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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 :مقدمه •

 معادن و صنایع و بازرگانی اتاق هاي استراتژي و اهداف تدوین جهت در تالشی حاضر مجموعه

 بازبینی و تطبیقی مطالعات ،یشناختمفهوم مطالعات از پس منظور نیا به. است تهران

 ضمن و نییتب استفاده، موردي روشها قیدقی وارس و بحث ساختار گرفته، انجام اتاق مستندات

 اهداف و اندازچشم مأموریت،  ک،یاستراتژ تیریمدي نظری مبان و قبل مراحل جینتا از استفاده

 تدوین مذکور موارد مدیران، با جلساتی برگزاري با و گرفته قرار بررسی مورد اتاق بلندمدت

. بوده است اتاق کیاستراتژي زیربرنامه نیتدو بخش نیترزیبرانگچالش مرحله، نیا. اندشده

 خارجی، و داخلی عوامل مقایسه و استراتژیک ریزي برنامه هاي ورودي تعیین با سپس

 و نظارت امکان آوردنفراهم منظور بهی انیپا مرحله در. ندشد شناسایی اتاق برتر استراتژیهاي

  .شد نییتب و نییتع اتاق يعملکردي هاشاخص ،یابیارز

 و اعضای شیاندهم و تعامل با تاقا کیاستراتژ برنامه نیتدو مراحلی تمام که شودیم اضافه

  .است رفتهیپذ انجام اتاق کیاستراتژ وي دیکلي هاتیشخص
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  اتاق مستندات بازبینی و تطبیقی مطالعات
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 :اول فصل

 کلیــات

 نیتدو ت،ینها در وی طیمحي هایبررس و شناخت و روند مطالعات بر عالوه طرح نیا در

 ک یبه لیتبد تهران اتاق که شد خواهدی سع عملکرد،ي هاشاخص نییتع و قاتاي هاياستراتژ

 تفکر با را کیاستراتژي زیربرنامه باشد قادر و گشته زگرایتما و محورياستراتژ سازمان

ي هاياستراتژ بر نینو کیاستراتژ تیریمد که چرا د،ینما قیتلف و لیتکم کیاستراتژ

 تفکر حاصل راي استراتژ و کرده دیتاک 2شدهي مارمعي هاياستراتژ کنار در ،1خودجوش

 هنر و علم عنوان بهي استراتژ تیریمد شودیم تالش نیا از فراتر. داندیم کیاستراتژی جمع

 تفکري کاربرد وندیپي برای اصول چارچوب کي یسازفراهم وي استراتژي اجرا و نیتدو

  . شود نهینهاد اتاق در کیاستراتژي زیربرنامه با کیاستراتژ

 : طرح اهداف •

  :اصلی هدف -

 و عیصنا وی بازرگان اتاق مستمر ساختن توانمندتر چه هر منظور به استراتژیک برنامه تدوین

 منظور به خود اندازچشم و مأموریت راستاي در انتظار مورد عیرف گاهیجا در تا تهران، معادن

  .بردارد گام بلندمدت اهداف تحقق

  

                                         
1  - Emergent 
2  - Deliberated 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :فرعی اهداف -

  انداز؛ چشم و مأموریت تدوین و تعیین .١

 بلندمدت؛ اهداف تعیین .٢

 ها؛ استراتژي تعیین .٣

 عملکرد؛ ارزیابی منظور به دارمعنی هايشاخص تعریف .٤

 .اتاق هاي سیاست و سالیانه هاي برنامه تعیین براي الزم زمینه ایجاد .٥

  :طرح ضرورت •

 تفاوت است اکمح ایران نیز و دنیا هاي سازمان از بسیاري بر امروزه که شرایطی تردید بدون

 دیگر ها سازمان که دارد وجود مستندي و محکم دالیل. است کرده پیدا گذشته با شگرفی

 آنها سریع بسیار حرکت و رشد باعث زمانی که خود، گذشته سازمانی هاي اندیشه با توانند نمی

 به گرایش. هستند روبرو فراوانی هايچالش با مدیران امروزه. دهند حیات ادامه است، بوده

 این از دیگري عوامل و گراییمشتري دولتها، مفهوم و اندازه در تحوالت شدن، جهانی سمت

 این متوجه بیشتر روز به روز مدیران. است داده تغییر را ها سازماني کردهایرو و ساختار نوع،

 کافی سازمانی پیچیده مسایل حل براي جزء به جزء پراکنده هاي کوشش که اند شده حقیقت

 هاي استراتژي بتوان اینکه تا است الزم تري وسیع جانبه همه ریزي برنامه امروزه. دنیستن

 اطالعاتی و ارتباطی هاي نظام و افراد روابط سازمانی، فضاي پرورش براي را اي شدههماهنگ
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 سازگار و منطبق آینده هاي سال بینی پیش قابل غیر و قابل الزامات و شرایط با و نمود تدوین

  .ساخت

 و باشند داشته را متغیر و پویا محیط در تغییرات اداره آمادگی مدیران که است وريضر

 موجودیت صورت این غیر در کنند، تالش کارها بهبود جهت در تغییر ایجاد براي نیز ها سازمان

  .دهند می قرار نابودي و تهدید دستخوش را خود بقاي و

 هستند صدد در که است هایی سازمان تمام براي ابزار بهترین استراتژیک مدیریت بنابراین

  .باشند داشته تهایفعال عرصه در آگاهانه حضوري

 و خالق اي شیوه با تا دهد می را امکان این ها سازمان به استراتژیک ریزي برنامه و مدیریت

 باعث ریزي برنامه شیوه این. نباشند منفعل خود آینده دادن شکل براي و کنند عمل نوآور

 واکنشي جا به که درآید اي گونه به هایش فعالیت و باشد عمل ابتکار داراي سازمان که شود می

  .باشد نفوذ اعمال به قادر ها، کنش برابر در

 محیطی، هاي فرصت و درونی هاي توانایی به توجه با تا سازد می قادر را ها سازمان رویکرد این

 استراتژیک ریزي برنامه. کنند شناسایی خود مدت بلند اهداف به رسیدن براي را راه ترین مناسب

 ازي امجموعه در آگاهانه آن اجزاي تمامی تا کند حاکم تفکر نوعی ها سازمان در تواند می

  . نمایند آفرینی نقش سازمان انداز چشم مسیر در مرتبط، و منسجم هاي فعالیت

 داراي که رود یم شمار به هایی سازمان جمله از تهران معادن و عیصنا وی بازرگان اتاق

 ه،ییقضا قوه دولتی، هاي دستگاه اعضا، نظیر خارجی محیط اجزاي با اي گسترده بسیار ارتباطات
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 و هاسفارتخانه ها،رسانه مالی، نهادهاي بازرگانان، صنعتگران، ها، بانک مردم، قانونگذار، نهادهاي

 قانونی، اقتصادي، عناصر نظیر محیطی متغیرهاي از کدام هر تغییر. است نفعانیذ ریسا

  . باشند داشته داخلی عناصر از بزرگتر حتی آثاري توانند می فرهنگی و اجتماعی

 ضرورت یک عنوان به اتاق استراتژیک برنامه تدوینی عن یطرح این موضوع نظر،نقطه این با

  .شودیم گذاشته اجرا موقع به

 : ویژه سئواالت •

  :شود داده مناسبی هاي پاسخ زیر هاي پرسش به تا شودمی سعی طرح این کمک با

 است؟ مأموریتی چه داراي ذینفعان، انتظارات نیز و عوامل کلیه گرفتن نظر در با اتاق  .١

   چگونه است؟ 1393 در افق تهران اتاقانداز چشم .٢

 کشور، بلندمدت هاي برنامه به نگاه با و آتی و موجود هاي قابلیت به توجه با تهران اتاق .٣

 بود؟ خواهد مدت بلند دوره یک براي مقاصدي و  کلیاهداف چه داراي

 قرار هایش فعالیت محور باید را هایی استراتژي چه خود مأموریت و اهداف تحقق براي .٤

 دهد؟

 کدامند؟ تهران اتاق در عملکرد هايشاخصمعیارها و  .٥

  :تحقیقاتی کار نوع •

 بررسی و مطالعه ردمو تهران، اتاق استراتژیک مدیریت نظام تدوین و طراحی تحقیق، این در

 .رودمی شمار به کاربردي نوع از تحقیق این لذا گرفت، خواهد قرار
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :تحقیق روش •

 از گیري بهره و موجود ادبیات از استفاده و اي کتابخانه مطالعه ضمن ابتدا تحقیق این در

 بر سپس شده، آوريجمع الزم، اطالعات کشورها، دیگر و ایران مورد در تجربی هاي اندوخته

 استعالم تحقیق موضوع زمینه در اتاقي دیکل واشخاص نظر صاحب و عامل افراد از مورد حسب

. شود می محسوب اي زمینه و موردي نوع از تحقیق این روش ترتیب این  به. شود می نظر

  . شودمی گرفته بهره استراتژي تدوین 1هايمدل از نیز استراتژي تدوین براي همچنین

 : طرح قلمرو •

  :شود می فهرست زیر شرح به موضوعی و مکانی زمانی، بعد سه از طرح ینا قلمرو

  :موضوعی قلمرو -

 تا است نظر در واقع در. است استراتژیک ریزي برنامه تحقیق، این در پژوهش مورد موضوع

 به طرح این در بنابراین. گردند شناسایی تهران معادن و عیصنا وی بازرگان اتاق هاي استراتژي

 نیز بلندمدت اهداف و اندازچشم مأموریت، راستا این در و شود می پرداخته ها تژياسترا تدوین

  .شد خواهند نییتب

 : زمانی قلمرو -

  .بود خواهد 1393 افق تا تهران اتاق تاسیس بدو از طرح این زمانی قلمرو

  

                                         
1-Model Building 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :مکانی قلمرو -

 سطح تهران، ییعن اتاق مرکز استقرار محل بر عالوه طرح، این اطالعاتی میدان مؤثر شعاع

  .گرفت خواهد فرا رای مل
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :دوم فصل

  ها تشکل وجودي فلسفه و ضرورت

 و شناسایی براي الزم توان توانند می که هستند مناسبی هاي تشکل دولتیغیر هاي سازمان

 و مردم بر تأثیرگذاري با ها سازمان این. دهند قرار مردم اریاخت در را امکانات بهینۀ تخصیص

 انرژي به راهیابی کانال غیردولتی هاي سازمان. بخشند می بهبود را آنان زندگی وضع امعه،ج

 فراهم را اقتصادي هاي فعالیت صحنه در آنها حضور و مردم مشارکت زمینه و هستند مردم

  .کنند می

 دولت دست گیرند، می برعهده را گري تصدي موارد از بسیاري در که ها سازمان این ایجاد با

  .بپردازد پرسشگري به پاسخگویی جاي به تا شودمی بازتر کشور مدیریت ايبر

 بعد در بلکه دارند، اهمیت بسیار انسانی منابع ملی توسعه بعد از تنها نه ها سازمان این

 هاي سازمان. کنند می ایفا سزایی به نقش هم عملی و فکري مشارکت و دولت سازيکوچک

 از دولتی هاي سازمان که برخوردارند هایی قابلیت از مردم زدن در مقبولیت دلیل به غیردولتی

 آنها کارآیی بنابراین. ندارند را مردم در باور ایجاد توانایی دولتی هاي سازمان. دارند فاصله آنها

 مردم هاي دیدگاه تحول در سزایی به نقش ها سازمان این. است مردمی هاي سازمان از کمتر

  .کنند می بازي

 کلیۀ در ملت فراگیر مشارکت باید شود،یم ارزیابی اصل یک صورت به تقابلم پاسخگویی

 تا سازند می خود  نماینده را مجلس مردم، که است دلیل همین به. باشد داشته وجود ها زمینه
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

ی خصوص و دولتی هايبخش نخبگان انتخاب. سازد پاسخگو ملت به نسبت را دولت پیوسته

 سیاق همین بر نیز خصوصی بخش اقتصادي پارلمان اداره براي خصوصی بخش فعاالن توسط

  .پذیردمی صورت

 کفایت تواند نمی ملی توسعۀ جریان تعیین و ریزي برنامه براي دولتی هايسازمان وجود صرف

 ایجاد وضعی است الزم. شود می گرفته نادیده متقابل پاسخگویی اصل ساختار این در زیرا کند

 که آن از پیش و باشند داشته حضور سازي تصمیم جریان در انندبتو مردم ندگانینما که شود

 این در. کنند تفهیم ساز، تصمیم مقام به را خود هاي خواسته مشروعیت شود، زایل آنها از حقی

 جریان در اقتصادي تشکلهاي شکل به دولتی، ساختار با موازي خصوصی ساختارهاي چارچوب

 اقتصادي سازیهاي تصمیم در تشکلها  مداخله نگرش ینهم با. کنند می پیدا حضور سازي تصمیم

  .یابد می مشروعیت

  :جهان در اقتصادي تشکلهاي •

 نقش صنعتی کشورهاي سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادي تکامل تاریخ در مردمی تشکلهاي

 مشترك منافع از دفاع اجتماعات، این اصلی انگیزه چه اگر. اند داشته اي کننده تعیین و اساسی

 تجار هاي اتحادیه روم، امپراطوري سقوط از بعد قدرت خالء در زودي به ولی است، ودهب صنفی

 سیستم برقراري کانالها، راهها، حفظ و احداث تولید، کارگاهی مراکز از حمایت و هدایت با

 مقررات و قوانین وضع و دفاعی و بانی دیده هاي برج احداث انبارها، و ها التجاره مال از دفاعی

 ملت و گرفتند عهدهبه را محلی هاي حکومت نقش صنف، و حرفه افراد همه توسط الجراءا الزم
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 ـ شهر همین پیوستن همبه از تدریج به بعد به شانزدهم قرن از اروپائی کشورهاي ـ

 به جانشینی با قرن سه طی صنفی هاي تشکل نتیجه در و آمدند وجودبه سوداگران هاي حکومت

-به را ساالر مردم سیاسی نظام و علمی ـ صنعتی انقالب کلیسائی، ـ فئودالی هاي نظام جاي

  .نهادند بنیاد ساالر مردم اقتصادي نظام تکامل و رشد مکمل ضرورت یک عنوان

 شغلی هاي ضرورت و نیاز تابع صنعتی جوامع در مردمی هاي تشکل تدریجی تکامل و پیدایش

 تأسیسات و مدیریت نقل، و حمل صنعت یکی،تکنولوژي هاانقالب با مرتبط دقیقاً و اي حرفه و

  .است بوده سرمایه و کار نیروي کاال، مبادله آزادي و حقوقی مالی، اقتصادي،

 هاي اتحادیه تشکیل سیاسی، گروههاي و احزاب تشکیل عام، سهامی هاي شرکت تشکیل

 هاي اتحادیه و اقتصادي هاي تشکل و المللی بین و بومی غیردولتی سازمانهاي و فراملیتی سیاسی

 جامعه پیشرفت و تکامل براي ضروري سیاسی و اقتصادي ـ اجتماعی تأسیسات دیگر از صنفی

  .کردند باز سرعت با البته را خود جاي که اند بوده آن هاي مشخصه و مدنی

 داوطلب هاي تشکل خاصه مردم، گسترده حضور و مشارکت جهان امروز، جهان ترتیب این به

 پهنه در ها تشکل آفرینی نقش حدود و میزان. است اقتصاد پهنه در ویژه به ها عرصه کلیه در

  .پذیرد می تأثیر آن از نوعی به و دارد ارتباط کشوري هر در دولت، ساختار با اقتصادي،

 در متشکل گروههاي با ارتباط در را بسیاري و متعدد مثالهاي و ها نمونه همواره تاریخ،

 گسترش سپس و میالدي هفتم قرن در انگلستان و ایتالیا در دياقتصا تشکلهاي اولیه، تمدنهاي

 و نوزدهم و هجدهم قرون در صنعتی انقالب آغاز باالخره و بعد به پانزدهم قرون در ها آن
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  المللبین

 بیستم قرن در آن توسعه و رشد سرعت البته که دارد یاد به تعاونی سازمانهاي تشکیل

  .است بوده سابقه بی و آور شگفت

 در عمده طور به که عواملی. اند نامیده غیردولتی هاي سازمان قرن را یکم و ستبی قرن برخی

 قابل زیر شرح به اند بوده اثرگذار جهان سطح در مردمی سازمانهاي توسعه و ظهور پیدایش،

  .هستند تبیین

 ؛ المللی بین نظامهاي و قواعد حاکمیت و شدن جهانی گسترش .١

  قتصاد؛ا در ها دولت سلطه پیش از بیش توسعه .٢

  ها؛ آوري فن و ارتباطات انقالب .٣

  آزاد؛ اقتصاد نظام تقویت .٤

  ؛یدولت بنگاههاي و دولت ساختار ناکارآمدي .٥

 اعضاي مشکالت و مسائل فصل و حل در اقتصادي هاي تشکل سوي از مؤثر نقش ارائه .٦

  دولت؛ و مردم بین ارتباطی پل عنوان به آنها پذیرش و خود

 در را ها تشکل از نوعی که پایدار توسعه موازین به توجه ضرورت و زیست محیط تخریب .٧

  است؛ ساخته مطرح جهان در رابطه این

 .اند کرده عنوان دولتی فساد با مبارزه را خود اصلی هدف که جهانی سازمانهاي تشکیل .٨
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :ایران در اقتصادي هاي تشکل •

 قدمت از مختلف کشورهاي در و است جانبههمه توسعه امروزین شاخص گرایی تشکل گرچه

 دیگر تحوالت همه مثل ایران در متأسفانه امر این لیکن باشد، می مند بهره نشاندار اي دیرینه و

 دنیا، در گرایی تشکل تحوالت آستانه در کهطوري به. شد واقع زمانه سیاسی شرایط دستخوش

 کهولت به تکامل هرگونه از قبل و شد رانده حاشیه به اخیر قرن دو در ایران در رویکردي چنین

  .گردید مبتال زودرس فرسودگی و

 مشکالت با همچنان اخیر سال چند هاي تالش تمام علیرغم ایران اقتصاد که است این

 شعار از استفاده و آنها ذکر به تنها مسائل، این قاطع حل عوض به و بوده مواجه بسیاري بنیادي

 ترتیب این به. شود می بسنده اقتصادي نامطبوع حقایق تلخی روي گذاريسرپوش براي

  .ندارد وجود آنها حل براي قاطعی اراده و توان اما شود، می تکرار مسائل این ذکر که سالهاست

 بخش و دولت بین نابرابر مناسبات وجود و دولتی دستگاههاي فضاي بر حاکم فرهنگ

 نطورهمی و است کشور درآمدي منبع ترین عمده بر دولت تسلط و اختیار از ناشی که خصوصی

 ناکفایتی و گیري تصمیم و ریزي برنامه مراجع در خصوصی بخش مشارکت جایگاه و حضور عدم

 از استفاده عدم و کشاورزي و بازرگانی صنعت، هاي عرصه در دولتی مسئوالن عملی تجربیات

 و مسئوالن آشنایی براي مناسبی مکانیسم و سیستم فقدان و خصوصی بخش تجارب

-عقب باعث پیش از بیش روز هر بازرگانان، و تولیدکنندگان مشکالت و مسائل با گیران تصمیم
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 ملی اقتصاد علیه جدي تهدیدي این و شود، می الملل بین رقابت صحنه در کشور اقتصاد ماندگی

  .است کشورمان

 سپرده گروهی ارتباطات به را خود جاي فردي اراتیاخت که عصري در و شرایطی چنین در

 در ها تشکل نقش به توان می شوند، می اداره جمعی تفکر و تعقل یک اساس بر جوامع و است

  .کرد تبیین و تعریف درستی به را آنها جایگاه و برد پی تر آگاهانه نیز، ایرانی جامعه مدیریت

 از منبعث کالن تصمیمات هرگاه دهد می نشان ایران، اقتصاد حال و گذشته به نگاهی

 جز و باخته رنگ اجرا در کوتاه، زمانی از پس گرفته صورت دولتی کارشناسان فردي هاي دیدگاه

 هرگاه اما. اند داشته آتش بر دستی دور، از تنها ایشان که چرا. است نداشته حاصلی خسارت،

 و سهولت شده، گذارده امور نخبگان جمعی تفکر و تعامل مبناي بر عمومی هاي مشیخط

  .است گردیده میسر اجرا در سرعت

 هايگیري تصمیم در سالهچند تأخیرهاي سازند، سرنوشت ها ثانیه هزارم هک حاضر عصر در

 موارد بعضی در. است شده کشورمان اقتصاد در سکون و رکود موجب درست، اجراي و صحیح

 کهي اهیرو تجارت، و تولید عالمین و عاملین تجارب حاصل نیاوردن حساب به و ها تعلل این نیز

 اقتصاد پیکره به ناپذیريجبران و مهلک ضربات شود، می ناشی یرعیت ـ ارباب سنتی نظام از

 خصوصی بخش حضور بدون هاسازي تصمیم همچنان نگرش، نیا اثر بر. است نموده وارد ایران

 اعتبار، و پول شوراي یا صادرات عالی شوراي مثل ،يمعدود موارد در. شود می انجام مسئول

  .است داشته حضور سازي یمتصم در عضو یک عنوان به بازرگانی اتاق
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :ایران در قانونی دیدگاه از ها تشکل •

 میزان از نظرصرف اند،شده تصویب ها تشکل به بخشیدن رسمیت براي ایران در که قوانینی

  : از عبارتند آنها از حاصل هايمحدودیت با و هاتشویق

 1 .است  شده بینی یشپ آن در خاصی ترتیب به ها تشکل ایجاد که قانونی اولین تجارت، قانون )1

 هاي اقلیت و اسالمی هاي انجمن صنفی، و سیاسی هاي انجمن و ها جمعیت احزاب، قانون )2

 آن عنوان در که چنان است، رسیده مقننه قوه تصویب به 1360 سال در که شده شناخته

 هاي انجمن ـ شوند می تأسیس سیاسی هدف با صرفاً که ـ احزاب بر عالوه شود می مالحظه

 حال و شد شامل را گردند می تشکیل آنان حقوق از دفاع و اعضا منافع حفظ براي که صنفی

 ضرورتهاي لحاظ از نه و بودند سیاسی نه شان وجودي ماهیت دلیل به ها انجمن این آنکه

 سیاسی نگاه همان با نیز را صنفی هاي انجمن قانون این. داشتند تشابهی احزاب با نظارتی

 اجراي متولی. یافت افزایش بروز روز آن دامنه که کرد محدودیتها سلسله یک مشمول خود

  .است کشور وزارت قانون، این

 تشکیل گردید، اصالح 1368 سال در سپس و تصویب 1359 سال در که صنفی نظام قانون )3

 محدودیتهاي با نیز ها تشکل این. گیردمی بر در شهري منطقه یک در را صنفی هاي اتحادیه

 2.ستنده روبرو زیادي

                                         
 . ، نشر دیدار،584، ماده 13/12/1311جهانگیر منصور، قانون تجارت، مصوب - 1
 .1374 قانون نظام صنفی، حسن عابدزاده،- 2
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 نوعی به که است مرجعی دومین تاریخی لحاظ از 1337 و 1325 سالهاي مصوب کار قانون )4

 رسمیت به» کنفدراسیون «و» اتحادیه «و» سندیکا «عنوان تحت را صنفی هاي تشکل

 و کارگري هاي تشکل به نیز 1369 سال مصوب کار جدید قانون ششم فصل 1.شناسد می

 یا حرفه یک کارگران و کارفرمایان قانون این موجب به. است یافته اختصاص کارفرمائی

 .دهند تشکیل» صنفی انجمن «توانند می صنعت

 آخرین که برد، نام ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق تشکیل قانون از توانمی همچنین )5

 به مزبور قانون 5 ماده. رسید اسالمی شوراي مجلس تصویب به 1373 سال در آن، اصالحیه

 تولیدي سندیکاهاي و وارداتی صادراتی، اي اتحادیه تشکیل به که است داده اجازه قاتا

  2.ورزد مبادرت

 عالی شوراي و صنایع وزارت (دولت سوي از ها تشکل ایجاد زمینه در که دیگري مقررات )6

 کل ادارات استناد مورد» صنعت خانه «و» همگن صنایع انجمن «تشکیل براي و وضع) اداري

 که است اداري عالی شوراي 2/10/77 مورخ جلسه مصوبه بر مبتنی گرفته قرار ناستا صنایع

 است شده داده اجازه صنایع ادارات به توسعه، دوم برنامه قانون 41 تبصره استناد به آن در

  .نمایند اقدام باال تشکل دو تشکیل به

 هرحال به دارد یقانون وجاهت حد چه تا صنایع وزارت اقدام و مذکور مصوبه اینکه از فارغ

 کل ادارات سرپرستی تحت و صنایع وزارت مالی کمک با استانها از بعضی در تشکل دو این
                                         

 .اي کشور، تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه27 و 26، مواد 29/8/1369سعداله ملک، قانون کار، مصوب - 1
با اصالحیه پانزدهم آذر مـاه   ،1369مصوب پانزدهم اسفند ماه  قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسالمی ایران،       - 2

1373. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
17 

 

  موسسه معین تجارت
  المللبین

 شده تدوین صنایع وزارت توسط منظور همین به که اي نامهآیین در. اند شده تأسیس صنایع

 دستور و کننده دخالت عامل یک به کننده تشویق و کننده ترویج عنصر یک از صنایع وزارت

  .است شده تبدیل دهنده

 توزیع از حاکی شد تصویب اداري عالی شوراي سوي از که مقرراتی آخرین باالخره و )7

 اساس بر که است صنفی هاي انجمن بر نظارت و سرپرستی براي هاوزارتخانه بین اختیارات

 و انجمن اساسنامه بررسی کار بر مربوطه نهاد و وزارتخانه انجمن، هر اهداف و وظیفه نوع

 ها انجمن از نوع این کار در نوعی به نیز کشور وزارت آن بر عالوه. دارد دخالت آن تصویب

  .کند می مداخله

 جهت در اي پیشرفته نمونهـ  هستند روبرو ابهام با قانونی پایه نظر از که ـ اخیر مقررات در

 صالحیت و ها مسئولیت حوزة در مستقیماً که است اموري در دولت تولیت و حضور دخالت،

  .است مردم

  معادن و صنایع و بازرگانیي هااتاق •

- یم آشکارتر تیواقع نیا گذشته، قرون در جوامعی اجتماع -اقتصاديي هایژگیو مطالعه با

 انیبازار و بازار همواره گر،ید مدارفرهنگ و دارشهیری انسان جوامع ازي اریبس و رانیا در که شود

 مردمی،ي نهادها و متمرکزي هاتشکل قالب در ژهیو هب اصناف، و حرف و عیصنا صاحبان و

 جوامعی ستیز امور گوناگون ابعاد و جهات بر و اندداشتهی اجتماع امور انیجر دري اعمده نقش

  . اندگذاشته اثر خود
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 مظاهر از آمدند،یم هم گردی اختصاصي بازارها در بازرگانان ،یوسط قرونی اسالم جوامع در

ی ذم و مسلمان و بودن رعربیغ و عرب رغمیعل که بود آنان انیمي مکاره بازرگانان، تجمع

 آنان ازی ک یهرگاه بود، متداول آنان انیم کهی رسم بر بنا و گرفتیم صورت آنها بودن

. آورند فراهم اوي برا گریدي اهیسرما تا دندیکوشیم بازرگانان ازی گروه شد،یم ورشکست

. کردندیم آگاه داشتند، کهیی کاالها کمبود وی فراوان از را رگیدی برخ آنان ازی برخ ن،یهمچن

 مسئول که بودند نهاده ادیبني اهیاتحاد بازرگانان که انددهیعق نیا بر پژوهشگران ازی برخ

ي اعضا انیم از که داشتندی سییر و بود غش و سیتدل از منع وی بازرگان معامالت بر نظارت

   1 .دیگردیم انتخاب هیاتحاد سرشناس

 وجود کیدموکراتی محلي نهادهاي امالحظه قابل تعداد هیصفو دوره دری اسالم جامعه در

 نیچني هانمونه. آوردندیم دیپد را جامعه آن دهندهوحدت عامل همي رو بر که داشت

 بزرگ شهر هر در. بودندی مذهب -اجتماعی هايتشکل و صنعتگران و تجاري هاصنفیی نهادها

ي اندهینما گر،ید سخن به ا یسییر کدام هر کارگران و رکارانیتعم تجار، گانان،بازر کوچک، ای

 او. شدیم منصوب شاهي سو از و انتخاب داشت، تعلق آن به کهی تیجمعي سو از که داشتند

-یمی تلق شانندینما او کهی کسان تیشکا واسطه به مگر شد،ینم کنار بر مقامش از معموال

  2.شد

                                         
 .زاده، از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تالیف صباح ابراهیم سعید الشیخلی، ترجمه دکتر هادي عالم»اصناف در عصر عباسی «- 1
 .، تالیف راجر سیوري، ترجمه احمد صبا، انتشارات کتاب تهران»ایران عصر صفویه «- 2
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 شدهي بندگروه اصناف صورت به ورانشهیپ ،یشمسي هجر زدهمیس قرن اواسط به کینزد

 انتخاب آنها توسط و اعضا انیم از روسا نیا. داشتندیی روسا خودي برا تجار مانند که بودند

  1.آمدندیم گردهم خود قیعال درباره صحبتي برا و شدندیم

 بود الضرب نیام مدحسنمح حاج تهران، تجار اتیه فعال ندهینما زدهم،یس قرن اواسط در

 مجلس لیتشکي برا را شاه نیناصرالد موافق نظر بازرگانان، ازی جمع تیحما با توانست که

. کرد دییتا را مجلس نیا اساسنامهی شمس 1262 در هم شاه و کند جلب رانیا تجاري وکال

 ودبی دستگاه گفتند،یم هم» تجارت مجلس «آنرا اختصار به که رانیا تجاري وکال مجلس

ي هابرنامه کنندهمیتنظ مقام مجلس نیا. یاسیس تیشخص وی حقوق تیصالح با ،ياقتصاد

 به را تجارت محکمه تیمسوولیی قضا نظر از و بودی خارجی بازرگان توسعه وي اقتصاد شرفتیپ

 وی اسیس هدف با رانیا تجار منتخب ندگانینما از مرکب بودی مجلس باالخره و داشت، عهده

ي حاو فصل شش در مجلس نیا اساسنامه. بود تجار طبقهی اجتماع حرکت از ياتازه جلوه

  :بود شده میتنظ ریز نکات

ی جیتدر توسعه وی رانیا کوچک بانک جادیا اسناد، و امالك ثبت دفتر سیتاس ،یمال تیامن

 در دیجد منسوجات و عیصنا سیتاس وی خارج بازرگانان برابر دری داخل تجار منافع حفظ آن،

 ،یصادرات محصوالت در تقلب ازي ریجلوگ و رانیا صادرات شیافزا ،یفرنگ محصوالت با رقابت

 و امتعه استعمال ترك شنهادیپ وی فرنگي کاالها رواج با کاریپ ران،یا امتعه» مکاره بازار «جادیا

 تجاري وکال مجلس. تجاري وکال مجلس خاص اراتیاخت و فیتکال سرانجام وی خارج اجناس
                                         

 . اقتصادي ایران، تالیف چارلز عیسوي، ترجمه یعقوب آژند، از انتشارات نشر گسترهبه نقل از کتاب تاریخ- 1
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 ازی برخ در ن،یچن هم ات،یوال مجالس و تختیپاي مرکز مجلس از بود مرکب ازآغ در رانیا

. شدیم منعقد مجلس بود، تجار تیفعال کانون ،یبازرگان تیاهم سبب به که هم بندرها و شهرها

 هم بادکوبه و اسالمبول بغداد، مانندی خارجي کشورها شهر چند در کهنیا توجه انیشا نکته

 مجلس نیا البته. افتند یسیتاسي اجداگانهي هامجلس بودند،ی رانیا گانانبازر اجتماع مرکز که

ی برخ: بودند شده لیتشک عناصر دسته سه از تجارت مخالف جبهه و داشتی مخالفان هم

 عنصر دانستند؛یم صالحتر را خود ظاهراً و بودند مجلس آنی ندگینما داوطلب که بازرگانان

 بسته را آنان» تجارت حجره «د،یجد قانون طبق تجارت، مجلس که ورشکسته تجاري اپاره دوم،

. بودندی ناراض آنان تیفعال بر تجارت مجلس سخت نظارت از کهی دالالن گروه سوم و بود

 ات،یوال حکامي هایکارشکن و تجارت وزارت مقامات مقاوت و عوامل نیا مخالفت سرانجام،

 حکم اساس بر و کرد لغو را خود فرمان شاه الذ و داد قراری اسیسي تنگنا در راي مرکز دولت

  .شد لیتعط تجاري وکال مجلس ات،یوال حکامي برا صادره

 تهران دری بازرگان وزارت در رانیا تجارت اتاق نیاول ،یشمس 1305 سال ماه مهر 16 در

 به. دیرس بیتصو به ماده 35 و فصل 5 در تجارتي ها اتاق قانون 1309 سال در و شد لیتشک

ي تقاضا حسب بر ،یمملکت مهمي تجار مراکز در تجارتي هااتاق قانون، نیا اول ماده موجب

ی مملکت مهمي تجار مراکز در تجارت اتاق سیتاس با وی مل اقتصاد وزارت شنهادیپ و محل تجار

 در. شدندیم لیتشک دولت، بیتصو با وی مل اقتصاد وزارت شنهادیپ و محلي تقاضا حسب بر

. بود شده نییتع نفر 15 تا 6 از محل، هر تیاهم حسب بر تجارت اتاقي اعضا عده زین دوم ماده
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 با دولت ،1310 سال در. بود قانون نیاي اجرا ماموری مل اقتصاد وزارت ،35 ماده طبق ضمناً

 تجاری نگران و خشم امر نیا. گرفت دست در را کشوری خارج تجارت انحصار خاص، قانون وضع

ی بازرگاني هااتاق ،یتالف به هم دولت. پرداختند تالش به قانون نیا ولغي برا و ختیانگ بر را

ی ول کرد، لغو را قیتعل حالت سال پنج از پس دولت البته. آورد در قیتعل حالت به را موجود

 خود نظارت عمالً قانون، دری راتییتغ اعمال با و داد لیتقل اتاق 16 به را تجارتي هااتاق تعداد

  .دیبخش شدت هاآن تیفعال بر را

 1320 سال وریشهر از پس گذشت، نظر از آن شرح که تجارت اتاق اولین تشکیل پی در

 به» یبازرگان اتاق لیتشک قانون «نام بهي دیجد قانون ان،یبازار ازی جمع تالش با ،یشمس

 هب اصناف، هیاتحاد و بازرگانان هیاتحادی عن یبازار،ی اسیس انجمن دو ج،یتدر به و دیرس بیتصو

 29 ماده طبق و آمد عمل بهی اصالحات تجارت اتاق نیقوان در لذا. وستندیپ تهرانی بازرگان اتاق

 لیتشک مزبور قانون مطابق دیجدی بازرگاني هااتاق و منحلی بازرگاني هااتاق که، شد مقرر

ی رفمع قانون نیاي اجرا مامور عنوان به هنر و شهیپ وی بازرگان وزارت زین 30 ماده در. شوند

 اتیه تیعضو به زین اقتصاد وزارت ،یمل بانک مه،یب نقل، و حملي هاشرکت ع،یصنا. شدند

 بهبود و اصالح رای بازرگان اتاق سیتاس از هدف قانون، نیا ک یماده. درآمدند اتاق ندگانینما

 ریسا با رانیا کشوری بازرگان روابط بسط جادیا و بازرگانان افکار تیهدا و تمرکز وي اقتصاد امور

ي هابنگاه و بازرگانان اصناف و بازرگانان جامعه نیب کینزدی هماهنگ جادیا ن،یچنهم و کشورها

 کرده ذکری مل اقتصاد وزارت با کشوري اقتصاد وی بازرگان موسسات کینزدي همکار وي اقتصاد
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 و افاصن بازرگانان، انجمن، دولت، دیجد نهیکاب 1332 سال مرداد 28ي کودتا از پس اما. است

 و کرد بیتصو را دیجدی قانون حهیال مجلس ،1333 ماهید در و شناختی رقانونیغ را ورانشهیپ

 اتاق امور دفتر که بود شده اضافه دیجد قانون 3 ماده در. شد برگزار تهران اتاق انتخاب بالفاصله

 نیا فیوظا و سازمان و شد خواهد سیتاس تهران دری مل اقتصاد وزارت طرف ازی بازرگاني ها

  .شودیم نیمع د،یرس خواهد رانیوز اتیه بیتصو به کهي انامهنییآ موجب به زین دفتر

 مجلسی ول شد، مجلس میتقد معادن و عیصنا اتاق سیتاس طرح سینوشیپ ،1336 سال در

 سال ماه آبان در و ع،یصنا صاحبان هیاتحادي بعدي هاتالش اثر در که نیا تا کرد مخالفت آن با

 در آن لیتشک از هدف و دیرس بیتصو به ماده 22 در معادن و عیصنا اتاق اسنامهاس ،1341

 و عیصنا امور شرفتیپ و توسعه به کمک منظور به: است شده انیب بیترت نیا به ک یماده

 شناساندن و جیترو وی داخلی معدن وی صنعت محصوالت بهبود و معادن ازي برداربهره قیتشو

ي همکار جادیا و معادن و عیصنا صاحبان اتینظر کردن هماهنگ و رکشو خارج و داخل در آنها

 معادن و عیصنا اتاق معادن، و عیصنا صاحبان نیب ارتباط میتنظ و لیتسه و گریکد یبا آنان

 و نفر 30 اتاق ندگانینما تعداد قانون، نیا 4 و 3 مواد برحسب ضمناً. شودیم سیتاس رانیا

 و عیصنا صاحبان و بازرگانان ازي ریکث تعداد که، نیا جالب. بود شده نییتع سال 3 مدتي برا

 اتاق قانون دری اصالحات 1343 سال در که نماند ناگفته. داشتند را اتاق دو هر تیعضو معادن

  .شد کاملتر 1341 سال به نسبت آن مواد ازی بعض و آمد عمل به معادن و عیصنا
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 اتاق وی بازرگان اتاق ،یملي شورا لسمج مصوب واحده ماده براساس و 1348 سال اسفند در

 وجود به معادن و عیصنا وی بازرگان اتاق جه،ینت در و شدند ادغام گریکد یدر معادن و عیصنا

 و اهداف اهم نامه،نییآ نیا مطابق. دیرس بیتصو به 1349 سال در آنیی اجرا نامهنییآ و آمد

 و بازرگانان نیبي همکار وی هماهنگ جادیا: از عبارتند معادن و عیصنا وی بازرگان اتاق فیوظا

 تحت ا یدولت به وابستهي هاسازمان وی دولتي هادستگاه  باي همکار معادن، و عیصنا صاحبان

 و عیصنا وی بازرگان امور با کهی مقررات ریسا و حیلوا هیته مورد در هايشهردار و آن نظارت

 توسعه و شرفتیپي برا الزم مطالعات مانجا ،یمشورت نظر اظهار قیطر از دارد ارتباط معادن

 صاحبان و بازرگاناني دعاو و اختالفات رفع در کوشش کشور،ی معدن وی صنعت وی بازرگان امور

  .یکارشناس و تیحکم قبول ن،یچنهم و کنندگانمصرف اناًیاح و معادن و عیصنا

ی اتیهی نیخم امام حضرت فرمان به ،یاسالم انقالبي روزیپ از پس بالفاصله ،1357 سال در

 نیعالءالد ،يعسگراوالد اسداهللا ،یخاموشی نقیدعلیس ،یطرخان علی حاج: انیآقا از مرکب

 دست در را اتاق امور اداره ،ياحمد ابوالفضل و دینوی محمدعل ،یرفندرسکیم ،یرمحمدصادقیم

 و انریاي هااتاق استیر عنوان بهی خاموشی نقیعل دیس آقاي انتخابات، نیاول در و گرفتند

ي منها نصف که شد داده اریاخت معادن و عیصنا وی بازرگان رانیوز به سپس. شد دهیبرگز تهران

 بخش طرف از نفر ک یعالوه به نصف و کنند انتخاب را ندگانینما اتیهي اعضا از نفر کی

  1.شوند انتخابی خصوص

                                         
هـاي بازرگـانی و صـنایع و معـادن     هـاي اتـاق   قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسالمی ایران و قانون نحوه تامین هزینـه             -1

 .انی و صنایع و معادن در بخش پیوست آمده استهاي مشترك بازرگنامه تشکیل اتاقجمهوري اسالمی ایران و آئین
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 به دیگر شعبه 20 در و نفر 7070 به تهران شعبه ایران، اتاق اعضاي مجموع دوم، دوره آغاز در

 بود شده بینیپیش نفر 72 ایران اتاق نمایندگان هیات اتاقها، ادغام قانون در. رسید نفر 1825

 اتحادیه 25 نماینده نفر 17 و ها شعبه نماینده نفر 20 تهران شعبه نماینده نفر 35 که

  .بودند اتاق وابسته واردکنندگان و صادرکنندگان و تولیدکنندگان سندیکاهاي

 و بازرگانی وزراي به آن اساس بر که کرد تصویب را قانونی انقالب شوراي 1359 سال در

 کنند انتخاب را نمایندگان هیات اعضاي از نفر یک منهاي نصف شد داده اختیار معادن و صنایع

  .شوند انتخاب خصوصی بخش طرف از مستقیم انتخاب طریق از نیز نفر یک عالوه به نصف و

 و صنایع و بازرگانی اتاق جدید قانون اسالمی شوراي مجلس 1369 ماه سفندا 15 تاریخ در

 تصویب به 1370 ماه فروردین 6 تاریخ در که کرد تصویب تبصره 19 و ماده 32 در ایران معادن

 نمود،یم تنظیم بازرگانی وزارت باید که قانون، این اجرائی نامهآئین لیکن. رسید نگهبان شوراي

  . ماند معلق هازمینه ايپاره در جدید قانون ياجرا و نشد تهیه
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  :سوم فصل

  تهران استان شناخت

 رشته  مرکزي  بخش  جنوب در که است کشور  استانهاي  کوچکترین از  یکی  تهران  استان

. دارد  وسعت   غرب در هشتگرد تا  شرق در  فیروزکوه  ناحیه از و گرفته قرار  البرز  کوههاي 

 .شود می      منتهی  قم  شهرستان  به ، جنوبی  قسمت در  همچنین

  : از عبارتند که هستند  تهران  استان  اقلیم  کلی  ساخت در  جغرافیایی  عامل  سه  مجموع در

   استان  شرقی  جنوب در کویر  دشت وجود .1

   شمال در البرز  کوههاي  رشته .2

   غربی  بارانزاي و  مرطوب  بادهاي .3

 کوهستانی  هواي و  آب  نوع از  کوهستانی  مناطق در  استان  این  هواي و  آب  کلی طوربه 

      آبهاي. باشدمی خود  خاص  ویژگیهاي با  صحرایی  نیمه  نوع از  آن  دشتهاي در و  معتدل 

 رود، طالقان رودالر، رودشور، رود، حبله  جاجرود، ، کرج  هايرودخانه  شامل  استان  االرضی سطح

 معدنی آب  هاي چشمه  واقع در که  االرضی تحت  آبهاي و. باشد می سولقان و هراز ، چاي قره ، کن

 البرز  آب  چشمه ،)آباد مبارك و  آبعلی  روستاي دو  بین(  آبعلی چشمه: از عبارتند هستند، 

   ).دماوند شهر شمال (اعالء چشمه و)  شهرري(  علی چشمه ،) آبعلی  شرقی جنوب(

 و  پیچیده بسیار  اقتصادي  ویژگیهاي  داراي و کشور  اقتصادي  قطب  بزرگترین  تهران  ناستا

  آنچنان  منطقه  این اقتصاد  تجاري و  صنعتی  هاي جنبه اخیر  دهه دو  طی در.  است  گوناگون
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 کشاورزي تصاداق  یک از  بنیادي  تغییرات  دوره  توان می را  دوره  این  واقع در  که کرد پیدا  توسعه

  . نامید  وابسته  تجاري و  صنعتی اقتصاد  به خودکفا نسبتاً 

 همچنین. دارد قرار  استان  این در کشور  راههاي آزاد از  نیمی از  بیش کشور،  راههاي آمار طبق

 از کشور،  استانهاي دیگر با را  آن ارتباط ، است  اصلی  آن کیلومتر 435  که  آهن خط کیلومتر 767 

  1.سازد می  ممکن قطار  طریق

 شهریار، شهرستان 13 استان نیا در. دارند سکونت تهران استان در کشور تیجمع% 19 

 فیروزکوه، دماوند، ري، شمیرانات، اسالمشهر، ورامین، نظرآّباد، ساوجبالغ، کرج، کریم، رباط

  .دارد وجود سکنه داراي آبادي 1358 و شهر 43 و تهران و پاکدشت

 40 بزرگ، کارخانجات از درصد 26 صنایع، درصد 30 داراي تهران استان اقتصادي حیث از

 ایران کشور کل هاي تعاونی درصد 40 و غذایی صنایع درصد 40 کشور، کل مصرف بازار درصد

 کل گیاه و گل تولید از درصد 44 کشاورزي، صنعت و دامداري و کشاورزي بخش در. است

  .کند می صادر نیز کشورها از برخی به را آن ازی بخش و تولید را کشور

 بخش افزوده ارزش درصد 16 کشاورزي، بخش افزوده ارزش درصد 5 حدود تهران استان

 درصد 20 حدود. کند می تولید را کشور خدمات بخش افزوده ارزش درصد 37 و صنعت

  2.ددارن فعالیت استان این در کشور عمومی بخش شاغالن درصد 25 از بیش و کشور شاغالن
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 استان فعالیت بخش مهمترین کشور افزوده ارزش درصد 70 از بیش تولید با خدمات بخش

 این که اي ویژه جایگاه و اقتصادي هاي شاخصه همین واسطه به واقع در. شود می محسوب

 تسهیالت از% 52 و تامین تهران در کشور بانکی منابع% 48 دارد، ایران کالن اقتصاد در استان

 یک از بیش تنهایی به تهران استان که گفت توان می. شودمی مصرف تهران استان در نیز بانکی

 تهران استان اقتصادي شکافیکالبد اما. باشدیم دارا را ایران کشور کل اقتصادي قدرت سوم

 بعدي رده در صنعت و است استان اقتصادي بخش مهمترین خدمات بخش که دهد می نشان

  1 .دارد قرار

 و پیشرفته تکنولوژي کارگیري به استان، در صنعتی متعدد تولیدي تهايظرفی استقرار

 از بیش و کارگاهها تعداد سوم یک (ملی سطح به نسبت بخش این در استان باالي وري بهره

 نقش بودن دار عهده ،)دارد اختصاص استان این به صنعتی بزرگ کارگاههاي شاغلین سوم یک

 خدمات تمرکز نیز و هوایی و زمینی بزرگ ترمینالهاي از ريگی  بهره و ملی سطح در کاال توزیع

 از برخورداري المللی، بین و ملی خدمات عرصه در مسلط نقش داشتن و تجاري و بازرگانی

 خصوصی بخش فعال مشارکت و اقتصادي مختلف بخشهاي در متخصص و ماهر انسانی نیروي

 گذاري سرمایه وسیع حجم به باتوجه خشب این اشتغالزایی باالي توان و تولیدي فعالیتهاي در
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 معدن، تکنولوژي بکارگیري امکانات همراه به کشاورزي وسیع نسبتا هاي پتانسیل و آن

  1.دهند می تشکیل را تهران استان اقتصاد کلی ویژگیهاي

 سهم و کشور کل جمعیت از درصد 18 سهم با کشور مصرف بازار بزرگترین داشتن اختیار در

 با متخصص و ماهر انسانی نیروي از برخورداري کشور، شهرنشین عیتجم از درصدي 24

 است، کشور متوسط برابر 4/1 تهران استان در کار نیروي وري بهره که اي گونه به باال وري بهره

 بخش افزوده ارزش درصد 37 اختصاص با خدمات بخش در باال تولیدي توان از برخورداري

 مرکزیت داشتن اختیار در و توجه قابل نسبتا زیربنایی يها شبکه وجود خود، به کشور خدمات

 و تخصصی واحدهاي خصوص به اي، منطقه و ملی درمانی واحدهاي تمرکز ها، شبکه از بسیاري

 فنی و اجرایی توان از مندي بهره و استان در کشور عمده عالی آموزش مراکز و تخصصی فوق

 توجهی قابل قابلیتهاي و توانائیها خصوصی، و یدولت پیمانکاران و مشاوران قالب در توجه قابل

  2.گذارندیم شینما به استان نیا در را

   : تهران شهر

 یکی  قدیم  زمانهاي در  است  ایران  اسالمی  جمهوري کشور ساله 220 پایتخت  که  تهران شهر

 مغوالن  توسط  ري  شدن  ویران از  پس  تهران. بود  ري  بزرگ شهر  پیرامون در  واقع  روستاهاي از 

 دور  به  بارویی  صفوي  طهماسب شاه  دورة در)  ق. هـ(  دهم  قرن  دوم  نیمه در و کرد رشد  به  شروع 

 زند،  خانکریم)  م (1756 سال در  که شد  شروع  زمانی از شهر  این  اهمیت. شد  کشیده شهر
                                         

آموزش عالی بر حسب جنس، سن و آخـرین مـدرك    ها و موسسات برآورد دانش آموختگان دانشگاه سرشماري عمومی نفوس و مسکن، - 1
 .1385، تحصیلی به تفکیک شهرستان
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 قرار خود  پایتخت را شهر آن ، شده یرازش  راهی خود و نمود واگذار  غفورخان  به را  تهران  حکومت

 با  که  سختی  جنگهاي از بعد و آمد  تهران  به قاجار  محمدخان آقا ، خانکریم  فوت از پس. داد

 کرد  تاجگذاري شهر  این در) م (1790 سال در  وي. شد  مسلط کشور بر  داشت زند  خان لطفعلی

  . داد قرار  خویش  حکومت  پایتخت را آن و

 بسیار  تحول  تهران کرد،  حکومت  سال 50  نزدیک  که  شاه  ناصرالدین  آمدن کار روي با بعدها 

 جدیدي  باروي و  برج شهر،  گسترش با و شد  مسکونی  سرعت  به  آن  اطراف  مناطق و کرد پیدا

 دوران  آن از  یماندهباق آثار از  دارالفنون  مدرسه و امیر  سراي ، تهران بازار. شد  کشیده شهر  دور به 

 اطراف  باروهاي و ها دروازه. کرد پیدا  دیگري  چهره  تهران شهر  پهلوي  حکومت  دوران در و است 

  . یافت  وسعت  سرعت  به شهر و رفتند  بین از آن 

 شهرکهاي و کرد پیدا  ادامه  همچنان شهر  گسترش ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزي از  پس 

  . یافت  افزایش  سرعت  به نیز  آن  جمعیت و شد  متصل  بدان  حاشیه در  جدیدي 

 قرار البرز  کوههاي  رشته  جنوبی  دامنۀ در ، مربع کیلومتر 200/1 حدود  مساحتی با  تهران

  بیشترین. باشدمی سرد  زمستان در و  خشک و  گرم تابستان در شهر  این  هواي و  آب.  است  گرفته

 سانتیگراد  درجه ـ16  زمستان در  آن  کمترین و سانتیگراد  درجه 42  تابستان در  حرارت  درجه

.  است  شمال در متر 1700 و  جنوب در دریا  سطح از  ارتفاع متر 1100  داراي  تهران. باشد می

  . باشد می  میلیمتر 225  متوسط بطور  ساالنه  بارندگی  میزان  همچنین
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  ثقل مرکز  آن بر  عالوه و باشد می کشور  علمی مراکز و  ادارات ها، خانهوزارت  کلیه مرکز  تهران

 از  بسیاري و  ژئوپولیتیک نظر از. رودمی شمار  به اخیر  سال 200 طی کشور  اداري و  سیاسی

 نمایشگاههاي  پی در پی  پایی بر.  است برخوردار  اي ویژه  اهمیت از نیز   اقتصادي و  سیاسی  مسائل

  .  مدعاست  این  گواه  داخلی و  المللی ینب 

 داراي  که  ایران  شهرهاي  تمام با خمینی امام و مهرآباد  المللیبین  هايفرودگاه  طریق از  تهران

 ترمینال  سه  طریق از شهر  این. دارد  هوایی  ارتباط  جهان  مهم  شهرهاي بیشتر و هستند  فرودگاه 

    ارتباط در  ایران  نقاط  تمامی با   آهن راه  خطوط و  تهران  جنوب و  غرب ، شرق در  مسافربري 

  1. است  شده  واقع اروپا و آسیا  راه سر بر دارد  که  خاصی  موقعیت با  تهران ضمناً. باشد می

 مراکز و سینماها ، تفریحی و  ورزشی مراکز ، مذهبی  اماکن ، هنري  هاي گالري ها، موزه  تهران در

 هاي گردشگاه  همچنین. کنند می  جلب خود  به را  زیادي  عدة  روزه  همه  که دارد وجود  گوناگونی

 را  زیادي  جمعیت  تعطیل  روزهاي در البرز،  ارتفاعات  هواي و  آب  خوش  نقاط  ویژه به شهر  اطراف 

 ، آبعلی  اسکی  هايیستپ زمستان، در. کشاند می الر و جاجرود ، کرج  هايرودخانه  اطراف  به

 سد  وسیع  دریاچه.  است  زمستانی  ورزشهاي  مشتاقان  میعادگاه نیز  شمشک و  دیزین ، گاجره

 ، نوردي سنگ.  است  آورده  فراهم  آب  روي  اسکی نیز و  قایقرانی  براي  مناسبی  محل  کرج

  تشکیل را  تهران  مردم  تفریحات از  یبخش نیز  تهران  شمال  ارتفاعات در  پیمائی کوه و  کوهنوردي

  . دهد می
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 پارکهاي ، جنگلی  پارك ، آزادي  موزة و  برج سعدآباد، ، صاحبقرانیه مرمر، ، گلستاني ها کاخ 

 توچال  کابین تله و دماوند  گرم  آب  چشمۀ ، الله ، آزادگان ، بعثت ، ملت ، جمشیدیه ، ارم ، پردیسان 

 از  یکی خود،  سنتی  معماري با  تهران بازار  همچنین. هستند  تهران شهر  دیدنی  نقاط دیگر از نیز 

 هم هنوز شهر،  مختلف  نقاط در خرید مراکز ایجاد  رغم علی و  است  تهران خرید مراکز  ترین عمده

  .  است  کرده حفظ را خود  مرکزیت 

 از بیش ، معروف  تکایاي و مساجد بر  عالوه و دارد وجود نیز  متعددي  مذهبی  اماکن ، تهران در

 حضرت  آرامگاه مانند  تهران  خارج  مذهبی  اماکن. دارد قرار  آن  اطراف و شهر در نیز  امامزاده 30

 ، تجریش در  صالح  امامزاده زهرا،  بهشت در  خمینی امام  حضرت  آرامگاه ، ري شهر در  عبدالعظیم 

 1.هستند برخوردار  بیشتري  وجهت از  کن  شمال در داوود  امامزاده
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :مچهار فصل

  گریدي کشورها در مشابه اتاقهاي خدمات و تیماموری سنجهم

-یم کیستماتیسی روش بهی جهان اتیتجرب نیبهتر برابر در دگانید گشودن با سازمانها

 نیا با و ندکن اصالح مشابهي سازمانهاي هاتیفعال نیبهتر اساس بر را خودي هاتیفعال توانند

 انواع توسط تواندیم مستمر بهبود ابزار نیا. شوند تیهدا هانیبهتري سو بهي اسهیمقای ابیارز

  .شود گرفته کار بهی ردولتیغ وی دولتي سازمانها

ي ارتقا و کارکنان شتریبي وربهره کنندگان،نیتأم با تعامل ان،یمشتر حفظي برا هاسازمان

ي کار مختلفي هاحوزه در خود عملکرد سهیمقا و ابزار رقبا، ناختش ازمندین ،یرقابتي هاتیمز

 راهبردها، ازی کی. شودیمی معرف رقابت دانیم در بقاي برای مختلفي هاياستراتژ. هستند

 کهیی سازمانها. هاستآن    رفتار ازي الگوبردار و هاسازمان گرید عملکرد نحوه و بازار شناخت

 عنوان به را نگیمارکبنچ اي یکاونهیبه دهند،یم قرار خود برنامه سرلوحه رای لیتحلي استراتژ

-بنچ. دانندیم کار و کسب دانیم در خود تیموقع نییتع و مستمر بهبود مؤثري هاراه ازی کی

. است شده ترجمه زینی ابیتراز وی زنمحک ،يالگوبردار ،يکاونهیبه بهی فارس در نگیمارک

 را خود عملکردي هاشاخص توانندیم کنند،یم    آغازی درست به را ندیفرآ نیا کهیی هاسازمان

. است سازمان ارشد رانیمد تعهد مستلزم و بوده بلندمدتي ندیفرآ نگیمارکبنچ. بخشند ارتقاء

 و هاندیفرآ رد،یگیم قرار دیتأک مورد شتریب آنچه مستمر، بهبود بری مبتن ندیفرآ نیا در

  :از عبارتند آورند،یم روي کاونهیبه به هاسازمان کهی لیدال ازی برخ. است اقدامات
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  ل؛یتحص و مطالعهي برا منظمی روش -

 ت؛یخالقي براي ندیفرآ -

 توسعه؛ي برای روش -

  ات؛یتجرب نیبهتر افتن یو آموختني برای فرصت -

 ها؛نیبهتر استانداردي آوردست به و سیتأس ؛ نییتعي براي ابزار -

 ندها؛یفرآ مستمر بهبود -

 ؛يمشتر انتظارات و ازهاین برآوردن -

 سازمان؛ اهداف بهی دسترسي برا ازین مورد اقدامات و هاروش افتنی -

 بهتر؛ عملکرد بهی ابیدست -

 اقدامات؛ نیبهتري سازادهیپ -

 ک؛یاستراتژي هابرنامه و اهداف توسعه -

 خالق؛ تفکر جیترو -

 رقبا؛ سنجش -

 .گرانید با خودی ابیارز و سهیمقا -
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 اثربخش اما آسان، کیستماتیس ندیفرآ از استفاده با زین تهران اتاق ،فوق مطالب به تیعنا با

 ازی ک یکشورها گرید در مشابهي هااتاق خدمات و تیماموری ابیارز از 1يالگوبردار

  .گرفت خواهد اریاخت دری سازمان توسعه جهت را کیاستراتژي ابزارها نیموثرتر

 موضوعات نیا در گرانیدي  موردي برتر رشیپذي برا متواضعانه، رفتار نیا با تواندیم اتاق 

ي برا رای مناسبی لیتحل وی کیاستراتژ ندیفرآ آنها، از آموختني برا عاقالنه رفتار زین و

 کار به خود خدمات و تیمامور نیتدوي برای جهان سطح در پراکنده اتیتجرب از استفاده

 گوناگون نقاط در اتاق ردهچهاي اهیحاش وی حیتشر مطلب چیه بدون منظور نیا به. بندد

  .رندیگیم قراری اجمال مطالعه موردی جهان سطح در

   بازرگانی هاياتاق تطبیقی مطالعه -5-1

 استکهلمی بازرگان اتاق -5-1-1

  :تیمامور

 رشد مرکز عنوان به خود تیمامور به که کندیم تالش خود، عضوي ها شرکت همراه به اتاق

  .کند عمل ،یشمالي اروپا دري اقتصاد

ی مکان به را آپساال و استکهلمي ها التیا که استي تجار سازمان ک یاستکهلمی ازرگانب اتاق

  .کند یم لیتبد کار و کسبي برا بهتر
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :خدمات

 ثالث شخص به اختالف حل موسسات ازی ک یقیطر ازي تجار اختالفات حل به کمک -

  ؛شودیمی تلق اتاقی خارجي هاتیفعال از ،يتجار توافقات در نانیاطم مورد و مستقل

 مسائلي هانهیزم در عضوي هاشرکت به و اندمتخصص مختلفي هانهیزم در اتاق کارکنان -

 مصوبات، کار، قانون ات،یمال پرداخت ،يتجار توافقات واردات، صادرات، مانند ،يتجار

  ؛دهندیم مشاوره تجارت،ي هانامهنییآ و قانون مقررات،

 مهمي کارها از قسمت ک یجهان تمام در هاشرکت و استکهلم در هاشرکت نیب ارتباط جادیا -

  ؛است اتاق

 ها،شرکت با ارتباط جادیا و هامالقاتي براي زیربرنامه نهیزم دری خارج ندگانینما به اتاق -

 1.کندیم کمک ،يسوئدي هاسازمان و مقامات

  سلندیای بازرگان اتاق -5-1-2

  :تیمأمور

- فرصت نیتضم کار، و کسبي هاروش و زادآ تجارتي ارتقا سلند،یای بازرگان اتاق تیمأمور

  .است کار و کسبي فضا بهبود وي اقتصادي ها بخش تمام فعاالني برا بازار در برابري ها
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 سطح در و درون در سلند،یاي تجار جامعه منافعي ارتقا در اهدافش، بهی ابیدستي برا اتاق

 در راتییتغ طرح و دهیا با را یگزارشات مرتب طور به آن بر عالوه. است فعال المللنیب تجارت

  .دهد یم ارائه تجارت منافع بهبودي برا ها يگذار قانون ابداع و مقررات

  :خدمات

  .نهیهز قبال دری تخصص موارد در و گانیرا مختلفي تجار اطالعات ارائه و هیته -

  ؛یدولت مؤسسات با اختالفات حل به کمک -

  ؛يتجار اختالفات موارد در وساطت -

  ؛کار و کسب خوبي هاروش به اجعر نظرات ارائه -

  ؛گانیرا صورت به مبدأی گواه صدور -

  .هستند مهم تجارت جامعهي برا کهی موضوعات دربارهیی هاکنفرانس و جلسات لیتشک -

  ؛کار و کسبي برای قانون طیمح بهبودی چگونگ به راجع شنهاداتیپ ارائه -

  ؛آزاد تجارتي اارتق و ساختن قدرتمندي برای قانوني هاتیفعال در تیمحدود -

  ؛اقتصاد در آزاد رقابت ویی ایپوي ارتقا -

  ؛داور عنوان به اتاق کنندگانانتخابي برا مستقلي داور محکمه لیتشک -

 اقتصاد، دانشکده مثل ار،یاخت دری آموزش موسسات قیطر ازی آموزشي هادورهي اجرا -

  ؛کار و کسبی عال مدرسه و وتریکامپ علومی عال مدرسه
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 1.ااروپ هیاتحاد در سلندیا گاهیجا با ارتباط دری پژوهش يها پروژهي اجرا -

  بخارست وی رومان عیصنا وی بازرگان اتاق -5-1-3

  :تیمأمور

 وي کشاورز ع،یصنا تجارت،ي ارتقا بخارست وی رومان عیصنا وی بازرگان اتاق تیمأمور

  .باشدیم اعضا منافع از دفاع و خارج و داخل دری رومان خدمات

  :خدمات

  ؛کارها و کسبي دازانراه به کمک -

  ؛يتجار مشاوره -

  ؛جانبهچند و دوجانبهي هايهمکار قیطر ازي تجار مراوداتي ارتقا -

  ؛کشور از خارج و داخل دري اقتصادي دادهایرو و هافروشگاه و هاشگاهینمای سازمانده -

  ؛کار و کسب توسعهي برای  رومان در ا یو خارج دري تجاري هاأتیه اعزام -

  ؛يتجار شبردیپ و گسترشي هاروش گرید و غاتیتبل انجام -

  ؛صادرات وی ابیبازاري ارتقاي هابرنامه کردنییاجرا و  SMEs به کمک -

  ؛کنندگانمصرف از تیحما -

  ؛ینترنتیاي هاستمیس قیطر ازي تجار اطالعات کردن فراهم -

  ؛یمحل توسعهي براي همکار وی رساناطالعات -
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  ؛يتجار نیقوان بهبود به کمک -

 کار؛ و کسبي دارا افراد به آموزش -

 .1اعضا نیب اختالفات حل -

  نیدوبلی بازرگان اتاق -5-1-4

  :تیمأمور

 جادیا راي اکنندهبیترغي رهبر و کارآمدي همکار که نیدوبل تجارتي صدا عنوانبه تیفعال

 وی زندگي برای عالی مکان و تجارتي برا شهر نیبهتر به نیدوبل توسعه نیهمچن. کندیم

  .یمل يهايریگمیتصم بر  الزمي هايرگذاریتأث

  :خدمات

ي تجار التیتسه و هاامکان صادرات،ي سازروان تجارت، آموزش شاملي تجار خدمات ارائه -

  ؛اعضاي برای المللنیب

 شرکت 1500 با تختیپاي تجار سازمان نیمهمتر عنوان به اعضا ریسا باي تجار ارتباط جادیا -

  ؛عضو

  ؛رکا و کسب جیتروي برا امکانات کردن فراهم -

  ؛اتاقي سخنگوي سو از عضوی معرف -

  ؛گانیرا طور به اتاق ساالنه فهرست کتاب در عضو نام کردن وارد -
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 عضو  Home Pageبه نکیل ک یشامل که اتاق تیسا وب فهرست در عضو نام کردن وارد -

  ؛شودیم زین گانیرا طور به
ي فضا با و ودهب عضوي هاشرکت ندگانینما از گروه ک یکه اتاق انیسخنگو برنامهي اجرا -

 ؛کنندیم کمک اتاق با بهتریی آشناي برا دیجدي اعضا به و هستند آشنا اتاق

 بیترت روزه ک یو میني هاکارگاه ،يتجاری هیتوج جلساتي ادیز تعداد اتاق،ی آموزش برنامه -

 1.کندمی ارائه زینی تخصصي ها آموزش وی گروهي ها بحث نیهمچن اتاق نیا. دهدیم

  هامبورگی بازرگان اتاق -5-1-5

  :تیمأمور

 شرکت 107000 تعداد به اتاق نیا. است هامبورگ اقتصادي صدا هامبورگی بازرگان اتاق

 لیوک ک یو استیس در مهم کیشر ک یمدار،يمشتر خدمات کنندهنیتأم عنوان به خود عضو

  .دهدیم ارائه خدمت بازار، در مستقل

  :خدمات

ی خارجي هاشرکت به و سازدیم مرتبط هم با جهان تمام در رای بازرگاني هاطرف اتاق نیا -

  دهند؛ گسترش را ارتباطاتشان و شوند مستقر هامبورگ در که کندیم   کمک

 قیعم در قیطر نیا از تا دهد کاهش راي تجاري هاتیمحدود تا کندیم تالش اتاق نیا -

  کند؛ باز جهان بهي اچهیدر وي همکار هامبورگی جهان روابط کردن

                                         
1  - www.dublinchamber.ie 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.dublinchamber.ie
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
40 

 

  موسسه معین تجارت
  المللبین

  کند؛یم کاری خارجی بارگاني هااتاقی جهان شبکه با کینزد طور به اتاق -

ي واگذار کار، و کسبي اندازراه ،یمحل استیسي هانهیزم دری جامع اطالعات اتاق نیا -

-یم ارائه سهام تبادل و قانون الملل،نیب موضوعات ابداعات، تجارت، ها،شرکت) یورشکستگ(

  دهد؛

-یم کهی خارجي ها شرکتي برا راي ادیز اطالعات وي امنطقه اقتصادي برا استی باب اتاق -

  کند؛یم ارائه شوند، مستقر هامبورگ در خواهند

 با و پرمضمون نکاتي حاو که عبور رمز با شده محافظتي فضا ک یبهی بازرگان اتاقي اعضا -

-شرکتي هاداده گاهیپا بهي محدودنای دسترس هانآ عالوه به. دارندی دسترس است،ی ارزش

 دارند؛ امي ها

 نترنتیا قیطر ازي تجار معامالتي برای کیالکتروني امضا کارت ک ی،یبازرگان اتاق کارت -

 1.باشدیمی بازرگان اتاق شده ارائه خدمات ازی قسمت که است

  روانیا صنعت وی بازرگان اتاق -5-1-6

  :تیمأمور

  .يتجار وي اقتصاد ارتباطاتي ارتقا

  :خدمات

  ؛آن از خارج و انارمنست دري تجار روابط جادیا به کمک -
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  ؛یارمنستاني هاسازمان و هاشرکت به راجع اطالعات ارائه -

  ؛ارمنستان عیصنا به راجع اطالعات ارائه -

  ؛تجارت قانون نهیزم در ژهیو بهی قانوني هامشورت -

  ؛یاسیسي هانشستی سازمانده -

  ؛نارهایسم و هاکنفرانسی سازمانده -

  ؛یصنعت وي تجاري هاشگاهینمای سازمانده -

  .1ها گرد زیمی ماندهساز -

  پهیتای بازرگان اتاق -5-1-7

  :تیمامور

 دولت و اعضا نیب اهداف کردنهماهنگ و لیتعد و خدمات انجام تجارت،ي ارتقاي برا اتاق

  .باشد شکوفاساز و تنوع عامل ،یجهان است، مصمم اتاق. است شده لیتشک

  :خدمات

  ؛خدماتي آورروز به و عیترف مداوم ندیفرآ استقرار -

 اطالعات، منظم تبادل دوجانبه،ي هاموافقت قیطر ازی خارج همکاران با تباطاتار تیتقو -

  ؛هايهمکار و هامالقات

  ؛یدولت مراجع و اعضا شنهاداتیپ نیبی پل عنوان به فعال نقشي فایا -

                                         
1  - www.tcoc.com.tw 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.tcoc.com.tw
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
42 

 

  موسسه معین تجارت
  المللبین

  ؛ کار و کسب بخشي ابزارها تدارك -

  ؛دولت به فعاالنه طور به شنهاداتیپ ارائه -

  ؛دولتي برا راهنماي هاکنفرانس و غاتیتبلی سازمانده -

  ؛مبدأ نامهی گواه صدور و صادرات گسترش -

  ؛یبازرگان بخش سطح ارتقاء منظور به نمونهي هاشرکت از ریتقد -

  ؛جانبه دو تعامالتي ارتقا و تجارت و اقتصاد گسترش -

  ؛يتجاري هافرصت جادیا و اقتصاد در تحركي برای خارجي بازارها گسترش -

  ؛صلح از سرشاري اجامعه در نفعهالمعامي هاتیفعال در شرکت -

  ؛يشهروند تیفیک سطح شیافزاي برای اجتماع وی آموزشي هاتیفعالي اجرا -

  ؛کاالها فروش و دیتول گسترشي برای شگاهینماي هاتیفعال توسعه -

  ؛یشگاهینماي هاتیفعال و غاتیتبل در اعضا از تیحما -

  ؛کیالکترون روزنامهي ادوره انتشار -

  ؛نیقوان بهبود جهت در تالش وي اقتصادي اهاستیسي سازمناسب -

  ؛اقتصاد کردن زهیمدرني برا زهیانگ جادیا -

  ؛يگذارهیسرما حقوق از تیحما و دشانیعقا انیبي برا کار و کسبي واحدها به کمک -

  ؛اختالفي دارا کار و کسبي واحدها نیبی حقوق وساطت و مشاوره انواع ارائه -

  ؛یخارج وی داخل يتجار اطالعات ارائه و مطالعات انجام -
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  ؛دولتي اقتصادي هااستیس تیحماي برا کار و کسبي هاحوزه تمام کردن متحد -

  ؛بارکدي تقاضا نهیزم در مشاوره -

  ؛رهیغ و زنانه هیریخ انجمن اتاق ،یخارجي کارها و کسبي براي مرز بروني هاگردش -

  ؛تیریمد و کارگران نیب روابط دري گریانجیم و نمونه کارگران انتخاب -
  1 .اعضا به خدمت ضمن وزشآم -

  ویتوک عیصنا وی بازرگان اتاق -5-1-8

  :تیمامور

  :ریز گانهنهي هاشبکه در اعضاي توانمندساز

 ؛يدیتول .1

 ؛یفروش عمده .2

 ؛یداخلی بازرگان .3

 ؛یمال .4

 نقل؛ و حمل .5

 ؛یرساناطالع عیصنا و خدمات .6

 ؛یعیطب منابع وي انرژ .7

 ساز؛ و ساخت .8
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 .یالملل نیب تجارت .9

  :خدمات

 نظرات ابراز وی گروهي کارهاي برا را خانم رانیمد تا کرده جادیا بانوان لوپک ک یویتوک اتاق -

  ؛سازد توانمند

 ت،یریمد و توسعه و کار و کسب شروع ،یانسان منابع توسعه ،يتجار گسترش با اتاق نیا -

  ؛کندیم خدمت خودي اعضا به کارکنان سالمت بهبود و اطالعات،ي تکنولوژ

 به) سالم ژاپن (جادیاي برا خود تالش در ،یاجتماع توسعهي هاتیفعالي راستا در ویتوک اتاق -

  ؛کندیم کاری محلي هاتهیکم وي تجار جوامع با کینزد طور

ی زندگ وي اقتصاد سالمت نیب مناسب تعادل جادیاي براي شهر تیریمد سازمانی دهشکل -

  ؛است ویتوک عیصنا وی بازرگان اتاق هیاول اقدام ک یسالم

 نیا. دهدیم انتقال ژاپن پارلمان و دولت به را شیاعضاي هاشنهادیپ و هاگاهدید ویتوک اتاق -

  ؛کندیم تیحما کوچک عیصنا دري گذارهیسرما توسعه از اتاق

  ؛کند کمک تجارت و اقتصاد رشد به تا گذاردیم ریتاث دولتي ابودجهي هااستیس بر -

 سطحي ارتقا و دجانبهچن تجارتي براي بسترساز وي گذارهیسرماي هافرصت جادیا -

  1.روند یم شمار به ویتوک اتاقی الملل نیبي هاتیفعال   ازي تکنولوژ

  نیبحر عیصنا وی بازرگان اتاق -5-1-9
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :تیمامور

  .ياقتصاد توسعه تحقق دری خصوص بخش نقشي ارتقاي برا مطلوب خدمات ارائه

  :خدمات

 دري ساز شفاف و ساختار رییتغ ،یدموکراس به دنیرسي برا کشوري هااستیس از تیحما -

  ؛مختلفي هابرنامه در مشارکت قیطر ازی اسیس وي اقتصادي هاحوزه تمام

 جادیا بای تیحاکم وی دولت مختلفي هاعرصه دری خصوص بخش گاهیجا ساختن فراهم -

 وی عرب ،یالمللنیبي هانشست در گوناگوني هامشورت ارائه وی قیتحقي هاتهیکم

 آن منافع از دفاع به کهي امور و ماتیتصم و نیقوان نیتدو در مشارکت وي اانهیخاورم

  ؛شودیم مربوط

 و متوسط و کوچکي کارها و کسب وی خصوص بخش تیتقو ،يگذارهیسرما امکان جادیا -

  ؛نیبحر ملتي برا شتریب اشتغال امکان جادیا و نانیکارآفر از تیحما

  ؛یخارج گذارانهیسرما با ارتباط جادیا -
 تعداد کهیی ندهایفرآ و هاتیفعال د،یجد خدمات جادیا ،یصوصخ بخش بهی رسانخدمت -

 1.کندیم جذبي دیجدي اعضا و دهدیم شیافزا را اعضا

  یابوظبی بازرگان اتاق -5-1-10

  :تیمامور

                                         
1  - www.moic.gov.bh 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.moic.gov.bh
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
46 

 

  موسسه معین تجارت
  المللبین

  .شودیمی ابوظب دری خصوص بخش نقشي ارتقا سبب که تیفیکي باالتر با خدمات ارائه

  :خدمات

 :دهدیم ارائه ریز گانهپنجي هاتهیکم قالب در تیرمأموي راستا در را خود خدماتی ابوظب اتاق

  ؛صنعت تهیکم -

  ؛مانکارانیپ تهیکم -

  ؛يتجار خدمات تهیکم -

  ؛رسانه و غاتیتبل تهیکم -
 1يتجار اختالفات و توافقات تهیکم -

 2يمالزی بازرگان اتاق -5-1-11

  :تیمأمور

 وي تجار جامعه منافع از دفاعي برا) یاستان(ی التیا وی مل سطح دري تجار تشکل ک یجادیا -

  ؛يمالزي احرفه

  ؛يمالز اقتصاد منافع جهت دري مالزي احرفه وي تجار جامعه کردن استوار و متحد -

ي مالز در کهی بازرگان مقررات و نیقوان هرگونه با ارتباط در اعضا منافع از حفاظت و ضمانت -

  شود؛ی م و شده اصالح ا یو میتنظ

  .کار و کسبي اقتصادي هانهیزم در مهارت و تیریمد تجارت، الت،یتحص رفاه، توسعه -
                                         

1  - www.adcciuac.com 
2  -  www.klmcc.com 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :خدمات

 گـستره  ،يمـالز ي  تجـار  قلمرو عیوس پوشش و خود ساله 166 خچهیتار باي  مالزی  بازرگان اتاق

  :از عبارتند خدمات نیا. دهدیم ارائه شیاعضا به را خدمات ازی عیوس

 ؛ATAي هاکارنه و مبدأی گواه مثلي تجار اسناد خدمات  -

  ؛يتجاري رهبر و تیریمدی زشآموي هادورهي برگزار -

  ؛یالمللنیب وی محل نیمخاطب ازي رینظیب شبکه با برخطی رساناطالع و اطالعات خدمات -

  روزمره؛ مشکالت در عضوي هاشرکت به کمک -

 دری دولتي هادستگاه و هاخانهوزارت با هاگفتمان و مباحثات دری خصوص بخشی ندگینما -

 .يمالز اتحاد هدف با سطح نیباالتر

  اتاوای بازرگان اتاق -5-1-12

  :تیمامور

 قاتیتوف شیافزاي رهبر که است محور عضو مستقلي تجار سازمان ک یاتاوای بازرگان اتاق

  .دارد عهده به را اتاوا منطقه دری زندگ تیفیک بهبود وی بازرگان

  :خدمات

   ؛یبانیپشت خدمات وي احرفه وي تجار توسعهي هافرصت جادیا -

  ؛کارآمد قاتیتحق قیطر از تجارت در متحدي صدا -

 .يدیکل افراد و رندگانیگمیتصم بای کارگروه وی اطالعات وي فکر تبادل مشورت، -
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 

  کیمکزی بازرگان اتاق -5-1-13

  :تیمأمور

 تجارت کندیم تالش که استی تیملدوي تجار سازمان ک یک،یمکز -کایآمری بازرگان اتاق

ي ارتقا سازمان، نیا تیمأمور. کند جادیا کایآمر در راي گذارهیسرما روابط و جانبهدو آورسود

  .است کیمکز و کایآمر نیب تجارت

  :خدمات

 تا آورده فراهم راي ازبانهدوی کیالکترون و مکتوب منابع اتاق نیا :مطالعات و ارتباطات •

 ها،برنامه از را اعضا تا دهد ارائه کیمکز -کایآمر بازار مورددري روزبهی آگاه شیاعضا به

 را قیتحق و مطالعهي هانهیزم نیهمچن اتاق. سازد آگاه کار، و کسبي هارفتشیپ و خدمات

  .سازدیم فراهم شیاعضاي برا

 دو از کیمکز و کایآمر نیب تجارت توسعه قیتشوي برا رایی فضا اتاق :تجارت توسعه •

  :کندیم فراهم قیطر

 ؛يتجاري هاأتیه و تجارتي بازارها در شرکت .1

 موفق،ی معامالت انجامي برا را هابخش ریسا و فروشندگان و راندایخر کهیی بازارها جادیا .2

  .آورندیم هم گرد
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 در روز به اطالعات هیتهي برا را هاتیفعال ازي ابرنامه اتاق: اطالعات و التیتحص •

  .دهدیم ارائه کیمکز-کایآمري تجار جامعهي برای اسیس وي اقتصاد ،یاجتماعي هانهیزم

 مـورد  در کـه ی  فرهنگـ ي  دادهایـ رو و کارگروه جلسات ماهانه،ي  ارهانیسم شامل هاتیفعال نیا

 کشور دو در رای آگاه و دینمایم جادیا کار و کسبي هافرصت وی رسان اطالع عمده، موضوعات

  .کندیم جیترو

  ایکلمبی بازرگان اتاق -5-1-14

  :تیمأمور

 و رشدي برا استیی فضاي ارتقا و جادیا به کمک ا،یکلمبی بازرگان اتاق نیبزرگتر تیمأمور

ی محسوسي ایمزا خدمات، و هابرنامه از کاملي سر ک یقیطر از اتاق. کارها و کسب شرفتیپ

  .دهدیم ارائه اعضا به را

  :خدمات

  :از عبارتند میگرفت نظر در خود وابستهي هاسازماني برا ما کهی اهداف

 متقابل؛ سود بایی هاپروژه دري همکار •

 دهند؛یم ارتقاء را المللنیب تجارت کهیی هاسازمان ازي اشبکه کردنی رسم و جادیا •

  .یخارج تجارت خدمات در متقابلي ایمزا و اطالعات تبادلي هابرنامه مداوم ارائه •

  : يریگجهینت

  :دهدیم نشان گذشت، نظر از که گانهچهاردهي هااتاق مطالعه جهینت
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :شودیم شامل را ریز ردموا از مورد چند ها،اتاق از ک یهر تیمأمور: تیمأمور -الف

 خود؛ي اعضا ژهیو بهی خصوص بخش منافع ازی بانیپشت و تیحما .1

 ؛یمل اقتصاد دری خصوص بخش نقشي ارتقا وي توانمندساز .2

 نیبی جمعي خردورز و فکر تبادل قات،یتحق انجام با تجارتي صدا عنوان به نقشي فایا .3

 کشور؛ از خارج در آنها بالقوهي شرکا ا یو اعضا

ي هاتیفعال بر مؤثر مقررات و نیقوان بهبود ا یو هااستیس و ماتیتصم بر مثبتي راثرگذا .4

 خدمات؛ وي کشاورز ،یصنعت ،يتجار

 کار؛ و کسبي فضا بهبود و برابري هافرصت جادیا ،يتجاري آزادساز .5

 .خودیی ایجغراف حوزه در اعضا خانوادهی عموم رفاه وی زندگ سطح بهبود .6

  :نمود فهرست ریز شرح به توانیم را هااتاق نیا خدماتي ندبجمع نطوریهم: خدمات -ب

  اعضا؛ نیب اختالفات حل به کمک .1

 توافقات واردات، صادرات، مانند ،يتجار مسائلي هانهیزم در عضوي هاشرکت به مشاوره .2

  مقررات؛ و نیقوان ریسا و کار قانون ات،یمال پرداخت ،يتجار

-موافقتي ریگیپ وی خارجي هاشرکت با آنها تباطار وی داخلي هاشرکت نیب ارتباط جادیا .3

  ها؛يهمکار توسعه و هامالقات انجام اطالعات، منظم تبادل دوجانبه،ي ها

  .نهیهز قبال دری تخصص موارد در و گانیرا مختلفي تجار اطالعات ارائه و هیته .4

  گان؛یرا صورت به مبدأی گواه صدور .5
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 مهم تجارت جامعهي برا کهی موضوعات رهدربا زگردهایم و هاکنفرانس جلسات، لیتشک .6

  هستند؛

 بهبود به کمک و کار و کسبي برای قانون طیمح بهبودی چگونگ به راجع شنهاداتیپ ارائه .7

  ؛ياقتصاد مقررات و نیقوان

  آزاد؛ تجارتي ارتقا جهت در تالش .8

  ؛یآموزشي هادورهي اجرا .9

  اتاق؛ي ایجغراف حوزه گاهیجا با ارتباط دری پژوهشي هاپروژهي اجرا .10

  کشور؛ از خارج و داخل دري اقتصادي دادهایرو و هاشگاهینمای سازمانده .11

  کار؛ و کسب توسعهي برا کشور داخل ا یو خارج دري تجاري هااتیه اعزام .12

  ؛يتجار شبردیپ و گسترشي هاروش گرید و غاتیتبل انجام .13

  نظرات؛ ازابر وی گروهي کارها به خانم رانیمد قیتشوي برا بانوان کلوپ از تیحما .14

 نیب مناسب تعادل جادیاي براي شهر تیریمد سازمانی دهشکل نهیزم دري همکار .15

  سالم؛ی زندگ وي اقتصاد سالمت

  پارلمان؛ و دولت به اعضاي شنهادهایپ و هادگاهید انتقال .16

  کوچک؛ عیصنا دري گذارهیسرما توسعه از تیحما .17

ي سازشفاف و ساختار رییتغ ،یدموکراس به دنیرسي برا کشوري هااستیس از تیحما .18

 مختلف؛ي هابرنامه در مشارکت قیطر ازی اسیس وي اقتصادي هاحوزه تمام در

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
52 

 

  موسسه معین تجارت
  المللبین

 جادیا بای تیحاکم وی دولت مختلفي هاعرصه دری خصوص بخش گاهیجا ساختن فراهم .19

  1.گوناگوني هامشورت ارائه وی تخصصي هاتهیکم

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
1  - www.ottawachamber.ca 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعیین اهداف بلندمدت و تاقانداز اتعیین مأموریت و چشم

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
54 

 

  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :پنجم فصل

  اندازچشم و اهداف ت،یمامور
  تهران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق

 را آن توانمی و است سریع تغییرات عصر زاییده که است رویکردي ،1استراتژیک مدیریت

. آورد شمار به سریع تغییرات مقابل در پذیرانعطاف ریزيبرنامه براي فنی و دیدگاه نوع یک

 ساختن فکر در باشد، شدن طی براي راهی تنظیم نگران که آن از بیشتر استراتژیک مدیریت

  .است مناسب شرایط

 که سازمانی. است کرده انتخاب را شکست استراتژي واقع در ندارد، استراتژي که سازمانی

-نمی پی پس است هدفیبی سازمان هدف وقتی. است آن هدف برسد که هرجا به ندارد هدف

-خوردهشکست استراتژي، و هدف بدون سازمان. است نرسیده حقیقی و بایسته هدف به که برد

 باشد توانستمی که آنچه با مقایسه در سازمان این. ندارد را شکست درك حس که است اي

  .است خورده شکست

 مورد آن مدتتاهکو اندازچشم و درونی عوامل بر تمرکز علت به قبالً امور، اداره سنتی مدل

-چشم. اندشده برطرف 2گراییمدیریت ظهور با هانارسائی این دوي هر. بود گرفته قرار انتقاد

 و اهداف تعیین دهد،می قرار توجه مورد اشخارجی محیط در را سازمان استراتژیک، 3انداز

 و شود رفتهگ فاصله مدیریت روزمره وظایف از شودمی سعی گیرد،می قرار مدنظر روشن مقاصد
                                         

1 -Strategic Managment 
2 - Managerialism 
3 - Vision 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

     استراتژي. قرارگیرد توجه مورد سازمان دور خیلی آینده مالحظات منظم، و اصولی شکلی به

  نامطمئن آینده یک برابر در سازمان تجهیزکردن یعنی سازسرنوشت موضوع یک کنندهبیان

  . است

 با تراتژیکاس ریزيبرنامه که اندرسیده نتیجه این به غیردولتی و دولتی هايسازمان امروز

  :نماید یاري زیر موارد در را آنها تواندمی نوین روش

  استراتژیک؛ شکل به اندیشیدن و تفکر -

 آینده؛ گیريجهت تشخیص -

 تصمیمات؛ آینده هايبازتاب و نتایج پرتو در امروز، تصمیمات اتخاذ -

 گیري؛تصمیم براي دفاع قابل و جامع مبنایی توسعه و تدوین -

 سازمانی؛ کنترل تحت نواحی در بصیرت و احتیاط حداکثر رعایت -

 سازمان؛ اساسی مشکالت حل -

 عملکردها؛ بهبود -

 سریع؛ و شگرف تغییرات با مواجه محیط با موثر برخورد -

 کارها سپردن با تخصصی و  شناسی کار اصول رعایت با کاري هايگروه و ها تیم ایجاد -

 کاردان؛ به

  ارزیابی؛ خود امکان ایجاد -

 آینده؛ بینی پیش و محیط بیارزیا امکان ایجاد -
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 سازمان؛ هايپروژه و هاتصمیم کیفیت افزایش -

 سازمان؛ در انسجام و مشترك اهداف به میل ایجاد -

 ها؛برنامه براي مناسب چارچوبی ایجاد و معین مجراي به هافعالیت هدایت -

 ی،منطق مکانیسمی کارگیري به و ایجاد با سازمانی اهداف به حصول در اطمینان افزایش -

 اجرا؛ قابل  عملیات و شده هدایت

 همسو؛ هايسازمان با استراتژیک اتحاد -

 اقتصادي توسعه و رشد موجد اهداف روي تاکید -

 سازد؛ فراهم مطلوب اهداف به یابیدست براي را عملیات کنترل قدرت که ابزاري تامین -

 رسیدن تواندب هافعالیت و عملیات سري یک انجام با که تعهداتی منطقی گرفتن عهده به -

 .نماید تنظیم را توسعه و رشد اهداف به

-صاحب طرف از استراتژیک مدیریت در قدم اولین عنوان به ماموریت بیانیه دقیق تعیین

  .است شده شناخته دانشگاهیان و نظران

  1:ماموریت  •

: است سئوال این با مترادف» چیست؟ ما فعالیت «: پرسش این طرح  گوید،می دراکر

 ها،برنامه ها،استراتژي ها،اولویت اهداف، تعیین براي سازمان ماموریت» چیست؟ ام ماموریت«

 به مدیریت ساختارهاي ریزي طرح براي اینها، همه از باالتر و مدیریت، وظایف و منابع تخصیص

                                         
1  - Mission 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 سازمان شود، بیان کلی ايشیوه به سازمان ماموریت اگر .آیدمی حساب به آغاز نقطه یک عنوان

  1.گردد مند بهره بیشتري پذیري انعطاف از اجرا و عمل مرحله در تواندمی

 یک مقصود وسیله بدان که است سندي یا عبارت جمله، 2»سازمان ماموریت بیانیه« 

 سازمان» وجودي فلسفه «کنندهبیان آن و شودمی متمایز مشابه سازمان مقصود از سازمان

 تدوین و مدت بلند هايهدف تعیین شود نبیا روشن ايشیوه به سازمان ماموریت اگر. است

 .گرددمی تسهیل هااستراتژي

 بیانیه در. نمایدمی متمایز مشابه هايسازمان سایر از را سازمان یک ماموریت، بیانیه

 به ما« : یعنی شود،می مطرح دارد، وجود هااستراتژیست همه روي پیش که پرسشی ماموریت

. است سازمان یک هاياولویت و هاارزش بیانگر ترسال یک. »هستیم؟ مشغول کاري چه

 کنونی هايفعالیت دامنه و ماهیت درباره هااستراتژیست که شودمی باعث رسالت یا ماموریت

  .بیندیشند سازمان

 اصول بیان باورها، بیان فلسفه، بیان مقصود، بیان اعتقادات، گزاره گاهی را ماموریت بیانیه

 دلیلی خود موجودیت براي سازمانی هر 3.است سازمان معرف که امندنیم ايگزاره یا سازمان،

  . باشند ننموده مکتوب  آگاهانه، صورتی به را هادلیل یا دلیل این هااستراتژیست اگر حتی دارد،

                                         
 . 169-168ص ص.1379 پارسائیان و محمد اعرابی، دفتر پژوهشهاي فرهنگی، تهران  فردآر دیوید، مدیریت استرا تژیک، ترجمه علی1

2  - Mission Statement 
  .169-168ص  همان، ص3
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 وجودي، فلسفه  انگریب تواندیم آنکه ضمن که استي اگونه به تیمامور هیانیب جنس

 نیع در باشد،ي کار وظایف و کنونی هايفعالیت ا یو خدمات منهدا و ماهیت باورها، و هاارزش

 .نمود استخراج را هابرنامه و هااستراتژي اهداف، آن، از توانیم حال

 اسناد به مراجعه برد کار به  سازمانها تیمامور نیتدوي برا توانیم که رای روش نیبهتر 

 با مشابهي سازمانها ازي ریالگوگ و نفعانیذ از نظر استعالم آنها، تیفعال بر ناظر قبول قابل

 . است شده استفاده روش نیهم از زین اتاق تیمامور نیتدوي برا. آنهاست با زیتما وجوه تیرعا

ي اجزا ازی برخ توانیم ،1ایران اسالمی جمهوري معادن و صنایع و بازرگانی اتاق قانون در 

 :نمود استنباط ریز حشر بهی ضمن طور به را تهران اتاق فیوظا و تیمامور

  کشور؛ اقتصادي توسعه و رشد موجبات آوردن فراهم به کمک -

  بازرگانی؛ و کشاورزي معدنی، صنعتی، مدیران عقاید و آرا بیان و افکار تبادل -

 اجراي در کشاورزي و معادن صنایع، صاحبان و بازرگانان بین همکاري و هماهنگی ایجاد -

  ؛مملکتی جاري مقررات و مربوطه قوانین

 و معدنی و صنعتی بازرگانی، از اعم کشور اقتصادي مسائل مورد در مشورتی نظر ارائه -

  گانه؛سه قواي به آن مانند

 مقررات و قوانین اجراي منظور به ذیربط مراجع سایر و اجرائی هايدستگاه با همکاري -

  اتاق؛ به مربوط

                                         
 .1373اصالحیه پانزدهم آذر ماه  ،1369  قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسالمی ایران، مصوب پانزدهم اسفند ماه 1
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 وزارت از وزمج کسب با خارجی و داخلی بازرگانی و تخصصی نمایشگاههاي تشکیل -

 صنعتی، بازرگانی، فعالیتهاي به مربوط کنفرانسهاي و سمینارها در شرکت و بازرگانی

  ایران؛ اسالمی جمهوري نظام سیاستهاي چارچوب در اتاق کشاورزي و معدنی

 کمک و تشویق و کشور از خارج در ایران صادراتی کاالهاي بازار شناسایی راه در کوشش -

  خارجی؛ و داخلی بازرگانی نمایشگاههاي در کتشر جهت مربوطه موسسات به

 صادراتی کاالهاي تولید باالخص تولیدي امور در داخلی گذاريسرمایه ترغیب و تشویق -

  باشند؛ نسبی مزیت داراي که

 سایر و اعضا خارجی داخلی بازرگانی مسائل مورد در حکمیت و بررسی جهت در تالش -

   ؛ایران اتاق داوري مرکز طریق از متقاضیان

  اتاق؛ فعالیتهاي و وظائف انجام منظور به اقتصادي اطالعات و آمار مرکز اداره و ایجاد -

  ؛یبازرگان وزارتي همکار با بازرگانی و عضویت هايکارت صدور -

 خدماتی و معدنی صنعتی، بازرگانی، مختلف هايرشته در کاربردي هايدوره کردن دائر -

  کشور؛ احتیاجات با متناسب

- می ایران اتاق عهده به المللیبین مقررات طبق که اسنادي تایید و فریغت صدور، تهیه، -

  .بازرگانی وزارت هماهنگی با باشد

 نشات که آن وظایف ترینمهم مورد در زین اتاقي هایساناطالع و عملکرد گزارشات در    

 :است آمده باشد،می وظایف همین راستاي در و الذکرفوق قانون از گرفته
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 کلیه و کشاورزي معدن، صنعت، بازرگانی، خدمات بازرگانی، زمینه در مشورتی رنظ ارائه -

 قوه؛ سه سران به المللیبین و داخلی اقتصادي امور

 خارج؛ کشورهاي به بازاریابی هايهیات اعزام -

 خارجی؛ اقتصادي و بازرگانی هیاتهاي پذیرش و دعوت -

 کشور؛ از ارجخ و داخل در اختصاصی نمایشگاههاي برگزاري و برپایی -

 خارجی؛ المللیبین هاينمایشگاه در اعضا مشارکت جهت تسهیالت برقراري -

 بازرگانی؛ کارت صدور و تنظیم -

 امثالهم؛ و هانمایندگی اعطاي و  قراردادها و مبداء گواهی المللیبین فرمهاي تائید -

 تخصصی؛ کمیسیونهاي تشکیل -

 و خارجی قرارداد هايطرف مقابل در اعضا حقوق از دفاع جهت در) داوري (حقوقی مشاوره -

 اعضاء؛ فیمابین مصالحه برقراري

 المللی؛بین مناقصات در اسناد اخذ جهت هاپروژه و هاطرح مشاوره -

 اجتماعی؛ تامین و مالیاتی مسائل در مشاوره -

 خارجی؛ و داخلی هايهمایش در شرکت یا و برگزاري -

 جوانان؛ کارآفرینی هايدوره قالب در جوان بازرگانان به خدمات ارائه -

 برقراري زمینه در بازرگانان وابستگان و ایران اسالمی جمهوري هايسفارتخانه با همکاري -

 بازرگانان؛ نیاز مورد اطالعات انتقال و تسهیالت
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 منتخب؛ کشورهاي بازرگانی هاياتاق با همکاري -

 و وزرا حضور با نمایندگان هیات ماهیانه جلسات یا و اعضا با ادواري جلسات برگزاري -

 تقویت جهت در ایشان متبوع هايسازمان با تعامل منظوربه کشور رتبهعالی مقامات

 صنعتگران؛ و بازرگانان امور تسهیل و خصوصی بخش

 و سازمانها و هاوزارتخانه در معادن و صنایع صاحبان و بازرگانان مشکالت و مسائل طرح -

 گان؛نامبرد امور تسهیل جهت در مسئول ارگانهاي

  1.فرش کارشناسی گروه جلسات برگزاري -

 ماموریت تدوین جهت اطالعاتی منابع از یکی شد، بیان بخش این مطلع در که همانطور

 مطالعه جهینت. باشدمی کشور از خارج در مشابه هاياتاق از اقتباس و الگوگیري اتاق،

 بخش دو رد توانیم زین را گذشت نظر از نیشیپ مباحث در که منتخبي هااتاق

  :نمود فهرست شرح نیا به خدمات و تیمامور

  : تیمأمور -الف

  :شودیم شامل را ریز موارد از مورد چند ها،اتاق از ک یهر تیمأمور   

 خود؛ي اعضا ژهیو بهی خصوص بخش منافع ازی بانیپشت و تیحما -

 ؛یمل اقتصاد دری خصوص بخش نقشي ارتقا وي توانمندساز -

 نیبی جمعي خردورز و فکر تبادل قات،یتحق انجام با تجارتي اصد عنوان به نقشي فایا -

 کشور؛ از خارج در آنها بالقوهي شرکا ا یو اعضا
                                         

1  -  http://www.tccim.ir 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

-تیفعال بر مؤثر مقررات و نیقوان بهبود ا یو هااستیس و ماتیتصم بر مثبتي اثرگذار -

 ؛یخدمات وي کشاورز ،یصنعت ،يتجاري ها

 کار؛ و کسبي فضا بودبه و برابري هافرصت جادیا ،يتجاري آزادساز -

 .خودیی ایجغراف حوزه در اعضا خانوادهی عموم رفاه وی زندگ سطح بهبود -

  : خدمات -ب  

  :نمود فهرست ریز شرح به توانیم را هااتاق نیا خدماتي بندجمع نطوریهم -

  اعضا؛ نیب اختالفات حل به کمک -

 توافقات واردات، ت،صادرا مانند ،يتجار مسائلي هانهیزم در عضوي هاشرکت به مشاوره -

  مقررات؛ و نیقوان ریسا و کار قانون ات،یمال پرداخت ،يتجار

ي ریگیپ وی خارجي هاشرکت با آنها ارتباط وی داخلي هاشرکت نیب ارتباط جادیا -

  ها؛يهمکار توسعه و هامالقات انجام اطالعات، منظم تبادل دوجانبه،ي هاموافقت

  نه؛یهز قبال دری تخصص موارد در و گانیرا مختلفي تجار اطالعات ارائه و هیته -

  گان؛یرا صورت به مبدأی گواه صدور -

 مهم تجارت جامعهي برا کهی موضوعات درباره زگردهایم و هاکنفرانس جلسات، لیتشک -

  هستند؛

 به کمک و کار و کسبي برای قانون طیمح بهبودی چگونگ به راجع شنهاداتیپ ارائه -

  ؛ياقتصاد مقررات و نیقوان بهبود
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  آزاد؛ تجارتي ارتقا جهت در تالش -

  ؛یآموزشي هادورهي اجرا -

  اتاق؛ي ایجغراف حوزه گاهیجا با ارتباط دری پژوهشي هاپروژهي اجرا -

  کشور؛ از خارج و داخل دري اقتصادي دادهایرو و هاشگاهینمای سازمانده -

  کار؛ و کسب توسعهي برا کشور داخل ا یو خارج دري تجاري هااتیه اعزام -

  ؛يتجار شبردیپ و گسترشي هاروش گرید و غاتیتبل انجام -

  نظرات؛ ابراز وی گروهي کارها به خانم رانیمد قیتشوي برا بانوان کلوپ از تیحما -

 نیب مناسب تعادل جادیاي براي شهر تیریمد سازمانی دهشکل نهیزم دري همکار -

  سالم؛ی زندگ وي اقتصاد سالمت

   پارلمان؛ و دولت به اعضاي شنهادهایپ و هادگاهید انتقال -

  کوچک؛ عیصنا دري گذارهیسرما توسعه از تیحما -

 دري سازشفاف و ساختار رییتغ ،یدموکراس به دنیرسي برا کشوري هااستیس از تیحما -

 مختلف؛ي هابرنامه در مشارکت قیطر ازی اسیس وي اقتصادي هاحوزه تمام

 جادیا بای تیحاکم وی دولت مختلفي هاعرصه دری خصوص بخش گاهیجا ساختن فراهم -

 .گوناگوني هامشورت ارائه وی تخصصي هاتهیکم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
64 

 

  موسسه معین تجارت
  المللبین

 ک یا یخط چند از شیب و بوده کوتاه اریبس است ممکن سازمان) تیمامور (رسالت شرح

ی اصل و اصل، نیا به تیعنا با. نمود انیب جمله ک یقالب در را آن توانیم یحت 1نباشد؛ شعار

 و پرسشنامه با آن ازی آگاه که نفعانیذي نظرهانقطه تیارجحی عن یشد، اشاره آن به قبال که

 نیتدوي برای ستیبایم تهران اتاق که دیگرد مشخص شد، سریم متعددی شیاندهم جلساتی ط

 شرح به تهران اتاق تیمامور هیانیب بیترت نیا به. دینما توجهیی هاتیفعال چه به خود تیمامور

  :باشدیم نییتب قابل) 1 (شماره کادر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                         
هاي دولتی و غیر دولتی، ترجمـه عبـاس منوریـان، موسـسه آمـوزش و پـژوهش        ریزي استراتژیک براي سازمان   برایسون، برنامه . ام. جان- 1

 .74،ص 1386ریزي، تهران، مدیریت و برنامه
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  تهران اتاق تیمامور هیانیب -)1 (شماره کادر

 و توسعه در موثر نقشی فایای برا تهران اتاق

 و هااستیس بر کندیم تالش اقتصادي رشد

ی خدمات وی کشاورز ،یصنعت ،یتجاری هاکنش

 اساس نیا بر. باشد داشته سازندهی ریتاث

 :دینمایم اعالم ریز شرح به را خود تیمامور

 ژهیوبهی اقتصادی آزادسازی برا ریگیپ تالش -

 ؛یاساس قانون ٤٤ اصل کاملی اجرا

 بخش نقشی ارتقا وی توانمندساز به کمک -

 اقتصاد؛ دری خصوص

 کار؛ و کسبی فضا بهبودی برا تالش -

  ؛ینیکارآفر رشد و توسعهی برا الزمی سازنهیزم -

 .اتاقی اعضا ژهیو بهی خصوص بخش از تیحما -
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  : 1اندازچشم •

 چه به ما: که شود داده پاسخ پرسش این به شودمی سعی سازمان ماموریت بیان رد اگر

 خواهد داده پاسخ پرسش این به سازمان اندازچشم به مربوط سند در هستیم؟ مشغول کاري

  2»بشویم؟ چه خواهیممی ما«: شد

 مانساز حرکت راستاي بدینوسیله و سازدمی مشخص را مدت بلند بسیار اهداف انداز،چشم

  .کندمی معلوم را

 درك، قابل ولی تلویحی طور به و دهدمی نشان را سازمان مطلوب آینده انداز،چشم

 تصویر یک الزاما سازمان یک اندازچشم. دهدمی نشان را مطلوب آینده این به حرکت چگونگی

 تواندمی سازمان آنچه از کنندهمجاب حال عین در و کلی نمایی اغلب ولی نیست شفاف و دقیق

  .دهدمی نشان را یابد دست بدان حرکت مسیر  در

-می مشخص را دارد رقابت امکان بیشتري موفقیت با آن در سازمان که مسیري انداز،چشم

 خالقانه شیوه با آن کارگیريبه و سازمان کلیدي هايشایستگی صحیح درك امر، این در و سازد

 افراد و مسیر این متوجه را سازمان تمامی نداز،اچشم. رودیم شمار به مهم عامل یک موثر، و

 و اندازچشم ذاتی خصوصیت از تعهد این. سازدمی سازمان با سوییهم  به متعهد را کلیدي

  . 3گیردمی  سرچشمه آن دورنمایی جذابیت

                                         
1-Vision 

، ص 1383 فرهنگی، چاپ پنجم، پـاییز هاي فرد آر دیوید،مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش -2
 .80 و 34ص 

 .71-69ص ، ص1383 غفاریان، وفا، و غالمرضا، کیانی، پنج فرمان براي تفکر استراتژیک، فرا، تهران، - 3
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 اما. کندیم انیب رای سازماني منظورهای کل خطوط اتاق تیمامور شد، مالحظه چنانکه

ی شکل به و کوتاهی انیب با است تیمامور متضمن آنکه نیع در و رودیم فراتر نآ از اندازچشم

 مشخص افق ک یدر کند کار خوب اتاق اگر که پردازدیم مطلب نیا فیتوص به زانندهیبرانگ

  .داشت خواهدی مطلوب وضع چهی زمان

  :نمود انیب) 2 (شماره کادر شرح به توانیم را تهران اتاق اندازچشم هیانیب ف،یتوص نیا با
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  تهران اتاق اندازچشم هیانیب -)2 (شماره کادر

 وی شیاندهم با نهاد،مردمی سازمان عنوان به تهران اتاق

 در اثربخش و کارآمد چنان شیاعضا مانهیصمی همکار

 انیپا در که کرد خواهد نقشی فایا کشور اقتصاد صحنه

 :باشد ریزی دستاوردها شاهد ١٣٩٣ سال

 کار و کسب امن، و روان ،یرقابتی فضا در اعضا ههم -

  باشند؛ داشتهی پررونق

 وی زیربرنامه ،یارزاستگیس حساسی هاعرصه در اتاق -

 داشته بخشاثر و فعال حضور ،یاقتصادی هایریگمیتصم

   باشد؛

 كشور اقتصادي توسعه و رشدی سازبستر  در اتاق نقش -

  باشد؛ پررنگ جامعه رفاه بهبود و

 داشتهی اسازنده تعاملی جهان بازار با اتاق یاعضا -

  باشند؛

 .بدانند  خود  خانه را اتاق نان،یکارآفر ژهیو به اعضا همه -
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :اهداف •

 عملیات و گرددمی بینیپیش ریزيبرنامه جریان در که منظورهایی و مقاصد مجموعه

  . شوندمی میدهنا برنامه اهداف شود،می تنظیم مقاصد آن به نیل جهت در برنامه اجرایی

 از برخی. باشندمی فراوانی استفاده موارد داراي که هستند مدیریتی ابزارهاي هاهدف

  :برشمرد زیر شرحبه توانمی را هدفگذاري مزایاي

  ریزي؛برنامه براي مبنایی ایجاد -

  نظارت؛ و کنترل انجام براي عطف نقطه بودن مشخص -

 همکاري؛ و تعاون حس توسعه و سازمان پرسنل در انگیزه ایجاد -

  تمرکز؛ عدم و اختیار تفویض براي چهارچوبی تعیین -

 ها؛فعالیت کردن هماهنگ -

 عملکرد؛ ارزیابی معیارهاي تعیین -

 . سازمانی ساختار در هانارسایی تشخیص -

 طورهمین و عملیاتی و استراتژیک مکانی، زمانی، نظر از را اهداف گوناگون هايسازمان در

 ریسا از شیب ریزي بندمیتقس اما کنند،می بنديطبقه نیز ازمانیس مراتب سلسله حسب بر

  :گیردمی قرار استفاده مورد بررسی این در که باشدیم  قبول مورد و معمول هايبندمیتقس
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

ي هاسازماني هاتیفعال حدود نییتعي برایی مبنا و کیاستراتژی هدف ،1یکل هدف -

-بلند در معموالً اهداف از دسته نیا.  باشدمی آن کیاستراتژي هابرنامه هیته و ربطیذ

  .  کنندیم رییتغ) نیمعی زمان افق حد در (مدت

 بیان را است موردنظر آن انجام که آنچه و باشدیمی کل هدف از منبعث ،2یجزئ هدف -

 ا یو کوتاه معموالً اهداف نیا. آنهاست انجام به منوط زینی کل اهداف تحقق و کندمی

-می مشخص آنها پایان و شروع و دارند کاربردی اتیعملي هابرنامه در و بوده مدتانیم

 .گردید خواهند تعریف اتاق اجرایی هايبرنامه تدوین خالل در اهداف این. باشد

 اهداف ترینمهم اتاق،ي هاتیفعال استناد قابل متون به مراجعه با و فوق حاتیتوض با حال

  :شوندیم انیب) 3 (شماره کادر بیترت به آنی کل

  

  

  

  

  

  

  

                                         
1- Goal 
2- Objective 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  تهران اتاق کلی اهداف -)3 (شماره کادر

 ریز كلي اهداف خود، ١٣٩٣ اندازچشم افق در تهران اتاق

 : دینمایمی ریگیپ را

 اتاق؛ی اعضا تعداد مستمر شیافزا -

 رونق جهت در اعضا آموزش سطحی ارتقا ویی افزاتوان -

 .کارشان و کسب به دنیبخش

 ؛یاقتصادی هاتشکل با سازنده ارتباط -

 ؛تالش برای بهبود فضای کسب و کار -

- برنامه وی ارزسياستگ مراجع در حضور نهینهاد توسعه -

 اقتصادي؛ی ريز

 ؛قوه سه مسووالن به یاقتصاد فعاالن هایدگاهید انتقال -

 اتاق؛ خدماتی سازروان و تنوعایجاد  توسعه، -

 کشورها؛ ریسای هااتاق با ارتباط میتحک و توسعه -

 اساس بری انسان منابع  و توسعهکارآمدی دهسازمان -

 .ندازاچشم
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 ارشد رانیمد ژهیو به اتاق، نفعانیذ نظراتنقطه به تیعنا با اهداف نیا که است ذکر انیشا

 و نییتع ک،یاستراتژي زیربرنامه ندیفرا اقتضائات حسب بر نطوریهم و جامعه و اعضا انتظارات و

  .اندشده نیتدو

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
73 

 

  موسسه معین تجارت
  المللبین

  

  

  

  

  

   کیاستراتژي زیربرنامهي هايورود نییتع
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :ششمفصل 

  هاي اتاق تهرانهاي تدوین استراتژي در وروديبررسی عوامل داخلی
  

  شخص حقیقی و حقوقی متشکل از بازرگانان و 60000در حال حاضر جمعاً بالغ بر 

 از این تعداد  کههستندصاحبان صنایع و معادن عضو اتاقهاي بازرگانی و صنایع و معادن کشور 

  . عضو متعلق به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است30000نزدیک به 

ترین ترین و مهمترین، قدیمیسال، بزرگ 80 اي بیش ازاتاق بازرگانی تهران، با سابقه

 اتاق تهران با هدف کمک و فراهم آوردن موجبات .رودهاي اقتصادي ایران به شمار میتشکل

صنایع، معادن، کشاورزي ه اقتصادي کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران رشد و توسع

و بازرگانی و با هدف توسعه و تقویت بخش خصوصی و حضور و مشارکت بخش خصوصی در 

ریز اقتصادي، ارائه نظرات کارشناسی به مراجع دولتی و ارائه خدمات مراجع سیاستگذار و برنامه

کارت بازرگانی و  قانون، وظایف مهمی از جمله صدور و تمدیدیل گردیده و به اعضاي اتاق تشک

هاي بازرگانی در هاي بازرگانی سپرده است، اما از همه مهمتر نقش اتاقگواهی مبدا را به اتاق

  . است گانه و مدیران نظام بودهدادن مشاوره به مسوولین قواي سه

  :اتاق شناخت محیط داخلی

ها و اقدامات  ی اهداف، وظایف و حیطه اختیارات، ساختار و منابع، برنامهدر ادامه ضمن بررس

ریزي استراتژیک اتاق  در شرایط قبل از برنامهها و شناخت واحدهاي سازمانیاجرایی، عضویت

  .گردد تهران ارائه میآن، تحلیلی از وضعیت داخلی تهران
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :اهداف •

  : ازعبارتندتهران در حال حاضر مهمترین اهداف اتاق 

  کمک و فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادي کشور؛ -

تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنایع، معادن، کشاورزي و بازرگانی و با  -

  هدف توسعه و تقویت بخش خصوصی؛

  ریز اقتصادي؛حضور و مشارکت بخش خصوصی در مراجع سیاستگذار و برنامه -

   دولتی؛ارائه نظرات کارشناسی به مراجع -

  .ارائه خدمات به اعضاي اتاق -

 :وظیفه و حیطه اختیارات •

  :عبارتند ازدر حال حاضر مهمترین وظایف اتاق تهران 

ارائه نظر مشورتی در زمینه بازرگانی، خدمات بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزي و  -

  المللی به سران سه قوه؛کلیه امور اقتصادي داخلی و بین

 ب به کشورهاي خارج؛هاي بازاریااعزام هیات -

 دعوت و پذیرش هیاتهاي بازرگانی و اقتصادي خارجی؛ -

 برپایی و برگزاري نمایشگاههاي اختصاصی در داخل و خارج از کشور؛ -

 برقراري تسهیالت جهت مشارکت اعضا در نمایشگاههاي بین المللی خارجی؛ -

 تنظیم و صدور کارت بازرگانی؛ -
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 ها و امثالهم؛و قراردادها  و اعطاي نمایندگیالمللی گواهی مبداء تائید فرمهاي بین -

 تشکیل کمیسیونهاي تخصصی؛ -

در جهت دفاع از حقوق اعضا در مقابل طرفهاي قرارداد ) داوري(مشاوره حقوقی  -

 خارجی و برقراري مصالحه فیمابین اعضاء؛

 المللی؛ها جهت اخذ اسناد در مناقصات بینمشاوره طرحها و پروژه -

 یاتی و تامین اجتماعی؛مشاوره در مسائل مال -

 المللی؛برپائی و برگزاري همایشهاي ملی و بین -

 هاي کارآفرینی جوانان؛ارائه خدمات به بازرگانان جوان در قالب دوره -

 المللی داخلی و خارجی؛شرکت در همایشهاي بین -

هاي جمهوري اسالمی ایران و وابستگان بازرگانان در زمینه همکاري با سفارتخانه -

 تسهیالت و انتقال اطالعات مورد نیاز بازرگانان؛برقراري 

 همکاري با اتاقهاي بازرگانی کشورهاي منتخب؛ -

-برگزاري جلسات ماهانه هیات نمایندگان با حضور وزرا و مقامات عالیرتبه کشور به -

منظور تعامل با سازمانهاي متبوع ایشان در جهت تقویت بخش خصوصی و تسهیل 

 ؛امور بازرگانان و صنعتگران

ها و طرح مسائل و مشکالت بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن در وزارتخانه -

 سازمانها و ارگانهاي مسئول در جهت تسهیل امور نامبردگان؛

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
77 

 

  موسسه معین تجارت
  المللبین

 1.برگزاري جلسات گروه کارشناسی فرش -

  :ها و اقدامات اجرایی برنامه •

اتاق،  کارکنان،  اتاقها،   سطح، کالن،    6در  در حال حاضر     ها و اقدامات اجرایی اتاق تهران       برنامه
  :عبارتند ازاعضا و  هیأت نمایندگان 

  :سطح کالن

 ؛افزایش حضور اتاق در فرایندهاي تصمیم سازي و مشاوره به قواي مقننه، مجریه و قضائیه

افزایش حضور نمایندگان اتاق در جلسات و کارگروههاي سـه قـوه خـصوصاً       : 1هدف

 اسالمی به میزان پنجاه درصد نسبت       کمیسیونهاي مختلف اقتصادي مجلس شوراي    

 ؛87به سال 

ارائه نظرات کارشناسانه اتـاق بـه سـه قـوه خـصوصا در رابطـه بـا قـوانین و             : 2هدف

  ؛موضوعات مرتبط با فضاي کسب و کار

 ؛"میز گرد با مدیران" و "صبحانه با مسئولین"برگزاري منظم جلسات 

  ؛سطح وزیر و باالتر در "صبحانه با مسئولین" جلسه  8برگزاري : 1هدف

 ؛ در سطح معاون وزیر"میز گرد با مدیران" جلسه 8برگزاري : 2هدف 

 44پیگیري اجراي سیاستهاي کلی اصل 

 و ارسـال آن     44تنظیم طرح کارشناسی نحوه اجراي بند الف و بند ج اصل            : 1هدف

 ؛براي مراجع ذیربط

                                         
1  - http://www.tccim.ir/ 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 خصوصی در بند ج پیگیري براي تأمین اعتبارات بانکی براي مشارکت بخش: 2هدف

  44سیاستهاي کلی اصل 

برگزاري جلسات ماهیانـه بـا مـسئولین ذیـربط و اشـخاص توانمنـد بخـش              : 3هدف

 ؛خصوصی جهت بررسی، اتخاذ راهبرد و روانسازي مشارکت بخش خصوصی

 ؛پیگیري جهت فراهم آمدن تسهیالت الزم در فضاي کسب و کار کشور  -1

ی و خارجی و ارائه پیشنهادات جهت رفـع         گذاري داخل بررسی موانع سرمایه  : 1هدف

 ؛آنها

بررسی مشکالت و موانع صادرات غیرنفتی و ارائه پیـشنهادات جهـت رفـع              : 2هدف  

  ؛موانع و توسعه صادرات غیرنفتی

پیگیري رفع موانع تجارت الکترونیک و گسترش خـدمات الکترونیـک در تهـران و سراسـر                 

 ؛کشور

ي ذیربط جهت تسریع در تبدیل خدمات و پیگیري و هماهنگی با دستگاهها : 1هدف

 ؛ارتباطات خود با بخش خصوصی به خدمات الکترونیک

ترویج اخذ گواهی امضاي الکترونیک در بین اعـضاي اتـاق و اسـتفاده از آن             : 2هدف

 ؛  )88از اعضاي اتاق تا پایان سال % 20حداقل (

شکلهاي غیـر  برگزاري جلسات ماهیانه با مـسئولین سـازمانهاي دولتـی و تـ        : 3هدف

  .و تجارت الکترونیک ITدولتی ذیربط در حوزه 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :سطح اتاق

 ؛1/4/88شروع اجراي برنامه استراتژیک اتاق از  -1

 ؛بازنگري عملیات و رویه هاي جاري اتاق با هدف روانسازي و ساده سازي آنها

 ؛انتخاب مشاور جهت بررسی عملیات و ارائه طرح جهت اصالح آنها: 1هدف

 ؛یاده سازي تدریجی اصالحات جدیدشروع به پ: 2هدف

 ؛ ) فوق2 و 1با رعایت بند (بازنگري در ساختار سازمانی اتاق و انطباق آن با مقتضیات روز  -2

 ؛انتخاب مشاور جهت تدوین ساختار سازمانی جدید اتاق: 1هدف

 ؛1/7/88به کارگیري ساختار جدید از : 2هدف

 ؛تقویت کمیسیونهاي اتاق و فعال سازي بیشتر آنان -3

  ؛برگزاري منظم جلسات کمیسیونها: 1هدف

 ؛) دبیرخانه و کارشناس(افزایش نیروهاي پشتیبان کمیسیونها : 2هدف

حضور منظم مسئولین ذیربط در جلسات کمیسیونها و یا مالقات اعضاي کمیسیونها            : 3هدف

 ؛با ایشان

ی براي توسـعه  راه اندازي مرکز مطالعات و بررسیهاي اقتصادي اتاق و تقویت مرکز هم اندیش      -4

 ؛بخش خصوصی

 ؛تجهیز مرکز و جذب کارکنان و مشاوران مربوطه: 1هدف

 ؛تدوین کلیه آئین نامه ها و دستورالعملهاي مورد نیاز مرکز: 2هدف
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  ؛انجام پژوهشهاي ارجاعی توسط کمیسیونها و هیأت رئیسه: 3هدف

 ؛ارتباط فعال با تشکلهاي صنفی و اقتصادي بخش خصوصی -5

ر نظرات تشکلها در موضوعات مرتبط با مسائل اقتصادي و فضاي کـسب و  اخذ مستم : 1هدف

  ؛کار 

 ؛ ) مورد3حداقل (هاي مهم با تشکلهاي موثر برگزاري مشترك سمینارها و همایش: 2هدف 

استعالم مشکالت صنفی تشکلها و لحاظ نمودن مـشکالت فراگیـر در برنامـه هـاي                : 3هدف  

 ؛مطالعاتی 

توسـط کمیـسیونها، هیـأت رئیـسه،     (ترك بـا مـدیران تـشکلها        برگزاري جلسات مش  : 4هدف

 ؛ جلسه50حداقل ) دبیرکل

همکاري با دانشگاهها  و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در راستاي پژوهش و تحقیقـات                  -6

  ؛مورد نیاز بخش خصوصی

حمایت مالی از رساله هاي تخصصی در زمینه مشکالت کسب و کار کشور به میـزان      : 1هدف

 ؛ رساله12حداقل 

( برگزاري جلسات هم اندیشی با اساتید دانشگاهها در حوزه مـشکالت کـسب وکـار    : 2هدف  

 ؛ )جلسات فصلی

مشارکت و برگزاري سمینارها و همایشها در رابطه با مـشکالت بخـش خـصوصی و آمـوزش               -7

 ؛فعاالن اقتصادي
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 ؛برگزاري دو همایش خصوصی سازي و فضاي کسب و کارتوسط اتاق: 1هدف

 ؛ همایش در رابطه با مشکالت بخش خصوصی4برگزاري مشترك حداقل : 2هدف 

 ؛حمایت مادي یا معنوي از برگزاري سمینارهاي مرتبط: 3هدف 

اعزام و پذیرش هیأتهاي تجاري و صـنعتی بـه و از کـشورهاي دیگـر جهـت توسـعه روابـط                       -8

 ؛اقتصادي

 ؛اعزام  هیأت تجاري به بازارهاي هدف: 1هدف

 ؛جاري از کشورهاي دیگرپذیرش هیأت ت: 2هدف

 مرتبه از اعضاي هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان و کمیسیونها          -نفر15 الی   12اعزام  : 3هدف  

 ؛با هیأتهاي مهم اعزامی به خارج از کشور

  ؛انی سایر کشورها و اجراي مفاد آنامضاي تفاهم نامه با اتاقهاي بازرگ

 ؛"کارآفرینان جوان"تقویت واحد  -9

  ؛"کار آفرینان جوان"حد تقویت وا: 1هدف 

 ؛برگزاري منظم جلسات بصورت ماهانه: 2هدف

 ؛کمک به طراحی و برگزاري دوره هاي آموزشی مختص اعضاي جوان اتاق: 3هدف

  ؛پیاده سازي طرح اتاق الکترونیک -10

 ؛30/7/88اتمام فاز اجرایی طرح اتاق الکترونیک تا : هدف ا •

 ؛) هیأت نمایندگان-پرسنل (ک آموزش ذینفعان درونی اتاق الکترونی: 2هدف •
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 ؛پیگیري جهت یکپارچه سازي خدمات اتاق الکترونیک با مراجع دولتی: 3هدف

از خـدمات  حـضوري بـه        % 50حذف تدریجی خدمات حـضوري و تبـدیل حـداقل           : 4هدف  

 ؛88خدمات الکترونیکی تا پایان سال 

 ؛تجهیز ساختمان جدید اتاق تهران -11

 ؛31/4/88 جدید تا تاریخ ل ساختمانآماده سازي کام: 1هدف

انتقال تدریجی به ساختمان جدید و استقرار کامـل در سـاختمان جدیـد تـا تـاریخ                  : 2هدف

  ؛31/6/88

 ؛انتشار ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران -12

 ؛1388اخذ مجوز و شروع انتشار ماهنامه از خرداد : 1هدف 

 ؛1388سال  شماره از ماهنامه در 10انتشار منظم : 2هدف 

 ؛31/6/88انتشار الکترونیک ماهنامه از تاریخ : 3هدف 

 ؛عضویت در مجامع موثر ملی و بین المللی -13

 ؛عضویت فعال در اتاق بازرگانی بین المللی و حضور موثر در جلسات آن: 1هدف •

  .عضویت در باشگاههاي تجاري و اقتصادي دنیا: 2هدف •

  :سطح اعضا

 ؛توسعه کمی وکیفی آموزش به اعضا -1

 ؛افزایش عناوین دوره هاي آموزشی به میزان ده عنوان: 1هدف
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 ؛ 87نسبت به سال % 40افزایش میزان آموزش اعضا به میزان : 2هدف 

همکاري با مرکز پژوهشهاي وزارت بازرگانی در طرح نیاز سنجی آموزشی بازرگـانی             : 3هدف  

 ؛کشور

 ؛زشی باالتربهره گیري از اساتید با سطوح علمی و مهارتهاي آمو: 4هدف 

 ؛هاي مشترك با مراکز آموزشی معتبرهماهنگی و برگزاري دوره: 5هدف 

 ؛عدم افزایش شهریه دوره هاي آموزشی و اعطاي تخفیف به اعضاي جوان اتاق: 6هدف 

هاي اقتصادي و کـسب کـار       انتخاب، ترجمه، چاپ و توزیع کتب و مقاالت در زمینه         : 7هدف  

 ي اعضاء کمک نماید؛اکه به افزایش آگاهی هاي حرفه

 ؛گسترش خدمات مشاوره بازرگانی، مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی و حقوقی به اعضا -2

 ؛اي حضوريارائه خدمات مشاوره: 1هدف

 ؛87نسبت به سال % 30افزایش مشاوره الکترونیکی به میزان : 2هدف

 ؛ارائه خدمات جدید به اعضا -3

 ؛31/3/88 نیاز اعضا تا  خدمت مورد3مطالعه و شناسائی حداقل : 1هدف 

 ؛31/6/88هماهنگی و آمادگی جهت ارائه خدمات جدید بصورت تدریجی تا : 2هدف

راه اندازي واحد روانسازي کسب و کار جهت مراجعه اعضا، شناسائی مشکالت ایـشان و                -4

 ؛تالش در  جهت حل آنها

 ؛31/2/88راه اندازي واحد تا : 1هدف
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 ارجـاع آنهـا بـه هیـأت رئیـسه جهـت اقـدام تـا                  مشکل عـام و    10شناسائی حداقل   : 2هدف

 ؛31/5/88

 ؛88 مورد از مشکالت خاص اعضا تا پایان سال 300رسیدگی به حداقل : 3هدف

 ؛گسترش اطالع رسانی به اعضا

 ؛افزایش محتواي اطالع رسانی وب سایت اتاق: 1هدف 

 عـضو  5000  حـداقل 88توسعه ارتباط الکترونیک با اعضا بطوریکه تـا پایـان سـال            : 2هدف  

  پوشش بولتن خبري اتاق قرارگیرند؛تحت

 ؛افزایش اعضاي اتاق -5

 ؛31/2/88راه اندازي واحد عضویابی تا : 1هدف

 ؛جذب اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر به عضویت اتاق: 2هدف

  ؛سطح هیأت نمایندگان

ــدگان و     -1 ــأت نماین ــسات هی ــدگان در جل ــأت نماین ــزایش حــضور هی ــت اف ــالش جه ت

 ؛تهران و ایرانکمیسیونهاي اتاق 

 ؛تقویت اطالع رسانی به اعضاي هیأت نمایندگان: 1هدف

 اخذ نظرات هیأت نمایندگان در خصوص نحوه افزایش مشارکت ایشان در جلسات: 2هدف

 ؛اختصاص فضاي خاص به عنوان دفتر هیأت نمایندگان در ساختمان جدید: 3هدف 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 روز کسب و کار و اقتـصاد        افزایش اطالع رسانی به هیأت نمایندگان در خصوص مسائل         -2

 ؛در ایران و  جهان

 ؛ ) مورد6حداقل (هاي کوتاه آموزشی براي هیأت نمایندگان ارائه دوره: 1هدف

ارائه خالصه گزارشات منظم از اقتصاد ایران و جهان توسط مرکز مطالعات به هیـأت               : 2هدف

 ؛نمایندگان

  ؛ارائه خدمات ویژه رفاهی به هیأت نمایندگان: 3هدف

 ؛ایش بهره گیري از اعضاي هیأت نمایندگان در کارگروهها و کمیسیونها خارج از اتاقافز -3

افــزایش حــضور اعــضاي هیــأت نماینـدگان بــه عنــوان نماینــده اتــاق در جلــسات و  : هـدف 

  ؛کارگروههاي دولت و مجلس

  :سطح کارکنان اتاق

 ي توانمندهاي حین خدمت و جذب نیروهاتوان افزائی کارکنان از طریق ارائه آموزش -1

 ؛ 31/2/88بررسی نیازهاي آموزشی کارکنان تا تاریخ : 1هدف

 ؛ 1آموزش کارکنان براساس نتایج حاصله از بند : 2هدف

 ؛بکارگیري نیروهاي متخصص و کارشناس جدید : 3هدف 

 ؛برقراري خدمات رفاهی براي کارکنان اتاق -2

 .ي کارکنان اتاقاخذ تخفیفات مناسب از اماکن ورزشی و تفریحی مختلف برا: هدف

  :سطح اتاقها
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 ؛ افزایش میزان وکیفیت همکاري با اتاق ایران-1

 ؛هاي کارشناسی آن اتاقهمکاري با اتاق ایران در راستاي تقویت خروجی: 1هدف

تقویت حضور اعضاي اتاق تهران در کمیسیونها و دیگر جلسات و کارگروههـاي اتـاق        : 2هدف

 ؛ایران

 ؛تاقهاي شهرستانها برقراري ارتباط موثر با ا-2

حداقل (برگزاري جلسات منظم با هیأت رئیسه شهرستانها به تناسب زمان و موضوع             : 1هدف

 ؛ ) جلسه6

 ؛اي اتاقهاي شهرستانهاحمایت از برنامه هاي توسعه: 2هدف

  :تامین منابع مالی اتاق •

  :شودهاي زیر تامین میمنابع مالی اتاق از محل

  ت بنگاههاي اقتصادي دارندگان کارت بازرگانی؛سه در هزار درآمد مشمول مالیا -

  حق عضویت؛ -

  ؛Aگواهی مبدا و فرم  -

  برگزاري نمایشگاههاي اختصاصی و تخصصی با مجوز مراجع ذیربط؛

  . هاي آموزشی کوتاه و میان مدتبرگزاري دروه

 :هاعضویت •
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در مجامع و سازمانها و کمیسیونهاي زیر 

  :دارد

  المللی؛کمیته داوري بین -

 کمیسیون حل اختالف گمرك؛ -

 کمیسیون حل اختالف سازمان تامین اجتماعی؛ -

 کمیسیون حل اختالف امور مالیاتی؛ -

 کارگروه صنعت و معدن استان؛ -

 کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان تهران؛ -

ایران و آلمان، ایران و هاي مشترك بازرگانی و صنایع و معادن، ایران و عراق، اتاق -

استرالیا، ایران و ارمنستان، ایران و ایتالیا، ایران و روسیه، ایران و سوئد، ایران و 

 کانادا؛

 . کمیسیون انضباطی اتاق ایران -

 :ساختار اتاق •

تعداد اعضاي . در راس تشکیالت اتاق، هیات نمایندگان و هیات رئیسه قرار دارند •

 نفر از 10 نفر به انتصاب وزرا با ترکیب 20باشد که  نفر می60هیات نمایندگان اتاق تهران 

 نفر به انتخاب اعضاي اتاق براي 40 نفر از وزارت صنایع و معادن و 10وزارت بازرگانی و 

  .شوند سال انتخاب می4مدت 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
88 

 

  موسسه معین تجارت
  المللبین

 نفرند که در واحدهاي امور مالی و اداري، 70نیروهاي انسانی فعال در اتاق تهران حدود 

، امور ویزا، Aلملل، روابط عمومی، کمیسونهاي تخصصی، عضویت، گواهی مبدا و فرم اامور بین

رسانی و انتشارات، کیفیت، شوراي بانوان امور حقوقی، واحد آموزش و پژوهش، مشاوره و اطالع

  .باشندبه شرح زیر مشغول به کار می

  :مالی و اداري •

هاي کارگزینی، خدمات، زیر مجموعهاین واحد به عنوان یکی از واحدهاي اصلی اتاق داراي 

شرح وظایف متناسب . استبایگانی، تدارکات، حقوق و دستمزد دبیرخانه و انتظامات، تشریفات، 

به . آیدصورت رویه معمول به اجرا در میه نماید تعریف و ببا خدماتی که این واحد ارائه می

هایشان نیز از این  و برآیند فعالیتشوندمند مینوعی که کلیه واحدها از خدمات این امور بهره

 از پیش تدوین شده شکل گرفته است و يهاساختار اتاق منطبق بر سیاست. کندواحد گذر می

گیري و راهبردي اتاق عنوان بخشی از ساختار اتاق هماهنگ با دیگر ارکان تصمیماین واحد به

 ، اهدافيه در صورت ارتقا دارد کتناسب و سنخیت اتاق ينماید و با دیگر اجزاحرکت می

به بالندگی و همراه با تجدید ساختار مقتضی گذاریهاي اتاق این واحد نیز ها و سیاستبرنامه

  .رسدرشد می

هاي حق عضویت دارندگان کارت بازرگانی همانطور که گفته شد درآمد اتاق از محل

یاتی و برخی درآمدهاي حقیقی و حقوقی، صدور فرمهاي گواهی مبداء، دریافت سه در هزار مال

  .گرددخدماتی تامین می
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اي هاي درآمدزا و هزینهاي به تفکیک بخشبودجه سالیانه اتاق در بخش درآمدي و هزینه

 و رسدمیهاي موجود در حسابداري تدوین و به تصویب هیئت رئیسه کلیه سرفصل مشتمل بر

-بار جدول مقایسه هر سه ماه یک،به منظور تنظیم و کنترل فعالیتهاي جاري با بودجه تصویبی

-اي قرار میدرآمدي و هزینه اي تهیه و به نسبت زمان مقایسه مورد ارزیابی و مقایسهاي بودجه

  .گیرد

دارندگان کارتهاي بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی به منظور انجام امور صادراتی و وارداتی 

- اند از مشتریان این واحد میکیل یافتهکه عمدتاً از بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن تش

توانند از مبادي تجاري کشور اقدامات این افراد با صدور یا تمدید کارت بازرگانی خود می. باشند

  .بازرگانی خود را به انجام رسانند

واحد امور مالی و اداري احترام به مشتریان و سرعت در کارهاي مربوط به آنها را در سر 

باشند مستقیماً در مشتریان که همان اعضاء اتاق می. خود قرار داده است هايسیاستلوحه 

  .شوند عضو روزانه پذیرش می50رابطه با سه در هزار مالیاتی به تعداد 

ترکیب کارکنان اتاق منطبق بر انتظارات اولیه و اهداف از پیش تنظیم شده شکل گرفته 

 لذا برخورداري از منابع خالص و ناب .ن باشدبایست نیروي انسانی آسرمایه اصلی اتاق می. است

اساساً . کارگزار و مشاور اتاق باشند یک سرمایه تمام نشدنی است، انسانی که در راستاي اهداف

 .استسازي  انسانها فرهیخته و داراي دانش قابل پیاده،ايسرمایه موسسات خدماتی، مشاوره
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مندي تمر توانائی جسمانی و فکري و عالقهآموزش نیروي انسانی در بدو استخدام و آموزش مس

 .گردد جذب نیروي انسانی رعایت میدرو داشتن انگیزه کافی براي کار ارجاعی 

 رزومه مطالعهفرآیند جذب نیرو در اتاق با اعالم نیاز، معرفی نیروي کار، رزومه کاري، 

تائید مدیریت ارشد، استخدامی، مصاحبه و بررسی مدیر اداري، مصاحبه و بررسی مدیر مربوطه، 

تعیین حقوق، حکم حقوقی، تنظیم قرارداد سه ماهه، تائید عملکرد، قرارداد ادامه همکاري و یا 

  .گیردتسویه حساب صورت می

یابی کارکنان نیز بصورت ادواري برقرار گردیده و فرمهاي ارزشیابی شامل سیستم ارزش

 استعدادها، سرپرستی و قدرت رهبري و نظرات مدیران واحد مبنی بر طرز انجام کار، خصائص و

گیري امتیازات کسب  تدوین و با جمع5 الی 1نظرات امور مالی و اداري بر اساس امتیازگیري 

  .پذیردشده، ارزشیابی کارکنان انجام می

باشد و در حال هاي بلندمدت اتاق کافی نمیسازي اهداف و برنامهفضاي اتاق براي پیاده

ار نداشتن سالنهاي جلسات فضاي گسترده جداسازي شده براي این حاضر بدلیل در اختی

  .شودشدت احساس میمنظور به 

 تجهیزات اداري و نورکافی و تهویه، مشکالت خاصی وجود ندارد، هر چند ،به لحاظ وسائل

 در قبال  کمبود فضا.را به همراه دارد و مشکالت تعمیر و نگهداري  است ساختمان قدیمی

آرایش نیافته  تعداد مراجعات بر حسب استقرار واحدها .مشهود است روزافزون حجم فعالیتهاي

مالی امور . باشد همچنین سطح انتظارات، منطبق با قوانین و دستورالعملهاي موجود نمی.است
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  المللبین

بدلیل عدم برخورداري از تجارب مفید، نیروي کار کمی و کیفی، عدم آموزش نیروي و اداري 

  .ت با مشکالتی روبروسکار

باشد، از تکمیل مدارك مالی گرفته و صدور همواره با موارد بدیع مواجه میبه ویژه که 

هاي اسناد تا موارد انضباطی و خدماتی و کنترل تدارکات به لحاظ کیفیتی و دوام و بقاي برنامه

  .نمایدخود می  را درگیرها کلیه واحدکارکنان از طرف احتمالیدقتی روزمره که در صورت بی

 تجزیه و پذیردتوسط این امور صورت می ،اي مهم به مدیریترصه ارائه اطالعات پایهع

تحلیل اطالعات و آنالیز آن و تاثیرات کوتاه مدت و درازمدت آن در داخل و خارج اتاق در 

  .حائز اهمیت استگزارشات کارشناسی 

تر ه چرخهاي اتاق رواناي حرکت کند کتواند به گونهامور مالی و اداري و بازرگانی اتاق می

هاي این واحد که در از این رو نمایش حرکت. تر باشدتر و برخوردها انسانیو محیط اتاق شاداب

تواند نوع نگرش به باشد میمعرض دید، تماس، برخورداري مطلوب ارباب رجوع و کارکنان می

  .هاي اتاق را در انظار ارتقاء دهدفعالیت

اي صاحبان صنایع و بازرگانان از ظرات کارشناسی و مشاورهاستفاده موثر و مفید از ن

هاي موجود افزود، امکانات اتاق براي گردآوري، تجزیه توان به ظرفیتهایی است که میظرفیت

و تحلیل و ارائه راهکارهاي اقتصادي و بازرگانی با وجود مشاورین زبده از امتیازات اتاق محسوب 

  . گرددمی

  :المللامور بین •
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  المللبین

الملل اتاق در قالب بررسی راههاي عملی به منظور ایجاد رابطه هاي امور بینالیتفع

هاي هاي اعزامی به خارج از کشور به منظور مذاکرات با اتاقاتاقهاي بازرگانی خارجی، هیات با

هاي خارجی به منظور ، پذیرش هیات...در نمایشگاهها، سمینارها و بازرگانی خارجی، مشارکت

هاي مشترك در زمینه تولید و مختلف بخش خصوصی با هدف همکاري هايا بخشمذاکرات ب

ها کشورهاي مقیم در خارجی مختلف با افراد وابسته به نمایندگی هايتجارت، برگزاري نشست

هاي داخلی مختلف با افراد المللی، اتاقهاي بازرگانی و برگزاري نشستبین تهران، سازمانهاي

المللی اتاق را ایران در خارج از کشور، موجبات افزایش تعامالت بین.ا.ي جبه نمایندگیها وابسته

 .فراهم آورده است

هاي اتاق در زمینه تبادل هیاتهاي ترین مسئله تأثیرگذار بر فعالیتدر شرایط فعلی مهم

خارجی روابط سیاسی است و با توجه به بحث تحریم و اثرات ناشی از آن بر سیستم اقتصادي 

ترین مسایل در این زمینه، عدم شناخت کافی کشورهاي خارجی از امکانات و همکشور، م

-گذاران عالقمند خارجی در ایران میشرایط حضور سرمایه. هاي موجود در ایران استپتانسیل

 و کلیه محدود نشودهاي انرژي اي طراحی و اجرائی گردد که صرفاً به زمینهبایستی به گونه

در برگیرد تا تولیدکننده قادر باشد عالوه بر تأمین نیازهاي داخل، نیازهاي هاي تولیدي را حیطه

هاي این  در کنار فعالیتلذا. بندي تأمین نمایدبازاریابی را با توجه به کیفیت، قیمت و بسته

 ایجاد امکانات مالی با شرایط قابل قبول براي تولیدکنندگان، حذف قوانین و مقررات دست امور،

بازدارنده، حمایت از تولید و تولیدکننده با هدف جدي کاهش واردات، تأمین نیازهاي و پاگیر و 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

    المللی داخلی با هدف کمک به کاهش تورم و تولید کاالهاي قابل رقابت در بازارهاي بین

  .تواند در افزایش سطح ارتباطات کمک نمایدمی

تواند به افزایش آنها می  صادي باهاي اقتکشورهایی که امکان مبادالت تجاري و تبادل هیات

و توسعه روابط اقتصادي کمک نمایند، به عنوان کشورهاي هدف بوده و در مرحله و فاز اول قرار 

المللی بر علیه ایران در ایجاد و ادامه گیري کشورها در مجامع بیندارند، ضمن اینکه موضع

  .گیردلملل اتاق قرار میا و لذا مورد توجه امور بینروابط تأثیرگذار خواهد بود

المللی، تماس و مذاکره با ریزي سفرهاي بینها، برنامهکلیه امور اعم از تبادل هیات

هاي مقیم و خارج از کشور مسایل مربوط به ویزا و حقوقی، ارتباط با خارج از اتاق و سفارتخانه

  .شودمیدر این واحد پیگیري .... ها، همایش ها وحضور در نشست

 امید است که افزایش تعداد نیروي انسانی این واحد از دو نفر به شش نفرجه به با تو

ترین از مهم. تأمین گرددبهتر المللی بوده هاي بیننیازهاي اعضا، که عمدتاً ایجاد فضاي ارتباط

کمبودهاي واحد، فقدان اطالعات دقیق و به روز اعضاء، در اختیار نداشتن اطالعات به روز اتاق 

چنین شرایط اقتصادي و معرفی کشور در کلیت و در قالب لوح فشرده و انتشارات مختلف و هم 

  .است

مشتریان این واحد عمدتاً اعضاء اتاق بوده که ارتباط با همتاهاي اقتصادي خود در خارج از 

المللی کشور، اطالعات مربوط به کشورها و نحوه تجارت با آنها، اطالعات انواع نمایشگاههاي بین

ر سراسر جهان، رفع مشکالت مربوط به روادید به کشورها، حل مشکالت ناشی از اختالفات با د
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

را خواستار بوده و ... هاي حقوقی، بازرگانی، بانکی، نمایشگاهی وطرف تجاري خارجی، مشاوره

  .نمایدمی     تالشمشتریان حضوري و غیر حضوري به  خدمات مورد اشاره این واحد براي

الذکر ریزي با هدف تحقق موارد فوقهاي مشتري به برنامهت و تأمین خواستهبهبود وضعی

هایی است بستگی داشته و توسعه امکانات و توجه به مسئولین و پرسنل واحد از جمله سیاست

 .تواند به مشتري مداري کمک نمایدکه اتخاذ و اعمال آن می

هاي سطح استان از طریق تبادل هیاتتوان ایجاد ارتباط اعضاء با همتاهاي خارجی آنها در 

ها جهت ارتقاء سطح شناخت و آگاهی از یکدیگر و ها و کنفرانساقتصادي، برگزاري همایش

المللی از پتانسیلهاي این واحد بوده، اما عدم وجود شرایط الزم از حضور در نمایشگاههاي بین

با بی این واحد به اهدافش  دستیا و محیط سیاسی موجود مانع حیث امکانات، نیروي انسانی

  .باشدمطلوب میکارایی 

این نکته از اهمیت شایانی برخوردار است که، ارتباط با اتاقهاي مشابه در خارج از کشور 

 در دنیا شود اعضا بدانندشود و موجب میمیمنجر به توسعه و رشد بخش خصوصی و اعضاء 

مطرح است .... ناوري، بازارشناسی وهاي تولید، فچه خبر است و چه مسایل جدیدي در حیطه

  .  مزیت باشدآنهاتواند براي که آگاهی و توسل به آن یقیناً می

  ساختنباشد، که با برخوردارالملل اتاق میهاي امور بینبخش ویزا نیز در راستاي فعالیت

 ها، اتاقهاي مشترك و سازمانهاياعضاء از یک سري امکانات و خدمات از طریق سفارتخانه

  .نمایدذیربط تسهیل و اخذ ویزا و نظارت و پیگیري تا حصول نتیجه، آنها را یاري می
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خواهند سفر تجاري داشته باشند و یا مشتریان این واحد اکثراً افرادي هستند که می

گونه خدمات کارشناس خارجی دعوت نمایند و اطالعاتی راجع به نمایشگاهها و در اصل همه

  .دهد ارائه میرامربوط به اخذ ویزا 

باشد ها و سایر سازمانهاي بیرونی مرتباً در تماس میاین واحد با سایر سازمانها و سفارتخانه

اما بالتبع معرفی افراد . هاي جدید مطلع گرددنامهتا از نحوه تغییرات در اخذ ویزا و احیاناً بخش

هائی لکن با هماهنگی. باشدبدون مشکل نمی ها و اتاقهادر خصوص دریافت ویزا، با سفارتخانه

ها دارد گیرد و با ارتباط پی در پی که این امور با نماینده خود در سفارتخانهکه صورت می

  .رودهاي اصلی صدور ویزا به شمار می سرعت عمل از سیاست.گرددمشکالت برطرف می

 :روابط عمومی •

-دنیت را جست و جو میدر عصر ارتباطات و اطالعات، در موقعیتی که جامعه متحول ما م

کند، روابط عمومی که از اجزا و عناصر اصلی ارتباطات است و در ایجاد بسترهاي مشارکت 

باشد، زیرا جنس و دار میذهنی و عینی نقش نهادي و بنیادي دارد، رسالت خطیري را عهده

امر . هاي آن به طور عمده ارتباطی، تعاملی و تبادلی استماهیت مجموعه وظایف و فعالیت

رسانی که از مهمترین رویکردها و وظایف مستمر روابط عمومی است، مشارکت از طریق اطالع

  .شودمحقق می

هاي مربوط را فراگیرند و استعداد و ها و تخصصکارکنان کلیدي روابط عمومی، باید مهارت

زه پیشرفت، آمادگی، ظرفیت، تناسب و توانایی فردي، هوش و زیرکی، عالقه، اندیشه زایا، انگی
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د و قدرت تجزیه و تحلیل مسائل محیط کار و اصول و فلسفه نشهامت و شجاعت داشته باش

هاي سازمان را به خوبی بشناسند، زیرا اعمال مدیریت شایسته در سازمان، با توجه به شبکه

. دهاي متقن، به روز، واقعی و کار آمد دارارتباطی گسترده در جامعه نیاز به اطالعات و آگاهی

  .کندهایی نیاز به روابط عمومی قوي و پایدار را محرز میدستیابی به چنین اطالعات و آگاهی

شود، این روند فعالیت تر میتر وپیچیدهاتاق تهران روز به روز وسیعتر و وظایف آن سنگین

  . کندیگوناگون آن را متحول کرده و میان اتاق، اعضا و نیز ارکان دولتی روابط نزدیکتر برقرار م

هرچند تا کنون اقداماتی . می در اتاق مورد غفلت قرار گرفته استبا این همه، روابط عمو

نیز به عمل آمده است اما مشخص است که توسعه روز افزون ارتباطات و اطالعات در کشور 

 . نتوانسته در آن تاثیري داشته باشد

ر و رغبت باشد، و معلوم نیست شایسته نیست که ارتباطات اعضاي اتاق سرد و عاري از مه

یکی از عواملی که در . که اساساً  اتاق به چه رویه رویکردي براي تعامل با اعضا نیاز دارد

دهد، سرنوشت هر گروه و فرد اهمیت و ارزش دارد و آنها را براي رسیدن به هدفشان یاري می

پس نقش عمده روابط . ارندکیفیت رابطه آنها با افراد و موسساتی است که با آن سرو و کار د

  .عمومی،کاهش و نزدیک کردن اذهان اعضا به واقعیت هاي اتاق است

  :کمیسیونهاي تخصصی •

ها وظایف مهمی براي بازخوانی نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور دارند، اتاق کمیسیون

. ایدنمگرایی و تخصص محوري حرکت میبازرگانی تهران نیز در این راستا  به سوي کمیسیون
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اتاق تهران به عنوان مشاور سه قوه و حامی اصلی بخش خصوصی، همواره در راستاي حمایت از 

جویی مشکالت فرا راه توسعه اقتصاد استان و کشور بنگاههاي بخش خصوصی به دنبال راه حل

عنوان بازوي بوده و در این جهت با کمک تخصصی و کارشناسی کمیسیونهاي ششگانه خود به

هاي تی اتاق و استفاده از حضور نخبگان بخشهاي دولتی و خصوصی در آن، زمینهاصلی مشور

کند، تا با روانسازي و رفع مشکالت، بینی و ارایه میمختلف تالش و راهکارهاي مناسب را پیش

از جمله وظایف این کمیسیونها بررسی و . زمینه رشد و توسعه بنگاههاي اقتصادي فراهم شود

هاي مطرح در مراجع قانونگذار مانند مجلس نامه لوایح، طرحها و آئینتبادل نظر در خصوص

شوراي اسالمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، مسائل اقتصادي و برخی مسائل 

کمیسیونهاي ششگانه تخصصی از میان اعضاي دولتی و خصوصی هیات . باشداتاق می

شوند و نظرات بینی شده است انتخاب مینامه مربوط پیشنمایندگان به ترتیبی که در آیین

  . دهندکارشناسی خود را از طریق هیات رئیسه به هیات نمایندگان ارائه می

اتاق همواره از نظر مشورتی و خرد جمعی کمیسیونها استفاده نموده و بسیاري از موارد 

گرفته و نتیجه آن اقتصادي مورد نیاز به بررسی همواره به کمیسیونها ارجاع و مورد بررسی قرار 

  .نهداتاق نیز از آن استفاده کرده و به آراء ارج میمدیریت به اتاق منعکس گردیده و 

خدمات این واحد به مدیران ارشد، هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق ارائه و سپس از 

 اهم این خدمات بررسی موارد مرتبط به. گرددربط منعکس میجانب اتاق به سایر مراجع ذي

و تجارت الکترونیک، مباحث   ITبخش بازرگانی، صنعت، کشاورزي، حمل و نقل، امور گمرکی،
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آنها، به ویژه از جنبه اي و تمامی امور مربوط به  و بیمهیآموزشی و پژوهشی، مسائل بورس، بانک

 .باشدقوانین و مقررات می

شود مورد ط میاهم مسائل روز ارجاعی به کمیسونها که به نحوي به بخش خصوصی مربو

گیرد و همچنین مسایل سیاسی و اقتصادي داخلی و جهانی نیز از جمله مسائل بررسی قرار می

  .باشدمورد بررسی این واحد می

 اعضاي هیات نمایندگان و سایر اعضاي  اطالعاز طریق سایت اتاق و پست الکترونیکی، به

باالخص پست الکترونیکی، طبیعی است گسترش بحث ارتباط الکترونیکی . دسراتاق  می

هاي تخصصی و نشر کتبی و الکترونیکی آن براي ذینفعان و به انعکاس مطالب به صورت جزوه

  . و لذا نیاز به توجه بیشتري داردتر خواهد بودخصوص بخش دولتی اثر بخش

هاي ارسالی به دستگاههاي دولتی انعکاس مطالب منتشر شده و همچنین بازخوردهاي نامه

تر مطرح دهد که مسائل مطروحه در کمیسیونها نسبت به گذشته به صورت تخصصیینشان م

تري نیز رسیده است که روز به روز بر سیاستها موثرتر بوده است، شده و لذا به نتایج ملموس

 .اگر چه قطعاً این راه به تالش بیشتري نیاز دارد

مئن اتاق، احساس مسوولیت  این واحد به عنوان بازوي مشورتی مطاياهمیت قائل شدن بر

اندیشی و عالقه وافر اعضاي کمیسیون و مشارکت فعال آنها، ایفاي نقش به عنوان کانون هم

، جایگاه رفیع سازمانی، وجود مدیریت واحد در اداره تمامی  اتاقاندرکاران و اعضايدست

و نرخ رشد باالي ، نظم کاري  ، تجربیات باالي واحد کمیسیونها، عالقه و کارآیی کارکنان آن
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کمی و کیفی از دالیل موفقیت این واحد بوده اما با توجه به نوع و فعالیت کمیسیونها و 

هاي هیات نمایندگان و دیگر جلسات اتاق و با توجه به تخصصی همچنین مرتبط بودن فعالیت

و کارشناسی بودن مسائل مرتبط و همچنین حجم فعالیتها، در مجموع این واحد از لحاظ 

به عالوه این واحد از لحاظ فضا مطالعات موردي کارشناسی . باشدیروي انسانی دچار کمبود مین

  .باشدمینیز دچار کمبود 

عدم توجه عملی به شرایط و امکانات این واحد به عنوان یک واحد تخصصی متمایز از 

 نیاز و واحدهاي ستادي معمولی، عدم تخصیص منابع مالی، لجستیکی، انسانی و معنوي مورد

-عدم آموزش تخصصی پرسنل از مواردي است که مورد نیاز توجه، جهت کارایی بیشتر آن می

  .باشد

  :آموزش •

هاي اقتصادي را مدنظر قرار  توانمندسازي رقابتی بنگاه، خودآغاز باز زایش اتاق تهران از

 و مدیراندر راستاي نیل به این مهم و اعتقاد به اینکه نیروي انسانی کارآمد . است داده

رقابتی را همانا  و مزیت واقعی شوندبنگاههاي اقتصادي بهترین سرمایه هر کشور محسوب می

هاي شد تا با برگزاري دوره بر آن دهند این اتاقنیروي انسانی و مدیران با تجربه تشکیل می

ارتقاء سطح علمی فعاالن   در جهتعلمی و کاربرديو کنفرانسهاي ها آموزشی، همایش

 . اتاق قدم بردارديادي و اعضااقتص
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متقاضیان دریافت کارت بازرگانی جهت حضور در نشست توجیهی دریافت کارت بازرگانی، 

، مدیران و همکاران، جهت انجام  و همینطورهاي آموزشیاعضاء اتاق و داوطلبان شرکت در دوره

هاي آموزشی توسط رهباشند و برگزاري دوامور طراحی و تکثیر، از مشتریان اصلی این واحد می

اساتید مجرب، ارائه خدمات آموزشی با هزینه بسیار پائین، در نظر گرفتن تخفیف ویژه و 

استرداد نیمی از هزینه پرداختی ثبت نام به دانشجویان رتبه اول تا سوم هر دوره و تکریم ارباب 

  .دپذیررجوع از خدماتی است که به منظور مشتري مداري در این واحد انجام می

برگزاري کارگاههاي آموزشی رایگان، مشارکت در برگزاري همایش و کارگاههاي آموزشی 

در ارتباط با امور بازرگانی، مشاوره آموزشی، انجام نظرسنجی از اعضاء در ارتباط با نیازهاي 

هاي انجام اقدامات کارشناسی جهت برگزاري دوره  تهیه بانک اطالعاتی اعضاء، آموزشی آنان،

آموزشی در ارتباط با مسائل بازرگانی از موارد دیگري است  CDتهیه فیلم و   و  مجازيآموزشی

  .تواند در این واحد انجام گیرد می،که جهت تنوع خدمات و جلب بیشتر اعضا

این واحد با در اختیار داشتن امکانات چاپ و تکثیر در حد مطلوب و داشتن لوازم کمک 

 اما از داردتاپ و وایت برد امکان ارائه خدمات مناسبی را  لبآموزشی از قبیل ویدئو پروژکتور،

 خط تلفن مستقیم و 2لحاظ گرمایش، سرمایش، برق اضطراري و صدا مطلوب نبوده و حداقل 

  . باشد دستگاه فکس مورد نیاز می1

 شرح وظایف و کمبود نیروي انسانی ماهر در این واحد که آشنا به اصول و مشخص نبودن

  .هایی روبرو ساخته است را با چالشآنریابی آموزشی باشد، فنون بازا
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نظارت و ارزیابی فعالیت اساتید، عالقه و انگیزه  برخورد مناسب با ارباب رجوع و همکاران،

براي فعالیتهاي اثر بخش از ویژگیهاي مثبت این واحد بوده، اما همواره فقدان ساختار مناسب، 

، عدم وجود  هاي آموزشیا تعیین میزان درآمد اتاق از دورهعدم وجود سیاست کلی در ارتباط ب 

نام متقاضیان در آخرین لحظه اهداف کالن آموزشی، نبود نرم افزار آموزشی و مراجعه و ثبت

  .تشکیل کالسها از مواردي است که باعث مشکالتی در این واحد گردیده است

  :شوراي بانوان •

هاي تجاري سازي در ارتباط با فعالیت رسانی، فرهنگامور بانوان بازرگان اتاق تهران، اطالع

و اجتماعی زنان، افزایش تعداد زنان بازرگان عضو اتاق تهران و برگزاري جلسات متعدد با زنان 

ه هاي خود قرار دادهاي کارآفرینی و اقتصادي بانوان در راس برنامهرا با هدف حمایت از فعالیت

  .است

اي و تحت نظر مدیریت ارشد اتاق فعالیت دارد و وظایف اورهاین واحد به عنوان بازوي مش

 :آن عبارتند از

 گذاران؛شناسایی، جذب و تشویق صاحبان ایده و سرمایه -

 سازي در ارتباط با کارآفرینی زنان در جامعه؛هاي الزم با هدف فرهنگ ارائه مشاوره -

  معرفی فعالیتهاي زنان بازرگان به سازمانهاي داخل و خارج؛ -

  از کشور؛جتعامل و همفکري با دانشگاهها و نهادهاي داخل و خار  -

 . انجام مطالعات و پژوهشهاي مورد نیاز زنان کارآفرین -
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مشتریان این واحد اکثراً بانوان بازرگان هستند که خواستار حضور در جلسات مشاوره در 

رگانی و مزیتهاي خصوص چگونگی روند امور اجرایی اتاق نظیر مراحل و مدارك صدور کارت باز

اندازي واحد تولیدي یا صنعتی و یا یک شرکت تجاري، طرح مشکالت کاري، آن، مراحل راه

هاي بانوان تشکیل بانک اطالعاتی از بانوان بازرگان سراسر کشور، تشکیل کنسرسیوم تشکل

 .ن هستندهاي آموزشی ویژه بانوان بازرگاالمللی و دورههاي ملی و بینبازرگان، برگزاري همایش

ها، هاي آموزشی رایگان و ارائه فرمهاي نظرسنجی پس از اجراي آن دورهبرگزاري دوره

امکان برقراري ارتباط آسان با شورا از طریق دبیر شورا، امکان حضور در جلسات هیات رئیسه 

هاي پژوهشی این واحد شورا به منظور طرح مشکالت و ارائه نظرات، انتقادات، راهکارها و طرح

 . گیرداز اقداماتی است که براي تأمین رضایت مشتریان انجام می

اي بانوان بازرگان در مناسبتهاي مذهبی، برگزاري هاي دورهایجاد بستر الزم جهت نشست

هاي مرتبط با فعالیت اعضاي شورا، اطالعات بانوان بازرگان هاي آموزشی رایگان در زمینهدوره

، ایجاد  هاي بانوانرسانی در خصوص سمینارها و همایش اطالعبه منظور تشکیل بانک اطالعاتی،

رسانی و ایجاد ارتباط میان بانوان کارآفرین ایران و سایت اینترنتی بانوان بازرگان با هدف اطالع

المللی، از مهمترین اقدامات هاي بینجهان، اعزام هیاتهاي متشکل از بانوان بازرگان به همایش

 خود بوده ي و حمایت از بانوان بازرگان و صنعتگر و به خصوص اعضارسانیدر زمینه خدمت

 .است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
103 

 

  موسسه معین تجارت
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اي جهت ارتقاء دانش بانوان بازرگان در کشور برگزارکننده برقراري سمینارهاي منظم دوره

و تعامل با سایر بانوان بازرگان در کشورهاي دعوت شونده، ایجاد امکانات استفاده از تسهیالت و 

اري و پیشرفت در بازار کسب و کار، تسهیالت در امور قوانین مربوط به گذمنابع جهت سرمایه

 از اقداماتی است که در اتاقهاي یالملل بینیهاي آموزشکسب و کار بانوان و برگزاري دوره

تواند با الگو گرفتن از آن تسهیالتی را مشابه خارجی براي بانوان در حال انجام است که اتاق می

 .ان فراهم آوردبراي بانوان بازرگ

 :شوراي بانوان با نهادهاي دولتی و یا مدنی، مربوط به امور زنان به شرح زیر مرتبط است

 دفتر امور زنان وزارت امورخارجه؛ -

 سازمان حمایت از زنان و کودکان سازمان ملل متحد از طریق ریاست محترم دفتر بانوان  -

لی از جمله نشست با هیات علمی الملهاي بینوزارت امور خارجه و نیز شرکت در نشست

 و دانشگاهی ژاپن؛

  انجمن زنان مدیرکارآفرین؛ -

  انجمن ملی زنان کارآفرین؛  -

 .مراکز کارآفرینی دانشگاهها -

امکان برقراري ارتباط میان بانوان بازرگان و اعضاي هیات رئیسه این شورا به منظور حل 

-اي بانوان سایر استانها و نیز سایر تشکلمشکالت، برقراري ارتباط موثر میان این شورا و شوراه

هاي بانوان به دلیل عضویت رئیس شوراي بانوان اتاق در هیات نمایندگان اتاق و نیز تجارب و 
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هاي آموزشی رایگان مختص بانوان بازرگان از سوابق ایشان در فعالیتهاي بانوان و برگزاري دوره

حد تازه تأسیس رفع گردیده و امید است باشد و کمبودهاي این واهاي این واحد میویژگی

در این واحد .  شوداتاق و رسیدن به جایگاه مطلوب آنادامه این روند موجب ارتقاء سطح کیفی 

 فعالیت دارد که در حال حاضر کافی و مناسب به نظر می رسد ولی با روند روبه کارمند نفر 1

ی نیاز به حضور نیروهاي بیشتر ایجاد المللرشد فعالیتهاي شورا و افزایش حضور در مجامع بین

  .شد خواهد

  :گواهی مبدا •

جهت   رسانی به اعضا و به منظور صدور گواهی مبداءواحد گواهی مبدا با هدف خدمت

شده در زمان حمل کاال و ارائه آن به بانک یا خریدار و  تعیین کشور سازنده کاالي خریداري

 و تائید امضاي اتاقهاي شهرستانی در اتاق  قتجاري اعضاي اتا همچنین تائید امضاي اسناد

  .تهران ایجاد شده است

الملل المللی اتاق بازرگانی بینصدور گواهی مبداء و تائید اسناد تجاري برابر ضوابط بین

)I.C.C( هاي از پیش توافق شده باید همواره مطابق شرایط، قواعد و دستورالعمل و باشدمی

  .باشدمتوجه واحد گواهی مبدا میلیت سنگینی  و بدین جهت مسئوصورت پذیرد

باشند و در هاي عضو اتاق بازرگانی میمشتریان این واحد تجار و بازرگانان و شرکت

یکی دیگر از . خصوص تنظیم اسناد تجاري خود به راهنمایی و مشاوره این واحد نیازمند هستند
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اي و آموزش به د که خدمات مشاورهباشنها میهاي بازرگانی شهرستانمشتریان این واحد اتاق

  .شودمسئولین واحد گواهی مبداء بصورت تلفنی و یا حضوري ارائه می

گیرد که مهمترین صدور گواهی مبداء در اتاق تهران با در کمترین زمان ممکن انجام می

 کپی و بانک براي ارائه خدمات در ، خدمات تایپ، تلفن،خواسته مشتري است و دستگاه فاکس

  .دنباشل اتاق مستقر میمح

هاي زیر نقصانهاي خارجی ، به ویژه با توجه به موارد مشابه در اتاقتسهیالتبراي ایجاد 

 : می باشدمشهود

  تکمیل فرمهاي گواهی مبداء از طریق سایت اتاق توسط صادرکنندگان؛ -

 صدور گواهی مبداء الکترونیکی؛ -

 گواهی امضاء دیجیتال؛ -

 .اري براي پرداخت هزینه صدور گواهی مبداءاستفاده از حساب هاي اعتب -

داشتن کارمندان مجرب و آموزش . در حال حاضر تعداد منابع انسانی این واحد کافی است

بدین منظور . رود به شمار می این واحد مهمماموریتدیده از پیش نیازهاي ضروري براي انجام 

  .قاء خواهد دادهاي تخصصی براي پرسنل واحد سطح کیفی خدمات را ارتآموزش

تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با ایشان و نیز تسریع در انجام خدمات و ایجاد 

موجبات رضامندي مشتریان، ارائه گزارش هفتگی و ماهانه آمار صادرات به هیأت رئیسه اتاق و 
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ن رسانی به صادرکنندگان از طریق ایریزي و همچنین اطالعکمک در اتخاذ تصمیمات و برنامه

 . فراهم نموده استرشد آنواحد، بسترهاي مناسبی را براي 

بایست استانداردها امکانات و منابع مورد نیاز این واحد کافی نبوده و نظر به اینکه اتاق می

و ابزار الزم جهت انجام وظیفه صدور گواهی مبداء را فراهم کند این واحد باید تمامی اطالعات 

هاي خود ذخیره کند و این امر نیازمند ایجاد یک شبکه گاه دادهمربوط به صادرکنندگان در پای

هاي مرتبط با این واحد از جمله گمرك، سازمان ها و شرکتکامپیوتري متمرکز، سازمان

  .باشد می و نقلهاي حملبازرگانی و شرکت

سازمانی که توانائی ارائه سازمانی و برونافزاري متمرکز درونعدم انسجام سیستم نرم

گزارشات متعدد به سایر قسمتها و سطوح مدیریتی را داشته باشد و عدم رعایت بایگانی مطابق 

با استانداردهاي الزم با توجه به اهمیت اطالعات بازرگانی و استقرار کلیه واحدهاي اجرایی در 

و حضور ارباب رجوع در هنگام کار و تردد و سواالت بی مورد دقت الزم در ) همکف(یک طبقه 

  .جام وظیفه این واحد را با مشکل روبرو ساخته استان

  :مدیریت کیفیت •

  با توجه به جایگاه استاندارد و استانداردسازي در دنیاي تجارت امروزي، بدون شک هر 

اي نه چندان دور بنگاه اقتصادي که رویکرد مناسبی را در این راستا اتخاذ ننماید، در آینده

ه در دنیاي صنعت و تجارت امروز تنها سازمانهایی توانایی بقاء محکوم به فنا خواهد بود، چرا ک

  .خواهند داشت که توانمندیها و ویژگیهاي رقابتی خود را افزایش دهند
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از اینرو، رویکردهاي استانداردسازي متخذه از سوي سازمانهاي بزرگ موجود در دنیا، 

کوچکتر که بتوانند سیاست الگوي بسیار مناسبی است براي دیگر واحدهاي اقتصادي نسبتاً 

آنچه در این راستا بسیار ارزشمند است و از . مناسبی را در این برهه از زمان در پیش گیرند

سوي سازمانهاي متعددي در سراسر جهان مورد اقبال قرارگرفته است، رویکرد مطرح شده در 

سازي و راي یکساناي بکارهاي دقیقی جهت استقرار سامانه استانداردهاي مدیریت است که راه

اي و با هر سطحی از پیچیدگی تحت کنترل داشتن فعالیتهاي سازمانها از هر نوع، با هر اندازه

  .نمایدفعالیتها که باشند، ارائه می

این واحد مستقیماً زیر نظر نماینده مدیریت اتاق فعالیت نموده و از جمله واحدهاي جدید 

بایست نماید و آن را میفعالیت می 2000ویرایش  ISO  9000باشد که طبق استاندارداتاق می

  . به عنوان یک واحد مستقل سازمانی در نظر گرفت

بندي مدارك و مستندات مصوب کیفیت در اتاق به دو گروه سازمانی و سیستمی تقسیم

سازمانی شامل، فرایندهاي اجرایی، پشتیبانی و مدیریتی، روشهاي اجرایی،  شده است،

  .باشدمی ISO 9000و سیستمی شامل الزامات استاندارد ... ودستورالعملها 

ها و وظایف سازمانی مناسب است و فقط در این مدارك و مستندات با توجه به فعالیت

بایست پستهاي مثال در شرح وظایف شغلی می. برخی موارد نیاز به بازنگري و یا اصالح دارد

 .مشاغل اضافه گرددبینی نشده به دفترچه جدید در فعالیتهاي پیش
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امکانات و منابع مورد نیاز این واحد کافی نبوده و با توجه به اهمیت وجود یک واحد 

نیروي انسانی متخصص و مرتبط با این نفر کیفیت پویا و اثربخش، ضروري است حداقل یک 

  .رشته به طور تمام وقت در این حوزه فعالیت نماید

زمان بتواند فعالیتهاي خود را بر اساس استانداردهاي در اتاق ابزارهاي الزم براي اینکه سا

به طور مثال مهمترین آنها عبارتند از کمبود نیروي انسانی . باشدالزم انجام دهد کافی نمی

گیري و اثربخشی  ابزارهاي مرتبط با کنترل و اندازه وآموزش در حوزه مربوطه، متخصص

  .هاي الزمافزار مانند نرمهاسیستم

دهند که اقتضاي و اعضاي اتاق تشکیل می واحدهاي سازمانی را دیگرین واحد مشتریان ا

 افزایش اثربخشی این واحد به کارگیري نیروي انسانی متخصص و تمام وقت و مداري ومشتري

 .نمایدبه آنها را ایجاب میآموزش استفاده از نرم افزارهاي مختلف مرتبط با این رشته 

مشی خط(مان در جهت رسیدن به اهداف کلی سازمان هدفمندنمودن فرایندهاي ساز

کنندگان از خدمات اتاق گیري میزان رضایت یا نارضایتی مراجعین و یا استفادهاندازه ،)کیفیت

نبودن ابزار و امکانات الزم مانند همانطور که گفته شد از مزایاي این واحد بوده اما در عین حال 

 .تی را در این واحد به وجود آورده استنیروي انسانی و آموزشهاي الزم مشکال

اما متاسفانه امکان سنجش رضایت و یا شکایات مشتریان به صورت کامال علمی و اصولی 

 به دلیل تعداد  همچنین. اطالع دقیق در دست نیستبه همین دلیل از میزان. استنشده فراهم 

مدیران اجرایی فراهم ساخت و این آنها را با دبیرکل و  امکان ارتباط توانزیاد ارباب رجوع نمی
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در ) راهنما(رسانی  اطالعهمچنین. ناپذیر ساخته استرا اجتنابصندوق یا تلفن گویا وجود 

 باعث سردرگمی مراجعین و در نهایت نارضایتی  بعضاًسازمان ضعیف است که همین موضوع

  .آنها را در بر داشته است

  :حل اختالف مالیاتی و تامین اجتماعی •

رسانی هر چه بیشتر به اعضاي خود و پیگیري مسائل و تهران به منظور خدمتاتاق 

مشکالت حقوقی بازرگانی اعضاي خود، در هیاتهاي حل اختالف مالیاتی و تامین اجتماعی 

ها جهت تعیین جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، هر این هیأت. نمایندگانی را دارد

ان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزي و نماینده شوراي سال کمیسیونی مرکب از نمایندگ

مرکزي اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی بر مشاغل وابسته به آن و نماینده اتاق 

بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی تشکیل جلسه 

ضاع و احوال اقتصادي ضرایب مربوط به بطور تفکیک شده داده و با توجه به پایان معامالت و او

مرجع رسیدگی به تمام اختالفات . گرددتعیین و فهرست آن تسلیم سازمان امور مالیاتی می

بینی شده، مالیاتی جز در مواردي که ضمن مقررات این قانون مرجع پیگیري دیگري پیش

  :گردداتی از سه نفر تشکیل میهیات حل اختالف مالیاتی است و هر هیات اختالف مالی

  نماینده سازمان امور مالیاتی؛ -

 ؛قاضی واجد شرایط -
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اي از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا نماینده -

اي و یا تشکل هاي صنفی و یا شوراي اسالمی شهر که مؤدي بسته به نوع مجامع حرفه

 .ا انتخاب می نماید یکی از آنها ر،فعالیت

 کار خود را در اتاق تهران آغاز نموده است، قبالً در 1387این واحد که از مهر ماه سال 

اي ندارد و در عمل زیر  لذا در چارت سازمانی اتاق جایگاه ویژه است،اتاق ایران فعالیت داشته

ي تلفنی و مکاتبات این واحد وظیفه پاسخگویی به تماسها.  اتاق فعالیت دارددنظر مدیریت ارش

اعضاء و دوائر مختلف اتاق و ارائه طریق به مشکالت انتخاب نماینده مجرب و واجد شرایط، 

هاي نمایندگان فعلی و معرفی به هیأتهاي تشخیص مطالبات بدوي، پیگیري و ارسال پرونده

  .تهیه و ارائه آمار و گزارش به اتاق تهران را بر عهده دارد

-ه و تامین اجتماعی از بازرگانان، صاحبان صنایع و اعضاي اتاق میمراجعین به واحد بیم

اي و همچنین امور باشند و درخواست آنها اغلب جهت رفع مشکالت و معضالت بیمه

  .باشدکارکارگري است که با سازمان تامین اجتماعی می

 از افراد مطلع و بصیر و ترجیحاًاز به منظور تامین رضایت کامل مشتریان این واحد 

جاي خالی اقدامات تکمیلی  و در این راستا کندمیبازنشستگان خوشنام و مجرب استفاده 

 جلسات تخصصی براي باال بردن سطح آگاهی  وهابرقراري کالسهاي آموزشی، همایشهمچون 

  .شود احساس میو دانش مشتریان
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د جا و مکان  و کمبو.شودیک نفر انجام می اداري این واحد توسط کارهايدر حال حاضر 

با توجه به اینکه در نظر است این واحد در زمینه بیمه و تأمین اجتماعی و امور کار و کارگري 

عدم همکاري مناسب سازمان تامین . یاري رسان اعضاي اتاق تهران باشند کامالً محسوس است

ه، برخورد هاي صادرها و دستورالعمل در ارسال بخشنامه و امور اجتماعیاجتماعی و وزارت کار

اي با مشتریان، عدم رفتار مناسب با مشتریان و عدم جوابگوئی سازمان تأمین اجتماعی از سلیقه

  .موارد دیگري است که مشکالتی را در این واحد بوجود آورده است

  :امور حقوقی •

واحد حقوقی اتاق تهران به منظور ارائه خدمات حقوقی به زیر مجموعه و واحدهاي تابعه 

جع اداري، ا حقوق اتاق در کلیه مريایت موازین حقوقی و دفاع از منابع و استیفااتاق و رع

هاي حلها، پیشنهادات و راه اتاق، ارائه توصیهيقضائی و اجرائی و رفع معضالت حقوقی اعضا

گیرانه به رفع مشکالت حادث شده بین اعضا و اشخاص نظور اقدامات پیشم  بهحقوقی به اعضا

یقی و حقوقی بر اساس تفاهم توافق و به نحو دوستانه و مسالمت آمیز خارجی اعم از حق

  .تشکیل گردیده و فعالیت دارد

ف کلی اتاق در زمینه ارائه نظر مشورتی در امور اقتصادي یهمچنین با توجه به یکی از وظا

نویس قوانین  اتاق تهران به تهیه پیش،گانهاعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی به قواي سه

سیونهاي تخصصی و اجرائی و غیره یضروري جهت پیشنهاد به قوه ذیربط و یا شرکت در کم

  .نماید و امور حقوقی نیز به سهم خود در این گونه فعالیتها مشارکت داردمبادرت می
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

ارباب رجوع اعزامی از سایر واحدها در خصوص مسائل حقوقی مربوط به صدور و یا تمدید 

اجع به سه در هزار مالیاتی و گواهی مبداء و اعضاي اتاق از مشتریان کارت عضویت، امور مالی ر

اصلی این واحد بوده که با صبر و حوصله مورد پذیرش قرار گرفته و پس از بررسی و همچنین 

مشاوره حقوقی . شودبا تفسیر قوانین و مقرارت به نفع مشتریان سعی در حل مشکالت آنها می

 که عمدتاً دهد به امور حقوقی را به خود اختصاص میامور محوله درصد از 20در حدود  به اعضا

البته این ارائه طریق و یا پاسخگوئی در برخی مسائل . پذیرددر امور تجارت خارجی صورت می

  .باشدبه لحاظ پیچیدگی حقوقی، مستلزم تدقیق بیشتري می

 کمتري در تامین کنند که سهمهم اینک اشخاصی بیشتر از کمک حقوقی اتاق استفاده می

هاي اتاق از محل سه در هزار مالیاتی دارند، بنابراین براي سایر اعضا که دفتر حقوقی هزینه

توان به منظور مشتري مداري، راههاي دیگري همچون تشکیل سمینارهاي مستقل دارند می

رسال آن براي این اعضا را، انتخاب حقوقی و دعوت از آنان و یا تهیه منابع حقوقی خارجی و ا

 .نمود

این واحد از لحاظ کیفیت در منابع انسانی در حد خوبی است و از حیث کمیت، متناسب با 

اي و شرکت در کمیسیونهاي تخصصی و غیره مستلزم تعدیل و افزایش امور اجرائی و مشاوره

افزارهاي حقوقی تابها و نرم و وجود کهمچنین وجود کارمند امور دفتري و اداري. افزایش است

  .باشد که در حال حاضر موجود نیست از الزامات این واحد میکامل

  :کتابخانه و مرکز اسناد •
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

کتابخانه و مرکز اسناد اتاق، با هدف ارائه خدمات به اعضاي کمیسیونها، هیات نمایندگان، 

 با استفاده از 1385ال  جلد کتاب در مهرماه س600اعضاي اتاق، دانشجویان و محققان با حدود 

 2000روشهاي کامالً علمی آغاز به کار نمود و در حال حاضر تعداد کتابهاي موجود به حدود 

این کتابها در زمینه مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد، بازرگانی، تجارت، . جلد افزایش یافته است

گذاري و کنگره شمارهباشند و به روش قوانین و مقررات، کامپیوتر و سایر موضوعات مرتبط می

  .باشندبر اساس عنوان کتاب، نام نویسنده، نام مترجم و ناشر قابل جستجو می

مهمترین خدمات کتابخانه و مرکز اسناد اتاق به فعاالن اقتصادي و به خصوص اعضا شامل 

هاي مربوط به شرکتهاي ایرانی و خارجی به تفکیک نام و زمینه خرید و ارائه دایرکتوري

  .باشددهی می، تهیه نشریات و کتابهاي تخصصی مورد نیاز کمیسیونها و سرویس امانتفعالیت

براي توسعه خدمات در این واحد گردآوري آمار و اطالعاتی که مورد نیاز تجار و بازرگانان 

باشد، اطالعات کشورهاي طرف معامله تجار و بازرگانان، بوده و دسترسی به آنها آسان نمی

) مطالب موجود در نشریات(گران و محققین کشور و  خرید نرم افزار نمایه تعامل با پژوهش

هاي پژوهشی به ویژه براي اعضا ها و طرحجهت استفاده و بهره برداري در تحقیقات، پایان نامه

 .شودپیشنهاد می

در حال حاضر در این بخش یک نفر فعالیت دارد که با توجه به تعداد مراجعین و وسعت 

ولی در صورت گسترش آن، افزایش تعداد کتابهاي . رسدمی  کتابخانه مناسب به نظرفعالیتهاي

هاي موجود در آن به طوریکه به یک موجود، استفاده از مدارك انگلیسی و استفاده از پتانسیل
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

کتابخانه تخصصی و مرجع تبدیل شود که کامالً پاسخگوي نیاز مراجعین باشد، قطعاً نیاز به 

 .اهد بودخوافزایش نیرو 

تهیه نرم افزار جامع کتابخانه جهت جایگزینی سیستم الکترونیکی به جاي سیستم دستی 

رسانی به اعضا در این واحد جهت جستجوي منابع از اقداماتی است که در جهت ارتقاي خدمت

-با این وجود به منظور گسترش فعالیتهاي کتابخانه، به فضاي بزرگتر، قفسه.  استهشدانجام 

  .نیاز استشتر، کامپیوترهاي مخصوص کاربران و دستگاه کپی هاي بی

هاي آموزشی اتاق، کارمندان و مدیران اتاق، دارندگان پژوهان دورهدانشجویان و دانش

کارت بازرگانی، اعضاي کمیسیونهاي تخصصی از مشتریان این واحد بوده و تجهیز کتابخانه به 

منابع مورد نیاز از طریق هر یک از مشخصات افزار جامع کتابخانه به منظور جستجوي نرم

رسانی مدارك، قرار دادن کتب و نشریات موجود در کتابخانه بر روي سایت اتاق به منظور اطالع

و استفاده کاربران سایت، خرید مستمر کتاب به منظور تجهیز کتابخانه، اخذ اشتراك نشریات 

ا استفاده از نظرات مشاورین و مسئولین  تهیه لیست خرید کتب بواقتصادي، صنعتی، بازرگانی 

اتاق از سازمانها و نهادهاي اقتصادي همچون موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی، موسسه 

از اقداماتی است که در این واحد براي جذب مشتریان ... مطالعات و پژوهش گمرك و تجارت و

 .صورت گرفته است

منظور استفاده از کتب و آمار مورد نظر آنها، تعامل ارائه راهنماییهاي مورد نیاز مراجعین به 

با واحدهاي دیگر سازمان از جمله واحدهاي حقوقی، مالی و اداري، کمیسیونها و آموزش و 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
115 

 

  موسسه معین تجارت
  المللبین

تالش به منظور افزایش کمی و کیفی کتاب، سی دي، نشریات موجود در کتابخانه از خدمات 

  . شوداي است که در این اتاق انجام میویژه
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :هفتمفصل 

  هاي اتاقهاي تدوین استراتژي در وروديبررسی عوامل خارجی

محیط پیرامونی ابتدا ریزي استراتژیک اتاق، هاي برنامهدر این فصل، به منظور تکمیل ورودي

  .گیردآن مورد مطالعه قرار می

  :شناخت محیط پیرامونی اتاق

تژي تالش کرد تا دسته بندي با معنایی را  با معرفی ده مکتب براي استرا1هنري مینتزبرگ

نظر از اینکه این مکاتب تا چه حد در بر گیرنده گستره صرف. براي این رویکرد ارائه دهد

پیشنهاد قابلیت «مفهومی و کاربردي استراتژي باشد، یک اندیشه ارزشمند در کار مینتزبرگ 

بر اساس این الگو به . ي استبه عنوان معیار اصلی دسته بندي مکاتب استراتژ» درك محیط

هاي فرآیندي و تر باشد، مکتببینیتر و تغییرات آن قابل پیشمیزانی که محیط قابل درك

   .دهنداثربخشی و کارآیی بیشتري را ارائه می) ریزي استراتژیکنظیر برنامه(تجویزي 

ي محیطی اکه خود به معناي آفت است، سرنام مناسبی براي عوامل و رونده (PEST)واژه 

تواند بسیار هاي سازمانها باید در واکنش به آنها تغییر یابند و این تغییر میسیاست   زیرا .است

 )p(محیط کسب و کار را با چهار گروه عوامل سیاسی   )(PESTالگوي . دشوار و پر زحمت باشد

  .کندتعریف می )T(و  تکنولوژیک  )S(اجتماعی )E(اقتصادي 

  

                                         
1  -  H.Mintzberg 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :عوامل اقتصادي •

، تورم، ثبات نرخ ارز، توان در اجزاي تجارت خارجیامل محیط اقتصادي را میعو

 به شرح هاي اقتصادي و  مالی جهانی و بحران44ها، جهانی شدن، اصل هدفمندسازي یارانه

  .زیر تشریح نمود

  :تجارت خارجی -

 که حدود یک درصد جمعیت کرة زمین است، 1 میلیون نفر70ایران با جمعیتی بیش از 

، جایگاه مناسبی در تجارت جهانی ندارد و از این رو قادر به %5/0 حال حاضر با سهم حدود در

این رقم نشان دهنده آن است که، تا ساختار . ایفاي نقش مناسب در اقتصاد جهانی نیست

اقتصادي ما براي پیدا کردن سهم کافی در تجارت جهانی اصالح نشود، همچنان در این اندازه 

هاي الزم فراهم نشود، رقابت موثر در ها و دیگر آمادگیانیم و تا این زیرساختمکم باقی می

 2.پذیر نیستچرخه داد و ستد جهانی امکان

نداشتن سهم مناسب در اقتصاد و تجارت جهانی نه تنها در بعد روابط خارجی، بلکه در 

وري  ان بهرهدرون اقتصاد ملی نیز مشکالتی را ایجاد کرده است که گسترش بیکاري، فقد

هاي اقتصاد کشور، سطح نازل رفاه اجتماعی و اقتصادي،  مناسب از امکانات، استعدادها و ظرفیت

  .هستندنمودهاي عینی آن ... گذاري و هاي قوي براي رشد سرمایه فقر، نبود انگیزه

                                         
1 -http://www.sci.org.ir/portal/faces/public/sci 

 .1381، نشر نی، »اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن«د مهدي بهکیش،  محم- 2
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

ه اي بعد از انقالب مورد تأکید قرارگرفت هاي توسعه استراتژي توسعه صادرات در تمام برنامه

.  اما توسعه صادرات در ایران در مقایسه با سایر کشورها از حد مطلوب فاصلۀ زیادي دارد،است

پذیري بسیاري از کاالهاست که از باال بودن  یکی از مشکالت مهم صادرات غیرنفتی عدم رقابت

  .هزینه تولید به دلیل تورم داخلی ناشی شده است

عه صادرات غیرنفتی اعمال سیاست ثبات نرخ ارز ترین چالش فرا راه توسفراتر از این، مهم

هاي صادراتی براي توزیع یارانه.  درصدي مواجه است25در شرایطی است که اقتصاد با تورم 

چرا که میزان آن کم، غیر هدفمند، با . جبران این نقیصه هم توفیقی به همراه نداشته است

  . پذیردشرایط دشوار و با تاخیر فراوان صورت می

 از نفتی رونق. شد کشور واردات سابقه بی افزایش موجب گذشته سال چند در نفتیق رون

 کننده بیان متغیر این. گذاردیم اثر واردات  زانیم بر هم ارز واقعی نرخ بر آن تاثیر طریق

 نقش که است کشور اقتصاد پذیري رقابت شاخص و خارجی و داخلی کاالهاي نسبی قیمت

 باعثی تورم طیشرا در ارز نرخ ثبات. کندمی ایفا کشور ارجیخ تجارت ساختار در مهمی

 یورویی میلیارد 6 مبادله بیترک نمونه، عنوان به. شودیم صادرات کاهش و صاردات شیافزا

 افزایش و ایتالیا به ایران نفتی غیر صادرات درصدي 38 کاهش، 2008 سال در ایتالیا و ایران

-تولید کشور، به میوه رویهبی ورود با. دهدیم اننش را کشور آن از واردات درصدي 124

  . شد خواهند خارج عرصه این از لذا و ندارن تولید براي ايانگیزه و رغبت کنندگان
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 هاي سال در اولیه مواد تامین در موجود مشکالت و اولیه مواد واردات هاي تعرفه بودن باال

 5 از بیش مبلمان واردات اینکه نضم. است کرده وارد مبلمان صنعت به جدي لطمات، اخیر

  .است آن صادرات برابر

 ماموران چشم از دور و قاچاق صورت به کاال دالر میلیارد 6 تا 5 حدود ساالنه نیا بر عالوه

 دارو، شکالت، چاي، مانند، غذایی مواد سیگار، شامل هاکاال این. شودمی کشور وارد گمرك

 رادیو، مانند الکتریکی وسایل کفش، پوشاك، منسوجات، شامل دوام با مصرفی کاالهاي

 که کاالهایی مجاز غیر صدور مورد در. شودمی غیره و کامپیوتر قطعات و یخچال و تلویزیون

 در معتبري شواهد نیز دارو و آرد، گازوئیل، بنزین مانند است رسمی گذاري قیمت مشمول

 و مستهجن ايفیلم و الکلی باتمشرو مخدر، مواد یعنی ممنوعه کاالهاي قاچاق اگر. است دست

 زیرزمینی بخش یک قاچاق تجارت که شد خواهد مالحظه بیفزاییم، فهرست این به را غیره

  .کندیم دیتشد را هیرویب واردات آثار و داده تشکیل کشور اقتصاد در را مهم

ارز هاي خود نیازمند ریال است، آزادي مطلق براي خرید  براي تأمین هزینه  دولتاز طرفی

.  در واردات، بخش صنایع به شدت آسیب دیده است بند و باري در این شرایط با بی. وجود دارد

صنایع ایجاد شده بود برچیده   سال گذشته براي حفظ و حمایت50ها آنچه را طی  این سیاست

تجارت جهانی، که با توجه به ساختار فعلی  به بهانه تالش براي عضویت در سازمان. است

 میلیارد دالر رسیده است 60به   تقریباً امر محالی است، واردات کشور به طور رسمیاقتصادي
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بیش از کل درآمدهاي نفتی % 10که حدوداً رسد،   هم می  هزار دالر90و غیره، به   که با قاچاق

  .است

  :تورم -

اي  راستینه. ترین چالشی است که اقتصاد کشور با آن مواجه است افزایش نرخ تورم عمده

جانبه خواهد بود و بدون تردید موجبات کاهش   در صورت ادامه، بارآور فقري فراگیر و همهکه

 را نه تنها در بازارهاي صادراتی جهانی بلکه در بازارهاي داخلی نیز ،باز هم بیشتر توان رقابت

رویدادي که بدون تردید رواج قاچاق تولیدات مشابه خارجی، تعطیل . فراهم خواهد کرد

بیش از بیش به دنبال خواهد ت و رکود اقتصادي و کاهش درآمدهاي ارزي را به کارخانجا

   .داشت

دولت را افزایش داده و درنتیجه دولت را مجبور به کسب  هاي عمومی تورم همچنین هزینه

نماید که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیري  بانک مرکزي می تر یا استقراض از درآمد بیش

  .کند می ر واردرا به اقتصاد کشو

روزافزون، تولید محدود، نارسایی شبکه توزیع، نقش دالالن در  رشد باالي جمعیت، تقاضاي

زایی که منجر به  هاي دولت در زمینه اشتغال اجراي برخی سیاست ها و همچنین افزایش قیمت

تورم در کشور  هاي  افزایش و ریشه اصلیافزایش نقدینگی در کشور شده است از دالیل

  1 .باشند می

                                         
 .1384 تورم، دفتر مطالعات اقتصادي، اسفند ماه، هاي قطع ریشه راهکارهاي مرکز پژوهشهاي مجلس براي - 1
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تولید  کردن فضاي کسب و کار، جلوگیري از انحصارات حاکم در گذاري و امن  سرمایه

 برخی کاالها، اعتمادسازي مسئوالن در سطح عمومی براي کاهش سطح انتظارات تورمی،

از  ها و جلوگیري ساماندهی نظام تهیه و توزیع کاالها و خدمات در کشور، کاهش نقش واسطه

عوامل و  کند از جا میهاي مقطعی دولت که تنها مشکالت را جابه سیاستاجراي برخی از 

  .باشند راهکارهاي اصلی مبارزه و رفع تورم در کشور می

   :ثبات نرخ ارز -

منظور ثبات ارزش پول رایج خود با مداخله  در نظام ثبات نرخ ارز، مقامات پولی کشورها به

البته این امر مستلزم وجود ذخایر ارزي کافی . نندک در بازار ارز به خرید و فروش ارز اقدام می

  . در آن کشورهاست

فشار صعودي روي نرخ ارز، در اثر افزایش تقاضا، بانک مرکزي را به چالش خوانده تا به 

خرید پول داخلی توسط بانک مرکزي به کاهش . فروش ارز در مقابل پول داخلی اقدام کند

هاي دیگر اقتصاد کالن به مثابه یک سیاست   متغیرعرضه پول و متعاقب آن آثار مترتب بر

. دهد در حالت افزایش عرضه ارز نیز فرآیندي معکوس رخ می. انقباضی پولی منتهی خواهد شد

شود آن است که این نظام، اهداف اقتصادي  ارز ثابت ابراز می  مخالفتی که اغلب در مورد نرخ

در . دهد ع تعادل تراز پرداخت خارجی قرار میداخلی و از جمله امنیت فضاي کسب و کار را تاب

این نظام، بانک مرکزي کنترل خود بر عرضه پول به عنوان یک ابزار سیاستگذاري را از دست 

خارجی و در پی آن اقدام بانک مرکزي  هاي وارد شده بر بخش از این رو، متعاقب شوك. دهد می
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را بر بخش داخلی اقتصاد رقم زند که زیان هاي کالن  تواند عدم تعادل براي تثبیت نرخ ارز، می

  1. اصلی آن متوجه بخش خصوصی خواهد بود

 درصدي، باعث کاهش صادرات و 25شود که ثبات نرخ ارز در شرایط تورم اضافه می

  .رویه واردات و قاچاق شده استافزایش بی

  :طرح تحول اقتصادي -

. یس جمهور مطرح شدئر از سوي 1387طرح تحول اقتصادي دولت در اوایل تابستان 

سوي عدالت اجتماعی، کاهش شکاف طبقاتی، توزیع هدف از اجراي این طرح حرکت دولت به

هایی از آن توسط این طرح که مقرر بود بخش. عادالنه ثروت و اصالح ساختار اقتصادي بیان شد

ماعی و فرهنگی مرحله اجرا درآید و قوانین برنامه توسعه اقتصادي، اجت هاي پیشین نیز بهدولت

  2.دالیل متعدد اجرا نشدها تکالیفی تعریف کرده بود، بهدوم و سوم نیز براي دولت

ها و آثار آن بر متغیرهاي کالن اقتصادي دلیل تغییر قیمتبا اجراي طرح تحول اقتصادي به

 که با فرض این که جهش مدیریت انجام شده باشد و تکرار ها روبرو خواهیم شد،با جهش قیمت

طرح، پیامدهاي تورمی بسیاري از سایر ابعاد مشاهده  ولی در . معناي تورم نیستنشود، به

 درصد تورم را بر جامعه تحمیل 50تواند تا بیش ازشود که در صورت عدم کنترل آنها میمی

  3.کند

                                         
  .1382 رحیمی بروجردي، علیرضا، ارز و صادرات غیرنفتی، چاپ اول، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، - 1
  ..29/7/87سرویس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادي، خانه ملت،  - 2
  .1644فام، رامین، معاون اقتصادي بانک مرکزي، همایش طرح تحول اقتصادي، دانشگاه شهید بهشتی، دنیاي اقتصاد شماره  پاشایی- 3
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وري، نظام وري، استقرار نظام سنجش بهرهکوشش براي ایجاد رابطه بین بودجه و بهره

وري در تعیین دستمزد، وري و لحاظ کردن بهرهوري، صادرات رقابتی مبتنی بر بهرهرهتشویق به

  .هاي تحول اقتصادي استازجمله برنامه

ترین بخش که تمرکز بسیاري برآن شده هدفمند کردن یارانه است، در طرح اقتصادي مهم

باشد که با قیمت میدهد، بخشی از اختالل در آن چه که اصالح نظام یارانه را مهم جلوه می

این تصمیم، ممکن است برطرف شود، بنابراین باید توجه کرد، هر نوع تصحیح ساختاري که 

تصحیح قیمت در یک بازار رقابتی منجر نشود، کارساز نبوده و ممکن است مشکالتی فراتر از به

حیح قیمت در تصهر روشی منجر بهبنابراین اگر حذف یارانه به. بعد اصالحی آن به وجود آورد

  1.زندساز است و به اقتصاد لطمه میحجم باالي عملیات، مشکلبازار رقابت نشود، با عنایت به

هم اکنون یکی از وظایف دولت بسترسازي براي سرمایه گذاري بخش خصوصی در صنایع 

 77طبیعی است که وقتی مثالً برق را که قیمت تمام شده تولیدش . پایین دستی انرژي است

 تومان به مردم می دهیم، بخش خصوصی هیچ 5/16ن است، با لحاظ یارانه به قیمت توما

  . انگیزه اي براي سرمایه گذاري در این بخش نخواهد داشت

 درصد و تا 35در حالی که امروز در دنیا راندمان بازدهی نیروگاه هاي تولید برق بیش از 

 درصد بازدهی 30 ما به ندرت تا  درصد است، متأسفانه نیروگاه هاي کشور50 الی 54سقف 

  . دارند

                                         
  .4/5/1388جمهوري اسالمی، محمد زاهدي وفا، دولت در طرح تحول اقتصادي به دنبال چیست،  خبرگزاري  - 1
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 درصد ظرفیت واقعی 50اند که با اندازي شدهها راهمندي از یارانهبرخی کارخانه ها با بهره

 این نشانه بارز نقصان رویه .وري پائین همچنان سود آورندبا وجود بهرهکنند، ولی کار می

توان این پتانسیل را ریزي مناسب می برنامهها به تولید است، در حالی که با یکاختصاص یارانه

  . در موارد دیگري استفاده کرد

  .شوداین بحث کوتاه با طرح چند پرسش پایان داده می

هاي کافی ایجاد شده است؟ آیا ، زمینه و زیرساخت طرح ابعاد مختلفبرايآیا 

ها ایجاد ي یارانههاي الزم در خصوص اثرات مشهود بر نرخ تورم که با پرداخت نقدبینیپیش

  خواهد شد، انجام شده است؟

گروه تحول اقتصادي با مجلس شوراي اسالمی، هاي متعدد از سوي کارنشست برگزاري آیا 

ها، استانداران و فرمانداران، یک خبرگان رهبري، کارشناسان و فعاالن اقتصادي، مدیران رسانه

  ؟قتصادي بوده استشکافی طرح تحول ا پیش براي تعمیق و کالبدگام به

  درستی مدیریت شود و در آینده تکرار نشود؟چه تضمینی وجود دارد که تورم به

گذرانند و در تامین مایحتاج اولیه زندگی سختی روزگار می درامد جامعه که بهقشر کم

  اند، چگونه این شوك اقتصادي را تحمل خواهندکرد؟ خود مانده

  ؟می قابل دفاع و از لحاظ عملی قابل اجرا استطرح تحول اقتصادي از لحاظ علآیا 

و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت  و حمل 44سه قانون خدمات کشوري، اجراي اصل

  ایم که به اجراي موفق این طرح امید داشته باشیم؟آمیز در بستر اجرا قرار داده موفقیترا
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ستفاده از نظر کارشناسان اقتصادي با اهاي بازرگانی و آیا با تعامل کارشناسی سازنده با اتاق

از ایجاد شوك ، و با تاکید بر ابعاد مثبت طرح و حذف یا به حداقل رساندن نقاط ضعف آن

ترین روش  و در خصوص نحوه اجرا و نیل به اهداف آن مناسبپیشگیرياقتصادي و تبعات آن 

 ؟را برگزید

  :هاهدفمندسازي یارانه -

ز پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولت یا موسسات یارانه عبارت است ا: توان گفت می

هاي مصرفی، تولیدي، توزیعی، صادراتی، وارداتی و غیره که با اهداف مختلف از  دولتی، به بخش

جمله افزایش قدرت خرید مردم، افزایش تولید، افزایش صادرات، نیل به توزیع عادالنه درآمد، 

  .گیرد یگر صورت میها و اهداف اقتصادي د گذاري دهی سرمایه جهت

آنچه مجریان این  ها سرنوشتی مبهم پیدا کرده است و بر خالف طرح هدفمند کردن یارانه

 . تئوري به خود گرفته است نامند، این طرح بیشتر رنگ و بوي می» طرحی عملی«طرح آن را 

 هاي هاي درباره یارانه سیاست در سال جاري بستگی شدیدي به بینی اقتصاد ایران  پیش 

  . هاي انرژي دارد حامل

  :اقتصاد جهانی -

کنند تا  به اجبار باید وقت و نیروي زیادي صرف هاي بازرگانیهاي اتاقاستراتژیست

آنها وقت زیادي را . بینی نمایند و بر آنها اثر بگذارنداقدامات سیاسی کشورهاي هدف را پیش

-آیید، در سمینارها و گردهمکنند تا با مقامات دولتی کشورهاي خارجی تماس بگیرنصرف می
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رسانند، براي کنند، حضور به هم میهایی که نهادهاي دولتی کشورهاي خارجی برگزار می

هاي صنعتی و مدیران هاي تجاري، شورايپردازند و با گروهعموم مردم به ایراد سخن می

  . دهندسازمانهاي دولتی جلسه تشکیل می

گیري، تغییرات، رویدادها و تحوالت ري و تصمیم پیوسته فرآیندهاي سیاستگذاهااتاق

 در آنجا به فعالیت آنهاکه امکان دارد بسیاري از اعضاي (اقتصادي در کشورهاي مورد نظر 

  . دننمایرا رصد می) بپردازند

. امروز در بازارهاي عمده، اعم از خودرو، الکترونیک یا فوالد با شرایط اشباع مواجه هستیم

شرایط اشباع، قواعد معمول ! شوندهاي دنیا در چین ساخته میدوربین% 50و ها تلویزیون% 30

در این . کند تبدیل می"بود ونبود" را به دغدغه »سود و زیان«زند و دغدغه رقابت را بر هم می

-هاي بیشماري با اعالم ورشکستگی از صحنه طبیعی رقابت خارج میشرایط هر روز شرکت

هاي  در فهرست شرکت3 و پوالروید2، مارکونی1اي همچون زیراکسازههاي پرآووجود نام. شوند

از بین رفتن حیطه . سازدورشکسته، جدي و خشن بودن قواعد شرایط اشباع را نمایان می

واقعیت این است که در محیط کسب و کار امروز دیگر . کندرقابت نیز این مساله را تشدید می

با شرکت  4ین شرایطی تازه واردانی همچون کامپیوتر دلهیچ محدوده امنی وجود ندارد، در چن

                                         
1 - Xerox 
2 - Marconi 
3 - Polaroid 
4 - Dell 
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ها این. گذارندرا پشت سر می 2ام و جان وایلی. بی. هایی همچون آي به راحتی غول1آمازون

  .هایی از شرایط جدید رقابت در محیط کسب و کار امروز استهمه نمونه

 و خطاي زیادي بینی روندهاي اصلی آن با دشواريدر این شرایط درك محیط و پیش

دهند و شناسی نیز اثربخشی خود را از دست میهاي علمی آیندههمراه است، ابراز و متدولوژي

 توسط نشریه 1984در یک نظر سنجی که در سال . شودنظر خبرگان غیر قابل اتکا می

هاي  نفر شامل وزراي اقتصاد، دانشجویان دانشگاه هاروارد و روساي شرکت16اکونومیست از 

ها با خطا همراه بینی درصد پیش60بینی ده سال آینده صورت گرفت، ندملیتی درمورد پیشچ

آنان با تمامی تخصص و تجربه خود نتوانسته بودند برآوردهاي صحیحی از روند ! بوده است

را شده هاي اقتصادي سنگاپور در مقایسه با استرالیا و دیگر موارد سئوال قیمت نفت، شاخص

بینی و بر آورد دقیق آینده را واقعیت این است که شرایط محیطی امروز جهان، پیش. ارائه دهند

  .بسیار دشوار ساخته است

  :جهانی شدن -

 اي است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحوالت بسیاري در جهانی شدن پدیده 

کشورهاي  ه والمللی شد هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه بین زمینه

تمایز اقتصاد  شک مهمترین و بارزترین وجه به طوري که بی. است  بسیاري را به چالش کشانده

تجویز شده و   جهان  اقتصادي  بیماریهاي  براي  جهانی شدن. امروز و دیروز جهانی شدن است

                                         
1 - Amazon.com 
2 - John wiley 
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تنها   دولت  دخالت  بدون  اطالعات کار، کاال و  آزاد سرمایه، نیروي  جریان  شود؛ که ادعا می  چنین

  1.است  جهانی  سعادت  به  رسیدن  راه

کلید شش ) WTO(یافته آن یعنی سازمان تجارت جهانی تشکیل گات و جانشین تکامل

برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورهاي عضو، طی پنجاه سال گذشته و ایجاد دهها میلیون 

 رفاه صدها میلیون نفر در مقیاس شغل با درآمد فزاینده و در نتیجه بهبود سطح زندگی و

بهترین شاهد این مدعا، اثر عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بر ایجاد . جهانی بوده است

  .باشد شغل و درآمد و رفاه در آن کشور در پنج سال اخیر می

بایستی به پیشواز  براي عضویت در سازمان تجارت جهانی و برخورداري از مزایاي آن می

از جمله دسترسی آزاد و مساوي به بازار کاالها و خدمات مستلزم تغییر . فراوانی رفتهاي  چالش

 اقتصادي و اجتماعی کشور نسبت به مسائل و -بنیادین در طرز تفکر و دید مدیریت سیاسی

اعتقاد به اصول نظام اقتصاد آزاد و رقابتی بر . باشد المللی می روابط اقتصادي داخلی و بین

هاي   احترام به شخصیت، آزادي و حقوق  فرد فرد شهروندان توسط دستگاهمبناي شناخت و

تعهد حذف تدریجی تسلط دولت بر اقتصاد، . حکومتی از مبانی اولیه این نظام فکري است

ساالري، انحصارات دولتی و انحصارات تصنعی ایجاد شده براي افراد یا حذف تدریجی دولت

هاي مدنی و ارتقاي نقش بخش  با همکاري تشکلنهادهاي خاص، صنایع خاص، مناطق خاص

                                         
1-CHENG, YIN CHEONG FOSTERING LOCAL KNOWLEDGE AND WISDOM IN GLOBALIZED 
EDUCATION: MULTIPLE THEORIES CENTRE FOR RESEARCH AND INTERNATIONAL 
COLLABORATION HONG KONG UTE OF EDUCATION BANGKOK THAILAND, NOVEMBER 18-19 
PEPOLES TRIGUME, GLOBALIZTION,  P.225, 1999. 
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، نحوه انجام خریدهاي دولتی و اصالح مقررات مربوط، از پیش شرطهاي پذیرفته )خصوصی

  1.شدن براي آغاز مذاکرات عضویت در سازمان تجارت جهانی است

  :ياقتصادي آزاد -

 منطقه در 17 از 16 رتبه و جهان در 150 رتبهي داراي اقتصادي آزاد لحاظ از ایران

  .آفریقااست شمال / خاورمیانه

 کار، و کسبي آزاد ،يتجاري آزاد.است غیرآزاد و غیرمستقلي زیاد جوانب از ایران اقتصاد

 ایران در که هستندی عوامل فساد، ازی رهای و مالکیت حقوق ،یمالي آزاد ،يگذارسرمایهي آزاد

 ناکارآمد قوانین و مقررات ازی رخب تاثیر تحت شدیداً کار و کسب مجوز اخذ. ضعیفند بسیار

 هیچ ها،دادگاه در مالکیت مسلم حق احقاق و کرده پیدا شیوع بسیار ایران، در فساد. باشدمی

  .نداردی تضمین

 ازي بسیار تمرکز ،ینفت ثروت از حاصلي درآمدها به دولتی دسترس دلیل به ایران در

 کار، کاال،ي بازارها در گستردهي هاتدخال با و است دولت دست دري اقتصاد مهمي ها فعالیت

. دارد آن رشد ثمرات توزیع و کشور اقتصاد عملکرد تعیین در مهمی بسیار نقش سرمایه، و پول

 از حاصلي اقتصاد رانت توزیع در آن موقعیت و دولت ایدئولوژیک ماهیت دلیل به حال عین در

 تأثیر تحت، توسعه حال در يها کشور سایر از بیش ایران دري اقتصادي سیاستگذار نفت،

 بر اینجا در واقع در. گیردیم قرار آن اجتماعی پایگاه و دولت ایدئولوژیک – سیاسی گرایشات

  .است سیاست خدمت در اقتصاد پیشرفته،ي دنیا خالف
                                         

 .1384هاي استراتژیک تجاري در روند پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مجموعه مقاالت یازدهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی کشور،مهدي دیانی، سیاست- 1
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  :هاي اقتصادي و  مالی جهانیبحران -

المللی ي بینهاها، اقدامات خصمانه و بحرانها، تحریمتحوالت غافگیرکننده مثل جنگ

  .نمایداتخاذ تدابیر علمی و عقالیی، فارغ از شعارهاي سیاسی و احساسی را اقتضا می

این اتفاق که کاهش .  از یک اتفاق به ظاهر ساده در تایلند آغاز شد1997بحران سال 

در مقابل دالر بود، در عرض دو ماه به بازارهاي سرمایه ) Baht(ارزش برابري پولی تایلند 

سرایت کرد و در عرض چهار ماه بازارهاي ) مالزي، اندونزي، کره و فیلیپین(اي منطقه کشوره

برزیل، . هاي متوسط سهام به شدت سقوط کردندبورس جهان را تحت تاثیر قرار داد و قیمت

  .آرژانتین و مکزیک در این بحران باالترین خسارت را تحمل کردند

ر آمریکا بر خالف تعهدات کشور خود در  رئیس جمهو2002 مارس 6در روز چهارشنبه، 

! وضع کرد% 30مقابل سازمان تجارت جهانی، براي ورود فوالد از اروپا و آسیا به آمریکا تعرفه 

کننده اروپایی و همچنین کشورهایی نظیر این تصمیم دولت آمریکا، اقتصاد کشورهاي تولید

ماه بعد با مذاکرات اجالس دوحه ماجرا چند . چین، ژاپن، برزیل و کره را به شدت آسیب زد

  . میلیارد یورو به اتحادیه اروپا وارد شد7/2اما در همین مدت کوتاه زیانی معادل . پایان یافت

هاي عالوه بر این اقتصاد بنا به ماهیت خود داراي رکود و رونق است که اصطالحاً چرخه

هایی را به جاوز کند، نگرانیها از حد متعارف تاگر دامنه این چرخه. شودتجاري نامیده می

 از بیش و غرب اقتصاد که است وضعیتی همان این .آورد و بحران نامیده می شودهمراه می

 لحاظ به بحران این. است شده آن درگیر دنیا اقتصاد بزرگترین عنوان به آمریکا اقتصاد همه
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 اقتصادي رکود از کمتر آن، شدت هرچند است؛ مدرن اقتصاد تاریخ بحران بزرگترین مالی

  . است 1929

هایی را براي در این میان ما باید به این بیاندیشیم که این بحران چه تهدیدها و فرصت

ها را توانیم تهدیدها را مهار کرده و فرصتو از چه طریق می. اقتصاد ایران خواهد داشت

 .برداري نماییمشناسایی، گسترش و بهره

 تبعات جهانی، بازارهاي با ایران مالی بازارهاي همبستگی عدم دلیل به که است درست

 گذاشت، لکن نخواهد تاثیر ایران مالی بازارهاي بر مستقیم صورت به جهانی مالی بحران

 تاثیرات و آورده وجود به کشور براي جدي هايچالش جهانی سطح در مالی بحران پیامدهاي

  .گذاشت خواهد جاي بر را ایران اقتصاد بر خود منفی

  :یمدهاي نفتدرآ -

 کنندهصادر کشورهاي درآمد و نفت قیمت بر اقتصادي رکود آن تبع به و مالی بحران تاثیر

 رکود دلیل به کشور نفتی درآمدهاي که اکنون. بود خواهد مالحظه قابل ایران، جمله از نفت

 از بیش وابستگی است، افتهی کاهش شدت به است، جهانی مالی بحران از ناشی که نفت بازار

 افته،ی افزایش نفت بازار رونق دنبال به و اخیر هايسال در خصوص به که درآمدها این به حد

  .است نموده آشکار ایران ملی اقتصاد براي را خود تهدید

 در ایران زنیچانه قدرت کشور، ارزي ذخایر رفتن تحلیل و نفتی درآمدهاي کاهش با

 تا که است این واقعیت. افتی خواهد اهشک ناگزیر به المللبین عرصه در و خارجی سیاست
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 از پس خصوص به و اخیر هايسال در کشور خارجی سیاست هايهزینه از مهمی بخش کنون

 داده پوشش نفتی سرشار درآمدهاي وسیله به کشور، علیه بر المللیبین هايتحریم گسترش

 افتهی کاهش شدت به نفتی درآمدهاي که اکنون. است شده مقابله آن با ترتیب هر به و شده

 اقتصادي و سیاسی قدرت واقع در ندارد، قرار مناسبی شرایط در ارزي ذخیره حساب و است

 کی واقع در این است، شده تضعیف المللیبین عرصه در کشور هايچالش با مقابله براي کشور

 خواهد شمار به المللیبین سیاست و اقتصاد عرصه در کشور ملی امنیت براي جدي چالش

  .رفت

 گشت خواهد دولت بودجه در هنگفتی کسري به منجر مالی، انبساط هايسیاست ادامه 

 بر را بزرگی هايهزینه آن، مالی تامین جهت نفتی سرشار درآمدهاي فقدان به توجه با که

نمود که اثر خود را بر قیمت تمام شده  خواهد تحمیل تورم، نرخ افزایش جمله از ملی اقتصاد

ی به ضهاي انقبااز طرف دیگر اعمال سیاست. گاههاي تولیدي نیز خواهد گذاشتمحصوالت بن

ی چنین رکودي نیز به نوبه خود و ضهاي انقبااز طرف دیگر اعمال سیاست. زندرکود دامن می

 رکودي .کندبه طور کلی ادامه حیات و پویایی بنگاههاي اقتصادي را در داخل کشور تهدید می

 بر اقتصاد کشور، تحمیل خواهد شد به میزان زیادي ناشی از کاهش 88که در نیمه دوم سال 

هاي جاري و عمرانی دولت خواهد بود، که البته درآمدهاي نفتی و کسري در تراز پرداخت

 .کاهش درآمد اتاق را نیز متعاقبا به دنبال خواهد داشت
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 تا طلبدمی را ايویژه هايسیاست اعمال رو پیش شرایط بینیپیش به توجه با وضعیت این

 و نقدینگی رشد به دیگر طرف از و گردد، کشور اقتصاد در رکود گسترش مانع طرف کی از

 منابع از بخشی دولت هايهزینه مهار فعلی با شرایط رود درامید می. نزند دامن تورم گسترش

 بخش به یبانک سیستم طریق از شده آزاد مالی منابع این و گردیده آزاد اقتصادي سیستم مالی

 بخش نقدینگی جدید، پولی منابع خلق به نیاز بدون ترتیب بدین گردد؛ تزریق خصوصی

  .رکودي مزبور کاسته خواهد شد آثار از حدي تا و تامین کشور صنعت و خصوصی

 مواجهه صورت در اما است، تهدید کی مدتکوتاه در چه اگر نفتی، درآمدهاي کاهش

 تواندمی کشور، اقتصاد در نفتی درآمدهاي کارکرد و نقش مورد در ذهنیت تغییر و صحیح

 نفتی درآمدهاي به کشور اقتصاد و دولت وابستگی کاهش در موثري هايگام برداشتن به منجر

  .گردد

  :44اصل  -

 قانون اساسى، نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى 44اصل 

هاي اصل تصویب قانون اجراي سیاست. کند ىسازد و حدود هر بخش را مشخص م مى متکى

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، سرآغاز تحول مهمی است که در صورت اجراي 44

این ابالغیه از یک طرف مفهوم و اندازه . صحیح، اهداف مدنظر آن دست یافتنی خواهد بود

تر خواهد ا فراهمکند و از سوي دیگر بستر رشد بخش خصوصی ردولت را تنظیم و تعریف می

-ترین مولفهگذاري از مهمسرمایه  امنیت  در کشور و ارتقاء  گذاريبه ویژه که رشد سرمایه . کرد
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 قانون 44هاي کلی اصل تصویب قانون سیاست .است  اساسی  قانون    اصل  هاي سیاست  هاي

  :اساسی با اهداف زیر صورت گرفته است

 ؛ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى-

  منظور تأمین عدالت اجتماعى؛ به  گسترش مالکیت در سطح عموم مردم-

 ورى منابع مادى و انسانى و فناورى؛ بهره  ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى، و-

 ملى؛ پذیرى در اقتصاد  افزایش رقابت-

 اقتصاد ملى؛  افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در-

 تصدى فعالیتهاى اقتصادى؛ ولت در کاستن از بار مالى و مدیریتى د-

  افزایش سطح عمومى اشتغال؛-

 .گذارى و بهبود درآمد خانوارها سرمایه  تشویق اقشار مردم به پس انداز و-

اجراي این سیاستها منجر به توسعه بخشهاي غیردولتی و مانع از بزرگ شدن بخش دولتی 

یز جهت تقویت بخش تعاونی در هایی نهمچنین به واسطه اجراي این اصل سیاست. گرددمی

هاي دولتی ها و بنگاهنظر گرفته شده است، بخشهاي غیردولتی از طریق واگذاري فعالیت

 .بواسطه اجراي این اصل توسعه خواهد یافت

هاي بازرگانی زمینه و شرایط براي اجراي این قانون مهیا رود با همکاري اتاقانتظار می

 از اقتصادي فعالیتهاي عملکرد بهبود براي راهکاري است سازيبا توجه به اینکه خصوصی. گردد

 در فرهنگی اشاعه به حقیقی در مفهوم سازيخصوصی بازار، لذا نیروهاي نقش افزایش طریق
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 و مجریه قضائیه، گذاري،قانون نهادهاي آن اساس بر که گردداطالق می جامعه سطوح کلیه

 به واگذاري هاي اقتصادي قابلاز فعالیت سیاريب کـه نمایندمی باور کشور یک آحاد تمامی

 .باشدمردم می

گري و  بحث تصدي44هاي اصل با عنایت به این موضوع که بحث اصلی در اجراي سیاست

گري دولت و حاکمیت دولت است، لذا عنایت ویژه به شناخت مرزبندي حاکمیت و تصدي

هاي مدنی نیز یکی صی و تشکلسازي تدریجی آن و افزایش و ارتقاي نقش بخش خصوکوچک

  .باشدهاي بازرگانی به ویژه اتاق تهران میهاي اتاقدیگر از دغدغه

  :اتاقی قانون طیمح •

 دلیل به لیکن گرفته، شکل کشور در مناسبی اقتصادي هاي تشکل اخیر هاي دهه در اگرچه

 در لتیدو انحصارات وجود و ها زمینه بعضی در مقررات و قوانین صعوبت و بودن نوپا

 طوربه آنها خالی جاي اقتصادي هاي تشکل در مدون هاي استراتژي فقدان و موجود هاي ظرفیت

 هاي تشکل امر به پرداختن که نمود ادعا توان می پس. است مشهود ها سازي تصمیم در مقتدرانه

 از دولت توسط آنها به دادن میدان و مناسب نیقوان وضع ویی زدامقررات قیطر از اقتصادي

 از یکی دیگر، سوي از اقتصادي نخبگان و اعضا جانب از ها تشکل تواناسازي و انسجام و یکسو

 صنعتی جامعه سمت به سنتی جامعه از گذر در. است کنونی شرایط در کشور جدي نیازهاي

 نیاز یک که آن بر عالوه دولتیغیر سازمانهاي و مدنی نهادهاي ایجاد دموکراسی، به دستیابی

  . شودمی تلقی پایدار توسعه و دموکراسی به دستیابی براي اساسی شاخص یک ،است ضروري
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 بخش اختیار در درصدي چه و دولت دست در امروز اقتصاد از درصدي چه اینکه ذکر با

 روي بر 44 اصل اجرایی هايسیاست به کردن دلخوش و استفاده صرف به یا و است، خصوصی

-کوچک عملی روند اینکه مگر شود، نمی افزوده سهمی هیچ به و کاسته سهمی هیچ از کاغذ،

 هاي توصیه ،یاسیسي شعارها با هم دولت حجم سازي کوچک و گیرد شکل دولت حجم سازي

 طیمح کردن فراهم با باید بلکه افتاد، نخواهد اتفاق اداري مکرر هاي بخشنامه صدور و اخالقی

  . ساخت محقق ملی اقتصاد در را استراتژیک هدف این آنها مشارکت جلب و تشکلهای قانون

 هاي انجمن و ها جمعیت احزاب، تجارت، نیقوان همچون ایران مقررات و قوانین مسیر

 اتاق تشکیل و کار صنفی، نظام شده، شناخته هاي اقلیت و اسالمی هاي انجمن صنفی، و سیاسی

 آنها بر نظارت و ها تشکل ایجاد زمینه در که دیگري مقررات و ایران معادن و صنایع و بازرگانی

 هفتاد در منطقی آغاز یک از حاکی اندشده وضع اداري عالی شوراي و  دولت مجلس، سوي از

 در) اخیر مقررات و نیقوان مجموع (منطقیغیر گیري نتیجه یک و) تجارت قانون (پیش سال

 دولت لتدخا تجاري،غیر هاي تشکل براي ایران تجارت قانون. است مدنی نهادهاي ایجاد عرصه

 نیز ثبت به اجبار و کند می تجویز تجارت قانون با ها اساسنامه انطباق و ثبت مرحله در فقط را

 و شوند شناسانده جامعه به حقوقی هاي شخصیت اینگونه تا است، عموم مصالح جهت در صرفاً

 دهه، چند طول در اما گردد، حفظ هستند مرتبط ها تشکل اینگونه با نوعی به که افرادي حقوق

 هاتشکل زیان به مدنی جامعه قانونی محیط تغییر نتیجه در و دیگر نگرشی حاکمیت ناظر

  .میهست
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

این قانون . هاي بازرگانی نیز مطالبی در مباحث قبلی مطرح شددر مورد قانون تشکیل اتاق

هاي هاي اتاق تهران را با چالشنیز در شرایط فعلی از کارآمدي کافی برخوردار نیست و فعالیت

  .بسار مواجه نموده است

 :آوريعوامل فن •

ها، هاي جدید، مانند ابرهاديآوري رخ داده و کشفتغییرات بسیار شدیدي که در فن  

هاي بدون کارگر و کارمند، داروهاي ها، کارخانه، روبات هوشمندهايمهندسی رایانه، رایانه

اي، فیبر هاي ماهوارهسازي، شبکهبیهش   آسا، ارتباطات فضایی، تولید در فضا، لیزر، معجزه

تنها . اندها داشتهیکی اثراتی شدید بر سازمانوننوري و انتقال پول از طریق دستگاهاي الکتر

شود و در نتیجه قدرت وسایل ها که موجب کاهش مقاومت در جریان میپیشرفت در ابرهادي

 حمل و هايویژه در زمینه، بهدهد باعث تحولی بزرگ در عملیات تجاريبرقی را افزایش می

  . شده استهاي بهداشتی، صنایع رایانه و برقنقل، وسایل رفاهی، مراقبت

حی به کمک رایانه، اآوري پردازش، مانند تولید و طروسایل مبتنی بر ریزپردازها و فن

آوري پذیر، فناي، مراکز تولید انعطافکنترل عددي مستقیم، کنترل عددي متمرکز رایانه

هایی  نمونه اینها.باشنداي از پیشگامان این روند میپردازش و تجهیزات و تولید یکپارچه رایانه

ها باید آنها را مورد ها به هنگام تدوین  استراتژيباشند که سازمانها و تهدیداتی میاز فرصت

  .توجه قرار دهند
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  المللبین

) www(رده جهانی هاي خصوصی و عمومی به شبکه گستبا توجه به این که افراد، شرکت

شوند، سازمانها و شرکتها باید این فرض مسلم را بپذیرند که بر روي کره خاك، هر وصل می

  .تواند با آن ارتباط برقرار نماید و به اطالعات شرکت دسترسی پیدا کندشرکتی می

وصل شدن . موضوع حفظ امنیت و حریم شخصی به صورت یک مساله مهم در آمده است

شود که هزاران میهمان ناخوانده وارد این به سیستم ارتباط فضایی باعث میرایانه شخصی 

باید بتوان . غیر اخالقی دارند شرکت شوند که برخی از آنها نیتی خصمانه، کینه توزانه، جنایی و

مشخص نمود که آیا پیام دریافت شده از شبکه اینترنت متعلق به کسی است که مدعی آن 

  .مهمان ناخوانده است یا از طرف یک باشدمی

اي اثر بخش و موفقیت آمیز آوري اطالعات به شیوهبسیاري از سازمانها براي اینکه از فن

این . اندآوري را ایجاد کردهبرداري نمایند دو پست جدید مدیریت اطالعات و مدیریت فنبهره

مدیران . شدباآوري اطالعات در مدیریت استراتژیک میروند گویاي اهمیت روز افزون فن

نمایند تا به سازمان اطمینان داده شود که اطالعات الزم براي آوري همکاري میاطالعات و فن

ها، در هر کجا و در هر زمان که مورد نیاز باشد، در دسترس تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژي

  .خواهد بود

اي اطالعاتی، گرد آوري هها، پردازش آنها، ایجاد پایگاهمدیر اطالعات مسئولیت تهیه داده

آوري یک در حالی که مدیر فن. اطالعات، به روز کردن و نگهداري آنها را بر عهده دارد
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

هاي پشتیبان هاي فنی اطالعات و به کارگیري سیستممتخصص در رایانه است و بیشتر به جنبه

  . نمایدافزار توجه میافزار و سختگیري و خرید نرمتصمیم

  :محیط اجتماعی •

هاي غیرسیاسی قرار دارند و همینطور در هاي بازرگانی در زمره سازمانچه اتاق گرا

تنیدگی شود، اما به لحاظ درهمماموریت آنها به شمول رویکردهاي اجتماعی نیز اشاره نمی

- هاي اجتماعی و رویدادهاي سیاسی، ناگزیر با رعایت چارچوبهاي اقتصادي با پدیدهسیستم

ري، وزراي ومراجعه نامزدهاي ریاست جمه. شوندوع قضایا نیز وارد میهاي الزم به این ن

هاي غیردولتی و طرح انتظارت بخش احتمالی و رقباي انتخاباتی مجالس شورا به این سازمان

ها نباید ریزي استراتژیک این سازمانلذا در تدوین برنامه. پذیردرو صورت میخصوصی از همین

  .عی و سیاسی قافل شدهاي محیطی اجتمااز مولفه

گاه تصادفی نیستند، بلکه معموال شرایط معینی آنها را هاي اجتماعی هیچمسائل یا بحران

چه بسا که . شودشان جامعه اقتصادي دچار  بحران و تشویش میآورند و  با پیداییبه وجود می

هاي  بر شاخصاین شرایط و عوامل از عوامل اقتصادي تاثیر پذیرفته باشند و یا در نهایت

هاي  مشکالتی چون سختی معیشت و دشواري،به عنوان نمونه، فقر. اقتصادي اثرگذار باشند

را براي ... هاي مساعد در جامعه، ناتوانی در حفظ خود و خانواده واقتصادي طوالنی، نبود فرصت

  .افراد جامعه به وجود می آورد
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

د که نظم اجتماعی موجود را به اندر حال حاضر، مسائل اجتماعی کشور چنان گسترده

به طوري . گذارندافکنند و  بر مجموع ساختها و نهادهاي جامعه، اثرات نامطلوبی میمخاطره می

-تعادلی فراگیر در جامعه که گسست نظم و پیدایی دگرگونیکه مشاهده نابسامانی عمومی و بی

  . استهاي اجتماعی بنیادي را در  پی داشته باشد قابل پیش بینی شده

  :توان به شرح زیر فهرست نمودمهمترین مسائل اجتماعی در ایران را می

توجهی با مسئله تنظیم جمعیت و مهاجرت زمانی از سر  بی: توجهی به ساختار جمعیتیبی -

به شهرها برخورد آگاهانه صورت نگرفت، بنابراین امروز شاهد فوران جمعیتی در ایران 

  .ت را جامعه بپردازدهستیم و باید هزینه این مشکال

توانند در ساخت توسعه اجتماعی به دولت و مردم نخبگان و متخصصان می: فرار مغزها -

اي است که به جاي جذب آنان، موجبات فرارشان از کشور کمک کنند، ولی شرایط به گونه

  .شود و براي استفاده از متخصصان داخلی هیچ برنامه اي وجود نداردمهیا می

در ایران ممکن است حقوق انسانی تعریف شده باشد ولی : روابط حقوق انسانیتوجهی به بی -

مسکن، آموزش : برخی مصادیق حقوق انسانی عبارتند از. این تعاریف کلی و غیراجرایی است

  . وپرورش، بهداشت، اشتغال، آرامش و نحوه گذران اوقات فراغت

  .شودبه موقعیت واقعی زنان در جامعه رسیدگی نمی: حقوق زنان -

این بی . توان مسائل جوانان را حل کردبا شعارهاي کلی و انتزاعی نمی: هاي جوانانخواسته -

  .توجهی باعث بی هویتی جوانان شده است
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

اگرچه در دنیاي مدرن، باال بودن کنترل اجتماعی، آسودگی و : قدرتی نهادهاي اجتماعیبی -

قدرتی و عدم کنترل عه ما بیزند ولی در جوامعی مثل جامآرامش جامعه را بر هم می

تواند ترین سطح اجتماعی گرفته تا خردترین آنها می در همه نهادها از کالن فعلیاجتماعی

 .هنجاري شودبی     موجب  بروز هرج و مرج و 

   یابی گریزي، مکاناین قانون. شودکه از نبودن سلسله مراتب اجتماعی ناشی می: گریزيقانون -

زند و نتیجه ساده آن، نبود فضاي مشارکت، تبعیض و هاي خود به هم مینقشها را در انسان

 .نابرابري در جامعه است

در جامعه ایران، . بحران هویتی از دیگر مسائل مبتالبه جامعه ایران است: بحران در هویت -

هویت در حال کنده شدن از سنت است ولی با این وضعیت مدل محکمی براي مدرنیته 

 . که بتوانند به آن تکیه کنندوجود ندارد 

-  که آینه مسائل اجتماعی و سیاسی است و بعد از انتخابات اخیر رئیس:بحران انتخابات -

جمهور در کشور ایجاد شده و خسارات غیرقابل محاسبه و جبرانی را متوجه منافع ملی 

  .ساخته است

 :محیط سیاسی •

ف کشورهاي داوطلب به وسیله جانبه تجاري و مالی ائتال استراتژي اعمال تحریم چند

قانونی هم دارد،  االجرا است و بعد حقوقی و شوراي امنیت که براي اعضاي سازمان ملل الزم

  . دنیا با کشورمان شده است»ماقبل جنگ«ا گزینه یعمال جایگزین جنگ و 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

هزینه تغییر مناسبات تجاري و مالی، تغییر منفی بازارها، هزینه قیمتی، خسارت زیانبار 

هاي روانی، حداقل نتایج این نوع جنگ و یا حالت جنگی  و هزینهيبندي ریسک کشورتبهر

  .است که به ما تحمیل شده است

 ، عدم تحریممتعدد غیراقتصادي از جمله لغو جلسات چند جانبه در کشور هدف هاي تحریم

، جلوگیري از روابط صدور روادید براي گروهی از افراد آن کشور، فراخوانی سفرا و کاهش سطح

المللی، مخالفت با هر نوع میزبانی جلسه  بین هاي ها و سازمان پیوستن آن کشور به کنوانسیون

... ها، قطع و گذاري هاي مالی و سرمایه ها، تامین اعم از وام ها سیاسی در آن کشور، قطع کمک

سطح نا  به قبولما را  ، برخی در مورد ایران اعمال شده و بخشی نیز در خط روند قرار دارند

  . مطلوبی از زندگی در یک اقتصاد منزوي وا داشته است

 از 1+5کشورهاي  .اي نیز اخیرا بیش از پیش به این مساله دامن زده است بحران هسته

نهم مهر ماه به درخواست آنها براي توقف برنامه  اند که حداکثر تاایران خواسته

 .اي تصمیم خود را بپذیردپیامده  بدهد، یا خطر"پاسخی جدي" اي هسته

رهبران کشورهاي آمریکا، فرانسه، بریتانیا در کنفرانس خبري مشترك، جمهوري اسالمی را 

 این. اندکرده متهم المللیبین مقررات نقض و دیگري  ايمخفیانه تاسیسات هسته به ساختن

به  اند تا فورااسته در پیتزیورگ آمریکا، از ایران خو20پیش از آغاز نشست سران گروه  رهبر سه

  .المللی انرژيِ اتمی اجازه دهد از این تاسیسات بازرسی کنندبازرسان آژانس بین
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. سازي را به حال تعلیق درآوردغنی نیز به ایران سه ماه وقت داده است تا» هشت«گروه 

  1.تواند پیامدهاي ناگواري را براي کشور به دنبال داشته باشدالمللی میاین اجماع بین

 با رویارویی در المللیبین عرصه در کشور اقتصادي و سیاسی قدرت کاهش به توجه با

 در کشور خارجی سیاست در اعمال مدیریت مدبرانه المللی،بین هايتحریم چون هاییچالش

 شرایط بر غلبه براي .ابدیمی ضرورت کشور ملی منافع افزایش و هاهزینه کاهش راستاي

از  خارج ایرانیان هايسرمایه خصوص به خارجی، سرگردان هايمایهسر جذب رو، پیش رکودي

  .حل فراموش شده استبه عنوان یک راهنیز  کشور

تواند تعریف مثبتی برا ي ما داشته نظم موجود جهانی و سیاست کشور در قبال آن هم نمی

 اشغال از. است شده یاد سلطه نظام عنوان به سیاسی بعد در جهانی موجود نظم از. باشد

 سلطه نظام تالش مثابه به بزرگ خاورمیانه طرح اجراي براي سازيمقدمه و عراق و افغانستان

  . است شده قلمداد آن افول از جلوگیري منظور به

-داشتهنگهعقب کشور یک براي اساساً سلطه نظام یک در عادالنه خارجی سیاست پیشبرد

 بر کشورها که فضایی در خارجی سیاست در عدالت اصل بر تأکید و نیست پذیرامکان شده

 خارجی سیاست ایدئولوژیک، تبلیغات و اقتصادي سیاسی، قدرت به توسل با و ملی منافع اساس

  .شود المللیبین  مناسب در تنش و ناکامی باعث تواندمی برند،می پیش را خود

  

                                         
1  - http://www.rastak.com 
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  :هشتمفصل 
  ها و تنگناهاقابلیت

توان هاي داخلی و خارجی اتاق، میعیت محیطالذکر در مورد وضبا بررسی مطالب فوق

  : ها و تهدیدهاي بیرونی اتاق به شرح زیر ارائه نمودها، فرصتفهرست خامی از مزایا،   قابلیت

  :SAP1هاي اتاق فهرست کلی مزایا و قابلیت •

  عدم رفتار مناسب با مشتریان؛ -

  هاي آموزشی؛دورهعدم وجود سیاست کلی در ارتباط با تعیین میزان درآمد اتاق از  -

  کمبود پرسنل آشنا به امور بازاریابی آموزشی؛ -

 عدم وجود اهداف کالن آموزشی؛ -

 فقدان ساختار مناسب در اتاق؛ -

  ناشناخته بودن حجم فعالیت واحد در بین مدیران ارشد؛  -

 عدم وجود نرم افزار آموزشی؛ -

 مراجعه و ثبت نام متقاضیان در آخرین لحظه تشکیل کالسها؛ -

 عملی به شرایط و امکانات واحد آموزش به عنوان یک واحد تخصصی متمایز از عدم توجه -

  واحدهاي ستادي معمولی؛

 عدم تخصیص منابع مالی، لجستیکی، انسانی و معنوي مورد نیاز؛ -

 عدم آموزش تخصصی پرسنل؛ -

                                         
١-Strategic Advantage Profile 
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  المللبین

 تعداد کم نیرو هاي متخصص؛ -

 کمبود نیروي انسانی؛ -

  از بانوان بازرگان؛در دسترس نبودن بانک اطالعاتی جامع و کامل -

 نبودن ابزار و امکانات الزم مانند نیروي انسانی و آموزشهاي الزم در واحد گواهی مبدا؛ -

  عدم امکان سنجش رضایت و یا شکایات مشتریان به صورت کامال علمی و اصولی؛ -

در سازمان و در نتیجه سردرگمی مراجعین و در نهایت ) راهنما(ضعف نحوه اطالع رسانی  -

 ی آنها؛نارضایت

محدود بودن فضاي کتابخانه و در نتیجه محدود شدن تعداد کتابها، نابع انگلیسی، منابع  -

 کشورها؛

 ضعف بدنه کارشناسی در اتاق؛ -

  تعامل ضعیف کمیسیونهاي تخصصی با اعضاء؛ -

 گیریهاي اتاق؛حضور کم رنگ هیات رئیسه در جلسات و تصمیم -

 ندگان؛عدم توجه کافی  به جلسات ماهیانه هیات نمای -

 اي؛عدم خرید خدمت کارشناسی و مشاوره -

 حضور نامنظم و کم تاثیر اعضاي هیات نمایندگان در جلسات کمیسیونها؛ -

رغم توجه مدیریت و مشاورین هاي نوین مدیریتی علیو سیستم  ITازگیري مناسب عدم بهره -

 اتا؛ق
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  و بازرگانان؛هاي آموزشی براي اعضاء و فعاالن اقتصادي و تجارناکافی بودن دوره -

 ضعف کمی و کیفی نیروي انسانی؛ -

 .عدم ارتباط موثر و منظم با اعضاء -

  :1ETOPها و تهدیدهاي بیرونی فهرست کلی فرصت •

عدم همکاري مناسب سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار در ارسال بخشنامه ها و  -

  ؛دستورالعمل هاي صادره برخورد سلیقه اي با مشتریان

  ؛ب سازمان تأمین اجتماعی به مشتریانعدم پاسخگویی شع -

بسیاري از فرآیندهاي اجرائی کالن در اتاق در ارتباط با مجوز یا نظارت (عدم استقالل کامل  -

  ؛دولت انجام پذیر

 ؛عدم تعامل مناسب دولت و بخش خصوصی و حالت تقابل با یکدیگر -

ن این در اتاق در سنوات روش نبودن وظایف اتاق تهران و اتاق ایران بلحاظ درهم آمیخته بود -

  ؛قبل

 ؛عدم جایگاه مناسب سازمانی در سطح کالن -

تعطیلی در اتاق تهران و در نتیجه عدم ارتباط با اتاقهاي سایر شهرها در روزهاي پنجشنبه و  -

 ؛ روز در هفته4سایر کشورها در 

   ؛نبود امکان گرفتن تائیدیه از طریق سایت سازمان هاي صادرکننده اسناد گواهی مبدا -

                                         
1 - External Threats & Opportunities Profile  
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   ؛)هاي شهرستانبا اتاق( عدم وجود ابزار الزم براي جلوگیري از صدور گواهی مبداء تکراري  -

 ؛نبود سیستم تعاملی تعریف شده با اتاق ایران -

اقتصاد دولتی، اندیشه دولت ساالري، تئوري هاي سیاسی مبتنی بر جدائی از جامعه جهانی و  -

 تصادي؛رقابت گریزي طیف قابل مالحظه اي از فعالین اق

  نداشتن سهم مناسب در اقتصاد و تجارت جهانی در بعد روابط خارجی و در درون اقتصاد ملی؛ -

هاي اقتصاد کشور،  وري مناسب از امکانات، استعدادها و ظرفیت گسترش بیکاري، فقدان بهره -

هاي قوي براي رشد  سطح نازل رفاه اجتماعی و اقتصادي، فقر و عدم ایجاد انگیزه

  ؛گذاري سرمایه

  ؛ تولید به دلیل تورم داخلیهزینهپذیري کاالها با توجه به باال بودن  عدم رقابت -

افزایش نرخ تورم و به دنبال آن رواج قاچاق تولیدات مشابه خارجی، تعطیلی کارخانجات و  -

  ؛رکود اقتصادي و کاهش درآمدهاي ارزي

  ؛دولت به واسطه تورم هاي عمومی افزایش هزینه -

  ؛ نفتیاتکاء به درآمدهاي -

  ؛مالی دولت عدم انضباط -

  ؛هاي تولید در کشور باالبودن هزینه -

  ؛غیررقابتی بودن برخی تولیدات -

  ؛هاي نامناسب گذاري قیمت -
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  ؛ثبات نرخ ارز در شرایط تورمی -

  ؛هاعدم اجراي صحیح طرح هدفمندسازي یارانه -

  ؛عدم عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی -

  ؛منظور تأمین عدالت اجتماعى به گسترش مالکیت در سطح عموم مردم -

ورى منابع مادى و انسانى و  بهره توجه بیش از پیش ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى، و -

 ملى؛ افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در پذیرى در اقتصاد فناورى؛ افزایش رقابت

 اقتصاد ملى؛ 

 دى؛  تصدى فعالیتهاى اقتصا کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در -

 ؛هاي اقتصادي و  مالی جهانیبحران -

 و تهدیدي جهانی مالی بحران از ناشی نفت بازار رکود دلیل به کشور نفتی درآمدهاي کاهش  -

 عرصه در و خارجی سیاست در ایران زنیچانه ایران و کاهش قدرت ملی اقتصاد براي

  ؛المللبین

  ؛ن مالی جهانیرکود ناشی از بحرا گسترش تورم و گسترش و نقدینگی رشد -

  ؛آوري اطالعات در مدیریت استراتژیک در اتاق توجه بیشتر به اهمیت روز افزون فن -

نهادینه شدن جایگاه اتاق در مراجع رسمی مانند دولت، مجلس و قوه قضائیه و در نتیجه عدم  -

  عدم تاثیرگذاري نظرات کارشناسی اتاق؛
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  المللبین

 20000ي بخش خصوصی با بیش از پذیرش عمومی اتاق به عنوان بزرگترین تشکل اقتصاد -

عضو در جایگاه پارلمان قانونی بخش خصوصی متشکل از نمایندگان کلیدي و نخبگان منتخب 

 بخش خصوصی؛ 

 کم اثر بودن نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی؛  -

 المللی؛مشکالت اقتصادي متاثر از روابط بین -

 مال آنها؛هاي بخش خصوصی و اععدم انسجام در اعضا در تبیین خواسته -

 هاي بازرگانی؛ضعف قانون تشکیل اتاق -

 نبود قوانین الزم براي اثربخشی بیشتر اتاق در مباحث اقتصادي؛ -

 ؛ سازنده بین بخش دولتی و خصوصی در اتاق و هم صداییعدم تعامل -

  سال اقتصاد دولتی؛80قدمت بیش از  -

 وجود قوانین اقتصادي بر اساس اقتصاد دولتی؛ -

 عی اتاق در سطح ملی؛ نداشتن جایگاه واق -

 عدم توجه به تشکل هاي مدنی در کشور؛ -

 عدم انسجام بخش خصوصی کشور ؛ -

 المللی؛نبود سیستم صحیح آمار و اطالعات بازرگانی و صنعتی واقعی در سطح ملی و بین -

  هاي اقتصادي؛گیرينداشتن جایگاهی مشخص در مراجع تصمیم -
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ري سایر کشورها و ارایه آن به تجار و عدم وجود مطالعات دقیق در خصوص پتانسیل تجا -

 اعضاء؛

 نداشتن سیاست و برنامه بلندمدت و کوتاه مدت با قابلیت سنجش و ارزیابی؛ -

 جایگاه مناسب در تجارت جهانی و عدم ایفاي نقش مناسب در اقتصاد جهانی؛عدم  -

  اد ملی؛نداشتن سهم مناسب در اقتصاد و تجارت جهانی در بعد روابط خارجی و در درون اقتص -

   درصدي؛25اعمال سیاست ثبات نرخ ارز در اقتصاد با تورم  -

  افزایش بی سابقه قاچاق و واردات کشور به دلیل رونق نفتی؛  -

  دیدگی بخش صنعت؛آسیب -

  دولت؛ هاي عمومی افزایش نرخ تورم و بالتبع افزایش هزینه -

یع، نقش دالالن در روزافزون، تولید محدود، نارسایی شبکه توز  رشد باالي جمعیت، تقاضاي -

  ها؛ افزایش قیمت

ها و آثار آن بر متغیرهاي دلیل تغییر قیمتها با اجراي طرح تحول اقتصادي بهجهش قیمت -

  کالن اقتصادي؛

وري، نظام تشویق وري، استقرار نظام سنجش بهرهکوشش براي ایجاد رابطه بین بودجه و بهره -

وري در تعیین دستمزد، در  لحاظ کردن بهرهوري ووري، صادرات رقابتی مبتنی بر بهرهبهره

   تحول اقتصادي؛برنامه

  ها؛هدفمند کردن یارانه -
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  المللبین

  رتبه پایین ایران در درجه آزادي اقتصادي؛ -

 اقتصادي؛ رکود آن تبع به اقتصادي و مالی و بحران -

 در ایران زنیچانه قدرت کشور و کاهش ارزي ذخایر رفتن تحلیل و نفتی درآمدهاي کاهش -

  الملل؛بین عرصه در و خارجی سیاست

هاي جاري و عمرانی دولت و رکودي در نیمه کاهش درآمدهاي نفتی و کسري در تراز پرداخت -

   و متعاقبا کاهش درآمد اتاق؛ 88دوم سال 

  غیرسیاسی بودن تعامالت اتاق؛ -

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و اجراي آن  44هاي اصل تصویب قانون اجراي سیاست -

 هاي بازرگانی؛ همکاري اتاقبا

 سازي تدریجی دولت و افزایش و ارتقاي نقش بخش خصوصی؛ کوچک -

ها به دلیل نوپا بودن و صعوبت قوانین و  سازي هاي اقتصادي در تصمیم جاي خالی تشکل -

هاي موجود و فقدان  ها و وجود انحصارات دولتی در ظرفیت مقررات در بعضی زمینه

  هاي مدون؛  استراتژي

  هاي بازرگانی؛ف قوانین و مقررات مربوط به اتاق به ویژه عدم کارآمدي قانون تشکیل اتاقضع -

هاي ظرفیت باالي اتاق براي حل مسائل عدیده اقتصادي، اجتماعی و سیاسی موثر بر فعالیت -

  بخش خصوصی؛
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-توجهی به ساختار جمعیتی، فرار مغزها، قانونوجود مسائل و مشکالت اجتماعی؛ همچون بی -

توجهی به روابط حقوق انسانی، قدرتی نهادهاي اجتماعی، بیریزي، بحران در هویت، بیگ

 هاي جوانان؛حقوق زنان و خواسته

  اثرات نامطلوب مسائل اجتماعی کشور و مختل بودن نظم اجتماعی؛  -

 بحران انتخابات؛ -

 جانبه تجاري و مالی بر کشور؛اي و اعمال تحریم چند بحران هسته -

متعدد غیراقتصادي جدید از جمله لغو جلسات چند جانبه در کشور هدف  هاي احتمال تحریم -

روابط،  صدور روادید براي گروهی از افراد آن کشور، فراخوانی سفرا و کاهش سطح تحریم، عدم

المللی، مخالفت با هر نوع  بین هاي ها و سازمان جلوگیري از پیوستن آن کشور به کنوانسیون

هاي مالی و  ها، تامین اعم از وام ها  آن کشور، قطع کمکمیزبانی جلسه سیاسی در

  ؛ ... ها و گذاري سرمایه

 چون هاییچالش با رویارویی در المللیبین عرصه در کشور اقتصادي و سیاسی قدرت کاهش -

 ؛المللیبین هايتحریم

 رویکرد کارشناسی به مسائل و مشکالت کسب و کار؛ -

   . کشوراستقرار در پایتخت سیاسی و اقتصادي -

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
153 

 

  موسسه معین تجارت
  المللبین

  

  

  

  

  مقایسه عوامل داخلی و خارجی
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :نهم فصل

  ممکن يهاياستراتژ نیتدو 

 هايمدل ترسیمی، هايمدل ،1کالمی هايمدل مانند هستند بسیاري انواع داراي هامدل

 تقسیم نیز دیگري اقسام به اینها از کدام هر که ،3ریاضی هاي مدل و) بعدي سه(2تجسمی

 .است شده استفاده ترسیمی مدلهاي از طرح نای در. شوند می

 هاي گیري جهت و مقاصد اهداف، که است سازمان یک در ها تصمیم الگوي استراتژي،

 را سازمان هاي برنامه تمامی و باشند جامع و درازمدت باید ها، استراتژي کند، می بیان را سازمان

  . برگیرند در

 فرهنگ در و »اقدام براي طرحی« 5مور نظر از و »دار هدف اقدام «استراتژي ،4دراکر نظر از

 یا هدف به یابی دست براي ها برنامه یا اقدامات از اي سلسله یا شیوه طرح، «از است عبارت لغات،

 6.»خاص اي نتیجه

 ضعف، قوت، نقاط تحلیل و ارزیابی هاي ماتریس از ،استراتژیک رویکرد با ترتیب، این به

 خواهد استفاده استراتژي، تدوین براي 1شرفتهیپ SWOT و  SWOT 7 تهدیدات و هافرصت

 . شد

                                         
1 Verbal Models 
2 Iconic Models 
3 Mathematical Models 
4 Drucker 
5 Moore 
6 Random House Dictionary 
7 Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats  
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 ):SWOT (قوت نقاط و ضعف نقاط ها،فرصت تهدیدات، ماتریس

 طی را مرحله 8 باید قوت نقاط و ضعف نقاط ها، فرصت تهدیدات، ماتریس یک ساختن براي

  :کرد

   ؛هافرصت خانه در خارجی محیط در موجود عمدة هاي فرصت از فهرستی تهیه -1

  تهدیدات؛ خانه در خارجی محیط در موجود عمده تهدیدات از فهرستی تهیه -2

 قوت؛ نقاط خانه در داخلی قوت عمده نقاط از فهرستی تهیه -3

  ضعف؛ نقاط خانه در داخلی ضعف عمده نقاط از فهرستی تهیه -4

 نتیجه درج و آنها از جستن بهره منظور به خارجی هاي فرصت و داخلی قوت نقاط مقایسه -5

 ؛»SO هاي استراتژي «خانه در

 بین از براي ها فرصت استفاده هدف با موجود هاي فرصت با داخلی ضعف نقاط مقایسه -6

  ؛»WO هاي استراتژي «در نتیجه درج و ضعف نقاط بردن

 با خارجی تهدیدات از احتراز منظور به خارجی تهدیدات با داخلی قوت نقاط مقایسه. 7

 ؛»ST هاي استراتژي «خانه در نتیجه درج و قوت نقاط از استفاده

 از پرهیز و ضعف نقاط کاهش هدف با خارجی تهدیدات با داخلی ضعف نقاط مقایسه. 8

  .»WT هاي استراتژي« خانه در نتیجه درج و تهدیدات

  

  
                                                                                                                               

Advanced ١   
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  )SWOT( قوت نقاط ضعف، نقاط ها، فرصت تهدیدات، ماتریس -)1(شماره  جدول
  
 
 
 
 
 

  :S _ قوت نقاط
1.  
2.  
3.  
4.  
.  
. 

  :W _ ضعف اطنق
1.  
2.  
3.  
4.  
.  
. 

  :O _ ها فرصت
1. 
2.  
3.  
4.  
.  
.  
. 

  :SO هاي استراتژي
1.  
2.  
3.  
4.  
.  
.  
. 

  :WO هاي استراتژي
1.  
2.  
3.  
4.   
.  
.  
. 

  :T_ تهدیدات
1.  
2.  
3.  
4.  
.  
.  
. 

  :ST هاي استراتژي
1. 
2.  
3.  
4.  
.  
.  
. 

  :WT هاي استراتژي
1.  
2.  
3.  
4.  
.  
.  
. 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :  چهارگانه يهامولفه

 غیررقابتی و رقابتی شرایط در خصوصی دولتی، از اعم ها سازمان کلیه براي SWOT دلم

 تعامل و بقا راهکارهاي پیشنهاد براي وظیفه، حتی و 1SBU شرکت، ملی، سطوح کلیه براي و

 معادن و عیصنا وی بازرگان اتاق يهاياستراتژ نیتدو يبرا. دارد جدي کاربرد محیطی عوامل با

 گذشت، نظر ازی قبلي هافصل در آنی خروج کهی دانیم و ياکتابخانه مطالعات رب عالوه تهران

 کارشناسان، و رانیمد یتجرب يهااندوخته از استفاده با تا دیگرد تالش پرسشنامه طرح با

 .شوندیم  فهرست ریز شرح به که گردند ییشناسا  چهارگانه يهامولفه

  :S  -قوت نقاط

1s :تامین و مالیاتی مسائل در اعضا از تیحما و مشاورهي هاتیظرف از موثرتر استفاده کانام 

  اجتماعی؛

 و مسائل پیگیري و خود اعضاي به بیشتر چه هر رسانیخدمت منظور به تهران اتاق

 اجتماعی تامین و مالیاتی اختالف حل هیاتهاي در خود، اعضاي بازرگانی حقوقی مشکالت

. است مالیاتی اختالف حل هیات مالیاتی، اختالفات تمام به رسیدگی مرجع. رددا را نمایندگانی

 فعال واحد ک یعمال اعضاي حضور وی تلفن مراجعات بهیی پاسخگو و ندگانینما نیا حضور با

 .است گرفته شکلی اتیمالي هامشاوره و تهایحماي برا تهران اتاق در

                                         
1-Strategic Business Unit  
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 در قبالً است، نموده آغاز تهران اتاق در را خود کار 1387 سال ماه مهر از که واحد این

 نظر زیر عمل در و ندارد ايویژه جایگاه اتاق سازمانی چارت در لذا داشته فعالیت ایران اتاق

 . دارد فعالیت اتاق ارشد مدیریت

 بودن عادالنه ریغ هستند، مواجه آن با کار و کسبي واحدها کهي اعمده مسائل ازی کی

 در مشکل نیا وجود. استی اتیمال نیقوان وی اجتماع نیتام بر ظرناي استهایس و مقررات

 مشاوران ا یو کارکنان متوسط و کوچکي شرکتها خصوص به هاشرکت اغلب که استی طیشرا

 نیا ازي اریبس حل که ژهیو به. ندارند اریاخت دری اجتماع نیتام وی اتیمال امور در متخصص

   .دارد ازینی اجتماع نیتام و اتیمالی متولي هاانسازم با کینزد ارتباطات وجود به مسائل

 اندتوانسته الذکرفوق واحد به مراجعه با تهران اتاقي اعضا که است داده رخ کرات به اگرچه

 مشورتها و مراجعات نیا با ا یو ندینماي ریشگیپی اتیمال وي امهیب مشکالتی برخ بروز از

 نتوانسته اتاق کماکان اما کنند، حل ربطیذي سازمانها و ادارات با را خود اختالفات اندتوانسته

 اعضا کار و کسبي فضا بهبود و خود اهداف تحقق جهت در قوت نقطه و امکان نیا از است

 . دینما مطلوب استفاده

2s :بهبود جهت در اتاقی تخصصي هاونیسیکمي هاتیظرف از تراثربخشي برداربهره امکان          

 کشور؛ي اقتصادي هايگزاراستیس

 آنها ساختار دری تخصصي هاونیسیکمی نیبشیپ ،یبازرگاني هااتاقي تهایقابل ازی کی

  . است افزودهی گروه کار بالقوهي هاتیقابل بر هاونیسیکم نیاي اعضا مندنییآ بیترک. باشدیم
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

ي هاعرصه در وزافزونر طور به خود اندازچشم تحققي راستا در بخواهد اتاق چنانچه

 داشته تر فعال چه هري حضوري اقتصادي هايریگمیوتصمي زیربرنامه ،ياستگزاریس حساس

 مراجع در ،يریگمیتصمي هاحوزه به اتاقي هادگاهید هنگامبه  انتقال ضمن و باشد

 ازی تخصصي هاونیسیکمي باال تیظرف دهد، نشان تربخش اثري حضور خود ازي استگزاریس

 از رانهیمد استفاده ویی جوحلراه کار، و کسب مسائل طرح ،یشیاند هم ،یگروه کار عاداب

 گرفته کار به و مطرح توجه قابل قوت نقطه ک یعنوان به تواندیم هاونیسیکمي اعضا ارتباطات

  . شود

3s: ؛يقوی المللنیب ارتباطات ایجاد براي باال پتانسیل 

 شده شناخته جهان سراسر دري اقتصادي هاتشکل نیترمهم عنوان بهی زرگانباي هااتاق

 در باشند،یم خود کشوري هادولت با کینزد ارتباطاتي دارا نکهیا ضمن هااتاق نیا. هستند

  . هستند گذار اثر اریبس خودي اعضاي هاتیفعال جهت به دادن سو و سمت

 به رای اسیسي هاانیجر از گرفتن فاصله و تیلفعا میحر تیرعای بازرگاني هااتاقی طرف از

 منازعات و هابستانبده از فارغی المللنیب ارتباطات در رو نیا از و اندرفتهیپذ اصل ک یعنوان

-یمي بسترساز خودي اعضاي برا و نموده تالش شتریبی چابک و باالتر مانور قدرت بای اسیس

  . کنند
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 ارتباط جادیا ضمن تیمز نیا از تواندیم و ستین یمستثن قاعده نیا از زین تهران اتاق

 تا دینما فراهم رای داتیتمه و التیتسه کشورها گرید در خود انیهمتا با افته یسازمان و منظم

 .ابند یحضوری جهاني بازارها دري شتریبیی توانا با بتوانند اعضا

4s :معتبر؛ و گهماهن منسجم، مدیریت و ریاست از برخورداري 

 قبول قبال و روشني حد در سازمانهای بخش اثر و تیموفق در تیریمد نقش تیحساس

  . ندارد وجود آن مورد دری بررس و بحث بهي ازین که است

 گاهیجاي دارای مل اقتصاد کالن ساختار در و است بزرگي اقتصاد تشکل ک یتهران اتاق

 کارکنان ندگان،ینما اتیه اعضا، نزد رشیپذي دارا وي قو تیریمد از چنانچه لذا است،ي اژهیو

-گونه به همی بازرگاني هااتاق سازمان. شد خواهد رانده انزوا گوشه به نباشد برخوردار جامعه و

 ساختن محقق و کندیم طلب را گوناگوني هاحرفه و اتیروح با رانیمد ازی ائتالف که استي ا

  . باشد آنی عال رانیمد انیمی بزرگي هاچالش شیدایپ سبب تواندیم امر نیا

 نامخوش اشخاص آني دیکل رانیفردمد فرد اوال داشت اذعان توانیم تهران اتاق مورد در

 به کهي طور به کنندیم نقشي فایا هماهنگی بیترک در رانیمد نیا اًیثان هستندي معتبر و

 وی دولتي هاتگاهدس با سازنده ارتباطات سمت به را اتاق قادرندیی هایژگیو نیچني اتکا

ی خصوص بخش از تیحما در کار و کسب مناسبي فضا آوردن فراهم با و دهند سوق هاتشکل

  . ندینما خدمتیی باالی اثربخش ویی کارآ با

5s :؛یعالي امشاوره امکانات از برخورداري 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 را مثبتی ژگیو نیا علت. است برخورداری خوب اریبسی مشورت امکانات از اتاقی کل طور به

 اًیثان دارد، اریاخت در رای مجرب و  خبره نیمشاور اتاق اوالً که کردی ابیارز نینچنیا توانیم

 طرف توانندیم خاص طیشرا در ندگانینما اتیهي اعضا وی تخصصي هاونیسیکمي اعضا

 وی صتخصي هاتشکل از موضوع به بسته تواندی ماتاق ثالثاً رند،یگ قرار اتاق مشورت

 لزوم صورت در نکهیا باالخره و دینما دعوت هاونیسیکم جلسات در شرکتي برا صاحبنظران

  . دینما مرتفعي سپاربرون قیطر از را خودي امشاره ،یمشورتي ازهاین تواندیم

 ساختن برآورده نهیزم در خودی عال امکانات پشتوانه به است قادر اتاق بیترت نیا به

-تیریمد و قوه سه مسووالن مشورت طرف خود، فیوظا و اهدافي استار دری مشورتي ازهاین

 .رساندي ار یگوناگون ابعاد و هانهیزم دری خصوص بخش به انیم نیا در و ردیگ قرار استاني ها

6s: ؛يقوی مال منابع ازي برخوردار 

 صدور. است برخورداریی باال تیاهم از که استیی هايتصد از نوع دو دارعهده تهران اتاق

 و است مهم بازرگانانیی شناسا جهت از نکهیا ضمن اتاق، توسط مبدای گواه وی بازرگان کارت

ي آور جمع نهیزم و اسباب د،ینمایمي ریجلوگی بازرگان عرصه بهي ارحرفهیغ اشخاص ورود از

  . سازدیم ایمه زین راي آماري احصا و اطالعات

 بیترت نیا به است،ی بازرگان کارت افتیدر مقدمه اتاق در تیعضو که آنجا ازی طرف از

 . رودیم شمار به اتاقي اعضا شیافزای اصل عاملی بازرگان کارت صدور
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 اگرچه تهران اتاق. است سازمان آنی مال وسع ،یسازمان هري توانمندي هاشاخص ازی کی

-بالقوه از و شدیندیبي اچاره نآي برا دیبا و ستین برخوردار متنوعی مال منابع از حاضر حال در

 که آنی مال نیتامی اصل منبع اما ببرد، بهره امر نیا دریی گشاراهي برا نهیزم نیا در خودي ها

 کارت دارندهي اقتصادي هابنگاه اتیمال هزار در سهی عن یاست شدهی نیبشیپ قانون در

 را اتاق دست و است شده نهیمز نیا در اتاقي توانگر باعث مستمر منبع ک یعنوان بهی بازرگان

 طور به حاضر حال در شودیم اضافه. گذاردیم بازی مال نیتام ازمندیني هاپروژهي اجراي برا

 . شودیم افزوده اتاقي اعضا به عضو 50 روزانه متوسط

 و حقیقی بازرگانی کارت دارندگان عضویت حق هايمحل از اتاق درآمد نکهیا حیتوض

 خدماتی درآمدهاي برخی و مالیاتی هزار در سه دریافت مبداء، گواهی فرمهاي صدور حقوقی،

  .گرددمی تامین

7s: اقتصاد صداي عنوان بهی جمعي هارسانه با مستمر و مناسب ارتباط داشتن.  

 و رشدي براي ساز بستر وی خصوص بخش از تیحما دري موثر نقش اتاق است قرار اگر

 نیهمچن. بپردازدي روشنگر به نهیزم نیا در بتواند دیبا باشد داشته رکشوي اقتصاد توسعه

 مسوالن به خودي هادگاهید اطالعات رساندن و حیناصحي هااستیس    به اتاق موقع به واکنش

  . استی جمعي هارسانه با مناسب ارتباطات وجود مستلزمي اقتصاد رانیگمیتصم و
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 به تواندیم راه نیا از و دارد قرار هارسانه توجه وردم اریبس اتاق گفت دیبا نهیزم نیا در

 اصالحات وی خصوص بخش نقشي ارتقا کار، و کسبي فضا بهبود در خودي استهایس شبردیپ

  .دینما کمکی مل اقتصاد دري ساختار

 : W - ضعف نقاط

1W :اتاق؛ در مناسب التیتشک فقدان  

 اتاق استحاله دری طوالن مدتي برا اتاق نیا دهد،یم نشان تهران اتاق خچهیتار آنچنانکه

. باشد محرومی نیتکو و مستمر رشد از آن ساختار که استی عیطب و است بردهیم سر به رانیا

 فرصت از که است بوده برخورداریی باال رشد چنان از خود شیباززا کوتاه مدت دری طرف از

  . است شده لغافی سازمان مجددی مهندس و ساختار دیتجد

 ساختار تنها نه کماکان اتاق، التیتشک اصالح جهت دریی هاتالش رغمیعل بیترت نیا به

 داریپا رشد موانع ازی ک یخود بلکه ندارد، را آنی فعلي ازهاین بهیی پاسخگو تیظرف آنی فعل

  . رودیم شمار به آن

 بري استراتژ ریتاث به توجه با ژهیو به آن دري بازنگر ضرورت وي امساله نیچن وجود

 اصطالحات اتاق، کیاستراتژ برنامه موفقي اجرا کهی معن نیا به. شودیم دایهو ساختار

  . ساخت خواهد ریناپذ اجتناب را آني ساختار

2W :متخصص؛ی انسان نیروي کمبود  
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 انجامي برای کاف تجربه و مهارت از کارکنان اتاق، جاري امور به توجه با حاضر حال در

 و نعمت یکی فیک انسانی منابع از برخورداري که دانست دیبا اما. برخوردارند محوله وظایف

 آن ریخط تیمامور و اهداف به توجه با ژهیو به اتاق، اصلی سرمایه و است نشدنی تمام سرمایه

 مسیست و انسانی نیروي آموزش نیرو، جذب فرآیند. باشد کارآمد انسانی نیروي بایستمی

 توجه مورد اتاق در اگرچه باشد مؤثر و مفید انسانی نیروي کیفیت در تواندمی که یابیارزش

  .دارد فاصلهی لیخ شرفتهیپ مرحله با اما گرفته قرار

ی سازمانده بر اتاق اندازچشم دیتاک به توجه با اتاق دری انسان منابع توسعه لزوم موضوع

  .ابدییمي ترفزون تیاهمی انسان منابع کارآمد

3W :اتاق؛ي هايریگمیتصم و جلسات در سهیرئ اتیه رنگ کم حضور  

 بهره ازیامت نیا از چنانچه اما است، هماهنگ و منسجمی بیترکي دارا سهیرئ اتیه اگرچه

  . آورد نخواهد ارمغان به اتاقي براي سود چیه ازیامت نیا نشود، گرفتهی کاف

 سهیرئ اتیه دارند انتظار اتاق نفعانیذ که دیگرد مشاهده مدهآ عمل بهي هایبررس در

 در سهیرئ اتیهي اعضا حضور که رو آن از ژهیو به.  باشد داشته مجموعه باي شتریب تعامل

 طرف از آنها درآوردن اجرا به دیام و طرف ک یاز هامیتصم اعتبار بر تواندیم هايریگمیتصم

  . شود شتریب گرید

4W: اتاق؛ ندگانینما اتیه خصوصی و دولتی بخشي اعضا بین سازنده تعامل و صداییهم عدم  
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 هیات اعضاي تعداد. دارند قرار رئیسه هیات و نمایندگان هیات اتاق، التیتشک راس در

 وزارت از نفر 10 ترکیب با وزرا انتصاب به نفر 20 که باشدمی نفر 60 تهران اتاق نمایندگان

 سال 4 مدت براي اتاق اعضاي انتخاب به نفر 40 و معادن و صنایع وزارت از نفر 10 و یبازرگان

  .شوندمی انتخاب

ی اصل ندگانینما که استی بازرگاني هااتاق لیتشک قانون مثبتي هایژگیو ازی ک ینیا

 غرض. است داده قرار هااتاق ساختار دری خصوص بخش نخبگان کنار در را اقتصادی دولت بخش

 نیا با. است بودهی خصوص وی دولتي هابخش تعاملي برا الزم نهیزم جادیا کار نیا از انونگذارق

 راي گرید عامل شدند، داده شرحی قبل ضعف نقاط در که کنندهفیتضع عامل دو به دیبا همه

 مورد سازنده تعامل ویی صداهم االشعارفوق  نخبگان و ندگانینما نیب نکهیا آن و مییفرایب زین

  . ندارد وجود انتظار

ي هاتیمز ازی ک یو است فعالي هاونیسیکم وجود اتاق، مهم قوت نقاط ازی کی یطرف از

 مربوط نامهنییآ با مطابق که باشدیم آنها در ندگانینما اتیهي اعضا تیعضو ها،ونیسیکم نیا

 باشدیم مطرحی اساس ضرورت ک یعنوان به که آنچه اما. شوندیم آن واردی انتخابات رقابت با

ي معنو عوامل نبود دیشا و فراواني هامشغله لیدل به ندگانینما اتیهي اعضا که است نیا

 نیا و هندینم نشان خود از هاونیسیکم در حضوري برای چندان رغبت اتاق، هیناح ازی زشیانگ

  . کاهدیمي ریچشمگ حد تا ونهایسیکمی بخش اثر از مساله

5W: اتاق؛ در بازرگان بانوان و جوانان به مربوط امور شبردیپ دری برنامگیب  
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 از رانیا تیجمعی طرف واز دهندیم لیتشک زنان را کشور تیجمع ازی مین کهی حال در

 کسب تیوضع انگرینما کهی مشخص اطالعات چگونهیه اما است، جهاني هاتیجمع نیترجوان

 انهیسالي هابودجه در سال هر رو نیا از. ستین دسترس در باشد جوانان و بانوان انیم در کار و

 گرفته نظر در جوانان و بانوان انیم در کار و کسب رونق منظور بهی خاصي هابودجه کشور

ی خال امر نیا به مربوطي هايریگمیتصم وي استگزاریس دری خصوص بخش گاهیجا اما شود،یم

 . است

 آن هدف که است شده داده صیتخص خانه در شتغالاي برای توجه قابل بودجه زین راًیاخ

  . است بانوان اشتغال سطح شیافزا

 اتخاذ خصوص نیدرای منطقي هااستیس اگر که میدار جوانان مورد در را امر نیهم مشابه

ي سازنهیزمی نیکارآفر رشد و  توسعهي برا عمالً شود گذاشته اجرا موقع به زیآمتیموفق و

  . شد خواهد

 جادیا که ردیپذیم صورت نیکارآفر زنان به خدمتي برایی هاتیفعال هرانت اتاق در

 است مهم که آنچه اما هستند، جمله آن از بازرگان بانوان به آموزشي برگزار وی رونیب ارتباطات

 از برنامه ک یوجود لزومي برای شاخص عنوان به حاضر حال در که تهاستیفعال نیای خروج

  .باشدی م بازرگان جوانان و بانوان از تیحماي برا شدهنییتع شیپ

 6W: ان؛یمشتر و اعضاء با منظم و موثر ارتباط عدم  
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-یم جو و جست را تیمدن ما متحول جامعه کهی تیموقع در اطالعات، و ارتباطات عصر در

 شارکتمي بسترها جادیا در و است ارتباطاتی اصل عناصر و اجزا از کهی عموم روابط کند،

 و جنس رایز باشد،یم دارعهده راي ریخط رسالت دارد،ي ادیبن وي نهاد نقشی نیع وی ذهن

 امر. استی تبادل وی تعامل ،یارتباط عمده طور به آني هاتیفعال و فیوظا مجموعه تیماه

 است،ی عموم روابط مستمر فیوظا و کردهایرو نیمهمتر از کهی رساناطالع قیطر از مشارکت

 .شودیم محقق

 تیفعال روند نیا شود،یم تردهیچیوپ ترنیسنگ آن فیوظا و عتریوس روز به روز تهران اتاق

  . کندیم برقرار کترینزد روابطی دولت ارکان زین و اعضا اتاق، انیم و کرده متحول را آن گوناگون

ی واملع ازی کی. باشد رغبت و مهر ازي عار و سرد اتاقي اعضا ارتباطات که ستین ستهیشا

ي ار یهدفشان به دنیرسي برا را آنها و دارد ارزش و تیاهم فرد و گروه هر سرنوشت در که

 عمده نقش پس. دارند کار و سرو آن با که استی موسسات و افراد با آنها رابطه تیفیک دهد،یم

  .است اتاقي ها تیواقع به اعضا اذهان کردن کینزد و ،کاهشی عموم روابط

 تا هرچند. است گرفته قرار غفلت مورد اتاق دری معمو روابط از الزم تیحما همه، نیا با

 و ارتباطات افزون روز توسعه که است مشخص اما است آمده عمل به زینی اقدامات کنون

 متناسبي ریتاث آن در نتوانسته  تهران اتاق روزافزون رشد و طرف ک یاز کشور در اطالعات

 . باشد داشته
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  المللبین

7W: ي هااتاق و مبدای گواه اسناد صادرکنندهي هاسازمان با تهران اتاقی ارتباط ستمیس ضعف

 شهرستان؛

 المللبین بازرگانی اتاق ضوابط و ملزومات برابر تجاري اسناد تائید و مبداء گواهی صدور

)I.C.C(، باشدیم تهران اتاق وظایف اهم از  

 ارائه و شهرستانها اتاقهاي امضاي تائید و تاقا اعضاي تجاري اسناد امضاي تائید همچنین 

 یا و تلفنی صورت به مذکور اتاقهاي مبداء گواهی واحد مسئولین به آموزش و ايمشاوره خدمات

  .شودیم انجام تهران اتاق در حضوري

 با مرتبط هايشرکت و هاسازمان با بتوان آن قیطر از که کامپیوتري شبکه یک اتاق در 

 حصولي برا نقل و حمل هايشرکت بازرگانی، سازمان گمرك، جمله از داءمب گواهی صدور

 گواهی صدور از جلوگیريي برا شهرستان هاياتاق و مبداء گواهی صدور صحت از نانیاطم

  .ندارد وجود نمود، برقرار ارتباط تکراري مبداء

 و مبدای گواه صادرکنندهي هاسازمان بای ارتباط ستمیس بعد از تهران اتاق بیترت نیا به

  .است ضعف دچار شهرستان هاياتاق

8W :از مناسبي ریگبهره عدم IT  ؛یتیریمد نینوي هاسیستم و  

 خود تیمامور موفق انجام و فیوظاي اجراي برا که استیی هاسازمان جمله از تهران اتاق  

 مبدا با اگرچه بعد نیا از. است ازمندینی کیالکترون حاًیترج وي قوی تیریمدي هاستمیس   به

 جزو آن مجددي ایاح زمان احتساب با اما است،ی طوالن قدمتي دارا تهران اتاق س،یتاس زمان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
169 

 

  موسسه معین تجارت
  المللبین

 ناخواستهي هاچالش با زین کوتاه زمان مدت نیهم در و شودیم محسوب جواني سامانها

ی تیریمدي هاستمیس است نتوانسته هنوز آن رانیمد نشیب رغمیعل لذا و است، بوده مواجه

 . دینما هیتعب را آنها کردنی کیالکترون و نینو

 :O _ ها فرصت

1O :ایران؛ اسالمی جمهوري اساسی قانون 44 اصلي هااستیسي اجرا قانون بیتصو  

 سرآغاز ایران، اسالمی جمهوري اساسی قانون 44 اصلي هااستیسي اجرا قانون بیتصو 

ي سو از و کندیم فیتعر و میتنظ را دولت اندازه و مفهوم طرف ک یاز که است مهمی تحول

 کشور در گذاريسرمایه رشد که ویژه به . کرد خواهد ترفراهم رای خصوص بخش رشد بستر گرید

  .است اساسی قانون   اصل هاي سیاست هايمولفه نیترمهم   از گذاريسرمایه امنیت ارتقاء و

 مهیا قانون این اجراي براي شرایط و زمینه بازرگانی هاياتاق يهمکار با رودمی انتظار

 از اقتصادي فعالیتهاي عملکرد بهبود براي است راهکاري سازيخصوصی اینکه به توجه با. گردد

 در فرهنگی اشاعه به حقیقی مفهوم در سازيخصوصی لذا بازار، نیروهاي نقش افزایش طریق

 و مجریه قضائیه، گذاري،قانون نهادهاي آن اساس بر هک گرددمی اطالق جامعه سطوح کلیه

 به واگذاري قابل اقتصادي هايفعالیت از بسیاري کـه نمایندمی باور کشور یک آحاد تمامی

 بررسی به شرایط این در بازرگانی هاياتاق هايفعالیت ازي دیگر بخش لذا باشد،می مردم

 .است افته یتخصیص 44 اصل هايسیاست اجراي با رابطه در آن مزایاي و سازيخصوصی
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 و گريتصدي بحث 44 اصل هايسیاست اجراي در اصلی بحث که موضوع این به عنایت با

 و دولت گريتصدي و حاکمیت مرزبندي شناخت به ویژه عنایت لذا است، دولت حاکمیت

ی ک یزین مدنی هايتشکل و خصوصی بخش نقش ارتقاي و افزایش و آن تدریجی سازيکوچک

 به وی کنون طیشرا در که باشدیم تهران اتاق ژهیو بهی بازرگاني هااتاقي هادغدغه از گرید

  .است داده شیافزا نهیزم نیا در را اتاقي هاتیفعالی اثربخش امکان مذکور قانون پشتوانه

2O : نزدیک به پذیرش عمومی اتاق به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادي بخش خصوصی با

 عضو در جایگاه پارلمان قانونی بخش خصوصی متشکل از نمایندگان کلیدي و نخبگان 30000

  منتخب بخش خصوصی؛ 

 و بازرگانان از متشکل حقوقی و حقیقی شخص  60000 بر بالغ جمعاً حاضر حال در

 این از که باشندمی کشور معادن و صنایع و بازرگانی اتاقهاي عضو معادن و صنایع صاحبان

  .است تهران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق به متعلق عضو 30000 به نزدیک تعداد

 ترینمهم و ترینقدیمی ترین،بزرگ سال، 80 از بیش ايسابقه با تهران، بازرگانی اتاق

 موجبات آوردن فراهم و کمک هدف با تهران اتاق .رودمی شمار به ایران اقتصادي هايتشکل

 کشاورزي معادن، صنایع، مدیران عقاید و آراء بیان و افکار تبادل کشور، تصادياق توسعه و رشد

 در خصوصی بخش مشارکت و حضور و خصوصی بخش تقویت و توسعه هدف با و بازرگانی و

 خدمات ارائه و دولتی مراجع به کارشناسی نظرات ارائه اقتصادي، ریزبرنامه و سیاستگذار مراجع

 و بازرگانی کارت تمدید و صدور جمله از مهمی وظایف قانون، و دیدهگر تشکیل اتاقي اعضا به
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 در بازرگانی هاياتاق نقش مهمتر همه از اما است، سپرده بازرگانی هاياتاق به را مبدا گواهی

  . است بوده نظام مدیران و گانهسه قواي نیمسوول به مشاوره دادن

 به و فرصت ک یعنوان به مزبور تیموقع از استفاده با رودیم دیام فوق حاتیتوض با

 که میباش آن شاهدي زود به حیصحي هايزیربرنامه و مناسبي هاياستراتژ نیتدو پشتوانه

ي فایای مل اقتصاد صحنه در اثربخش و کارآمد اریبس نهادمردمی سازمان عنوان به تهران اتاق

  .دینما نقش

3O :کالن؛ سطح در کار و کسب مشکالت و مسائل هب کارشناسی رویکرد لزوم درك  

 به که چرا اند،شده واقع توجه مورد شیپ از شیب ریاخ دهه در ژهیو بهی بازرگاني هااتاق

 با نظر تبادل و مشورت بدون کهیی هایاستگزاریس و هايریگمیتصم که است شده ثابت تجربه

 الزمي کارآمد و صحت از وندشیم اتخاذی خصوص بخش نخبگان و تشکلها کاران اندر دست

 تجربه نیا دستاورد ریاخ سال چند دری بازرگاني هااتاق   به دولتمردان اقبال. ستندین برخوردار

 صنایع، مدیران عقاید و آراء بیان و افکار تبادل با توانیم آمده فراهم فرصت نیا در. است بوده

 صنعت، بازرگانی، خدمات بازرگانی، نهزمی در مشورتی نظر ارائه بازرگانی، و کشاورزي معادن،

 منظم برگزاري قوه، سه سران به المللیبین و داخلی اقتصادي امور کلیه و کشاورزي معدن،

 بخش مستقیم گفتگوي امکان و سازنده تعامل فضاي ایجاد منظور به مسئولین با جلسات

 هدف با و ورکش اقتصاد در خصوصی بخش نقش بازخوانی جهت در کشور مسئوالن و خصوصی

  .نمودي اسازنده اقدامات خصوصی بخش تقویت و توسعه
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

4O :تیفعال بر موثری اسیس وی اجتماع ،ياقتصاد دهیعد مسائل حلي برا اتاقي باال تیظرف-

  ؛یخصوص بخشي ها

 از تیحماي راستا در ،یخصوص بخشی اصلی حام و قوه سه مشاور عنوان به تهران اتاق

 کشور و استان اقتصاد توسعه راه فرا مشکالتیی جوحل راه تین با وی خصوص بخشي بنگاهها

 عنوان به باال تیظرف با تواندیم خود ششگانهي ونهایسیکمی کارشناس وی تخصص کمک با و

 آن، دری خصوص وی دولتي بخشها نخبگان حضور از استفاده و اتاقی مشورتی اصلي بازو

 رفع وي روانساز با تا کند، هیارا وی نیبشیپ را مناسبي هکارهارا و تالش مختلفي هانهیزم

 با نظر تبادل وی بررس جمله از. شود فراهمي اقتصادي بنگاهها توسعه و رشد نهیزم مشکالت،

 مانند قانونگذار مراجع در مطرحي هانامهنیآئ و طرحها ح،یلوا خصوص دری دولت کارشناسان

 کار دستور در توانندیم دولت، اتیه و نظام مصلحت صیتشخ مجمع ،یاسالمي شورا مجلس

 .رندیگ قرار

  :زیر کمیسیونهاي و سازمانها و مجامع در تهران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق عضویت

Ø المللی؛بین داوري کمیته  

Ø گمرك؛ اختالف حل کمیسیون 

Ø اجتماعی؛ تامین سازمان اختالف حل کمیسیون 

Ø تی؛مالیا امور اختالف حل کمیسیون 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

Ø استان؛ معدن و صنعت کارگروه 

Ø تهران؛ استان غیرنفتی صادرات توسعه کارگروه 

Ø و ایران آلمان، و ایران عراق، و ایران معادن، و صنایع و بازرگانی مشترك هاياتاق 

 و ایران سوئد، و ایران روسیه، و ایران ایتالیا، و ایران ارمنستان، و ایران استرالیا،

  کانادا؛

 با و دهد مثبت پاسخ کردیرو نیا و باور نیا به تا است آورده فراهم را یمناسب فرصت زین

 در قضائیه و مجریه مقننه، قواي به مشاوره و سازيتصمیم فرآیندهاي در خود حضور تقویت

 اقتصادي توسعه و رشد  و کار و کسبي فضاي مساعدساز موجبات آوردن فراهم و کمک جهت

  .دینما تالش کشور

5O :؛ياقتصاد استگزارانیس نزد اتاق تعامالت بودن رسیاسییغ دییتا  

 در نطوریهم و دارند قراری اسیرسیغي هاسازمان زمره دری بازرگاني هااتاق اگرچه

ی دگیتندرهم لحاظ به اما شود،ینم اشاره زینی اجتماعي کردهایرو شمول به آنها تیمامور

- چارچوب تیرعا با ریناگز ،یاسیسي دادهایرو وی جتماعاي هادهیپد باي اقتصادي هاستمیس

ي وزرا ،يجمهور استیري نامزدها مراجعه. شوندیم وارد زین ایقضا نوع نیا به الزمي ها

 بخش انتظارت طرح وی ردولتیغي هاسازمان نیا به شورا مجالسی انتخاباتي رقبا وی احتمال

 .ردیپذیم صورت رونیهم ازی خصوص
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 به آنها تیفعال است ممکن چه اگر و هستندي اقتصادي هاتشکلی ازرگانبي هااتاق پس

ي خودداری اسیسي هاحوزه به ورود از اما باشد، اثرگذاری اسیسي هاعرصه در میرمستقیغ طور

 عنوان به را موضوع نیا دیجد تیریمد استقرار و تحوالتي سر ک یاز بعد تهران اتاق. کنندیم

 جهت نیا رادر نیمسوول اعتماد است توانسته جهینت در.  است ادهد قرار توجه مورد اصل کی

  . دینما جلب

 نخبگان جمع در مقامات نیا منظم حضور وي کشور مقامات با اتاقی عال تیریمد ارتباط

 میتصم ک یقبال در اتاق چنانچه بیترت نیا به. گذاردیم صحه ادعا نیا بری خصوص بخش

 موردی کارشناس دید هیزاو از صرفاًي ریگموضع نیا د،ینما نظر اظهار و گرفته موضعي اقتصاد

  . ابدییم شیافزا آنی بخش اثر بیضر لذا و ردیگیم قرار توجه

ي زیربرنامه وي استگزاریس مراجع در اتاق بخش اثر حضور به توانیم بیترت نیا به

  . بست دیامي اقتصاد

6O :کشور؛ي اقتصاد وی اسیس تختیپا در استقرار   

 از نیمی از یش. دارند سکونت تهران استان در) نفر ونیلیم 4/13 معادل (کشور تیجمع % 19

  .دارد قرار  استان این در کشور آزادراههاي

 40 کشور، کل مصرف بازار درصد 40 صنایع، درصد 30 داراي تهران استان اقتصادي حیث از

 و کشاورزي بخش در. است ایران کشور لک هاي تعاونی درصد 40 و غذایی صنایع درصد
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 را آن ازی بخش و تولید را کشور کل گیاه و گل تولید از درصد 44 کشاورزي، صنعت و دامداري

  .کند می صادر نیز کشورها از برخی به

 تهران استان در نیز بانکی تسهیالت از% 52 و تامین تهران در کشور بانکی منابع% 48 

 کل اقتصادي قدرت سوم یک از بیش تنهایی به تهران استان که تگف توان می. شودمی مصرف

  . باشدیم دارا را ایران کشور

 آني برا رایی استثنا تیمز ک یتهران، اتاق استقرار محل که داستیپ ناگفته بیترت نیا به

 .است نموده جادیا

            :T_ تهدیدات

1T :با اتاق ایران؛ نبود سیستم تعاملی تعریف شده   

حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوري است و 

اتاق شهرستانها داراي شخصیت حقوقی بوده و در امور اداري و مالی خود بر اساس مقررات 

 .باشندمی   مربوطه مستقل 

 فعالیت و شرح وظائف آن با تهران مانند سایر شهرستانها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه

  .بقیه اتاقها یکسان است

ها و هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهاي سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه

  .شودسندیکاهاي وابسته به اتاق تشکیل می

  .باشدارکان اتاق شهرستانها عبارتست ازهیات نمایندگان و هیات رئیسه می
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

ها و نظارت عالی بر اجراي صحیح آنها در هاي کلی اتاقمشیخطعیینگذاري و تاما سیاست

قالب قوانین و مقررات مربوطه و رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاقها در خصوص کیفیت 

  .فعالیت و نحوه بهبود امور آنها در اختیار اتاق ایران است

 و صنایع و بازرگانی تاقا جدید قانون اسالمی شوراي مجلس 1369 ماه اسفند 15 تاریخ در

 تصویب به 1370 ماه فروردین 6 تاریخ در که کرد تصویب تبصره 19 و ماده 32 در ایران معادن

قانون، که باید وزارت بازرگانی تنظیم نماید،  این اجرائی نامهآئین لیکن. رسید نگهبان شوراي

  .ها معلق ماندتهیه نشد و اجراي قانون جدید در پاره اي زمینه

هاي شهرستان از جمله تهران با اتاق ایران،  نظام و ساختار قانونی فعلی ارتباط بین اتاقدر

شود ولی از لحاظ ساختاري کامال شفاف و روشن ارتباطات بر اساس همدلی و وفاق تنظیم می

  .نیست

2T :عنایت به هاي اقتصادي، به ویژه باگیرينداشتن جایگاهی مشخص در مراجع تصمیم

  هاي بازرگانی؛ عدم کارآمدي قانون تشکیل اتاق

ها به طور کلی مشهود است و به دلیل ماهیت قوانین و سازيها در تصمیمجاي تشکل

اند، داراي جایگاه قانونی در تشکیالت کالن مقررات که بر مبناي انحصارات دولتی شکل گرفته

ها از این بابت وضعیت بهتري ه سایر تشکلهاي بازرگانی نسبت باگرچه اتاق. کشور نیستند

  . دارند اما در عین حال فاقد قدرت تاثیرگذاري تقنینی هستند
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

با توجه به یکی از وظائف کلی اتاق تهران در زمینه ارائه نظر مشورتی در امور اقتصادي اعم 

روري جهت نویس قوانین ضگانه ، اتاق به تهیه پیشاز بازرگانی، صنعتی و معدنی به قواي سه

نماید و پیشنهاد به قوه ذیربط و یا شرکت در کمسیونهاي تخصصی و اجرائی و غیره مبادرت می

 حد در هاتالش نیای تمام اما. امور حقوقی نیز به سهم خود در این گونه فعالیتها مشارکت دارد

  .شوند مواجهیی اعتنایب با است ممکن و است شنهادیپ و مشورت ارائه

3T :؛یاجتماع امور و کار وزارت و اجتماعی تامین سازمان با اتاق تعامل نبودن مناسب   

 مرجع که اجتماعی تامین و مالیاتی اختالف حل هیاتهاي در تهران اتاق نمایندگان تیعضو

 بهی اتیمالي هامشاوره و تهایحماي برا رای خوب فرصت است، مالیاتی اختالفات به رسیدگی

 امور وی اجتماع نیتام سازمان دو با اتاق ارتباط نکهیا لیدل به حال نیا با. است دهآور وجود

- ینم و شده محدود شده ذکر موارد به فوق فرصت از استفاده لذا است، افتهین سازمانی اتیمال

 تبادل وی اتیمال وي امهیب مقرراتي بهسازي برا کیاستراتژي هايهمکار حد در را آن توان

  . داد بسطي کاربرد حد در اتیتجرب

4T: الملل؛نیب عرصه در یرانیا بازرگانانی زنچانه قدرت روزافزون کاهش  

 پیشواز به بایستی می آن مزایاي از برخورداري و جهانی تجارت سازمان در عضویت براي

 تغییر مستلزم ماتخد و کاالها بازار به مساوي و آزاد دسترسی جمله از. رفت فراوانی هاي چالش

 و مسائل به نسبت کشور اجتماعی و اقتصادي -سیاسی مدیریت دید و تفکر طرز در بنیادین

 بر رقابتی و آزاد اقتصاد نظام اصول به اعتقاد. باشد می المللی بین و داخلی اقتصادي روابط
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 هاي دستگاه توسط شهروندان فرد فرد  حقوق و آزادي شخصیت، به احترام و شناخت مبناي

 اقتصاد، بر دولت تسلط تدریجی حذف تعهد. است فکري نظام این اولیه مبانی از حکومتی

 یا افراد براي شده ایجاد تصنعی انحصارات و دولتی انحصارات ساالري،دولت تدریجی حذف

 بخش نقش ارتقاي و مدنی هايتشکل همکاري با خاص مناطق خاص، صنایع خاص، نهادهاي

 پذیرفته شرطهاي پیش از مربوط، مقررات اصالح و دولتی خریدهاي انجام نحوه ،)خصوصی

  .است جهانی تجارت سازمان در عضویت مذاکرات در شدن

 حال دري کشورها ژهیوبه جهاني کشورهاي اقتصادی اساس مسائل ازی ک یاقتصاد شدنی جهان

-برنامه ازمندین هدیپد نیا برابر دری جهان جامعه اعضاء ازی ک یعنوانبه ما کشور. است توسعه

 اقتصاد بر ناخواه خواه دهیپد نیا رشیپذ عدم ا یرشیپذ. استی مناسبي ریگمیتصم وي زیر

  . گذاشت خواهد ریتاث ما کشور

 به که است درست نظر نیا اگرچه. جاست بر پا همچنانی جهانی مال بحران آثار عالوه به

 به یجهان یمال بحران تبعات ،یانجه يبازارها با رانیا یمال يبازارها یهمبستگ عدم لیدل

 در یمال بحران يامدهایپ لکن گذاشت، نخواهد ریتاث رانیا یمال يبازارها بر میمستق صورت

 رانیا اقتصاد بر خود یمنف راتیتاث و آورده وجود به کشور يبرا يجد يهاچالش یجهان سطح

  .گزارد خواهد يجا بر را

 کنندهصادر يکشورها درآمد و نفت متیق بر ياداقتص رکود آن تبع به و یمال بحران ریتاث

 رکود لیدل به کشور ینفت يدرآمدها که اکنون. بود خواهد مالحظه قابل ران،یا جمله از نفت
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 از شیب یوابستگ است، افتهی کاهش شدت به است، یجهان یمال بحران از یناش که نفت بازار

 افته،ی شیافزا نفت بازار رونق دنبال به و ریاخ يهاسال در خصوص به که درآمدها نیا به حد

 .است نموده آشکار رانیا یمل اقتصاد يبرا را خود دیتهد

ناشی  اي در نیمه دوم سال جاري خواهیم داشت به میزان قابل مالحظه از این رو  رکودي که 

کاهش درآمد نفت  هاي جاري و عمرانی دولت و ناشی از  هزینه از همین کسري در پرداخت

کند، ثانیا درآمد سه چنین رخداد نامطلوبی اوال مشکالت اعضا را به اتاق منتقل می .ودخواهد ب

  .ابدیدر هزار اتاق بر اثر رکود کاهش می

جانبه تجاري و مالی ائتالف کشورهاي داوطلب نکته دیگر اینکه، استراتژي اعمال تحریم چند

قانونی هم  جرا است و بعد حقوقی واال به وسیله شوراي امنیت که براي اعضاي سازمان ملل الزم

  . دنیا با کشورمان شده است"ماقبل جنگ"ا گزینه یدارد، عمال جایگزین جنگ و 

- هزینه تغییر مناسبات تجاري و مالی، تغییر منفی بازارها، هزینه قیمتی، خسارت زیانبار رتبه

الت جنگی است هاي روانی، حداقل نتایج این نوع جنگ و یا ح و هزینهيبندي ریسک کشور

  .که به ما تحمیل شده است

صدور  متعدد غیراقتصادي از جمله لغو جلسات چند جانبه در کشور هدف، عدم هاي تحریم

روابط، جلوگیري از  روادید براي گروهی از افراد آن کشور، فراخوانی سفرا و کاهش سطح

با هر نوع میزبانی جلسه المللی، مخالفت  بین هاي ها و سازمان پیوستن آن کشور به کنوانسیون

.. .ها، قطع و گذاري هاي مالی و سرمایه ها، تامین اعم از وام ها سیاسی در آن کشور، قطع کمک
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 که برخی در مورد ایران اعمال شده و بخشی نیز در خط روند قرار دارند هم ما را  به قبول

  . سطح نامطلوبی از زندگی در یک اقتصاد منزوي وا داشته است

5T: بر فعالیت بخش خصوصی؛    اثرات نامطلوب مسائل سیاسی و اجتماعی کشور  

 در منطقه 17 از 16 در جهان و رتبه 150ایران از لحاظ آزادي اقتصادي داراي رتبه 

در ایران به دلیل دسترسی دولت به درآمدهاي حاصل از ثروت . شمال آفریقاست/ خاورمیانه 

  از نفتی، تمرکز بسیاري 

هاي گسترده در بازارهاي کاال، هاي مهم اقتصادي در دست دولت است و با دخالتفعالیت

کار، پول و سرمایه، نقش بسیار مهمی در تعیین عملکرد اقتصاد کشور و توزیع ثمرات رشد آن 

  . دارد

آزادي تجاري، آزادي کسب و کار، . اقتصاد ایران از جوانب زیادي غیرمستقل و غیرآزاد است

گذاري، آزادي مالی، حقوق مالکیت و رهایی از فساد، عواملی هستند که در ایران سرمایه زادي آ

اخذ مجوز کسب و کار شدیداً تحت تاثیر برخی از مقررات و قوانین ناکارآمد . بسیار ضعیفند

  .فساد نیز بسیار شیوع پیدا کرده است. باشدمی

یستند، بلکه معموال شرایط معینی آنها را به گاه تصادفی نهاي اجتماعی هیچمسائل یا بحران

چه بسا که . شودشان جامعه اقتصادي دچار  بحران و تشویش میآورند و  با پیداییمی وجود

هاي این شرایط و عوامل از عوامل اقتصادي تاثیر پذیرفته باشند و یا در نهایت بر شاخص

کشور بر مجموع ساختها و نهادهاي در حال حاضر، مسائل اجتماعی . اقتصادي اثرگذار باشند
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

-چنین شرایطی تهدید جدي را متوجه کسب و کار اعضا می. گذارندجامعه اثرات نامطلوبی می

  .سازد که طبیعی است مشکالت فراوانی را نیز براي اتاق به دنبال خواهد داشت

  :ممکن يهاياستراتژ ياحصا

 به خارجی يتهدیدها و ها فرصت و داخلی ضعف و قوت نقاط چهارگانه يهامولفه تقابل با

 هاي استراتژي ،)2 (شماره جدول با مطابق و شد داده حیتوض فصل نیهم غازآ در که یبیترت

WT ، ST ،SO  و WO ندیآیم دست به.  

  تهران اتاق -SWOT خام ماتریس -)2 (شماره جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :S _ قوت نقاط

1s :تیظرف از ثرترمو استفاده امکان-
 در اعضا از تیحما و مشاورهي ها

  اجتماعی؛ تامین و مالیاتی مسائل
2s :از تراثربخشي برداربهره امکان 

ی تخصصي هاونیسیکمي هاتیظرف
ي هايگزاراستیس بهبود جهت در اتاق

 کشور؛ي اقتصاد

3s: اتارتباط ایجاد براي باال پتانسیل 
 ؛يقوی المللنیب

4s :مدیریت و ریاست از برخورداري 
 معتبر؛ و هماهنگ منسجم،

5s: ي امشاوره امکانات از برخورداري
 ؛یعال

6s: ؛يقوی مال منابع ازي برخوردار 

 :W _ ضعف نقاط
W :در مناسب التیتشک فقدان 

 اتاق؛
W :متخصص؛ی انسان نیروي کمبود  
W :در سهیرئ اتیه رنگ کم حضور 

 اتاق؛ي هايریگمیتصم و جلسات
W :سازنده تعامل و صداییهم عدم 
 خصوصی و دولتی بخشي اعضا بین
  اتاق؛ ندگانینما اتیه

W :امور شبردیپ دری برنامگیب 
 و جوانان کار و کسب به مربوط
 اتاق؛ در بازرگان بانوان

W: با منظم و موثر ارتباط عدم 
 ان؛یمشتر و اعضاء

W: اتاقی ارتباط ستمیس ضعف 

O&T 

S&W 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

7s :با مستمر و مناسب ارتباط داشتن 
 صداي عنوان بهی جمعي هارسانه
 .اقتصاد

 صادرکنندهي هاسازمان با تهران
ي هااتاق و مبدای گواه اسناد

 شهرستان؛

8W :از مناسب يریگبهره عدم IT  
 ؛یتیریمد نینوي هاسیستم و

 :O _ ها فرصت

1O :ي هااستیسي اجرا قانون بیتصو
 جمهوري اساسی قانون 44 اصل

 ایران؛ اسالمی

2O :عنوان به اتاقی عموم رشیپذ 
 بخشي اقتصاد تشکل نیبزرگتر
 قانونی پارلمان گاهیجا دری خصوص
 ندگانینما از متشکلی خصوص بخش
 بخش منتخب نخبگان و کلیدي
  ؛یخصوص

3O :به کارشناسی رویکرد لزوم درك 
 در کار و کسب مشکالت و مسائل
 کالن؛ سطح

4O :حلي برا اتاقي باال تیظرف 
 وی اجتماع ،ياقتصاد دهیعد مسائل

 بخشي هاتیفعال بر موثری اسیس
 .یخصوص

5O :تعامالت بودن رسیاسییغ دییتا 
 ؛ياقتصاد استگزارانیس نزد اتاق

6O :وی اسیس تختیاپ در استقرار 
 .کشوري قتصادا

  :SO هاي استراتژي
S1O3 
S2O5 
S1O3 
S3O5 
S3O7 
S3O2 
S6O4 
S7O4 
S5O1 
S5O4  

  :WO هاي استراتژي
W1O   
W1O  
W2O  
W3O  
W4O  
W5O  
W8O  
W7O  
W6O  
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :T_ تهدیدات
1T :با شده تعریف تعاملی سیستم نبود 

 ایران؛ اتاق

2T :در مشخصی گاهیجا ننداشت 

 به اقتصادي، هايريیگمیتصم مراجع

 قانوني کارآمد عدم به تیباعنا ژهیو

 ؛یبازرگاني هااتاق لیتشک

3T :با اتاق تعامل نبودن مناسب 

 و کار وزارت و اجتماعی تامین سازمان

  ؛یاجتماع امور

4T :یزنچانه قدرت روزافزون کاهش 

 عرصه در و یخارج استیس در رانیا

  الملل؛نیب

5T :وی اسیس مسائل نامطلوب اثرات 

 کشور؛ی اجتماع

 :ST هاي استراتژي
S5T2 
S2T5  
S2T2  
S3T4  
S4T5  
S5T5 
S7T5  

 

  :WT هاي استراتژي
W1T 
W1T   
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 با ا یو بود خواهند يتکرار هايژاسترات از یبعض شود،یم مالحظه چنانکه مرحله، نیا در البته

 حال. گرفت خواهند قرار ینیبازب مورد يبعد فصل در که ابندییم یهمپوشان هاياستراتژ ریسا

  . شودیم ارائه ریز شرح به دارند سینوشیپ حکم واقع در که ها،ياستراتژ هیاول فهرست

  : SO يهاياستراتژ

S1O3 : و مسائلیی جوحلراه وی بررس در اتاقی تخصص وی دانشي هاتیظرف از استفاده 

   اجتماعی؛ تامین و مالیاتی مسائل نهیزم در کار و کسب مشکالت

S2O5 : ياقصاد مسائل حل جهت در اتاقی تخصصي هاونیسیکمي هاتیظرف ازي برداربهره، 

 ؛یخصوص بخشي هاتیفعال بر موثری اسیس وی اجتماع

S1O3 : سطح در کار و کسب مشکالت و مسائل نهیزم در کارشناسیي ازهاین بهیی پاسخگو 

   اتاق؛ی تخصصي هاونیسیکمي هاتیظرف ازي برداربهره      با کالن

S3O5 :اتاق؛ تعامالت رسیاسییغ وجهه پشتوانه بهی المللنیب ارتباطات ایجاد 

S3O7 :؛رکشوي اقتصاد وی اسیس تختیاپ در استقرار پشتوانه بهی المللنیب ارتباطات ایجاد 

S3O2 :ندگانینما از متشکلی خصوص بخش قانونی پارلمان عنوان بهی المللنیب ارتباطات ایجاد 

 ؛یخصوص بخش منتخب نخبگان و کلیدي

S6O4 : وی اجتماع ،ياقتصاد مسائلیی جوحلراه وی بررسي براي قوی مال منابع ازي برخوردار 

 ؛یخصوص بخشي هاتیفعال بر موثری اسیس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
185 

 

  موسسه معین تجارت
  المللبین

S7O4 : وی اجتماع ،ياقتصاد مسائل حلي برای جمعي هارسانه با مناسب ارتباط از استفاده 

  ؛یخصوص بخشي هاتیفعال بر موثری اسیس

S5O1 : از استفاه با ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون 44 اصلي هااستیسي اجرا به کمک 

 ؛یعالي امشاوره امکانات

S5O4 : از استفاه با ایران اسالمی جمهوري یاساس قانون 44 اصلي هااستیسي اجرا به کمک 

ي هاتیفعال بر موثری اسیس وی اجتماع ،ياقتصاد دهیعد مسائل حلي برا اتاقي باال تیظرف

  ؛یخصوص بخش

  : ST يهاياستراتژ

:S5T2 ي امشاوره امکانات از استفاده با اقتصادي، هايريیگمیتصم مراجع در حضوري برا تالش

 ؛یعال

:S5T5ي امشاوره امکانات از استفاده با کشوری اجتماع وی اسیس مسائل طلوبنام اثرات کاهش

 ؛یعال

:S2T5 ی تخصصي هاونیسیکمي هاتیظرف  از استفاده با ایران اتاق با تعاملی سیستم بهبود

 اتاق؛

S2T2 : از تراثربخشي برداربهره با اقتصادي هايريیگمیتصم مراجع در اتاق گاهیجاي ارتقا 

   اتاق؛ی تخصصي هاونیسیکمي هاتیظرف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
186 

 

  موسسه معین تجارت
  المللبین

S3T4  :در بازرگانان گاهیجا بهبود منظور بهی المللنیب ارتباطاتي باال پتانسیل از استفاده 

  الملل؛نیب يبازارها

S7T5  :کشور؛ی اجتماع وی اسیس مسائل آثار کاهش منظور بهی جمعي هارسانه با ارتباط   

S4T5  :به توجه با کشوری اجتماع وی سایس مسائل نامطلوب آثار کاهش جهت در تالش 

  .معتبر و هماهنگ منسجم، مدیریت و ریاست از برخورداري

  :WO  يهاياستراتژ

W1O2 : ؛ياقتصاد تشکل نیترمهم و نیبزرگتر حد در و مناسب التیتشکی طراح  

W1O6 : اتاق؛ التیتشک در اطالعاتي آورفن و دانش تیریمد گاهیجا نییتع   

W2O6 : فن و دانش تیریمدي سازادهیپ وی طراح منظور به متخصصی انانسي روین جذب-

   اطالعات؛ي آور

W3O5 : در سهیرئ اتیه رنگ پر حضور قیطر ازي اقتصاد استگزارانیس با اتاق تعامالت بهبود 

  اتاق؛ي هايریگمیتصم و جلسات

W4O7 : اتیه خصوصی و دولتی بخشي اعضا بین سازنده تعامل و صداییهم جادیا 

  کشور؛ي اقتصاد وی اسیس تختیپا در اتاق ندگانینما

W5O2 : تشکل نیبزرگتر عنوان به اتاق در بازرگان بانوان و جوانان به مربوط امور شبردیپ 

   عضو؛ 30000 به کینزد بای خصوص بخشي اقتصاد
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 W6O2 : بخش قانونی پارلمان گاهیجا در انیمشتر و اعضا با منظم و موثر ارتباط توسعه 

    ؛یخصوص

W7O5 : شهرستان؛ي هااتاق و مبدای گواه اسناد صادرکنندهي هاسازمان با ارتباطات توسعه  

W8O6 : اطالعاتي آورفن و دانش تیریمد ژهیو به ،یتیریمد نینوي هاسیستم توسعه. 

  :WT  يهاياستراتژ

W1T1 : اتاق؛ التیتشک در ایران اتاق با تعاملی سیستم تعریف 

W1T3 :دری اجتماع امور و کار وزارت و اجتماعی تامین سازمان با املیتع سیستم تعریف 

 . اتاق التیتشک
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  :دهم فصل

  ییاجرا يهااستیس و نهیبه يهاياستراتژ نیتدو

 از که هستند هاییاستراتژي  نوعاً WT و SO، WO، ST پیشنهادي هاياستراتژي

 امکان کمتر و اند شده تولید سازمانی وندر عامل یک با محیطی عامل یک تعامل و مواجهه

 وجود فوق هاياستراتژي پیشنهاد و طراحی براي داخلی عوامل و خارجی عوامل تمامی به توجه

 ،SO  هاياستراتژي حاصل کالن راهبردهاي و ترکیبی هاياستراتژي مجموعه یک لذا. دارد

ST،WO  و WT که راهبردهایی. گردد یم پیشنهاد ناحیه چهار این مشترك فصل منطقه در 

 سازمان داخلی عوامل و خارجی عوامل تحلیل و تجزیه از حاصله مفروضات مجموعه به توجه با

. هستند اهداف سوي به موجود وضع از حرکت براي اصلی راهبردهاي ،شوند می پیشنهاد

  .است شده ارائه) 3( شماره جدول در یافته بهبود SWOT ماتریس

 بهبود (SWOT)تهدیدها و هافرصت ها،قوت تحلیل و یهتجز -) 3 (شماره جدول

  یافته

   اهداف     
Objective 

  فرصتها
O 

  تهدیدات
T 

  قوت نقاط
S 

  SO راهبردهاي
 

 ST راهبردهاي
S-T 

  ضعف نقاط
W 

 WO  راهبردهاي
 

  WT راهبردهاي
 

  

 ترکیبی راهبردهاي
SWOT  
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  المللبین

 حذف با اهداف، شاخص به توجه با و ادغام یا و حذف رویکرد با پیشرفته SWOT مدل در

 منتخب هاياستراتژي تعداد از عمالً  یکدیگر، در هاياستراتژي از بعضی ادغام و استراتژي چند

  .شوندیم فهرست ریز شرح به اتاق برتر يهاياستراتژ ح،یتوض نیا با. شودیم کاسته

  :برتر يهاياستراتژ 

از ی خصوص بخشي هاتیفعال بر موثری اسیس وی اجتماع ،ياقتصاد مسائلیی جوحلراه )1

ی مال منابع ه پشتوانهبهاي جمعی هاي مشارکتی با رسانهطریق پژوهشهاي علمی و برنامه

  ؛يقو

 ؛یجمعي هارسانه با مناسب ارتباط از استفاده وی بررس جهت )2

 از استفاه با ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون 44 اصلي هااستیسي اجرا به کمک )3

 بهیی پاسخگوي برا اتاقی تخصصي هاونیسیکمي باال تیظرف وی عالي امشاوره امکانات

 کسب بر موثری اسیس وی اجتماع ،ياقتصاد مشکالت و مسائل نهیزم در کارشناسیي ازهاین

  کالن؛ سطح در کار و

-تیظرف از تراثربخشي برداربهره با اقتصادي هايريیگمیتصم مراجع در اتاق گاهیجاي ارتقا )4

 و هماهنگ مدیریت و سه،یرئ اتیه ریاست، از داريبرخور ،یتخصصي هاونیسیکمي ها

   ؛یعالي امشاوره امکانات از استفاده و اتاق معتبر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  ریزي استراتژیک برنامه

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

 

 
190 

 

  موسسه معین تجارت
  المللبین

ي راستا در متخصصی انساني روین جذب و مناسب التیتشکی طراح و ساختار دیتجد )5

  د؛یجدي هاياستراتژي اجرا

 و ارتباطات و اطالعاتي آورفن دانش، تیریمد ژهیو به ،یتیریمد نینوي هاسیستم توسعه )6

 . يمداريمشتر

 ندگان،ینما اتیه در خصوصی و دولتی بخشي اعضا بین سازنده تعامل و صداییهم جادیا )7

  ؛یتخصصي هاونیسیکم و سهیرئ اتیه

 پارلمان عنوان به مرتبطي هاسازمان و هادستگاه بای المللنیب وی داخل ارتباطات توسعه )8

 و کشوري اقتصاد وی اسیس تختیپا در اتاق راستقرا پشتوانه به وی خصوص بخش قانونی

 آن؛ تعامالت رسیاسییغ وجهه

ي اقتصاد تشکل نیبزرگتر عنوان به اتاق در بازرگان بانوان و جوانان به مربوط امور شبردیپ )9

   ؛یخصوص بخش

  .یخصوص بخش قانونی پارلمان گاهیجا در انیمشتر و اعضا با منظم و موثر ارتباط توسعه )10
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 تهران اتاق در متوازن يازیامت روش
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  المللبین

 :دهم یازفصل
  1روش امتیازي متوازن

 اتاق برتر يهاياستراتژ آن اساس بر و شد بحث نیشیپ يهافصل در ياستراتژ نیتدو يهاروش مورد در

 نمودار در. میپردازیم مربوط ینظارت ستمیس و يسازادهیپ یچگونگ به فصل نیا در. شدند مشخص تهران

 . است شده داده نشان هاياستراتژ اصالح و کنترل تینها در و اجرا ن،یتدو ندیفرا) 1 (شماره

  تهران اتاق در ياستراتژ یابیارز و اجرا ن،یتدو ندیفرا -)1 (شماره نمودار

      

1389تیرماه  -موسسھ معین تجارت بین الملل  

The Strategic                    
Management Process

استراتژی 
ب

استراتژی
ه 

Chapter 10
Cooperative
Strategies

استراتژی
د 

جنبھ 
یادگیری

جنبھ 
فرایندھا

مالی جنبھ 
)دستاوردھا(

مشتری  جنبھ
)اعضا(

ای
یھ
ود
ور

 
ک
ژی
رات

ست
ا

یت
ضع

 و
لیل

تح
و 

ت 
اخ
شن

ت 
لعا
مطا

ای
 ھ
جی

رو
خ

ک
ژی
رات

ست
ا

ارزیابی
محیط داخلی

ارزیابی
خارجی محیط ماموریت،    

چشم انداز و
اھداف کلی   

استراتژی تدوین پیاده سازی استراتژی       

اصالحات
ارزیابیبازخورد

عملکرد استراتژی و

استراتژی 
ج

استراتژی 
الف

 استراتژی
و

  
  

                                         
1 BSC: Balanced Score Card 
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هاي جنبه . شود تشریح می1)ظرمن( انداز کلی در قالب چند جنبهدر کارت امتیازي متوازن، آرمان یا چشم

ها برخی سازمان. سهامداران و مالی، مشتري، فرایندهاي کسب و کار و رشد و یادگیري: پرکاربردتر عبارتند از

برخی . کنندهاي امتیازي اضافه مییک جنبه مجزاي دیگر به نام جنبه کارکنان یا منابع انسانی به کارت

  . دهند ترجیح می"جنبه" را به واژه 2" تمرکزناحیه" یا "کانون"سازمان ها واژه 

میان ) پیوندها (3ها در حین ایجاد یک کارت امتیازي متوازن، برقراري روابط علت و معلولیکی از چالشی

این چالش در مورد سازمانی چون اتاق تهران دو چندان . ها و هم میان آنها استمعیارها هم در درون جنبه

  .باشدمی

 :4دگیريجنبه رشد و یا .1

سازد تا ظرفیت خود را براي چابکی و نوسازي بلندمدت جنبه رشد و یادگیري یک سازمان را قادر می

  . رودنیازي براي توسعه و بقا در به شمار میتضمین نماید و پیش
  :5جنبه فرایندهاي کسب و کار .2

  شدن انتظارات سهامدارانکند و منجر به برآوردهاین جنبه فرایندهایی که براي مشتریان ایجاد ارزش می

 .کندگردد را توصیف می و یا ذینفعان می

 : 6جنبه مشتري .3

دهد و چگونگی ارضاي انتظارات و تقاضاي هاي ایجاد ارزش براي مشتریان را شرح میاین جنبه راه

 ممکن  بیان شده است، اما"نگرند؟ مشتریان چگونه ما را می"این موارد با عنوان . کندمشتري را بیان می

                                         
2 Perspective 
3 Focus area 
4 Cause and effect relationship  
1 Learning and growth perspective  
6 process perspective 
5 Customer perspective 
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  المللبین

، "نگریم؟ما چگونه به مشتریان می": است الزم باشد این جنبه شامل نحوه نگرش ما به مشتریان نیز باشد

دهیم؟ یا آیا وفاداري مورد نظر را در مشتریان مثل اینکه آیا ما مخاطبان هدف خود را تحت تأثیر قرار می

  ایم؟ برقرار کرده

  :1جنبه مالی .4

این جنبه صرفا . ها را نشان دهدهاي استراتژیک صورت گرفته در دیگر جنبهاین جنبه باید نتایج انتخاب

هاي ناظر بر عایدات مالی نیست و ممکن است در بعضی از سازمانها از جمله اتاق تهران به جاي شاخص

مد نظر قرار ) غالباً در شکل ارزش مورد نظر سهامداران(هاي مبتنی بر ایجاد ارزش سنتی عملکرد، شاخص

  . دگیر

هاي فرایندها، سیستم. غافل ماند 2هاي معنوي و یا فکريدر برآورد ارزش افزوده، نباید از سرمایه

هاي کارکنان و نفوذ در جامعه و اثربخشی هاي تجاري، مهارتاطالعاتی، محصوالت جدید ارائه شده، نام

 . توانند بخشی از سرمایه معنوي باشندخدمات همگی می

 .نشان داد) 2( در نمودار شماره شماتیکان به صورت تومطالب فوق را می

  

                                         
2 Financial perspective 
4 Intellectual capital  
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  المللبین

   ابعاد چهارگانه-)2(نمودار شماره

 

 

 

  

عملکردیجنبھ ھای 

)اعضا(مشتري

)دستاوردها(مالی

فرآیندها

یادگیري و رشد 

اندازچشم  
اهداف

اهداف مالي براي رسيدن به 
چه منافعی را برای ذینفعان 

فراهم کنیم؟

اهدافرسيدن به براي 
چه تصویری از سازمان 

نشان دهیم؟مشتريان به 

براي رسيدن به 
بايد توانايي اهداف،چگونه 

ورشد را افزايش يادگيري 
دهيم؟

براي رضايت مشتريان ، چه 
؟فرآيندهايي را بايد به کار ببنديم
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  : معیارها •

شوند و معیارهاي تعیین شده در منظرهاي چهارگانه یادگیري و رشد، فرآیندها، مشتري و مالی مطرح می

ن نوع آنها بستگی به نوع فعالیت سازمان تعییروند و گیري میزان پیشبرد در این ابعاد را به کار میبراي اندازه

  .توانند بسیار متفاوت باشند میدیگردارد و از سازمانی به سازمان 

.  شاخص است5 الی 3تعداد معیارها در هر جنبه نباید خیلی زیاد باشد و تعداد مناسب آنها معموالً 

شوند و باید د یا کلمات خالصه میاي از مشاهدات هستند که در قالب اعداشرح فشرده) هاسنجه(ها شاخص

 نمایانگر 2"هاي عملکردمحرك"ها و دهنده حاصل تالش نشان 1"هاي نتایجشاخص"ترکیب مناسبی از 

 نمایش اقداماتول اهاي ارزیابی عملکرد اتاق تهران در جد شاخص .ها در جهت نیل به اهداف باشندپیشران

  .اندداده شده

  :ازن کارت امتیازي متوگیريشکل •

 در این فصل نحوه. انداز و استراتژي به تفصیل مورد بحث قرار گرفتندهاي قبلی، مأموریت، چشمدر فصل

ها در روش ارزیابی متوازن توضیح داده ها و سنجهاجرایی کردن این مفاهیم از طریق انتخاب اهداف، جنبه

 متوازن فرآیندي است که در هر دو جهت بیانگر این مطلب است که نظام ارزیابی) 3(نمودار شماره . شودمی

-تحلیل نتایج به دست آمده در طول زمان ابزاري جهت اندازه. جریان دارد"پایین به باال" و "باال به پایین"

  .گیري میزان اثربخشی اجراي استراتژي در اختیار ما قرار خواهد داد

  

  

  

                                         
1 Outcome measures 
2 Performance drivers 
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 متوازن یابیارز روش از استفاده با مفاهیم ترجمه –) 3(شماره نمودار 

  
  :اندازروابط علت و معلولی میان اهداف و چشم •

انداز و اهداف و همینطور بین اهداف و دشوارترین مرحله روش امتیازي متوازن، تعیین ارتباط بین چشم

و دستاوردهاي مادي ) اعضاء(ادگیري و رشد، فرآیندها، مشتري یابعاد . ها و در نهایت میان معیارهاستجنبه

انداز در جدول شماره روابط علت و معلولی میان اهداف و چشم. اند براي اتاق تهران انتخاب شدهو معنوي،

  .نمایش داده شده است) 4(
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  اندازروابط علت و معلولی میان اهداف و چشم-)4(جدول شماره 

  

 هاجنبه اهداف استراتژیک     اندازچشم

 تاوردهاي مادي و  معنويدس تالش براي بهبود فضاي کسب و کار

افزایی و ارتقاي سطح آموزش توان
اعضا در جهت رونق بخشیدن به 

 کسب و کارشان

  
 ادگیري و رشدی

  
  همه اعضا در فضاي رقابتی،
روان و امن، کسب و کار 
 .پررونقی داشته باشند

هاي ارتباط سازنده با تشکل
 اقتصادي

 فرآیند

دهی کارآمد و توسعه منابع سازمان
 اندازچشم انسانی بر اساس

هاي حساس اتاق در عرصه ادگیري و رشدی
ریزي و سیاستگزاري، برنامه

هاي اقتصادي، گیريتصمیم
بخش حضور فعال و اثر
 .دداشته باش

توسعه نهادینه حضور در مراجع 
ریزي سیاستگزاري و برنامه

 اقتصادي

  
 فرآیند

سازي نقش اتاق در  بستر
رشد و توسعه اقتصادي 

کشور و بهبود رفاه جامعه 
 .پررنگ باشد

  
دي هاي فعاالن اقتصاانتقال دیدگاه

  به مسووالن سه قوه
 

  
 فرآیند

اعضاي اتاق با بازار جهانی 
اي داشته تعامل سازنده
 .باشند

هاي توسعه و تحکیم ارتباط با اتاق
  سایر کشورها

 

  
 فرآیند

توسعه، ایجاد تنوع و تسهیل و 
 سازي خدمات اتاقروان

همه اعضا به ویژه  مشتري
کارآفرینان، اتاق را خانه  

  ایش مستمر تعداد اعضاي اتاقافز .خود بدانند
 

 دستاوردهاي مادي و  معنوي
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  : 1ياستراتژ نقشه •

 به خواهدیم سازمان ک یچطور دهدیم حیتوض که است سازمان ياستراتژ ریتصو واقع در ياستراتژ نقشه

  .کند دایپ دست وستهیپ هم به اقدامات از ياهمجموع قیطر از خود اندازچشم  و اهداف

 شتریب سود به یابیدست منظور به یرقابت يهاياستراتژ انگرینما ياستراتژ نقشه يتجار شرکت ک یدر

 سازمان آن قیطر از که دهدیم نشان را يریمس ياستراتژ نقشه ،یدولت ا ییرانتفاعیغ سازمان در اما. است

 .ببخشد بهبود اهداف به یابیدست ظورمن به را خود عمکرد خواهدیم

 مفهوم شتریب حیتوض منظور به نورتن دیوید و کاپالن رابرت توسط 2001 سال در ياستراتژ نقشه مفهوم

 .دیگرد ارائه متوازن يازیامت کارت یعن یآنها توسط شده ارائه یقبل

 جامع دید ک یآوردن دست هب يبرا که دارد نکته نیا به اشاره ،متوازن يازیامت کارت در متوازن واژه

 . مینیبب را آن مختلف يمنظرها ا یمختلف يهادگاهید از که هست ازین سازمان، ک یعملکرد درمورد

 ،یمال منظر چهار در سازمان کیاستراتژ اهداف نیب روابط را ياستراتژ نقشه يمبنا و شالوده واقع در

 .دهدیم لیتشک يریادگ یو رشد و یداخل ندیفرآ ،يمشتر

 از و دارد کاربرد یدولت ریغ و یدولت يهاسازمان يبرا هم و یانتفاع يهاشرکت يبرا هم ياستراتژ قشهن

) شیافزا ا یکاهش (رییتغ تیقابل نظر مورد سازمان تیفعال نهیزم به توجه با آن چهارگانه يمنظرها که آنجا

 سازمان نهیزم و تیماه به توجه با ،ياستراتژ نیتدو مرحله از پس توانندیم سازمان هر رانیمد لذا دارد،

  .ندینما میترس را سازمانشان تیماه و نوع با متناسب نقشه خود،

 .دهدیم نشان را تهران اتاق ياستراتژ نقشه) 4 (شماره نمودار

 

 

                                         
1 Strategy Map 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 تهران اتاقي استراتژ نقشه -)4 (شماره نمودار

 انداز و اهداف استراتژیکچشم

  

 

  

دستاوردهاي 
 و معنويمادي 

     

  مشتري

 )اعضا(

   

  

 فرآیندها

رشد و  
 یادگیري

 اعضا مشارکت با
ها، درهمایش
ها و یا نمایشگاه

 تورهاي تجاري

بهبود تصمیمات 
اقتصادي و 
 هاسیاستگزاري

حمایت از اعضا به 
 منظور بهبود کسب و

 کار

وفاداري و اطمینان اعضا 
 به اتاق

نوآوري در 
 ارائه خدمات

تسهیل و 
تسریع در 
-خدمت

رسانی به 
 اعضا

 

هاي پژوهش
 اقتصادي

تعامل و همکاري با 
 هاي اقتصاديتشکل

-تدوین دیدگاه
هاي بخش 
 خصوصی

شروع همکاري با 
 هاي جدیداتاق

 

همکاري با 
هاي اتاق

خارجی 
 همکار

تعامل با 
گیران تصمیم

 گانهقواي سه

 موزشآ
جذب نیروي 

انسانی 
 کیفی

اصالح 
 ساختار

 

اندیشی و هم
افزایی با هم

 اعضا
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 : عملکرد سازمانمحاسبه •

. شودمی هاي مهمی است که در نهایت به ارزیابی استراتژي منجر محاسبه عملکرد سازمان یکی از فعالیت

ها را کنند، انحراف از برنامهج واقعی مقایسه میبه هنگام محاسبه عملکرد سازمان، نتایج مورد انتظار را با نتای

مدت و ساالنه هاي بلندکنند و به  میزان پیشرفت در جهت تامین هدفمشخص و عملکرد را ارزیابی می

 . شودتوجه می

ارزیابی استراتژي بر اساس . بینی دقیق داردبخش نیاز به پیشواقیعت این است که یک سیستم کنترل اثر

ها براي ارزیابی تعیین مجموعه مناسب یا دقیقی از شاخص. می و کیفی انجام می شودهاي کشاخص

استراتژي به عوامل گوناگونی از جمله اندازه یا بزرگی سازمان، نوع صنعت، استراتژاي و فلسفه مدیریت 

  . بستگی دارد

بیشتر .  شوده میهاي کمی موجب بروز برخی مسائل بالقوبه هنگام محاسبه عملکرد استفاده از شاخص

- می مدت، تعیین هاي بلندهاي ساالنه، و نه هدفهاي کمی موفقیت سازمان را در مسیر تامین هدفشاخص

توان از آید و نیز میهاي گوناگون حسابداري نتایج متفاوتی به دست میهمچنین با استفاده از روش. کنند

هاي کیفی هم، که از توان از شاخص محاسبه میاز این رو هنگام. هاي گوناگون کمی استفاده کردشاخص

  . اهمیت زیادي برخوردارند، استفاده کرد

-بهره برداري از نقاط قوت داخلی، منظور از محاسبه عملکرد، دستیابی به وضع یا موقیعت بهتر براي بهره

و سرانجام اصالح و برداري از فرصتهاي اصلی خارجی، اجتناب از تهدیدات خارجی، کاهش یا تغییر دادن آنها 

بنابراین، اقدامات اصالحی باید در یک چارچوب زمانی مناسب و در سایه . بهبود نقاط ضعف داخلی است

 .این اقدامات باید با مسئولیتهاي اجتماعی سازمانی سازگار باشد. پذیرفتن مقدار مناسبی خطر انجام شود
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

دجه در نظر گرفت و وجوهی را به این کار باید بو) CEP(1براي تدوین و اجراي سیاست محیطی سازمان

هاي دوره سازمان باید در . تخصیص داد تا اطمینان حاصل شود که آن چیزي متفاوت از روابط عمومی است

 سازمان را منتشر کند تا ذینفعان و مردم از اقدامات محیطی "هاي محیطیگزارش سیاست"مشخص زمانی 

  .دکه سازمان انجام داده است، آگاه گردن

  :ها استراتژيارزیابی •

هاي مورد مدیران و کارکنان سازمان باید به طور دائم از میزان پیشرفت امور در جهت رسیدن به هدف

به محض اینکه . هاي انتخابی تغییر کرده باشندچه بسا عوامل موثر در تدوین استراتژي. نظر، آگاه شوند

د، اعضاي سازمان باید در صدد اقدامات اصالحی شوند تغییر کنناي که موجب موفقیت میعوامل عمده

بینی شده است فاصله بگیرند، در آن صورت سازمان اگر مفروضات و انتظارات نسبت به آنچه پیش. برآیند

مدیران و کارکنان از مجراي . نظر نمایدهاي مربوط به تدوین استراتژي تجدیدناگزیر خواهد بود در فعالیت

کنند تا سازمان را در مسیري هدایت کنند که در جهت تژي تعهد بیشتري پیدا میدخالت در ارزیابی استرا

  . نظر پیش برودهاي مورددستیابی به هدف

ها و تهدیدات خارجی و نقاط قوت و ضعف داخلی بنابراین اتاق باید براي ایجاد تغییر، همواره از فرصت

هاي ها باید به پرسشبراي ارزیابی استرتژي. ه باشدآگا) اندهاي کنونی را تشکیل دادهکه مبناي استراتژي(

  :اصلی زیر پاسخ داد

  آیا نقاط قوت داخلی هنوز هم نقاط قوت هستند؟ .1

  اند؟ایم؟ اگر چنین است، آنها کدامآیا ما نقاط قوت دیگري در درون سازمان افزوده .2

  باشند؟آیا نقاط ضعف داخلی هنوز هم نقاط ضعف می . 3

  اند؟ایم؟ اگر چنین است، آنها کدام دیگري هم شدهآیا ما داراي نقاط ضعف . 4

                                         
Corporation Environmental Policy1 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  هاي محیطی هنوز هم براي سازمان وجود دارند؟آیا فرصت . 5

  اند؟ایم؟ اگر چنین است، آنها کدامهاي محیطی دیگري هم شدهآیا ما داراي فرصت . 6

  کنند؟آیا تهدیدات خارجی هنوز هم سازمان را تهدید می . 7

  اند؟اند؟ اگر چنین است،آنها کدامارجی افزوده شدهآیا عوامل دیگري هم بر تهدیدات خ . 8

   ایم؟ایم و آیا در این باره آسیب پذیر شدههاي دیگر قرار گرفتهآیا ما مورد تهدید سازمان . 9

  .مشاهده نمود) 5(جدول شماره توان به شکل دیگري در هاي فوق را میپرسشگري

   ماتریس ارزیابی استراتژي-)5(جدول شماره 

در  ايمدهتغییرات ع
موقیعت استراتژیک 

داخلی رخ داده 
  است؟

 

  ايآیا تغییرات عمده
 در موقیعت

استراتژیک خارجی 
  رخ داده است؟

 

آیا سازمان پیشرفت 
رضایتبخشی از 

جهت دستیابی به 
-هاي تعیینهدف

 شده داشته است؟

  
آیا اقدامات 

اصالحی ضروري 
  است؟

 

 آري نه نه نه

 آري آري نه آري

 ريآ نه آري نه

 آري نه نه آري

 آري آري آري نه

 آري نه آري آري

 نه آري نه نه

  

هاي انتخابی هر سازمانی اغلب در معرض تغییر و شود، استراتژيچنانکه در جدول فوق مشاهده می

هاي اتاق و اصالح پذیري باالیی قرار دارند و همین امر ضرورت باالي نظارت بر اجراي موفق استراتژيآسیب

 .سازدرا نمایان میآنها 
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

   :اقدامات اجرایی •
 که شود توسعه و تحول و تغییر موجب و اثر منشاء تواند می زمانی راهبردي برنامه یک

 در اجرا مرحله بهقابل ارزیابی  ملموس اجرایی هاي برنامه و اقدامات ها،تیفعال قالب در بتواند

ه استراتژي اتاق و نحوه ارزیابی در این فصل، نقش منظور همین به. کند پیدا عینیت و آمده

ها بر مبناي اهداف و استراتژي ییاجرا اقدامات از یفهرستدر ادامه، . هاي آن بیان گردیدبرنامه

  .کند  طلب را مجزا عمل برنامه یک خود است ممکن آنها یک هر که اندشده ارائه
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  

 

 ١ھدف  اقدامات -)٦(جدول شماره 

 شرح موضوع شماره

 .ش مستمر تعداد اعضاي اتاقافزای هدف 1

پاسخگویی به نیازهاي کارشناسی در زمینه مسائل و  استراتژي 1-1
برداري از مشکالت کسب و کار در سطح کالن با بهره

 .هاي تخصصی اتاقهاي کمیسیونظرفیت

ریزي براي تعیین تعداد بالقوه اعضا و انجام مطالعات و برنامه اقدام 1-1-1
 .جذب اعضاي جدید

 .اجراي یک پروژه )شاخص(معیار 1-1-1-1

 .تقویت واحد کار آفرینان جوان اقدام 1-1-2

 .منابع و تجهیزات% 20افزایش ساالنه  )شاخص(معیار 1-1-2-1

 .تقویت شوراي بانوان بازرگان اقدام 1-1-3

 .منابع و تجهیزات% 20افزایش ساالنه  )شاخص(معیار 1-1-3-1

 .جدید و مورد نیاز اعضاارائه خدمات  اقدام 1-1-4

 .ساالنه دو بار تنوع در خدمات شاخص 1-1-4-1
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  

  

 .انتشار ماهنامه و یا بولتن تخصصی اتاق تهران اقدام 1-1-5

 .هاي سالیانهها و شمارگان طبق برنامهتعداد شماره شاخص 1-1-5-1

 .تدارك بازدیدهاي تخصصی و تفریحی براي اعضا اقدام 1-1-6

 .ر فصل، یک بازدیده شاخص 1-1-6-1

 .تدارك باشگاهی مناسب براي حضور اعضا و میهمانان اتاق اقدام 1-1-7

-تدارك به صورت قراردادهاي ساالنه و خرید طی افق چشم شاخص 1-1-7-1

 .انداز

ها در جهت برقراري ارتباط الکترونیکی با سایر دستگاه اقدام 1-1-8
 .تسریع امور

 . به طور متوسطستگاهساالنه یک  د شاخص 1-1-8-1

نظرخواهی از اعضا و ارزیابی میزان رضایت اعضا از سرعت و  اقدام 1-1-9
 .سهولت ارائه خدمات

 .افزایش رضایت اعضا%  10ساالنه  شاخص 1-1-9-1

 .بررسی و رفع تنگناهاي ارائه خدمات اقدام 1-1-10

 . یک تنگنا در ماهشناسایی و یا رفع شاخص 1-1-10-1
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 ٢ھدف  اقدامات -)٧(جدول شماره 

 شرح موضوع شماره

افزایی و ارتقاي سطح آموزش اعضا در جهت رونق توان هدف 2
 .بخشیدن به کسب و کارشان

هاي نوین مدیریتی، به ویژه مدیریت دانش توسعه سیستم استراتژي 2-1
 .آوري اطالعاتو فن

 .سازي مدیریت دانش در اتاقپیاده اقدام 2-1-1

 اجراي یک پروژه )شاخص(معیار 2-1-1-1

تهیه برنامه آموزشی مناسب جهت ارتقاء توان کارکنان و  اقدام 2-1-2
 .اعضا

 .طبق برنامه واحد آموزش )شاخص(معیار 2-1-2-1

 .هاارزیابی اثربخشی آموزش اقدام 2-1-3

 .طبق برنامه واحد آموزش )شاخص(معیار 2-1-3-1

 ).الکترونیک(راه دور توسعه آموزش  اقدام 2-1-4

 .پروژه) زیر(اجراي یک  شاخص 2-1-4-1

 ).الکترونیک(ارائه مشاوره از راه دور  اقدام 2-1-5
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  

  

  

  

  

  

 .پروژه) زیر(اجراي یک  شاخص 2-1-5-1

صدور کارت، (الکترونیکی کردن خدمات و عملیات اتاق  اقدام 2-1-6
 ..)..گواهی مبدا، پرداخت ها و

 .پروژه) زیر(اجراي یک  شاخص 2-1-6-1

ایمیل، آفیس، بولتن، (توسعه ارتباط الکترونیکی با اعضا  اقدام 2-1-7
 ..)..و سایت، مکاتبات

 .پروژه) زیر(اجراي یک  شاخص 2-1-7-1

ایجاد کارگروه پشتیبان جهت تهیه اسناد و مطالعات الزم براي  اقدام 2-1-8
و افزایش اثربخشی حضور نمایندگان اتاق در مجامع مختلف 

 .پیگیري امور

 .نیازي ماموران اتاق به جلسات به مطالعات فرديبی شاخص 2-1-8-1
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 ٣ھدف  اقدامات -)٨(جدول شماره 

 شرح موضوع شماره

 .هاي اقتصاديها و تشکلارتباط سازنده با دستگاه هدف 3

-ها و سازمانالمللی با دستگاهتوسعه ارتباطات داخلی و بین استراتژي 3-1

 .تبطهاي مر

تالش براي تسریع و تسهیل عضویت کشور در سازمان تجارت  اقدام 3-1-1
 .جهانی

 .به طور متوسط هر ماه یک گزارش شاخص 3-1-1-1

 .هاهاي شهرستانبرقراري ارتباط موثر با اتاق ایران و اتاق اقدام 3-1-2

 .هر فصل یک جلسه و هر ماه یک مکاتبه به طور متوسط شاخص 3-1-2-1

هایی که حمایت از برگزاري و یا مشارکت در برگزاري همایش اقدام 3-1-3
 .کنندبه توسعه بخش خصوصی کارآمد کمک می

 .ساالنه دو همایش شاخص 3-1-3-1

 .هاي مختلفیافته با تشکلتوسعه ارتباط سازمان اقدام 3-1-4

 .جلسات ماهیانه منظم مدیریتی و یا کارشناسی شاخص 3-1-4-1

ها  و جلب مشارکت آنها در هاي گوناگون از تشکلنظرخواهی داماق 3-1-5
 .کارهاي مرتبط
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 . مرتبط یک گزارشهر ماه تهیه شاخص 3-1-5-1

ها و هاي تشکلحمایت مادي و معنوي از مطالعات  و پژوهش اقدام 3-1-6
 .مراکز پژوهشی مرتبط

 .حمایت اتاقها با شده توسط تشکل انجام پژوهش4سالی  شاخص 3-1-6-1
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 ٤ھدف  اقدامات -)٩(جدول شماره 

 شرح موضوع شماره

 تالش براي بهبود فضاي کسب و کار هدف 4

بهبود تعامالت اتاق با سیاستگزاران اقتصادي از طریق  استراتژي 4-1
هاي گیريحضور پررنگ هیات رئیسه در جلسات و تصمیم

 .اتاق

 الزم براي شناسایی قوانین و هايانجام مطالعات و بررسی اقدام 4-1-1
گذاري داخلی و مقررات مانع کسب و کار به ویژه سرمایه

خارجی جهت طرح در هیات نمایندگان و هیات رئیسه و یا 
 .انتقال به مسووالن سه قوه و سیاستگزاران

 .ماهیانه یک گزارش شاخص 4-1-1-1

اربردي و گیري نتایج مطالعات کایجاد کارگروهی جهت پی اقدام 4-1-2
 .پیشنهادشده به سیاستگزاران اقتصادي

توجه عملی مشهود سیاستگزاران به مطالعات کاربردي و  شاخص 4-1-2-1
 .پیشنهادشده

ایجاد کارگروهی جهت ارتباط با سه قوه براي مساعد کردن  اقدام 4-1-3
هاي هاي مشارکت بخش خصوصی در اجراي سیاستزمینه

 . و توسعه بخش خصوصی44اصل 

 .تسهیل موردي در جلب مشارکت بخش خصوصی شاخص 4-1-3-1
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

تشکیل جلساتی با مسوولین مالیاتی، تامین اجتماعی، کار و  اقدام 4-1-4
سازي و براي تسهیل فرآیند خصوصی.. .امور اجتماعی و

 .کاهش پیامدهاي نامطلوب آن

 .به طور متوسط هر ماه یک جلسه شاخص 4-1-4-1

لسات منظم با مقامات بانکی جهت تامین منابع تشکیل ج اقدام 4-1-5
 مالی الزم

 جلسات ماهیانه شاخص 4-1-5-1

تشکیل جلسات منظم با مسووالن اجرایی جهت تسهیل  اقدام 4-1-6
 مشارکت بخش خصوصی

 هر ماه یک بار شاخص 4-1-6-1

انجام مطالعات براي شناخت موانع و رفع تنگناهاي صادرات  اقدام 4-1-7
 یغیر نفت

 اجراي یک پروژه شاخص 4-1-7-1
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 ٥ھدف  اقدامات -)١٠(جدول شماره 

 شرح موضوع شماره

ریزي توسعه نهادینه حضور در مراجع سیاستگزاري و برنامه هدف 5
 .اقتصادي

هاي اقتصادي با گیريارتقاي جایگاه اتاق در مراجع تصمیم استراتژي 5-1
هاي  کمیسیونهايتر از ظرفیتبرداري اثربخشبهره

 .اي عالیتخصصی اتاق و استفاده از امکانات مشاوره

 .گیريحضور در مجامع تصمیم اقدام 5-1-1

 .تاثیر مثبت بر تصمیمات به طور مستمر شاخص 5-1-1-1

 .هاي مرتبط مجلسحضور در کمیسیون اقدام 5-1-2

 .تاثیر مثبت بر مصوبات به طور مستمر شاخص 5-1-2-1

 .حضور در جلسات شوراها اقدام 5-1-3

 .تاثیر مثبت بر مصوبات به طور مستمر شاخص 5-1-3-1

 .هاي مرتبط دولتحضور در کارگروه اقدام 5-1-4

 .تاثیر مثبت بر مصوبات به طور مستمر شاخص 5-1-4-1

 .هاي مرتبط در مجمع تشخیص مصلحتحضور در کارگروه اقدام 5-1-5
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 .وبات به طور مستمرتاثیر مثبت بر مص شاخص 5-1-5-1
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 

 ٦ھدف  اقدامات -)١١(جدول شماره 

 شرح موضوع شماره

 .هاي فعاالن اقتصادي به مسووالن سه قوهانتقال دیدگاه هدف 6

صدایی و تعامل سازنده بین اعضاي بخش دولتی و ایجاد هم استراتژي 6-1
-خصوصی در هیات نمایندگان، هیات رئیسه و کمیسیون

 .یهاي تخصص

توانند در تشکیل جلسات منظم با اعضایی که بالقوه می اقدام 6-1-1
هاي کالن و چگونگی اجراي آنها اثرگذار بهبود سیاستگزاري

 .باشند

هاي قابل پیشنهاد به سیاستگزاران به طور بنديجمع شاخص 6-1-1-1
 .مستمر

توان هاي اتاق براي تقویت حضور هیات رئیسه در کمیسیون اقدام 6-1-2
 .هاکمیسیون

 .حداقل یک نفرماه شاخص 6-1-2-1
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  

  

 ٧ھدف  اقدامات -)١٢(جدول شماره 

 شرح موضوع شماره

 .هاي سایر کشورهاتوسعه و تحکیم ارتباط با اتاق هدف 7

المللی به عنوان پارلمان قانونی ایجاد ارتباطات بین استراتژي 7-1
نخبگان بخش خصوصی متشکل از نمایندگان کلیدي و 

منتخب بخش خصوصی به پشتوانه استقرار اتاق در 
پایتخت سیاسی و اقتصادي کشور و وجهه غیرسیاسی 

 .تعامالت آن

هاي خارجی براي بازدید از اتاق تهران دعوت از هیات اقدام 7-1-1
 .در جهت توسعه روابط تجاري

 .هر سال یک هیات شاخص 7-1-1-1

هاي مفید جهت توسعه شگاهکمک به برگزاري نمای اقدام 7-1-2
 .بازرگانی

 .هر سال یک نمایشگاه شاخص 7-1-2-1

هاي تجاري به خارج از کشور و به بازارهاي اعزام هیات اقدام 7-1-3
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  

  

  

  

  

  

  

 .هدف جهت توسعه روابط تجاري

 .هر سال یک هیات شاخص 7-1-3-1

 .المللیعضویت در مجامع موثر ملی و بین اقدام 7-1-4

 . سال یک مجمع جدیدهر شاخص 7-1-4-1

 هاي بازرگانی سایرترتیب بازدیدهاي متقابل با اتاق اقدام 7-1-5
 .کشورها

 .هر سال یک اتاق شاخص 7-1-5-1

تقویت روابط عمومی براي ارائه خدمات مناسب به اعضا  اقدام 7-1-6
 ... ).هتل، فرودگاه، بازدید ها و( و میهمانان اتاق 

 .سالیانه روابط عمومیطبق برنامه  شاخص 7-1-6-1
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

  

 ٨ھدف  اقدامات -)١٣(جدول شماره 

 شرح موضوع شماره

-دهی کارآمد و توسعه منابع انسانی بر اساس چشمسازمان هدف 8

 .انداز

تجدید ساختار و طراحی تشکیالت مناسب در راستاي  استراتژي 8-1
هاي جدید و جذب نیروي انسانی اجراي استراتژي

 .متخصص

مطالعه و بررسی تشکیالت اتاق  و ارائه ساختار سازمانی  ماقدا 8-1-1
 .مناسب

 .اجراي یک پروژه شاخص 8-1-1-1

 .سازي طرح اتاق الکترونیکیپیاده اقدام 8-1-2

 .پروژه) زیر(اجراي یک  شاخص 8-1-2-1

 .جذب نیروهاي جدید اقدام 8-1-3

 %.10با افزایش ساالنه  شاخص 8-1-3-1
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  موسسه معین تجارت
  المللبین

 شود یک هدف و یک استراتی به شرح زیر در جریان تدوین اقدامات  میچنانکه مالحظه
  : که دالیل آن توضیح داده شده استاندحذف شده

  .سازي خدمات اتاقتوسعه، ایجاد تنوع و تسهیل و روان:  هدف-الف

   .است داده شده  پوشش1قالب هدف شماره اینجا در در : یلدل

جوانان و بانوان بازرگان در اتاق به عنوان بزرگترین تشکل پیشبرد امور مربوط به :  استراتژي-ب
  . عضو30000اقتصادي بخش خصوصی با نزدیک به 

  .است داده شده پوشش 1-1هاي دیگر به ویژه استراتژي در قالب استراتژي: یلدل
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