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تشکلگرایی
ضامنتحققاقتصادخصوصی

مهندسوحیدتیموری)سردبیر(.                 سـرمقاله

   
امروز بخش خصوصی ایران برای تحقق خواسته ی همیشگی 

که همانا رهایی اقتصاد از دست دولت و تحقق اقتصاد  خود 
خصوصی است بیش از هر چیز نیازمند برخورداری از تشکل های 

تأثیرگذار، مقتدر، حرفه ای، صاحب دانش و دارای توان آینده نگری 
که بخش اعظم بنگاه های خصوصی  و آینده نگاری است؛ چرا

کمیت نیستند و توان  به تنهایی قادر به رساندن صدای خود به حا
شناخت دقیق بازار، دسترسی به آمار و اطالعات دقیق داخلی و 

بین المللی، حضور مستحکم در بازارهای جهانی و تأمین مالی 
پروژه های بزرگ را نداشته و برای دست یابی به جدیدترین علوم و 
کسب و کار  تجربیات مدیریتی و فنی به حمایت نهادهای پشتیبان 

که ضمن ایجاد  نیاز دارند. تشکل های صنفی قدرتمند هستند 
زیرساخت های الزم برای تأمین این نیازها، قادرند رانت ها را از 

میان بردارند، چشمه های فساد را بخشکانند و فضا را برای رقابت 
کنند. سالم و سازنده ی بنگاه های بخش خصوصی مهیا 

به طور قطع مهم ترین و نخستین عامل ایجاد کننده ی اقتدار 
که در این  برای یک انجمن صنفی، اعضای آن هستند؛ چرا

نهادهای مدنی، اعضا هم نقش »مالک«، هم »مشتری« و هم 
که تشکل را  نقش »کارکنان« را ایفا می کنند. مالک از این منظر 

کرده و هزینه های فعالیت آن را می پردازند؛ از سوی دیگر  ایجاد 
فعالیت های تشکل نیز براساس نیاز اعضا تعریف و اجرا می شود، 

بنابراین اعضا حکم مشتری را برای هر تشکل دارند و از همه مهم تر 
این که امور انجمن نیز توسط خود اعضا و از طریق حضور ایشان 
کارگروه ها پیگیری و اجرا می شود.  کمیته ها و  در هیأت مدیره و 

بنابراین اعضا بنیان اصلی هر انجمن را تشکیل می دهند و میزان 
که  گروهی و لزوم فعالیت تشکلی است  کار  اعتقاد ایشان به 

می تواند پایه های اقتدار انجمن ها را هر چه مستحکم تر نماید. 
کمیتی نسبت به  خوشبختانه به نظر می رسد درک دستگاه های حا

اهمیت تشکل های بخش خصوصی در حال افزایش است و برای 

اثبات این موضوع می توان شواهد محکم و دلگرم کننده ای را از 
قبیل توجه جدی قوانین مصوب چند سال اخیر نسبت به نقش 

تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم سازی و 
اجرایی ارایه نمود. اما آن چه باید به عنوان یک واقعیت مورد بررسی و 

آسیب شناسی قرار گیرد و درباره ی آن چاره اندیشی شود میزان آمادگی 
تشکل های بخش خصوصی در پذیرش مسؤولیت های محوله است. 

افزایش چشم گیر حضور اعضای انجمن صنفی شرکت های 
کمیته های تخصصی و عمومی این انجمن  اتوماسیون صنعتی در 

و ارتقاء میزان اقبال ایشان نسبت درخواست ها، استعالم ها و 
گرم و مسؤوالنه ی اعضا  فراخوان های انجمن و همچنین حضور 

در مجامع عادی و فوق العاده طی سال های اخیر را می توان 
مصداقی روشن از افزایش اهتمام شرکت های اتوماسیونی نسبت 

به فعالیت های تشکلی دانست.   
مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۷ انجمن صنفی شرکت های 

اتوماسیون صنعتی در بیست و چهارمین سال فعالیت این انجمن 
گرم اعضا این بار هم در نوبت  گذشته با حضور  و همچون سال های 

نخست به رسمیت رسید و برگزار شد و طی آن سکان هدایت این 
انجمن از سوی اعضا به هیأت مدیره ی دوره ی نهم سپرده شد. 

که هیأت مدیره ی دوره ی نهم بتواند بیش از پیش  امید است 
بسترهای الزم را برای جذب همکاری اعضا در پیشبرد امور صنفی 

کرده و از طریق ایجاد هم صدایی و هم افزایی میان اعضا  فراهم 
توفیقات بیشتری را در راه احقاق حقوق صنفی ایشان حاصل نماید.  
که اعضای انجمن  نگارنده، بدون هیچ تعارف و اغراقی عقیده دارد 

کسب و کار  صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی به واسطه ی نوع 
که راز موفقیت در آن مجهزبودن به ابزار علم و فناوری روز  خود، 
و برخورداری از نگاهی مبتنی بر عقالنیت است از فرهیخته ترین 
گی  کشور هستند و همین ویژ و عالم ترین افراد جامعه ی مدنی 

مسؤولیت ایشان را در قبال آینده ی ایران عزیز صدچندان 
که همواره یکی از اصولی ترین و  می کند. از همین رو انتظار می رود 
کارآمدترین الگوها در زمینه ی فعالیت های صنفی توسط اعضای 

کشور ارایه شود.  این انجمن به فعاالن بخش خصوصی 
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عــادی  عمومــی  مجمــع  عمومــی،  روابــط  گــزارش  بــه   
در  صنعتــی  اتوماســیون  شــرکت های  صنفــی  انجمــن  ســالیانه ی 
بیســت وچهارمین ســال فعالیــت ایــن انجمــن در روز چهارشــنبه 
مــورخ 26 دی مــاه ســال 1397 در محــل اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
ــه از ســاعت  ک ــزار شــد. ایــن مجمــع  کشــاورزی ایــران برگ معــادن و 
بــه  اول  نوبــت  گذشــته در  آغــاز شــد، همچــون ســال های   15:00
رســمیت رســید تــا نشــان از اعتقــاد و اراده ی اعضــای انجمــن بــه 

گروهــی باشــد. فعالیت هــای صنفــی و 

گزارش عملکرد یکساله ی هیأت مدیره و دبیرخانه    ارایه ی 

پس از اعالم رسمیت جلسه توسط آقای مهندس فرهادی، نسبت 
که  به انتخاب اعضای هیأت رییسه ی مجمع عمومی اقدام شد 
کثریت آراء، آقای مهندس همایون رشیدی از شرکت توسعه  با ا

تأمین پرشیا، به سمت رییس مجمع، آقای مهندس مرتضی 
کنترل مپنا،  مخلص آبادی از شرکت مهندسی و ساخت برق و 
مکو به سمت نایب رییس، آقای مهندس علیرضا الجوردی از 

شرکت نوین دانش آینده به عنوان ناظر اول، آقای مهندس مجید 
سلیمی از شرکت جی ام اینترنشنال پارسه به عنوان ناظر دوم و 

آقای مهندس محمد حسن ابراهیمی از شرکت ایورد آریا به عنوان 
منشی جلسه انتخاب شدند. 

همچنین آقای مهدی سیافی به عنوان نماینده ی معاونت 
کشاورزی ایران و آقای  تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کارگری  کارفرمایی و  مهدی ربیعی به عنوان نماینده ی سازمان های 
کار و رفاه اجتماعی در این جلسه حضور داشتند. وزارت تعاون، 

پس از انتخاب هیأت رییسه، دستور جلسه قرائت شد و بعد از آن 
گزارش عملکرد یکساله ی هیأت مدیره و دبیرخانه توسط اعضای 

هیأت مدیره ی دوره ی هشتم و دبیر انجمن ارایه شد و مورد 
گزارش در قالب  گفتنی است این  گرفت.  تصویب مجمع محترم قرار 

فصلجدید
همدلیوهمصدایی

مجمــععمومــیعــادیســال1397انجمــنصنفــیشــرکتهایاتوماســیونصنعتی

مجلدی به صورت مکتوب از سوی دبیرخانه ی انجمن در اختیار 
گزارش ارایه شده پوشش  گرفت.  اعضای حاضر در مجمع قرار 

دهنده ی اقدامات انجام شده و در دست اجرای هیأت مدیره در 
کاری هیأت مدیره و همچنین اقدامات پیشنهادی  حوزه های 

گزارش به تعداد جلسات هیأت  برای آینده بود. بخش انتهایی این 
مدیره و نیز زمان صرف شده توسط اعضای هیأت مدیره جهت 

ج از انجمن اختصاص داشت.  حضور در جلسات داخل و خار
گزارش عملکرد هیأت مدیره با بیانات آقای مهندس  ارایه ی 

فرهادی رییس هیأت مدیره ی دوره ی هشتم آغاز شد.

کشاورزی ایران    اتاق بازرگانی صنایع معادن و 

تقویت بستر تعامالت با اتاق بازرگانی ایران  از طریق عضویت در 
هیأت نمایندگان اتاق ایران و حضور در جلسات ماهانه ی هیأت 

نمایندگان، برگزاری نشست هیأت مدیره ی انجمن با آقای سیف 
کار، مالیات و  کمیسیون  معاون تشکل ها در اتاق ایران، عضویت در 
تأمین اجتماعی، انجام تکالیف قانونی در قبال اتاق، حضور منظم 

گرد همایی ها، جلسات و دوره های آموزشی  کارکنان دبیرخانه در 
اتاق، اطالع رسانی هیأت های تجاری و اتاق های مشترک به اعضا، 

حضور فعال در فرآیند ارزیابی و رتبه بندی تشکل های عضو اتاق، 
حضور مؤثر و مستمر در فرآیند تدوین شاخص های رتبه بندی 

که  شرکت ها در مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران، از جمله اقداماتی بود 
کرد و به نتایج به دست  فرهادی در صحبت های خود به آن ها اشاره 

آمده از جمله،  اخذ رتبه ی B در نظام رتبه بندی تشکل های عضو 
اتاق ایران، ارتقاء جایگاه و اعتبار انجمن در میان تشکل های عضو 

کمک های اتاق به تشکل ها و ارتقاء دانش  اتاق، بهره مندی از 
کارکنان دبیرخانه در حوزه ی فعالیت های تشکلی اشاره نمود. 

کمک های نقدی و غیرنقدی اتاق به  وی همچنین تداوم جذب 
تشکل ها، استفاده از پتانسیل های قانونی اتاق به منظور رفع موانع 

صنفی اعضای انجمن، تالش در جهت تقویت جایگاه صنعتگران در 
کار قرارگرفتن  اتاق را به عنوان اقدامات پیشنهادی جهت در دستور 

هیأت مدیره ی دوره ی نهم انجمن مطرح نمود.    

کشاورزی تهران    اتاق بازرگانی صنایع، معادن و 

فرهادی در ادامه ی صحبت های خود، حضور نماینده  ی انجمن به 
عنوان تنها نماینده ی تشکل ها در اتاق فکر تأمین اجتماعی، انعکاس 

گزارش

هادی بنایی


