیــده می شــود کســی بــدون ادعــا و بــدون  فعالیــت مجموعــه ای خیلــی 
در نظــر گرفتــن صــاح شــرکت خــود حاضــر بــه خدمــت باشــد. ایــن یــک مســئله داخلــی و فرهنگــی از جانــب خــود تشکل هاســت، از آن طــرف هــم در 
کــه ایــن تشــکل ها را بــه ســمت یــک مرکــز و چیــزی  کــه مــا اتحادیه هــا و ســندیکاهای پرقدرتــی نداریــم قوانیــن بایــد به گونــه ای باشــند  حــال حاضــر 
ــا را می دهنــد،  ــه اروپ ــا اجــازه خــروج اجنــاس از اتحادی کــه پیــش رئیس جمهــور می نشــینند ی ــاق بازرگانی هــای کشــورهای اروپــای غربــی  ماننــد ات

کار را انجــام می دهنــد؟ بــه پشــتوانه اینکــه همــه شــرکت ها در ایــن انجمــن عضویــت دارنــد. هدایــت کننــد. بــا چــه پشــتیبانی ایــن 
کــه نماینــده ســایر شــرکت های ســازنده و مهندســی بــود؛ یعنــی دور هــم   در ایــن پروژه هــای پتروشــیمی یــک مؤسســه هایی در اســپانیا کشــف شــد 
کــه تعــداد پرســنل زیــادی هــم نداشــت. ایــن دفتــر بــرای ایــن شــرکت ها بازاریابــی می کــرد و  جمــع شــده بودنــد و هزینــه یــک دفتــری را می پرداختنــد 

تســهیات بانکــی ایجــاد می کــرد و در کشــورهای مختلــف بــرای شــرکت های عضــو ایــن مجموعــه ســفارش می گرفــت.
کارهــای مهندســی آن پروژه هــا بایــد توســط  کنیــد وقتــی مــا بــا آن مجموعــه قــرارداد می بســتیم طبــق آن قــرارداد، درصــدی از کاالهــا و   فــرض 
کــه مــا از  شــرکت های عضــو آن ســندیکا انجــام می شــد و بــرای مــا شــرکت ایرانــی تســهیات بانکــی ایجــاد می کردنــد و 3 درصــد روی آن وامــی 
بانــک اســپانیا می گرفتیــم بــرای خودشــان برمی داشــتند، در عــوض در آن پــروژه هــم مــا از بانــک اســپانیایی وام می گرفتیــم و هــم الاقــل بــرای ده 
گــر  کــه در طــول زمــان ســاخته شــده اســت. در ایــران ا کار ایجــاد می شــد. این هــا فرهنگ هایــی اســت  تــا پانــزده تــا از شــرکت ها بســته بــه نیــاز پــروژه 
کار کننــد، امــا بــرای مــا در  کــه آنجــا  کــه جمــع بشــویم و یــک ســندیکا بــه وجــود بیاوریــم و بــه پنــج نفــر حقــوق بدهیــم  مــا بــه بیســت شــرکت بگوییــم 
کســتان، ترکیــه و غیــره بازاریابــی کننــد و 3 درصــد را خودشــان بردارنــد، ممکــن اســت رقــم خــوردن همچنیــن چیــزی ســی  کشــورهای آذربایجــان، پا
ســال طــول بکشــد. چــون هــر شــرکت مــی رود بــرای خــودش کار می گیــرد تــا پــول بــه دیگــری ندهــد. بحــث کامــًا فرهنگــی اســت و ایــن را دولــت و 
ــه شــرکت ها را خودبه خــود  ک ــی باشــد  ــد و همچنیــن سیاســت گذاری ها به صورت ــت کنن ــه این ســو هدای ــد ب ــای دارای قــدرت بای کمیــت و نهاده حا
وادار بــه حرکــت بــه ایــن سمت وســو کننــد. چــرا صــادرات مــا تــا اآلن موفــق نبــوده اســت؟ مــا بزرگ تریــن صادرکننــده مهنــدس در دنیــا هســتیم، ولــی 
ــی شــد کاری از پیــش  ــد و وقتــی پشتشــان خال کار انفــرادی بودن ــه دنبــال  در خدمــات مهندســی به عنــوان شــرکت ها، موفــق نبودیــم؛ زیــرا همــه ب

نبردنــد.

کمیــت تمایلــی بــه هدایــت انجمن هــا و نهادهــا بــه ســمت یکــی شــدن بــرای تشــکیل یــک ســندیکای   ●  بــه نظــر می رســد خــود حا
کــرد؟ کمیــت محــدود خواهــد شــد، در ایــن شــرایط چــه بایــد  بــزرگ نــدارد، زیــرا قــدرت خــود حا

ــر  کمیــت بایــد ایــن وظیفــه را ب کمیــت همــه قــدرت را در دســت دارد و بیــش از ۹0 درصــد اقتصــاد را در اختیــار دارد، حا کــه دولــت و حا در مملکتــی 
عهــده بگیــرد؛ امــا دوســت نــدارد و یک جــور تناقــض در ایــن قضیــه وجــود دارد. آن کشــورهایی کــه در ایــن حالــت هســتند نیــز از اول این گونــه نبودنــد 
کــه همه چیــز در حــال خــراب شــدن بــود حکومت هــا یواش یــواش شــروع بــه گســترش  آن هــا هــم دولت هــای بــزرگ و قدرتمنــد داشــتند، ولــی زمانــی 

بخــش خصوصــی کردنــد و تــا بــه اینجــا رســیدند و ســیر قابل مطالعــه ای را طــی کردنــد.
کــرده اســت. ایــن مســئله یــک  کــردن خــود حرکــت  دولــت مــا بــه جــای اینکــه خــودش را در ایــن ســال ها کوچــک کنــد برعکــس بــه ســمت بزرگ تــر 
ــاد پرســنل مواجــه هســتند  ــا ازدی کــه وزارتخانه هــا و نهادهــای مــا ب ع  جایــی گریبــان کشــور را خواهــد گرفــت. فکــر نمی کنــم کســی در ایــن موضــو
ــور  ــا کش ــه م ک ــت  ــود از آن جه ــکل می ش ــار مش ــت دچ ــول نف ــی پ ــت. وقت ــن اس ــا پایی ــه حقوق ه ک ــت  ــن اس ــر همی ــه خاط ــد، ب ــته باش ــدی داش تردی
ح اســت  ــز مطــر ــر نتوانیــم مــداوم چنــد ســال نفــت بفروشــیم و همچنیــن ایــن مســئله نی گ نفت خیــزی هســتیم و زیربنــای درآمــد مــا نفــت اســت ا
کــه چاه هــای نفــت صرفــًا تــا بیســت ســال آینــده کار می کننــد و باالخــره روزی تمــام می شــود، آن روز دولــت هزینه هــا را چگونــه خواهــد پرداخــت؟ 
کار بایــد بــه ســمت بخــش خصوصــی بــرود. کاش دولت هــا متوجــه بشــوند و در جهــت کاهــش  کــم کنــد و بــرای ایــن  مجبــور می شــود بــار خــودش را 
گرنــه  گــر این طــور باشــد مــا در زمینــه اقتصــادی وضعیــت بهتــری خواهیــم داشــت، ا وزن خودشــان زودتــر از موقــع اضطــراری دســت بــه تغییــر بزننــد. ا
گــر سیاســت درســتی داشــته باشــیم بایــد پیــش از اینکــه در ایــن کار مافیــا  کار نباشــد. ا کــه چــاره ای جــز ایــن  بایــد صبــر کنیــم تــا برســیم بــه آن نقطــه 
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ــه بخــش خصوصــی تحویــل دهــد.  ــا برنامه ریــزی شــفاف کم کــم اقتصــاد را ب و سوءاســتفاده ای ایجــاد شــود خــود دولــت سیاســت گذاری کنــد و ب
ع بارهــا در  اقتصــاد وقتــی رشــد کنــد و بــه ســطح مثبــت برســد، دامــن همــه را می گیــرد و دیگــر کمتــر کســی بــه فکــر پول شــویی می افتــد. ایــن موضــو
خ اقتصــاد  دنیــا تجربــه شــده اســت و مــا اولیــن کشــوری نیســتیم کــه در وضعیــت رکــود تورمــی قــرار داریــم؛ امــا ســایر کشــورها راه حــل پیــدا کــرده و چــر
ــد  ــد و یــک آیین نامــه جدی ــه اینکــه هــر روز یــک نهــاد جدی ــه راه می افتــد، ن کمیــت ب ــت و حا کــردن دول ــا کوچــک  خ اقتصــاد ب را راه انداختنــد. چــر

ایجــاد شــود.

کرده اند؟  ● خود انجمن ها در این سال ها در جهت یکی شدن تالش 
بعضــًا تاش هایــی شــده اســت، مثــًا انجمن هایــی در حــوزه ســاختمانی ســعی کردنــد دور هــم به عنــوان صنــف پیمانــکار ســاختمان جمــع شــوند، 

ولــی بســیار محــدود اســت.

درباره تعداد اعضای انجمن خودتان و روند شکل گیری، گستردگی و نحوه عضویت توضیح بفرمایید.  ●
مــا ضوابطــی بــرای عضویــت داریــم، ولــی تعــداد اعضایمــان زیــاد نیســت. خیلــی بــا وســواس عضوگیــری می کنیــم زیــرا فکــر می کنیــم شــرکت هایی 
ــوان گفــت بیــش از ۹0  ــی به جرئــت می ت ــی قــوی داشــته باشــند، ول ــد یــک هســته مهندســی خیل کــه در ایــن حــوزه عضــو انجمــن مــا می شــوند بای

گاز و پتروشــیمی عضــو انجمــن مــا هســتند. درصــد شــرکت های EPC حــوزه نفــت و 

منبع مالی انجمن از کجا تأمین می شود؟  ●
از حــق عضویــت؛ اخیــرًا عضــو اتــاق بازرگانــی شــدیم و چــون اتــاق بازرگانــی هرســاله اعضــای خــود را تشــخیص صاحیــت و رتبه بنــدی می کنــد و بــر 

اســاس آن بــه انجمن هــا کمک هــای مالــی می دهــد یــک منبــع هــم از آنجــا تأمیــن می شــود.

گرفته است؟  ● انجمن شما از چه سالی شکل 
سال 138۷.

اعضای هیئت مدیره انجمن چند نفر هستند؟  ●
پنج نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل.

درباره خودتان، تحصیالتتان، سوابق حرفه ای و حضورتان در انجمن توضیحی بفرمایید.  ●
ــی،  ــش مهندس ــت بخ ــون ریاس کن ــردم و ا ک ــروع  ــزار ش ــی اب ــتم. از مهندس ــه کار هس ــغول ب ــارگان مش ــرکت ن ــه در ش ک ــت  ــال اس ــی س ــش از س ــن بی م
گاز و پتروشــیمی بخــش  مدیرپــروژه، مدیــر امــور پروژه هــا و عضــو هیئت مدیــره هســتم. شــرکت نــارگان قدیمی تریــن شــرکت در حــوزه نفــت و 
کار دارد. مــن لیســانس و فوق لیســانس مهندســی الکترونیــک از دانشــگاه شــریف و  خصوصــی اســت و در ایــن زمینــه حــدود 45 ســال ســابقه 

فوق لیســانس و دکتــرای مدیریــت اجرایــی دارم و در انجمــن به عنــوان نماینــده شــرکت بیــش از ده ســال مشــغول بــه فعالیــت هســتم.

اعضای هیئت مدیره نماینده شرکت ها هستند یا اینکه به عنوان اشخاص حقیقی انتخاب می شوند؟  ●
نماینــدگان شــرکت ها در انجمــن هســتند و در مجامــع عمومــی ســه ســال یــک بــار بــا انتخابــات انتخــاب می شــوند و معمــواًل اعضــا، عضــو 

یــک نماینــده در انجمــن دارد. نیــز هســتند و هــر شــرکت  هیئت مدیــره شــرکت های خودشــان 
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17- نصرهللا محمدحسین فالح؛ رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارخانجات صنعت ریخته گری ایران

شــما چــه ضــرورت و جایگاهــی بــرای مشــارکت انجمن هــای حرفــه ای صنفــی در نظــام سیاســت گذاری و حکمرانــی قائــل   ●
هســتید؟

کــه تشــکل ها  ع  کــرد. نــگاه شــخصی مــن بــه ایــن موضــو بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد بــه عقــب برگشــت و ابتــدا نــگاه نظــام حکمرانــی را بررســی 
ــردد. تشــکل هایی ماننــد مطبوعــات در جهــان  ع بازمی گ ــی از ایــن موضــو ــه جهان ــه تجرب ــه ب ک ــد داشــته باشــند، نگاهــی اســت  چــه جایگاهــی بای
کلــی درمی یابیــم  گــذار بــه ســر می بریــم؛ بنابرایــن بــا یــک نتیجه گیــری  توســعه یافته یکــی از ارکان دموکراســی هســتند، ولــی مــا در جهــان در حــال 
ع نــگاه بــه ارکان الزم االجــرا بــرای دموکراســی در نظــام حکومتــی فعلــی مــا خالــی اســت و بالطبــع ایــن بــه تشــکل ها هــم تســری پیــدا  کــه جــای ایــن نــو
کــه ایجــاد تشــکل ها آزاد بــوده و هیچ کــس را نمی تــوان بــه زور بــه تشــکلی وارد یــا از  کــرده اســت. مثــًا بــا اینکــه در قانــون اساســی گفتــه شــده اســت 
گــر دوســت دارنــد مــردم  کــه انجــام می شــود. مثــًا ا کــرد، امــا هیــچ گاه عملیاتــی نشــده اســت. هــدف و آرمــان هــم آن چیــزی اســت  ورود بــه آن منــع 
ــا باشــد جــواز دخــل و  ــر بن گ ــرا ا ــد ایــن نشــان می دهــد آرمــان نهایــی خداپرســتی نیســت؛ زی ــو نمازخواندنشــان را بگیرن ــی جل خداپرســت شــوند، ول
تصــرف در یــک چیــزی داده شــود بایــد در لــوازم آن نیــز اجــازه دخــل و تصــرف داده شــود؛ امــا اینکــه مــن دربــاره جایــگاه تشــکل ها در نظــام حکومتــی 
چــه عقیــده ای دارم از ایــن توضیــح مقدماتــی روشــن اســت. مــن اعتقــاد دارم آن هــا یکــی از ارکان دموکراســی هســتند؛ فلــذا بایــد در سیاســت گذاری ها 

دخالــت داشــته باشــند و اینکــه آیــا ایــن کار شــدنی اســت یــا خیــر، مقولــه دیگــری اســت.

کمیتی مصداقی در ذهن دارید؟  ● از تجارب جهانی در زمینه همکاری نهادهای صنفی و نظام حا
ــوان یــک صنعتگــر و فعــال اقتصــادی داشــته ام، تجــارب متعــددی دارم.  ــه مــن به عن ک ــف  ــه برکــت اینترنــت و ســفرهای مختل خوشــبختانه ب
کارگــری و  کنفرانــس، تشــکات عالــی  کــرده ام. در ایــن  کار در ژنــو شــرکت  کنفرانس هــای ســازمان بین المللــی  مثــًا مــن چهــار یــا پنــج بــار در 
کشــورهای مختلــف در ســطح بین المللــی در یــک جــا جمــع می شــوند. آن هــا الزامــًا از یــک نهــاد واحــد نیســتند؛ یعنــی این گونــه  کارفرمایــی از 
کننــد. در ادبیــات جهانــی  کارگــری به طــور ثابــت هرســاله شــرکت  کانــون عالــی  کارفرمایــی و یــک  کانــون عالــی  کارگــر، یــک  کــه یــک خانــه  نیســت 
کــه دارای بیشــترین نمایندگــی از آن  کنــد  کــه تشــکلی بایــد به عنــوان نماینــده صنــف شــرکت  گفتــه می شــود  کار  مثــًا در ســازمان بین المللــی 
کــه پشــت آن  کنفدراســیون هایی  کــه بایــد انجمن هــای صنفــی و فدراســیون ها و  کمیــت( بدیــن معنــا  کشــور خــودش باشــد )از لحــاظ  گــروه در 
کشــور پیشــرفته ای اســت. در  کثریــت بــودن خــود را بــه اثبــات برســانند. مثــًا هندوســتان از نظــر دموکراســی  نهــاد هســتند در مقاطــع مختلــف ا
ــه  ــت؟ اینک ــور چیس ــدم، منظ ــف دی ــور را در ادوار مختل کش ــن  ــف از ای ــروه مختل گ ــه  ــردم، س ک ــرکت  ــو ش ــای ژن کنفرانس ه ــه در  ک ــج دوره  ــن پن ای
کنفرانــس  کارفرمایــی وجــود دارد و ایــن نهادهــای شــرکت کننده در  کشــور فقــط یــک نهــاد شــرکت نمی کنــد، بلکــه چندیــن نهــاد فعــال  از ایــن 
کانــون عالــی و یــک انجمــن اســت. همیــن مســئله نشــان  کشــور مــا صحبــت از یــک  کثریــت هســتند، ولــی در قانــون اساســی  بالطبــع نماینــده ا
کــه بایــد چنــد نهــاد مختلــف وجــود داشــته باشــند و ایــن نهادهــا بــا یکدیگــر بــه رقابــت  ع  کشــور ماســت. ایــن موضــو از عــدم مقبولیــت تکثــر در 
کشــور مــا مقبولیــت نیافتــه اســت.  کنــد در  ع مربوطــه را از آن خــود  کــه بیشــترین حــق رأی را دارد حــق صحبــت از موضــو گروهــی  بپردازنــد و آن 
کــه مــا بگوییــم چــه کســی همیشــه نماینــده  گــر ایــن امــر در قانــون آمــده باشــد، در آن پیش زمینــه رقابتــی وجــود نــدارد. مثــل ایــن اســت  حتــی ا
کــه هرســاله از  کســی همیشــه رئیس جمهــور بشــود؛ بنابرایــن در حوزه هــای تشــکلی ایــن یــک اصــل و تجربــه جهانــی اســت  بشــود یــا چــه 

ــد. کنن ــرکت  ــف ش ــدگان مختل ــف نماین ــورهای مختل کش
کشــورهای مختلــف متأثــر از هدف گیری هــای تشکاتشــان اســت. بــرای مثــال  کــه بســیاری از سیاســت های ملــی در  تجربــه دیگــر ایــن اســت 
کار تدویــن برنامــه صنعــت ســیمان و صنعــت بــرق و الکترونیــک بــر عهــده وزیــر صنایــع باشــد یــا صرفــًا مجلــس نقــش  کــه  این گونــه نیســت 
کار را انجــام بدهنــد نیــز اخــذ بشــود. مــا ســال ها چنیــن  کــه بایــد ایــن  تعیین کننــده در تصمیم گیری هــا داشــته باشــد، بلکــه بایــد نظــر آن هایــی 
کــه نظــر صنــوف را دربــاره برنامه هــای ملــی بپرســیم در کشــور نداشــته ایم و هنــوز هــم نداریــم، به عنــوان مثــال در قانــون بهبــود مســتمر  پدیــده ای 
محیــط کســب وکار )مــاده 5 یــا دیگــری( عنــوان شــد کــه بایــد نظــر صنــوف در برنامه ریزی هایــی کــه مربــوط بــه آن صنــف اســت در نظــر گرفتــه شــود، 
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ــا بخــش خصوصــی تأســیس  بــدون اســتثناء هیچ وقــت ایــن قضیــه رعایــت نشــده اســت. در کشــور مــا شــورایی تحــت عنــوان شــورای گفت وگــو ب
شــده و دبیرخانــه اش در اتــاق بازرگانــی قــرار دارد و وزارت دارایــی هــم از ســوی نهــاد دولــت بــه اجــرای ایــن گفتمــان بــرای سیاســت گذاری ها موظــف 
کــه بزرگ تریــن تشــکل های بخــش خصوصــی کشــور مثــل اتــاق بازرگانــی را در حــد یــک مشــاور در  اســت، ولــی ترکیــب ایــن شــورا به گونــه ای اســت 

ع دیگــری اســت. نظــر می گیرنــد و اینکــه آیــا بــا توجــه بــه نظــرات آنــان تصمیــم بگیرنــد یــا خیــر موضــو

یعنی به صورت قانونی حقی ندارند و فقط به صورت مشورتی حضور دارند؟  ●
خیــر. به صــورت قانونــی در حــد گفتمانــی نقــش دارنــد، ولــی بــا کســب مجــوز و رضایــت قشــر مربوطــه انجــام نمی شــود؛ یعنــی حــق رأی ندارنــد، در 
جاهایــی هــم کــه حــق رأی دارنــد، ده نفــر از دولــت حضــور دارنــد و یــک نفــر صرفــًا ســؤال می پرســد. در مســئله قضــا هــم کار بــه همیــن صــورت اســت؛ 
کــه مــا بــه چــه انــدازه  کنــون شــما بهتــر می دانیــد  داشــتن هیئت منصفــه به منظــور مشــارکت دادن گروه هایــی از مــردم در یــک امــر خــاص اســت. ا
کــه آیــا تجربــه ای در ســطح جهــان در زمینــه مشــارکت  از هیئت منصفــه در دادگاه هــا یــا در مطبوعــات اســتفاده می کنیــم. شــما ســؤالتان ایــن بــود 
کــرده بــود، در  ع سیاســت های صنعتــی کشــور در ژاپــن شــرکت  انجمن هــای صنفــی وجــود دارد. بلــه. یکــی از دوســتان مــن در کنفرانســی بــا موضــو
آنجــا نخســت وزیر آن کشــور در ســخنرانی خــود پــس از خیرمقدمــی کوتــاه اعــام کــرد کــه مــن آمــده ام بگویــم کــه خدمتگــزار شــما هســتم و خوشــحال 
کــه قــرار اســت به عنــوان مثــال دربــاره اســتراتژی  می شــوم حرف هایتــان را بشــنوم و ســپس نشســت، ولــی در کشــور مــا در پنــج ردیــف اول کنفرانســی 
کــه ســال 84 مــن در آن کنفرانــس حضــور داشــتم، نیروهــای امنیتــی تمــام ردیف هــای جلــو  توســعه صنعتــی برگــزار شــود بالعکــس اســت. زمانــی 
ح مطالعاتــی اســتراتژی  ــاره طــر کــه آقــای دکتــر نیلــی درب ــود  کــه هیچ کــس اجــازه نشســتن نداشــته باشــد. برنامــه ایــن ب ــد  را کاغــذ چســبانده بودن
صنعتــی کشــور گزارشــی بدهــد، تمــام رؤســای تشــکل ها را بــه ردیف هــای انتهایــی انتقــال دادنــد، تعــدادی از آقایــان آمدنــد و بــا ذکــر نکاتــی بــرای 
مــا )تشــکل ها( بــه ســبب کمبــود وقــت کنفرانــس را تــرک کردنــد و گفتنــد شــما بــا یکدیگــر صحبــت کنیــد و تمــام شــد. درواقــع تفــاوت اســت بیــن بــاور 
ع از  بــه عمــل در ســطح جهانــی تــا مکلــف بــودن بــه انجــام آن کار؛ مثــل نمازخوانــدن به اجبــار خانــواده؛ دارای فــرم، امــا بــدون محتواســت. ایــن نــو
کــه آیــا در ســاختار کشــور مــا ایــن مســائل تعریــف شــده اســت یــا خیــر، بــه نظــر مــن تعریــف  ع تفکــر مــن نیســت. مهــم ایــن اســت  رفتارهــا بســته بــه نــو

نشــده اســت.

کرده بودید؟  ● کنفرانس ژنو شما به صورت شخص حقیقی شرکت  یعنی در 
کــردم؛ زیــرا در آنجــا همه ســاله بجــز ســال پیــش و امســال بــه خاطــر کرونــا،  خیــر. مــن به عنــوان مشــاور یکــی از کانون هــای کارفرمایــی شــرکت 
گــروه کارفرمایــی، عــده ای از طــرف گروه هــای کارگــری و عــده ای از جانــب دولت هــا شــرکت می کننــد و دربــاره مقــوالت مختلــف  عــده ای از طــرف 

کار صحبــت می کننــد. بین المللــی در حــوزه 

کنند به چه صورت است؟  ● انتخاب اینکه چه افرادی شرکت 
کــه دارای بیشــترین حــق رأی از طــرف جامعــه کارفرمایــی هســتند شــرکت می کننــد. در ایــران طبــق قانــون  در ســطح جهــان گروه هــای کارفرمایــی 
کــردم. در قانــون اساســی کشــور مــا فقــط یــک  کــه مــن به عنــوان مشــاور رئیــس انجمــن شــرکت  کانــون عالــی کارفرمایــی داریــم  کار مــا صرفــًا یــک 
کــه خــود را نماینــده کارگــران ایــران می داننــد.  نهــاد ایــن جــواز را داراســت. در حــوزه کارگــری وضعیــت بهتــر اســت. ســه نهــاد در ایــران وجــود دارنــد 
کانــون عالــی کارگــری ایــران و یــک  کارگــر،  کنــون خانــه  کارگــر در ایــن کنفرانس هــا شــرکت می کــرد درحالی کــه ا تــا مدت هــا بعــد از انقــاب فقــط خانــه 

انجمــن دیگــر به صــورت مشــترک در کنفرانــس شــرکت می کننــد.

کــدام   ● مهم تریــن مســائل و مشــکالت اعضــای صنــف شــما در ارتبــاط بــا بوروکراســی و نظــام حکمرانــی کشــور چیســت؟ بــا 
نهادهــای حکومتــی و ســازمان های دولتــی ارتبــاط بیشــتری داریــد و در برخــورد بــا آن هــا دچــار موانعــی بــرای ایفــای نقــش خــود 

شــده اید؟
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کــه ایــن بــاور در کشــور مــا مفقــود اســت، ایــن نبــود،  کــرد، امــا بــه نظــر می رســد  کــه بایــد از تشــکل ها اســتفاده مطلــوب  ایــن بــاور اولیــه وجــود دارد 
کــه بایــد  گــر قبــول داشــته باشــیم  ســبب نوعــی ساختارســازی در کشــور شــده اســت و بالطبــع مشــکات هــم در همیــن حــوزه بــه وجــود می آینــد. ا
ــه  ــاور، ب ــه دلیــل وجــود نداشــتن ایــن ب ــرد و تشــکل ها نماینــدگان مــردم هســتند، مشــکلی وجــود نخواهــد داشــت و ب ک ــا مــردم تقســیم  قــدرت را ب
طــرق مختلــف مشــکل ایجــاد می شــود. ایــن مشــکات در نقــاط تمــاس نظــام حکومتــی بــا تشــکل ها خــود را نشــان می دهنــد. مهم تریــن آن اداره 
ــکل ها  ــی تش ــادالت مال ــا روی تب ــد ی ح می کنن ــر ــائلی را مط ــد مس ــد کنن ــکل ها را تمدی ــت تش ــه ثب ــد پروان ــه می خواهن ک ــی  ــت. زمان ــت شرکت هاس ثب
مقرراتــی وضــع می کننــد؛ ایــن تبــادالت مالــی، بــرای مثــال اجــاره یــک اتــاق بــرای گردهمایــی تشــکل را شــامل می شــود. درحالی کــه یــک فــرد عــادی 
کــه بــرای هــر  کار نیــاز بــه یــک شناســه ملــی دارد. بدیــن معنــا  در جامعــه به راحتــی در بانــک یــک حســاب افتتــاح می کنــد، یــک تشــکل بــرای ایــن 
فــرد متولدشــده در ایــران یــک کارت ملــی صــادر می شــود، یــک تشــکل هــم بایــد اینچنیــن شــماره ای را داشــته باشــد تــا بتوانــد در بانــک حســابی 
کــه ایــن  افتتــاح کنــد. تشــکل بــرای گرفتــن شــماره ملــی بایــد بــه اداره ثبــت مراجعــه کنــد؛ بنابرایــن در اداره ثبــت یک ســری قواعــد وضــع می شــود 
قواعــد می توانــد بــه نفــی تولــد تشــکل ها منجــر بشــود و مســائل آغــاز می شــود. ســوابق مالــی شــما ماننــد چک هــای برگشــتی بررســی می شــود، شــما 
بــه اداره دارایــی و ســپس بانــک مرکــزی ارجــاع داده می شــوید، در آنجــا مشــکات دیگــری روبــه روی شــما قــرار می گیــرد و درنهایــت از تشــکیل آن 
کــه بــرای ثبــت یــک تشــکل شــروع بــه قاعده گــذاری می کنیــم. آیــا ایــن  تشــکل منصــرف می شــوید. پــس اولیــن مشــکات زمانــی بــه وجــود می آیــد 
جــزء حقــوق حکومت هاســت؟ ســازمان ملــل ایــن را قبــول نــدارد. مســئله دیگــر تمدیــد پروانــه اســت؛ اعتبــار پروانه هــای صادرشــده بــرای تشــکل ها 
ع صــدق می کنــد، تشــکل ها نیــاز  ســه تــا شــش ســال اســت. بــرای تمدیــد نیــز همیــن قضایــا تکــرار می شــوند و بــرای همــه تشــکل ها همیــن موضــو
کــه وقتــی یــک تشــکل بــه وجــود می آیــد بــرای همیشــه وجــود داشــته باشــد، هرچنــد  بــه پروانــه و پروانه هــا نیــاز بــه تمدیــد دارنــد. این گونــه نیســت 
قانونــًا نفــی یــک تشــکل فقــط بــا حکــم قانــون مقــدور اســت. بــرای مثــال دادگاهــی برگــزار و ســوابق فعالیت هــای تشــکل بررســی شــود، ســخنان افــراد 
شــنیده و بعــد حکمــی صــادر می شــود، امــا اینکــه بــه تشــکلی کــه وجــود دارد بــه دلیــل عــدم تمدیــد پروانــه، شــماره ملــی ندهیــم بــا منطــق یــک جامعــه 

مترقــی هماهنگــی نــدارد، ولــی ایــن مســائل در کشــور مــا وجــود دارد.

مهم ترین مشکالتتان در این رابطه چه چیزی است؟  ●
ــرای  ــی ب گاه ــن و اداره آ ک ــوز از اما ــن مج ــاب، گرفت ــاح حس ــک و افتت ــرای بان ــه ب ــن شناس ــه، گرفت ــد پروان ــم از تمدی ــی اع ــائل بیرون ــکات و مس مش
کــه جلســه ای تشــکیل شــود یــا خیــر. بــه ایــن  تجمــع اعضــای صنــف درحالی کــه پلیــس وظیفــه دارد امنیــت را برقــرار کنــد، نــه اینکــه مجــوز بدهــد 
گــر مــا نخواهیــم یــک صنــف تجمــع برگــزار کنــد مجــوز نمی دهیــم؛ بنابرایــن یک ســری نقــاط تمــاس بــا  مســائل نقطــه کنتــرل گفتــه می شــود؛ یعنــی ا
کــه در قانون نویســی مــا و نــگاه مــا بــه تشــکل ها  کمیــت تعبیــه می شــود تــا تشــکل شــکل نگیــرد. ایــن مســائل نقــاط ضعــف ســاختاری اســت  نهــاد حا
وجــود دارد، امــا تشــکل ها در درون خودشــان هــم دارای مشــکاتی هســتند و عمــده مشــکات از عــدم درون زا بــودن دموکراســی در کشــور مــا ناشــی 
می شــود. در ایــران ســابقه اینکــه مــردم بــا یکدیگــر بــرای احقــاق یــک حقــی فعالیــت کننــد بــه دلیــل ســده ها ســرکوب درونــی و عــدم رشــد فرهنــگ 
کــرد و چــون بــه ایــن  کــه می تــوان بــا کار تشــکلی بــرای مثــال وزیــری را برکنــار  کــم اســت. ایــن بــاور درونــی در مــا شــکل نگرفتــه  در ایــن زمینــه بســیار 
کار را انجــام دهیــم. مــا در درون کشــورمان هــم  بــاور درونــی نرســیده ایم هرقــدر هــم نمونه هــای مشــابه از همســایگانمان ببینیــم، نمی توانیــم ایــن 
کلــی قانــون در کشــور مــا محتــرم نیســت؛ نــه رؤســا، نــه رئیس جمهــور و نــه حتــی مقامــات  مســتعد فعالیــت تشــکلی و کار گروهــی نیســتیم. به طــور 
عالــی قانــون را محتــرم نمی شــمارند. مــا در کشــور حــدود 12 هــزار قانــون فعــال و حــدود 18 هــزار آیین نامــه و دســتورالعمل متکــی بــر ایــن قوانیــن 
کــه تقنیــن جدیــد را در زمــان رضــا شــاه بــه ایــران آورد، تنظیــم و تصویــب شــده و انقــاب هــم  داریــم. بســیاری از ایــن قوانیــن از زمــان مرحــوم داور 
آن هــا را از بیــن نبــرده و بــه قــوت خــود باقــی اســت. ایــن قوانیــن تکمیــل شــده، امــا از بیــن نرفتــه اســت ماننــد قانــون مدنــی. درحالی کــه انگلســتان 
کــه مــا در کشــور  650 قانــون بیشــتر نــدارد، دموکراســی در آنجــا ســه قــرن ســابقه دارد. در ایــران نمی خواهــم تاریخــی برایــش بگــذارم. چگونــه اســت 
کــه مــا در حــوزه تمــدن مــدرن )جــدا از تمــدن  ایــن تعــداد قانــون داریــم، ولــی خــود قانــون محتــرم شــمرده نمی شــود. علتــش می توانــد ایــن باشــد 
کــه دولت هــا متشــکل از افــراد خارق العــاده یــا عجیــب  کــه بســیار خــوب بــوده، امــا ربطــی بــه امــروز مــا نــدارد( بــه ایــن درک نرســیده ایم  قدیــم مــا 
و غریــب نیســتند و از خودمان انــد وقتــی مــردم بــه ایــن درک در جهــان مــدرن برســند تمدن هــای مــدرن بــه وجــود می آینــد؛ یــک عــده هنــوز ایــن 
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تمدن هــا را نپذیرفتنــد و عــده ای پذیرفتــه و پیشــرفت کردنــد. در تمدن هــای مــدرن اول روابــط برقــرار و بعــد قانــون نوشــته می شــود. بــرای مثــال 
ک از ماهی هــا تأمیــن می شــود، رفت وآمــد بــا کشــتی صــورت می گیــرد و غیــره. در چنیــن شــرایطی  کنــار ســاحل خــورا یــک ســاحل را تجســم کنیــد؛ در 
گــر صاحــب کشــتی روغن هــای ســوخته را درون آب بریــزد، هــم ماهی هــا تلــف شــده و هــم آب را بــرای شــنا کثیــف می کنــد و ســایر قایق هــا نیــز آلــوده  ا
کــه به صــورت جمعــی تصویــب شــده  ــون  ــه همیــن ســبب از همــه اصنــاف جمــع می شــوند و قوانینــی وضــع می کننــد و ســپس ایــن قان می شــوند ب
کــه نــه صنایــع دریایــی و نــه کشــتی های  اســت، اخاقــًا اجــرا می شــود؛ در برخــی جوامــع فقــط شــکل قانــون وضــع می شــود؛ بــرای مثــال در جوامعــی 
تفریحــی وجــود دارنــد و نــه گردشــگران می تواننــد در آب شــنا کننــد، درواقــع هیچ کــدام از ایــن روابــط محقــق نیســت، ولــی همــان قوانیــن بــا اندکــی 
دســت کاری در ایــن جوامــع نیــز تصویــب می شــود؛ ماننــد ایــران. ایــن قانــون قــرار اســت روابــط چــه کســانی را تنظیــم کنــد؟ در تمــدن مــدرن اصــل 
کــه اول روابــط شــکل بگیــرد بعــد حــق و حقــوق طرفیــن تعریــف بشــود، ولــی در کشــور مــا اول قانــون تعریــف می شــود و همــه موظــف  بــر ایــن اســت 
کــه ســایز مناســبی دارد و  گــر بــر اســاس واقعیت هــای روابــط اجتماعــی نوشــته شــود ماننــد کفشــی اســت  بــه اجــرای آن قانــون هســتند. ایــن قوانیــن ا

قابــل اســتفاده اســت در غیــر ایــن صــورت قابل اجــرا نخواهــد بــود.
مــا قوانیــن را بــه عاریــه گرفتیــم، بــه آن بــاور نداریــم و چــون ایــن عــدم بــاور وجــود دارد پــس ریشــخندش می کنیــم. قانون گــذاران مــا هــم نمی داننــد 
کــه کثــرت قانــون یکــی از دالیــل مزاحمــت اســت و ایــن مزاحمــت باعــث دور زدن قانــون می شــود. ایــن پدیــده بــرای تشــکل ها نیــز صــادق اســت. 
گــر فعالیــت غیراخاقــی، دزدی و خــاف قانــون داشــتند بدانیــم بــا چــه طــرف هســتیم، آن هــا را در معــرض  بــه جــای اینکــه تشــکل ها ثبــت شــوند تــا ا
کــه بــه بزرگ تریــن معضــل بــرای تشــکل ها تبدیــل شــده اســت. درون اصنــاف و تشــکل ها هــم همیــن عــدم بــاور بــه  انــواع ثبت هــا قــرار می دهیــم 
کــردن  ــرای شــکایت  کــه خیلــی از اعضــای تشــکل ها حــق عضویــت خــود را نمی پردازنــد و تشــکل بــه مکانــی ب ــه ایــن ترتیــب  قانــون وجــود دارد ب

تبدیــل شــده اســت.
 در تشــکل ها می بایســت کســب وکارها و تجــار رقیــب بــا یکدیگــر بــه همــکاری بپردازنــد؛ تشــکل بــه وجــود می آیــد تــا ســطوح مشــترک تقویــت شــوند. 
ــا  ــز ممکــن نیســت؛ یعنــی می خواهیــم وارد یــک تشــکل ی در کشــور مــا امــکان همــکاری در حوزه هــای بزرگــی چــون تجــارت از لحــاظ فرهنگــی نی
شــبکه ای از تشــکل ها بشــویم بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه تشــکل چــه ســودی بــه مــا می رســاند. درصورتی کــه در پاســخ بــه ایــن اندیشــه مــن همیشــه 
می گویــم: به عنــوان صنعتگــر ابتــدا بایــد ســرمایه گذاری صــورت بگیــرد و بعــد از آن بــه دنبــال ســود بــود نــه بالعکــس. چطــور در تجــارت ایــن منطــق 
گــردد تــا بــا  کارگــر اســتخدام شــود، حمل ونقــل، ماشــین آالت و تکنولــوژی تهیــه  کــه ابتــدا بایــد زمیــن و آب و ملــک خریــداری شــود،  روشــنی اســت 
اســتفاده از ایــن امکانــات بــرای مثــال خــودکاری تولیــد گــردد و بــا بازاریابــی و تبلیغــات ایــن محصــول بــه فــروش برســد تــا ســود حاصــل گــردد، امــا در 
تشــکل همــه در ابتــدا بــه دنبــال ســود هســتند؛ بنابرایــن مــا )تشــکل ها( از درون نیــز قــوام الزم را نداریــم؛ حــق عضویت هــا پرداخــت نمی شــوند و آن 
کــه پرداخــت می گــردد صــرف نیــروی بازنشســته همــان صنــف به عنــوان کادر اجرایــی می شــود، درحالی کــه تشــکل ها نیــز همچــون  میزانــی هــم 
ــای  ــته ترین آدم ه ــن و خس ــم حقوق تری ــب ک ــان اغل ــا کارشناس ــه ت ــر گرفت ــکل ها از دبی ــی تش ــد. کادر اجرای ــس دارن ــه کادر تازه نف ــاز ب ــا نی کارخانه ه
کــه بــا مزاحمت هــای دولــت، نهادهــای قانونــی و توقعــات اضافــی همچنــان اعضــای فعــال دارنــد،  گــر تشــکل هایی هســتند  صنــف هســتند. ا
شــانس آورده انــد. قاعدتــًا اجــازه فعالیــت بــرای اعضــا بایــد در ازای عضویــت در صنــف و تشــکل و پرداخــت حــق عضویــت باشــد در غیــر ایــن صــورت 

مطالبــه آنــان نبایــد پیگیــری شــود.
در زمــان جنــگ کاالهــا از طریــق منابــع ملــی و ارز محــدود تأمیــن می شــدند. در آن زمــان مــا بــه وزارتخانــه گفتیــم کــه عرضــه کاالهایــی چــون چــدن را 
بــه مــا بســپارید، مســئوالن نیــز بــه ســبب درگیــری بــا جنــگ، پذیرفتنــد و در صنــف قــرار بــر ایــن شــد کــه بــه ازای فــروش هــر تــن چــدن 5 ریــال بــه صنــف 
کــه صنــف دو آپارتمــان را به عنــوان مکانــی بــرای تجمــع و گفت وگــو بــه تملــک خــود دربیــاورد. درواقــع وزارت  پرداخــت شــود و همیــن باعــث شــد 
کــه بایــد  صنایــع ســنگین وقــت، آقــای بهــزاد نبــوی ایــن را پذیرفــت، مــا هــم مأمــور توزیــع کاالهــا شــدیم، حــاال چــرا مــا؟ یکــی دیگــر از حوزه هایــی 
کــه تشــکل ها بــه چــه کار می آینــد؟ دولــت محــل انســان های آمدنــی و رفتنــی اســت حتــی نظام هــای حکومتــی  دربــاره آن نوشــته شــود ایــن اســت 
ــا  ــد، ام ــی و رفتنی ان ــه آمدن ــی هم ــوند، ول ــیم می ش ــره تقس ــاله و غی ــاله، چهارس ــای هشت س ــه دوره ه ــا ب ــز حکومت ه ــت. در درون نی ــن اس ــز چنی نی
گــر تشــکیل بشــوند باقــی می ماننــد، زیــرا قــرار نیســت بــرای مثــال صنــف کفشــدوزان بــه نجــار تبدیــل شــود. کفشــدوز، کفشــدوز  تشــکل ها فی نفســه ا
کــه جابه جــا نمی شــود ماندنی تــر هســتند. در ایــن  اســت، شــخص تغییــر می کنــد، امــا صنــف باقــی می مانــد؛ بنابرایــن تشــکل ها بــه ایــن دلیــل 
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کــه تشــکل ها اعضــای خودشــان را بهتــر می شناســند، ولــی دولت هــا اعضــا را نــه من بــاب بزرگــی و کوچکــی بــرای گرفتــن  صــورت می تــوان گفــت 
ــر را  ــکل ها یکدیگ ــه تش ــند، درحالی ک ــره نمی شناس ــت و غی ــردم داری، صداق ــی، م ــد خوش قول ــخصیتی مانن ــای ش ــت ویژگی ه ــه از جه ــات و ن مالی
به خوبــی می شناســند. ایــن عــدم شــناخت دولــت نوعــی نظــام دروغ گویــی را شــکل می دهــد. حــال چــه کســی بایــد ایــن را تشــخیص دهــد؟ رئیــس 
ــوان ســاده تر فریــب داد. صنــوف می تواننــد داوران بســیار  ــت را می ت ــرای ســنجش دروغ گویــی دارد، امــا دول ــزاری ب ــت هــم اب صنــف، هرچنــد دول
خوبــی در بیــن اعضــا و در جامعــه و در حــوزه فعالیت هــای مربــوط بــه خودشــان باشــند، درحالی کــه دولــت از ایــن لحــاظ در فقــر شــدید اســت. دولــت 
گــر تصمیــم بــه دروغ ســنجی بگیــرد نیــز نیــاز بــه اســتخدام افــراد و کارشناســان دارد، ایــن کار چــه لزومــی دارد وقتــی می توانــد به راحتــی بــه صنــف  ا
مربوطــه مراجعــه کنــد. همچنیــن طبــق منطــق مذکــور دولت هــا در معــرض فســاد هســتند درحالی کــه تشــکل ها در معــرض فســاد نیســتند. چــرا مــا 
ــا  ــد. آی ــوان دی کــه در دولــت و مقامــات اجرایــی نمی ت ــد  ایــن ســرویس ها را از اصنــاف نمی گیریــم؟ تشــکل ها توانایــی عرضــه ســرویس هایی را دارن
دولت هــا کشــور را بیشــتر از تشــکل ها دوســت دارنــد و ملی گراتــر هســتند؟ مــن می گویــم خیــر؛ حتــی در مقــام دلســوزی هــم تشــکل ها دلســوزترند زیــرا 
کــه بایــد در ایــن کشــور ایــن کاال را بخرنــد پــس نمی تواننــد بــه ثــروت آفرینــی در کشــور بی توجــه  وقتــی یــک کاالیــی تولیــد می شــود افــرادی هســتند 
ح نیمــه مانــده داریــم، بــا نفــوذ سیاســی  کــه بــه چــه میــزان طــر کــه دولت هــا هیــچ زمــان افشــا نمی کننــد  ح هــای عمــده کشــور  باشــند. درحالی کــه طر
کــه بــا ظرفیــت بــازار، ظرفیــت صــادرات و بــا  ح هــا به وســیله تشــکل ها داده شــود  و مقطعــی راه انداختــه شــده اند. درحالی کــه می شــد مجــوز ایــن طر

توانایــی تولیــد مــواد اولیــه کشــور آشــنایی بیشــتری دارنــد. مــا در ایــن حــوزه بســیار عقــب مانده ایــم و تشــکل ها را محــرم نمی دانیــم.
کــه بــه آزادی اعتقــاد داریــم. سیســتم های توتالیتــر یک ســری  آرمان هــا بایــد در عمــل خــود را نشــان بدهــد در غیــر ایــن صــورت دروغ اســت 
کــره مــاه می شــد. کشــور کوبــا نظــام  گــر ایــن ویژگی هــا را داشــتیم حداقــل باعــث پیشــرفت هایی مثــل فرســتادن انســان بــه  کــه ا ویژگی هایــی دارنــد 
کســن علی رغــم همــه  کســن های مؤثــر را کوبایی هــا تولیــد می کننــد. روســیه نیــز در تولیــد وا بهداشــتی خوبــی دارد چــون کمونیســت بودنــد، اولیــن وا
تبلیغــات منفــی، قدم هــای خوبــی برداشــته اســت زیــرا شــوروی ســابق بســیار در نظــام پزشــکی پیشــرفته بــوده اســت. مــا حتــی یــک نظــام توتالیتــر 
گــر مشــخص بــود  خ داده اســت. ا گــر مــا یــک نظــام توتالیتــر بودیــم منافــع ملــی در صــدر قــرار می گرفــت. در کشــور مــا تقســیم غنائــم ر هــم نیســتیم. ا

کــدام کلیــت و تمامیــت صحبــت می کنیــم آن زمــان بایــد کل المان هــای تصمیم گیــری را در جهــت آن کل بــه کار می بســتیم. کــه راجــع بــه 
گــر بــه آمارهــای اتــاق ایــران کــه هــر ســه مــاه یــک  به طورکلــی مشــکات تمــام تاشــگران اقتصــادی در ایــران کــم و بیــش شــبیه بــه هــم اســت، ا
کــه معیارهــا ثابــت اســت. مشــکات اعضــای تشــکل ها عمدتــًا متکــی بــر نابســامانی  کنیــم می بینیــم  بــار شــاخص ها را اعــام می کنــد، مراجعــه 
سیاســت گذاری های داخــل کشــور اســت. بحــث تحریم هــا در رده پنجــم اهمیــت قــرار دارنــد. تــا دو ســال پیــش ســخنی از مشــکات گمرکــی در کشــور 
ح نبــود، ولــی در چنــد مــاه اخیــر ایــن مســئله بــرای کشــور خلــق شــد. به گونــه ای کــه می تــوان بــه واقعــی بــودن یــا دســت ســاخته بــودن ایــن مشــکل  مطــر
ح های  مشــکوک شــد. چــرا قیمــت ارزاق در ایــن چنــد مــاه روبــه افزایــش گذاشــت؟ بــرای مثــال مــا در مجموعه خودمــان تصمیم داشــتیم دو نمونــه از طر
صنعتــی را شــش مــاه قبــل بــه راه بیندازیــم، ماشــین آالت مربوطــه بــه گمــرک رســید، ولــی گمــرک بــرای ترخیــص کاالهــا موانــع تراشــید. بانــک مرکــزی 
ماهیــت منبــع ارز تخصیص یافتــه بــرای خریــد اقــام را به عنــوان یــک تغییــر فاحــش و یــک مانــع جدیــد خلــق کــرد. چــه مقــدار گوشــت در گمــرک فاســد 
شــد و تاریــخ انقضــای مــواد بــه پایــان رســید؟ چــه تعــداد کارگــر بــه دلیــل عــدم نصــب به موقــع ماشــین آالت کارخانه هــای صنعتــی بیــکار ماندنــد ایــن 
یــک واقعیــت اســت، زمانــی کــه یــک صنعت گــر متحمــل زیــان می شــود، ایــن زیــان را از مــردم می گیــرد. روغــن، تمــام نهاده هــای دامــی و نهاده هــای 
فلــزات خــاص گــران شــدند و همچنیــن تــورم بــه 42 درصــد رســید. ایــن مســئله هیــچ ربطــی بــه آقــای ترامــپ و سیاســت های تحریمــی نداشــت. پشــت 

پــا زدن هــای گــروه مخالــف بعــد از برجــام، انــواع تاطم هــا را بــه وجــود آورد و نهایتــًا فعالیت هــای اقتصــادی دچــار گــره شــد.
ــا پولشــان  ــه نمی داننــد ب ک ــد  ــی پــول دارن ــه میزان ــان بیســت شــعبه بانــک وجــود دارد چــرا؟ مــردم ب مشــکل دیگــر بانک هــا هســتند، در یــک خیاب
چــه کار بکننــد؟ مــا 22 هــزار شــعبه بانــک در کشــور داریــم درحالی کــه تعــداد خانوارمــان 22 میلیــون اســت. 22 هــزار شــعبه بانــک را تقســیم بــر تعــداد 
خانــوار کنیــم، بــه ازای هــر هــزار خانــوار یــک شــعبه بانــک وجــود دارد. یــک فــرد در ســال چنــد بــار بــه بانــک مــی رود کــه بــه ایــن تعــداد بانــک در ســطح 

کــه بایــد بــه آن پاســخ داده شــود. شــهر نیــاز باشــد؟ ایــن ســؤاالت ریشــه ای اســت 
در ایــران هنــر تولیــد وجــود نــدارد، امــا هنــر سوءاســتفاده از زمیــن خــداداد وجــود دارد. جنگل هــا، دشــت ها و غیــره بــه زمیــن تبدیــل و زمین هــا بــه 
پــول تبدیــل شــدند. چــه کســی ایــن زمینــه را بــه وجــود آورد؟ آقــای ترامــپ؟ مشــکات اعضــای مــا پیــش از اینکــه بــه تحریم هــا ربطــی داشــته باشــد 
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کار بــه طــرق مختلــف انجــام  کــه بیــن نهادهــا بــاب شــده مربــوط اســت. ایــن  بــه ســوءرفتارها، برنامه ریــزی اجتماعــی، پول پرســتی و تقســیم ثــروت 
کــه قــرار اســت  کنــون هــم  می گیــرد؛ مثــًا بــا نــدادن ورق بــه کارخانه هــای پروفیل ســازی یــا نــدادن مــواد اولیــه بــه کارخانه هــای پاستیک ســازی، ا

قیمــت بــرق بــاال بــرود.
کــه شــاه  کــه حکومــت در اختیــار دارد. از بانــک مرکــزی تــا کل نهادهــای نظارتــی را شــامل می شــود. زمانــی   بیشــتر مشــکات مــا بــا الیه هایــی اســت 
بــه بحــران خــورد ســازمانی را بــه نــام ســازمان بازرســی شاهنشــاهی بــرای کنتــرل قیمــت بــه وجــود آورد. در جهــان مــا همچنیــن پدیــده ای را نداریــم. 

اآلن 42 ســال از انقــاب می گــذرد هنــوز ســازمان نظــارت بــر قیمت هــا، بازرســی و تعزیــرات برقــرار اســت.

به طورکلــی چــه موانعــی را پیــش روی مشــارکت و فعالیــت انجمن هــای حرفــه ای صنفــی در سیاســت گذاری می دانیــد؟ و چــه   ●
اقداماتــی بــرای رفــع آن شــده اســت؟

ــدم  ــل ع ــه دلی ــی ب ــارکت مردم ــد. مش ــوف باش ــب صن ع از جان ــو ح موض ــر ــتار ط ــد خواس ــی بای ــرف اصل ــت. ط ــل اس ــرف مقاب ــتن ط ــع اول نخواس مان
کــه از یــک انجمــن  خواســت نهــاد قــدرت عقیــم اســت. مشــکل درونــی دیگــر، فقــدان دموکراســی اســت؛ یعنــی در همــان مــوارد بســیار نــادری 
نظرخواهــی می شــود، انجمن هــا ســاختار پرنفــوذ کارشناســانه الزم را بــه دلیــل فقــر و اتــکا بــه دو یــا ســه شــخص خــاص ندارنــد. ایــن فقــر در ترکیــب 
بــا عــدم خواســتن، بــه یــک ســناریوی خنــده دار تبدیــل می شــود. بــرای مثــال نهــاد قــدرت می گویــد از تشــکلی دربــاره موضوعــی نظــر خواســتیم بــه 
کاِر تشــکلی در خیلــی از تشــکل های مــا مسئله ســاز اســت. ایــن  کاِر کارشناســی و بــاور بــه  مــا جــواب ندادنــد پــس خودمــان تصمیــم گرفتیــم. فقــدان 

غ کافــی پیــدا نکــرده اســت و توانایــی برقــراری ارتباطــات بین المللــی و ایجــاد ســایت را نــدارد. بچــه )کار تشــکلی( در کشــور مــا رشــد و بلــو
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قــای سمســاریلر: انجمــن شــرکت های حمل ونقــل بین المللــی ایــران یــک انجمــن پنجــاه ســاله اســت، یک قســمتی از عمــرش را در سیســتم قبــل  آ
کمیــت کشــور قــرار گرفتــه اســت. به زعــم مــا بــا عنایــت بــه آن چیــزی کــه در ایــن 42 ســال گذشــته اســت،  بــوده و از ســال 135۷ نیــز در ایــن دوره از حا
کــه اتخــاذ می شــود  کمیــت و دولــت هــر جایــی کــه دچــار مشــکلی شــده اند بــا مــا در ارتبــاط بوده انــد و می شــوند ولیکــن بعــد از آن تمــام تصمیماتــی  حا
کــه  ــد و ابــاغ و اجــرا می کننــد. مشــکات و مســائلی  ج اســت؛ یعنــی مســئوالن خودشــان می نشــینند و تصمیــم می گیرن از اراده و تخصــص مــا خــار
در وضعیــت اداری کشــور دیــده می شــود طبیعتــًا زائیــده همــان عملکــرد اســت یعنــی بــدون توجــه بــه اینکــه هــر فعالیــت تخصصــی دارای انجمــن 
ــود و  ــد نمی ش ــه ای عای ــچ نتیج ــفانه هی ــن متأس ــد، ولیک ــل می کنن ــات را منتق ــن اطاع ــود دارد و ای ــکاتی وج ــه مش ــه چ ک ــد  ــا می دانن ــت و آن ه اس
ح کننــد و از  کــه بایــد از اول و صفــر تــا صــد کارهــا و تصمیم گیری هــا را بــا مشــارکت انجمن هــا انجــام دهنــد و بــا آن هــا مطــر دلیــل آن هــم ایــن اســت 

آن هــا راهــکار بخواهنــد.
می گوینــد انســان یــا بایــد مجتهــد باشــد یــا مقلــد، در دنیــای مجــازی امــروز شــما هــر اطاعاتــی کــه بخواهیــد می توانیــد بــه دســت آوریــد و در همــه جــای 
کمیــت یــا نمی خواهــد وضعیــت درســت شــود یــا می خواهــد. وضعیــت موجــود نشــان از نخواســتن اســت و  دنیــا هــم بــه یــک شــکل اســت، منتهــا حا
دلیلــش هــم ایــن اســت کــه کاری کــه در تخصــص هــر انجمنــی وجــود دارد کار آن هاســت؛ و دولــت تنهــا بایســتی تســهیاتی ایجــاد کنــد کــه ایــن کار 
بــه روانــی صــورت گیــرد، در ایــن صــورت اســت کــه می تــوان گفــت حفــظ منافــع ملــی کشــورها کــه متأســفانه در کشــور مــا چنیــن اراده ای وجــود نــدارد.
در تجــارب جهانــی کشــورهای دیگــر دخالتــی در اجــرای امــور، به طــور مثــال حمل ونقــل، نمی کننــد؛ زیــرا تخصــص آن را ندارنــد و نهایتــًا از تخصــص 
کــه می خواهنــد را وضــع می کننــد، ولــی متأســفانه در کشــور مــا  انجمن هــا و ان جی اوهــا اســتفاده می کننــد و بــا توجــه بــه آن قوانیــن و مقرراتــی 
ح می دهیــم و عواقــب  ع را برایشــان شــر کــه دیگــر خودشــان آن را متوجــه نمی شــوند مــا می رویــم و موضــو کــه گفتــم، بجــز در مــواردی  همان طــور 

ــی در عمــل، تصمیم گیــری و اجــرا خودشــان کارهــا را انجــام می دهنــد. آن را برایشــان خاطرنشــان می کنیــم، ول
کــه همــه جــای دنیــا هــم بــا آن ســروکار دارنــد و بــا آن هــا به صــورت مشــارکتی رفتــار می شــود، نمونــه آن کشــور  کار مــا یــک فعالیــت حرفــه ای اســت 
کــه حمل ونقــل بین المللــی مــا از دهــه 1۹60  کنیــم می بینیــم  گــر وضعیــت ترکیــه پیــش از انقــاب خودمــان را نــگاه  همســایه مــا ترکیــه اســت؛ ا
کــه مــا حمل ونقــل بین المللــی داشــتیم ترکیــه حتــی جــاده هــم نداشــت و جاده هــا مــال رو بــود! نهایتــًا اینکــه وســایل  آغــاز شــده اســت و در زمانــی 
کثــرًا بــا شیشــه های شکســته بازمی گشــتند،  حمل ونقــل مــا هنگامی کــه بــه ترکیــه می رفتنــد عــاوه بــر مشــکات جــاده و وضعیــت اجتماعــی آن هــا، ا
امــا در حــال حاضــر کشــور ترکیــه یکــی از مهم تریــن حمل ونقل هــای دنیــا را در دســت دارد، البتــه بیشــتر دنیــای اروپایــی مدنظرمــان اســت زیــرا 

ــا کشــورهای CIS )کشــورهای مشــترک المنافع( اســت. ــا اســت و بعــد از فروپاشــی شــوروی ب ــا اروپ حمل ونقــل جــاده ای مــا بیشــتر ب
کــه دولت هایشــان بــدون وجــود  کــه بــا جمعــی از کشــورها برگــزار می شــود را شــرکت می کنیــم، می بینیــم  هنگامی کــه کمیســیون های مشــترکی 
کــه کار می کننــد و مالیــات  کــه می گوینــد ایــن انجمن هــا هســتند  انجمن هایشــان هیــچ تصمیمــی اتخــاذ نمی کننــد و حرفشــان هــم ایــن اســت 
کمیســیون های مشــترک بــرای  کار بگوینــد. درواقــع  می پردازنــد؛ بنابرایــن مــا تســهیات را برایشــان ایجــاد می کنیــم و ایــن انجمن هــا بایــد از 
کــه  کــه آن هــا بــا مــا  دولت هــا اســت و تمــام نماینده هــای انجمن هــای تخصصــی حمل ونقــل هوایــی، دریایــی و زمینــی شــرکت می کننــد. درســته 
کــره هســتند. آن هــا مشــکات و مسائلشــان را می گوینــد و دولتشــان از آن هــا  کــره می کننــد، ولــی درواقــع بــا دولــت مــا در حــال مذا انجمــن هســتیم مذا

ــا روان ســازی شــود و تســهیات ایجــاد شــود. پشــتیبانی می کنــد ت
در حــال حاضــر مــا از مجلــس مصوباتــی بــرای بیــش از 14 کنوانســیون بین المللــی داریــم، ولــی هیچ کــدام از آن هــا اجــرا نمی شــوند؛ بــه دلیــل همیــن 
کــه در سیســتم مدیریــت دولتــی مــا وجــود دارد. به عنــوان مســائل قــرارداد تیــر )TIR( یــک قــرارداد گمرکــی اســت مابیــن گمــرک ایــران و  مســائلی 
دنیــای اروپــا کــه در ســال 1363 )در کنوانســیون 1۹۷5 ایــن ســازمان( بــه تصویــب مجلــس رســیده اســت کــه بیــش از ســی ســال از آن می گــذرد، ولــی 
کــه یــک طــرف قــرارداد ایــن کنوانســیون  کــه متوجــه شــدیم گمــرک ایــران  متأســفانه در کشــور اجــرا نمی شــود؛ مــا بعــد از پیگیــری یــک ماهــی اســت 
گمرکــی اســت از ســال 1363 ایــن قــرارداد را حتــی ترجمــه نکــرده تــا بــه مجلــس بدهــد و مجلــس بــرای اجــرای آن قانــون وضــع کنــد یعنــی 36 ســال 
اســت کــه مــا عضــو کنوانســیون تیــر هســتیم، ولــی آن را اجــرا نمی کنیــم! چطــور می تــوان ایــن را توجیــه کــرد؟! دلیلــش هــم ایــن بــوده کــه نمی داننــد. 
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کــه بــر اســاس آن بخشــنامه صــادر کرده انــد و مقــررات و سیســتم گذاشــته اند. جالــب ایــن اســت 
سیســتم IT و سیســتم مجــازی گذاشــته اند بــرای اینکــه همــه بتواننــد از طریــق کامپیوتــر ورود کاال و دیگــر مســائل را اعــام بکننــد و انجــام دهنــد. 
ایــن سیســتم در حــال حاضــر در کشــور وجــود دارد، ولــی اصــًا بــا قانــون گمرکــی کنوانســیون TIR همخوانــی نــدارد. ایــن کنوانســیون خــودش یــک 
سیســتم مجــازی دارد کــه تمامــی اطاعــات وســیله حمل ونقــل و بــار از مبدائــی کــه بارگیــری می شــود را ثبــت می کنــد. سیســتمی کــه مــا داریــم تــا ســر 
کــه وارد  مــرز آفایــن اســت درصورتی کــه در تمــام کشــورهای اروپایــی به محــض اینکــه وســیله وارد آن کشــور می شــود و شــماره رهگیــری )MRN( را 
می کننــد تمامــی اطاعــات مربوطــه را نمایــش می دهــد و مســیری کــه وســیله حمل ونقــل بایــد طــی کنــد را نشــان می دهــد. ایــن سیســتم در کشــور مــا 
وجــود دارد، امــا آفایــن اســت؛ یعنــی تــا کامیــون نرســد ســر مــرز مــا کســی بــا آن کاری نــدارد. وقتی کــه می رســد و شــماره را وارد می کنــد سیســتم نشــان 
کلــی مشــکل  کــه ایــن سیســتم هــم  کــه مــا خودمــان در داخــل داریــم بارگــذاری کنیــد  کــه ایــن اطاعــات را بــر روی سیســتمی  می دهــد و می گوینــد 

دارد و چــون دســت خــود گمــرک اســت هــر روز یــک چیــز جدیــدی بــه آن اضافــه می کنــد.
کــه بســیار هــم قانــون خوبــی بــود و همه چیــز در آن مشــخص بــود، مســئوالن مربوطــه بــا توجــه بــه  گمرکــی مــا بــرای ســال 1350 بــود  قانــون 
کــه  مقتضیــات روز ایــن قانــون را تغییــر دادنــد و قانــون جدیــدی بــه همــراه آیین نامــه نوشــتند. ایــن قانــون و آیین نامــه بــا همیــن سیســتمی 
کــه خودشــان نوشــته اند. ایــن مســائل همیــن نتایــج عــدم اطــاع  چهارســاله گذاشــته اند همخوانــی نــدارد و خیلــی از مــواردش خــاف قانونــی اســت 

کــرد. کاری نمی تــوان  و عــدم همــکاری بــا انجمن هــای صنفــی اســت و متأســفانه در حــال حاضــر 

کرده اید؟  ● آیا برای اصالح این موارد پیگیری 
کار مــا فقــط پیگیــری اســت. مــا هــر روز، در هفتــه و در مــاه بــا ســازمان های مختلــف جلســه می گذاریــم، ولــی کســی گوشــش بدهــکار ایــن حرف هــا 
کــه در ایــن انجمــن حضــور داشــته ام و همــه مــوارد را هــم پیگیــری کرده ایــم، ولــی متأســفانه بــه هیــچ نتیجــه مثبتــی  نیســت. مــن 38 ســال اســت 

نرســیده ایم.
بنابرایــن بــه اعتقــاد مــن انجمن هــا در سیســتم تصمیم گیــری کشــور هیــچ جایگاهــی ندارنــد. مــا انجمن هــا فقــط اعتــراض می کنیــم و غــر می زنیــم و 

کــه می رویــم فقــط دعــوا می کنیــم و اطــاع می دهیــم، ولــی هیــچ نتیجــه ای عایــد نمی شــود، زیــرا در آخــر کار خودشــان را می کننــد. در جلســاتی هــم 

تحلیل شما از مهم ترین مسائل و مشکالت نظام حکمرانی کشور چیست؟  ●
عــدم مدیریــت در کل سیســتم مملکــت. ایــن وضعیــت روز و معــاش مــردم و وضعیــت حمل ونقــل کشــور، همــه این هــا مواجــه بــا یــک مخاطراتــی 
کــه مــرز نمی شناســد، ولــی مــا نــه ارتباطمــان بــا کشــورهای هم جوارمــان خــوب اســت و وضعیــت  اســت. به زعــم مــا حمل ونقــل یــک مرغــی اســت 
کــه یــک وســیله حمــل را خریــداری می کنــد و هــر کامیــون چنــد میلیــارد هــم  زندگــی و معیشــت هــم مشــخص اســت، یــک راننــده و یــا شــرکتی 
می شــود، بایــد بــا آن کار کنــد تــا بتوانــد هزینه هــا را بپــردازد و ســودی کســب کنــد. متأســفانه پــدر تمــام ایــن مشــکاتی کــه بــا نظــام بوروکراســی کشــور 
ــد و از آن اســتفاده و بهــره  ــت ایجــاد کنی ــد مدیری ــا ســریع رفتــن و ســریع آمــدن می توانی وجــود دارد ایســتایی اســت. شــما در یــک کار حمل ونقــل ب
گــر مســاحت تمــام کشــورهای اروپایــی را جمــع کنید شــاید  داشــته باشــید. در کشــورهای اروپایــی پیمایــش نــاوگان در ســال 300 هــزار کیلومتــر اســت، ا

کــه طــی می کننــد باالســت، امــا در کشــور مــا 60 هــزار کیلومتــر اســت! دو برابــر ایــران باشــند، ولــی مســافتی 
کــه می آیــد ســرمایه 3 میلیــارد تومانــی و حتــی بیشــتر را می گــذارد و وســیله حمــل خریــداری می کنــد، ولــی پیمایشــش 60 هــزار کیلومتــر اســت!  کســی 
کــه  کــه خالــی و بــدون بــار مــی رود و یــا بــرای بارگیــری بــه یــک بنــدری مــی رود  60 هــزار کیلومتــر یعنــی عــدم مدیریــت در کشــور. وســیله از یــک طــرف 
کــه ایــن فــرد بایســتی قســط بدهــد، بــه نظــر شــما می توانــد هزینــه قســطش را دربیــاورد؟  10 یــا 15 روز بایــد بمانــد. 15 روز نیمــی از یــک مــاه اســت 
ج می شــوند ۹ کامیــون  نمی توانــد؛ بنابرایــن سیســتم وارد کار غیرقانونــی می شــود. در حــال حاضــر، در وضعیــت فعلــی از 10 کامیونــی کــه از کشــور خــار
کــه در سیســتم مــا ایــن در تــوان یــک راننــده  کــه می رونــد قاچــاق مــواد مخــدر اســت. چــرا؟ البتــه ایــن هــم بگویــم  قاچــاق اســت. از این طــرف هــم 
کــه بــه فــرض ۷00 کیلــو هروئیــن حمــل کنــد. چــون ایــن مقــدار را در گمــرکات اروپایــی گرفتــن و اطــاع داریــم. ایــن در تــوان خــود راننــده  نیســت 
کار را انجــام می دهنــد و آن راننــده را هــم تطمیــع می کننــد؛ و یــا مثــًا در داخــل کنســرو  کــه ایــن  نیســت، حتمــًا یــک کانال هــای دیگــری وجــود دارد 
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کــه بــار رب  کیلــو از داخــل ایــن کنســروها هروئیــن بــود و کشــف کردنــد. ایــن راننــده بیچــاره فکــر می کنــد  رب گوجه فرنگــی! در یــک کامیــون 250 
ــًا ایــن از  ــه! قاعدت ک ــش را ببینیــم  ــاز کنیــم و داخل ــا نمی توانیــم کنســرو را ب ــه بســته اســت و م ک ــا هــم  ــه چیســت، در قوطی ه ک ــد  ــرد و نمی دان می ب

طریــق سیســتم های دیگــری انجــام می شــود.
کــه وجــود دارد همــه اش ایســتایی اســت، مثــًا 5 روز  بنابرایــن وضعیــت حمل ونقــل بین المللــی مــا این چنیــن اســت و بــا توجــه بــه ایــن بوروکراســی 
ج می شــوند 5 روزه بــه اقصــا  کــه کامیون هــا خــار در بنــدر بمــان، 10 روز در گمــرک بمــان تــا اینکــه بتوانــی یــک محمولــه را حمــل کنــی. از مــرز بــازرگان 
گیــرد و بــار بزنــد و  نقــاط اروپــا می رســند، ولــی هنگامی کــه وارد کشــور می شــوند حــدود یــک مــاه تــا یــک مــاه و نیــم زمــان می بــرد تــا در ســرویس قــرار 

کــه فــرد بــرای خریــد کامیــون می پــردازد بازگشــت ســرمایه هــم اتفــاق نمی افتــد. وارد گمــرک شــود و ...؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه آن مبلغــی 
کــه هرکدامشــان یــا  در حــدود 24 ارگان، ســازمان و وزارتخانــه در حمل ونقــل بین المللــی مــا دخالــت دارنــد. ایــن داخلــت هــم این طــور اســت 
ــا مقــررات و قانــون و هرکدامشــان هــم می خواهنــد آن را اجــرا کننــد. وقتی کــه 24 ســازمان بخواهنــد در یــک کار دخالــت کننــد  ــد ی بخشــنامه دارن

ــر نخواهــد شــد. ــًا وضعیــت از ایــن بهت قاعدت

بیشتر با چه سازمان هایی در ارتباط هستید؟  ●
ــه  ــی شــما وزارت راه، مســکن و شهرســازی اســت. خــب ایــن ب کــه متول ــه مــا می گوینــد  ــی مــا هســتند! ب کــدام ســازمان ها متول مــا اصــًا نمی دانیــم 
حمل ونقــل چــه ارتباطــی دارد؟! یــا راه می ســازد یــا مســکن و یــا شــهر، امــا متولــی مــا آن اســت ولیکــن از کنــار آن ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده 
کــه مــا متولــی خاصــی در رابطــه بــا ایــن قضیــه نداریــم زیــرا  کــه آن هــا بیشــتر بــا مــا در ارتبــاط هســتند، ولــی واقعیــت امــر ایــن اســت  ایجــاد شــده اســت 

در همــه جــای دنیــا وزارتخانــه حمل ونقــل و ارتباطــات وجــود دارد؛ یعنــی ارتباطــات و حمل ونقــل یــک وزارتخانــه خــاص خــود را دارد.
ــت.  ــده اس ــل در آن فراموش ش ــکات دارد و حمل ونق ــائل و مش ــی مس کل ــودش  ــد خ ــگاه کنی ــازی را ن ــکن و شهرس ــه راه، مس ــن وزارتخان ــود همی خ
کار را انجــام می دهنــد. کــه بــه عقــل و سیســتم خودشــان می رســد ایــن  نهایتــًا هنگامی کــه می خواهنــد تصمیمــی اتخــاذ کننــد بــر اســاس آن چیــزی 

با سازمان هایی مانند تأمین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی نیز ارتباط و مشکلی دارید؟  ●
خــب این هــا دیگــر داخلــی می شــوند. مشــکات مالیاتــی الی ماشــاءاهلل ...، ارزش افــزوده الی ماشــاءاهلل ...، تأمیــن اجتماعــی الی ماشــاءاهلل ... . 

ــتند. ــده کار هس ــه بازدارن ک ــتند  ــازمان هایی هس ــا س ــه این ه ــن هم ــم م ــت، به زع ــکل اس ــا مش ــه این ه هم

به صورت مصداقی برای صنعت شما چه مشکالتی از سمت این سازمان ها ایجاد شده است؟  ●
ــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی  ــی بازرگانــی محســوب می شــوند دیگــر. ب کــه اسمشــان حمل ونقــل اســت، ول در حــال حاضــر شــرکت های مــا، درســته 
ــا یــک شــرکتی قــراردادی  گــر ب گــر به عنــوان یــک شــرکت حمل ونقــل ا مشــکل دارنــد، چــرا؟ چــون کارمنــد دارنــد و ایــن کارمنــد بیمــه اســت. شــما ا
منعقــد کنیــد، ایــن قــرارداد را پیمانــکاری بــه شــمار می آورنــد. هنگامی کــه پیمانــکاری می شــود قاعدتــًا بایســتی چیــزی حــدود 5 تــا ۷ درصــد از مبلــغ 

کــرد، چــرا؟ پیمــان را بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی پرداخــت 
گــر یــک شــرکتی بــه فــرض 20 کارمنــد دارد، همــه این هــا بیمــه تأمیــن اجتماعــی هســتند، کاری هــم کــه انجــام می شــود  مــا بحثمــان ایــن اســت کــه ا
کــه بــه گمــرک مراجعــه می کنــد، یــک کارمنــدی بــه ادارات مــی رود، یــک کارمنــد  توســط همــه ایــن افــراد صــورت می گیــرد، یــک کارمنــدی هســت 
کــه در رابطــه  هــم ســتادی کار می کنــد و ... طبیعتــًا همــه ایــن افــراد بیمــه هســتند، ولــی چــرا بایــد 5 تــا ۷ درصــد قــرارداد پرداخــت شــود؟! وقتــی هــم 
ــگاه نمی کننــد و فقــط آن آخریــن  ــد یــک دوم آن را ن ــده ببری ــه کمیســیون ها مــی رود و هرچقــدر هــم شــما پرون ــا ایــن مســئله اعتــراض می کنیــد، ب ب
کــه بــه کمیســیون مــی رود از 15  کــه ممیــزش در هرجایــی )بندرعبــاس، مشــهد و یــا هــر جــای دیگــری( بــوده را نــگاه می کننــد. ایــن پرونــده  پرونــده 

کــه ایــن پیمــان آخــرش چــه می خواهــد شــود. درصــد پایین تــر برایــش تصمیــم نمی گیرنــد؛ نمی دانیــم 
کــه مشــخص و روشــن اســت و زیــاد هــم نمی توانیــم در زیرزمیــن  کار مــا یــک شــکلی اســت  بنابرایــن همه چیــز می شــود زیرمیــزی و زیرزمینــی. منتهــا 
برویــم. یــک مشــکل دیگــر بــا تأمیــن اجتماعــی مربــوط بــه مــاده 38 اســت کــه از ســازمان مالیاتــی بدتــر اســت و می آینــد اســناد و مــدارک و کامپیوتــر و 
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هــارد را می برنــد و بــه نحــوی شــرکت را متوقــف می کننــد تــا رســیدگی کننــد.
کــه مشــخص اســت، بــا توجــه بــا آن  کــه اآلن هــم مالیــات بــر ارزش افــزوده داریــم و هــم مالیــات بــر درآمــد. خــب درآمــد شــرکت  مســئله مالیــات هــم 
اســنادی کــه اســتفاده می کنــد همــه مشــخص و معلــوم اســت. مــا از ســال 13۷4 یــک کشــور ترانزیتــی شــده ایم؛ یعنــی کاالی کشــور ثالــث را می توانیــم 
از کشــور خودمــان عبــور دهیــم. از ســال 13۷4 تــا دو ســال پیــش ترانزیتمــان در مــرز 1۷ میلیــون تــن در ســال بــود، امــا اآلن رســیده ایم بــه دو تــا ســه 
کــه ترانزیــت شــامل  کــه مســیر مــا یــک مســیر گرانــی می شــود. در مــاده یــک قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده آمــده  میلیــون تــن! دلیلــش ایــن اســت 
کــه می خواهــد  کــه آمــده، بــه فــرض بندرعبــاس  کــه از مبدائــی  مالیــات بــر ارزش افــزوده نمی شــود، ولــی ســازمان مالیــات بــر ارزش افــزوده می گویــد 
کــه رحــم و مــروت ندارنــد، یک چیــزی  بــه ســرخس بــرود، داخــل ایــران محســوب شــده و بایــد مالیــات بــر ارزش افــزوده پرداخــت شــود. این هــا هــم 
کــه دارنــد میلیارهــا بدهــی  تعییــن می کننــد و بــر اســاس آن مالیــات بــر ارزش افــزوده می گیرنــد. در حــال حاضــر شــرکت های مــا غالبــًا بــا ایــن ممیــزی 

کــه خــودش یــک مســئله ای دیگــر اســت. مالیــات بــر ارزش افــزوده دارنــد، مالیــات بــر درآمــد هــم 
کــه  همــه ایــن مســائل را هــم نامــه نوشــته ایم بــرای ســازمان ها و وزارتخانــه و آن هــا هــم فقــط می نویســند و می فرســتند بــرای همــان ســازمان هایی 

بــا مــا ایــن کارهــا را انجــام می دهنــد و مشــکات را بــه وجــود می آورنــد و هنــوز هــم بــه هیــچ نتیجــه ای متأســفانه نرســیده ایم.

با بانک و بیمه چه ارتباطات و مشکالتی دارید؟  ●
کــه مــا  کــه مشــکلی نداریــم، البتــه نــه همــه بیمه هــا؛ بیمه هــا چــون کارشــان ضابطه مندتــر اســت و قراردادهایــی  بــا بیمه هــا تقریبــًا می شــود گفــت 
ــًا بیمــه کرده ایــم و از بیمــه می گیریــم؛  کــه مــا گارانتی هــای الزمه مــان را تقریب فی مابیــن گمــرک و انجمن هــا و بیمــه داریــم شــامل مــواردی اســت 

کار فراهــم کنیــم بیمه نامــه می گیریــم و در حقیقــت بــا بیمه هــا زیــاد مشــکلی نداریــم. کــه بایــد بــرای ایــن  یعنــی بــه جــای گارانتی هایــی 

گمرک چطور؟  ●
کــه گفتــم گمــرک مــا قانونــی نیســت بلکــه بخشــنامه ای اســت؛ یعنــی  کــه دیگــر به قول معــروف رأس همــه مشــکاتمان اســت. همان طــور  گمــرک 
کــه دائمــًا هــم در حــال تغییــر هســتند ایــن افــراد، بخشــنامه صــادر می کنــد یعنــی هــرروز بــا  کــه در رأس گمــرک قــرار می گیــرد  هــر مدیرکلــی و معاونــی 
کــه ایــن بخشــنامه ها همــان مســئله ایســتایی را در کشــور و بــرای بخــش حمل ونقــل  توجــه بــه مشــکات روز خودشــان بخشــنامه صــادر می کننــد 

بین المللــی بــه وجــود مــی آورد.

مانند همان بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی؟  ●
ــازمان های  ــه س ک ــت  ــازمانی اس ــک س ــرک ی ــی گم ــد، ول ــل می کن ــاس آن عم ــر اس ــه ب ک ــون دارد  ــک قان ــدارد و ی ــنامه ن ــاد بخش ــی زی ــن اجتماع تأمی
کــه هــر ســازمانی  دیگــر بــرای اجــرای منویاتشــان بــه گمــرک دســتور می دهنــد، ماننــد ســازمان غــذا و دارو یــا کاالهــای دامــی یــا کاالهــای قرنطینــه ای 
کــه به وســیله گمــرک اجــرا می شــوند، اینکــه مــا می گوییــم بیشــتر مشــکاتمان  گانــه دســتوراتی را ابــاغ می کنــد. این هــا تمامــًا مــواردی هســتند  جدا
بــا گمــرک اســت بــه ایــن دلیــل اســت کــه گمــرک ایــن کارهــا را می کنــد و ایــن دســتورات را اجــرا می کنــد، اولیــن کســی کــه بــا مــا در تمــاس اســت گمــرک 
کــه ســازمان های دیگــر مجــری آن را گمــرک قــرار می دهنــد مشــکل و توقــف ایجــاد می شــود. نمونــه مشــکلی  اســت، بــه دلیــل همیــن بخشــنامه ها 

کــه بــا آن می جنگیــم و هنــوز هــم نتوانســته ایم کاری را پیــش ببریــم مســئله ثبــت ســفارش کاالســت. کــه مــا دو ســال اســت 
کــه قبلی هــا  کــه دولت هــای قبلــی انجــام داده انــد و یــا مشــکاتی  از طرفــی دولت هــا هــم هنگامی کــه تغییــر می کننــد بــرای اینکــه بــه آن خطاهایــی 
ــت یــک، آمــاری از  ــه دول ک ــرای ایــن اســت  ــد و می گوینــد ثبــت ســفارش. ثبــت ســفارش کاال ب ــد برســند، دســتورالعملی می گذارن ــه وجــود آورده ان ب
کاالیــی کــه بــه کشــور وارد می شــود داشــته باشــد، ایــن یــک مــورد درســتی اســت نــه اینکــه بخواهــم بگویــم کار غلطــی باشــد ولیکــن بــرای اجــرای آن 
هیئــت دولــت مصوبــه ای را صــادر کــرده اســت کــه در آن نوشــته شــده اســت ورود کاال بــه کشــور مســتلزم ارائــه ثبــت ســفارش اســت. درهرصــورت بــه 
کــه وارد  کلیــه کاالهایــی  حمل ونقــل هیــچ ارتباطــی نــدارد، ولــی چــون کامیــون مــا از مــرز می آیــد، مــرز محــل عبــور اســت و بــر اســاس قانــون گمرکــی 
کشــور می شــوند چــه از طــرق بنــادر و چــه از طریــق مرزهــای ورودی بایســتی بــه گمــرک برونــد؛ بنابرایــن هنگامی کــه یــک کاالیــی از مــرز وارد می شــود، 
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بــه فــرض بــه مقصــد تهــران، بایســتی بایــد از مــرز بیایــد و رد شــود و بــه گمــرک تهــران بــرود و تخلیــه کنــد؛ ایــن قانــون می گویــد ورود کاال بــه کشــور. 
تفســیر آقایانــی کــه ایــن قانــون را اجــرا می کننــد از ورود کاال بــه کشــور ایــن اســت کــه شــما از ســر مــرز داریــد کاال را وارد کشــور می کنیــد درصورتی کــه ایــن 
کــه زیــر نظــر کنوانســیون تیــر )TIR( اســت و پلمــپ هــم دارد و از طریــق  کــه کاال در آن قــرار گرفتــه اســت، یــک محفظــه گمرکــی اســت  محفظــه ای 
آن هــا بازرســی هــم می شــود؛ بــر اســاس قانــون ایــن کنوانســیون معمــواًل بایــد بــه پلمــپ کشــورهایی کــه ایــن کامیــون از آن هــا عبــور کــرده و بــه اینجــا 
کــه یعنــی از 6 کشــور عبــور  رســیده، احتــرام گذاشــته شــود. پیــش از انقــاب همــه این هــا )کامیون هــا( می آمدنــد و مســئوالن 6 پلمــپ را می دیدنــد 

کــرده اســت، آن هــا هــم یــک پلمــپ می زدنــد و بــار بــه گمــرک می رفــت.
ــاز می کننــد و کاالهــا را بررســی می کننــد و ســر مــرز هــم گواهــی ثبــت ســفارش می گیرنــد، درصورتی کــه ایــن ثبــت  در حــال حاضــر همــه پلمپ هــا را ب
کــه کاال ترخیــص می شــود و از در گمــرک  ســفارش بــرای ترخیــص کاال اســت و کاال هــم بــه گمــرک مــی رود و زمــان ورود کاال بــه کشــور زمانــی اســت 
بیــرون می آیــد، ایــن می شــود ورود بــه کشــور، زیــرا وقتــی در گمــرک اســت کــه در سیســتم گمرکــی کشــور اســت، ولــی می گوینــد کــه ورود کاال از همــان 
کــه می آینــد بایســتی 3 یــا 4 روز در گمــرک بماننــد و برگــه ثبــت ســفارش یــا دارنــد یــا ندارنــد و باالخــره بــا رشــوه و این هــا تبــادل  مــرز اســت. کامیون هــا 
می شــود و مســئله حــل می شــود و مــی رود، ولــی شــما 4 روز کامیونتــان و وســیله ملی تــان را ســر مــرز نگــه می داریــد، ســه روز جــای دیگــر و پنــج روز 

کــه باعــث می شــود پیمایــش در ســال می شــود 60 هــزار کیلومتــر. جــای دیگــر و ... می شــود یــک مــاه. باالخــره همیــن اســت 

برای حل این مشکالت چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟  ●
ــل  ــای حمل ونق ــا و ان جی اوه ــن انجمن ه ــد از ای ــد بای ــم بگیرن ــی تصمی ــل بین الملل ــا حمل ونق ــاط ب ــد در ارتب ــر می خواهن گ ــه ا ک ــت  ــن اس ــکار ای راه
کــه مــا را در خیلــی از جاهــا راه  کننــد وجــود داشــته باشــد. ایــن مســئله انــکار نــدارد  کــه می خواهنــد تصمیم گیــری  بین المللــی در آن سیســتمی 
کــه می خواســتند راجــع بــه  گــر آن روزی  کــه هیئــت دولــت بخواهــد یــک مصوبــه ای برســد و از مــا دعــوت کنــد. ا نمی دهنــد تــا اینکــه بــه ایــن برســد 
ورود کاال تصمیــم اتخــاذ کننــد می گفتــم ورود کاال بــه کشــور را تشــریح کنیــد و ببینیــد چیســت. خــب همیــن را نوشــته اند و فرســتادند و ایــن مشــکات 
گانــه ای دارنــد،  کــه مصــوب می کنــد هــر یــک، فــاز فکــری جدا کــه اجــرا می کنــد بــا آن کســی  را هــم بــه وجــود آورده انــد، چــرا؟ بــرای اینکــه آن کســی 

کــه وجــود دارد. بنابرایــن می شــود همیــن وضعــی 
ــرا  ــدارد، زی ــردن را ن ک ــا  ــت امض ــه نتیجــه ای نمی رســیم؛ یعنــی هیچ کســی هــم به قول معــروف جرئ ــا متأســفانه ب ــم و صحبــت می کنیــم، ام می روی

کــه البــد بــا آن هــا ســاخته ای، یــک همچنیــن مســئله ای وجــود دارد. کنــد فــردا بــه او می گوینــد  گــر امضــا  امــروز ا

که نمی خواهند از تخصص و ظرفیت انجمن ها استفاده شود، درست است؟  ● بنابراین شما می گویید 
در ایــن مملکــت تخصــص هیــچ معنایــی نمی دهــد و کســی کــه متخصــص اســت هیــچ اســتفاده ای از آن نمی کننــد، ماننــد همیــن وزیــر بهداشــت کــه 
کســی حرفــش را نمی خوانــد و در آخــر هــم می گویــد مــن شــده ام جنــازه جمــع کــن! باالخــره ایــن مســئله کوویــد-1۹ در همــه دنیــا وجــود دارد و وزارت 
ــی اینجــا آقــای رئیس جمهــور یــک چیــزی  بهداشــت هــر کشــوری دســتوردهنده اســت و تمــام، همــه مــوارد را وزارت بهداشــت تعییــن می کنــد، ول

کــه اآلن داریــم مشــاهده می کنیــم. می گویــد، وزیــر یــک چیــزی، مجــری یــک چیــزی و ... طبیعتــًا همیــن می شــود 
ســیدزنوزی: در برنامه هــای توســعه پنج ســاله اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی آمــده کــه از نظــرات مشــورتی انجمن هــا اســتفاده شــود و ســازمان ها 
ملــزم هســتند کــه نظــرات مشــورتی انجمن هــا را احصــاء کننــد و بــر اســاس آن تصمیم گیــری کننــد. متأســفانه تــا بــه امــروز اقدامــی در راســتای احیــای 

ایــن نظــرات مشــورتی انجمن هــا صــورت نگرفتــه اســت.
ــع  ــه مناف ــتیم، هنگامی ک ــی هس ــع داخل ــظ مناف ــا حاف ــه م ک ــت  ــن اس ــش ای ــد، دلیل ــتفاده می کنن ــه اس ک ــی  ــوف داخل ــع صن ــن مناف ــا تأمی ــه ب در رابط
کــه می آینــد از انجمن هــای محلــی خودشــان نظــر مشــورتی  داخلــی حفــظ شــود منافــع ملــی هــم تأمیــن خواهنــد شــد، بنابرایــن کشــورهای خارجــی 
کــه وقتــی نظــر ایــن انجمن هــا و اعضایشــان  کــه بــه ایــن نتیجــه رســیده اند  می گیرنــد و آن هــا را در تمــام امــور دخالــت می دهنــد، دلیلــش ایــن اســت 
کــه از  تأمیــن شــود نظــرات مــردم کشورشــان تأمین شــده و منافعشــان در تأمیــن نظــر دســت اندرکاران حمل ونقــل اســت، پــس بــه ایــن دلیــل اســت 
آن هــا اســتفاده می کننــد و در تصمیم گیری هــا دعوتشــان می کننــد. متأســفانه در کشــور مــا علی رغــم اینکــه تمــام نــاوگان مــا خصوصــی اســت، هیــچ 
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حمایتــی از بخــش خصوصــی و انجمــن صنفــی بــه عمــل نمی آیــد و فقــط انتظــار دارنــد کــه مــا کمکشــان کنیــم، درحالی کــه اجــازه هیچ گونــه دخالتــی 
ــه مــا نمی دهنــد. ــذاری را ب در قانون گ

در رابطــه بــا ترانزیــت کاال، از یــک سیاســت واحــدی برخــوردار نیســتیم؛ یعنــی ترانزیــت کشــور یــک سیســتم ترانزیــت واحــدی نــدارد، ســازمان های 
گیــرد و نهایتــًا باعــث می شــود  کــه ایــن باعــث می شــود هزینه هــا افزایــش یابــد و تأخیــر در ترانزیــت کاال صــورت  مختلــف سیاســت گذاری می کننــد 

کــه دلخواهمــان اســت برســیم. کــه کشــور دارد را از دســت بدهــد و مــا نتوانیــم بــه آن چیــزی  مزیتــی 
در رابطــه بــا تأمیــن اجتماعــی، مشــکلمان ایــن اســت کــه قانون گــذار )دولــت( گفتــه اســت تأمیــن اجتماعــی یــک ســال فرصــت دارد تــا رســیدگی کنــد 
کــه پــول را می دهیــم و ایــرادی هــم نــدارد و قــرارداد هــم می بندیــم و آن را هــم پرداخــت می کنیــم، امــا شــما  و بعــد گواهــی صــادر کنــد. مــا می گوییــم 
کــه ســپرده کرده ایــم بــا توجــه بــه ســپرده شــما پــس بگیریــم. متأســفانه تــا بــه امــروز این هــا  کــه مــا بتوانیــم آن پول هایــی  یــک گواهــی بــه مــا بدهیــد 
کــه آقــا شــما تــا بــه امســال تسویه حســاب کرده ایــد، بدهــکار هســتید یــا نیســتید. مشــکل مــا بــا تأمیــن  کــه بــه مــن بدهنــد  گواهــی صــادر نکرده انــد 
کــه خــب شــما یــک بــار مراجعــه کرده ایــد و دفاتــر مــا را بررســی کرده ایــد و پــول  اجتماعــی عــدم صــدور گواهــی مفاصاحســاب اســت. مــا می گوییــم 
کــه از شــما نمی خواهیــم. متأســفانه مفاصاحســاب تــا بــه امــروز  گرفته ایــد و پرداخــت شــده، خــب مفاصاحســابش را بــه مــا بدهیــد، چیــز اضافــه ای 

بــه هیچ یــک از شــرکت های ایرانــی داده نشــده اســت، اعــم از اینکــه حمل ونقلــی باشــد، تجــاری باشــد، یــا خدماتــی باشــد و یــا هــر چیــز دیگــری.
ج  ج از کشــور اســت، یــا بــار صادراتــی مــی رود و مصرف کننــده در خــار در رابطــه بــا ارزش افــزوده، اصــواًل در حمل ونقــل بین المللــی یــک طــرف آن خــار
ــد شــامل  ج کشــور نبای ــه مــا می فروشــد و مصرف کننــده آن در داخــل کشــور اســت، اصــواًل در یــک نقطــه از خــار ــار را ب ــا خارجــی ب از کشــور اســت و ی
کــه مــا در حمل ونقــل بین المللــی فعالیــت داریــم،  مالیــات شــود؛ ایــن اصــل ماجــرا اســت و مــا هــم چندیــن بــار ایــن را بــه مســئوالن متذکــر شــده ایم 
ترکیــه بیســت ســال پیــش ایــن مشــکلی را کــه مــا امــروز درگیــر آن هســتیم داشــتند و می گفتنــد کــه بــه فــرض وقتــی مــا یــک بــاری را از آلمــان بــه ایــران 
حمــل می کنیــم یعنــی مبــدأ آلمــان اســت و مقصــد ایــران، چــرا بایــد بابــت آن ارزش افــزوده بپردازیــم؟ بیســت ســال پیــش آن هــا رفته انــد دادگاه و 
کــه  شــکایت کرده انــد و دادگاه بــه نفــع آن هــا حکــم داده اســت و مشکلشــان حــل شــده اســت، ولــی مــا هنــوز بــا آن درگیریــم و ایــن نشــان می دهــد 
کــه بــار خارجــی نبایــد مالیــات ارزش افــزوده  مــا بیســت ســال از ترکیــه در ایــن زمینــه عقــب هســتیم. مســئوالن مــا هنــوز بــه ایــن نتیجــه نرســیده اند 
بپــردازد. به عنــوان مثــال، دو ماشــین به صــورت هم زمــان در آلمــان هســتند و بــه مقصــد ایــران می خواهنــد بارگیــری کننــد و قیمت هــای پایــه آن هــا 
گــر یــک قــرارداد ببندنــد دیگــر مالیاتــی پرداخــت نمی کنــد؛  گــر ایــران قــرارداد ببنــدد ۹ درصــد ارزش افــزوده بایــد بدهــد و ترک هــا ا یکــی اســت، ولــی ا
ــی  ــاوگان خارج ــت ن ــه دس ــم و ب ــت می دهی ــار را از دس ــود و ب ــر می ش ــت باالت ــم و قیم ــر می زنی ــد باالت ــده ۹ درص ــت تمام ش ــاظ قیم ــا از لح ــن م بنابرای

می افتــد. مــا می گوییــم شــرایط بایســتی یکســان شــوند تــا بتوانیــم فعالیــت کاری داشــته باشــیم.
در رابطــه بــا نــاوگان در برنامــه توســعه پنجــم، در بنــد »ه« قســمت حمل ونقــل نوشــته شــده بــه شــرکت های حمل ونقــل جــاده ای اجــازه داده 
می شــود بــا تأییــد و تشــخیص ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای کامیون هــای مــورد نیــاز خــود را کــه اســتاندارد بــوده و عمــر کمتــر از ســه ســال 
ع قانــون حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان خــودرو مصــوب 1386/03/23 بــه نــام  داشــته باشــند مشــروط بــه وجــود خدمــات پــس از فــروش موضــو
کــه وارد کنیــد(. دولــت مجــاز اســت در رابطــه بــا تخفیف هــا و تســهیات گمرکــی را اعمــال نمایــد، اســتفاده از  شــرکت خــود وارد کننــد )یعنــی آزادیــد 

ایــن تخفیف هــا منــوط بــه خــروج یــک کامیــون فرســوده بــا عمــر بیــش از 25 ســال بــه ازای هــر کامیــون وارداتــی اســت.
گــر می خواهیــد دولــت بــه شــما تســهیات بدهــد و عــوارض کاهــش یابــد بایــد یــک  حــرف مــا ایــن اســت کــه می گویــد شــما می توانیــد وارد کنیــد، ولــی ا
کــردن از رده وجــود نــدارد؛ ولیکــن این هــا آمده انــد علی رغــم اینکــه صراحــت  ج  گــر تخفیــف نگرفتیــد الزامــی بــه خــار ج کنیــد، ا ماشــین را از رده خــار
قانونــی وجــود دارد، اواًل دو ســال اســت کــه مــا را مــدام دعــوت کردنــد کــه نظرتــان را بدهیــد و دالر آن موقــع بــود 8 هــزار تومــان بعــد شــد 12 هــزار تومــان 
و اآلن کــه شــده 25 هــزار تومــان؛ یعنــی یــک افزایــش قیمتــی 100 درصــدی در رابطــه بــا افزایــش دالر و قیمــت تمام شــده کاالیمــان؛ هنــوز هــم کــه هنــوز 
کــردن یعنــی چــه؟ یعنــی 800 میلیــون تومــان بــه  کــه برویــد اســقاط کنیــد. اســقاط  اســت اجــازه ترخیــص بــه ماشــین های مــا نمی دهنــد و می گوینــد 
کــه افزایــش یابــد در تعرفــه کاال  کار را بکنیــم ارزش افــزوده مــا بــاال مــی رود و کرایــه حمــل  گــر ایــن  کــه ا قیمــت تمام شــده اضافــه شــود. مــا می گوییــم 
کــردن نیســت، ولــی  کــه هنگامی کــه تســهیات بــه مــا نمی دهیــد الزامــی هــم بــرای فرســوده  تأثیرگــذار اســت. متأســفانه علی رغــم صراحــت قانونــی 

کــه آقــای سمســاریلر فرمودنــد. کــه بایــد فرســوده کنیــم. ایــن همــان اعمــال ســایق شــخصی اســت  آن هــا ملــزم می کننــد 

مسائل و چالش های درونی و بیرونی انجمن های حرفه ای و صنفی در ایران 164



کــه  کمیتــه حمل ونقــل می گویــد  کمیســیون مــاده 10 بــه فــرض  در رابطــه بــا شــرکت انجمن هــا در تصمیم گیری هــا، به طــور مثــال مــا می رویــم 
کــه شــما مصــوب می کنیــد را بگیــرم، بــرای  کــه حــق رأی نــدارم و نمی توانــم ابطــال چیــزی  شــما تشــریف بیاوریــد، ولــی حــق رأی نداریــد! خــب مــن 
کــه انجمن هــا بایــد قــدرت پیــدا کننــد؛ انجمن هــا نماینــده شــرکت های  چــه بایــد بیایــم و بــرای چــه مــن را دعــوت می کنیــد؟ حــرف مــا ایــن اســت 
ــم  ــت کنی ــم صحب ــویم و می خواهی ــه ای می ش ــک صحن ــی وارد ی ــاوگان مل ــده ن ــوان نماین ــا به عن ــه م ــتند، هنگامی ک ــان هس ــی خودش ــی و مل داخل
کــه تأمیــن شــود در اصــل منافــع کشــور تأمیــن خواهــد شــد. مــا می گوییــم بــار بایــد در ایــن  تمــام منافــع اعضــا را بایــد تأمیــن کنیــم، منافــع ایــن اعضــا 
چارچــوب عرضــه شــود و ترانزیــت بــه ایــن صــورت باشــد تــا ماشــین های ایرانــی مــا بتواننــد فعالیــت داشــته باشــند. وقتی کــه مــا )دولــت( بــه فکــر 
ــد و  ــوت می کنن ــان دع ــل از انجمن هایش ــن دلی ــه همی ــم ب ــی ه ــورهای خارج ــد. کش ــن می کن ــار ا تأمی ــع م ــاوگان مناف ــن ن ــتیم، ای ــی هس ــاوگان مل ن
کــه می رونــد بــا یــک نفــر از نماینــدگان صنفی شــان می رونــد، ولــی اینجــا از  نظــرات مشورتی شــان را می گیرنــد و آن هــا را اعمــال می کننــد و هرجایــی 

کــه حــق رأی نداریــد، پــس مــا چطــور می توانیــم در تعییــن سرنوشــت خودمــان ســهیم باشــیم؟ مــا دعــوت می کننــد و می گوینــد 
کــه فــان شــرکت قاچــاق انجــام داده اســت و شــرکت را بــه دادگاه می فرســتد و دادگاه  مشــکات عدیــده ای بــا گمــرک داریــم، به طــور مثــال می گویــد 
کــه ایــن شــرکت  باالخــره بعــد از چنــد مــاه و حتــی چنــد ســال یــک رأیــی صــادر می کنــد و شــرکت های حمل ونقــل مــا را تبرئــه می کنــد و می گویــد 
تبرئــه شــد و تعــدادی محکــوم بــه پرداخــت جریمــه شــده اند. علی رغــم اینکــه شــرکت حمل ونقــل تبرئــه می شــود و طبــق قانــون نبایــد جریمــه ای 
ــا می گوییــم نماینــده اجــرای  ــرد! م ــه محکــوم شــده اســت بگی ک ــه شــرکت بدهــد و بعــد شــرکت از کســی  ک ــد  ــا گمــرک می گوی از آن گرفتــه شــود، ام
کــه موظــف اســت بگیریــم و چنیــن وکالتــی را هــم نمی توانیــم  کــه پــول جریمــه را بدهیــم و بعــد برویــم و از آن کســی  احــکام بــرای گمــرک نیســتیم 
کــه  کــه ســراغ موضوعــات فرعــی برویــم؛ بنابرایــن یکــی از مشــکات عمــده مــا بــا گمــرک ایــن اســت  داشــته باشــیم؛ مــا تبرئــه شــده ایم و دلیــل نــدارد 
کــه توســط حکــم دادگاه تبرئــه می شــوند نبایــد جلــوی فعالیتشــان گرفتــه شــود. بــرای همیــن امــر هــم بــه ریاســت جمهوری و تعزیــرات  شــرکت هایی 

کــه می خواســتیم نرســیده ایم. شــکایت کرده ایــم، امــا متأســفانه جــواب ســرباال داده انــد و تــا بــه امــروز بــه نتیجــه مطلوبــی 
ع اســت یــا  ع اســت یــا ترانزیــت خشــکبار از ایــران ممنــو یــا مشــکل بخشــنامه ها خلق الســاعه، به طــور مثــال می گوینــد ترانزیــت میــوه بــه ایــران ممنــو
کــه رســید بــه حداقــل و آن حداقــل هــم قطــع شــد. مــا نمی توانیــم بگوییــم میــوه نــرود یــا  ...، آن قــدر ایــن بخشــنامه های ممنوعــه را صــادر کردنــد 
خشــکبار نیاییــد چون کــه در ایــران قاچــاق می شــود، بلکــه بــازار داخــل بایــد اشــباع شــود، مصــرف و واردات مشــخص اســت و مابقــی را یــا بایــد اجــازه 
ج بیایــد و یــا از بــازار داخلــی تأمیــن شــود. باالخــره قاچــاق رســوب می کنــد، یــک فکــری بایــد بــه حــال آن شــود، ولــی ایــن دلیــل بــر  کــه از خــار بدهنــد 
ایــن نیســت کــه مــا بیاییــم بگوییــم کــه چــون مــا میــوه داریــم ترانزیــت میــوه نداشــته باشــیم! خــب ایــن از یــک مســیری دیگــری مــی رود. مــا آمده ایــم 
کــه رقیــب مــا  ــا کشــورهای رقیــب مقایســه کنیــم، ببینیــم کشــورهایی  ــد خودمــان را ب ــا خودمــان مقایســه می کنیــم درصورتی کــه بای خودمــان را ب
ــا کشــورها ترجیــح دهنــد از قلمــرو جمهــوری  ــع آن هــا را در داخــل نداشــته باشــیم ت ــد، مــا موان ــد و چــه قوانینــی دارن ــه می برن هســتند چنــد و چگون

اســامی ایــران اســتفاده کننــد.
کلــی بایــد یکنواخــت شــود و یــک  کار هســتند یکنواخــت شــوند و سیاســت  کــه متولــی  کــه ســازمان هایی  بنابرایــن مــا پیشــنهادمان ایــن اســت 
سیاســت مشــخص بــرای ترانزیــت وجــود داشــته باشــد و هرکســی نیایــد یــک بخشــنامه ای بــرای خــودش ابــاغ کنــد. هیــچ کجــای دنیــا بــار یــک 
ماشــین را وســط جــاده بــه آزمایشــگاه نمی فرســتند، امــا متأســفانه در ایــران هنگامی کــه ماشــین وارد مــرز بــازرگان می شــود می گوینــد بــه آزمایشــگاه 
گــر ایــن پلمــپ اعتبــار دارد اجــازه بدهیــد بــا  بــرود تــا مشــخص شــود چــه مــواد شــیمیایی در آن اســت. خــب بــه ایــن ماشــین پلمــپ زده شــده اســت، ا
گــر می خواهیــم پیشــرفتی داشــته  گــر اعتبــار نــدارد پــس بــرای چــه آن را می زننــد؟ بنابرایــن مــا در کشــورمان ا همیــن اعتبــار بــه مقصــد نهایــی بــرود ا
باشــیم یــا بایــد بلــد باشــیم یــا آنکــه بایــد از کشــورهای دیگــر الگوبــرداری کنیــم، هنگامــی هــم کــه الگوبــرداری می کنیــم مثــًا بــه مســئوالن می گوییــم 
کــه مــا هــم آن را پیاده ســازی کنیــم و یــا به طــور مثــال در  در کشــور ترکیــه یــک سیســتمی راه انــدازی شــده اســت و ایــن بــه نفــع ماســت بهتــر اســت 

گــر مــا آن را در داخــل پیــاده کنیــم موفــق می شــویم. مــا پیشــنهاد می دهیــم، امــا ســلیقه ای عمــل می شــود. کــه ا آلمــان یــک روشــی وجــود دارد 
کــد مانــده اســت و یــا توجهــی  کــه دربــاره قانــون گفتــم، مــا چنــد مشــکل داریــم، یــا قانــون نداریــم، یــا قانــون داریــم و اجــرا نمی شــود، یــا را همان طــور 
گــر معتبــر  کــه در رابطــه بــا مســائل مختلــف مصــوب شــده اند را ا بــه قانــون نمی شــود و بــر اســاس ســلیقه عمــل می شــود. مــا بایــد ایــن قانون هایــی 
گــر دخالتــی در  کــه قانــون ترانزیــت بگویــد شــرکت حمل ونقــل ا هســتند جمــع آوری کنیــم و یــک سیاســت مشــخصی از آن بیــرون بیایــد. نمی شــود 
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قاچــاق کاال نداشــته باشــد از پرداخــت هرگونــه جریمــه و اعمــال محدودیــت مبــرا اســت، امــا گمــرک بگویــد چــون قانــون گمرکــی اخیــرًا تصویــب شــده 
ک اســت، درصورتی کــه قانون هــای قبلــی باطــل نشــده اند! آمده انــد یــک بخشــی از قانــون ترانزیــت را در قانــون گمرکــی پیــاده کرده انــد و  اســت مــا
می گوینــد مــا یــک بخشــی از آن را آورده ایــم و مابقــی را رهــا کنیــد؛ بنابرایــن مــا بایــد قوانیــن را جمــع آوری کنیــم و بــرای هــر بخشــی یــک قانــون مجــزا 
کــه مدنظرمــان اســت  کــه مخصــوص واردات اســت ربــط ندهیــم تــا بتوانیــم بــه چیــزی  و مشــخص داشــته باشــیم و قانــون ترانزیــت را بــه گمــرک 
گــر بــه این هــا توجهــی نشــود ســال دیگــر همــان را هــم نخواهیــم داشــت. کــه 1۷ میلیــون تــن بــه 2 میلیــون تــن رســیده اســت، ا برســیم. همان طــور 

کــه  کنیــم. اآلن آمده ایــم راه آهــن اینچــه بــرون را بــا  کلــی ســرمایه گذاری  کــه نمی توانیــم بهره بــرداری  کــه داریــم ایــن اســت  مشــکل دیگــری 
انجام شــده راه انداخته ایــم، آیــا بهره بــرداری می شــود؟ آیــا اینکــه راه آهــن بــه لطف آبــاد وصــل اســت تــا بــه حــال اتفاقــی افتــاده اســت؟ و یــا زاهــدان 
کســتان متصــل شــده اســت می توانیــم بهره بــرداری کنیــم؟ مــا حتــی بیشــتر از 20 درصــد جاده هــا و بندرهایمــان را اســتفاده نمی کنیــم، چــرا؟  بــه پا
ــی از آن طــرف بــه کل ماجــرا آســیب  ــا بتوانیــم ایــن کمبــود را تأمیــن کنیــم، ول کــم اســت هزینه هــا را مــدام افزایــش می دهیــم ت کار  بــه دلیــل اینکــه 

می زنیــم.
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د- انجمن صنفی کارگری

19- سامان رضایی؛ دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران

درواقــع شــما می خواهیــد بدانیــد ظرفیت هــای انجمن هــای حزبــی و صنفــی در نظــام حکمرانــی و سیاســت گذاری کشــور در چــه ســطحی اســت و 
چــه مقــدار اثرگــذاری دارد، در کجــای داســتان قــرار داریــم، آیــا اصــًا نیــاز هســت ایــن داســتان و اینکــه چــه بایــد انجــام بدهیــم و چــه چالش هایــی 
در پیــش روی ایــن ماجــرا وجــود دارد. ایــن کار و شناســایی ایــن مــوارد واقــع مــورد نیــاز هســت، ولــی مــن ایــن قضیــه را بــه شــکل دیگــری می خواهــم 

ح کنــم. مطــر
ح می شــود بــه اســم  کــه در ایــران هــم شــعارهای آن مطــر کــه مبحــث جدیــدی هــم نیســت و ســال های ســال اســت  مــا یــک مبحثــی داریــم 
کــه مقــر آن در ژنــو  کتیــو ســازمان ملــل، ســازمان جهانــی کار )ILO( اســت  ســه جانبه گرایی. به عنــوان مثــال یکــی از ســازمان های معتبــر و خیلــی ا
قــرار دارد، ایــن ســازمان یکــی از قدیمی تریــن بخش هــای ســازمان ملــل اســت و پیــش از تشــکیل ســازمان ملــل در ســال 1۹1۹ و بعــد از انقــاب 
کــه مــا بــه آن می گوییــم غــرب آن زمــان مقابــل آمدنــد و ایــن ســازمان جهانــی کار را در ســال  1۹1۷ در روســیه بــه وجــود آمــد، جهــان غــرب یــا عنوانــی 
ــع  ــک ضل ــی ی ــت؛ یعن ــده اس ــه جابنه گرایی اداره ش ــورت س ــه به ص ــاد و در ادام ــدو ایج ــان ب ــازمان از هم ــن س ــد. ای ــدازی کردن ــی و راه ان 1۹1۹ طراح
کــه همــان )G )Government بــه آن می گوینــد، یــک بخــش می شــود  کمیتــی و دولت هــا  ایــن مثلــث می شــود حکمــران و حکومــت، بحــث حا
بخــش کارفرمایــی، شــرکت های خصوصــی و مالکیــن و کارفرماهــا و یــک بخــش هــم بخــش کارگــری کــه مثــًا مجموعه هــا و ســازمان های مختلــف 
کنــار همدیگــر ایــن  کــه مجموعه هــای کارگــری را تشــکیل می دهنــد و ایــن ســه بخــش در  کارگــری ماننــد ITC، ITF، WTO و امثالهــم وجــود دارنــد 

ــه بحــث خودمــان برســم(. ــا ب ــم ت ــی را اداره می کننــد )مــن ایــن را مثــال می زن ســازمان بین الملل
ــو  ــا عض ــورد از آن ه ــدود 28 م ــه ح ک ــتند  ــم هس ــی کار ه ــازمان جهان ــو س ــا عض ــی آن ه ــل، تمام ــازمان مل ــو س ــور عض ــا 200 کش ــدود 1۹0 ت ــان ح از می
کــه در آنجــا حضــور دارنــد و چهــارده مــورد  هیئت مدیــره ایــن ســازمان ILO هســتند و چهــارده مــورد آن هــا عضــو اتحادیه هــای کارفرمایــی هســتند 
کــه مجموعــًا می شــود 52 عضــو از ســه بخــش؛ یعنــی اداره ایــن ســازمان هــم به صــورت ســه جانبه گرایی  دیگــر عضــو اتحادیه هــای کارگــری هســتند 
ــت. ــه جانبه گرایی اس ــورت س ــا به ص ــه تصمیم گیری ه ــم، هم ــی( و امثاله ــیون کار دریای ــای آن از MLC )کنوانس ــام اجاس ه ــود. تم ــام می ش انج

کــه بخواهیــم فــرض را بــر ایــن  ســؤاالت شــما دربــاره یکــی از ضلع هــا بــه نــام اتحادیه هــا و انجمن هــای صنفــی اســت. پــس کشــف جدیــدی نیســت 
بگذاریــم کــه می خواهیــم یــک کار نوینــی انجــام بدهیــم کــه تجربــه آن نبــوده. تجربــه اش مخصوصــًا در کشــورهای سوشــال و کشــورهای اتحادیــه 
اروپــا، اســترالیا و امثالهــم به صــورت خیلــی فعــال ایــن مــوارد انجــام شــده و تجــارب موفــق و ناموفقــی هــم داشــته اســت. بهره برداری هــای سیاســی 
ــد  کــه می بینیــد در خیلــی از کشــورها بــه وجــود می آی و اقتصــادی هــم توســط کشــورهای مختلــف از ایــن داســتان ها شــده. انقاب هــای مخملــی 
ــه  ک ــی اســت  سرمنشأشــان همیــن انجمن هــا و اتحادیه هــای کارگــری و مجموعه هــای این چنینــی هســتند؛ بنابرایــن این هــا نقــاط ضعــف و قوت
شــما بایــد در ایــن دســتان ببینیــد. درواقــع صنفــی کــه اجــازه می دهــد هــر جریــان سیاســی، چــه جریــان سیاســی داخلــی و چــه کشــور خارجــی بخواهــد 
کــه دیگــر صنــف نیســت و بــه یــک پارتــی سیاســی تبدیــل می شــود و از  کــه وارد ایــن مســائل سیاســی شــود، عمــًا می تــوان گفــت  کنــد  از آن اســتفاده 

ج شــده اســت. ســاختار صنفــی و تخصصــی خــود خــار
ح کنــم، حــاال بــه شــرایط موجــود کشــور خودمــان ایــران برمی گردیــم. در ایــران انجمن هــا،  کلــی مطــر کــه مــن خواســتم به صــورت  ایــن مــواردی بــود 
ــا ظرفیت هــای  کــه وجــود دارد و ب ــزرگ ســال های ســال اســت  ــزرگ، تعاونی هــای کوچــک و ب ســندیکاها، فدراســیون ها، کانون هــای کوچــک و ب
مختلــف فعالیت هــای خــود را انجــام می دهنــد، ولیکــن در واقعیــت امــر هنــوز ایــن مباحــث در ایــران به صــورت پایــه ای نهادینــه، تعریــف و اجرایــی 
گــر بــه برگــزاری انتخابــات صنف هــا نــگاه کنیــم  نشــده اند. به صــورت قانونــی تصویــب و انجــام شــده، ولیکــن ریشــه دار نیســتند، علــت چیســت؟ ا
کــه  کــم و محــدود هســتند، اقبــال عمومــی بــرای شــرکت در انتخابــات وجــود نــدارد، چــرا؟ بزرگ تریــن مجموعــه ای  می بینیــم مشــارکت ها بســیار 
کارگــر ســاخته تــا بعــد تخصصــی؛ لــذا بــا ایــن دیــد بایــد بــه ایــن  کــه از آن خانــه  کــه آن هــم شــاید بعــد سیاســی اش اســت  داریــم خانــه کارگــر هســت 
گــر شــما می خواهیــد یــک انجمــن صنفــی یــا یــک مجموعــه صنفــی کارگــری معتبــر توانمنــد و قابــل را در مجموعــه حکومتــی  کــه ا کــرد  داســتان نــگاه 
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کــه بایــد فضــا و ظرفیت هــا را بــرای تشــکیل و فعالیــت آن فراهــم کنیــد »کــه می شــود بســتر فرهنگــی«؛ یعنــی  داشــته باشــید، اولیــن حــرف ایــن اســت 
کــه دارد در عرصــه ایــن صنــف و  کــه می توانــد مشــکات و مســائل و مــواردی را  ــا صنــف بــه آن نقطــه برســد  گــروه ی ــا  بایــد جامعــه، آن مجموعــه ی
کــه در اصنــاف  کــه وجــود دارنــد، افــرادی  مجموعــه کارگــری حــل کنــد؛ چنیــن اتفاقــی نیفتــاده اســت و همیشــه کارگــران و مجموعه هــای صنفــی 
وجــود دارنــد را به صــورت یــک دست نشــانده می بیننــد. درواقــع افــراد را انتصابــی می بیننــد تــا انتخابــی، بــا اینکــه عمــًا ایــن نهــاد یــک نهــاد کامــًا 
ــت در  ــود دارد هیچ وق ــور وج ــی کش ــی و مدیریت ــائل سیاس ــه در مس ک ــی  ــا و محدودیت های ــی از فیلتره ــه خیل ک ــت  ــن اس ــب ای ــت و جال ــی اس انتخاب
کــه از حمایــت  ایــن مباحــث صنفــی وجــود نــدارد؛ یعنــی فــرد به راحتــی می توانــد خــودش را جــزء کاندیداهــا و منتخبیــن قــرار بدهــد البتــه بــه شــرطی 
عمومــی برخــوردار باشــد. پــس ریشــه کار و مشــکلی کــه کیفیــت ایــن انجمن هــا در بســیاری از مــوارد بســیار پاییــن اســت عــدم وجــود فرهنــگ عمومــی 
کــه دارد کارکــرد ایــن مجموعه هاســت؛ یعنــی گفتــه می شــود این هــا کاری  و اســتقبال عمومــی بــه کارکــرد ایــن مجموعه هاســت. دومیــن مســئله ای 
کــه دارای قــدرت و پــول اســت تعیین کننــده اســت  نمی تواننــد بکننــد و حکومــت تعیین کننــده اســت و بــه آن هــا جهــت می دهــد یــا کارفرمــا و مالکــی 
کــه ایــن بــاور از معیارهــای نظــام ســرمایه داری اســت. درواقــع یــک نظــام بلــوک  و نهــاد برآمــده از جریــان عمومــی نمی توانــد بــه قــدرت و پــول برســد 
کــه معمــواًل انجمن هــا می تواننــد  شــرق داشــتیم کــه شکســت خــورد، یــک نظــام ســرمایه داری غربــی و یــک نظــام سوشــال غربــی داریــم، آن چیــزی 
کــه اجــازه نمی دهــد فــردی از یــک حــدی باالتــر رود یــا  به خوبــی در آن رشــد و نمــو کننــد نظام هــای سوشــال و نظام هــای بــر پایــه اجتمــاع هســتند 
ــد و جامعــه را در یــک محــدوده امــن نگــه مــی دارد و تمامــی سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی آن هــم بــه همیــن صــورت اســت،  ــر بیای پایین ت
کــه تهدیدهــا و مســائلی را بــه ایــن شــکل دارنــد  کاربــرد بیشــتری پیــدا می کنــد، ولیکــن از طرفــی حکومــت هــم در کشــورهایی  لــذا کارکــرد انجمن هــا 
کــه انجمن هــای مســتقل بــه وجــود بیاینــد، زیــرا آن هــا را به عنــوان یــک تهدیــد در نظــر می گیرنــد، زیــرا ایــن انجمن هــا  عاقه منــد بــه ایــن نیســت 
کــه ایــن کشــورها دارنــد درگیــر یــک  بــه یــک ظرفیــت اجتماعــی تبدیــل می شــوند و ایــن ظرفیت هــای اجتماعــی می تواننــد بــا توجــه بــه تهدیداتــی 
ــاد  ــه ایــن دالیــل زی ــذا حکومت هــا ب ــا هــر چیــزی از ایــن دســت مســائل شــوند و از ایــن ظرفیــت سوءاســتفاده کننــد. ل ــد و ی ــا معان ــان سیاســی ی جری
کــه البتــه تجربــه اش هــم بــوده و زیــاد هــم بیــراه نیســت؛ بنابرایــن همــه ایــن مــوارد  عاقه منــد بــه شــکل گیری قدرتمنــد ایــن انجمن هــا نیســتند 
کــه چنیــن مجموعــه ای  کــه نــه عاقــه ای از ســمت اردوگاه کارگــری هســت  کنــار هــم قــرار می گیرنــد و باعــث می شــوند مــا بــه ایــن نقطــه برســیم  در 
کارایــی بــرای آن  بــه وجــود بیایــد و اعتقــادی بــه ایــن داســتان ندارنــد )از لحــاظ فرهنگــی(، نــه تجربــه مثبتــی در ایــن کار داشــتند و نــه اینکــه 
متصــور باشــند و هرکســی بــه هــر نحــوه هــم بیایــد حتمــًا بــه آن برچســب دست نشــاندگی می چســبانند. از طــرف دیگــر هــم قســمت حکومتــی نیــز  
کارفرماهــا نیــز  عاقه منــد بــه شــکل گیری چنیــن مجموعــه مســتقلی نیســت، زیــرا نگرانی هــای امنیتــی، سیاســی و اجتماعــی خــودش را دارد و 
عاقه منــد نیســتند، زیــرا هنگامی کــه یــک اتحادیــه وجــود داشــته باشــد مرتــب از آن هــا ایــراد خواهــد گرفــت و همچنیــن دیــدگاه کارفرماهــای مــا هــم 
کــه ایــن انجمن هــا به اصطــاح مــوی دمــاغ هســتند و معضــل و مشــکل درســت می کننــد، ایــن مــوارد  نشــئت گرفته از مســئله فرهنگــی ایــن اســت 
بخشــی از صورت مســئله اســت و عمــًا ایــن وضعیتــی اســت کــه بــرای مــا بــه وجــود آمــده اســت؛ یعنــی اردوگاه کارگــری و اردوگاه کارفرمایــی بــه خاطــر 
همــان مســائل فرهنگــی نســبت بــه هــم بیگانگــی دارنــد و مســائل و مصائــب خودشــان را جــدای از هــم می بیننــد؛ بــا اینکــه دیــدگاه کامــل و جامــع 
گــر  کــه می تواننــد ایــن اردوگاه کارگــری و اردوگاه کارفرمایــی را بــه یکدیگــر نزدیــک کننــد و بگویــد ا کــه انجمن هــا بایــد بیاینــد و بگوینــد  ایــن اســت 
کنــار هم معنــی پیــدا می کنــد و چیزهایــی  گــر کارفرمایــی نباشــد کارگــری نیســت، مســائل و مصائــب ایــن دو در  کارگــری نباشــد کارفرمایــی نیســت و ا
کــه یــک فضــای ســالم و شــفاف محیــط کاری بــرای مجموعه هــای صنفــی ایجــاد  جــدا و مســتقل از هــم نخواهنــد بــود، ایــن باعــث خواهــد شــد 
شــود. ایــن ترکیــب و دو اردوگاه همــواره اتوماتیــک از یکدیگــر فاصلــه می گیرنــد، زیــرا یکــی خواهــان اســت و دیگــری طالــب، یکــی طلــب می کنــد و 
یکــی هــم می خواهــد ارائــه دهــد، لــذا همــواره ایــن رابطــه بــده بســتان میــان آن هــا وجــود دارد و ایــن دادوســتد باعــث به وجــود آمــدن یــک بیگانگــی 
می شــود. یــک نهــاد برآمــده از آن مجموعــه کارگــری کــه مــورد تأییــد مجموعــه کارفرمایــی هــم هســت می توانــد ایــن دو را بــه یکدیگــر نزدیــک کــرده 

و ایــن فضــا را آمــاده کنــد.
کــه راه انــدازی شــده پســتی وبلندی های زیــادی داشــته اســت و نماینــده فدراســیون بین المللــی کارگــران  انجمــن صنفــی دریانــوردان مــا از ســال 86 
ــه  ک ــان وارد شــدیم  ــا ایــن گفتم ــردم و ب ک ــات آن شــرکت  ــال ۹4 در انتخاب ــال 13۹3 وارد انجمــن شــدم و در س ــل )ITF( اســت، مــن از س حمل ونق
می خواهیــم اردوگاه کارگــری بــزرگ را بــه اردوگاه کارفرمایــی نزدیــک کنیــم، در ایــن زمینــه موفقیت هــای خوبــی هــم بــه دســت آوردیــم و همچنیــن 
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در حــوزه بین الملــل هــم توانســتیم جایــگاه دریانــورد ایرانــی را تــا حــد امــکان، چــون یــک شــغل بین المللــی اســت، رشــد بدهیــم، مســائل امنیتــی 
و اجتماعــی و بحــث تخصصــی خودمــان را جلــو بردیــم و انجمــن مــا مخصوصــًا بعــد از ســال ۹۷ رشــد بســیار باالیــی در مــوارد مختلــف داشــته، 
کــرده و موفقیت هــای خوبــی هــم  ارتباطــات بین المللــی خیلــی عالــی دارد، مســائل و مصائــب مختلــف جامعــه دریایــی را در ســطوح بــاال پیگیــری 
کــه ایــن امــر باعــث شــده یکــی از گفتمان هــا  ــا ایــن میــزان  در ایــن زمینــه داشــته و باعــث شــده اعتمــاد عمومــی را بــه جامعــه دریایــی بازگردانــد. ت
ــش بکشــانند و از آن ســؤال کننــد و  ــه چال ــه انجمــن را ب ک ع باشــد  ح می شــود ایــن موضــو ــوردان مطــر ــه در جامعــه دریایــی بیــن دریان ک و مســائلی 
کــه می گویــد انجمن هــا توانایــی ندارنــد از بیــن رفتــه، زیــرا انجمــن تــا کنــون کارهــای  خواســته هایی را از انجمــن داشــته باشــند. ایــن یعنــی تئــوری 
بزرگــی چــه در حــوزه ملــی، چــه حــوزه بین المللــی و چــه در حــوزه صنفــی انجــام داده اســت و در کارنامــه عملکــرد مجموعــه ایــن اعتقــاد را ایجــاد کــرده 
کــرده اســت؛ ماننــد پیگیــری مســائل  کــه بــدون ضعــف نبــوده، ولیکــن در ایــن مســیر پیــش رفتــه و موفقیت هــای بزرگــی هــم کســب  اســت؛ البتــه 
کــه انجمــن  کــره جنوبــی  کــه بــه ونزوئــا رفتنــد، حادثــه نفت کــش بنــدر جــده، کشــتی شــهرکرد، نفت کــش توقیف شــده  امنیتــی و ملــی کشــتی هایی 
کــرده اســت. مباحــث دیگــر شــامل مســائل مالیــات، طبقه بنــدی مشــاغل، مشــاغل ســخت و زیــان آور، حمایــت از  در آن هــا دخیــل بــوده و بررســی 
دریانــوردان در بنــادر مختلــف دنیــا، خدمــات مالــی بــدون اینکــه انجمــن بودجــه خاصــی داشــته باشــد، خدمــات روان پزشــکی، ارتباطــات اینترنتــی 
ــوردان آســیب دیده از حــوادث خــاص  ــارد تومــان بیــن دریان کنــون نزدیــک یــک میلی ــه تا ک ــوردان خارجــی و ایجــاد صنــدوق حمایتــی  ــرای دریان ب
کــه بــا ITF و ILO داشــته توانســته ایــن مبالــغ را تهیــه کنــد،  کــه هیچ یــک از این هــا بودجــه دولتــی نداشــته و انجمــن بــا روابطــی  توزیــع شــده اســت 
حضــور انجمــن در اجــاس ســده ILO کــه بــا حضــور 43 تــا از ســران کشــورهای مختلــف کــه آقــای مکــرون و خانــم مــرکل هــم در آن حضــور داشــتند و 
قرائــت بیانیــه کارگــران ایــران در صحــن ســازمان ملــل و امثالهــم کــه در حوزه هــای مختلــف هســتند. ایــن روندهــا بــوده و مســائل و مشــکات زیــادی 
کــه تمامــی اقدامــات انجام شــده بــه همــراه مســتندات آن هــا در  کــرده و توانســته ایــن اعتمــاد عمومــی را بــه وجــود بیــاورد  را از دریانــوردان مرتفــع 

ســایت انجمــن موجودنــد.
کــه ایــن حرکــت و اقدامــات نبایــد قائــل بــه یــک فــرد و یــا یــک مجموعــه محــدود شــود، لــذا طــی دو ســال  کــه مــا مدنظــر داریــم ایــن اســت  مســئله ای 
کــه افــراد  کــه بــا تمــام شــدن دوره مــا و بــا برگــزاری انتخابــات  اخیــر تــاش کردیــم گفتمــان را بــه ســمت مباحــث عمومــی و راهبــرد انجمــن ببریــم 
گــردش نفــرات وجــود داشــته باشــد و تجــارب و راهبــرد منتقــل بشــود؛ زیــرا  جدیــدی روی کار می آینــد بایــد ســعی کنیــم نیروســازی بکنیــم و ایــن 
گــر اقدامــات وابســته بــه فــرد باشــد به عنــوان مثــال مــن نوعــی در یــک بــازه زمانــی کارهایــی را چــه خــوب و یــا چــه بــد انجــام می دهیــم، خروجــی  ا
محــدود بــه همیــن اقدامــات زودگــذر خواهــد شــد، بلکــه فرآینــد بــه نحــوی باشــد کــه نفــر بعــدی بیاییــد و ایــن مطالــب را تکمیل تــر کنــد و پیــش ببــرد.
کنــار هــم  در بخــش کارفرمایــی هــم همیشــه گاردگیــری از جانــب آن هــا وجــود داشــته اســت، ولــی مــا می آییــم و مســائل کارفرمایــی و کارگــری را در 
کــه مســئله را از بعــد  بررســی می کنیــم، به عنــوان مثــال کشــتی X دچــار مشــکل شــده و نفــر روی کشــتی هــم دچــار مشــکل شــده، مــا می گوییــم 
ــا  ــود. ی ــع می ش ــیر منتف ــن مس ــم از ای ــک ه ــت مال ــود و آن وق ــا می ش ــتی ره ــا کش ــم ب ــا کنی ــر را ره ــم نف ــا می خواهی ــی م ــم و وقت ــری می کنی ــر پیگی نف
کــه بــه ســمت ونزوئــا می رفتنــد تهدیــد شــدند، مــا بــه هیــچ وجــه وارد  هنگامی کــه پنــج نفــر از کاپیتان هــای مــا را تحریــم کردنــد، یــا کشــتی هایی 
کــه اعضــای مــا روی کشــتی هســتند و ایــن کشــتی ها در حــال انجــام کار عــادی دریانــوردی و تجــاری خــود  بحــث کشــتی و بــار آن نشــدیم و گفتیــم 
کــه انجــام  ع شــد. در ســند چالــش تمــام مکاتبــات و نامه نگاری هایــی  ح موضــو کــرده، بــه ایــن ســبک طــر هســتند و کشــور آمریــکا آن هــا را تهدیــد 
کــه بــا اتحادیــه آمریــکا، معــاون ســازمان ملــل، دبیــر کل ITF صــورت گرفــت موجــود اســت. راه انــدازی  شــد، فشــارهای بین المللــی و صحبت هایــی 
هشــتگ در توییتــر بــرای حمایــت از دریانــوردان کشــتی ها. در ظاهــر امــر بــرای مــا کشــتی و مســائل سیاســی مهــم نیســت، بلکــه مهــم نفــرات روی 
کشــتی و دریانــوردان هســتند و بــه ایــن ســبک مــا مســائل را جلــو برده ایــم. لــذا اعتمــاد کارفرمــا هــم بــه مــا جلــب شــد؛ یعنــی بــا کارفرمــا بــا ایــن گویــش 
کــه انجمــن صورت مســئله نیســت و بخشــی از پاســخ اســت و بــه ایــن ســبک بــه آن نــگاه کنیــد تــا توانســتیم کارفرمــا را در ایــن زمینــه  پیــش رفتیــم 
گــر می خواهیــد بــه منافــع و حقــوق خــود برســید بایــد در ایــن ظــرف  مجــاب کنیــم. درواقــع مــا یــک بــازی را راه انداختیــم کــه آقایــان کارگــر و کارفرمــا، ا
کــه وجــود  بــازی کنیــد. بــا دولــت هــم از طریــق مباحــث ملــی و امنیتــی پیــش رفتیــم و گفتیــم هنگامی کــه دولــت ایــران بــه خاطــر مســائل سیاســی 
کــه مــوارد بســیاری دارد ماننــد بازدیــد از نفت کــش  دارد در خیلــی از مــوارد نمی توانــد حــرف خــودش را بزنــد مــا بــه جــای آن مســائل را حــل می کنیــم 
stena impero کــه جــو بســیار بــدی علیــه ایــران در مجامــع بین المللــی بــه دلیــل در اختیــار گرفتــن همیــن نفت کــش انگلیســی ایجــاد شــده بــود کــه مــا 
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کــه مقــرر آن در لنــدن اســت، روی کشــتی رفتیــم و وضعیــت  ســریعًا رفتیــم صحبــت کردیــم و بــه نمایندگــی از ITF، به عنــوان یــک نهــاد بین المللــی 
دریانــوردان را بررســی کردیــم و گــزارش صحیــح را دادیــم کــه همه چیــز خــوب اســت و غــذا و تلفــن دریانــوردان برقــرار اســت و هیــچ اتفاقــی بــرای آن هــا 
ــر می گیــرد )دریایــی، هوایــی،  کــرده بودنــد، چــون ITF مباحــث حمل ونقــل را هــم درب کــه اعتصــاب  ــا در بحــث کامیون دارانــی  نیفتــاده اســت و ی
کــه می توانــد از ظرفیت هــای انجمــن اســتفاده  جــاده ای(، پیگیری هــای الزم را انجــام دادیــم. لــذا از ایــن طریــق دولــت هــم بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه همــه این هــا از مزیت هــای  ــد  ــه مشــکل می خــورد به خصــوص در حــوزه بین الملــل ســراغ انجمــن می آی کــه ب کــه در هــر مــوردی  ــا جایــی  کنــد ت
ــا ایــن ظرفیــت  ــد، ام ــت توانســته ایــن ظرفیــت را ایجــاد کن ــدون حرکتــی از ســمت دول ــع انجمــن به صــورت خودجــوش و ب انجمن هاســت. درواق
کــه میــزان مشــارکت عمومــی  هنــوز پایــدار و ریشــه دار نشــده و بــرای ریشــه دار شــدن بایــد مســائل فرهنگــی انجــام شــوند و ایــن زمانــی اتفــاق می افتــد 
گــر کســی آنجــا قــرار  کــه می گفتنــد افــراد انجمــن دست نشــانده هســتند و ا کــه از بعــد کارگــری  افزایــش پیــدا کنــد. عمــًا می تــوان گفــت مــا دو معضلــی 
می گیــرد تنهــا به عنــوان ســکوی پرتــاب بــه جایگاهــش نــگاه می کنــد و بــه دنبــال اهــداف و منافــع شــخصی خــودش اســت و اینکــه انجمــن توانایــی 

انجــام کاری نــدارد را در انجمــن خودمــان تــا حــدودی پشــت ســر گذاشــتیم.
کــه  کمیتــی حــوزه دریایــی کشــور، وزارت راه و ترابــری  ــا ســازمان بنــادر به عنــوان ســازمان حا در حــال حاضــر انجمــن مــا ارتباطــات بســیار خوبــی ب
کثــر جلســات در حــد حضــور وزیــر و معــاون وزیــر انجمــن مــا حضــور دارد، بــا وزارت خارجــه در خیلــی از مباحــث همــکاری تنگاتنــگ داریــم، بــا  در ا
وزارت کار و حــدود پنــج اداره کل آن مرتبــًا تعامــل داریــم در مباحــث مربــوط بــه ســامانه کاریابــی، قــرارداد کار دریایــی، روابــط کار، طبقه بنــدی کار 
کــه  در شــرکت های دریایــی و امثالهــم. بــه عنــوان مثــال بحــث بیمــه تکمیلــی دریانــوردان را در مهرمــاه راه انــدازی کردیــم و این هــا مــواردی بودنــد 
کــه ایــن مباحــث حتــی بــه بودجــه هــم نیــاز ندارنــد و فقــط هماهنگــی، همدلــی و  مــا بــا دســت خالی و بــدون بودجــه پیــش بردیــم و اثبــات کردیــم 
ــرار  ــر می شــود و نفــرات صالحــی هــم در آن ق ــر رود قــدرت عمــل مجموعــه بهت همفکــری می خواهــد و در ایــن راه هرچقــدر مشــارکت عمومــی باالت

خواهنــد گرفــت و آن نفــرات بــه اتــکای آن مشــارکت بــاالی عمومــی می توانــد بهتــر مــوارد و مباحثــش را پیگیــری کنــد.

کــه در نظــام اداری و بوروکراســی در مســیر پیشــبرد مباحــث و مــوارد مــورد نظــر خــود بــا آن هــا مواجــه شــده اید چــه   ● مشــکالتی 
چیزهایــی بوده انــد؟

چــون در حــوزه دولتــی از ســمت بــاال و اینترنشــنال ورود کردیــم و در حــوزه کارفرمایــی ســعی کردیــم از بــاال ورود کنیــم، توانســتیم مدیــران را بــرای 
کــه شــاه می بخشــد و تمــام هماهنگی هــا انجــام می شــود و بــرای اجــرا  کنیــد  کنیــم، ولیکــن این طــور فــرض  همراهــی در ایــن داســتان مجــاب 
ــه مشــکل می خــورد. به عنــوان مثــال قــرارداد کار دریایــی یکــی از الزاماتــی اســت  کــه در اجــرا ب ــی نمی دانیــم چــه اتفاقــی می افتــد  هــم مــی رود، ول
کــه بیــن وزارت کار و ســازمان در مباحــث مختلــف، چــه شــخصی و چــه  کار بایــد پیگیــری کنــد، امــا بــه دلیــل اختافــات و رقابت هایــی  کــه وزارت 
مدیریــت وجــود دارد، اجــرای ایــن مســائل در دســت اندازهای اداری قــرار می گیرنــد، بــا اینکــه تأییدهــای الزم را گرفته انــد و همــه صحبت هــا و 
کــه در ایــن  هماهنگی هــا صــورت گرفتــه، جلســات کارشناســی بــه مــدت دو ســال به طــور مــداوم بــا ســماجت انجمــن و بــا حضــور تمامــی نهادهایــی 
کــه ایــن  مســئله درگیــر بودنــد ماننــد اتحادیــه مالــکان شــناورها، ســازمان بنــادر، وزارت کار و مجموعه هــای مختلــف برگــزار شــده اند، ولــی زمانــی 
کــه مدیــرش امضــا  کــه جالــب اینجاســت  قــرارداد کار دریایــی نهایــی شــده و همــه آن را امضــا می کننــد، بــه خاطــر امضــای یــک نفــر از کارشناســان 
کــه قــرار بــود النــچ شــود اآلن کــه دی مــاه اســت النــچ نشــده؛ یعنــی ایــن آقــا )کارشــناس( بــا ایــن کارش باعــث  کــرده اســت، اجرایــی نشــده و از مهرمــاه 
کــه می توانســت طــی چنــد مــاه تمــام شــود دو  کــه در آن جلســات هــم تــا توانســتند ســنگ اندازی کردنــد و جلســاتی  شــده چهــار تــا پنــج مــاه بمانــد 

ســال بــه طــول انجامیــد و اجــرای آن بــه تعویــق افتــاد.
گــر به صــورت ســاختارمند بخواهــم بگویــم: اول نبــود یــک سیاســت کان و کلــی در ارتبــاط بــا تمامــی مباحــث، به عنــوان مثــال بگوییــم چشــم انداز  ا
ــد ایــن نقــش معیــن را داشــته باشــد در ایــن مســیر. در حــال حاضــر  ــوردان بای ــرود و انجمــن دریان ــه یــک ســمت می خواهــد ب صنعــت دریایــی مــا ب
کــه بــا آمدنــش انجــام می دهــد؛ یعنــی  به صــورت ســلیقه ای مباحــث پیــش می رونــد، هــر وزیــری یک طــور عمــل می کنــد، بــا انتصاباتــی هــم 
ــی در حــد یــک کاغــذ  ــم و بارهــا در جلســاتش هــم حضــور داشــتیم، ول ــدارد نداشــته باشــیم بلکــه داری سیاســت های کان نداریــم، البتــه امــکان ن
ــا سیاســت ها خیلــی فضایــی فکــر  ــا واقعیت هــای موجــود هم خوانــی ندارنــد؛ ی نوشــته هســتند ایــن سیاســت ها و اجــرا یــک چیــز دیگــری اســت و ب
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شــده اند و ضمانــت اجــرا ندارنــد، یــا مجــری صاحیــت الزم را بــرای اجــرا و نیــت و اهمیــت اجــرای آن را نــدارد و یــا اینکــه شــرایط نامناســب اســت، 
ع مربــوط بــه سیاســت های کان اســت؛ یعنــی سیاســت گذاری های کان منطبــق  ج نیســت. لــذا یــک موضــو درهرصــورت از ایــن چنــد حالــت خــار

کــه در ایــن سیاســت های کان نقــش هــر بخشــی می توانــد مشــخص شــود. ــا شــرایط موجــود نیســت  ب
کــه مجلــس هــم رفتیــم  کــه بــه آن هــا پرداختــه نشــده. مــا اخیــرًا یــک ســند چالــش تدویــن کردیــم  کــه حتــی دو دهــه اســت  مشــکاتی وجــود دارد 
کــرد و مشــکاتی  و ارائــه دادیــم، دربــاره چالش هــای صنعــت دریایــی در حــوزه محــدود و نامحــدود. انجمــن به عنــوان یــک ان جــی او بررســی 
ــی  ــازمان های نظارت ــا س ــه داد. آی ــش ارائ ــند چال ــک س ــب ی ــرد و در غال ک ــنگین  ــده را سبک س ح ش ــا آن مطر ــه ب ک ــی  ــده و مباحث ع ش ــو ــه آن رج ــه ب ک
گرفتــن راه کار بــرای آن هــا ندارنــد؟ قاعدتــًا و قطعــًا بهتــر از مــا  کمیتــی چنیــن ظرفیتــی بــرای شناســایی چالش هــا و در نظــر  و مجموعه هــای حا
ــا  ــه م ک ــی  ــال یکــی از معضات ــل نشــدند، به طــور مث ــوز ح ــا ســه دهــه هن ــا نزدیــک دو ت ــی چــرا ایــن چالش ه ــد، ول ــام دهن کار را انج ــد ایــن  می توانن
ــور  ــوزه اداره کل ام ــه در ح ک ــی  ــم جوان ــک تی ــری ی ــا به کارگی ــادر و ب ــازمان بن ــاش س ــا ت ــبختانه ب ــدیم و اآلن خوش ــه ش ــا آن مواج ــل ب ــال قب ــد س چن
ــام  ــه ن کــه بحثــی ب ــود  ــد؛ به عنــوان مثــال ســال های ســال ب ــد و آن فضــا را تغییــر دادن کــه واقعــًا افــراد باانگیــزه و توانمنــدی بودن ــوردان آورد  دریان
کنتــرل و فیلترینگــی دریانــورد وارد دانشــگاه ها می کردیــم و آمــوزش می دادیــم، درصورتی کــه  کارورزی داشــتیم و همین طــور بــدون هیچ گونــه 
کــه بایــد روی زمیــن  ایــن افــراد حتمــًا بایســتی دوره کارورزی؛ یعنــی شــش مــاه روی کشــتی را طــی کننــد و کارورزی روی کشــتی نســبت بــه افــرادی 
کــه البتــه ایــن یــک هزینــه  کنــد  ــا درســش را تمــام  کنــد ت کار  ــا فــرد بتوانــد روی آن  کار کننــد خیلــی متفــاوت اســت؛ یعنــی بایــد یــک کشــتی باشــد ت
کــه آمــده بودنــد و بــا توجــه بــه اینکــه پیش بینــی الزم در سیاســت کان وجــود نداشــت نزدیــک ســیصد  هنگفتــی دارد و تعــداد زیــادی از افــراد بودنــد 
کــه خیلــی از آن هــا مجبــور بــه تــرک تحصیــل شــدند. نهایتــًا یک ســری  الــی چهارصــد نفــر نتوانســته بودنــد ایــن دوره را طــی کننــد و مــدرک بگیرنــد؛ 
ــد. همیــن حرکــت  ــد و مشــکل را به صــورت موقــت برطــرف کردن ــراد را بیــن کشــتی ها تقســیم کردن ــد و به صــورت موقــت اف ــراد پیگیــری کردن از اف
ــام  ــه انج ک ــرمایه گذاری هایی  ــث س ــه در بح ــی، چ ــث آموزش ــه مباح ــانی، چ ــع انس ــه در مناب ــدارد، چ ــود ن ــت گذاری کان وج ــه سیاس ک ــان داد  نش
می شــود؛ به طــور مثــال در صنعــت دریایــی، کشتی ســازی مــا کــه بــا کــره جنوبــی باهــم شــروع کردیــم، ولــی اآلن کــره جنوبــی یکــی از غول هــای بــزرگ 
ــری توانســتیم یک ســری شــناورهای  ــا زور و تــاش و هزینه هــای چندیــن براب ــوز در ســاخت یک ســری کشــتی ها ب ــا هن کشتی ســازی دنیاســت و م
ــد در  ــه بای ک ــرا صنعــت دریایــی صنعــت مــادر اســت؛ یعنــی صنعتــی اســت  ــع؛ زی ــا هــزار مشــکل و مان ــر طراحــی کنیــم و بســازیم، آن هــم ب کوچک ت
کــه گفتــه  کنــارش صنعت هــای دیگــر هــم قــرار بگیرنــد تــا بتوانــد خروجــی موردنظــر را داشــته باشــد. همــه ایــن توضیحــات و مثال هــا بــرای ایــن بــود 
کــه تدویــن کرده ایــم مثــل چشــم انداز 1400  شــود مــا سیاســت گذاری کان نداریــم و منطبــق بــا واقعیت هــا نیســت و نتوانســته ایم سیاســت هایی را 

و 1404 و امثالهــم بــه نتیجــه مطلــوب برســانیم.
ــه از  ک ــزرگ و هوشــمند  ــم، شــناورهای ب ــام اتونومــوس داری ــه ن ــا یــک مبحثــی ب ــال م ــم به روزرســانی اســت؛ به طــور مث ــا داری ــه م ک ع دومــی  موضــو
کــه دارد شــاید تــا ســه الــی چهــار ســال دیگــر در خلیــج فــارس هــم ورود کنــد، ســؤال مــا اینجــا ایــن  ســال 201۷ شــروع شــده و بــا ایــن شــتاب رشــدی 
اســت کــه صنعتــی کــه در حــال ایجــاد اســت و می توانــد یــک رگولوشــن و یــک انقابــی در صنعــت دریایــی دنیــا بــه وجــود آورد، چــه در بحــث قوانیــن 
کار بیــکار خواهــد شــد، آیــا آموزش هــای الزم را در ایــن زمینــه در نظــر گرفته ایــم و  رفت وآمــد و چــه نیــروی کار، وقتــی شــناور هوشــمند باشــد نیــروی 
کــه آمادگــی پذیــرش آن را نداشــته باشــند و یــک فرصــت  پیش بینی هــای الزم را انجــام داده ایــم؟ ایــن یــک تهدیــد اســت، تهدیــد بــرای کشــورهایی 
ع صنعــت باعــث ورود مهارت هــای جدیــد  بــرای کشــورهایی اســت کــه آمادگــی پذیرشــش را داشــته باشــند و پیش بینــی کــرده باشــند، چــون ایــن نــو
کــه آن کشــور مهارت هــا را آمــوزش دهــد و بســتر اســتفاده از آن را  می شــود و ایــن یــک تهدیــد شــغلی نیســت بلکــه یــک فرصــت اســت، بــه شــرطی 
کــه  کــه آمادگــی بــرای تغییــرات بــه روز را نداریــم و یــک مصرف کننــده صــرف هســتیم، می گذاریــم  کــرده باشــد. البتــه بحــث دیگــر ایــن اســت  فراهــم 
تحــول و تغییــرات بیایــد، موبایــل بیایــد، شــبکه های اجتماعــی بیایــد بعــد تــازه شــروع می کنیــم بــه بگیروببنــد و بســتن؛ یعنــی همیشــه مــا عقبیــم، 
گــر یــک شــناور اتونومــوس وارد آب هــای ایــران بشــود چنــد تــا از بندرهــای مــا قابلیــت  در بحث هــای فرهنگــی و اجرائیــات همیشــه عقــب بودیــم. ا
کــه بخواهــد بیاییــد مــا بتوانیــم آن را پذیــرش کنیــم، درصورتی کــه اصــًا  کــه در ده ســال آینــده  پذیــرش آن را دارنــد؟ مثــًا برنامه ریــزی کردیــم 
کــه خــودش در آن پســت قــرار دارد پیگیــری  ــازه زمانــی  کــه می آیــد بــرای ب ــا وکیلــی  ــا رئیــس ی فکــرش را نمی کننــد و برایشــان مهــم نیســت، وزیــر ی
الزم را انجــام می دهــد، می گویــد مــن یــک دوره چهارســاله هســتم و در دوره مــن خبــری نشــود و همه چیــز آبــاد و به ســامت طــی شــود و تمــام شــود.
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کثــرًا یــک  کثــر افــرادی کــه در ایــن شــرکت هســتند، مدیــران و افــرادی کــه کنترلــی بــر آن دارنــد، ا مــن اآلن خــودم در شــرکت ملــی نفــت ایــران هســتم، ا
کــه چــه فضاحتــی بــه بــار می آیــد! همه چیــز در حــال از بیــن رفتــن اســت و اصــًا بــرای آن هــا مهــم  الــی دو ســال دیگــر بازنشســته می شــوند. ببینیــد 
نیســت، چــون شــرکت از منابــع ملــی اســت و در دســت دولــت و در ایــن شــرایط مدیــر مســائل را از ســر خــودش بــاز می کنــد تــا آن بــازه زمانــی طــی شــود، 
کــه مــن بــودم ایــن سیســتم را نگــه داشــته  ِکــَرش هــم بکنــد تــا هنگامی کــه دارد مــی رود بگویــد تــا زمانــی  کــه سیســتم  اتفاقــًا از خدایــش هــم اســت 

کــرد. ایــن را مــن بارهــا از زبــان مدیرانــش شــنیده ام. ایــن وضعیــت مملکــت ماســت. کامــًا کــرش  بــودم و بــا رفتــن مــن سیســتم 

کــه یــک ســند راهبــردی مشــخصی در قســمت های مختلــف کشــور وجــود   ● گفــت  بــا توجــه بــه صحبت هــای شــما می تــوان 
گرفتــه باشــد و بــا رفت وآمــد افــراد و پیشــرفت تکنولــوژی و ســایر مســائل بــه اهــداف  کــه ایــن آینده نگــری در آن مدنظــر قــرار  نــدارد 

کنیــم. بلندمــدت دســت پیــدا 
بلــه یکــی ایــن قضیــه اســت و یکــی هــم اینکــه متأســفانه چــون ســاختار مــا ســاختار دولتــی اســت و همه چیزمــان دولتــی و حکومتــی اســت، موجــب 
گــذرگاه و کاروانســرا بــه آن  کــه در یــک ســازمان در حــال فعالیــت هســتند به عنــوان یــک  شــده تــا بــه دنبــال بــازده و بهینه ســازی نباشــیم. افــرادی 
نــگاه می کننــد، یــک بــازه زمانــی هســتیم و می رویــم. لــذا هیچ وقــت سیاســت بلندمــدت امــکان بــروز و اجــرا پیــدا نمی کنــد. به طــور مثــال بویوهایــی 
کــه می بینیــد در دریاهــا بــرای آنالیــز دیتــای قــدرت و ســرعت مــوج قــرار می دهنــد، ده ســال زمــان می بــرد تــا یــک دیتــا دقیــق گرفتــه شــود و بــر اســاس 
ــر اســاس همــان ســازه های نفتــی،  ــر از ســه متــر بیایــد و ب ــا مــوج باالت آن می گویــد برفــرض مثــال طــی یکصــد ســال آینــده امــکان نــدارد در ایــن دری
کــه در دریــا می ســازند بــر اســاس آن ارتفــاع مــوج محاســبه شــده بــا یــک ضریبــی در نظــر می گیرنــد، امــا در ایــران  اســکله ای، جتــی و هــر ســازه دیگــر 
گــر مدیــری امســال شــروع بــه انجــام  هیچ وقــت ایــن داده هــا به طــور کامــل جمــع نشــده اند، زیــرا یــک پروســه ده الــی پانــزده ســاله نیــاز دارد؛ یعنــی ا
کــه مــن بــرای چــه خــودم  کثــر مدیــران می گوینــد  کنــد پانــزده ســال بعــد خروجــی می دهــد و بودجــه ســنگینی هــم می خواهــد، ازایــن رو ا ایــن پــروژه 
را اذیــت کنــم و ده ســال دیگــر یــک مدیــر دیگــری از آن اســتفاده کنــد و مــن تــا پانــزده ســال دیگــر در ایــن پســت نخواهــم بــود پــس چــرا بایــد خــودم 
را اذیــت کنــم و بــرای خــودم دردســر درســت کنــم! بــه همیــن راحتــی باعــث شــده یــک مســئله ابتدایــی مــا ســال ها دچــار مشــکل باشــد، یــا مصادیــق 

بســیار زیــاد دیگــر.
پــس سیاســت های کان وجــود نــدارد، آینده نگــری نمی شــود و ســوم اینکــه بــه دلیــل ســاختار حکومتــی و دولتــی مــا دلســوزی الزم بــرای ســرمایه 
ــا تغییــر مدیریت هــا ایــن  کــه بایــد وجــود داشــته باشــد را نــدارد و افــراد به صــورت مقطعــی بــه آن نــگاه می کننــد، چــون ب و بهینه ســازی و بازدهــی 
کــه وجــود دارد عــدم شــفافیت در قوانیــن، ضوابــط و  سیاســت گذاری ها تغییــر می کننــد، مثــل قضیــه آزادراه تهــران شــمال؛ و چهارمیــن موضوعــی 
کــه در ســازمان ها و در  ارتباطــات بیــن ســازمانی اســت و ایــن عــدم شــفافیت خیلــی مســئله اســت، در خیلــی از مســائل سیاســت گذاری و اجرائیاتــی 
صنعــت صــورت می گیــرد متأســفانه شــفافیت، پویایــی و مشــارکت عمومــی الزم وجــود نــدارد. ایــن هــم یکــی از مســائلی اســت کــه مــا به طــور مرتــب بــا 
کــه مــا پیگیــری کردیــم و افــراد بــه هــم پــاس می دادنــد. وقتی کــه از پاییــن بــه بــاال می آییــم همیشــه  آن مواجــه شــدیم. به طــور مثــال مســائلی بــوده 
کــه از بــاال بــه یــک ســازمان فشــار می آوریــم، آن ســازمان ایــن درخواســت را یــک ابــزار می کنــد تــا بــر ســر  مــورد بی مهــری قــرار می گیریــم و وقتــی هــم 
کــه مربــوط بــه دو وزارتخانــه اســت و از طریــق وزارتخانــه بــه نتیجــه نمی رســد، از بــاال  رقیــب مقابلــش بکوبــد. به طــور مثــال یــک درخواســتی آمــده 
کــه دیگــر نمی توانــد ایــن نیــاز را رد کنــد، ولــی ســعی می کنــد از آن  کــه اقــدام می شــود، نهایتــًا بــه اداره کل می رســیم  )رهبــری یــا ریاســت جمهوری( 
شــانه خالــی کنــد، چیــزی کــه همیشــه وجــود دارد مثــًا در ماجــرای بــوی نامطبوعــی کــه در تهــران بــود هرکــدام بــه دیگــری پــاس می دادنــد و از آنجــا 
کــه وجــود بــو را نمی توانســتند انــکار کننــد تقصیــر را بــه گــردن یکدیگــر می انداختنــد و در آخــر هــم مشــخص نشــد کــه علــت آن چــه بــود کــه در مباحــث 
کمیتــی می شــود. مشــکل فرهنگــی هــم در بخــش کارگــری و  کمیتــی هــم شــاهد آن هســتیم و ایــن مشــکات مربــوط بــه بخــش حا ســازمانی و حا
کارفرمایــی همچنــان وجــود دارد، امــا مــا تــاش خودمــان را می کنیــم، ولــی فرهنــگ هــم بــا تبصــره و قانــون و مــاده و در کوتاه مــدت ایجــاد نمی شــود 
کــه خوشــبختانه  کــه مســیری  و یــک پروســه چندیــن ســاله و چندیــن دهــه نیــاز دارد تــا بــه نتیجــه برســد. یکــی از دغدغه هــای ذهنــی مــا ایــن اســت 
تــا اآلن به خوبــی پیــش رفتــه را پایــدار کنیــم و رشــد آن را بــه یــک مجموعــه یــا فــرد خــاص مرتبــط نکنیــم و بتوانیــم آن را ادامــه دار کنیــم، لــذا یکــی از 

کــه خوشــبختانه کم کــم دارد جــا می افتــد. گفتمان هــای بیــن جامعــه دریایــی مباحــث صنفــی و انجمنــی اســت 
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شما در صنف خودتان برای مسائل فرهنگی چه اقداماتی انجام داده اید؟  ●
بهتریــن کار مســائل مباحــث فرهنگــی اقــدام عملــی اســت. چــون باورهــا بــر ایــن بــود کــه انجمن هــا دســت نشــانده اند، تــاش کردیــم در یــک فرآینــد 
کــه انجمن هــا هــم می تواننــد کاری  متکــی بــه خــود به صــورت مســتقل اقــدام کنیــم. توانســتیم اعتمــاد عمومــی را جلــب کنیــم و اثبــات کنیــم 

بکننــد.

در ارتباط با مسائل نظام اداری کشور چه راهکارهایی را پیشنهاد می دهید؟  ●
یــک سیســتم نظارتــی بایــد داشــته باشــیم. یکــی از راه هــا کــه خوشــبختانه مــا انجــام دادیــم ایــن اســت کــه مــا یک ســری جلســات و گردهمایی هــای 
ســاالنه و ماهانــه را ایجــاد کنیــم و بــا ســازمان ها و مجموعه هــای مربوطــه ارتبــاط و رابطــه اعتمــاد متقابــل خوبــی را ایجــاد کنیــم و از طریــق آن هــا 
کــه ایــن مشــکات و  گــر مــا در بدنــه ســازمان و کارشناســی آن بــه مشــکاتی برخوردیــم، آیــا یــک نهــاد نظارتــی داریــم  اقدامــات را پیــش ببریــم، امــا ا
کــه ایــن مــوارد حتمــًا بایــد انجــام شــوند؟ مشــکل اینجاســت  ایــن ســازمان را بررســی کنــد؟ کنتــرل کنــد و گــوش شــنوا داشــته باشــد و دســتور دهــد 
ح کنیــم و یک ســری  کــه مــا بایــد شــکایت قاضــی را پیــش خــود قاضــی ببریــم؛ یعنــی بایــد دوبــاره برویــم در آن جلســات و بــا حضــور همان هــا مطــر
قــول و مســاعدت هایی را بگیریــم و شــاید هــم به طورکلــی تغییــر رویــه بدهنــد و نهایتــًا بــه نتیجــه مطلــوب نرســد و مــا بــا یــک رونــد فرسایشــی 
کــه هنگامی کــه یــک تفاهم نامــه میــان دو  کــه هســت بایــد نهادهــای نظارتــی وجــود داشــته باشــند، همان طــور  مواجــه می شــویم. یکــی از مســائلی 
وزارتخانــه و یــا دو کشــور برقــرار می شــود یــک نهــاد ناظــر بایــد آن را فالــوآپ بکنــد و ضمانــت اجــرای آن باشــد، مــا ایــن ضمانــت اجرایــی را نداریــم، 
گهــان مدیــرکل  کــرده و در حــال انجــام و پیشــروی بــوده و نا کــه به عنــوان مثــال مــا اداره کل فــان وزارتخانــه یــک توافقنامــه را بــا مــا امضــا  بــوده 
کــه آمــده گفتــه مــن ایــن را قبــول نــدارم، درحالی کــه ایــن بــرای همــان وزارتخانــه اســت و بــا تغییــر افــراد نبایــد  عــوض شــده اســت و مدیــرکل جدیــد 
کــه بایــد ایــن مباحــث نظارتــی و ضمانــت اجرایــی  کــه وجــود دارد ایــن اســت  ــذا یــک مســئله ای  ــا آن مواجــه شــدیم. ل رویــه تغییــر کنــد، ولــی مــا ب
کردنــد  گــر افــراد تغییــر  کار پیــش رود و ا گــر رابطــه یــک مدیــرکل بــا مــن خــوب اســت  کــه ا تفاهم نامه هــا وجــود داشــته باشــد و این طــور نباشــد 
همه چیــز کنســل شــود. بایــد یــک ســاختار و مکانیســم تعریف شــده ای در روابــط و عنوان هــا وجــود داشــته باشــد. بایــد یــک سیســتم پویــا، چابــک 
ــور  ــه ظه ــه منص ــا ب ــی از آن ه ــداد باالی ــی تع ــتیم، ول ــدی داش ــاد و مفی ــی زی ــای خیل ــا تفاهم نامه ه ــًا م ــد. اتفاق ــته باش ــود داش ــرا وج ــت اج ــا ضمان و ب
کــه مــا را توبیــخ کنــد، ضمانــت اجرایــی نــدارد. یــک مســئله هــم ایــن اســت  گــر هــم اجــرا نشــد کســی نمی آیــد  نرســیده اند، زیــرا ســازمان ها می گوینــد ا

کــه نســبت بــه تعهــدات خودشــان پایبنــد باشــند. کــه بایــد ایــن بــاور را در میــان افــراد ایجــاد کنیــم 

کارگری می توانند در شکل گیری این نظارت تأثیرگذار باشند؟  ● آیا صنف های 
کــه ایــن انجمن هــا از یــک پشــتوانه عمومــی  ســازمان ها و ادارات انتصابــی و انجمن هــا انتخابــی هســتند، زمانــی انجمن هــا می تواننــد مؤثــر باشــند 
گــر نتوانــد بــا ایــن انجمــن تعامــل خوبی  باالیــی برخــوردار باشــند و آن رئیــس، کارفرمــا یــا هــر کســی کــه در طــرف مقابــل قضیــه قــرار دارد درک کنــد کــه ا
کــه در حــال انجــام اســت بــرای آن ایجــاد کنــد، زیــرا از یــک پایــگاه رأی  داشــته باشــد، ایــن انجمــن می توانــد هزینه هایــی را در امــور و فعالیت هایــی 
ع برخــورد متفــاوت خواهــد شــد؛ یعنــی مجموعه هــای کارگــری در گام اول فقــط بــا افزایــش میــزان مشــارکت خــود و  باالیــی برخــوردار اســت، لــذا نــو

حضــور مطالبه گــر در چارچــوب قانــون از انجمن هــای خــودش می توانــد ایــن فضــا را ایجــاد کنــد.

که فرمودید دخالت های سیاسی می تواند مانع بزرگ تر شدن این انجمن ها شود!  ● اما همان طور 
صــد درصــد! مــا یــک بحثــی را داریــم بــه نــام فدراســیون ها یــا کانون هــا. مــن یــک جلســه ای در اتحادیــه فین مــار، ریــو، صحبــت می کــردم. روزی 
کــرده بودنــد و داشــتند وزیــر راه و ترابــری را جابه جــا می کردنــد، انجمــن  ح  کــه یــک بحثــی مطــر کــه مــا بــا ایــن اتحادیــه جلســه داشــتیم دیــدم 
کــه مــا نزدیــک 200 هــزار نفــر عضــو داریــم! متوجــه شــدم  کــه چطــور اتفــاق می افتــد، گفتنــد  داشــت وزیــر جابه جــا می کــرد! مــن از ماجــرا پرســیدم 
کنــار یکدیگــر یــک فدراســیون تشــکیل داده انــد  کــه خــود انجمــن فین مــار متشــکل از انجمن هــای تخصصــی دیگــری اســت؛ یعنــی انجمن هــا در 
کــرز  کــه قــدرت چانه زنــی و اثرگذاری شــان بــاال رود. به عنــوان مثــال انجمــن دریانوردانشــان، انجمــن کارگــران بنــدری )کــه دا و ایــن باعــث شــده 
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ــان، انجمــن افســران و انجمــن نیــروی  کــه در رودخانه هــا فعالیــت می کننــد(، انجمــن ملوان ــاژ )شــناورهایی  ــه آن هــا می گوینــد(، انجمــن کاپوت ب
کــه از اتحادیــه آمریــکا داشــتم، یکــی از قوی تریــن انجمن هــای  کنــار هــم ایــن فدراســیون را تشــکیل داده بودنــد، یــا در بازدیــدی  دریایــی، همــه در 
آن هــا انجمن هــای نیــروی دریایی شــان بــود؛ یعنــی نظامی هــا هــم انجمــن داشــتند، ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران اصــًا نظامیــان حــق و حقــوق 
کــه مــا انجــام دادیــم ایــن  هیچ گونــه فعالیتــی در مباحــث اینچنینــی را ندارنــد. در هــر صــورت ایــن مباحــث یــک مقــدار مســائل پایــه ای اســت. کاری 
بــود کــه انجمــن بندرعبــاس، انجمــن صنفــی گنــاوه را پیــدا کردیــم و دنبــال ایــن هســتیم کــه ایــن انجمن هــا را پیــدا کنیــم و ایــن انجمن هــا در حــوزه 
کــه حتــی  کنــار هــم قــرار بدیــم و تشــکیل یــک فدراســیون دریایــی بدیــم. یکــی از آرزوهایمــان ایــن اســت،  بنــدری و کارگــران بنــدری و امثالهــم را در 
کــه فدراســیون  کــه بــه تهــران بیاینــد و صحبت هــای اولیــه انجــام شــده  بــرای تحقــق آن بــه هزینــه خودمــان بندرعبــاس و بوشــهر را دعــوت کردیــم 
کســیون های تخصصــی دریایــی داشــته  ــا فرا کــه مــا انجمن هــا بایــد ارتباطــات خوبــی را ب دریایــی داشــته باشــیم؛ و یــک مســئله دیگــر ایــن اســت 
کــه  کســیون ها هــم  کســیون های تخصصــی عمرانــی و دیگــر فرا کســیون های دریایــی مجلــس، یــا فرا باشــند، ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت؛ یعنــی فرا
گــر ایــن هســت بایــد ایــن ارتباطــات را بــا انجمن هــا کــه به نوعــی می تــوان گفــت بخشــی از جامعــه را نمایندگــی می کننــد،  ظاهــرًا نماینــده مردم انــد و ا
مرتبــط در مســائل تخصصــی حفــظ کننــد و بــا آن هــا در تعامــل باشــند، ولــی ایــن اتفــاق نیفتــاده و همیشــه مــا بــه زور رفتیــم و یــک مســئله ای را بــه 

کســیون ها منتقــل کرده ایــم و این هــا هــم مرتــب پشــت گــوش انداختنــد. ایــن فرا
گــر حــذف کنیــد  کــه وجــود دارنــد و شــما نمی توانیــد آن هــا را حــذف کنیــد و ا مباحثــی ماننــد انجمن هــا، اتحادیه هــا و ســندیکاها چیزهایــی هســتند 
از یک ســری امتیــازات محــروم خواهیــد شــد ماننــد چیــن، ولــی چیــن هــم بــرای آن هــا جایگزیــن گذاشــته اســت و از حــزب کمونیســت خــود بــرای 
کــه ایــن را  ایــن مباحــث اســتفاده می کنــد، آن هــا شــوراهای مختلــف دارنــد و بــا ایــن حــزب تــوده و شــوراها کل جامعــه را هدایــت می کننــد، ولــی مــا 
ــدار ندارنــد، به عنــوان مثــال فــرض  کــه وجــود دارنــد هیچ وقــت حالــت پای نداریــم از صنــف اســتفاده می کنیــم، حــال ایــن اصنــاف و جریان هایــی 
غ را پاییــن بیاوریــد، هیــچ اقدامــی صــورت نمی گیــرد و هیــچ حرف شــنوی وجــود نــدارد،  گــر رئیــس یــک صنــف بیایــد و بگویــد مثــًا قیمــت مــر کنیــد ا
کــه حــاال حاالهــا کار دارد، ولــی مــا نمی توانیــم اآلن در آن ســطح نــگاه کنیــم، بحــث نظــام اداری  لــذا حالــت دکــور ماننــد دارد. این هــا مــواردی اســت 
کــرد  کــه شــما می گوییــد واقعیتــش مــن فکــر نمی کنــم تــا یــک دهــه دیگــر مــا بتوانیــم وارد ایــن فازهــا شــویم، ولــی بایــد ریزریــز از یــک نقطــه ای آغــاز 
ــا شــتاب و حساب شــده تر پیــش مــی رود و  ــی از ســال ۹۷ خیلــی ب ــاال پایین هــا داشــت، ول کــه انجمــن مــا از ســال ۹4 اســتارت آن را زد، یک ســری ب

خوشــبختانه نتایــج خــوب و رو بــه جلویــی داشــت.

انجام اصالحات از پایین به باال باشد بهتر است یا از باال به پایین؟  ●
کــه از پاییــن بــه بــاال باشــد پایــدار اســت و تــوپ هــم نمی توانــد آن را تــکان دهــد،  مــن همیشــه می گویــم بایــد از پاییــن بــه بــاال باشــد، حرکت هایــی 
کــه از بــاالی هــرم بــه ســمت پاییــن بخواهــد صــورت بگیــرد هیچ وقــت آن پایــداری را نــدارد، وابســتگی هــم نــدارد. فقــط بــرای  ولــی حرکت هایــی 
گــر ایــن بســتر و فضــا فراهــم نباشــد، مســلمًا دچــار انحــراف می شــود یــا اصــًا اجــازه رشــد بیشــتر بــه آن  رشــد بــاال بایــد آن بســتر و فضــا را فراهــم کنــد، ا

داده نمی شــود.
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به انضمام تحلیلی از جایگاه انجمن های صنفی  در نظام حکمرانی

بنیان های نظری - تاریخی توانمندسازی حاکمیت و جامعه - 10

کارآمدسازی نظام حکمرانی - 6
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