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سخن دبیر کل

کارآفرینــی اجتماعــی هدفــی بزرگتــر 
از کســب ثــروت دارد.

از  ترکیبــی  اجتماعــی  کارآفرینــی 
اشــتیاق بــه انجــام رســالت هــای 
ــب و  ــول کس ــب اص ــی در قال اجتماع
کار، نــوآوری و عــزم و اراده اســت.

یــک  بشردوســتانه  هــای  انگیــزه 
مســیر  در  اجتماعــی،  کارآفریــن 

ــدف  ــا ه ــادی ب ــای اقتص ــت ه فعالی
ایجــاد ارزش در محصــول یــا خدماتــی 
ــت  ــه پرداخ ــر ب ــتریان حاض ــه مش ک
بــرای آن باشــند، قــرار مــی گیــرد و از 
ایــن طریــق کارآفریــن بــه ســود مــی 

ــد. رس

دنبــال  بــه  اجتماعــی  کارآفریــن 
خلــق ارزش در ابعــاد بــزرگ و تحــول 

ــخص  ــش مش ــه بخ ــت ک ــه اس یافت
بهــره  آن  از  جامعــه  تمامــی  یــا 
کارآفریــن  اصــل  در  شــوند،  منــد 
بــا  کــه  اســت  کســی  اجتماعــی 
ــه  ــای کارآفرینان ــتفاده از مهارت ه اس
فعالیت هــای عام المنفعــه اجتماعــی 

ــد.  ــی ده ــام م انج

ــن،  ــی کارآفری ــود نهای ــدف و مقص ه

کارآفرینی اجتماعی هدفی بزرگتر از کسب ثروت دارد

ــران معضــل  بحــران اقتصــادی در ای
ــر  ــادی، نظی ــارهای اقتص ــا و فش ه
ــدان  ــتی را دو چن ــکاری و تنگدس بی
کــرده اســت و قاعدتــا در چنیــن 
شــرایطی آمــار جــرم نیــز بــاال و 
باالتــر مــی رود، ایــن در حالیســت که 
هــر مجرمــی خانــواده ای دارد کــه در 
ــرد  ــر م ــدن اگ ــوم ش ــورت محک ص
باشــد و احتمــاال سرپرســت خانــوار، 
از خــود خانــواده ای در شــرف آســیب 
ــدان برجــای می گــذارد  بیــرون از زن
و اینجاســت کــه جایــگاه کارآفرینــان 
اجتماعــی کــه اولویت شــان زنــان 
ــخص  ــت مش ــوار اس ــت خان سرپرس

می شــود.

از دیگــر طــرف مجرمیــن بعــد از 
بــه  محکومیتشــان  دوران  اتمــام 
بــا  کــه  می گردنــد  بــاز  جامعــه 
توجــه بــه برچســب خــوردن ایشــان 
ــی   ــار باالی ــابقه دار آم ــوان س ــه عن ب
هســتند  مجرمینــی   ایشــان  از 
کــه  خــود را ناچــارا بــه انجــام 
ــد،  ــری می بینن ــه دیگ ــل مجرمان فع
در  اینبــار  ایشــان  کــه  خصوصــا 
دانشــگاه علــوم جنایــی زنــدان دوران 

کارآمــوزی را طــی کــرده انــد.

کــه  افــرادی  از  حمایــت  لــذا 
نوعــی  بــه  دارنــد  سوءپیشــینه 
کــه  اســت  کیفــری  سیاســت 
مــی رود،  حاکمیــت  از  انتظــارش 
ــه  ــز ب ــه نی ــردم جامع ــن م همچنی
ــا  ــی قاعدت ــان اجتماع ــوان ذینفع عن

هــر کــدام بــه نوعــی بــرای جلوگیری 
از تبدیــل فــرد  محکومیــت کشــیده 
بــه مجرمیــن بــه عــادت نقــش 
ــیار  ــداد بس ــا تع ــا در دنی ــد. ام دارن
کمــی در ایــن راســتا کارآفرینــی 

اجتماعــی کــرده انــد.

در پایــان بــا نگاهــی مجــدد بــه 
اجتماعــی   کارآفرینــی  مقولــه  
دیــس  گریگــوری  عقیــده  بــه 
حــوزه  در  جــدی  نظریه پــردازی 
کارآفرینــی  بــه  نیــاز  کارآفرینــی 
کاهــش  جهــت  در  اجتماعــی 
ــیب  ــار آس ــر اقش ــران ب ــات بح تبع
ــت.تعدادکمتری  ــروری اس ــر ض پذی
بهداشــتی  مراقبت هــای  مــردم  از 
ــار  ــد. فش ــت می کنن ــب دریاف مناس
رســمی  آموزش هــای  اقتصــادی 
ــری در  ــودکان کمت ــده  ک ــث ش باع
شــوند.  حاضــر  درس  کالس هــای 
خاطــر  بــه  درگیــری  و  تنــش 
رقابــت بیــن فقــرا در کســب درآمــد 
افزایــش اســت... ترقــی و  رو بــه 
پیشــرفت مشــاهده نمــی شــود و 
ــد  ــق بودن ــه موف ــی ک ــواده های خان
ــر  ــه قش ــتن ب ــال پیوس ــز در ح نی
ــا کاهــش  ــه هســتند ...ب ــر جامع فقی
ــا  ــت، بنگاه هــا و خانواره بودجــه دول
ــه  ــر هزین ــازی پ ــت و سالم س حفاظ
محیــط زیســت بــه مخاطــره افتــاده 
اســت... بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری 
ــی  ــی و محیط ــای اجتماع از مقوله ه
حســاس بــه زمــان هســتند، کوتاهــی 
در تشــخیص اهمیــت کارآفرینــی 
اجتماعــی و عــدم حمایــت کافــی از 
ــیار  ــتباه بس ــی اش ــه زمان آن در بره

ــت. ــی اس بزرگ

                    دکتر علیرضا نبی

بــرای  ولــی  اســت  ثــروت  ایجــاد 
کارآفریــن اجتماعــی ایــن هــدف صرفــا 
ــر  ــی بزرگت ــت هدف ــیله ای در جه وس
اســت وی تنهــا در صورتــی در فعالیــت 
هــای ســود آور مشــارکت می کنــد 
ــه  ــی ب ــن فعالیت های ــد چنی ــه بدان ک
خلــق بهبــود اجتماعــی قابــل توجهــی 
ــرای اعضــای جامعــه  منجــر خواهــد  ب
شــد بهبــودی کــه تمرکــز بیشــتری بــر 
ــه  ــیه ای جامع ــف و حاش ــار ضعی اقش

دارد.

کارآفرین اجتماعی 
به دنبال خلق ارزش در 

ابعاد بزرگ و تحول یافته 
است.
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در جهــان صنعتــی امــروز کــه کشــورها ، 
دولــت هــا ، شــرکتها و موسســات صنعتــی 
و تجــاری تحــت تاثیــر رقابتهــای تنگاتنگ 
قــرار دارنــد، توجــه بــه کیفیــت محصــول 
و بهبــود مســتمر آن از اهمیتــی ویــژه 
ــد  ــت تولی ــت.افزایش کیفی ــوردار اس برخ
فــرآورده هــای مختلــف صنعتــی ، خدمات 
ــون در  ــوم و فن ــی عل ــده و پویای ــه ش ارائ
صنایــع تنهــا در شــناخت و اســتفاده بهینه 
از قواعــد و چارچــوب هــای تعییــن شــده 
پیرامــون انتخــاب ، تولیــد و آزمــون مــواد 
و قطعــات بعنــوان راهــکار اساســی در 
جهــت نیــل بــه فنــاوری و ارتقــا صنعتــی 
میســر اســت.با بهــره گیــری مناســب 
از اســتانداردهای مــدون  معتبــر بیــن 
ــاب و  ــرای طراحی،انتخ ــی ب ــی و مل الملل
ــرای  ــه ب ــواد ، زمین ــات و م ــرل قطع کنت
و  اســتاندارد  کاربــرد  کــردن  نهادینــه 
ــت  ــا کیفی ــدات ب ــه ســوی تولی ــت ب حرک
بــاال و بهبــود مســتمر کیفیــت فراهــم 
ــه  ــن روی ــال ای ــا اعم ــدون شــک ب ــد. ب آی

سازمان در ژنو می باشد.

از ســال 1970،چهاردهــم اکتبــر بــه نــام روز جهانــی اســتاندارد نامگــذاری شــد. 
بــا اســتقبال ســازمان ملــل ، اهمیــت و ارزش اســتاندارد برای 

جهانیــان آشــکار شــد.

امروزه اســتانداردهایی که موسسات استاندارد در 
ســطح یک کشور وضع می کنند اســتانداردهای ملی 
نام دارند. تمامی موسسات استاندارد کشورها عضو 

سازمان جهانی استاندارد هستند.

تاریخچه استاندارد در ایران:
ــه  ــت در رابط ــن حرک ــی اولی ــال 1304 شمس در س
ــون اوزان و  ــب قان ــا تصوی ــران، ب ــا اســتاندارد در ای ب
ــورت  ــه ص ــال 1332 ب ــد . در س ــاز ش ــها آغ مقیاس

یــک اداره آزمایشــگاهی زیرنظــر ارداره بازرگانــی تاســیس گردیــد و در 
زمینــه کنتــرل کاالی وارداتــی ، صادراتــی و تولیــدات داخــل کشــور بــه 
فعالیــت پرداخــت و ایــران رســما بــه عضویــت ســازمان بیــن المللــی 

اســتاندارد پذیرفتــه شــد. 

در ســال 1349 قانــون مــواد الحاقــی بــه قانــون موسســه اســتاندارد و 
تحقیقــات صنعتــی ایــران شــامل 17 مــاده و 2 تبصــره بــه تصویــب 
مجلســین وقــت رســید . در ســالهای 1353 تــا 1371 تنهــا 
ــاد  ــتاندارد از وزارت اقتص ــه اس ــال موسس ــت انتق ــا اهمی ــورد ب م
ــه وزارت صنایــع و معــادن مــی باشــد. الحــاق ایــران  و دارایــی ب
بــه کنوانســیون متــر از اقدامــات اساســی بــرای هماهنگ کــردن 
ــال  ــر در س ــیون مت ــود. کنوانس ــور ب ــک در کش ــتم متری سیس
1371 قانــون اصــالح قوانیــن و مقــررات موسسه اســتاندارد 
و تحقیقــات صنعتــی ایرانشــامل 30 مــاده و 22 تبصــره 
ــن  ــه جایگزی ــت ک ــورای اسالمی گذش ــس ش ــب مجل ازتصوی
ــال  ــد و در ح ــه ش ــی مؤسس ــررات قبل ــن و مق ــه قوانی کلی
حاضــر نیــز قانــون اصلــی ایــن ســازمان می باشــد. در ســال 
ــس از  ــتاندارد پ ــی اس ــازمان مل ــای س ــرح ارتق 139۶ ط
شــش ســال بحــث و بررســی در مجلس شــورای اســالمی و 
تصویــب آن توســط رئیس جمهــور ابــالغ گردیــد. مؤسســه 
اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران تنهــا ســازمانی در 
ــد اســتاندارد  ــون می توان ــر طبــق قان ــران اســت کــه ب ای

ــن و  ــن و تدوی ــا را تعیی ــمی فراورده ه رس

ــی  ــورای عال ــت ش ــب موافق ــا کس ــا را ب ــرای آن ه اج
ــد. ــالم نمای ــاری اع ــتاندارد اجب اس

تهیه و تنظیم : عاطفه پوالیی

و بکارگیــری اســتانداردهای معتبــر ، قابلیــت الزم بــرای توســعه بازارهــای 
داخلــی و زمینــه رقابــت در بازارهــای بیــن المللــی بــرای محصــوالت هــر 

ــد. ــد آم ــد خواه ــور پدی کش

فواید برای تولید کننده :
ــهای  ــن و تشــریح روش ــر ، تعیی ــورد نظ ــخصات م ــا و مش ــن ویژگیه تعیی
ــدی و حمــل  ــرداری ، نحــوه بســته بن ــه ب ــون ، نمون ــاژ، آزم ــد ، مونت تولی
ــم الزم  ــارات، اصطالحــات و عالئ و نقــل ، روشــهای حفاظتــی، تعییــن عب
ــش  ــات ، کاه ــم و اصطالح ــدی مفاهی ــه بن ــن ،طبق ــم طرفی ــت تفهی جه
ــرژی ،   ــه و ان ــواد اولی ــی در م ــه جوی ــد ، صرف ــش ســطح تولی ــوع، افزای تن
ــارداری ،  ــت محصــوالت ، تســهیل در انب ــود کیفی ــات ، بهب کاهــش ضایع

ــی و خارجــی ــی داخل بســط و گســترش بازرگان

فواید برای مصرف کننده:
ــفارش ،  ــهولت در س ــی کاال، س ــان از ایمن ــوب، اطمین ــن کاالی مرغ تامی

ــر ــه کاالی موردنظ ــان ب ــی آس ــر ، دسترس ــه کمت پرداخــت هزین

تاریخچه استاندارد:
ــر  ــم اکتب ــتاندارد در چهارده ــی اس ــن الملل ــازمان بی ــکیل س ــه تش اندیش

ــن ــر ای ــت و مق ــکل گرف ــدن ش ــور در لن ــای 25 کش ــن روس 194۶ بی

سازمان ملی استاندارد ایران
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نشریه داخلی انجمن دارندگان نشان استاندارد ایراننشریه داخلی انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

تازه تریــن  در  خصوصــی  بخــش  و  دولــت  نماینــدگان 
ــی  ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــت ش نشس
و  همــکاری  روی  را  خــود  تمرکــز  تهــران،  اســتان 
هم افزایــی بــرای کاهــش آســیب های اجتماعــی از طریــق 
توانمندســازی خانوارهــای آســیب دیده در یکــی از مناطــق 
بزه خیــر پایتخــت قــرار دادنــد و بــا ارائــه تصویــری کلــی 
از آنچــه در ایــن منطقــه می گــذرد، قــول مســاعدت دادنــد 
تــا برنامــه ای را بــا محوریــت اتــاق بازرگانــی تهــران بــرای 

ــد. بهبــود وضعیــت ایــن منطقــه پیــش ببرن

در ابتــدای شــصتمین نشســت شــورای گفت وگــوی اســتان 
تهــران، مســاله اخــذ عــوارض 1.۶5 درصــدی از داروهــای 
ــان  ــک دام در زم ــواد بیولوژی ــا و م ــکی، افزودنی ه دامپزش
ثبــت ســفارش مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. محمــد 
ــه ایــن توضیــح  ــا ارائ ــه شــورا ب ــان، مســئول دبیرخان عیدی
کــه در گذشــته کــه ثبــت ســفارش ایــن کاالهــا در اختیــار 
ــوارض 1.۶5  ــوده و ع ــارت ب ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
از گمــرک  در زمــان ترخیــص کاال  درصــدی معمــوالً 
ــای  ــفارش داروه ــت س ــون ثب ــت: اکن ــد، گف ــذ  می ش اخ
ــرار دارد  ــار وزارت جهــاد کشــاورزی ق دامپزشــکی در اختی
و ایــن عــوارض در زمــان ثبــت ســفارش مطالبــه  می شــود. 
حــال آنکــه ممکــن اســت کاالی ثبــت ســفارش شــده بــه 

در ادامــه ایــن جلســه، طــرح اشــتغال خانگــی خانواده هــای آســیب دیده منطقــه 12 شــهرداری تهــران توســط علیرضــا 
نبــی از کارآفرینــان نیکــوکار کــه در خراســان رضــوی و گلســتان واحد هــای تولیــدی را بــرای اشــتغال زنــان بی سرپرســت، 

بزهــکاران، محکومــان و حتــی زندانیــان ایجــاد کــرده، تشــریح شــد.

او بــا بیــان اینکــه شــرط اســتخدام در واحدهــای تولیــدی خــود را داشــتن سوءپیشــینه قــرار داده اســت، ادامــه داد: اولیــن 
کارخانــه بــه وســعت 8 هــزار متــر در تــوس راه انــدازی شــد و در ســال 1392 نیــز دومیــن واحــد تولیــدی آغــاز بــه کار 
کــرد کــه مرتکبیــن جرایــم عمــد، نزاع هــای دســته جمعــی و ســرقت مســلحانه را بــه اشــتغال گرفــت. در ســال 1393 

هــم یــک شــرکت پخــش را راه انــدازی کردیــم کــه در آن معتــادان بهبــود یافتــه بــه کار گرفتــه شــدند.

 نبــی ســپس بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح اشــتغال خانگــی در برخــی مناطــق محــروم و آســیب دیده در کشــور گفــت کــه 
ــد.  ــام قــرار دارن ــه کار شــدند و اکنــون 1800 نفــر در صــف ثبت ن در طرح هایــی کــه اجــرا شــده، 1200 نفــر مشــغول ب
نبــی در ادامــه از اهتمــام اتــاق بازرگانــی تهــران بــرای اجــرای طــرح اشــتغال خانگــی در منطقــه 12 تهــران کــه از جملــه 
مناطقــی اســت کــه نــرخ بزهــکاری و آســیب های اجتماعــی در آن باالســت ســخن گفــت و ادامــه داد: جلســات مشــترکی 

بــا مدیــران اتــاق بازرگانــی تهــران و شــهرداری منطقــه 12 بــرای پیشــبرد ایــن طــرح برگــزار شــده اســت.

ــرای  ــه ب ــرد ک ــاالن اقتصــادی حاضــر در نشســت شــورای گفت وگــوی اســتان درخواســت ک ــی و فع ــران دولت  او از مدی
عملیاتــی شــدن ایــن طــرح در منطقــه 12 همــکاری کننــد.

شرط استخدام؛ داشتن سوءپیشینه

 مساله عوارض واردات دارو        

و مواد بیولوژیک دام

شصتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برگزار شد

ائتالف برای کاهش آسیب های اجتماعی در پایتخت

در شــصتمین نشســت شــورای گفت وگــوی اســتان تهــران 
ــیب دیده  ــای آس ــی خانواده ه ــتغال خانگ ــرح اش ــرای ط اج
منطقــه 12 شــهر تهــران مــورد توافــق  نماینــدگان دولــت 
و بخــش خصوصــی قــرار گرفــت. بــر اســاس آنچــه کــه در 
ــرار  نشســت شــورای گفت وگــو مطــرح شــد، ایــن طــرح ق
ــت  ــه هم ــران و ب ــی ته ــاق بازرگان ــت ات ــا محوری ــت ب اس
ــی  ــش آســیب های اجتماع ــرای کاه ــی ب ــه نب ــاد خیری بنی

در منطقــه هرنــدی بــه اجــرا درآیــد.

ــده  ــه واردکنن ــه ب ــن هزین ــود و ای ــور نش ــی وارد کش دالیل
ــود. ــل  می ش تحمی

در ادامــه ایــن نشســت، کامیــار منتصــر، عضــو هیــات مدیره 
انجمــن واردکننــدگان دارو، افزودنــی و مــواد بیولوژیــک دام 
بــا اشــاره بــه اینکــه دریافــت ایــن عــوارض تــا ســال 1394 
در هنــگام صــدور مجــوز ترخیــص و همزمــان بــا ورود کاال 
از مبــادی گمرکــی صــورت گرفتــه و مشــکلی هــم ایجــاد 
نشــده اســت، ادامــه داد: در شــرایط بحرانــی فعلــی بخــش 
ــف  ــل مختل ــه دالی ــا ب ــفارش کااله ــت س ــده ای از ثب عم
وارد کشــور نمی شــود و ســالیانه میلیاردهــا تومــان هزینــه 
بــه شــرکت های تحــت پوشــش ایــن تشــکل تحمیــل 
 می شــود. طــی چنــد ســال گذشــته نیــز حــل ایــن مشــکل 
بارهــا و بارهــا توســط انجمــن و ســندیکا درخواســت شــده 
و بــه رغــم درخواســت رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور و 
دســتور وزیــر جهــاد کشــاورزی مبنــی بــر مســاعدت بــرای 
حــل ایــن مشــکل، دفتــر حقوقــی وزارت جهــاد بــه دلیــل 
وجــود مصوبــه هیــات وزیــران تنهــا راه حــل ایــن مشــکل را 

ــد. ــران  می دان ــات وزی ــه هی اصــالح ابالغی

 او بــا بیــان اینکه ســازمان دامپزشــکی در تفســیری اشــتباه 
ثبــت ســفارش کاال را مجــوز ورود کاال قلمــداد کــرده و در 
ــه اخــذ عــوارض  می کنــد، ادامــه داد:  ایــن مرحلــه اقــدام ب
در بســیاری از مــوارد بــه دلیــل مشــکالت تحریم، مشــکالت 
تامیــن و انتقــال ارز، محدودیــت زمانــی مجوزهــای صــادره 
ــر نیســت و در  و .... واردات کاالهــای ثبــت شــده امکان پذی
ــت ســفارش  ــای ثب حــال حاضــر حــدود 40 درصــد کااله
امــکان  از ســوی دیگــر  وارد کشــور نمی شــود.  شــده 
اســترداد عــوارض اخــذ شــده یــا تهاتــر آن بــا واردات بعــدی 
نیــز وجــود نــدارد، زیــرا ســازمان مدعــی اســت کــه دریافــت 
وجــوه مذکــور مشــمول مــاده 49 قانــون محاســبات عمومی 
ــودت  ــکان ع ــود و ام ــور نمی ش ــبات کل کش ــوان محاس دی
ــبات  ــون محاس ــاده 41 و 42 قان ــق م ــی آن طب و جابجای
ــان  ــوال در زم ــه اص ــی ک ــدارد. در حال ــود ن ــی وج عموم
ــده  ــی روی پرون ــل و انفعال ــوز فع ــه، هن ــن وج ــت ای دریاف
ــون حــدود  ــه اســت. تاکن شــرکت متقاضــی صــورت نگرفت
ــکی  ــاب دامپزش ــه حس ــوارض ب ــان ع ــارد توم ــک میلی ی
واریــز شــده کــه در قبــال آن هنــوز کاال وارد کشــور نشــده 

اســت.

 منتصــر ســپس درخواســت کــرد کــه شــورای گفت وگــوی 
ــت  ــرای دریاف ــری و اج ــه پیگی ــبت ب ــران نس ــتان ته اس
عــوارض فــوب کاال در مرحلــه ترخیــص کاال اقــدام کنــد. 
ــرکل  ــی، مدی ــی اهلل واعظ ــات، ول ــن توضیح ــان ای ــا بی ب
دامپزشــکی اســتان تهــران از آمادگــی نهــاد متبــوع 
خویــش بــرای اجــرای مصوبــه شــورای گفت وگــو در ایــن 

ــه ســخن گفــت. زمین

همچنیــن نرگــس باقــری کــه از دفتــر مقــررات صــادرات و 
واردات در ایــن نشســت حضــور یافتــه بــود، بــا اشــاره بــه 

اینکــه ثبــت ســفارش مجــوز واردات کاال تلقــی  می شــود، 
ادامــه داد: در زمــان ثبــت ســفارش نبایــد عوارضــی 
ــص  ــان ترخی ــه زم ــد ب ــوز بای ــذ مج ــود و اخ ــت ش دریاف

موکــول شــود.

در همیــن حــال، مســعود خوانســاری، رییــس اتــاق 
ــتان  ــوی اس ــورای گفت وگ ــر ش ــران و دبی ــی ته بازرگان
ــق  ــاله را از طری ــن مس ــل ای ــورا ح ــه ش ــرد ک ــوان ک عن

نامه نــگاری بــا دولــت، پیگیــری خواهــد کــرد.
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ــاق   در ادامــه ایــن جلســه، رییــس ات
بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــع  ــرم، توزی ــزان ج ــه 12 می در منطق
مــواد مخــدر و افــراد کارتن خــواب 
باالســت، ادامــه داد: از آقــای نبــی 
ــای  ــه طرح ه ــم ک ــت کرده ای درخواس
ــی  ــاق بازرگان ــک ات ــا کم ــود را ب خ
ــه  ــن منطق ــهرداری در ای ــران و ش ته
ــه  ــن منطق ــذارد. در ای ــرا بگ ــه اج ب
ــه  ــته ک ــد اس ــاد ش ــه ای ایج گرمخان
ــت آن  ــادی دارد. ظرفی ــکالت زی مش
100 نفــر اســت، در حالــی کــه تعــداد 

ــود. ــوع ش ــن موض ــال ای ــه ح ــری ب ــد فک ــت و بای ــت اس ــن ظرفی ــش از ای ــه بی ــن منطق ــواب در ای ــراد کارتن خ اف

ــا مســاله کارتن خوابــی زنــان مواجــه نبــود. امــا پــس از آغــاز   خوانســاری ادامــه داد: تــا پیــش از ســال 1389، تهــران ب
جهــش قیمــت مســکن در ســال 1389 و افزایــش ودیعــه وکرایــه مســکن مســاله کارتن خوابــی زنــان هــم پدیــد آمــد. در 
عیــن حــال بــا توجــه بــه جهــش اخیــر قیمــت مســکن، پیش بینــی  می شــود کــه مســاله کارتن خوابــی مجــدد دســتخوش 
تغییــرات تــازه ای شــود. از ایــن رو اتــاق بازرگانــی تهــران از بــاب توجــه بــه مســئولیت های اجتماعــی، منطقــه 12 را هــدف 
قــرار داده و قصــد دارد طــرح اشــتغال خانگــی را بــرای توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار و آســیب دیدگان اجتماعــی 

در ایــن منطقــه اجــرا کنــد.

او تجهیــز بیمارســتان بازرگانــان در منطقــه ری توســط اتــاق تهــران را نیــز در راســتای ایفــای مســئولیت های اجتماعــی 
توصیــف کــرد و گفــت: ایــن بیمارســتان بــه یکــی از مجهزتریــن بیمارســتان ها در ایــن منطقــه تبدیــل خواهــد شــد.

طرحی برای توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی

موازی کاری در مدیریت آسیب های اجتماعی
علــی عشــاقی نیــز کــه از ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان تهــران در ایــن نشســت حضــور یافتــه بــود، بــه ســهم تهــران در 
آســیب های اجتماعــی اشــاره کــرد و گفــت: 14 درصــد زنــان سرپرســت خانــوار در تهــران مســتقر هســتند و 21 درصــد 
ــوده و حــدود 40 درصــد کــودکان کار  ــاد 18 درصــد ب طالق هــا در تهــران رخ  می دهــد. همچنیــن ســهم تهــران از اعتی

در ایــن اســتان مشــاهده  می شــود کــه 71 درصــد از آنــان اتبــاع بیگانــه هســتند.

 او در ادامــه بــا بیــان اینکــه مدیریــت آســیب های اجتماعــی در کشــور از مــوازی کاری رنــج  می بــرد، توضیــح داد: ســازمان 
برنامــه و بودجــه بــرای ســاماندهی ایــن مــوازی کاری، ســند کنتــرل و پیشــگیری را تدویــن کــرده اســت و بایــد ایــن ســند 

را بــا کمــک خیــران پیــش ببریــم.

در ادامــه علیرضــا نبــی، بــا اشــاره بــه اینکــه اتــاق بازرگانــی تهــران صنــدوق خیرآفریــن را بــا یــک میلیــارد تومــان ســرمایه 
اولیــه ایجــاد کــرده اســت، افــزود: بهتــر اســت در طــرح اشــتغال خانگــی در منطقــه 12 اتــاق بازرگانــی تهــران محــور قــرار 
گیــرد و کمک هــا بــه صنــدوق خیرآفریــن واریــز شــود. ضمــن آنکــه پیشــبرد ایــن طــرح بیــش از کمک هــای مالــی بــه 

همــکاری نیــاز دارد.

امــور  معــاون  شــاه میر،  ســعید 
شــهرداری  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
دربــاره  توضیحاتــی   12 منطقــه 
ــرد  ــه ک ــران ارائ ــدی ته ــه هرن منطق
و گفــت: در ایــن منطقــه بــه وســعت 
 7 در  نفــر  هــزار   28 هکتــار   174
ــتند  ــاکن هس ــه س ــالک محل ــزار پ ه
پالک هــا،  ایــن  از  درصــد   3 کــه 
ــه ایــن معنــی  پــالک قرمــز اســت؛ ب
کــه تمــام افــراد ســاکن در ایــن 
اجتماعــی  آســیب دیده  پــالک، 
درصــد   70 هم چنیــن  هســتند. 
ایــن  و  اســت  زرد  نیــز  پالک هــا 
ــراد  ــی از اف ــه یک ــت ک ــدان معناس ب
مســتقر در ایــن پــالک دچــار آســیب 
اســت و 21 درصــد پالک هــا هــم 
اغلــب  خاســتگاه  هســتند.  ســبز 
تهــران،  خیابان هــای  کار  کــودکان 

منطقــه شــوش اســت.

 شــاه میر در ادامــه بــا بیــان اینکــه 17 
ــن منطقــه  ــان ســاکن در ای درصــد زن
سرپرســت خانــوار هســتند، ادامــه 
داد: میانگیــن درآمــد در ایــن منطقــه 
۶45 هــزار تومــان اســت و 70 درصــد 
 700 از  کمتــر  خانــوار  سرپرســتان 
هــزار تومــان درآمــد دارنــد. همچنیــن 
40 درصــد افــراد در ایــن منطقــه نیــز 

ــد پوشــش بیمــه هســتند. فاق

معــاون امــور اجتماعــی و فرهنگــی 
ادامــه  12در  منطقــه  شــهرداری 
ــه  ــا هم ــدی ب ــه هرن ــت: در محل گف
ــرای  ــی ب ــای خوب ــدات، فرصت ه تهدی
توانمندســازی نهفتــه اســت و ســاکنان 
ــرایط  ــود ش ــرای بهب ــه ب ــن منطق ای

زندگــی محــق هســتند.

ــی در  ــی طرح ــه معرف ــاره ب ــا اش او ب
شــورای شــهر مبنــی بــر ارائــه خدمات 

ــه در  ــن منطق ــاکنان ای ــه س ــدار ب پای
ــاید  ــت: ش ــری گف ــزار مت فضــای 7 ه
توانمندســازی  در  انقالبــی  نتوانیــم 
ایــن  در  آســیب دیده  افــراد  همــه 
منطقــه ایجــاد کنیــم. امــا اگــر حداقــل 
ــش  ــت پوش ــر را تح ــم ۶00 نف بتوانی
ــازده قراردهیــم، بخشــی  مشــاغل زودب

ــد. ــد ش ــع خواه ــکالت مرتف از مش

داریــوش  ایــن جلســه،  ادامــه  در   
بهزیســتی  مدیــرکل  بیات نــژاد، 
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــران نی ــتان ته اس
در ســال جــاری اعتبــارات خوبــی 
ــی  ــیب های اجتماع ــش آس ــرای کاه ب
ــی  ــت، از آمادگ ــه اس ــاص یافت اختص
نهــاد تحــت مدیریــت خــود بــرای 
ــاره  ــورد اش ــای م ــه طرح ه ــک ب کم

خبــر داد.

پالک های قرمز، زرد و سبز در محله هرندی
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گزارشی از صد و بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استانداردگزارشی از صد و بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد

جلســه هیــات مدیــره انجمــن دارنــدگان نشــان اســتاندارد 
ــل  ــاعت 15 در مح ــاه راس س ــر م ــانزدهم تی ــنبه ش یکش

انجمــن برگــزار و تــا ســاعت 17 بــه طــول انجامیــد.                                                           

ایــن جلســه بــا محوریــت بررســی رزومــه نامزدهــای علــی 
البــدل هیــات مدیــره ، تشــکیل کمیتــه هــای تخصصــی بــا 

تعامــل بــا اتــاق تهــران و برنامــه ریــزی بــرای جشــنواره 
اســتاندارد اســتان تهــران تشــکیل شــد.                                 

ــن  ــرکل انجم ــی دبی ــر نب ــای دکت ــه آق ــن جلس در ای
ــزی جشــنواره اســتاندارد  ــه ری ــد برنام گزارشــی از رون
را مطــرح کردنــد و آقــای دکتــر فــروزان فــرد و آقــای 
مهنــدس خلیلــی پیشــنهاداتی را در مــورد محــل 
برگــزاری جشــنواره ارائــه دادنــد . از   دیگــر موضوعــات 
ــر تقدیــر از اعضــای  مــورد بحــث در جلســه ، توافــق ب
متعهــد بــه تمدیــد در عضویــت انجمــن ، در جشــنواره 

ــود.                                                                                                   پیــش رو ب

ــرکل  ــام دبی ــم مق ــیعی قائ ــدس ش ــم مهن در آخر،خان

توضیحاتــی درمــورد مذاکــره بــا آقــای ملکــی مدیــر 
تشــکلها در اتــاق تهــران ، راجــع بــه تشــکیل کمیتــه هــای 
تخصصــی ارائــه دادنــد و آقــای دکتــر فــروزان فــرد عــدم  
موافقــت خــود را بــا تشــکیل کمیتــه هــای تخصصــی اعالم 
کردنــد و پیشــنهاد ایشــان مبنــی بــر تشــکیل نشســتهای 

ــود. تخصصــی ب

صــد و بیســت و پنجمیــن جلســه هیــات مدیــره انجمن 
دارنــدگان نشــان اســتاندارد ایــران در تاریــخ 98/5/13 
ــره و  ــات مدی ــای هی ــور اعض ــا حض ــران ب ــاق ای در ات
اعضــای علــی البــدل منتخــب در جلســه اخیــر مجمــع 

عمومــی برگــزار شــد.

آقــای دکتــر نبــی دبیــرکل انجمــن ضمــن خــوش آمــد 
گویــی بــه حضــار و تبریــک بــه منتخبیــن ، جلســه  را 

آغــاز نمودنــد.

را  پیشــنهاداتی  ایزدپنــاه  مهنــدس  آقــای  ســپس 

درخصــوص رتبــه بنــدی 
اســتاندارد مطــرح نمودنــد و 
ــم در  ــاید بتوانی ــد ش افزودن

ــم . ــاده کنی ــابه API  پی ــی مش ــن مدل انجم

ــه  ــا موضــوع کمیت ــی را ب ــی مطالب ــر اولیای ــای دکت آق
ــتانداردها مطــرح و  ــن اس ــرای تدوی ــای تخصصــی ب ه
ــه  ــن زمین ــی تجاربشــان را در ای ــای مهنــدس خلیل آق

ــد.  ــه نمودن ارائ

ــر  ــادل نظ ــن جلســه تب ــورد بحــث در ای ــب م از مطال
در موضــوع جشــنواره پیــش رو بــود بابیــان 
 ، فاخــر  ای  نمونــه   ، ایــن جشــنواره  اینکــه 
ــت  ــر اس ــایان ذک ــت . ش ــز اس ــاص و متمای خ
کــه مذاکراتــی در ایــن خصــوص بــا آقــای دکتــر 
ــط  ــت توس ــدس پیروزبخ ــم مهن ــری و خان طاه
ــده اســت. پیشــنهاد  ــام ش ــن انج ــرکل انجم دبی
آقــای مهنــدس خلیلــی در جهــت فراگیــر کــردن 
ــل  ــات قاب جشــنواره در ســطح کشــور از موضوع

ــود. ــه ب ــی در جلس بررس

سازمان ملی استاندارد ایران



در  امــروزه  بازرگانــی  دیپلماســی 
فرآینــد جــاری جهانی شــدن و مناســبات 

جدیــد اقتصــادی و تجــاری بیــن کشــورها 
ــد. ــی باش ــی م ــر رنگ ــش پ دارای نق
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خبرگــزاری فــارس : مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد صنایــع غذایــی گفــت: ســه درصــد از 
ــا آنهــا برخــورد می شــود. محصــوالت غذایــی از نظــر نشــانه گذاری و وزن مطابــق اســتاندارد نیســتند و ب

ــران ،  تجــارت و توســعه  ــزاری اقتصادای ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــر اســتراتژی های  ــه ای اســت چنــد وجهــی و متکــی ب مقول
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــول ب ــور معم ــه  ط ــه ب ــون ک گوناگ
اقلیمــی، جغرافیایــی، منابــع طبیعــی، نیــروی انســانی، 
فرهنگــی و اجتماعــی جوامــع مختلــف بــه  وســیله دولت هــا 
و حکومت هــا تعییــن و اجــرا می شــود. تجــارب موفــق 
کشــورهای پیشــرو در عرصــه هــای اقتصــادی حاصــل تالش 
و توجــه آن کشــورها بــه توســعه صــادرات و افزایــش ســهم 
آنــان در تجــارب جهانــی اســت. در شــرایطی کــه تحــوالت 
اقتصــادی شــتابان بــه ســوی تغییــرات اساســی در حرکــت 
اســت، ســازمان هــای توســعه تجــارت از جایــگاه ویــژه ای 
در گســترش فعالیــت هــای تجــاری و رقابــت آمیــز کســب 
و کار در کشــورها برخــوردار مــی باشــند و نقــش مهمــی را 

در توســعه اقتصــادی ایفــا مــی نماینــد.

در دنیــای امــروز تجــارت خارجــی از اهمیــت فــوق العــاده 
ای برخــوردار اســت؛ بــه گونــه ای کــه ســهم آن در تولیــد 
ناخالــص دنیــا از رقــم 5 درصــد در ســال 1950 بــه بیــش 
از 20 درصــد در ســالهای اخیــر ارتقــاء یافتــه اســت و 
ایــن امــر بــه آســانی مســیر نخواهــد شــد مگــر بــا حضــور 
ــن عوامــل  ــی کــه از مهمتری ــان بازرگان ــر و فعــال رایزن موث
ــی بیــن کشــور متبــوع خــود  تاثیرگــذار در توســعه بازرگان
ــاوری  ــعه فن ــه توس ــر چ ــتند . اگ ــدف هس ــرزمین ه و س
اطالعــات و بــه ویــژه پایــگاه هــای اطــالع رســانی در جهــان 
ــورد  ــات تجــاری م ــه بســیاری از اطالع ــروز دسترســی ب ام
ــن  ــا ای ــت، ام ــرده اس ــهیل ک ــان تس ــرای بازرگان ــاز را ب نی
موضــوع بــه هیــچ وجــه از اهمیــت نقــش رایزنــان بازرگانــی 

ــه ســبب حضــور  ــی ب ــان بازرگان ــرا رایزن نکاســته اســت؛ زی
ــات دســت  ــد اطالع ــای هــدف قادرن ــال خــود در بازاره فع
ــورد  ــی کشــور م ــورد اوضــاع اقتصــادی و اجتماع اول در م
نظــر، رونــد عرضــه و تقاضــا، تحــوالت قیمتــی، فعالیتهــای 
ــر  ــب و نظای ــای رقی ــای تجــاری، کااله ــا، نمایشــگاه ه رقب
آنهــا کســب کــرده و جامعــه تجــاری کشــور متبــوع خــود را 

ــد.  ــش آگاه نماین ــش از پی بی

برهمیــن اســاس گــروه اقتصــاد مدیریــت پژوهــش خبــری 
ــر  ــات رهب ــری منوی ــود در پیگی ــت خ ــتای ماموری در راس
ــد«  ــق تولی ــال » رون ــعار س ــق ش ــالب در تحق ــم انق معظ
دوشــنبه 14 مــرداد 1398 در نشســتی پژوهشــی بــا یکــی 
از کارشناســان و رایزنــان بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت 
خارجــی ایــران، بــه بررســی ابعــاد و نقــش کارکــرد رایزنــان 
و ضــرورت توســعه و گســترش مبــادالت خارجــی بــا 
هــدف کمــک بــه رونــق تولیــد و شناســایی موانــع تجــارت 
خارجــی و تســهیل صــادرات پرداختــه اســت. پیــش از آنکــه 
بــه نقــش و وظایــف رایزنــان بازرگانــی بــه عنــوان ســفیران 
بازرگانــی پرداختــه شــود الزم اســت بــرای تقریــب اذهــان 
بــه کارکــرد و عملکــرد رایزنــان بازرگانــی کشــورها، ماهیــت 
ــه  ــران ب ــی ای ــارت خارج ــعه تج ــازمان توس ــرد س و کارک
عنــوان متولــی اصلــی توســعه و گســترش تجــارت خارجــی 

معرفــی و تبییــن شــود.

غالمرضــا امینــی مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد صنایــع غذایــی در حاشــیه راه انــدازی صــدور ســامانه حــد 
مجــاز آالینده هــا درمحصــوالت کشــاورزی درخصــوص اینکــه ســالمت محصــوالت مــواد غذایــی چقــدر بــا اســتانداردهای 
تدویــن شــده ســازمان اســتاندارد مطابقــت دارنــد، گفــت: 85 درصــد محصــوالت غذایــی بــا اســتانداردهای وضــع شــده 
منطبــق هســتند و 15 درصــد مطابقــت ندارنــد. وی اضافــه کــرد: 3 درصــد از محصــوالت غذایــی از نظــر نشــانه گذاری و 

وزن طبــق اســتانداردهای مــا نیســتند و بــا آنهــا برخــورد می شــود.

ــکالت  ــم مش ــی ه ــوالت غذای ــد محص ــت: 12 درص ــی گف ــع غذای ــتاندارد صنای ــرای اس ــر اج ــارت ب ــر نظ ــرکل دفت مدی
سیســتمیک دارنــد و ارتباطــی بــه خــود مــواد غذایــی نــدارد یعنــی مدیــران حضــور ندارنــد یــا از نظــر شــرایط مکانــی 
تولیــد و... مشــکالتی وجــود دارد. نظــر ایــن مقــام مســوول درباره اســتاندارد شــامل اســتانداردهای ســالمت، اســتانداردهای 
ابنیــه، حضــور کارشناســان، رعایــت مــوارد بهداشــتی در محــل و مســائلی از ایــن قبیــل اســت. نیــره پیروزبخــت رئیــس 
ســازمان ملــی اســتاندارد هــم در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در حــوزه لبنیــات چــه میــزان از اســتانداردهای تدویــن شــده 
ــا  ــت و م ــی اس ــوالت لبن ــش وزن محص ــی ها و کاه ــوول کم فروش ــرات مس ــازمان تعزی ــت: س ــود دارد، گف ــراف وج انح
نظارتــی در ایــن زمینــه نداریــم. وی ادامــه داد: ســازمان ملــی اســتاندارد تنهــا اینهــا را کنتــرل می کنــد و آمارهایــی کــه 
ــار دقیــق شــما  ــن پرســش کــه آم ــه ای ــدارد. وی در پاســخ ب ــد صحــت ن رســانه ها در مــورد کــم فروشــی ها بیــان کردن
ــه در  ــی ک ــد آمارهای ــه مانن ــم ک ــی می دان ــدارم، ول ــی ن ــات دقیق ــا اطالع رســانی درســت شــود، گفــت: اطالع چیســت ت

ــالم شــده نیســت. ــانه ها اع رس

گفته هــای پیروزبخــت ناظــر بــه ایــن نکتــه اســت کــه پیــش از ایــن در حــوزه لبنیــات اعــالم شــده بــود لبنیاتی هــا در 
ــد. شــیر 10 درصــد و در ماســت 14 درصــد کــم  فروشــی کرده ان

نقش دیپلماسی بازرگانی در رونق تولید استاندارد مواد غذایی زیر ذره بین
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انتخابــات اعضــای علــی البــدل هیــات مدیره و 
بازرســان همزمــان بــا مجمــع عمومــی عــادی 
ــورخ 1398/4/31 در  ــنبه م ــالیانه روز دوش س
اداره کل اســتاندارد اســتان تهــران بــا حضــور 

اعضــای انجمــن برگــزار شــد.

ــد  ــی چن ــت آیات ــس از قرائ ــن جلســه پ در ای
از کالم اهلل مجیــد بــا ریاســت اقــای مهنــدس 
ابوالحســن خلیلــی جلســه اغــاز و آقایــان دکتر 
ــرد ،  ــروزان ف ــر حســن ف ــی، دکت ــا نب علیرض
ــیر  ــدس اردش ــی ،مهن ــود اولیای ــر محم دکت
ــه  ــیعی ب ــره ش ــدس زه ــم مهن دادرس و خان
ــی و بازرســی  ــی ، اجرای تشــریح عملکــرد مال

ــد . ــال 1397 پرداختن ــره در س ــات مدی هی

در بخشــی دیگــر از جلســه انتخابــات اعضــای 
ــا  ــان ب ــره و بازرس ــات مدی ــدل هی ــی الب عل
شــرکت 77 نفــر از اعضــای پیوســته انجمــن 

برگــزار شــد.  

از میــان 5 نفرنامــزد علــی البــدل هیــات 
مدیــره :

ــای  ــا 12 رای ، آق ــاف ب ــد خاصــه ب ــای نوی آق
نویــد ایزدپنــاه بــا 19 رای ، آقــای محمدرضــا 
ــی  ــدی کریم ــای مه ــا 7 رای ، آق ــاد ب فرس
تفرشــی بــا 43 رای و آقــای وحیــد هوشــنگ 
نــژاد بــا 18 رای کــه آقایــان مهــدی کریمــی 
ــوان اعضــای  ــاه بعن ــزد پن ــد ای تفرشــی و نوی
ــره منصــوب شــدند. ــات مدی ــی البــدل هی عل

ــای  ــن، آق ــی انجم ــزد بازرس ــان 2 نام از می
مهنــدس اردشــیر دادرس بــا 40 رای بــه 
عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای مهنــدس 
طالبیــان بــا 10 رای بــه ســمت بــازرس علــی 

ــدند.  ــاب ش ــدل انتخ الب

آنچه در مجمع عمومی سالیانه انجمن دارندگان نشان استاندارد گذشت
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طی دوران وفــور درآمدهای نفتی، 
و  مســتقل  ملــت  از  عمــال  دولــت 
بی نیاز شــد. حتــی دیگر نیــازی به 
تعامــل بــرای دریافــت مالیات هم 
نبــود. اوج حاکمیت این نگاه مربوط 
به ســال های میانی دهه 80 است. 
بســط  و  قبــض  تدریجــی  به طــور 
دســتگاه بوروکراتیک بیشــتر شد 
و بــاوری در کشــور رقم خــورد که 
تاکید داشت: هم پول و هم اختیار 
برای دولت است، بنابراین چرا باید 

سراغ دیگران رفت؟

مسعود خوانساری

ــاد  ــل اتح ــه دلی ــل ب ــال قب ــش س ش
میــان خبــرگان اقتصــادی، جامعــه 
روشــنفکری، جامعــه فرهنگــی، جامعــه 
متخصصــان و در نهایــت عمــوم مــردم، 
ــت آرا  ــا اکثری ــی ب ــای روحان ــت آق دول
انتخاب شــد و ســکان اداره کشــور را در 
دســت گرفــت. در آن مقطــع آنچــه در 
جامعــه مــوج مــی زد، شــور و امیــد بــه 
ــادی  ــاخص های اقتص ــود. ش ــده ب آین
هــم جملگــی روندهــای مثبتــی را 
ــای  ــی حوزه ه ــد و حت ــان می دادن نش
ــینماها و  ــروش س ــد ف ــی مانن فرهنگ
فــروش کتــاب هــم رشــد قابل توجهــی 
یافتــه بــود و نشــاط در جامعــه پدیــدار 
شــد. در نهایــت اینکــه چنــد روز پــس 
از حضــور دولــت، قیمــت دالر و ســکه 
ــرد و شــاخص  ــدا ک ــد کاهشــی پی رون
ــت.  ــودی گرف ــیر صع ــم س ــورس ه ب
مــردم امیــدوار بــه بهبــود امــور بودنــد، 
اعــالم  مدت هــا  تــا  دولــت  حتــی 
ــب  ــرایط مناس ــوز ش ــه هن ــرد ک می ک
ــرداری از  ــد آوارب ــه بای ــرا ک ــده، چ نش
ــرد و  ــورت گی ــته ص ــای گذش خرابی ه

ــد. ــل می کردن ــم تحم ــردم ه م

جامعــه  کــه  نپاییــد  دیــری  امــا 

نخبــگان خــود را جــدا از دولــت دیــد، 
جامعــه اقتصــادی منتقــد دولــت شــد 
و مــردم هــم بــه همــه گروه هــای 
ــن  ــر همی ــدند. ب ــاد ش ــع بی اعتم مرج
اســاس رفتــار آنهــا غیرقابــل کنتــرل و 
ــت شــده  اســت. اگرچــه مســائل  هدای
سیاســی و اجتماعــی از عوامــل مهمــی 
ــن گسســت بیــن  اســت کــه باعــث ای
ــی در  ــت، ول ــده  اس ــت ش ــت و مل دول
ــا آسیب شناســی  ــن یادداشــت عمدت ای
ــد  ــورت خواه ــادی ص ــر اقتص از منظ

ــت. گرف

ــی  ــث نگران ــه باع ــی ک ــن عامل مهم تری
بخــش  خصوصــی و مــردم به خصــوص 
در اواخــر دولــت قبــل - نهــم و دهــم- 
بی ثباتــی  بــه  مربــوط  بــود  شــده 
اقتصــادی،  مهــم  شــاخص های 
ــورم و افــت ســرمایه گذاری  بیــکاری، ت
جهــش  و  ارزی  شــدید  نوســانات  و 
ناگهانــی قیمــت ارز بــه حداقــل 3 
تــا 4 برابــر بــود. تصمیم گیری هــای 
ــه ایــن آشــفتگی ها  خلق الســاعه هــم ب
ــک  ــال در ی ــور مث ــی زد به ط ــن م دام
ــدون  ــه ب ســفر اســتانی چندیــن مصوب
ــی  ــار مال ــی ب ــه همگ ــی ک کارشناس

داشــت از جیــب خزانــه دولــت تصویب 
و پرداخــت می شــد. طبعــا انتظــار ایــن 
بــود کــه دولــت آقــای روحانی بــا درس 
گرفتــن از تجربیــات و خطاهــای دولــت 
نهــم و دهــم و بــا بهره گیــری از حضــور 
کارشناســان خبــره و اســتفاده از بخش 
 خصوصــی کمی از مشــکالت گذشــته را 
کاهــش دهــد. در دو یــا ســه ســال اول 
تــا انــدازه ای ثبــات در تصمیم گیری هــا 
وجــود داشــت و به خصــوص توافــق 
اقدامــات  بــرای  بســتری  هســته ای 
مفیــد و امیدبخــش ایجــاد کــرده  بــود. 
ــس از آن ســرازیر شــدن هیات هــای  پ
ــل  ــه در داخ ــی ک ــی و مذاکرات خارج
صــورت  خارجــی  هیات هــای  بــا 
ــرای  ــن را ب ــده ای روش ــت، آین می گرف
کشــور ترســیم می کــرد. امــا متاســفانه 
اقدامــات اساســی و زیربنایــی اقتصادی 
ــت  ــروع دول ــدای ش ــان ابت ــه از هم ک
ــد  ــام نش ــت، انج ــام می گرف ــد انج بای
و همــه درگیــر حــل مســائل هســته ای 
خارجــی  ســرمایه گذار  جــذب  و 
ــه  ــان ب ــچ زم ــال هی ــه عم ــدند ک ش
ــد.  ــه کشــور نیامدن شــکل معنــاداری ب
مشــکالت اقتصــادی بــا کاهــش قیمــت 

نفــت و خالــی بــودن ســرمایه بانک هــا 
خودنمایــی  کم کــم  رکــود  دوره  در 
ــکا از برجــام  ــرد. خــارج شــدن آمری ک
ــه  ــر هم ــم ب ــا ه ــت تحریم ه و بازگش

ــه شــد. ــا اضاف آنه

ــتم های  ــالح سیس ــان، اص ــن می  در ای
ــا  اقتصــادی و متناســب کــردن آنهــا ب
ــد در  ــت بای ــای دول ــت درآمده وضعی
ــت.  ــورت می گرف ــی ص ــن دوره زمان ای
موضوعــات اقتصــادی در دولــت بــدون 
فرماندهــی واحــد دچــار بی نظمــی 
و عــدم تصمیم گیــری شــد. ســتاد 
اقتصــاد مقاومتــی فعــال بــود ولــی 
ــازی  ــرای خنثی س ــب ب ــی متناس عمل
تحریم هــای آمریــکا بــه کار نگرفــت. 
اگرچــه  اینکــه  همــه  از  مهم تــر 
ــخت و  ــیار س ــکا بس ــای آمری تحریم ه
آزاردهنــده بــود، ولی مشــکالت داخلی 
کــه بــه نــام خودتحریمــی شــهرت 
یافــت، باعــث بی اعتمــادی تشــکل های 
بخــش  خصوصــی و صاحبــان کســب و 

ــد. کار ش

دولــت  زمانــی  مقطــع  ایــن  در 
می توانســت دو اقــدام انجــام دهــد. 

اســتفاده  اولیــن حرکــت اصالحــی 
بهینــه از بخــش  خصوصــی و یــاری 
خواســتن از کنشــگران واقعــی عرصــه 
کســب وکار بــود کــه بــه درســتی 
ــه  ــوط ب ــل دوم مرب ــد. عم ــام نش انج
اصالحــی  اقدامــات  برخــی  انجــام 
حوزه هایــی  در  موثــر  ولــی  جزئــی 
ماننــد مالیــات، گمــرک، نظــام بانکــی 
و گســترش شــفافیت می شــد کــه 
ــن اقدامــات هــم درســت و به موقــع  ای

نگرفتنــد. صــورت 

تصــور ایــن اســت کــه نظــام اقتصــادی 
کالن کشــور یعنــی مدیــران ارشــد 
ــان  ــن از متخصص ــورت گرفت ــه مش ب
بدنــه  امــا  دارنــد.  بــاور  حرفــه ای 
ــا  ــت نه تنه ــی دول ــی و میان کارشناس
ــا  ــی ب ــه حت ــدارد ک ــی ن ــن نگاه چنی
ایــن ایده ســتیز هــم دارد. اینکــه امروز 
ــتفاده  ــه اس ــد ب ــد معتق ــت بگوی دول
کفایــت  تشکل هاســت،  دانــش  از 
نمی کنــد؛ بلکــه بایــد ســازوکارهای 
شــکلی  بــه  را  قانونــی  و  فرهنگــی 
ــی وادار  ــه اجرای ســامان دهــد کــه بدن
ــود. ــته ش ــن خواس ــن از ای ــه تمکی ب

امــا چــرا بــاور بــه تشــکل گرایی از 
میــان رفتــه اســت؟ طــی دوران وفــور 
درآمدهــای نفتــی، دولــت عمــال از 
ــی  ــد. حت ــاز ش ــتقل و بی نی ــت مس مل
دیگــر نیــازی بــه تعامــل بــرای دریافت 
مالیــات هــم نبــود. اوج حاکمیــت ایــن 
نــگاه مربــوط بــه ســال های میانــی 
تدریجــی  به طــور  اســت.  دهــه 80 
ــک  ــتگاه بوروکراتی ــط دس ــض و بس قب
ــم  ــاوری در کشــور رق بیشــتر شــد و ب
ــول  ــم پ ــد داشــت: ه ــه تاکی خــورد ک
ــت،  ــت اس ــرای دول ــار ب ــم اختی و ه
ــران  ــراغ دیگ ــد س ــرا بای ــن چ بنابرای

ــت؟ رف

نتیجه در کوتاه مدت ظاهر شد:

و  کیفیــت  از  اداری  دســتگاه  یــک: 
ــکاری  ــرای هم ــه ب ــرادی ک ــوابق اف س
می کردنــد  رجــوع  دولــت  بــه 
بی اطــالع بــود. در نتیجــه افــرادی 
ــت بخــش  ــه اصال ــد ک ــی کردن رخ نمای
خصوصــی نداشــتند و دنبــال دریافــت 
ــد. خروجــی، فســادی شــد  ــت بودن ران
ــت. ــه اس ــور را گرفت ــن کش ــه دام ک

دو: کارشناسان دولتی به سبب 

آشتی نخبگان و دولت

ــی از  ــکل گرای ــه تش ــاور ب ــرا ب چ
ــت؟ ــه اس ــن رفت بی



ــت صنفــی و تخصــص دچــار  ــدون هوی ــراد ب ــا اف ــاط ب ارتب
ــی  ــرض فســاد مال ــا در مع ــوع عارضــه شــدند. اوال آنه دو ن
قــرار گرفتنــد کــه ناشــی از درآمدهــای بی پایــه بــود و ثانیــا 
نســبت بــه هــر فعــال اقتصــادی چــه ســالم و چــه غیرســالم 
موضــع تدافعــی یافتنــد. به طــور طبیعــی جامعــه ای کــه بــه 
نخبــگان خــود پشــت کنــد یــا آنهــا را نادیــده بگیــرد، دچــار 
ــگان  ــع نخب ــکل ها مجم ــود. تش ــراوان می ش ــکالت ف مش
ــدگاه  ــر و دی ــه نظ ــی ک ــد. زمان ــاب می آین ــه حس ــور ب کش
ــان روی  ــاق هم زم ــود دو اتف ــه می ش ــچ گرفت ــه هی ــا ب آنه
می شــود  خدشــه دار  عمومــی  اعتمــاد  الــف،  می دهــد 
ــن  ــود ای ــدف خ ــه ه ــه جامع ــکل ها ب ــای تش ــه اعض چراک
ــن  ــدای ای ــت ص ــا حاکمی ــت ی ــه دول ــد ک ــام را می دهن پی
گــروه را نمی شــنود و حتــی حــرف آنهــا را قبــول نــدارد. ب، 
بدنــه اجتماعــی کشــور درک می کنــد کــه نظــام اقتصــادی 

ــد. ــل می کن ــان عم ــتقل از ذی نفع ــی مس و سیاس

ــه ای  ــازوی حرف ــر اقتصــاد توســعه یافته ای ب تشــکل ها در ه
و مشــاور منطقــی دولــت هســتند. آنهــا نــه در حــرف کــه به 
ــد. تشــکل گرایی  ــان عمــل اعتقادشــان را نشــان می دهن زب
یعنــی دولــت بــدون مشــورت افــراد صاحــب نــگاه و دیــدگاه 
تصمیــم نگیــرد، ولــی امــروز چنــد درصــد تصمیمــات دولت 
ــود؟  ــه می ش ــور گرفت ــی کش ــش خصوص ــورت بخ ــا مش ب
ــا  ــران ایســتاده اند؟ آنه اساســا تشــکل ها کجــای اقتصــاد ای
ــه  ــم ک ــدر معتقدی ــم و چق ــر می دانی ــدر صاحب نظ را چق

حضورشــان فقــط مزاحمــت و انتقــاد اســت؟

نمونــه تصمیمــات کوچــک ولــی موثــر کــه بــه آنهــا اشــاره 
ــن  ــات و تامی ــوزه مالی ــته در ح ــال گذش ــی دو س ــد، ط ش
اجتماعــی توســط دولــت اتخــاذ شــد. دو ســال پیــش دولــت 

ــوزه  ــر در ح ــی مؤث ــی، اقدام ــش خصوص ــا بخ ــل ب در تعام
تامیــن اجتماعــی انجــام داد. امســال هــم بــا پیگیــری بخش 
ــازمان  ــوری، س ــاون اول رئیس جمه ــد مع ــی و تاکی خصوص
ــه 100 درصــد  ــرد ک ــی بخشــنامه ای صــادر ک ــور مالیات ام
ــخ  ــا تاری ــه ت ــرادی ک ــام اف ــرای تم ــم ب ــودگی جرای بخش
مشــخصی بدهــی خــود را پرداخــت کننــد، در نظــر گرفتــه 
ــل  ــه اص ــت ب ــی بازگش ــه نوع ــت ب ــدام دول ــن اق ــود. ای ش

ــود. ــی می ش ــور تلق ــی کش ــش  خصوص ــا بخ ــی ب همراه

منطــق حــرف فعــاالن اقتصــادی همیــن اســت کــه 
می تــوان بــا حرکت هــای ســنجیده و دقیــق، روحیــه 
بخــش  خصوصــی را احیــا کــرد و آنهــا را بــرای ادامــه 
کار امیــدوار نــگاه داشــت. فضــای پیــش  روی اقتصــاد 
ــه  ــرار دارد ک ــی ق ــن موانع ــر چنی ــا تحت تاثی ــور دقیق کش
ــا را  ــده، آنه ــی حساب ش ــدام مدیریت ــک اق ــا ی ــوان ب می ت
برطــرف و مســیر پیــش  روی توســعه کشــور را همــوار کــرد. 
ــهرت  ــی ش ــای داخل ــوان تحریم ه ــت عن ــه تح ــا آنچ اساس
پیــدا کــرده بــه همیــن موضوعــات مربــوط اســت. در ایــن 
موقعیــت دولــت بایــد بــه اصــل احیــای ســرمایه اجتماعــی 
ــت  ــات صحب ــدام از اصالح ــه م ــه اینک ــم ن ــردد، آن ه بازگ
کنــد و اقــدام عملــی نداشته باشــد. در واقــع در ایــن مقطــع 
زمانــی نیــاز بــه ایــن وجــود دارد کــه مــردم احســاس کننــد 
دولــت تصمیــم می گیــرد، عمــل می کنــد و فرآیندهــا 

تحت تاثیــر رفتــار دولــت اصــالح می شــود.                                صفحه
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براســاس آخریــن آمارهــای مرکــز آمــار ایــران 
ــا  ــده کشــور و ب از شــاخص قیمــت مصــرف کنن
مقایســه نــرخ تــورم ســاالنه در مردادمــاه 1398 
ــد  ــه رش ــود ک ــخص می ش ــرداد 1397 مش ــا م ب
ــال  ــه س ــبت ب ــری نس ــطح باالت ــا در س قیمت ه
قبــل قــرار دارد. در مردادمــاه 1397، نــرخ تــورم 
ســاالنه کل اقــالم 9.7  درصــد وبــرای اقــالم 
ــد  ــات 1.12درص ــامیدنی و دخانی ــی، آش خوراک
بــوده کــه در مردادمــاه 1398 بــه ترتیــب 2 .42 
درصــد و3. ۶3 درصــد رســیده اســت )نمــودار 1(. 
ــش حــدود 22،3 واحــد  ــه نظــر می رســد افزای ب
ــرداد  ــه در م ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــرخ ت ــد ن درص
ــالم  ــت اق ــش قیم ــل افزای ــاً از مح 1398، عمدت

ــوده اســت. خوراکــی و آشــامیدنی ب
ــز در  ــور نی ــه کش ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــرخ ت ن
مردادمــاه 1398 نســبت بــه مــرداد 1397 در 
ــرداد  ــت. در م ــه اس ــرار گرفت ــری ق ــطح باالت س
1397، نــرخ تــورم نقطــه ای کل اقــالم 3.19 
درصــد بــوده کــه در مردادمــاه ســال جــاری بــه 

ــرای  ــرخ ب ــن ن ــت. ای ــیده اس ــد رس ۶.41 درص
اقــالم خوراکــی، آشــامیدنی و دخانیــات از 3 .2۶ 
ــا و  ــرای خوراکی ه ــد وب ــه ۶.5۶ درص ــد ب درص
ــد  ــه 2.35 درص ــد ب ــز از ۶.1۶ درص ــات نی خدم
رســیده اســت. لــذا در مجمــوع خانوارهــای 
ــرداد ســال 1398، متحمــل صــرف  ــی در م ایران
هزینــه بــه مراتــب بیشــتری بــرای خریــد اقــالم 
مــورد نیــاز در مقایســه بــا مردادمــاه ســال 1397 

شــده اند.
شــایان ذکــر اســت داده هــا مرکــز آمــار ایــران از 
شــاخص قیمــت مصــرف کننــده کشــور همچنین 
ــن  ــاه 1398 ای ــه در مردادم ــد ک ــان می ده نش
شــاخص بــا رشــد ۶.0 درصــدی نســبت بــه مــاه 
ــوده و از  ــراه ب ــال( هم ــن س ــاه همی ــل )تیرم قب
فروردیــن تــا مردادمــاه ایــن ســال، تقریبــاً رونــد 
ــر  ــه ه ــاخص )مقایس ــه ش ــد ماهان ــی رش عموم

مــاه بــا مــاه قبــل (نزولــی بــوده اســت.
تهیه کننده: فروغ کریمی امیر کیاسر

شهریور ماه 1398

مقایسه تغییر بهای کاالها و خدمات در مرداد 1397 و 1398
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دنیــای اقتصــاد: امنیــت غذایــی بــه معنــی دسترســی همــه 
ــتن  ــرای داش ــی ب ــذای کاف ــه غ ــات ب ــام اوق ــردم در تم م
ــال  ــا اعم ــا ب ــف شــده اســت؛ ام ــالم تعری ــی س ــک زندگ ی
ــی از  ــه یک ــذا ب ــتاندارد غ ــه اس ــد مقول ــای جدی تحریم ه
بــه  بــدل شــده اســت؛  دغدغه هــای مصرف کننــدگان 
طــوری کــه در حــال حاضــر رعایــت حــال تولیدکننــدگان 
و نادیــده گرفــت شــدن حقــوق مصرف کننــدگان از ســوی 
متولیــان امــر بــرای مصرف کننــدگان شــائبه برانگیــز 
ــده  ــود آم ــه وج ــه ب ــان جامع ــوال در اذه ــن س ــده و ای ش
اســت کــه آیــا صنایــع غذایــی نیــز ماننــد ســایر صنایــع از 
اســتاندارد اجبــاری برخــوردار اســت و ایــن اســتانداردها در 
شــرایط کنونــی اجرایــی می شــود؟ دل نگرانــی کــه رئیــس 
ســازمان ملــی اســتاندارد در واکنــش بــه آن بــر ایــن نکتــه 

تاکیــد می کنــد کــه بــرای ســازمان ملــی اســتاندارد فرقــی 
ــت  ــم، بلکــه اولوی ــرار داری ــد کــه در چــه دوره ای ق نمی کن
ــدگان اســت، در  ــازمان ســالمت مصرف کنن ــن س ــی ای اصل
ــرای مــا خطــوط قرمــزی وجــود دارد  دوران تحریــم نیــز ب
کــه بایــد آنهــا را رعایــت کنیــم کــه ایــن مقولــه بــه ایمنــی 
و ســالمت مــردم بازمی گــردد. پاســخی کــه می تــوان 
ــده در  ــود آم ــه وج ــای ب ــدودی دل نگرانی ه ــا ح ــت ت گف
ــه گفتــه نیــره  ــی را برطــرف خواهــد کــرد. ب شــرایط کنون
پیروزبخــت، در حــال حاضــر بیــش از 700 محصــول غذایــی 
ــن  ــه ای ــود ک ــاری می ش ــتاندارد اجب ــمول اس ــی مش داخل
اســتانداردها هــم در برگیرنــده کاالیــی می شــود کــه 
ــم  ــد و ه ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــام م ــورت خ ــه ص ب
دربرگیرنــده کاالیــی اساســی می شــود کــه فرآینــد فــرآوری 

روی آنهــا صــورت گرفتــه اســت؛ ماننــد فرآورده هــای 
ــروها و ..... ــتی، کنس گوش

اهمیــت امنیــت غذایــی آنجــا آشــکار می شــود کــه براســاس 
داده هــای اعــالم شــده ســاالنه ۶00 میلیــون نفــر )یعنــی از 
ــذای  ــر خــوردن غ ــا در اث ــر( در دنی ــک نف ــر، ی ــر 10 نف ه
ــر اســاس برآورده هــای  ــوده دچــار بیمــاری می شــوند وب آل
ســازمان بهداشــت جهانــی ســاالنه 420 هــزار مــرگ ناشــی 
ــوده در دنیــا ثبــت می شــود. از ســوی  از مصــرف غــذای آل
دیگــر، گــزارش بانــک جهانــی نیــز نشــان دهنــده آن 
ــذای  ــای خســارت ناشــی از مصــرف غ ــه هزینه ه اســت ک
ــط  ــد متوس ــا درآم ــد و ب ــم درآم ــورهای ک ــالم در کش ناس
حــدود 95 میلیــارد دالر در ســال اســت. ایــن آمــار بیانگــر 
ــا  ــه ب ــان ها در رابط ــی انس ــق طبیع ــزون ح ــت روزاف اهمی
ایمنــی غذایــی و ضــرورت توجــه دولت هــا بــه ایــن امــر در 
ــه  ــه مقول ــا توجــه ب ــن حقــوق اســت. ب راســتای تامیــن ای
ــازمان  ــه س ــی ک ــذا و اقدامات ــی و ســالمت غ ــت ایمن اهمی
ملــی اســتاندارد بــه عنــوان متولــی ایــن امــر صــورت داده، 
گفت وگویــی بــا نیــره پیــروز بخــت، رئیــس ســازمان ملــی 
ــه  ــی ک ــر اقدامات ــالوه ب ــه در آن ع ــتیم ک ــتاندارد داش اس
ــورت  ــور ص ــی در کش ــت غذای ــتای امنی ــون در راس تاکن
ــش  ــه افزای ــرا در مقول ــت اج ــای در دس ــه، برنامه ه گرفت
ــه در  ــت ک ــده اس ــته ش ــث گذاش ــه بح ــی ب ــت غذای امنی

ــد ــه می خوانی ادام

ســوالی کــه بــا توجــه بــه اعمــال تحریم هــای جدیــد بــرای 
ــدل  ــی ب ــه دل نگران ــده و ب ــود آم ــه وج ــدگان ب مصرف کنن
ــع  ــا صنای ــه آی ــردد ک ــاز می گ ــوع ب ــن موض ــه ای ــده ب ش
غذایــی هماننــد ســایر صنایــع از اســتاندارد اجبــاری 

ــت؟ ــوردار اس برخ

صنایــع غذایــی از جملــه صنایعــی هســتند کــه بــه صــورت 
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــتاندارد م ــی اس ــازمان مل ــدی در س ج
ــردم در  ــالمت م ــا س ــت ب ــن صنع ــه ای ــرا ک ــد؛ چ می گیرن
ارتبــاط اســت، اغلــب محصــوالت غذایــی چــه بــه صــورت 
مــواد خــام و چــه به صــورت فرآینــد شــده دارای اســتاندارد 
ــن  ــای ای ــیعی از کااله ــف وس ــتند و طی ــران هس ــی ای مل
ــرای  ــود؛ ب ــاری می ش ــتانداردهای اجب ــمول اس ــروه مش گ
ــه  ــه در چ ــد ک ــی نمی کن ــتاندارد فرق ــی اس ــازمان مل س
دوره ای قــرار داریــم، در دوران تحریــم هــم بــرای مــا خطوط 
ــه  ــم ک ــت کنی ــا را رعای ــد آنه ــه بای ــزی وجــود دارد ک قرم
ــردد.  ــاز می گ ــردم ب ــالمت م ــی و س ــه ایمن ــه ب ــن مقول ای
ــورد را  ــن م ــم و ای ــاه نمی آیی ــتانداردها کوت ــن از اس بنابرای
ــد داخــل و  ــرای تولی ــم کــه هــم ب ــرار می دهی ــد نظــر ق م

هــم کاالیــی کــه وارد کشــور می شــود، اســتانداردهای الزم 
رعایــت شــود.

در ایــن خصــوص چــه اقدامــات ملموســی صــورت گرفتــه 
اســت؟

ایجــاد هماهنگــی بیــن دســتگاهی یکــی از اقداماتــی اســت 
کــه در ایــن خصــوص صــورت گرفتــه اســت؛ بــه طــور مثال 
در حــال حاضــر بــرای اســتاندارد آالینده هــا ســازمان ملــی 
ــده و  ــگ ش ــاورزی هماهن ــاد کش ــا وزارت جه ــتاندارد ب اس
عالمــت اســتاندارد مرتبــط نیــز در ایــن خصــوص طراحــی 
ــز  ــک نی ــی ارگانی ــواد غذای ــوص م ــت. در خص ــده اس ش
ــرای  ــتاندارد الزم ب ــه و اس ــورت گرفت ــری ص ــات موث اقدام

گــروه غذایــی نیــز تدویــن شــده اســت.

ــوان  ــا می ت ــد آی ــی کــه مطــرح کردی ــه اظهارات ــا توجــه ب ب
ــه اینکــه بنگاه هــای  ــا توجــه ب ــم و ب گفــت در دوران تحری
ــه مواجــه هســتند،  ــواد اولی ــود م ــش کمب ــا چال تولیــدی ب
ســازمان ملــی اســتاندارد در خصــوص تولیــد اغمــاض 

ــرد؟ ــد ک نخواه

ــه  ــور ب ــت مجب ــن اس ــی ممک ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــا توج ب
تجدیدنظــر در برخــی از اســتانداردها شــویم، امــا ایــن امــر 
ــرای تولیــد کننــده  ــن نیســت کــه شــرایط ب ــه ای ــه منزل ب
ــه  ــت ک ــی آن اس ــه معن ــه ب ــد، بلک ــد ش ــهل تر خواه س
ــرای  ــتر ب ــرد، بیش ــورت گی ــی ص ــت تغییرات ــرار اس ــر ق اگ
کمــک بــه واحدهــای تولیــدی اســت تــا بتوانیــم تســهیالت 
ــای  ــی از نمونه ه ــم. یک ــاد کنی ــد ایج ــرای تولی ــتری ب بیش
ــای  ــتاندارد در ماه ه ــی اس ــازمان مل ــه س ــی ک ــارز اقدامات ب
ــوده  ــن ذرت آل ــزار ت ــای 120 ه ــورت داد، امح ــر ص اخی
ــم  ــه س ــود ب ــده ب ــخص ش ــش مش ــه در آزمای ــت ک اس
ــازمان  ــوص س ــن خص ــتند. در ای ــوده هس ــنی آل آفالتوکس
ــی اســتاندارد ورود پیــدا کــرد و پــس از اخــذ مجــوز از  مل

ــد.   ــا ش ــا امح ــن ذرت ه ــور، ای ــوی رئیس جمه س

برنامه »استاندارد« برای امنیت غذا

دومین همایش ملی تشکلهای اقتصادی ، راهبران توسعه 
به مناســبت روز تشــکلهای اقتصادی با حضور اســحاق 
جهانگیــری معاون اول رییس جمهــور و جمعی از وزرای 
دولــت در اتــاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشــاورزی 
ایران برگزار شــد. رییس اتاق ایــران در این همایش 
گفت: ایجاد تشــکل هــای اقتصادی کار دولت نیســت.
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ایــن امــر در تمــام گروه هــای صنایــع غذایــی صــدق می کنــد 
و در صورتــی کــه کاالیــی آلــوده وارد کشــور یــا تولیــد شــود، 
بــه طــور قطــع نســبت بــه آن برخــورد خواهــد شــد؛ در ایــن 
ــورت  ــر ص ــال های اخی ــا در س ــه م ــی ک ــوص اقدام خص
دادیــم، افزایــش هماهنگــی میــان وزارت جهــاد کشــاورزی 
و وزارت بهداشــت اســت بــا بتوانیــم از ورود کاالی آلــوده بــه 

بــازار جلوگیــری کنیــم.
ــع  ــاری در صنای ــتاندارد اجب ــداد اس ــه تع ــوع چ در مجم

غذایــی وجــود دارد؟
ــر اســت، چــرا کــه  ــرای واردات تعــداد اســتانداردها متغی ب
براســاس تعرفــه کاالهــای وارداتــی عمــل می کنیــم، امــا در 
خصــوص کاالهــای داخلــی بیــش از 700 نــوع کاالی غذایی 
داریــم کــه مشــمول اســتاندارد اجبــاری می شــود کــه ایــن 
اســتانداردها هــم شــامل کاالهایــی می شــود کــه بــه صورت 
ــده  ــم دربرگیرن ــد و ه ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــام م خ
کاالیــی اساســی اســت. از ســوی دیگــر، کاالیــی کــه فرآینــد 
روی آنهــا صــورت گرفتــه )فرآورده هــای گوشــتی، کنســروها 
ــاری  ــتاندارد اجب ــز در لیســت کاالی مشــمول اس و .... ( نی

طــور  بــه  دارنــد.  چنــد قــرار  مثــال، 
گذشــته  وقــت 

استاندارد 

تن ماهــی مــورد بازنگــری قــرار گرفــت تــا تســهیالت 
ــا  ــرار گیــرد؛ ام ــرای تولیــد کننــده مــد نظــر ق بیشــتری ب
ــش  ــرای بخ ــده ب ــی ش ــی پیش بین ــوارد حمایت ــار م در کن
تولیــد بحــث ســالمت نیــز بیــش از پیــش در آن اســتاندارد 

ــت. ــده اس ــت ش ــد رعای جدی
ــی در  ــک جهان ــوی بان ــده از س ــالم ش ــار اع ــاس آم براس
ســال 9۶ در تجــارت فرامــرزی، ایــران در رتبــه 1۶1 قــرار 
داشــت کــه اکنــون ایــن امــر نشــان دهنــده آن اســت کــه 
در ایــن بخــش مــا بــا مشــکالت بســیاری مواجــه هســتیم؛ 
بــه طــوری کــه در یــک ســال اخیــر عــدم هماهنگــی میــان 
دســتگاه های مرتبــط بــا تجــارت فرامــرزی موجــب شــد تــا 
ترخیــص کاالی اساســی غالبــا مــواد غذایــی بــا چالش هــای 
بســیاری مواجــه شــود و بــه همیــن دلیــل شــاهد رســوب 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــال ب ــم، ح ــرکات بوده ای کاال در گم
تســریع ترخیــص کاال بــه تمــام دســتگاه های مرتبــط 
ــی از 32  ــز یک ــتاندارد نی ــی اس ــازمان مل ــالم شــده و س اع
ــود،  ــوب می ش ــوص محس ــن خص ــط در ای ــتگاه مرتب دس
ــد ترخیــص کاال از ســوی  ــود رون ــرای بهب ــی ب چــه اقدامات

ــه اســت؟ ــن ســازمان صــورت گرفت ای
همان طــور کــه گفتیــد رتبــه ایــران در حــدود 
دو ســال پیــش و براســاس ارزیابی هــای 
ــرزی  ــارت فرام ــی در تج ــک جهان بان
ــه  ــر ب ــال حاض ــه در ح ــود ک 1۶1 ب
 32 بیشــتر  هماهنگــی  دلیــل 
دســتگاه اجرایــی دخیــل در 
ــن  ــرزی، ای ــر تجــارت فرام ام
رتبــه بــه 11۶ رســیده اســت 
کــه 45 رتبــه ارتقــا را نشــان 
ــوص  ــن خص ــد. در ای می ده
شــده  طراحــی  بســته ای 
کــه بــر مبنــای آن در 
ــه در  ــتگاهی ک 32 دس
صــدور  و  واردات  امــر 
مجوزهــای مرتبــط بــا 
ــالش  ــال هســتند، ت آن فع
ــی  ــوان یک ــه عن ــا ب ــده ت ش
دســتگاه های  موثرتریــن  از 
صــادرات  و  واردات  بــا  مرتبــط 
ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران 
ــل  ــرک متص ــامانه گم ــه س ــد ب بتوان
شــود و براســاس ضوابــط تشــخیص 
کاالهایــی کــه اســتاندارد اجبــاری دارنــد، 

ــد. ــهیل کن ــص کاال را تس ــد ترخی رون
بــا توجــه بــه اقداماتــی کــه صــورت گرفتــه آیــا 

ــه ترخیــص کاال وجــود داشــته،  چالشــی هایی کــه در زمین
ــت؟ ــده اس ــرف ش ــل برط ــور کام ــه ط ب

برخــی مشــکالت همچنــان در خصــوص اتصــال ســامانه های 
ــامانه های  ــت س ــرار اس ــود دارد و ق ــتگاهی وج ــان دس می
ــه  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز تکمیــل شــود و ب
ســامانه های ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و نیــز 
ــا  ــا ب ــا انته ــدا ت ــا از ابت ــا فعالیت ه گمــرک متصــل شــود ت

ــرد. ســرعت بیشــتری صــورت گی
در ایــن خصــوص ســازمان ملــی اســتاندارد چــه اقداماتــی 

صــورت داده اســت؟
ــی  ــازمان مل ــص کاال س ــد ترخی ــهیل رون ــور تس ــه منظ ب
اســتاندارد طراحــی بســته هایی بــرای حمایــت از صــادرات، 
ــرار داده اســت  ــی را در دســتور کار ق واردات و تولیــد داخل
ــور  ــه منظ ــی ب ــته حمایت ــه بس ــته س ــال گذش ــر س و اواخ
تســهیل تجــارت خارجــی و تولیــد داخلــی طراحــی شــد و 
ــی اســتاندارد  ــی ســال 97 در شــورای عال در روزهــای پایان
ــه تصویــب رســید. در ایــن راســتا، بــرای صادرکننــدگان،  ب
واردکننــدگان و تولیدکننــدگان داخلــی بــه منظــور واردات 
ــده،  ــده ش ــدارک دی ــژه ای ت ــای وی ــه، حمایت ه ــواد اولی م
همچنیــن بــرای صــادرات کاالهــای ایرانــی نیــز نــگاه 
ــده  ــم ش ــران حاک ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــژه ای در س وی

اســت.
در امــر صــادرات محصــوالت غذایــی چــه اقداماتــی در 

ــت؟ ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق دس
صــادرات محصــوالت غذایــی را بــا ســه روش تســهیل 
کرده ایــم کــه در ایــن خصــوص می تــوان بــه انطبــاق 
ــز  ــی و نی ــول کشــور هــدف صادرات ــل قب ــا اســتاندارد قاب ب
ــورها  ــن کش ــول ای ــورد قب ــی م ــخصات فن ــا مش ــاق ب انطب
ــالش  ــام ت ــت تم ــوان گف ــن اســاس می ت ــرد، برای ــاره ک اش
ــت. ــدگان اس ــا صادرکنن ــورد ب ــاف در برخ ــاد انعط ــا ایج م

ــورهای  ــا کش ــتاندارد ب ــق اس ــدم تطاب ــر ع ــال حاض در ح
ــوب  ــی محس ــان داخل ــکالت بازرگان ــی از مش ــد یک مقص
می شــود، عاملــی کــه در برخــی از مواقــع توقــف صــادرات 
کاال را نیــز بــه همــراه داشــته و مشــکالت بســیاری را بــرای 
صادرکننــدگان ایجــاد کــرده اســت، ایــن مشــکل را چگونــه 

بایــد حــل کــرد؟
ــم  ــی امضــا کرده ای ــم نامه های ــا کشــورهای همســایه تفاه ب
ــر مبنــای تفاهــم نامــه اســتاندارد مــورد نیــاز کشــورها  و ب
را اخــذ کــرده و بــه واحدهــای داخلــی ارائــه می دهیــم تــا 
تولیدکننــدگان داخلــی بــر مبنــای اســتاندارد کشــور مقصــد 
ــور در  ــا در کش ــال، م ــور مث ــه ط ــد کنند.ب ــه تولی ــدام ب اق
بخــش لبنیــات بــه ویــژه ماســت بــا چربــی گیاهــی تولیــد 
ــتار  ــا خواس ــراف م ــورهای اط ــی از کش ــا یک ــم، ام نمی کنی
ــه  ــه همیــن دلیــل مــا ب ــا چربــی گیاهــی شــد ب لبنیــات ب

ــن  ــرای ای ــه ب ــم ک ــن مجــوز را دادی ــدی ای ــای تولی واحده
ــی گیاهــی تولیــد  ــای چرب ــر مبن ــات ب کشــور خــاص، لبنی

کننــد.

ــا  ــه امض ــورهایی تفاهم نام ــه کش ــا چ ــوص ب ــن خص در ای
کرده ایــد؟

کشــورهای عــراق، ترکیــه، روســیه، پاکســتان، ترکمنســتان، 
ــورهایی  ــه کش ــتان از جمل ــتان، ارمنس ــتان، ازبکس تاجیکس
هســتند کــه بــا آنهــا تفاهم نامــه امضــا کرده ایــم؛ در 
خصــوص ارمنســتان می تــوان بــه تفاهم نامــه تولیــد غــذای 
حــالل اشــاره کــرد کــه بــا توجــه بــه تــردد بــاالی مســافران 
ــا  مســلمان در ایــن کشــور ایــن تفاهم نمــه منعقــد شــده ت
مــا بتوانیــم فرآینــد غــذای حــالل را در ایــن کشــور پیــاده 

کنیــم
آیــا تفاهم نامــه متقابلــی بــرای کشــور مــا نیــز منعقــد شــده 

؟ ست ا
بلــه، تفاهم نامــه ایــن چنینــی نیــز بــرای کشــور مــا 
ــد  ــا تولی ــن تفاهم نامه ه ــاس ای ــت و براس ــده اس ــد ش منعق
محصــوالت غذایــی بــا اســتاندارد مــا صــورت می گیــرد، بــه 
ــم،  ــد کرده ای ــن منقع ــا چی ــه ای ب ــا تفاهم نام ــال م طــور مث
ــان  ــارات و لبن ــا ام ــابهی ب ــای مش ــن تفاهم نامه ه همچنی
منعقــد شــده تــا تولیــد براســاس اســتانداردهای مــا صــورت 

گیــرد.
ــور  ــر در کش ــال حاض ــه در ح ــواردی ک ــر از م ــی دیگ یک
بســیار بــاب شــده، اســتفاده از محصــوالت خانگــی اســت؛ به 
طــوری کــه بســیاری از مصرف کننــدگان بــه دلیــل اســتفاده 
از افزودنی هــا مــواد غذایــی خانگــی را بــه کارخانــه ای 
ــه  ــن گون ــارت روی ای ــکان نظ ــا ام ــد، آی ــح می دهن ترجی

ــود دارد؟ ــا وج کااله
ــه مــواد غذایــی دو دســته هســتند؛ گروهــی کــه  ایــن گون
می خواهنــد فعالیــت غیرقانونــی انجــام دهنــد کــه تکلیــف 
ایــن گــروه مشــخص اســت و بــا آنهــا برخــورد خواهــد شــد، 
ــی  ــورت قانون ــه ص ــه ب ــتند ک ــی هس ــروه دوم گروه ــا گ ام
ــرار  ــتایی ق ــی و روس ــاغل خانگ ــد و در رده مش کار می کنن
دارنــد. در خصــوص ایــن گــروه نیــز مــا اخیــراً بــا معاونــت 
ــژه ای را  ــای وی ــوری هماهنگی ه ــت جمه ــان ریاس ــور زن ام
صــورت داده ایــم تــا بتوانیــم گواهــی کاالهــای ســاخته شــده 
توســط مشــاغل خانگــی را صــادر کنیــم، امــا در خصــوص 
ــد  ــت می کنن ــی فعالی ــه صــورت زیرزمین ــه ب ــی ک گروه های
ــا آنهــا برخــورد خواهــد شــد، در ایــن خصــوص  ــازار ب در ب
ــرات،  ــازار توســط ســازمان تعزی گشــت های شناســایی در ب
ســازمان حمایــت و ســازمان ملــی اســتاندارد تشــکیل شــده 

تــا بتواننــد بــا ایــن مــوارد برخــورد کننــد.
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نشریه داخلی انجمن دارندگان نشان استاندارد ایراننشریه داخلی انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

ــه  ــه ترکیــه ایــن اســت کــه صــادرات از ترکیــه ب نســبت ب
ــی  ــر اســت در حال ــی امکان پذی ــق هوای ــط از طری قطــر فق
ــام  ــم انج ــادر ه ــق بن ــر از طری ــه قط ــا ب ــادرات م ــه ص ک
ــردد کشــتی ها  ــد ت ــه مســیر جدی ــی ک ــرد. در صورت می گی
ــردد و  ــکالت ت ــده ای از مش ــش عم ــود، بخ ــدازی ش راه ان

ــد شــد. ــع خواه ــران رف ــرای ای ــه ب ارســال محمول

ــدگان محصــوالت  ــی تولیدکنن ــره تعاون ــات مدی ــس هی رئی
غذایــی عنــوان کــرد: محصــوالت ایرانی در بــازار قطر بســیار 
ــوالت  ــا محص ــت ب ــل رقاب ــی قاب ــت و کیفیت ــدار اس پرطرف
دیگــر کشــورها دارد. آمــار گمــرک ایــران حاکــی از صــادرات 

بیــش از 118 هزارتــن کاال بــه ایــن کشــور در ســال 95 از 
ــه  ســوی ایــران اســت؛ براســاس ایــن آمــار، در ســال 95 ب
ــون  ــه ارزش 28 میلی ــن کاال ب ــزار و ۶51 ت ــزان 118 ه می
و 41۶ هــزار دالر از ایــران بــه قطــر صــادر شــده اســت کــه 
ــدت  ــن م ــر زی ای ــه قط ــی ب ــای صادرات ــن کااله عمده تری
ــی  ــران، محصوالت ــا خشــک، مغزپســته، زعف ــازه ی پســته ت

از آهــن یــا فــوالد، ســایر حیوانــات زنــده از نــوع 
ــه  ــوم ب ــده موس ــودر نش ــیمان های پ ــفند، س گوس

ــه از  ــز گب ــه ج ــا ب ــایر کف پوش ه ــر، س کلینک
ــوده اســت. ــرم حیــوان، ب ــا مــوی ن پشــم ی

ــور در  ــوه کش ــای بالق ــی از مزیت ه وی یک
و صــادرات بــه قطــر را میوه جــات 

ســبزیجات  و  صیفی جــات 
اگــر  گفــت:  و  دانســت 
ــال دار  ــای یخچ کانتینره
مناســب فراهم شــود، در 
ــم  ــش می توانی ــن بخ ای
از  عمــده ای  ســهم 
ــود  ــه خ ــادرات را ب ص

دهیــم. اختصــاص 

عضــو هیــات مدیــره 
کنفدراسیون 
ایــران  صنعــت 
اظهــار کــرد: حضــور 

ــه  ــد و ب ــتمر باش ــدار و مس ــد پای ــر بای ــازار قط ــا در ب م
ــی  ــور و محصوالت ــن کش ــق ای ــای دقی ــد نیازه ــالوه بای ع
ــود و  ــایی ش ــت شناس ــذاب اس ــا ج ــرای قطری ه ــه ب ک
ــدم  ــوص ع ــده در خص ــاد ش ــالء ایج ــم خ ــن ببین همچنی
ــه  ــارات ب ارســال محصــوالت از کشــورهای عربســتان و ام
ــت  ــی اس ــه محصوالت ــورد چ ــتر در م ــر بیش ــور قط کش
ــواد  ــم. م ــر کنی ــرعت پ ــه س ــالء را ب ــن خ ــم ای ــا بتوانی ت
غذایــی، ســبزیجات، دام و مــواد معدنــی عمــده کاالهایــی 
هســتند کــه قبــال از عربســتان و امــارات وارد کشــور قطــر 
می شــدند و اکنــون از مزیت هــای مهــم صادراتــی مــا 

می شــوند. محســوب 

بــه گفتــه کریمــی تفرشــی یکــی از نــکات مهــم در 
ــش  ــود و افزای ــی بهب ــوالت ایران ــادرات محص ــترش ص گس
ــل  ــه قاب ــت ک ــوی اس ــه نح ــته بندی ب ــتانداردهای بس اس
رقابــت بــا محصــوالت خــوب دیگــر کشــورهای دنیــا باشــد.

نائــب رئیــس هیــات مدیــره انجمــن علــوم و فنــاوری غــالت 
ایــران در پایــان خاطــر نشــان کــرد: لــزوم ورود ســریع بــه 
ــع  ــع موان ــور، رف ــن کش ــای ای ــن نیازه ــر و تامی ــازار قط ب
ــراودات  ــی و کاهــش عــوارض مربوطــه و تســهیل م صادرات
ــد در  ــری بای ــار قط ــی و تج ــان ایران ــن بازرگان ــاری بی تج
ــع  ــرای رف ــریعتر ب ــه س ــر چ ــرد و ه ــرار گی ــتور کار ق دس

ــود. ــی ش ــود چاره اندیش ــکالت موج مش ــدگان نشــان اســتاندارد  ــره انجمــن دارن عضــو هیئــت مدی
ایــران گفــت: زمانــی کــه مــا درگیــر بروکراســی های اداری 
ــوص  ــدد در خص ــت های متع ــات و نشس ــزاری جلس و برگ
ــرعت  ــه س ــب ب ــور رقی ــم، کش ــر بودی ــه قط ــادرات ب ص
ــن  ــاز ای بازارهــای قطــر را از محصــوالت مختلــف مــورد نی

ــر کــرد. کشــور پ

ــن  ــره انجم ــت مدی ــو هیئ ــی، عض ــی تفرش ــدی کریم مه
ــم  ــرد: تحری ــار ک ــران اظه ــتاندارد ای ــان اس ــدگان نش دارن
ــال  ــه در س ــی ک ــور عرب ــد کش ــط چن ــر توس ــور قط کش
ــران  ــش روی ای ــی اســتثنائی پی ــاز شــد فرصت گذشــته آغ
ــادرات  ــا ص ــرار داد ت ــی ق ــار ایران ــدگان و تج و صادرکنن
و  داده  افزایــش  را  ایــن کشــور  بــه  ایرانــی  کاالهــای 
ــد. ــر کنن ــی پ ــوالت ایران ــا محص ــر را ب ــگاه های قط فروش

وی ضمــن بیــان اینکــه حــدود 9.4 میلیــارد دالر از کاالهای 
ــه کشــور قطــر از طریــق کشــورهای عربســتان،  وارداتــی ب
ــت،  ــده اس ــن می ش ــر تامی ــن و مص ــن، یم ــارات، بحری ام
ــت و  ــن دول ــه بی ــددی ک ــات متع ــم جلس ــت: علیرغ گف
انجمن هــا و تشــکل ها برگــزار شــد و مقــرر گردیــد لیســتی 
ــر  ــار قط ــه و در اختی ــر تهی ــاز قط ــورد نی ــوالت م از محص
قــرار گیــرد امــا متاســفانه ایــن بــار نیــز ایــران نتوانســت بــه 

ــن فرصــت  ــی از ای ــل قبول ــو قاب نح
ــد و  ــرداری کن ــده بهره ب ــم ش فراه
ــبقت را در  ــوی س ــه گ ــور ترکی کش

ــود. ــه قطــر رب صــادرات ب

خانــه  مدیــره  هیــات  رئیــس 
ــان  ــدن و تجــارت جوان ــت، مع صنع
تهــران بیــان کــرد: یکــی از دالیــل 
ــوزی ها  ــوع فرصت س ــن ن ــی ای اصل
ــی  ــر و موانع ــت و پاگی ــن دس قوانی
اســت کــه همــواره بــر ســر راه 
ــود دارد  ــی وج ــدگان ایران صادرکنن
ــن  ــه از ای ــور ترکی ــه کش در حالیک
لحــاظ شــرایطی بــه مراتــب بهتــر از 
ــر  ــا درگی ــی کــه م ــران دارد. زمان ای
برگــزاری  و  اداری  بروکراســی های 
ــدد در  ــت های متع ــات و نشس جلس
خصــوص صــادرات بــه قطــر بودیــم، کشــور قطــر به ســرعت 
ــن  ــاز ای بازارهــای قطــر را از محصــوالت مختلــف مــورد نی
ــور  ــوزی ها در کش ــه فرصت س ــن گون ــرد و ای ــر ک ــور پ کش
مــا در شــرایطی کــه بــا بحــران اقتصــادی مواجهیــم جــای 
بســی تامــل و بازنگــری عمیــق از ســوی مســئوالن محتــرم 

ــر دارد. ــان ام و متولی

ــه  ــط ب ــائل مرب ــی مس ــر برخ ــالوه ب ــرد: ع ــه ک وی اضاف
ــر  ــور تاثی ــن دو کش ــول بی ــی پ ــر جابجای ــه ب ــا ک تحریم ه
ــق  ــث توفی ــه باع ــود ک ــی ب ــر عوامل ــز از دیگ ــت نی گذاش
ــن امــر شــد. مشــکل دیگــری  بیشــتر کشــور ترکیــه در ای
ــردد کشــتی های  ــای ت ــاله محدویت ه ــود دارد مس ــه وج ک
ایــران بیــن بنــادر ایــران و قطــر اســت کــه ارســال 
ــز  ــد و نی ــا مشــکل مواجــه می کن ــی را ب محموله هــای ایران
ــی از ســوی کشــور قطــر  ــرای تجــار ایران ــد ب صــدور روادی
ــی  ــای ایران ــادرات کااله ــرای ص ــود ب ــع موج ــر موان از دیگ

می باشــد.

کریمــی تفرشــی گفــت: در حــال حاضــر حــدود ۶0 شــرکت 
ــت  ــر فعالی ــه قط ــادرات ب ــه ص ــه در زمین ــال در ترکی فع
ــی و  ــبات سیاس ــر مناس ــا قط ــه ب ــور ترکی ــد و کش می کنن
ــا  ــور م ــای کش ــی از مزیت ه ــا یک ــی دارد ام ــاری خوب تج

بروکراســی های  تفرشــی:  کریمــی  مهــدی 
ســوازند... را  قطــر  بــازار  اداری، 

ــر  ــازار قط ــی در ب ــوالت ایران  محص
ــی  ــت و کیفیت ــدار اس ــیار پرطرف بس
ــر  ــوالت دیگ ــا محص ــت ب ــل رقاب قاب

کشــورها دارد.
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