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مطالب این ماهنامه بیانگر نظرات نویسندگان آنها است و ماهنامه  
داخلی ش��ورای بازرگانی مس��وولیتی در قبال مطال��ب ندارد. 
خواهشمندیم مطالب خود را بصورت تایپ شده در اختیار شورا 
قراردهید تا در شماره های آینده از آن استفاده شود. ماهنامه در 

ویرایش مطالب و مقاالت آزاد است.

IBC News has based this document on information 
obtained from sources it believes to be reliable 
but which it has not independently verified; IBC & 
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warranty and accepts no responsibility or liability as 
to its accuracy or completeness; hence expressions 
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گفتگو

چندی بود که شاهد مناظرات دوستان شورا از نوع ایمیلی آن بودیم. گرچه 
اعتقاد داریم که استناد به مآخذ نوشتاری همواره ماندگار هستند اما زمانی 
که مسائل درون خانوادگی شورا مورد چالش قرار می گیرد، آنگاه ترجیح 

می دهیم تا نگاهمان را بر مستندات ماندنی بربندیم.

شفاف بودن عملکرد شورا باعث شد که در اولین جلسه پس از انتخابات اختالف نظرهای مطرح شده و ابهامات 
فی ما بین دوستان شورا به بحث و گفتگو گذاشته شود و چه زیبا بود که علیرغم تمامی این اختالف نظرها زمانی 

که بحث و گفتگوی معتدل بصورت روی در روی حادث گشت نتیجه امری بود بدیهی که به اتفاق نظر انجامید.

چهارچوب اساسنامه شورا کامال مبین استقالل و غیر سیاسی و غیر انتفاعی بودن شوراست و حفظ همین فلسفه 
بوده که تاکنون توانسته نهال ارزشمند شورا را به درختی جوان و پرطروات تبدیل کند.

همواره بحث و تبادل نظر در چون و چندها و روش های اجرائی اداره شورا  و تصمیم گیری هاست که باعث چالش 
نظرات و ارتقاء خود اندیشی و درون نگری به مسائل جدی می گردد.

باشد که چنین محیط صمیمانه ای بتواند مؤید رشد و ارتقاء شخصیت اجتماعی شورا در تعامل با شرایط درونی و 
برونی و فعالیت های سازمانی ما باشد.

نگاه همزمان به داخل و خارج شورا همواره از ضروریا ت مدیریت شورا بوده است. در این راستا لزوم تشکیل 
کمیته های اجتماعی )درون گرا( و بین الملل )برون گرا( جهت پرداختن به این هر دو مهم در برنامه قرار دارد که 

ساز و کار آن به اطالع اعضاء گرامی خواهد رسید. 

در یک ماهه گذشته نشست های متعددی با مسوولین اتاق بازرگانی و صنایع دبی و روسای سایر شوراهای بازرگانی 
در دبی برگزار گردید که در این نشریه به تفصیل به آن پرداخته ایم.
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اخبار شورا

نشست روز بیست و سوم آوریل 2011 چندین 
ویژگی مهم داشت. اول آنکه این نخستین نشست 
شورا در سال یکهزار و سیصد و نود خورشیدی بود 
و اکثر اعضاء شورا در س��ومین روز اردیبهشت ماه، 
با تبریکات صمیمانۀ سال نو به دیدار یکدیگر آمده 

بودند.
دوم آنکه این نشس��ت، اولین جلس��ه ماهانه به 
ریاست هیأت مدیره دهم، برگزیدگان مجمع عمومی 
مورخ 12 مارس، 21 اس��فندماه هش��تاد و نه بود و  
مقرر شده بود اعضاء محترم هیأت مدیره در یک پانل 
گفت و گو پاسخگوی تمام سؤاالت اعضاء شورا بوده 
و برنامه های خود را برای دو سال آتی مطرح کنند.

سوم آنکه به پاس حضور مؤثر جناب آقای هادی 
مؤتمنی در نُه دوره هیأت مدیره از بدو تأسیس شورا 
و دو دوره ریاست هیأت مدیره هشتم و نهم، مراسم 
ویژه ای جهت تقدیر از ایشان ترتیب داده شده بود. 
همچنین با توجه به پایان دوره همکاری سرکار خانم 
خراسانی با ش��ورا، از ایشان نیز برای قریب به چهار 

سال مدیریت امور دفتری شورا قدردانی شد.
معرف��ی 8 عضو جدید در این نشس��ت ماهانه، 

نویدبخش آغاز دوره ای پربار و پر رونق برای ش��ورا 
بوده و  بدون تردید افزایش نش��اط جمعی را در پی 
خواهد  داشت. اعضاء محترم شورا که در جلسه شنبه 
حاضر بودند، ضمن خیر مقدم به این اعضاء جدید، 
با نوع فعالیت ایشان آشنا شدند و ارتباطهای تجاری 
توأم با روابط دوس��تانه با ایش��ان از هم اکنون آغاز 
شده است. برای تمامی اعضاء جدید، آرزوی توفیق 
در کس��ب و کار و بهره مندی از پیوستن به شورای 

بازرگانی ایرانیان دبی خواستاریم.

کفالت مالی این نشست را مدرسه عالی مدیریت 
ایرانیان )Iranian Business School( بر عهده 
داشت. در همین راستا، شورا میزبان جمعی از چهره 
های شناخته شده در حوزه آموزش و کاربرد مدیریت 

در سطح جهانی بود. 
در پانل تخصصی ویژه IBS، انگیزه های تأسیس 
این مدرسه عالی، منابع مادی و طبیعی ایران و نیروی 
انسانی جوان و تحصیلکرده برشمرده شده و آمارهای 
معتبری نیز در این زمینه ارائه گردید و علی رغم این 
پتانسیل باال، خالء مراکز آموزشی همتراز با بهترین 

مدارس آموزش مدیری��ت در دنیا و کمبود مدیران 
کارآمد از عوامل عمده تصمیم گیری بنیانگزاران این 

مدرسه ذکر شد.
با توجه به مصاحبه ای که در محل دفتر ش��ورا 
ب��ا آقای روزبه پیروز، رییس هیأت مؤس��س و آقای 
زاهد شیخ االسالمی، مدیر آموزش IBS انجام شد، 
جزییات بیشتری در این خصوص را در صفحات آتی 

خواهید یافت.
در ادامه نشست، اعضاء شورا با بدرقه میهمانان، 
وارد شور غیر علنی شدند و به بررسی تمامی مسائل 
داخل��ی ش��ورا در روند برگزاری مجم��ع عمومی و 

انتخابات هیأت مدیره پرداختند. 
حضور 3 نفر از 5 مؤسس شورا )قریب به 19 سال 
از تأسیس شورا می گذرد( و اعضاء هیأت مدیره نهم 
و توافق بر افزایش مش��ارکت تمامی اعضاء از جمله 
پیش کسوتان شورا که حضور پر ارزش ایشان همواره 
مایه اعتبار و استواری شوراست، دلیل قاطع دیگری 
بر ارتقاء جایگاه ارزشمند شورا در تأمین منافع اعضاء 
و رش��د کمی و کیفی شورای بازرگانی ایرانیان دبی 

است.

عکس: قاسم حیدریان

چهارشنبه 20 آوریل، ش��ورای بازرگانی سویس 
میزب��ان رؤس��ای ش��وراهای بازرگانی بود. رؤس��ای 
ش��وراهای بازرگانی آمریکا، استرالیا، فرانسه، فنالند، 
روس��یه، س��ویس و ایران در این جلسه حضور بهم 
رس��اندند و به تبادل نظر در خصوص مس��ائل مورد 

عالقه مشترک پرداختند.
آقای حمیدی، رییس ش��ورای بازرگانی ایرانیان 
دبی ضمن حضور در این نشس��ت و انجام گفتگو با 
سایر رؤسای شوراهای بازرگانی حاضر در این برنامه، 

پیشنهاداتی را به ش��رح زیر به اعضاء این گروه ارائه 
کردند:

اول آنکه با هماهنگی با سایر شوراهای بازرگانی 
در دبی، امکان تشکیل یک کمیته مشترک با حضور 
تمامی رؤس��ای شوراهای بازرگانی فراهم گردد. پیرو 
تشکیل چنین کمیته ای، برنامه ربزی برای انتخاب و 
معرفی هیأت مدیرۀ ادواری برای ایجاد ساختار مؤثرتر 

در ارتباط با اتاق بازرگانی و صنایع دبی انجام شود.

دومین پیش��نهاد آنس��ت که تمامی ش��وراهای 
بازرگانی، گروه اجرایی مشترکی برای دریافت مناسب 
ترین سرویسهای توریستی ایجاد نمایند. با تعریف و 
استفاده از این چتر مشترک، مسایل مربوط به صدور 
وی��زا و اس��تفاده از خدمات هتل��داری و بطور عمده 
 Dubai Department of( مذاکرات با ادارۀ توریسم
Tourism and Commerce Marketing ( به 
شکل سازمان یافته ای پیگیری شود تا منافع اعضاء 

شوراهای بازرگانی را به بهترین شکل تأمین نماید.

حمیدرضا حمیدی
رییس شورای بازگانی ایرانیان - دبی 

جناب آقای مؤتمنی
 

شورای بازرگانی ایرانیان- دبی افتخار داشته است که از بدو تأسیس از مدیریت، متانت، صمیمیت و حسن خلق 
حضرتعالی بهره مند گردد. تقدیر از زحمات شخصیت برجسته ای چون شما که همواره در مسیر خدمت به ایرانیان 

مقیم امارات و بویژه اعضای این شورا کوشیده اید، آسان نیست.

با امید به تداوم حضور مؤثر شما، این شورا افتخار دارد که مراتب سپاسگزاری و ارادت خود را به خاطر این همراهی 
ابراز دارد.

به پاس حضور مؤثر در نُه دوره هیأت مدیره از بدو تأسیس شورا 
و دو دوره ریاست هیأت مدیره هشتم و نهم

به دعوت اداره تشریفات حکومتی، عالیجناب شیخ 
محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر و نایب رییس 
امارات عربی متحده و حاکم دبی، صاحبان کس��ب 

و کار و رؤس��ای ش��وراهای بازرگانی در امارات را در 
ضیافت ناهاری در کاخ ساحلی جمیرا پذیرفتند. در 
این ضیافت باش��کوه که با حضور بیش از پانصد تن 

از بازرگانان در روز پنج ش��نبه 21 آوریل برگزار شد، 
آقایان حمیدی، رییس شورا و فتوره چی، نایب رییس 

شورا نیز حضور به هم رسانیدند.

نویسنده: الهام ارجمندی 
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بعد از ظهر روز یکشنبه 24 آوریل میزگرد گفت و 
گو با بنیانگزاران و مدیران مدرسه  عالی مدیریت ایران 
)IBS( در دفتر ش��ورا تشکیل شد. هدف از برگزاری 
این نشست، آشنایی بیشتر اعضاء شورا با اهداف شکل 
گیری IBS، دروس آموزش��ی و ساختار اجرایی آن 
بود تا امکان نقویت این مجموعه و تعریف فعالیتهای 

مشترک در دبی فراهم آید.

چشم انداز مدرسه عالی مدیریت ایران در ده سال 
آتی، داش��تن یک مدرس��ه مدیریت نمونه و برتر در 
سطح منطقه، با شهرت جهانی، دانش بومی از طریق 
تحقیقات علمی اس��اتید تمام وقت، رابطه نزدیک با 
تمام مدارس معتبر در جهان و استقالل مالی است. 
نقاط قوت این مؤسسه، غیرانتفاعی و مستقل بودن، 

برخ��ورداری از تیم با تجربه و متعهد و اس��اتید بین 
المللی، استفاده ازبهترین روشهای آموزشی و رابطۀ 

نزدیک با صنعت برشمرده میشود.
مدرس��ه عالی مدیریت ایران در نخس��تین دوره 
آموزش��ی خود در مواد آموزش��ی نظیر اس��تراتژی، 
مارکتینگ، مدیری��ت مالی، راهبری تغییر و اقتصاد 
جهانی به آموزش 19 نفر از مدیران ارشد سازمانهای 
خصوصی در بخش��های مختلف پرداخته است.  در 
دوره دوم این مدرس��ه که از 15 اردیبهشت ماه آغاز 
می شود بیش از 25 نفر ثبت نام کرده اند و دوره سوم 

از آبانماه سال جاری شروع می شود.

برنامه ریزی ب��رای تأمین مالی پروژه با توجه به 
هزینه های دعوت از بهترین اساتید جهانی و سطح 

برگزاری دوره ها، عالوه بر سرمایه اولیه و درآمد حاصل 
از ش��هریه دوره ها صورت گرفته است. در این راستا 
مراس��می برای جمع آوری کمکهای مالی در لندن 
ترتیب داده می شود. همچنین کمیته کمکهای مالی 
برای جلب حمایت در ایران و امارات تش��کیل شده 
است. در ادامه این نشست، آقای عباس بلورفروشان 
از طرف آقای روزبه پیروز، رییس هیأت مؤسسان این 
مدرسه، به عنوان مسئول کمیته کمکهای مالی در 

دبی معرفی شدند.

امکان برگزاری دوره های آموزش��ی مشترک با 
همکاری شورا و  IBS از دیگر مسایل مورد بحث در 
این جلسه بود که در دستور کار فعالیتهای آموزشی و 

پژوهشی شورا قرار خواهد گرفت.

اخبار شورا

 RePEc )Research  در گزارش��ي ک��ه توس��ط
Papers in Economics( منتش��ر شد، دکتر محمد 
ارزاقي حایز رتبه 54 در بین 100 اقتصاددان جوان گردید. 

این موسس��ه همه ماهه و براس��اس مقاالت منتشر 
ش��ده توس��ط اقتصاددانان جوان در 74 کش��ور مختلف 
ب��ه این ارزیابي مي پ��ردازد. این گ��زارش در دو رده 200 
اقتصاددان برتر جوان با تجربه کاري کمتر از 10 س��ال و 

100 اقتصاددان برتر جوان با تجربه کاري کمتر از 5 سال 
از تاریخ فارغ التحصیلي انتشار مي یابد.

از این پس دکتر ارزاقي مي بایست در گستره وسیعتر و 
با رقباي مجرب تري  به رقابت بپردازد. تاکنون در جلسات 
مختلف شورا در قالب گردهمایي ماهانه و جلسات پرسش 
و پاسخ و همچنین در نشریه از دانش ایشان بهره برده ایم. 

با امید به موفقیت روز افزون براي ایشان.

دومین میزگرد گفت و گوی ش��وراهای بازرگانی 
و گروههای تجاری در سال 2011 روز 18 آوریل در 
محل اتاق بازرگانی و صنایع دبی برگزار شد. مطابق 
روال مرسوم، روسا، نواب رئیس و یا دبیران شوراها و 
گروه های بازرگانی در این میزگرد حضور داش��تند. 
جلسه به ریاس��ت جناب آقای حامد بو عمیم، دبیر 
کل محترم اتاق بازرگانی و صنایع دبی رسمیت یافت.

مرور رخدادهای تجاری فصل گذشته به تحلیل 
اتاق بازرگانی، نوید بخش رش��د کسب و کار در دبی 
می باش��د. از مهمترین عوامل رشد اقتصادی سریع 
کشورهای آس��یایی عضو BRICS  )برزیل، روسیه، 
هند، چین، آفریقای جنوبی(، بهره مندی منطقه از 
افزایش نرخ نفت، افزایش سرمایه گذاری دولت امارات 
در زیر س��اخت ها و بح��ران منطقه و حضور دبی به 

عنوان منطقه امن تجارت آزاد می باشد.
همچنین، گزارش��ی از اقدامات اتاق در پیگیری 
مس��ائل مربوط به شوراها ارائه ش��د که در میزگرد 

گذشته مطرح شده بود.
 First Best در ادام��ه، جزئیات مربوط به برنامه
Practice  مط��رح و از صاحبان کس��ب و کار برای 
ش��رکت در این رقابت و باشگاه مربوط به آن دعوت 
 Quality Award  Dubaiشد.این برنامه برخالف
که سیستم گراست، کل نگر است به این ترتیب که 

40% وزن عوام��ل ارزیابي به سیس��تم و 60% آن به 
عملکرد معطوف میگردد.

اداره تحقیق��ات اقتصادی و توس��عه پایدار اتاق 
بازرگانی و صنایع دبی عوامل محدود کننده فعالیت 
های اقتصادی را بنا بر نظر سنجی از شوراهای بازرگانی 
به ترتیب اهمیت ذکر نمود. این عوامل عبارتند از عدم 
پرداخت تعهدات و طرح های تجاری، کاهش تقاضای 
جهانی، دسترسی محدود به اعتبارات بانکی، هزینه 
های باالی خدمات بانکی و باال بودن هزینه سرمایه. 
بر این اساس اتاق دبی اقداماتی را جهت بهبود نظام 
قضایی و بازنگری قوانین جهت تسریع و تقویت امکان 
اعمال شرایط قراردادی با ریاست دادگاه های دبی در 

دستور کار دارد. 
همچنین افزایش بهره وری و تشویق تجارت آزاد 
بویژه با کش��ورهای BRICS )برزیل، روسیه، هند، 
چین، آفریقای جنوبی(, تزریق نقدینگی بیش��تر به 
سیس��تم بانکی و اعطاء امتیازات جهت تامین مالی 
بنگاه های مالی تجاری کوچک و متوس��ط از جمله 

اقدامات می باشد.
بررس��ی مش��کالت تجار در دبی و نظرسنجی از 
نمایندگان ش��وراهای بازرگانی در دستور کار بود که 
بیشترین مطالب بر محور افزایش هزینه های خدمات، 

تغییرات قوانین، مشکالت پرونده های قضایی و جرم 
ش��ناخته شدن چکهای برگش��تی و همچنین عدم 

یکپارچگی در قوانین و مقررات مناطق آزاد دبی بود.
در ادام��ه جلس��ه، ارتباطات مناس��بی با س��ایر 
ش��وراهای بازرگان��ی برق��رار و برنام��ه های��ی برای 
پیگیری و ادامه روابط میان اعضاء ش��وراها پیشنهاد 
ش��ده و پیگیری خواهد شد. یکی از اولین برنامه ها، 
نشست مشترک با شورای بازرگانی ترکیه خواهد بود. 
همچنین شورای بازرگانی یونان, هند و پاکستان نیز 
برای برگزاری جلسه مشترک در سطح هیأت مدیره 

اعالم عالقمندی کردند.
همچنین ب��ا رئیس اداره تحقیق��ات اقتصادی و 
توسعه پایدار بازرگانی مذاکراتی به عمل آمد و موافقت 
شد از این پس نتایج مطالعات و تحلیل های اقتصادی 
این مرکز مطالعات با ذکر منبع در ماهنامه ش��ورا به 

چاپ برسد.
بنا بر تاکید دبیر اتاق بازرگانی دبی یکي از مهمترین 
روشهاي بهبود سیستم های موجود، بازخوردی است 
که شوراهای بازرگانی به اتاق دبی ارائه می نمایند. در 
این راستا فرم پرسش نامه اتاق بازرگانی  صنایع دبی 
جهت توزیع و دریافت بازخورد اعضاء در گردهمائی 
آتی در دسترس خواهد بود و نتایج آن متعاقبا به اتاق 

دبی منعکس می گردد.

Dubai Chamber

Hamad Buamim
Director General 

Sri Lankan Businees
Council
Devanand Mahadeva
Director - Events

Pakistan Businees
Council
Tahir H.Schon
President 

Russian Business 
Council
Serghey Tokarev
General Secretary 

Hellenic Business 
Council
Alex Economides
Vice Chairman 

Australian Business 
Council
Karen Price-Francke
General Manager 

Indian Business & 
Professional Council
Dr.Bharat Butaney
President 

در راستای همکاری شورا و اتاق بازرگانی انگلیس و ایران نشریه Economic Focus بهار 2011 با تحلیل 
ویژه ای بر خط لوله گاز NABUCCO برای ش��ورا ارس��ال گردید. عالقه مندان جهت دریافت فایل این 

نشریه به تارنمای شورا مراجعه فرمایند.

The Official Publication of the British-Iranian Chamber of Commerce 
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Participants:
- Mr. Pekka Rautimo(PR) 
  Chairman,Finnish Business Council
 
- Mr. Hamid Reza Hamidi (HH)
  President, Iranian Business Council

- Mr. Raymi van der Spek (RS)
  Chairman, Australian Business Council

- Mr. John Eric Podgore (JP)
  President, American Business Council

- Mr. Lionel Reina (LR) 
  1stVice-President, French Business    
  Council 

- Mr. Igor Egorov (IE) 
  President, Russian Business Council
 
- Mr. Peter Harradine (PH) 
  President Swiss Business Council
 
- Ms. Myriam El-Rai (ME)
   Director Swiss Business Council

1. The title “Chamber of Commerce”
PH informed the attendees that he 
met H.E. Hamed Buamim from DCCI 
to discuss the possibility of renaming 
the Swiss Business Council to Swiss 
Chamber of Commerce, which would 
give the organization more credibility. H.E. 
made clear that it will not be possible to 
act as a Chamber of Commerce in the 
UAE and issue certificates of origin but 
there might be a possibility to change 
the Councils to Chambers of Commerce 
would also increase the Business 
Council to Chamber of Commerce. The 
chance would increase, if other Business 
Councils are as well interested to do the 
same and submit an official request to 
the DCCI, signed from around 20-25 
Business Councils. This request will be 
then submitted to the Ruler’s Office by the 
DCCI which would decide on this matter.
HH pointed out that according to the 
law and regulation of the International 
Chamber, it is not possible for any 
Business Council to become and operate 

as Chamber of Commerce outside their 
own country.
LR informed the attendees, that the 
French Business Council is recognised in 
France as a Chamber of Commerce but it 
is not in Dubai.
PH suggested to prepare a request letter 
which will be circulated among the other 
Business Councils for their signature 
should they be interested.
v
2. Debrief DCCI Round Table Discussion 
on 18 April 2011
JP and ME who attended the last DCCI 
Round Table Discussion on 18 April, 
mentioned the main topics which were 
discussed. Minutes will be sent shortly 
from the DCCI to all Business Councils. 
There was a survey distributed during 
the Round Table about the challenges 
members are facing doing business in 
the UAE. This survey was sent earlier 
by email to all Business Councils and 
Business Groups but the DCCI did not 
receive enough response. Therefore, they 
requested the attendees to complete the 
survey just after the meeting.
JP mentioned, that he decided not to 
complete the survey, since this should be 
answered by the members.
RS mentioned, DCCI would probably 
get a higher response, if it would be 
possible to complete the survey online 
without printing it, completing and fax or 
mail it back which is time consuming. The 
visa issue was discussed as well. Many 
Business Councils complained about 
the new visa regulation. A residence 
visa is now for most employees (not for 
management) valid for only two years 
instead of three years. DCCI is working 
on this matter and will hopefully get back 
with a solution by the next Round Table 
Discussion.

3. Problems that should be brought to the 
attention of the DCCI
It was decided to submit a letter regarding 
the visa issue which will be signed by 
the Presidents of the Business Councils. 
HH suggested to mention the benefits of 

changing back the visa validity to three 
years. RS listed an important benefit 
which is; retain confidence. PH will draft 
the letter which will be sent to the attended 
Presidents.

4. Quarterly Inter-Business Council 
Events:
ME gave a summary on the first and 
an update on the planned future Inter-
Business Council Events which were 
planned during the debrief meeting the 
participating Business Councils agreed 
on. It was also agreed that the organizing 
Business Council can decide on the 
event’s program.

- Inter-Business Council Event organized 
by the Australian B.C. on 14.3.11 at 
Armani Privee
- Inter-Business Council Event organized 
by the Netherlands B.C. on 13.6.11 at the 
Westin Hotel
- Inter-Business Council Event organized 
by the American B.C. in September 2011
- Inter-Business Council Event organized 
by the Swiss B.C. in January 2012

5. Items that should be signed by the 
Presidents in order to submit to DCCI
HH suggested to have a Business 
Councils Committee to meet regularly 
at DCCI to discuss common issues and 
exchange information. It would be as well 
easier to get discounted rates at hotels, 
airlines, shops etc. since the committee 
would represent all 39 Business Councils 
and their members

6. Other Business
It was decided to invite all Business 
Councils in Dubai for future Presidents 
Meetings

7. Next Presidents Meeting
The French Business Council was asked 
to organize the next meeting in June 
2011. LR will discuss it internally and their 
Director, Ms. Fabienne will inform the 
Business Councils accordingly

Indian Business & Professional 
Council (IBPC), Dubai, has 
elected Dr. Bharat Butaney as 
President while Kulwant Singh 
has been elected Secretary 
General of IBPC Dubai.

The new Administrative Board 
Members, who were elected 
for a period of two years, 
during the eighth Annual 
General Meeting held on 
March 26, selected the new 
office-bearers unanimously.

The Board also elected GR 
Mehta as Vice-President and 
Ramesh Bhatia as Honorary 
Treasurer of the group. 

Others elected to the nine-
member Administrative board 
include Hassan S. Darvesh, 
Dr. Ram Buxani, Suresh 
Kumar, Dr. Satish Mapara and 
V. Subramanian.

President Dr. Butaney, who 
had also served on the board 
as an Honorary Treasurer 
during 2007-2009, commented 
that the new Board is 
committed to the philosophy 
of strengthening the traditional 
Indo-UAE trade relations and 
cement brotherhood between 
the all communities.

	  
Dr. Bharat Butaney  (Right) and Dr. Ram 
Buxani (Left)

H.E. Hamad Buamim, Director General of Dubai Chamber officially opened the 2nd Business 
Councils & Businesses Groups round table discussion by welcoming all attending business 
councils & groups.
 
A special welcome was extended to the newly appointed Mr. Hamid Reza Hamidi as President 
of Iranian Business Council & Dr. Bharat Butaney as President of Indian Business & Professional 
Council, who were recently elected by their members.
 
The minutes of previous meeting, 2 February 2011, was reviewed and approved. 
H.E. Hamad Buamim, Director General of Dubai Chamber continued by sharing a presentation 
on recent economic trends as well as Dubai Chamber's initiatives & achievement towards 
adopting a more effective and efficient business environment.
 
From a business poit of view, it can be expected that the tourism industry in Dubai will be 
positively affected by recent developments in Egypt and Tunisia, since both countries compete 
with Emirates as one of the major tourist destinations in several markets, it is likely for Dubai to 
benefit from temporarily decline in inbound tourism to Egypt & Tunisia. Having said that Dubai 
community hopes for long-terms stability in both the countries as this not only benefits the 
economy and the market but also the trade with other nations.
 
Thereafter the ground was opened to business councils and groups to provide their updates, 
comments and observations.
 
H.E. Hamad Buamim, Director General of Dubai Chamber concluded the meeting by thanking 
all the attending members for their time and contributions.

Report: Dara Boushehri

DCCI 2nd Business Councils & Businesses 
Groups round table

Australian Business 
Council
Karen Price-Francke
General Manager 

Indian Business & 
Professional Council
Dr.Bharat Butaney
President 

Hellenic Business 
Council
Alex Economides
Vice Chairman 

Russian Business 
Council
Serghey Tokarev
General Secretary 

Pakistan Businees
Council
Tahir H.Schon
President 

Sri Lankan Businees
Council
Devanand Mahadeva
Director - Events

اخبار شورا

The 4th Business Council 
Presidents Meeting
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VSATplus نام شرکت: شرکت 
مدیر: علی انتشاری )مدیر(

حوزه تخصصی: تجهیزات مخابراتی
آدرس: LIU, H-12، منطقه آزاد فرودگاه دبی 

تلفن: 3935 299 4 971+
فاکس:  3936 299 4 971+

enteshari@vsatplus.com
www.vsatplus.com

ش��رکت VSATplus در س��ال 2005 در امارات متحده عربی تاسیس شده و در حال حاضر در منطقه آزاد فرودگاه دبی 
مشغول فعالیت است. این شرکت به عنوان ارائه دهنده تجهیزات و خدمات شبکه به ویژه ارتباطات ماهواره ای)VSAT(  و بی 

سیم )WiFi و WiMax( فعالیت می کند و خدمات خود را به مشتریان خود در آفریقا و خاورمیانه ارائه می کند. 
عالوه بر نمایندگان فعال در اغلب کشورهای آفریقایی و خاورمیانه دفتر ما در تهران به نام شرکت ارتباطات فراگستر کیش و 
در آیاالت متحده آمریکا به نام VSATplus International فعالیت می کند و به زودی شعبه VSATplus در آفریقای 

معرفی اعضاء

به علت آماده شدن این مطالب در آخرین لحظات چاپ متأسفانه اطالعات تعدادی از اعضای جدید تکمیل نگردید که ضمن پوزش از ایشان، در شماره 
آینده معرفی خواهند شد.

نام شرکت: شرکت بین المللی فیشته و شرکا
مدیر: جسمین فیشته  )شریک( 
حوزه تخصصی: خدمات حقوقی

آدرس: شماره 207، مجتمع الوادی، خیابان شیخ زاید،
کد پستی: 116637-دبی

تلفن: 564 3434 4 971+
فاکس: 613 3434 4 971+

info@fichtelegal.com
www.fichtelegal.com

Winner of the Seatrade Middle East & Indian Subcontinent Award for “
Best Maritime Law Firm 2007 & 2010”

شرکت بین المللی فیشته و شرکا با مدیریت جسمین فیشته و فائزه طباطبائی و کادر مجرب وکالی ایرانی، اماراتی و اروپایی 
در دفاتر دبی و تهران آماده ارائه خدمات حقوقی ذیل می باشد.

• فعالیت به عنوان نماینده رسمی ثبت شرکت های Offshore در رأس الخیمه 
• فعالیت به عنوان کنسول افتخاری کشور مالتا در ایران

• کلیه امور حقوقی مربوط به خرید و فروش امالک و ساختمان سازی 
• ثبت شرکت در امارات و مناطق آزاد و ایران 

• تنظیم و ارسال اخطاریه های قانونی و انجام کلیه اقدامات قانونی به منظور وصول مطالبات و احقاق حق
• انجام کلیه امور حقوقی از جمله ارائه مشاوره درکلیه امور حقوق دریایی، کشتیرانی و بیمه 

• تهیه و تنظیم و ثبت اساس نامه و صورتجلسات شرکت ها 
• طرح دعوا در دادگاه و داوری و دفاع از دعاوی در دادگاه و داوری

جهت تعین وقت قبلی با شمارهای ذیل تماس حاصل فرمایید:
 0097143434564 دفتردبی:  
00982126405277 دفترتهران: 

جنوبی نیز باز گشایی خواهد شد.

به دلیل محدودیت اعمال شده از طرف دولت ایران برای استفاده از ترمینالهای ماهواره ای بخش بسیار کوچکی از فروش ما 
مربوط به ایران است و همان بخش کوچک هم به خاطر تحریمهای موجود محروم از کاالهای آمریکایی و اخیرا کانادایی و 

اروپایی است. 

محصوالتی که ما عرضه می کنیم ش��امل مودم ماهواره، آنتن )دیش(،  تجهیزات ارس��ال و دریافت و شبکه بی سیم است و 
خدمات ما نیز ارائه دسترسی به اینترنت از طریق ماهواره و همچنین شبکه ارتباطی برای شرکتهای نفتی، بانکها، ارگانهای 
نظامی،... است. برای آشنایی بیشتر با این شرکت می توانید از وب سایت این شرکت )www.vsatplus.com( یا فروشگاه 

اینترنتی آن )www.vsatplus.net( دیدن فرمایید.

Company Name:  
Manager: Firas Al Tabaa (Deputy Director / Marketing and Registration Dept.)

Categori: University
Add: University City of Sharjah, P.O. Box: 1797, Sharjah, UAE 

faltabaa@skylineuniversity.com
www.skylineuniversity.com

Skyline University College (SUC) has been in operation for 20 years imparting high 
quality education to its students and is fully equipped infrastructure-wise. We offer 
Bachelor in Business Administration (BBA) program with majors in four (4) areas: 
Travel & Tourism Management, Information System, International Business, Market-
ing and Master of Business Administration (MBA) with emphasis in Marketing and 
emphasis in Finance. All our programs are fully approved and accredited by Ministry 
of Higher Education & Scientific Research, UAE. We are also a member of AACSB, 
USA (Association to Advance Colligate School of Business) and Confederation of 
Tourism and Hospitality (CTH), UK.

Apart from providing business programs successfully for 20 years, we have, over 
the years, run affiliated and collaborative professional training programs with reputed 
international universities and organizations such as University of Lincolnshire and 
Humberside (UK), National American University (USA), IATA/ UFTAA, IATA/ FIATA 
(Canada), to name a few. Skyline University College operates a professional training 
department under the banner of Center for Professional Development and Training 
(CPD) offering various certificate and diploma courses in the field of Tourism, Cargo, 
Logistics, Accounting, Finance, Management, and customized courses designed to 
meet the needs of business and industry, develop interpersonal soft skills, improve 
occupational competence, and/ or advance employment. 

Tel. : +971 6 544 1155
Fax.: +971 6 544 1166
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گفتگ��و با مردی ک��ه در ورای چه��ره مصمم و 
اندیش��مند خود، افکار متعالی می پروراند و با شور و 
امید فراوان از زمینه ها و توانمندیهای کشور عزیزمان 
ایران در جهت رش��د و پیشرفت سخن می گوید نه 
تنها خالی از لطف نیست، بلکه از روزهای بیاد ماندنی 

زندگی  هرکس خواهد بود.
 Iranian دانش��گاه  موس��س  پی��روز  روزب��ه 
Business School  و از کارآفرینان بزرگ کش��ور 
اس��ت که انگیزه های گران س��نگ ملی خود برای 
ساختن کشوری پیشرفته و آباد را با فراگیری گسترده 
علوم روز در معتبرترین دانش��گاه های جهان همراه 
س��اخته و امروزه جمع کثیری از صاحبان اندیشه و 
دانش گرد او جمع آمده اند تا هریک بتوانند س��هم 

خود رادر پیشرفت و توسعۀ ایران ایفا نمایند.
در میزگ��ردی با حضور دکتر روزبه پیروز، رئیس 
هیأت موس��س و دکتر زاهد ش��یخ االسالمی مدیر 
آموزش دانشگاه به همراه دکتر اسفندیار رشیدزاده از 
چهره های نام آش��نای و فرهیختۀ شورای بازرگانی 
ایرانیان- دبی، در زمینه انگیزه ها و روشهای موسسان 
و حامیان مدرسه بازرگانی ایرانیان IBS در راه اندازی 

موسسه مذکور  به بحث  و بررسی نشستیم.

گپ و گفتی دوس��تانه که می تواند الهام بخش 
جوانان باشد و امید آفرین برای فعاالن حوزه اقتصاد و 

عالقمندان به پیشرفت ایران.
ارجمندی: جناب پیروز بعد از سخنرانی شما در 
جلسه دیروز گردهمایی ش��ورای بازرگانی ایرانیان، 
این س��وال در ذهن من ش��کل گرفت که شما چرا 
وقتی تصمیم گرفتید سهمی در توسعه ملی داشته 
باشید، آموزش را به عنوان محور فعالیتهای خودتان 
انتخاب کردید و چرا در حوزه آموزش شاخۀ مدیریت 
و بازرگانی را برای  محور توسعه برگزیدید.پیشرفت 
ملی از راهکاره��ای متفاوت و از جنبه های مختلف 
قابل بررس��ی و دست یافتنی است. شما چه اولویتی 
در آموزش مدیری��ت و بازرگانی برای نیل به  هدف 

در نظردارید؟
پی��روز: البته تا حدودی ای��ن امر به تحصیالت، 
تخصص و تجربه کاری من در سالیان گذشته بر می 
گردد و هنگامی که تصمیم به این کار گرفتم، طبیعتا 
حرکت را در چارچوب تخصصم طراحی کردم. مضاف 
بر اینکه من اعتقاد جدی دارم که مدیریت نقش بسیار 
موثری دارد در توسعه اقتصادی هر کشور و در جهان 
امروز توسعه و رونق اقتصادی در خیلی از مسائل دیگر 

یک اجتماع تاثیر گذار است.
ش��اید 50 یا 60 س��ال پیش از ای��ن رتبه بندی 
کشورها بر اساس قدرت نظامی بوده و کشوری قوی 
تر محس��وب می ش��ده که نیروی نظامی قوی تری 
داش��ته است. اما در عصر حاضر رتبه بندی کشورها 
عمدتا روی بخش اقتصادی است، این که کشوری در 
صحنه بین المللی حضور داشته باشد و بتواند حرفی 
برای گفتن داش��ته باش��د، خیلی وابسته به توانایی 

اقتصادی آن کشور است.
این نکت��ه را باید در نظر گرفت که ریش��ه های 
توانمن��دی اقتصادی یک کش��ور در منابع انس��انی 
متخصص و آموزش دیدۀ هر کشوری است. از دیگر 
سو، ما خوشبختانه در مملکتمان به این نتیجه رسیده 
ایم که توسعه اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی با خصوصی 
س��ازی دارد. م��ن اعتقاد دارم حرک��ت بوجود آمده 
زیر پرچم اصل 44 در واقع ش��روع خصوصی سازی 
بوده و یک اتفاق خیلی خیلی مهمی اس��ت. در واقع 
بدون این حرکت در راستای خصوصی سازی نیل به 
توس��عه اقتصادی امکان پذیر نیست و نمی توان به 
اهداف توسعه رسید و همه جای دنیا تجربه شده که 
اقتصادهای دولتی قابلیت رقابت با اقتصاد خصوصی 

روزبه پیروز متولد س��ال 1972 اس��ت وی مدارج 
تحصیلی خود را در دانش��گاه اس��تنفورد، هاروارد 
 World و آکس��فورد ط��ی نم��وده و توس��ط
Economic Forum در س��ویس بعنوان رهبر 
جهانی جوان انتخاب ش��ده اس��ت.  وی هم اکنون 
 ،Turquoise رییس هیأت مدیره صندوق سرمایه
موفق ترین س��رمایه گ��ذاری خارج��ی در ایران و 
 ،Pelican Partners همچنین سهامدار ارشد در
سرمایه گذار بخش خصوصی در امالک لندن است.

او سالها به عنوان یکی از چهره های مطرح و موفق 
کارآفرین ایرانی به کسب و کار پرداخته و موفق به 
راه اندازی مجموعه های سودآور و معتبر اقتصادی 
گشته اس��ت. دکتر پیروز در سال 2007 بر اساس 
احساس نیاز خود و جمعی از دوستانش تصمیم به 
 Iranian راه اندازی مدرس��ه عالي مدیریت ایران
Business school  م��ی کند و پس از بررس��ی 
و بحث های مقدماتی و پیوستن جمعی از نخبگان 
و اندیش��مندان داخل و خارج ایران از سال گذشته 
بطور منظم به جذب دانش��جو و برپایی دوره های 
آموزشی اقدام نموده اند. وی رییس هیأت مؤسسان 

IBS است.

دکتر زاهد ش��یخ االس��المی، مدیر آموزش و عضو 
کمیته برنامه ریزی آکادمیک مدرسه عالی بازرگانی 
ای��ران، پی��ش از این مدیر انس��تیتوی آموزش��ی 
پ��روژه محور و مدیر ارتباط با صنعت در دانش��گاه 
پلی تکنیک کالیفرنی��ا بوده اند. عالوه بر س��وابق 
درخش��ان حرفه ای و آموزش��ی در آمریکا و ایران، 
ایشان از مؤسسین انجمن  دانشگاه صنعتی شریف 
)SUTA( و رییس این انجمن از س��ال 2004 تا 
2006 بوده اند. ایشان مهندس مکانیک از دانشگاه 
صنعتی شریف بوده و  در دینامیک سیاالت دکترای 

خود را از دانشگاه lowa اخذ نموده اند.

IBS را میتوان یکی از پژوه های های موفق در مورد 
هم��کاری ایرانیان داخل و خارج از کش��ور قلمداد 
نمود. همکاری که با انگیزه برداشتن قدمی موثر در 
راه توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان شکل گرفت  
و با هدف ارتقاء س��طح دانش و تخصص مدیریت 
میان مدیران عالی اقتصادی و صنعتی کشور تداوم 

یافته است. 
موسس��ان و مدیران IBS با هدف ایجاد و راهبری 
یک مدرسه مدیریت در سطح عالی و مطرح جهانی 

تصمیم گرفته اند که مباحث و مطالب مطرح شده و 
سیالبس های آموزشی که همگی عملگرا و مرتبط 
با مسائل کسب و کار روز دنیا باشند و دانشجویان 
بتوانند ارتباط مستقیمی بین آنچه که می آموزند با 

مدیریت در بنگاه اقتصادی زیر نظرشان بیابند.

دروس این مدرسه عالی که عموما بصورت مطالعه 
م��وردی Case Study طراح��ی ش��ده اند ، نگاه 
دانشجویان را به مسائل مدیریت در دیگر نقاط دنیا 
معطوف می سازد و به مدیران حاضر در دوره های 
آموزشی امکان تفکر جهانی و یافتن راه کارها مطابق 
با راه حل های بین المللی  خواهد داد. این راهیست 
که این جمع صمیمی و مشتاق شروع کرده است وبا 
همراهی دیگرانی که چنین دغدغه ای داشته باشند 

ادامه و توسعه خواهد یافت .

در ادام��ۀ میزگردی که در محل ش��ورا و با حضور 
مؤسس��ان و مدیران اجرایی مدرسه عالی بازرگانی 
ایران برگزار ش��د، با روزبه پیروز و دکتر زاهد شیخ 
االس��المی و با حضور دکتر اس��فندیار رش��یدزاده 

دقایقی به بحث نشستیم.

را ندارند و از کارائی الزم برخوردار نیستند. جای بس 
خوشبختی است که  امروز در ایران همگی بر سر این 
موضوع به توافق رس��یده ایم و بحث و صحبت تنها 

برسر نحوه اجرای خصوصی سازی است.
اگر این حرک��ت بخواهد یک قدم جلو برود، این 
س��وال پیش می آید که این شرکت های خصوصی 
شده چگونه می توانند تفاوت و تحولی در عملکردشان 
و بهره وریشان بوجود بیاید؟ اگر شرکت های خصوصی 

سازی ش��ده همچنان با تفکر و مدیریت دولتی 
اداره شوند که دس��تاوردی حاصل نشده! باید 
در مدیریت و اجرای فعالیت شرکت ها تحولی 
بوجود آید و این موضوع راهی ندارد جز مدیریت 
مدیرانی که بتوانند این تحول را به نحو درست و 
شایسته ای) در بنگاهای اقتصادی( پیش ببرند 
و بای��د این مدیران دارای تخصص الزم و کافی 
برای این امر باشند. اینجا همان جایی است که 
اهمیت آموزش مدیریت به مدیرانی که سالها 
تجربه کار و مدیریت دارند به خوبی هویدا می 

شود.
ارجمن��دی: خوب اینجا س��والی مطرح 
می شود.ش��ما می گویید که چون کش��ور 
به س��مت خصوصی شدن حرکت می کند 
پس باید به آموزش مدیران در این بخش 
پرداخت. پس سهم مدیران دولتی در این 
توسعه چیست و آیا شما معتقد به آموزش 

مدیران در عرصه های دولتی هم هستید؟
پی��روز: من فکر می کن��م مدیر خصوصی 
و دولت��ی ه��ر دو باید هدف آموزش باش��ند و 
عالقمن��د به حضور هر دو گ��روه از مدیران در 
آموزشها و دانشگاه IBS هستیم. مهم این است 
که بتوانیم در موسسه ها و بنگاه های اقتصادی 

که در ایران هس��ت چه خصوص��ی و چه دولتی، 
در  عملکرد و مدیریتش��ان از طریق آموزش تحول و 

پیشرفتی بوجود آید.
رشیدزاده: در اینجا واقعا یک سوال کلیدی مطرح 
می ش��ود. س��والی که قبل از این مرحله است. من 
س��والم از آقای دکتر روزبه پیروز این است که زایش 
فکر تاس��یس  دانشگاه در س��ال 2007 از کجا بود و 
چه سوالی در ذهن شما بوجود آمد که در پی پاسخ 
به آن سرانجام کار به تاسیس IBS رسید. این حرف 
ارسطو است که می گوید سوال درست مطرح کردن 
جواب درس��ت  در پی خواهد داش��ت. من سوالم در 
مورد لحظه ش��روع حرکت اس��ت و اینکه آن سوال 
درست که در ذهن شما شکل گرفت چه بود که امروز 

دانشگاهی را بوجود آورده؟

پیروز: واقعیت اینجا است که من وقتی بعد از 18 
سال که با خانواده به ایران برگشتم، در یک کالم می 
توانم بگویم ] فضای [ ایران من را گرفت و جذب خود 
کرد. حس عجیبی ب��ود که زندگی من را تغییر داد. 
من از 8 سالگی از ایران خارج شده بودم و بعد از 18 
س��ال برگشتم و اصال فکر نمی کردم اینطور زندگی 

من عوض  میشود.
چند ماه پیش در دانشگاهی که فوق لیسانس در 
آن جا تحصیل کردم قدم می زدم  و پیاپی خاطراتی 
از سالیان تحصیل در ذهنم تداعی می شد. دانشگاهی 
که 15 سال پیش از آن فارغ التحصیل شده ام. فکر 
می کردم که اگر 15 س��ال قب��ل موقع تحصیل در 
دانش��گاه کسی به من می گفت  که تو15 سال بعد 
به ایران برخواهی گش��ت و در ایران مش��غول کار و 
زندگی خواهی شد، من اصال باور نمی کردم و این 
بازگشت به ایران برای من قابل پیش بینی نبود.
اما از همان لحظه برگش��تم به ایران همواره 
در آن فکر بودم که چطور به س��هم خودم می 
توانم به میهنم کمک کنم و گامی در راس��تای 
توسعه آن بردارم. تجارت و کسب و کار ، بسیار 
هم خوب است. اما من در زندگی می خواستم 
موضوع دیگری و هدف دیگری هم داشته باشم. 
معتقدم انس��ان باید به نحوی عمل کند که در 
انته��ای راه، دیگرانی بگویند ک��ه او در زندگی 
کاری انجام داده اس��ت و نقش��ی از خود به جا 
گذاشته است. کاری ماندگار برای کشورش. من 
یکسره در پی  این سوال بودم که من چه کاری 
م��ی توانم بکنم و چگونه می توانم نقش��ی در 

توسعه ایران داشته باشم.
 در نهایت به این نتیجه رسیدم ، چیزی که 
من بلد هستم business  است و آنچه که من 
در دانشگاه خوانده ام مدیریت است و احساس 
کردم که واقعا خالئی در مملکت هست و خالئی 
هم هست  که همگی نسبت به وجودش اذعان 
دارند. احساس کردم اینجا محلی است که می 
توان کاری کرد و نقطه ای است که می توان از 

آن حرکت را شروع کرد.
البته باید اذعان کنم نقش من در این کار یک 
نق��ش کوچکی بود و IBS نتیج��ه یک کار تیمی و 
گروهی است . مدرس��ه بازرگانی ایرانیان نتیجه کار 
خیلی ها است که تصمیم به این شروع گرفتند. من 
پیش از این هم تجربه کارآفرینی داشته ام. در زمان 
دانش��جویی دکترا در دانشگاه Oxford با همکاری 
یکی از همکالس��ی های  دکتری ، یک ش��رکت در 
زمین��ه Internet و فضاه��ای مجازی ک��ه در آن 
دوران موض��وع نو و تازه ای ب��ود راه اندازی کردیم و 
virtual capitalist  گرفتی��م و بعد از 6 س��ال از 
یک اطاق خوابگاه به یک شرکت موفق 150 نفر که 
در 5 کشور اروپا مشغول فعالیت بود، رسیدیم. تجریه 
خوبی بود. تجربه ای در مورد راه اندازی یک حرکت 
جدید و جذب منابع و همراهان بالقوه برای رسیدن 

به موفقیت!.
چیزی که م��ن در آن حرکت یاد گرفتم این بود 
که شما وقتی چیزی را شروع می کنید، اولین کاری 
که باید انجام دهید، این است که حرکت کنید. توصیه 
من همواره به دوس��تان جوانتر از خودم این است که 
حرکت کنید. شروع خیلی مهم است. شعری است از 
گوته شاعر عالقمند آلمانی به ادبیان ایران که می گوید 

گزارشگر: ایمان ارجمندی

مصاحبه
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شما وقتی حرکتی می کنید وانرژی بوجود می آورید، 
همه جور معجزه ای ممکن است بوجود آید. در واقع 
نکته مهم همان  حرکت مقدماتی است. باید حرکت 
کرد و بعد مشاهده گر معجزه ای بود. من این موضوع 
را هم در ارتباط با کس��ب و کار خودم دیدم و هم در 
ارتباط با IBS . هنگامی که کس��ی کاری را ش��روع 
می کند، انسانهای عالقمندی هستند که برای نیل به 

هدف مشترک به او می پیوندند.
رش��یدزاده: خوب این  نکته جالبی است که من 
همینجا در موردش س��وال دارم . دکتر زاهد ش��یخ 
االس��الم را چطور پیدا کردید؟ دکتر مشایخی هم از 
پایه های کار هستند،ایشان را چطور همرا کار کرید؟

 جالب اس��ت ک��ه هر کدام از این اس��امی که به 
مجموعه اضافه می شود ممنتوم مجموعه بیشتر می 
ش��ود و دیگران مشتاق تر برای همکاری با مجموعه 
IBS می شوند. اما در ابتدا شروع کردن بسیار مشکل 
اس��ت!. به قول یک ضرب المث��ل آلمانی هر آغازی 
مش��کل است. به همین دلیل اس��ت  که من پیاپی 
دنبال زایش و قدمهای اول  و ش��روع کار هس��تم و 
اینکه چطور میشوداز هیچ ، همه چیز را بوجود آورد. 
کافی اس��ت که یک ایده ال درست باشد و آدمهای 

مناسب و معتقد آن ایده آل را  دور هم گردآورد.
نقطه زایش و عزیمت ب��رای من در حرکتی که 
ش��ما در IBS آغاز کردید بسیار حائز اهمیت است. 
امروز IBS هست و انسان های فرهیخته و یا عالقمند 
زیادی ممکن است به شما کمک کنند و همراه شما 
باشند. اما در لحظه زایش و تولد این اندیشه در ذهن 
ش��ما هیچکدام از اینها نبود. فقط یک سوال وجود 
داشت. درک لحظه آغاز حرکت، بسیار مهم و کلیدی 

است.

ش��یخ االسالم: آقای دکتر  من معتقدم که وقتی 
سوال در ذهن انسان شکل می گیرد و زمان حرکت 
فرا می رسد، باید کمتر حرف زد و باید قدم را در راه 
گذاش��ت و خود راه و جاده به انس��ان می گوید که 
چطور باید ش��روع کرد.م��ن IBS را پیدا کردم ! من 
سالها با رویای انجام دادن کاری برای کشورم زندگی 
کرده بودم و دنبال فرصتی بودم که بعد از س��الها در 
آمریکا به ایران برگردم و کاری که مسئولیت من برای 
میهنم اس��ت را انجام بده��م. از لحاظ کار  و تجارت 
موقعیت مناسبی در آمریکا بود و می خواستم برای 
پاسخ به سوال درونی و ایفای نقشم در توسعه کشورم 

برگردم دنبال فرصت بودم برای ایفای نقش.
در سال 2007 دوره آموزشی خیلی خوبی در ایران 
در زمینه کارآفرینی برگزار کردیم که بسیار موفق بود. 
با دوستان بعد از اتمام جلسه مشغول صحبت بودم و 
می گفتم که ایران نیازمند یک مدرسه مدیریت خوب 
است. دوست من گفت که جمعی از دوستان مدتی 
است که شروع کردند و تصمیم به را اندازی مدرسۀ 
مدیریت در سطح آموزشهای مدیریت با استانداردهای 
 IBS بین المللی گرفته اند. این نقطه همراهی من با
بود. مدتها به همراه روزبه و دیگران روی طرحی کار 
کردیم تا در نهایت به این نتیجه رسیدیم که برنامه 
ریزی به اندازه کافی شده و زمان ، زمان حرکت است. 
پارس��ال 25 آوریل تقریبا چنی��ن روزهایی به ایران 
برگشتم و ش��روع کردیم به انجام کارهای اجرایی و 

راه اندازی مدرسه.
پیروز:راجع به دکتر  مش��ایخ هم که پرس��یدید، 
بله ایش��ان را از طریق خانواده خلیلی مالقات کردم 
در دانش��گاه شریف. اول فکر می کردم چون مدرسه 
مدیریتی در دانشگاه شریف هست، امکان همکاری 

ایشان با حرکت ما زیاد نیس��ت. اما برای ایشان هم 
همراهی جمعی از ایرانیان داخل و خارج کش��ور در 
راه اندازی IBS و حضور اس��اتید به روز و صاحب نام 
جهان به عنوان مدرس در دوره های آموزشی، انگیزه 
الزم برای حرکت مش��ترک را فراهم آورد و خیلی از 
حرکت حمایت کردند و حضورشان به حرکت ما به 

خصوص در مراکز علمی داخل ایران اعتبار داد. 
من احساس می کنم چه در داخل ایران و چه در 
ایرانیان خارج از ایران ما نیازمند افزایش روحیه امید و 
شوق هستیم. با بعضی ها که صحبت می کنم طوری 
حرف می زنند که انگار امیدش��ان را برای رسیدن به 
یک کشورتوسعه یافته از دست داده. من اصال به این 
اعتقاد ندارم . باید از یک جایی حرکت کرد. صحبتی 
هس��ت از گاندیbe the change you seek که 
می گوید اگر دنبال تغییری هس��تید باید خود شما 
نمادی از آن تغییر باشید و بعد پی تغییر بگردید. ما 
اگر دنبال توسعه ایران هستیم خود باید نمادی از این 
حرکت، اراده و خواست باشیم و بعد از دیگران  انتظار 

حرکت داشته باشیم.
باالخره هرکس به سهم خودش باید کاری کند. 
یک مدرسه بازرگانی که نمی تواند همه کار بکند، اما 
به س��هم خودش و در ابعاد و اندازه های خودش می 

خواهد سهمی در پیشرفت ایران داشته باشد.
شیخ االسالم: یکی از مسائلی که در میزگرد صبح 
در )شورای بازرگانی ایرانیان( IBC هم سوال شد این 
است که ما در IBS  نمی توانیم همه مدیران را تحت 
پوشش آموزشهای مدرسه قرار دهیم و عده محدودی 
در دوره های آموزش��ی شرکت خواهند کرد. اما می 
خواهیم با باال بردن اس��تانداردهای آموزش مدیریت 
تمام موسس��ات آموزشی مدیریت را مجبور به ارتقاء 

سطح آموزش خودشان کنیم . این ایفای نقش است 
که در آموزش مدیریت، ما برای خودمان قائلیم و در 
پی آوردن بهترین اساتید و شاخصه های علمی در هر 

حوزه ای هستیم.
مثال وقتی برای توضیح مسائل صنعت غذا دکتر 
کاشانی که سالها مش��اور شرکت Nestle هستندو 
موضوع  Nestle را بصورت case study بررس��ی 
می کنند، تاثیر گذاری دیگری دارد. همه دیگر اساتید 
با اس��تناد به case study ایش��ان، طرح درس می 
کنند و صد البته وقتی خودایشان مطلبی را که نوشته 
اند برای دانشجویان توضیح می دهند، کیفیت کالس 

و سطح کالس چیز دیگری خواهد بود.
ما اعتق��اد داری��م وقتی چنین افزایش س��طح 
آموزشی ایجاد شود، دیگر دانشگا های شاخص ایران 
نیز در این عرصه قدمهای خوبی بر خواهند داشت. در 
ایران آدمهای باهوش بسیار زیاد هستند  و اگر آموزش 
موثر و با کیفیت فراهم آید، حتما توسعه اقتصادی در 

دسترس خواهد.

رش��ید زاده: ش��ما آقای شیخ االس��الم 4 سال 
مدیریت انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه شریف در 
خارج از کش��ور را به عهده داش��تید. از انگیزه های 
برپایی این انجمنSUTA برای ما توضیح بدهید و 
اینکه چه انگیزه های ملی پشت این حرکت و در ادامه 

این حرکت وجود دارد.
ش��یخ االس��الم: این انجمن یک��ی از حرکتهای 
خوب بود. در سال 2000، جمعی از دوستان تصمیم 
گرفتیم، دوس��تان فارغ التحصیل دانشگاه شریف را 
که یک منبع عظیم هستند گردهم جمع کنیم. کار 
دیگری نمی خواستیم بکنیم و هنوز هم تنها مکانیزم 
SUTA، مکانیزمی اس��ت برای جم��ع کردن فارغ 

التحصی��الن دور هم. وقتی این انس��انهای باهوش و 
فرهیخته دور هم جمع شوند. نتایج مثبت و درخشانی 
خودش به خودی خود در برخواهد داشت که همگی 
آنها و در نهایت کشوررا از آن بهره مند خواهندکرد. 
این داستان بسیار برای همه ما آموزنده بود و هنوز هم 
برای فارغ التحصیالن محرک خود را دارد و هر روزی 

آماده کمک در توسعه کشور هست و خواهد بود.

رش��ید زاده: ی��ک موضوعی که ب��رای خیلی از 
مخاطبین ای��ن میزگرد جالب خواهد ب��ود، نحوه و 
فرایند گرفتن مجوز برای این دانش��گاه اس��ت. برای 
خیلی ها اسیر شدن در پیچ و خم بروکراسی و اداری 
یکی از عوامل و دالیل  عدم حرکت است. شما چطور 
به اینگونه مس��ائل قانونی و اداری فائق آمدید. آنهم 
برای برگزاری دوره های سطح باالی مدیریت به زبان 
انگلیس��ی و با اساتید برجس��ته جهانی که اکثر آنها 

ملیت ایرانی ندارند.
پیروز: خوب مثل ه��ر کار دیگری از چهارچوب 
قانونی مملکت حرکت کردیم. وزارت علوم مجوزهایی 
برای موسسات آموزش عالی آزاد صادر می کند که ما 
در ارزیابی هایمان این نوع ساختار را مناسب تر از هر 
چیز دیگری برای IBS دیدیم. اگر دانشگاه غیرانتفاعی 
تاسیس می کردیم، مجبور به گرفتن دانشجو از طریق 
کنک��ور بودیم که با جامعه ه��دف IBS که در حال 
حاضر مدیران ارشد و مدیران در رأس هرم مدیریت 

هستند، تطابق نداشت.
یک تجربه ای که من خودم در زندگی داشته ام 
این اس��ت که اگر با خوشبینی به مسائل نگاه کنیم 
و پی��ام خوبی به محیط پیرامونیمان بدهیم. پاس��خ 
مناسب و خوبی دریافت می کنیم و بسیاری از مسائل 
حل می ش��ود.خیلی ها به این نتیجه رسیده اند که 

مملکت به آموزش مدیریت نیازمند است و حاضرند 
هرکمکی که از دستشان بر می آید انجام دهند.

به هر حال بروکراس��ی و کارهای اداری مسائل و 
مش��کالت خودش هم دارد. مثل هر کار دیگری که 
بخشی از فرایند انجام آن کار به حساب می آیند.اما 
خوشبختانه ما در IBS بر این مشکالت فائق آمدیم و 

همه چیز منظم انجام می شود.
ش��یخ االس��الم: در حال حاضر برای برپایی هر 
دوره هماهنگی هایی با وزارت علوم و وزارت خارجه 
برای دعوت از اس��اتید وجود دارد که مانند یک روال 
معمول همواره طی می شود و با مشکل خاصی روبرو 
نشده ایم. ما در پی برنامه ریزی بر مبنایی هستیم که 
مدارکمان را در موسس��ات معتبری که برای ارزیابی 
مدارس بازرگانی در دنیا وجود دارند، رتبه بندی کنیم.
اخذ رتبه بندی از چنین مراکزی . از اولویتهای پیش 

روی ما خواهد بود.
 Indianپی��روز: ای��ن تجربه ای اس��ت ک��ه در
Business of School هم هس��ت. این موسس��ه 
بر اس��اس نظام آموزش هن��د نمیتواند مدرک فوق 
لیس��انس بدهد، اما در بازار کار و برای موسس��ات و 
ش��رکتهای بزرگ اقتصادی،صاحب��ان این مدرک و 
تحصیالت از موقعیتهای دوچندان برخوردار هستند. 

آموزش بر مبنای دانش اصل وتأکید ماست.
 به هر حال باید با نگرش مثبت شروع کرد و هر 
تالش��ی که می تواند برای کشور اثربخش و توسعه 

آفرین باشد انجام داد تا توسعه اقتصادی فراهم آید.
حض��ور روزبه پی��روز و دیگر مدی��ران IBS در 
گردهمایی ماه آوریل شورای بازرگانی ایرانیان دبی و 
سخنرانی  ایشان نه تنها برای حضار بسیار نوید بخش 
و شورآفرین بوده بلکه امکان تعریف همکاری مناسب 

و فراگیر میان دو مجموعه را فراهم خواهد آورد.

مصاحبه
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حاج معین التجار بوشهری 
متعلق به نس��لی از بازرگانان 
ایرانی اس��ت، که در زمانه ای 
نابهن��گام متولد ش��د.وی در 
سخت ترین شرایط اجتماعی، 
زمان��ی ک��ه قدرت سیاس��ی 
به ش��دت ضعیف و ایران در 
معرض تجاوز دو قدرت بزرگ 
انگلیس و روس��یه از ش��مال 
و جن��وب گرفتار ب��ود، اولین 
گامه��ای تج��اری و صنعتی 
ب��زرگ در س��طوح متع��دد 
مع��دن، راه و تولید گوگرد و 
... را برداش��ت. معی��ن التجار 
صاح��ب ایده های روش��ن از 
وضعیت عقب مانده پیرامونش 
داش��ت. به منظور تغییر این 
وضع تنها ب��ه کمک مالی در 
راه اندیش��ه اش بسنده نکرد، 
بلکه رنج محرومیت و زندان را 
نیز تحمل نمود. با این که در 
زندگی اش ف��راز و فرودها ی 
زیادی داش��ت اما نا امیدی بر 
او چیره نگشت، حتی زندانی 
شدن او و پسرش او را به کنج 
عزلت نبرد. سعی کرد از همه 
موقعیت ها برای توسعه فعالیت 
های خود استفاده نماید. عالوه 
بر این با همه محدودیت های 
آموزش��ی، نهادی، سیاسی و 
نیروی انس��انی، دستاوردهای 
بزرگی ب��رای جامعه خود به 
ارمغ��ان آورد. با این وجود، به 
علت برخی از محدودیت های 
اجتماعی، سیاس��ت زدگی و 
عالی��ق متفاوت نس��ل دوم، 
فعالیت اقتصادی این خاندان 

تداوم نیافت.
بوش��هری  محمد  ح��اج 
ملقب به معین التجار و مشهور 
به حاج محمد دهدش��تی در 
سال 1238 شمسی در بوشهر 

متولد شد، پدرش حاج محمد رحیم دهدشتی از تجار 
و اعیان بوش��هر بود. محمد پس از انجام تحصیالت 
مقدماتی در حجره پدرش مش��غول کار شد. پس از 
چند س��ال که نزد پدرش به کار بازرگانی اش��تغال 
داش��ت ناگهان پدرش ورشکست شد" و کلیه دارائی 
اش به دست طلبکاران افتاد. پدر و پسر کشور را ترک 
نمودند و محمد زمانی که در عراق می زیست مدتی 
در حرم امام علی)ع( در ش��هر نجف کفش داری زوار 

را به عهده داشت.
پس از چند مدت به بوشهر بازگشت و در حجره 

حاج محمد مهدی ملک التج��ار به عنوان متصدی 
مشغول کار شد و توانست سرمایه ای برای خود فراهم 
آورد. بار دیگر در سن 28 سالگی، سال 1266 شمسی 
به بغ��داد رفت در آنجا حجره ای گرفت و به تجارت 
مشغول گردید و تدریجا کار بازرگانی او توسعه یافت. 
پس از مدتی خبردار ش��د که ش��وهر عمه اش حاج 
عبدالملک التجار فوت نموده و عمه اش چون فرزندی 

نداشت دارائی همسرش را به نام معین التجار کرد.
او به سرعت به بوشهر بازگشت و پس از مصالحه 
با سایر مدعیان وراث، سهم ارث خود را به ارزش 400 

ه��زار روپیه دریاف��ت نمود و 
عازم مکه برای حج شد. جدا 
از اینک��ه این روای��ت چقدر 
حقیقیت داشته باشد. موقعیت 
اقتصادی معین التجار به فاصله 
چند سال پس از آن به قدری 
اعتبار یافت��ه بود که امتیازات 
مختلف معادن از سوی دربار 
قاجاررا بدست آورد. همچنین 
پیش از پیروزی مش��روطه به 
یکی از تجار ش��ناخته ش��ده 
ایران تبدیل شد. برای بسیاری 
ممکن اس��ت موقعیت های 
مطلوب فراهم ش��ود اما بهره 
برداری از ش��رایط، توس��عه و 
گس��ترش ای��ن موقعیت ها 
تنها از س��وی تع��داد اندکی 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
معین التجار یک��ی از همین 
افرادی بود که به بهترین نحو 
در توسعه دارائی اش کوشید. 
در همی��ن مدت به اروپا رفت 
و درباره ص��ادرات و واردات و 
کسب و کار آنجا مطالعه نمود. 
سفر به اروپا جهان تازه ای را 
در برابرش گش��ود متاسفانه 
اثر مکتوبی از این س��فر باقی 
نمانده اس��ت ت��ا بیانگر تاثیر  
دقیق این مسافرت بر اندیشه 
و رفتار معین التجار مشخص 
ش��ود. پس از ورود به بوشهر 
کار تجارت��ی خود را رونق داد 
و در جنوب ایران کامال مشهور 
ش��د.به علت مخالفت با قوام 
الملک شیرازی به تهران آمد 
و از طری��ق طرح دوس��تی با 
امین السلطان صدر اعظم )در 
دوره مظفر الدین شاه( منطقه 
ممسنی را در فارس از دولت 
خریداری نمود. همین مسئله 
بعدها سبب کشمکش فراوان 
بی��ن او و گروه های ذی نفوذ 

محلی شد.
س��پس امتیاز فروش خاک سرخ جزیره هرمز را 
در سال 1279 شمسی با تامین بخشی از هزینه سفر 
شاه به اروپا تجدید نمود در همین سفر، وی منصب 

سرتیپی و سالیانه هزار تومان حقوق دریافت نمود.
همچنی��ن امالک زی��ادی در خرمش��هر و اهواز 
خریداری ک��رد. منطقه میناب نیز جزء تیول معین 
التجار بود. اسنادی در زمینه شکایت مردم این مناطق 
از معین التجار وجود دارد. در این دوره بسیاری از تجار 
بزرگ از جمله معین التجار، امین الضرب، حاج رحیم 

روایت تاریخی

اتحادی��ه و ... به علت امنیت 
درآمد و منزلت اجتماعی زمین 
داری به آن روی آوردند. حاج 
معین التجار بوشهری در سال 
1890 امتیاز کمپانی ناصری 
را به دس��ت آورد ک��ه نوعی 
ش��راکت در امتیاز کشتیرانی 
در کارون بود. بر اساس قرارداد 
با ناصرالدین شاه، معین التجار 
می بایست در زمین هایی که 
به وی داده شده بود ساختمان 
های��ی مطابق نی��از کمپانی 
لینچ تاس��یس و ب��ه صورت 
اج��اره در اختیار کمپانی قرار 
دهد. همچنی��ن وی موظف 
به تاسیس اسکله ، کاروانسرا، 
مغازه و راه شوسه بین اسکله 
ها از بندر ش��لیلی به شوشتر 
بود.حمل و نقل کاال و کشیدن 
خ��ط آهن برای انتق��ال کاال 
از بندر ناصری به شوش��تر و 
دزفول و حمل کاال در داخل 
و خ��ارج ب��ه عه��ده کمپانی 
ناصری گذارده شد. همچنین 
امتیاز معدن زغال سنگ واقع 
در خ��اک بختی��اری در ازای 
پرداخ��ت 20 درصد از درآمد 
آن به دولت به کمپانی ناصری 
واگذار شد. همچنین ده هزار 
زرع زمین ب��ه طور مجانی به 
کمپانی داده شد تا ساختمان 
های مورد نیاز کمپانی لینچ را 

بنا نماید.
ه��ای  ش��رکت  حض��ور 
خارجی در اواخ��ر قرن نوزده 
و نی��از آن به همکاری با تجار 
داخلی برای پیش برد اقدامات 
فعالیت مشترک  باعث  خود، 
بین برخی از تجار با ش��رکای 
خارج��ی ش��د. ح��اج معین 
التجار بوش��هری در این دوره 
امالک و مس��تغالت فراوانی 

در خوزستان داشت. در قراردادی که بین کمپانی 
بوهن و معین التجار در تاریخ 1313 ه ق منعقد شد. 
وی مل��ک خود را در بندر ناصری که ش��امل حمام، 
اسکله، کاروانسرا، انبار، مسافرخانه، راسته بازار، خانه و 
اراضی دیگر است نزد کمپانی بوهن در ازای 12 هزار 
پوند به وثیقه می گذارد و پس از پرداخت پول، صدی 
پنج امالک را از قید رهن آزاد می کند. معین التجار 
عالوه بر همکاری با برادران لینچ با شرکت های متعدد 
خارجی در خصوص صدور و فروش کک و اکس��ید 

سنگ و خاک قرمز هرمز همکاری داشت.

حاج معین التجار بوش��هری وقتی به تهران آمد 
سی هزار متر باغ الله زار را در نزدیک خیابان سعدی 
خریداری و در آن چندین عمارت با شکوه برای خود 
و فرزندانش س��اخت. در این هن��گام از طریق ناظم 
التجار وکیل خود در کمپانی ناصری، امور شرکت را 
رسیدگی می کرد و عواید شرکت برای معین التجار به 
تهران حواله می شد. معین التجار تا انقالب مشروطه 
در تهران به شغل بازرگانی و اداره معدنش مشغول بود 
ولی به علت مسافرت های متعدد به اروپا با مشروطه 
موافق بود و در بازار تهران در این زمینه فعالیت می 

کرد.
ح��اج  هم��کاری  عل��ل 
معین التجار بوش��هری، امین 
الض��رب و بس��یاری از تجار 
دیگر با روحانی��ون آزادیخواه 
و روش��نفکران در جنب��ش 
مش��روطه خواه��ی دالی��ل 
متعددی دارد. تج��ار بزرگی 
مث��ل معین التج��ار به دلیل 
مسافرت های خارج از کشور، 
آشنایی با دستاوردهای تمدن 
غرب، رش��د علم و تکنولوژی 
و ح��وزه ه��ای ارتباطی و به 
طور کلی توس��عه اقتصادی و 
سیاسی غرب از درک عمیق 
تر و روشنگرانه تری نسبت به 
دیگر اقشار اجتماعی برخوردار 
بودن��د. تجار و روش��نفکران 
به دلی��ل همخوانی افق های 
فکری شان در ایجاد اصالحات 
و درک رابطه تگاتنگ توسعه 
اقتصادی و سیاسی به یکدیگر 
شدند.روش��نگری  نزدی��ک 
روشنفکران در ضرورت ایجاد 
تحول سیاس��ی و اقتصادی و 
پیوند آن با مسائل اجتماعی، 
ارتباط آن��ان را با تجار بزرگ 
نزدی��ک می س��اخت. آنان از 
طری��ق آگاهی ه��ای فنی و 
تخصصی خویش از تکنولوژی 
غرب، می توانستند راه کارهای 
مناسب به کارگیری سرمایه را 
به تجار نشان دهند. به طوری 
که س��مت و س��وی سرمایه 
توس��عه  گذاری ه��ا موجب 
کش��ور و تاس��یس مدنیت، 
صنعت و علم شود. به عنوان 
نمونه یک��ی از تحصیل کرده 
های ایران��ی مقیم بمبئی در 
 1282/1903 آوری��ل   23
شمسی برای تقاضای استخدام 
در کارخانه معین التجار عالوه 
بر اینکه آگاهی و تخصص خود در امور نس��اجی 
و ماش��ین آالت را بیان می کند، ابراز امیدواری می 
نمای��د که بتواند با او هم��کاری کند و انگیزه خود را 
تنها س��عادت وطن می داند. وی در پایان نامه خود 
ضرورت هم��کاری یک تحصیل ک��رده ایرانی برای 
راهنمایی در امور کارخانه و محافظت از افتادن در تله 
خارج��ی ها را تاکید می نماید. در این نکته که تجار 
بزرگ و اروپا دیده به دنبال اس��تقرار نهادهای مدرن 
و عقالنیت م��درن در ارکان حکومت بودند تردیدی 
نیست ولی این که تجار افراد انقالبی بودند و به دنبال 
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اس��تفاده ازروش های انقالبی بودند بدون تردید باید 
گفت چنین نبوده اس��ت. در حقیقت تجار بزرگ به 
طور آگاهانه، برا ستفاده ابزاری از دولت مدرن به دلیل 

مسافرت های متعدد به اروپا واقف بودند.
با این وجود تجار به دلیل فرهنگ سنتی و روحیه 
محافظه کارانه، به روشنفکران اصالح گرای مذهبی 
نزدیک بودند. اقامت هفت ماهه س��ید جمال الدین 
در خان��ه امین ا لضرب و کمک های وی به او هنگام 
تبعید، گواه همین مس��ئله می باشد. طرح مبارزه با 
نفوذ بیگانگان در کش��ورهای مسلمان از سوی سید 

جمال مورد توجه تجار قرار گرفت.
تج��ار بزرگ در مس��یر مش��روطه 
خواه��ی، ب��ا جریان ه��ای تندرو و 

رادیکال همسو نشدند.

تامین مالی هزینه بست نشینان 
در جریان مش��روطه توسط تجاری 
مثل، حاج معین التجار بوش��هری، 
امین الضرب، حاج محمد اسماعیل 
آقا مغازه، آقا میرزا محمود اصفهانی، 
ارباب جمش��ید و ... صورت گرفت. 
عالوه بر آن تج��ار پولی تهیه کرده 
برای علما در قم فرستادند. بسیاری 
از آنان آگاهانه از آرمان های مشروطه 

دفاع نمودند.
با جریان روشنفکری و سرمایه 
گذاری در ش��کل جدید آن و نقش 
دول��ت ها در فعالی��ت های تجاری 
آش��نا بودندو به ضرورت اصالحات 
در نظام سیاسی کشور معتقد بودند.

حاج معین التجار بوش�هری و 
مجلس اول

پس از پیروزی مشروطه، دولت 
با کمب��ود منابع برای اداره کش��ور  
دچار شد. بر اساس رویه سال های 
گذشته به سوی استقراض خارجی 
روی آورد. هزینه دربار،حقوق سفرا 
و نظامیان چند ماه به تعویق افتاده 
ب��ود. دولت مدعی ب��ود تا چند روز 
دیگ��ر دو ک��رور از این وام بدس��ت 

دولت نرس��د تمام ادارات دولت��ی از کار می افتد. در 
این زمان صنیع الدوله رئیس مجلس بود و هنوز قانون 
اساسی به تصویب نرسیده بود و مجلس فاقد نظام نامه 
داخلی بود و رابطه دولت و مجلس مشخص نبود و با 
وجود پیروزی مشروطه خواهان، مستبدین در اکثر 
جاها حاکم بودند. در همین موقعیت در 22 رمضان 
1285 شمس��ی مخبرالسلطنه از سوی مشیر الدوله 
صدر اعظم برای درخواس��ت وام بیست کرور تومان 
)ده میلیون تومان( از روس و انگلیس به مجلس آمد. 
اولین ش��رط وام این بود که دولت ایران آن را با نظر 
روس و انگلیس به مصرف برساند و دولت آزاد نبود که 

محل و مصرف این وام را خود تعیین نماید. به علت 
نیاز ضروری قرار بود چهار کرور در مدت کوتاهی به 
دولت ایران پرداخت شود. وثیقه وام، گمرکات شمال 
ب��ه دولت روس و پس��تخانه و تلگراف خانه به دولت 
انگلیس بود و در صورت عدم کفایت وثیقه گمرکات، 
بنادر خلیج فارس نیز ضمیمه پستخانه شود. پس از 
طرح تقاضای دولت حاج معین التجار بوشهری نماینده 
تجار به عنوان مخالف شروع به سخنرانی نمود.»باید 
دولت صورت جمع و خرج سه سال گذشته را بیاورد و 
به عالوه قرارداد وام 1900 و 1902 / 1280 و 1282 
شمس��ی را به مجل��س آورد تا اگر 
شرطی منافی با استقالل مملکت 
در آنها باشد به هر قسمی شده پولی 
در داخله تهیه کنیم و قرض روس 
را بدهیم و خود را از این ننگ و عار 
برهانیم بع��دا مخارج خودمان را به 
میزان عایدات ترتیب دهیم و بدین 
ترتیب خود را بی نیاز از قرض کردن 
از همسایگانی که محل مخاطره آنان 
می باشیم بنمائیم با این حال اگر باز 
هم برای استفاده از معادن و کشیدن 
راه آهن و غیره احتیاج به پول داشته 
باشیم قرض را ملی قرار دهیم یعنی 
تشکیل بانکی به اسم ملت نموده و 
سهام آن را به مردم بفروشیم. عموم 
نمایندگان نظ��ر حاج معین التجار 
بوش��هری را مبنی ب��ر عدم قرض 
پذیرفتند. اصرار مخبرالس��لطنه بر 
موافقت با دو کرور وام ، نمایندگان 
گفتند یا دولت بدون وثیقه وام راس 
بگیرد یا تجار این مبلغ را به دولت 
بدهند و زیر بار اجانب نروند. جلسه 
بعدی مجلس با حضور وزیر دارائی 
ناصرالملک ب��رای پذی��رش وام از 
سوی مجلس برگزار شد و اصرار بر 
وام ضروری پنج کروری از انگلیس و 
تصویب آن از سوی مجلس شد. با 
دیگر حاج معین التجار تاکید کرد 
همین که موفق به تشکیل چنین 
بانکی ش��دیم هم قروض گذش��ته 
دول��ت را خواهی��م پرداخت و هم 
اینکه تا صد کرور تومان هم اگر دولت پول الزم داشته 
باشد فوری به او خواهیم داد. ناصرالملک پیش بینی 
نمود تا پنج س��ال دیگر عملی نخواهد شد. اما حاج 
معین التجار تاکید نمود بسیاری از طبقات  مردم و 
طالب برای تاسیس بانک پول پرداخته اند و تاکنون 
پنج هزار تومان جمع ش��ده اس��ت اگر از خارجی ها 
قرض بگیریم برای دولت و ملت سرشکستگی بسیار 
بزرگی است« با سخنان حاج معین النجار، نمایندگان 
نظ��ر وی را تایید کردند و الیح��ه دولت با مخالفت 
اکثریت مجلس روبرو ش��د، بس��یاری از نمایندگان 
دیگر که تا آن زمان طرفدار الیحه وام بودند اظهارات 

حاج معین التجار را تایید کردند و به صف نمایندگان 
تجار پیوس��تند، بدین ترتیب به رهبری نمایندگان 
تجار الیحه دولت با مخالفت شدید اکثریت مجلس 
روبروش��د. اولین مقاومت مدنی از سوی مجلس در 
برابر خواست دولت با پیروزی مشروطه خواهان همراه 
بود و توانس��ت از نفوذ بیش��تر قدرت های خارجی 
بر نهادهای مختلف کش��ور پیشگیری نماید. به نظر 
می رسد شرایط متعددی از شکل گیری بانک ملی 
جلوگی��ری می کرد به همین دلی��ل، با وجود همه 
تالش های صورت گرفته رویای تاس��یس بانک ملی 
بین روحانیون موافق و مخالف مشروطه شدت گرفت.

حاج معین التجار بوشهری، امین الضرب و میرزا 
محمود تاجر اصفهانی در قضیه تحصن ش��یخ فضل 
اهلل نوری در اعتراض به متمم قانون اساسی در صحن 
حضرت عبدالعظیم، معتقد بودند حل این مسئله به 
عه��ده علمای اعالم موکول ش��ود و مداخله مردم و 
مجل��س و افرادی غیر از روحانی��ون و وزیر داخله را 

جایز نمی دانستند.

پس از پیروزی مش��روطه خواهان، تالش زیادی 
از س��وی تجار و مش��روطه خواهان در مجلس اول 
برای تحقق آرم��ان های اجتماعی مردم صورت می 
گیرد اما مخالفت محمد علی شاه و برخی تندروهای 
گروه های رادیکال طرفدار مشروطه، باعث اختالف و 
نا امیدی در بین تالشگران جنبش مشروطه گردید. 
اختالف مجلس  و محمد علی شاه برای حفظ مناسب 
کلیدی در دس��ت هواداران خود و برکناری دو تن از 
وزراء مش��روطه خواه، در عمل امکان دست یابی به 
راهی مسالمت آمیز را غیر ممکن ساخت. این فضای 
یاس اور موجب شد معین التجار بوشهری از فعاالن 
جنبش مش��روطیت و از ثابت قدمان مجلس اول به 
چنان سرخوردگی دچار شود که در موضعی انفعالی، 
حضور در مجلس را بی ثمر بیابد. به طوری که قبل 
از بمباران مجلس از س��وی محمد علی شاه و شروع 
استبداد صغیر، عدم حضور برخی از نمایندگان و تنی 
چن��د از نمایندگان تجار در مجلس مثل حاج معین 
التجار بوشهری مشهود بود. به رغم اینکه بهبهانی برای 
حضور وی در مجلس بسیار تالش کرد اما نتوانست 

موافقت او را برای حضور در مجلس جلب نماید.

در باره نقش و انگیزه معین التجار پس از سرکوب 
مجلس، برخ��ی از گزارش ها در مش��روطه خواهی 
وی تردید نموده اند. به نظر می رس��د نزدیکی حاج 
معین التجار بوش��هری و حاج محمد اس��ماعیل آقا 
مغازه به جناح دربار به منزله مخالفت با مش��روطه و 
اس��تقرار نظام نوین نیست. بلکه نوعی صف بندی با 
مشروطه انقالبی شده است و سعی در آشتی سلطنت 
با مشروطه که احتماال مالحظات منافع شخصی نیز 
در آن مد نظر گرفته شده است. با این حال منابع به 
تالش آنها در دربار برای اس��تقرار مشروطیت اذعان 
دارند و مشروطه خواهان از طریق آنان با دربار تماس 

روایت تاریخی

می گرفتند به طور نمونه میرزا ابراهیم حجت االسالم 
از ش��یراز در نامه ای توس��ط معین التجار به ش��اه 
پیش��نهاد می کند که هیچ راهی جز استقرار اساس 

عدالت و دادن مشروطیت باقی نمانده است. 
از دوران اس��تبداد صغیر، حضور سیاسی تجار رو 
به افول گذارد. عدم معرفی وزیر تجارت از سوی چند 
دولت در مجلس دوم، آش��فتگی امور مالی، نظامی و 
امنیتی، برخی از س��ران تجار به فکر تجدید سازمان 
تجار افتادند. معین التجار از اصناف تهران خواس��ت 
در نشستی در منزل وی شرکت کنند. در این جلسه 
الیحه ای نوشته و در آن خواهان اتحاد تجار و اصناف 
و تشکیل اتاق تجارت ش��دند. پس از چندی معین 
التج��ار برای مذاک��رات تج��اری در مجلس تجارت 
وجلسه هایی که در وزارت تجارت تشکیل می گردید 

دعوت و به عضویت این مجلس انتخاب شد.
تجار در سال های پس از مشروطه به گرفتن امتیاز 
از دولت و سرمایه گذاری در معادن که نسبتا جدید و 
پر خطر بود، عالقه نشان دادند. برخی از این امتیازها 
حسادت برخی از رقیبانشان را بر می انگیخت. در برابر 
این گونه مخافت ها، نامه ای از تجار جنوب به دفاع از 
اقدامات آبادگرایانه معین التجار اشاره شده است. وی 
از آگاهی  سیاسی و قدرت اقتصادی خوبی برخوردار 
بود. از تجار متوسط جنوب خواسته بود در بستن سد 
اهواز، خط آهن خوزستان و آوردن کارخانه به منطقه، 
با وی شراکت کنند. وی با شرکت های خارجی مثل 
مولیا برای فروش 5 ساله خاک معادن هرمز مکاتبه 
می کند و در خصوص قیم��ت و حمل آن به توافق 

هایی می رسد.

معین التجار که با ش��راکت ش��ش تاجر جنوب، 
شرکت راه آهنی تاس��یس می کند که آن را شعبه 
ای از کمپانی ناصری می نامند. معین التجار و یکی 
از تجار هریک 140 سهم و پنج سهامدار بعدی جمعا 
195 سهم 100 تومانی را دارا بودند. سود سهام بین 
5 تا 10 درصد تخمین زده ش��د،با اینکه بخش��ی از 
تجهیزات وارد ش��ده بود، وق��وع جنگ جهانی اول و 
اش��غال کشور قریب شش س��ال توسط قدرت های 
بزرگ و نا امنی پس از آن، اجرای این طرح را منتفی 
نمود و این ش��راکت موفق به تاسیس راه آهن نشد. 
در اواخر جنگ جهانی اول کنسول گری انگلیس از 
نماینده معین التجار در هرمزگان می خواهد وسایل 
بازمان��ده از راه آهن را برای س��اخت جاده کرمان به 

آنها بدهد.
موانع متعدی در مقابل فعالی��ت های آزاد تجار 
وجود داشت، یکی از آن ها، زیاده طلبی قدرت های 
محلی بود که تجار را، به مش��ارکت با آنان وادار می 
نمود. اگر سودی از تالش تجار حاصل می شد برای 
حفظ و ادامه فعالیت ش��رکت مجبور بودند با سران 
حکومت محلی به مش��ارکت بگذارند. به طور مثال 
معی��ن التجار نصف امتیازی را ک��ه در بندر ناصری 

گرفته بود به فرزند معز السلطنه واگذار نمود.
برخی از این امتیازات اعطا شده به تجار داخلی، 

گاهی م��ورد اعتراض دولت ه��ای خارجی قرار می 
گرفت. دولت انگلس��تان به فعالیت معین التجار در 
استخراج خاک سرخ در جزایر جنوبی ایران اعتراض 
ک��رد، و حتی تهدید کرد در صورت حمل خاک، آن 
دولت ادعای نیاز به آن جزیره را حق خود می داند و 
حتی از دولت ایران خواست مانع فعالیت افراد معین 

التجار در جزیره سیری شود.

استفاده از دانش و کارشناسان خارجی مسائلی را 
در عم��ل برای دو طرف ایجاد می کرد. معین التجار 

با ش��رکت منچس��تر در استخراج 
و ایجاد کارخانه گوگ��رد قراردادی 
منعقد کرد. پیش��نهاد شد از بخار 
آب برای آب کردن گوگرد استفاده 
ش��ود. اما وسایل خریداری شده در 
کشتی حامل آن غرق شد به همین 
دلیل معین التجار از شرکت مذکور 
شکایت نمود. فعالیت و همکاری با 
ش��رکای داخلی و خارجی به علت 
فقدان تجربه و نهادهای متناس��ب 
با این گونه اقدامات مشترک،موجب 
مش��کالت متعدد ب��رای دو طرف 
تجاری می ش��د که تا حدی در آن 
دوره، طبیعی به نظر می رسد. تجار 
ایرانی به رغم همکاری با ش��رکت 
های خارجی از مدیریت، کارشناسی 
و علومی که الزمه این گونه فعالیت 
بود کمتر بهره ای داش��تند. همین 
مشکالت به سوء تفاهم بین آن ها 

دامن می زد.
برخ��ی از این تجار بلند پروازی 
های اقتصادی حتی در سطح خارج 
از کشور را داشتند. معین التجار با 
همکاری میرزا مهدی ملک التجار 
طی نامه ای ب��ه صداعظم عثمانی 
به رابطه توس��عه تجارت با راه های 
شوس��ه، خطوط تلگراف و راه آهن 
اشاره و تاس��یس راه آهن بغداد به 
کربال و نجف و لوله کشی آب نجف 
را تقاضا کردند. گرچه این طرح ها 
تا اندازه زیادی غیر واقع بینانه بوده 

اما طرح لوله کشی حرم امام علی )ع( تحقق یافت.

معین التجار قراردادی با ش��رکت نفت انگلیس و 
ایران منعقد کرد که طی آن خدمات ترابری تراموای 
خط ناصری را در اختیار ش��رکت نفت انگلیس، در 
ازای پرداخت مشخص ماهیانه بدست آورد. این موارد 
مشخص می کند که تجار از هر زمینه ای برای کسب 
سود استفاده می کردند و حتی به خارج از کشور نظر 
داشتند ولی تشکل ها و همکاری آنها از دوام چندانی 

برخوردار نبود.
حاج معین التجار بوش��هری در دوره سوم قانون 

گذاری از بوش��هر ب��ه نمایندگی انتخاب ش��د و در 
مجل��س جزء هیأت علمیه که رهبری آن با  س��ید 
حس��ین مدرس قرار گرفت. پس از تعطیل مجلس 
س��وم، بدون این که شرکتی در دولت داشته باشد از 
افراد ذی نفوذ ایران بود و غالبا دولت ها با او مشورت 
می کردند. همچنین در مبارزه با قرارداد 1919 وثوق 
الدوله با انگلیس، نقش موثری داشت. در سال 1298 
شمس��ی با تشکیل جلسات متعدد در منزل خود به 
طور علنی قرارداد را مضر به حال مملکت می دانست. 
در گزارشی که وزیر مختار انگلیس در ایران به وزارت 
خارجه اش فرس��تاده می نویس��د 
هیأت مخالفین ق��رارداد را دو تن از 
شخصیت های معروف پایتخت اداره 
می کنند که عبارتند از معین التجار 

بوشهری و حاج امام جمع خوئی.
در مالقاتی که بین معین التجار 
و وثوق الدوله روی داد،صریحا معین 
التج��ار ق��رارداد را بر ض��د مصالح 
کشور دانست.سرانجام وثوق الدوله 
برای تحقق بخش��یدن به قرارداد به 
مجازات مخالفی��ن پرداخت و پنج 
نفر از رجال موثر کشور را به کاشان 
تبعید نمود این پنج نفر عبارتند از 
حاج معین التجار بوشهری، محتشم 
السلطنه، مستشارالدوله، ممتازالدوله 
و ممتازالملک. آنان مدت هشت ماه 
در تبعید به سر بردند تا اینکه دولت 
کناره گی��ری کرد و مش��یر الدوله 
زمام ام��ور را در دس��ت گرفت و از 
تبعید شدگان خواست که به تهران 
بازگردند. به هنگام ورود آنان قسمتی 
از بازار و خیابان ها را چراغانی کردند. 
ابزار احساسات مردم نسبت به معین 

التجار بیش از سایرین بود.

نقش تجار بزرگ در حوادث پس 
از پیروزی مجدد مشروطه خواهان 
بر مس��تبدین، به عنوان مخالف یا 
موافق سیاس��ی پر رنگ بوده است. 
این مسئله در کودتای اسفند 1299 
و دولت پهلوی نیز مش��اهده ش��ده 
اس��ت. در جریان کودتا عده زیادی از رجال سیاسی 
به دس��تور سید ضیاء الدین طباطبایی نخست وزیر 
کودتا، دستگیر شدند. هنگام دستگیری معین التجار 
در منزل نبود به جای او فرزندش جواد بوش��هری را 
ب��ه مدت صد روز توقیف نمودن��د و معین التجار در 
تم��ام حکومت صد روزه س��ید ضی��اء در اختفا می 
زیست. به دستور سید ضیاء، طی چند روز اول کودتا 
حدود 60 تا 70 نفر از اعیان و سیاستمداران از جمله 
امین الضرب دستگیر شدند. آنان محکوم به پرداخت 
مبالغی وجه برای اداره امور کشور شدند ولی همگی 
آن ه��ا از پرداخت آن خ��ودداری نمودند. اما طی دو 
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سال بعد از خروج سید ضیاء از کشور، تحوالت زیادی 
در ایران جهت امنیت رخ داد. از بین رفتن هرج و مرج 
و اغتشاش های داخلی و وعده اجرای قانون از سوی 
رضا خان، مبتنی بر زمینه روحی و روانی عموم مردم 
و تجار، در آن دوران پرآش��وب بود. بازتاب همراهی 
تجار را می توان در جش��نی دی��د که معین التجار 
بوشهری و از فعاالن جنبش مشروطیت به مناسبت 

نخست وزیری رضا شاه در منزل خود 
برگزار کرد و خطابه و اشعاری در وصف 
وی خواند. همراهی تجار با تغییر رژیم 
سیاسی با توجه به اقدامات رضا شاه و 
خواست های آنان در سال های 1300 
تا 1310 کامال مش��خص است. حفظ 
امنیت و سرکوب شورش ها و طغیان 
ها در گوشه و کنار کشور، تاسیس بانک 
ملی و دانشگاه،ثبت و مدارس، شوسه 
ک��ردن راه ه��ا، نظام س��ربازی، طرح 
تاس��یس راه آهن، در حقیقت تصویب 
قوانین و تاسیس نهاد در جهت خواست 
های تجار بود که از تاسیس مشروطه تا 
آن زمان دنبال آن بودند. برقراری ثبات 
سیاسی و تقویت دولت مرکزی و اجرای 
قوانین حمایتی از تجار داخلی در مقابل 
سرمایه خارجی و تاسیس بانک ملی و 
... موجب ش��د که اقدام های رضا شاه 
نویدی برای آینده محس��وب ش��ود و 
این امید موجب حمایت تجار از طریق 

تحصن در منزل��ش، رأی در مجلس و حمایت مالی 
سبب تسهیل روی کارآمدن رضا شاه شد.

حمایت حاج معین التجار بوشهری، فقیه البحار، 
حاج رحیم آقا قزوینی، امین الضرب و بسیاری از تجار 
بزرگ از تغییر حکومت بر همین اساس قابل فهم می 
باشد. زیرا ایجاد امنیت و ثبات و خاتمه یافتن بحران 
سیاس��ی  در درجه نخس��ت اهمیت برای تجار قرار 
داش��ت و می توانست فضای امن و آرام فعالیت های 
تجاری آنان را فراه��م آورد.گرچه آرمان های آزادی 

خواهی مشروطه به فراموشی سپرده شده بود.
حاج معی��ن التجار بوش��هری فعالیت اقتصادی 
خود را از طریق تاس��یس شرکت و تجارتخانه انجام 
می داد. برای تجارت با ش��وروی شرکت شرق را در 
سال 1304-1303 شمسی تاسیس نمود. همچنین 
هنگامی که راه آهن ش��مال و جنوب کش��ور را می 
ساختند شرکت طبری را به منظور تهیه چوب مورد 
نیاز،برای راه آهن تاسیس نمود در این شرکت بیش 
از هزار کارگر کار می کردند احتماال در حوالی  سال 
های 1312- 1311 بر اساس سوء ظن رضا شاه مورد 

غضب قرار گرفت وشرکت را ازدست داد.

ماجرای امالک ممسنی 
با واگذاری بخش��ی از اراضه خالصه ممس��نی در 
ایام پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار به معین التجار 
بوشهری، مسائل ملکی این منطقه که مطابق با عرف 
محلی حل می ش��د، جنبه پیچیده نظامی پیدا کرد 

و منجر به لشکرکش��ی قزاق ها با هدایت پس��رش 
امیرهمایون جواد بوش��هری و تامین مالی بخشی از 
هزینه لشکرکش��ی از سوی معین التجار برای حفظ 
مالکیت آن امالک،)گرچ��ه به بهانه امنیت منطقه( 
در مهر 1300 شمس��ی شد. در ایران اختالف ملکی 
همیشه سرمنشاء بس��یاری از برخوردها و درگیری 
ها بوده اس��ت. تالش دول��ت به مداخله به نفع یکی 

از طرفین درگیر، منجر به برخوردهای مستمر بعدی 
در سال 1307 شمسی شد. ساختار عشایری منطقه 
و مسلح بودن آنان بستر خشونت نظامی را تشدید می 
کرد. امامقلی خان رستم در مخالفت با معین التجار 
از حمایت قدرتمند بویراحمدی ها برخوردار بود. در 
پی خاتمه جنگ جهانی اول 1918- 1914 میالدی 
حاج معین التجار بوش��هری بر آن شد با استفاده از 
نفوذش در مرکز، مخالفی��ن محلی خود را تضعیف 
نموده و مالکیت خود را بر امالک مزبور تثبیت نماید. 
وی از دولت خواس��ت برای سرکوب بویراحمدی ها 
یک نیروی مکفی همراه با یک عراده توپ اعزام شود. 
سرانجام با درخواست قوای اعزامی به شرط پرداخت 
مخارج فوق العاده اردو از سوی معین التجار در حدود 
سه هزار تومان، از سوی دولت موافقت شد. امامقلی 
خان رستم طی تلگرافی به قوام السلطنه رئیس الوزراء 
با  اش��اره به خدمت گ��ذاری و دولت خواهی خود از 
لشکرکشی پنج ماهه امیر همایون شکایت نموده و 
خواستار رسیدگی قانونی به خواسته هایش شده بود. 
با وجود این در درگی��ری پراکنده چندین نفر از دو 
گروه کشته و زخمی شدند. سرانجام درخرداد 1302 
شمس��ی به نوعی مصالحه موقت چند ساله )تا سال 

1309-1307( و حفظ وضع موجود خاتمه یافت.

پس از استقرار سلسله پهلوی امتیازاتی که معین 
التجار داشت همه لغوشد و او نیز فعالیت سیاسی را 
معطوف به فرزندان خود کرد و از دوره هفتم یکی از 

فرزندان وی وکالت مجلس را داشت.
در حوزه اجتماعی نیز حاج معین التجار بوشهری 
فعال بود. وی ساختمان بزرگی در بوشهر برای گمرک 
ساخت. یکی از تجاری بود که در ساخت لوله کشی 
و آب رسانی به حرم امام علی)ع( ، بیست سال پیش 
از لوله کش��ی تهران مشارکت داشت و برای پیروزی 

مشروطه خواهان  بسیار تالش نمود.

سرانجام معین التجار در سال 1312 
در تهران فوت کرد.

فرزندان 
از میان فرزندان وی جواد بوش��هری، 
محمد صادق بوش��هری و رضا بوشهری 
رشد سیاسی و اقتصادی پیدا کردند و هر 
سه پسرش چندین بار به مقام نمایندگی 

مجلس شورای ملی و سناتوری رسیدند.
جواد بوشهری معروف به امیر همایون 
پسر دوم معین التجار متولد 1272 )از نظر 
فارسانی متولد 1277( تحصیالتش را در 
ایران و اروپا در رش��ته اقتصاد ادامه داد. با 
دختر حاج محمد حس��ین امین الضرب 
دوم ازدواج ک��رد. به زبان های فرانس��ه و 
انگلیس��ی تسلط داش��ت در سال 1326 
درکابینه قوام به وزارت پس��ت و تلگراف، 
در کابینه هژیر وزیرکشاورزی و در کابینه 
مصدق به وزارت راه برگزیده شد. در دوره 
7 و 17 نماینده مجلس و چند دوره تا زمان فوت در 

سال 1351 نماینده مجلس سنا بود.
رضا بوش��هری متول��د 1275 نیز تجارتش رونق 
زیادی داش��ت مدتی در آلمان تجارتخانه باز نمود و 
در آنجا همسر آلمانی گرفت. پسرش با اشرف پهلوی 
ازدواج نمود چند دوره در مجلس سنا عضویت داشت 
و هنگام فوت در س��ال 1350 حدود 80 سال داشت 

به صحت عمل و گفتار بود.

معاون التجار پس��ر بزرگ معین التجار در اوایل 
1335 خودکشی نمود.

محمد صادق بوشهری متولد 1278 فرزند حاج 
معین التجار گرچه از جوانی به شغل تجارت پرداخت 
و در زم��ان خود از بازرگانان عم��ده ایران بود گویی 
عالقه او به سیاست بیش از عالقه اش به اقتصاد بود. 
به همین دلیل بیشتر عمرش به نمایندگی سپری شد 
و در دوره های 14، 18، 19 و 20 مجلس شورای ملی 
و دوره 5 و 6 مجلس مجلس سنا نمایندگی مجلس 

را به عهده داشت. او در سال 1348 خودکشی کرد.
عشق به سیاست از سوی  فرزندان باعث شد نسل 
دوم و سوم خاندان حاج معین التجار بوشهری فرایند 
گ��ذار از تجارت به صنعت را طی ننمایند و حتی در 
تجارت افراد موفقی نبودند بطوری که بانک ملی به 
علت بدهی، اجرائیه برای وصول مطالباتش بر علیه دو 
نفر از فرزندانش صادر نمود و قسمتی از امالک و اموال 
آنان را بابت اصل و بهره های دریافتی تصاحب نمود.

روایت تاریخی
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اگر از مردم بپرسید که درباره پیری چه احساسی 
دارن��د، احتم��األ مانن��د موریس ش��والیه خواهند 
گفت:"پیری به هر حال از مردن بهتر است." خشکی 
مفاصل، ضعیف ش��دن عضله ها، تحلیل رفتن قوه 
بینایی و کم شدن حافظه، همۀ اینها به جای خود، 
حاال کم لطفی و س��هل انگاری دنیای مدرن نسبت 
به سالخوردگان را هم اضافه کنید، آنگاه چشم انداز 
ترس��ناکی را در برابر خود خواهیم دید. البته بهتر 
از مرگ اس��ت، ولی نه زیاد. با این وجود، وحش��ت 
از پیری اشتباه است. زندگی یک راهپیمایی آهسته 
و طوالنی از مراتع س��بز و مرتفع به طرف دره مرگ 

نیست. بلکه نوعی دور برگردان است. 
 مردم در س��ن جوانی به طور معمول کمابیش 
شاد و س��رزنده اند. ولی از جوانی تا میانسالی همه 
چیز انگار رو به س��قوط است تا به بدترین جای آن 
یعنی به بحران میانس��الی برسد. تا اینجای داستان 
برای همه آشناس��ت. اما قس��مت جالب داستان از 
اینجا به بعد اتفاق می افتد. اگر چه آدم ها تا به سن 
پیری برسند چیز های باارزشی را از دست می دهند 
که نشاط جوانی، تیزهوشی و زیبایی ظاهری از آن 
جمله اند، اما چیزی را به دس��ت می آورند که همه 

درتمام عمر در جستجوی آنند: خوشبختی.
این یافتۀ عجیب دس��تاورد ش��اخۀ جدیدی در 
علم اقتصاد است که می کوشد معیاری بهتر از پول 
برای اندازه گیری سعادت آدمی پیدا کند. در اقتصاد 
متعارف پول را مظهر فایده مندی می دانند -  واژه 
ای مالل آور که در این علم به جای واژۀ خوشبختی 
استفاده می شود. اما برخی از اقتصاد دانان که ارتباط 
مستقیمی بین پول و س��عادت آدم ها نمی بینند، 
تصمیم گرفته اند که  سر اصل مطلب بروند و خود 

خوشبختی را اندازه بگیرند.
این ای��ده ها به عرصۀ سیاس��ت 
گ��ذاری نیز وارد ش��ده و ش��روع آن 
نیز از کش��ور بوتان اس��ت که مفهوم 
خوش��بختی ناخالص ملی را در  روند 
برنامه ریزی وارد نموده است. تمامی 
سیاس��ت های جدید بایستی دارای 
ناخالص ملی  ارزیاب��ی خوش��بختی 
باش��ند که چیزی اس��ت ش��بیه به 
ارزیابی تاثیرات محیط زیستی که در 
کشورهای دیگر متداول است. در سال 
2008 نیک��والس س��ارکوزی رییس 
جمهور فرانسه از دو اقتصاد دان برنده 
جایزه نوب��ل، آماریتا س��ن و جوزف 
س��تیگلیتز درخواس��ت کرد معیاری 
فراگیر تر از تولید ناخالص ملی برای 
تعیین میزان رضایت مندی مردم پیدا 
کنن��د.  دیوید کام��رون اخیرأ با یک 
ژس��ت دلسوزانۀ  نامانوس در بریتانیا، 
اعالم کرد که دول��ت قصد دارد ارقام 
مربوط به سعادت و رفاه مردم را جمع 

آوری کند.
همین حاال نی��ز اطالعات زیادی 
درباره این موضوع توس��ط نهاد های 
آمارگیری در امریکا و اروپا جمع آوری 
شده است. در این بررسی ها از شرکت 
کنندگان می خواهن��د که به دو نوع 
پرسش مهم پاسخ دهند. یکی درباره 
ارزیابی زندگی آنهاست و دیگری اینکه 
در یک زمان مش��خص چه احساسی 

دارند. س��وال نخس��ت ب��ه این 
صورت مطرح می ش��ود: وقتی 
درب��اره همۀ زندگی ت��ان فکر 
می کنید چه احساس��ی دارید؟ 
س��وال دوم چیزی ش��بیه این 
است: دیروز احساس خوشحالی/ 
ن��ی  ا نگر / نیت عصبا / یت ضا ر
میکردی��د؟ گفته می ش��ود که 
سوال نوع اول برای برآورد کردن 
سعادت به طور کلی و سوال دوم 
برای تعیین س��عادت عاطفی یا 
لذت گرایانه اس��ت. این پرسش 
ها همیشه پاسخ یکسانی برنمی 
انگیزند. به طور نمونه، داش��تن 
فرزن��د ت��ا ح��دودی باعث می 
ش��ود که مردم احساس بهتری 

نسبت به کل زندگی شان 
داشته باشند ولی این 

نیز  را  احتم��ال 
می  افزای��ش 
دهد ک��ه روز 
عصبانی  قبل 
مضطرب  ی��ا 

باشند.
دانان  آم��ار 

جویندگان  مانن��د 
طال درمیان داده ه��ای زیادی 
که در این بررس��ی ها به دست 
می آید، ب��ه کاوش می پردازند. 
آنان می کوشند برای این سوال 

مقاله اجتماعی

منبع: هفته نامه اکونومیست    مترجم: جمال نیک نژاد

چرا مردم پس از میانسالی هر چه پیرتر می شوند 
بیشتر احساس خوشبختی می کنند

همیشگی که چه چیز مردم را خوشبخت می کند، 
پاسخی بیابند.

به نظر می رسد که چهار عامل اصلی اینها باشند: 
جنسیت، شخصیت، شرایط بیرونی و سن. زنان به 
طور کلی کمی خوش��بخت تر از مردان اند ولی در 
مقابل افسردگی آسیب پذیرترند. یک پنجم تا یک 
چهارم زنان در مقطعی از زندگی شان از افسردگی 
رنج می برند، در حالی که ده درصد از مردان به این 
بیماری دچار می ش��وند.  این نش��ان می دهد که 
یا زنان احتماال بیشتر دستخوش احساسات شدید 
میش��وند، و یا اینکه ش��ماری از آنان بدبخت تر از 

مردانند در حالی که بیشترشان شاد ترند. 

 ازمی��ان تحلیل های پیچیده اقتص��اد دانان دو 
ویژگی ش��خصیتی را به روشنی می توان مشاهده 
کرد: روان رنجوری  و برون گرایی. افراد روان رنجور 
یعنی کس��انی که مستعد احس��اس گناه، خشم و 
اضط��راب اند. این گونه افراد اغلب احس��اس 
بدبخت��ی می کنند. ای��ن نتیجه تنها از 
مش��اهده حالت های مردم در هنگام 
پاسخ دادن به پرسش های مصاحبه 
کنندگان در مورد احس��اس شان به 
دس��ت نیامده اس��ت. نتایج حاصل 
از زیر نظر گرفتن م��ردم در طول 
چندین سال نشان داده است که 
روان رنجوری یک ویژگی پایدار 
شخصیت و معیار مناسبی برای 
پیش بینی میزان خوشبختی 
است. افراد روان رنجور نه تنها 
مستعد احساسات منفی اند 
بلک��ه اغلب هوش عاطفی 
کمی دارن��د که باعث نا 
توانی آن��ان در ایجاد یا 
مدیریت کردن روابط  
م��ی ش��ود ک��ه به 
منجربه  خود  نوبه 
آنها  ناخرسندی 

می شود. 

در حال��ی ک��ه روان رنجوری افراد را به س��وی 
افسردگی سوق می دهد، برون گرایی برعکس عمل 
می کند. آنهایی که کار گروهی را دوست دارند و از  
مهمانی ها لذت می برند، اغلب شان خوشبخت تر 
از کسانی هستند که روزها در دفتر کارشان را بروی 
دیگران می بندند و ش��ب ها خود را در خانه حبس 
می کنند. این ویژگی شخصیت ممکن است به یافتن 
توضیحی برای برخی اختالف های بین فرهنگ ها 
کمک کند. در یک بررس��ی که برای مقایسه گروه 
های مشابهی از مردم انگلیس، چین و ژاپن صورت 
گرفته بود نشان داد که انگلیسی ها به طورمیانگین 
هم بیش از چینی ها و ژاپنی ها برون گرا هستند و 

هم خوشحال تر از آنهایند.

عامل دیگری که باید به آن توجه کنیم اوضاع و 
شرایط زندگی مردم است. همه جنبه های زندگی 
افراد، از قبیل روابط، تحصیالت، درآمد و سالمتی بر 
احس��اس آنان تاثیر می گذارد. ازدواج روحیه مردم 
را بس��یار باال می ب��رد اما بیکاری به ش��دت باعث 
افسردگی شان می شود. در آمریکا، تا همین اواخر 
سیاه پوس��ت بودن پایین بودن سطح خوشبختی 
افراد را تداعی می کرد. ولی آمار ها به تازگی گویای 
آن است که سیاهان و اسپانیایی تبارها امروز بیشتر 
احس��اس خوش��بختی می کنند. آنهای��ی که بچه 
ندارند از کسانی که بچه دارند خوشحال تر هستند. 
افراد تحصیل کرده خوش��حال ترند به ش��رط آنکه 
درآمدشان بیشتر باشد. به عبارت دیگر این طور به 
نظر می رسد که تحصیالت افراد را خوشحال تر می 
کند چون که پولدار ترشان می کند. افراد ثروتمند 
خوشحال تر از فقرا هستند هرچند در مورد میزان 

آن اختالف نظر وجود دارد.

از منظر زمستان
در آخر به نقش س��ن در خوشبختی می رسیم. 
از یک دس��ته جوانان سی ساله و یک دسته مردان 
هفتاد ساله پرس��یدند ) این بررس��ی در دانشکده 

و در سال 2006 انجام استانفورد در دانشگاه دیوک 
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شده اس��ت.( که به نظر آنها کدام دسته خوشبخت 
تر هس��تند و هر دو دسته پاسخ دادند که سی ساله 
ها خوشبخت ترند. وقتی از آنها خواستند که میزان 
خوش��بختی خودشان را برآورد کنند معلوم شد که 

دسته هفتاد ساله ها خوشبخت ترند.

 در قرن ش��انزدهم و هفدهم میالدی تصور رایج 
این بود ک��ه دوران زندگی فرد هف��ت مرحله دارد. 
طبق این تصور از دوران کودکی تا میان س��الی فرد 
تقریبأ همیشه از لحاظ موقعیت و رضایت مندی رو 
به تکامل می رود ولی از آن به بعد باس��رعت هرچه 
تمامتر به س��وی مرگ رهس��پار می شود. برعکس 
کردن این روند اوج گیری و س��قوط، تصوری جدید 
است. "اندرو اسوالد" استاد اقتصاد دانشکده بازرگانی 
واروی��ک می گوید:" ما چند نفر بودیم که در س��ال 
1990 به این "دوربرگردان" در زندگی پی بردیم. در 
آن موقع ما کنفرانسی هم در این باره ترتیب دادیم، 

ولی کسی استقبال نکرد." 

از آن زم��ان تاکنون توجه به پدیده دور برگردان 
در زندگی رو به افزایش نهاده است. این پدیده تاثیر 
زیادی بر خوش��بختی دارد، در حقیقت تاثیر آن از 
بدترین وضعیت در میان سالی تا اوج دوران کهولت 
به اندازه نصف تاثیری است که بیکاری بر خوشبختی 
فرد می گذارد. این پدیده ای جهانی اس��ت. بررسی 
ارقام مربوط به هفتاد و دو کشور نشان می دهد که 
گرچه بدترین س��ن زندگی در کش��ورهای مختلف 
یکسان نیست ولی نمودار خوشبختی نسبت به سن 
در همه کشورها به شکل عدد هفت است.  در باالی 
جدول کشورها اوکراین قرار دارد که در آنجا مردم در 
سن 62 سالگی بیشتر از همیشه احساس بدبختی 
می کنند و در پایین جدول نیز س��ویس اس��ت که 
مردم آن درس��ن 35 سالگی چنین احساسی دارند. 
اما در اکثریت قاطع کشورها مردم در بین دهه چهل 
و اوایل دهه پنجاه  زندگی ش��ان بیش��تر از همیشه 
احس��اس بدبختی می کنند. معدل جهانی آن سن 

چهل و شش سالگی است.

این دور برگردان فقط در پژوهش های مربوط به 
رفاه همگانی دیده نمی شود بلکه در مطالعات انجام 
شده بر روی رفاه لذت گرایانه و عاطفی نیز مشاهده 
می شود. مقاله ای از سه تن از استادان دانشگاه های 
امریکا که سال گذشته منتشر شد رفاه را به احساس 
های مثبت و منفی تفکیک کرده و می بیند که مردم 
این احساس ها را چگونه و در چه مقاطعی از زندگی 
تجربه می کنند. ش��ادی و خوشبختی در میانسالی 
اف��ت می کند و بعد افزایش می یابد. فش��ار روحی 
در اوایل دهه بیس��ت زندگی باال می رود وس��پس 
به سرعت کاس��ته می شود. نگرانی در میانسالی به 
اوج می رسد و پس از آن به شدت کاهش می یابد. 
عصبانیت در طول زندگی روندی کاهش یابنده دارد. 
غم و اندوه در میانسالی کمی افزایش می یابد و بعد 

کم می شود.
   همیشه این احتمال وجود دارد که این نوسان 
ها ناشی از گذر عمر نباشد بلکه از تفاوت های میان 
گروه های هم س��ن وس��ال ایجاد ش��ده باشد. یک 
اروپایی هفتاد ساله شاید از این لحاظ نسبت به یک 
جوان سی س��اله احساس متفاوتی دارد که کودکی 
اش را در دوران جن��گ جهانی دوم گذرانده اس��ت 
و در نتیجه تجربه های متفاوتی در زندگی داش��ته 
اس��ت. اما انبوه داده ها این نظ��ر را مورد تردید قرار 
می دهد. امریکایی ها و اهالی زیمبابوه دارای تجربه 
های مشابهی نیستند در حالی که پدیده دوربرگردان 
در هر دو کش��ور دیده می ش��ود. و اگ��ر تاثیر گروه 
همساالن باعث این امر بود نباید در میان داده های 

چهل ساله پیوسته حضور می داشت.

توضی��ح احتمالی دیگر این اس��ت که آدم های 
غمگین زود می میرند. اثبات درس��تی یا نادرستی 
این حکم دشوار اس��ت. ولی با توجه به اینکه مرگ 
در میانس��الی نادر اس��ت نمی ت��وان آن را توضیح 
قانع کننده ای برای این پدیده دانس��ت. ش��اید این 
دوربرگردان نتیجه تاثیر ش��رایط بیرونی باشد. بااین 
همه عوامل مش��ترکی در مراحل مختلف زندگی بر 
مردم اثر می گذارد. به طور مثال مردم در سن چهل 
س��الگی معموال فرزندان نوجوان دارند. آیا همه رنج 
دوران میانس��الی ناشی از همخانه بودن با نوجوانان 
عصبانی اس��ت؟ و دیگر اینکه سالخوردگان معموآل 
پولدار ترند. آیا رضایت نسبی آنان ناشی از بسته های 

اسکناسی است که در تصاحب دارند؟
پاس��خ به دست آمده منفی است. پول، موقعیت 
شغلی و فرزندان را نیز که در نظر بگیرید دور برگردان 
همچنان باقی است. پس خوشبختی رشدیابنده ای 
که پس از درد و رنج میانسالی می آید بایستی نه از 
ش��رایط خارجی بلکه از تغییرات درونی ناشی شده 

باشد.
تحقیقات نش��ان می دهد که مردم در س��نین 
متف��اوت رفتاری متفاوت دارند. آدم های مس��ن تر 
کمتر دع��وا می کنند و راه ه��ای بهتری برای حل 
مناقش��ات پیدا می کنند. بردبار ترن��د و مصایب را 
راحت تر می پذیرند و کمتر گرفتار خشم می شوند. 
آنه��ا زود به قاضی نمی روند و می دانند که به قول 
یک نفر:" نمی توان همه مردم را همیش��ه خوشنود 

کرد."
در م��ورد علت این پدی��ده نظریه های مختلفی 
وجود دارد. لورا کارستنس��ن اس��تاد روان شناس��ی 
دانشگاه استنفورد از" توانایی منحصر به فرد انسانی 
در تشخیص اصول اخالقی خود و در نظر داشتن افق 
زمانی خود " سخن می گوید. استدالل او این است 
که سالخوردگان دم را غنیمت می شمارند چون که 
می دانند که به مرگ نزدیک ترند. آنها کمتر به هدف 
های دراز مدت و بیشتر به چیزهایی توجه دارند که 
در زمان حال مطرح است مثل عواطف. او می گوید: 
"وقتی جوان ها به افراد پیر نگاه می کنند با خود فکر 

می کنند که چقدر وحشتناک است که آدم این قدر 
به پایان زندگی اش نزدیک باش��د. اما آدم های پیر 
تر می دانند که چه جیز هایی بیش��تر اهمیت دارد. 
مثآل کس��ی را من نمی شناسم که واقعأ از میهمانی 
های رسمی خوشش بیاید اما جوان ها  دراین گونه 
میهمانیها شرکت می کنند تا شاید با کسانی آشنا 

شوند که بعدأ به دردشان بخورد."

 پایان جاه طلبی، تولد آرامش
تبیین های احتمالی دیگری نیز وجود دارد. شاید 
دیدن مرگ اطرافیان باعث می شود که بازماندگان 
مصمم شوند که از سال های باقی مانده زندگی شان 
بیشترین اس��تفاده را ببرند. شاید مردم توانایی ها و 
ضع��ف های خود را می پذیرن��د و آرزوی مدیر کل 
ش��دن را کنار می گذارند و به معاونت مدیر ش��عبه 

رضایت می دهند.
ش��اید پذیرش پیری خود مایه آرامش باشد. به 
قول ویلیام جیمز فیلسوف امریکایی " زندگی چقدر 
خوشایند می شود وقتی دست از تالش برای جوان 

بودن یا داشتن هیکل قلمی برمی داریم."
علت دور برگردان هر چه باشد پیامد های آن از 
احساس��ات فراتر می رود. خوشبختی نه تنها سبب 
خوش��حالی مردم بلکه باعث س��المتی آنها نیز می 
ش��ود. جان واینمن اس��تاد روانشناسی کالج کینگز 
لندن میزان فش��ار های عصبی تعدادی داوطلب را 
زیر نظر گرفت و س��پس زخم ه��ای کوچکی روی 
بدن آنها ایجاد کرد. افرادی که کمترین تنش عصبی 
را داش��تند زخم هایش��ان در نصف زمان آنهایی که 
بیشترین تنش را داشتند بهبود پیدا کرد. در دانشگاه 
کارنگی ملون واقع در پیتزبورگ دانش��مندی به نام 
ش��لدون کوهن افرادی را به ویروس سرماخوردگی 
و آنفلوانزا آلوده کرد. او متوجه ش��د که افراد شادتر 
کمتر مبتال می ش��وند و در هنگام ابتال نشانه های 
بیماری کمت��ری از خود بروز می دادند. پس گرچه 
افراد سالخورده نسبت به جوانان از سالمتی کمتری 
برخوردارند اما شاد بودن آنها ممکن است شکنندگی 

شان را جبران کند.

افراد خوشبخت از کارآیی بیشتری نیز برخوردارند. 
در تحقیق دیگری، آقای اسوالد و همکارانش با نمایش 
دادن ی��ک فیلم خنده دار گروه��ی افراد داوطلب را 
خوشحال کردند سپس از آنها چند آزمون فکری به 
عمل آوردند و نتایج آزمون آنها را با گروه دیگری که 
یک فیلم عادی را دیده بودند ، مقایسه کردند. نتایج 
آنهایی که فیلم خنده دار را دیده بودند به میزان 12 

درصد بهتر از  گروه دوم بود.

 ب��ا این اوصاف می توان نتیجه گرفت که ش��اد 
بودن س��الخوردگان کمبود کارآیی ناشی از کاهش 
توانایی فکری آنان را جبران می کند. و این نکته ای 
است که باید به خاطر سپرد چون دنیای امروز باید 
برای معضل پیر شدن نیروی کار راه حلی بیاندیشد.

مقاله اجتماعی
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همه ساله هنگام تجدید سند مالکیت خودرویمان 
 ،)Registration Card( یا به عبارت��ی همان ملکیه
با لیس��ت بلندی از جرایم مختلف مواجه میشویم 
از قبیل حرکت مارپیچ، س��رعت غیر مجاز )رادار یا 
گ��زارش پلیس(، رعایت نکردن ح��ق تقدم، توقف 
دوبل��ه، پارک ممنوع، جریمه تاخیر پرداخت هزینه 
پارک یا فراموش کردن پرداخت آن و غیره. لذا الزم 
 RTA است تا مروری داشته باشیم به مقررات جدید

و جریمه هایی که شاید از آنها بی اطالع باشیم.

جریمه عب��ور از خط ویژه محل تردد اتوبوس و 
تاکس��ی که با خط زرد مشخص شده، 200 درهم 
و 2 نم��ره منف��ی )Black Point( هم��راه با ضبط 
گواهینامه می باش��د. صحبت کردن با تلفن همراه 
نیز از تخلفاتی است که جریمه نقدی خواهد داشت. 
الزم به ذکر اس��ت که اگر وس��یله نقلیه شما وضع 
ظاهری مناسب یا خارج از وضعیت استاندارد داشته 
باشد جریمه خواهید شد. مثال اگر الستیک اتومبیل 
شما از کیفیت مناسب برخوردار نباشد و پلیس حس 
کند که ممکن است رانندگی با این گونه الستیک 
ممکن است جان شما یا شهروندان دیگر را به خطر 
بیندازد اتومبیل شما را متوقف کرده و قبض جریمه 
ش��ما را هرچند که باب میلتان نباش��د به دستتان 
خواه��د داد و 500 درهم ناقابل یعنی تقریبا مبلغ 
یک حلقه الستیک از جیبتان میرود. پس همیشه 
مراقب وضع ظاهری و سالمت خودروی خود باشید 
. این قانون شامل سالم بودن بدنه خودروی شما هم 
می ش��ود. در هنگام آزمایش خودرو قبل از تجدید 
س��ند، اگر صدمات وارده به بدنه خودرویتان از حد 
مجاز باالتر باش��د، شما با کلمه Fail روبرو میشوید 
و مجبوری��د خودروی خود را به وضعیت مناس��ب 
برسانید تا سند جدید برایتان صادر شود. همچنین 

این قانون شامل خودروهای 4×4 
که از گارد محافظه جلوی ماشین 
اس��تفاده می کنند و اتومبیلهایی 
که به اصط��الح از چراغهای زنون 
نصب ش��ده توس��ط مالک خودرو 
)غیر فابریک( اس��تفاده می کنند 

نیز می شود.

به دوس��تان عزی��زی که فقط 
س��رعت خود را قبل از رس��یدن 
ب��ه رادر کم می نمایید و س��پس 
دوباره از س��رعت مجاز تجاوز می 
کنند یادآور میش��وم ک��ه در اکثر 
خیابانهای شهر دوربین های مدار 
بسته کنترل ترافیک نصب شده که 
سابقا فقط جهت بررسی وضعیت 
ترافیک بوده ولی در سالهای اخیر 
با به روز کردن سیستم آنها پلیس 
این قابلیت را دارد تا توسط بازبینی 
تصویر ضبط شده شماره اتومبیل 
ش��ما رو برداشته و جریمه مربوط 
ب��ه تخلفتان را برایت��ان ثبت کند 
راداره��ای جدیدی که  همچنین 
ش��اید با آنها برخورد کرده باشید 
ی��ا از ش��انس بدتان توس��ط آنها 
جریمه شده باشید از توانایی باالیی 
برخوردارند که سرعتهای باال را نیز 
ضبط میکنند و یا در هر خطی که 
رانندگی کنید، عک��س خودروی 
شما برداشته می ش��ود. شاید در 
گذشته شنیده بودیم که رادارهای 
نس��ل قبل توانایی برداشت عکس 

خودروهای با سرعت باال را  ندارند، 
ولی نس��ل جدید دیگر با سیستم 
مادون قرمز کار نمی کنند و واضح 
و آشکار عکس خودروی متخلف را 

ضبط می نمایند.

اگر در سر تقاطعی رادار مربوط 
به چ��راغ نبود تا عک��س خودرو را 
ضبط کند، زیاد مطمئن نباشید که 
جریمه نمیشوید چون اکثرا تمامی 
تقاطع ه��ا دارای همان دوربینهای 
مداربسته هستند که بعدا با بازبینی 
فیلمها امکان جریمه ش��دن ش��ما 

هست.

:)Black Point(امتیازمنفی
با اینکه ش��اهد افزایش جرایم 
نق��دی تخلفات رانندگی هس��تیم 
اما این امکان وجود دارد تا کسانی 
ک��ه بلک پوین��ت آنه��ا نزدیک به 
مرز باطل ش��دن گوهینامه یعنی 
24 امتی��از منفی میباش��د بتوانند 
ب��ا پرداخ��ت 200 درهم ب��ه ازای 
هر پوینت و ش��رکت در کالسهای 
مربوط به آموزش قوانین راهنمایی 
و رانندگی ش��انس دیگری داشته 
باش��ند تا اینکه گوهینامه شان به 
خطر نیفتد. الزم به ذکر اس��ت که 
در هر روز ش��ما می توانید تا سقف 
8 پوینت در کالس��های آموزش��ی 
حاضر شوید. ضمنا اگر به هر علتی 
از سوی پلیس بلک پوینت دریافت 

گزارش  اجتماعی

نویسنده: امیرحسین چراغی

خیابان/ جاده
دبی- العین

امارات
اتحاد

رأس الخور
شیخ زائد

صفا
خوانیج

شیخ راشد
خلیج تجاری

مطار
صفوح

عود میثاء
مرکز تجاری

مکتوم

سرعت مجاز
120
120
100
100

120 / 100
100
100
100
100
80
80

90 / 80
80
80

تنظیم رادار
141
141
121
121

141 / 121
121
121
121
121
101
101

111 / 101
101
101

نوع تخلف

رانندگی خطرناک
عدم توقف در حادثه منجر به جرح

 60 Km/h سرعت بیشتر از حد مجاز، باالی
60 Km/h سرعت بیشتر از حد مجاز، بین 50 و
50 Km/h سرعت بیشتر از حد مجاز، بین 40 و
40 Km/h سرعت بیشتر از حد مجاز، بین 30 و
30 Km/h سرعت بیشتر از حد مجاز، بین 20 و
20 Km/h سرعت بیشتر از حد مجاز، بین 10 و

10 Km/h سرعت بیشتر از حد مجاز، تا
میزان دودی بودن شیشه بیشتر از حد مجاز

عبور از چراغ قرمز
سبقت از محل ممنوع

نشادن کودکان زیر 10 سال بر روی صندلی جلو
عدم بستن کمربند

پیاده شدن از درب سمت چپ تاکسی
عدم عبور عابر پیاده از خط کشی )در صورت وجود( 

میزان جریمه )درهم(

2000
دادگاه
1000 
900
800
700
600
500
400
500
800
600
400
400
100
200

Back Point تعداد

12
24
12
6
-
-
-
-
-
-
8
6
4
4
3
-

مدت توقیف خودرو )روز(

30
60
30
-
-
-
-
-
-

30
15
-
-
-
-
-

کردید بعد از گذشته یک سال خود به خود از فایل 
ترافیکی شما پاک خواهد شد.

عابر پیاده:
شاید کس��انی که خودروی شخصی ندارند و از 
وس��ایل نقلیه عمومی استفاده می کنند گمان می 
کنند که هی��چ گونه جرایمی توس��ط RTA آنهارا 
تهدید نمیکند. جالب است بدانید عابرین پیاده ای 
که از خط کشی مخصوص عبور پیاده، عرض خیابان 
را طی نکنند اگر از دید پلیس مخفی نمانند حتما 

مبلغ 200 درهم جریمه خواهند شد که به صورت 
نق��دی پرداخت باید گ��ردد. در ص��ورت به همراه 
نداشتن پول نقد، کارت شناسایی او ضبط می شود 
تا با مراجعه به مرکز پلیس مبلغ جریمه را پرداخت 
کند. اگر کارت شناسایی هم به همراه نداشته باشد، 
درد سر نسبتا بزرگی برای خود ساخته چون پلیس 
مجبور است که او را به مرکز پلیس برده تا تحقیق 
به عمل آورد که اوال چرا بدون کارت هویت اس��ت 
و ثانیاً تا با یکی از بس��تگان یا آشنایان برای آوردن 

کارت هویت و مبلغ جریمه تماس بگیرد.

در زی��ر نمون��ه ای از انواع تخلفاتی که منجر به 
جریمه توس��ط پلیس می گردد به همراه مبلغ  آن 
درج ش��ده ت��ا هم اطالعات مان به روز ش��ود و هم 
س��عی کنیم تا قوانین را در جهت حفظ س��المت 
خ��ود و دیگران رعایت کنیم و از جریمه ش��دنهای 
مکرر جلوگیری کنیم. ب��ا توجه به هدف RTA که 
تالش دارد تا س��ال 2020 درصد مرگ و میر ناشی 
از تصادفات جاده ای و ش��هری را به صفر به رساند 
دور از ذهن نیس��ت که در آینده با جرایم س��نگین 

تری روبرو شویم. 
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ما در دنی��اي پرتالطمي زندگ��ي میکنیم که 
مش��خصه اصل��ي آن ناپایداري ، تغییرات س��ریع 
عوامل موجود در محیط کس��ب و کار و همینطور 
عدم اطمینان به شرایط میباش��د. این امر به نوبه 
خود احتم��ال عدم موفقیت و حتي شکس��ت در 
فعالیته��اي تجاري را در مقایس��ه با نرخ موفقیت 
افزایش داده اس��ت. اما اگر از خود صادقانه بپرسیم 
که میزان یادگیري ما در هنگام مواجه با شکستها 
در مقیاس 1 تا 10 چه بوده اس��ت به پاس��خ قابل 
قبولي نخواهیم رسید. مطابق تحقیقات انجام شده 
میانگین پاس��خ بسیاري از مدیران شرکتها تجاري  
نی��ز عددي درحدود 2 و یا 3  بوده اس��ت. این امر 
نش��انه از دست دادن منابع و فرصتهایي استثنایي 
براي پیشرفت وموفقیت میباشد. زیرا شکست که 
بخش جدایي ناپذیر کسب و کار امروزي  میباشد 
اگ��ر به درس��تي مدیریت و هدایت ش��ود میتواند 
زمینه یادگیري و کسب تجربه را براي دستیابي به 

موفقیتهاي آینده فراهم کند. 
خان��م دکت��ر ریتا مک گرات اس��تاد مدرس��ه 
بازرگاني دانشگاه کلمبیا در جدیدترین مقاله خود 
در مجله بررس��یهاي بازرگاني ه��اروارد ماه آوریل 
2011 اصول��ي را مط��رح میکند که بوس��یله آن 
میتوان رویکرد شکست هوشمندانه را در فرهنگ 
س��ازماني توسعه و گس��ترش داد. البته این اصول 
نمیتوانند ابزاري در اختیار ما قرار دهند که بتوانیم 
بوس��یله آنها  از هر شکس��تي دوري کنیم چرا که 
چنین چیزي نه واقع بینانه است و نه  امکان پذیر 
خواهد بود. اما رویکرد شکس��ت هوشمندانه به ما 
کمک میکند که از شکس��تها و ضررهاي کوچک 

به منظور ساختن موفقیتهاي بزرگ در طول زمان 
استفاده کنیم. 

البته تمامي شکس��تها مفید نیس��تند و لزوما 
زمینه یادگیري و تجربه را براي ما فراهم نمیکنند 
بلکه بیشتر شکستها موجب از دست رفتن سرمایه و 
اعتبار سازمان ، بد بیني مشتریان و تامین کنندگان 

، از بی��ن رفتن روحی��ه کارکنان 
و به خط��ر افتادن آینده ش��غلي 
آنها مي ش��ود. بنابراین باید سعي 
کنیم تا حد امکان از بروز شکست 
جلوگی��ري کنیم.  اما اگر بپذیریم 
که شکستها بیش��تر در شرایط و 
محیطهاي ناپایدار که جزء جدایي 
ناپذیر دنیاي کسب و کار امروزي 
اس��ت رخ میدهند ، منطق و عقل 
سلیم حکم میکند که حتي براي 
شکست هم برنامه ایي تهیه کنیم و 
با استفاده از هفت  اصل زیر ضمن 
مدیریت ع��دم موفقیت احتمالي 
و فراه��م کردن زمین��ه یادگیري 
، از شکس��ت بعنوان ی��ک تجربه 

ارزشمند استفاده کنیم. 
1( قبل از انجام هرگونه اقدامي ، تعریف درست 
و دقیقي از موفقیت و شکست براي آن ارائه کنیم. 
یک��ي از مهمترین عوامل شکس��ت ع��دم تعریف 
درست و شفاف هدف مورد نظر میباشد که میتواند 
در بی��ن اعضاي گروه کاري نیز س��وء تفاهم ایجاد 
ک��رده و تواناییها و منابع موج��ود را به هدر بدهد. 
این عدم هماهنگي بخصوص بین واحدهاي مختلف 

یک سازمان مثال بازاریابي با فروش و یا تولید ممکن 
اس��ت رخ دهد. بنابراین در اولین مرحله الزم است 
که همه افراد و واحدها دیدگاه دقیق و ش��فافي از 
هدف داشته باش��ند تا بتوانند نیروهاي خود را در 
یک جهت و مسیر بس��وي هدف مشترک هدایت 

کنند. 
2( اطالعات و فرضیات موجود 
را به دانش تبدیل کنیم. درشرایط 
ناپای��دار ، فرضی��ات و اطالعات به 
دس��ت آمده لزوما کاف��ي ، کامل 
و درس��ت نیس��تند.  بنابراین باید 
مجموعه اطالعات موجود  را ثبت 
نموده  و با اش��تراک گذاشتن آنها 
بین گروه هاي کاري در س��ازمان 
،  ضمن دریاف��ت بازخور منظم و 
مس��تمر از محیط ،  پیش از اینکه 
ب��ه دنبال تایید فوري آنها باش��یم 
سعي کنیم که با بررسي اطالعات 
متناقض و مخالف ، فرضیات خود 
را ارزیابي نماییم. این مس��اله به ما 
کمک میکند تا در صورت لزوم در 
فرضی��ات خود تجدید نظر کرده و 
بدون صرف هزینه زیاد بتوانیم مسیر خود را اصالح 

کنیم. 
3( سریع اقدام کنیم و در صورت لزوم به سرعت 
شکس��ت بخوریم. شکستهاي سریع مزایاي مهمي 
دارند. اول  ما را از صرف منابع بیش��تر باز میدارند. 
دوم هنگامیکه عمل و نتیجه آن به لحاظ زماني بهم 
نزدیکتر هس��تند بررسي عوامل شکست راحت تر 

تهیه و تنظیم: امیرحسین روشن ضمیر
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مقاله  مدیریتی

صورت میگیرد ، سوم هرچه زودتر مسیرهاي اشتباه 
را کشف کنیم سریعتر مسیر صحیح را پیدا خواهیم 
ک��رد و  آخر اینکه شکس��ت در مراحل اول ، اصرار 
و فش��ار رواني براي  ادامه پ��روژه را کاهش میدهد 

زیرا س��رمایه گذاري در این مراحل 
زیاد نیس��ت و متوقف ک��ردن پروژه  
در صورت وجود نشانه هاي شکست 

توجیه پذیرتر خواهد بود. 

4( با قبول کمترین میزان خطر 
پذیري ، هزینه شکس��ت را کاهش 
دهیم. طراحي برنامه ما باید بصورتي 
باشد که هزینه هاي شکست احتمالي 
نسبتا کم باشد و این مساله بیشتر در 
مراح��ل اولیه و همینط��ور در زمان 
شکس��ت زود هنگام رخ خواهد داد. 
ب��ه این منظور میتوانیم هراقدامي را 

در مقیاس کوچکتر شروع کنیم و با پیشرفت کار و 
دریافت بازخور مثبت از محیط آنرا بتدریج گسترش 
داده و منابع بیشتري در توسعه آن صرف نماییم در 
اینصورت نظارت و کنترل دقیق و مرحله اي برروي 
پروژه خواهیم داشت و هزینه هاي متوقف کردن آن 

بصورت پلکاني افزایش میابد. 

5( عدم قطعیت را کاهش داده و محدود نماییم. 
افزایش میزان خطرپذیري درهسته و زمینه اصلي 
فعالیت که س��ازمان بر آن اشراف دارد مزیني ایجاد 
نمیکن��د.  ضمن اینکه فعالی��ت در زمینه هایي که 
کامال متفاوت و غیر همس��و با رشته اصلي فعالیت 
نیز میباشند هم بعلت عدم آشنایي و تسلط چندان 
مفید نخواهد بود. نکته اساسي این است که در بین 
ای��ن دو مرز حرکت کرده و در زمینه هاي جدیدي 
فعالیت کنیم که تا حدي با آنها آش��نایي داشته و 
با رشته اصلي فعالیت س��ازمان هم خیلي متفاوت 
نباشند. به این ترتیب میتوانیم تناسبي بین افزایش 
خطرپذی��ري و توانایي کنت��رل و هدایت آن برقرار 

کنیم. 

6( نوعي فرهنگ کاري در س��ازمان ایجاد کنیم 
که شکست هوش��مندانه را مورد تقدیر قرار دهد. 
بیشتر کارکنان به دلیل در مخاطره بودن آینده 

ش��غلي خود ، آگاهانه از شرایط و موقعیتهایي 
که ممکن اس��ت به اش��تباه و یا شکست 
منجر ش��وند دوري میکنن��د. اما واقعیت 

این است که افرادي که به موفقیتهاي زیادي 
میرس��ند همواره میزان خطرپذیري بیشتري را 

قب��ول میکنند و حتي خود را ب��راي مواجه با 
شکست احتمالي آماده میکنند. بنابراین باید 
خطرپذیري هوشمندانه را در سازمان تشویق 

نموده و شکس��تهاي ناش��ي از آن��را نه تنها 
مورد مواخذه قرار ندهیم بلکه افراد را براي اینگونه 

شکستها تشویق  نماییم. 

7( آموخته هاي  شکست را طبقه بندي کرده و 
در اختیار دیگران بگذاریم. یک شکست هوشمندانه 
که درسها و تجارب کسب شده از آن در سازمان و یا 
گروه هاي کاري کوچکترآن به اشتراک گذاشته شود 
داراي ارزش ویژه اي خواهد بود. به 
این منظ��ور باید در مراحل مختلف 
یک پ��روژه کاري ، نقاط بازبیني را 
مش��خص کنیم که بتوانیم همواره 
پیش��رفت کار ، دالیل شکس��ت و 
اقدامات بعدي را در این نقاط بررسي 
کنیم. ضمن اینکه  در س��ازمان ما 
بای��د افرادي براي گردآوري ، ثبت ، 
طبقه بندي و  مبادله این آموخته و 

تجارب تعیین شده باشند. 

با توجه به مطالب باال متوجه مي 
شویم که در شرایط عدم قطعیت و 
اطمینان و همینطور ناپایداري عوامل کس��ب و کار 
که امروزه با آن مواجه هس��تیم ، دوري جس��تن از 
شکس��ت نمیتواند بعنوان یک انتخاب امکان پذیر 
براي ما مطرح باش��د و اگ��ر این موضوع را بپذیریم 
، راه حل بسیار ساده خواهد شد : باید تا حد امکان 
تالش کنیم از رویه هایي اس��تفاده کنیم که هزینه 
هاي شکس��ت را کاهش داده و همینطور از مفهوم 
شکست هوشمندانه بهره مند شویم  تا یادگیري و 
تجربه کسب ش��ده در شکست براي سازمان ما در 

نهایت ارزش آفرین باشد. 
مدیران ارش��د ما باید محیطي فراهم کنند که 

در آن س��ایر مدیران و کارکنان بتوانند با دقت 
و ش��فافیت هدف و موفقیت م��ورد نظر را 

تعریف کنند ) مرحله تصمیم گیري (، از 
فرضیات و اطالعات موجود اطمینان 

حاص��ل کنند و برنام��ه ایي براي 

ارزیابي آن داشته باشند ) مرحله اطمینان بخشي (، 
ابتکاري را بصورت قدم به قدم طراحي و اجرا کنند 
که بتوانند با اس��تفاده از آن و ب��دون صرف هزینه 
زیاد به یادگیري پرداخته و پیشرفت کنند ) مرحله 
طراحي و اجرا ( و نهایتا فرهنگي را ایجاد کنند که 
تمامي کارکنان بتوانند در مورد شکستها و درسهاي 
فراگرفته شده با یکدیگر به بحث  گفتگو بنشینند 
) مرحله ایجاد فرهنگ(. امروزه حتي س��ازمانهایي 
وجود دارند که در آنها پاداش و جوایزي تش��ویقي  
براي افرادي که بتوانند یک شکست را بخوبي تحلیل 
کرده و درسها و تجارب مربوطه را طبقه بندي و به 
دیگران منتقل کنند در نظر گرفته میشود. در چنین 
محیطي افراد میتوانند به دور از هرگونه احساسات 
و تعصب شخصي ، به مبادله تجربیات خود پرداخته 
و نیروي تعقل و اعتم��اد به نفس خود و دیگران را 
در مواجه با شرایط سخت و شکستهاي احتمالي در 

آینده تقویت کنند. 

Reference:
• McGrath, Rita Gunther, Failing by 

Design, Harvard Business Review, 
Apr2011, Vol. 89 Issue 4, p76-83 
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محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در 
نامه ای به رییس قوه قضاییه خواستارتوقف ممنوع 

الخروج کردن بدهکاران بانکی شد. 
رییس اتاق ایران در نامه ای به رییس قوه قضائیه 
با اشاره به ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی به 
اس��تناد ماده واحده الیحه قانونی ممنوعیت خروج 
بدهکاران بانکها مصوب 1359/2/20 شورای انقالب، 
خواس��تار خودداری دادس��رای تهران از اعمال این 
قانون و توقف آن به منظور حل و فصل چالش��های 
موجود بر س��ر راه مدیران و فعاالن اقتصادی کشور 

شده است.

در ای��ن نامه همچنین تاکید ش��ده اس��ت که 
چنانچه بانکها در اعطای وامها و گرفتن وثایق دقت 
بیش��تری به عمل آورند نیازی نخواهند داشت که 
قوه قضائیه را برای وصول مطالبات شان به دردسر 
بیندازند. در نامه محمد نهاوندیان آمده است: بانک 
مرکزی اش��خاص حقیقی و نیز مدیران شرکتهای 
دولتی و غیردولتی را که وام یا تسهیالت اعتباری از 
بانکها دریافت داشته اند و پرداخت اقساط یا جرایم 
یا بهره به تعویق افتاده است، ممنوع الخروج میسازد، 
بدین صورت که منع خروج آنان را از دادسرای تهران 
درخواست و دادسرا مبادرت به ممنوعیت می نماید. 

در ادام��ه این نامه میخوانیم: تنها مستمس��ک 
قانونی که ب��رای ممنوع الخروج ک��ردن دارندگان 
بده��ی بانک��ی ارائه می ش��ود ماده واح��ده الیحه 
قانون��ی ممنوعیت خروج بده��کاران بانکها مصوب 
1359/2/20 شورای انقالب است که متن آن بدین 

شرح است: 
»م��اده واحده- ب��ه بانک مرکزی 
ای��ران اجازه داده میش��ود به منظور 
جلوگی��ری از خروج اش��خاصی که 
ب��ه بانکهای کش��ور بده��کار بوده و 
اس��امی آنها از ط��رف بانکها به بانک 
مرکزی اعالم شده است و همچنین 
واردکنن��دگان و صادرکنندگانی که 
به تعه��دات خود عمل ننم��وده اند، 
از طریق دادس��رای عموم��ی تهران 
خواس��تار ممنوعیت خ��روج آنان از 
کش��ور گردد. خروج اشخاص مزبور 
از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی 

است.« 

در این نامه به اش��کاالت حقوقی 
اجرای ماده مذکور اشاره و تاکید شده 

است: 

1- م��اده فوق صراح��ت دارد که 
صرفا ممنوع الخروج کردن اشخاص 
بدهکار تجویز شده است. لذا ممنوع 
الخروج ک��ردن مدیران ش��رکتهای 
بده��کار تفس��یری موّس��ع و خالف 
قانون است که موجب تضییع حقوق 
بس��یاری از اعض��ای هی��ات مدیره 

شرکتها شده است. 

2- فعله��ای به کار رفته در قانون 

مصوب 1359/2/20 ماضی نقلی 
است که داللت بر شمول قانون 
به اش��خاصی دارد ک��ه تا تاریخ 
تصویب قان��ون به بانکها بدهکار 
بوده و نیز تا تاریخ تصویب قانون، 
اسامی آنها به بانک مرکزی اعالم 

شده است. 

3- قان��ون ممنوعیت خروج 
بانک��ی در وضعیت  بده��کاران 
اقتصادی پس از پیروزی انقالب 
اس��المی به تصویب رس��ید که 
اش��خاصی احیانا با اس��تفاده از 
رواب��ط ب��دون س��پردن وثایق 
وامهای��ی گرفته بودن��د و مقنن 
ب��ه منظور تامین دسترس��ی به 
بدهکارانی ک��ه بانکها نام آنان را 
پس از ی��أس از وصول طلب به 
بانک مرکزی اعالم نموده بودند با 
عطف حکم به ماسبق، ممنوعیت 
خروج آنان را تجویز کرده است. 
منط��ق آن نی��ز جلوگی��ری از 
ورشکستگی بانک و سقوط نظام 
اقتص��ادی و ضرورت حفظ نظام 
کش��ور بوده که عمل بدهکاران 
در ح��ال فرار را نوعی جرم تلقی 

کرده اند. 
بنابرای��ن از متن ماده واحده 
آشکار است که: قانون مذکور در 

منبع: خبر آنالین

گزارش  اقتصادی

نامه رییس اتاق بازرگانی به رییس قوه قضائیه:

مورد بدهکاران بع��د از تصویب قانون هیچ حکمی 
ندارد. لذا ممنوع الخروج کردن اعضای هیات مدیره 
شرکتها و حتی اشخاص حقیقی دارای بدهی معوق 
ب��ه بانکها برای بدهیهای بعد از 1359/2/20 مطلقا 
خالف ماده واحده مذکور و فاقد توجیه اقتصادی و 

اقتضایی است. 

در ادام�ه این نام�ه اش�کاالت دیگر نحوه 
اجرای قانون مذکور به تفصیل شرح داده شده 

و آمده است: 

1- براس��اس ماده 6 آیین نام��ه قانون عملیات 
بانکی بدون ربا )تصویبنامه ش��ماره 88620 مورخ 
1362/12/28 هیات وزیران( و تبصره یک ذیل ماده 

مذکور بانکها برای استرداد تسهیالت اعطایی خود 
تامین کافی و حت��ی اضافی اخذ می کنند و 

می توانند مطالبات خود را وصول کنند. به 
خصوص اینکه براساس ماده 15 قانون 

عملی��ات بانکی ب��دون ربا، کلیه 
قرارداده��ای بانکها در حکم 

اس��ناد الزم االجرا است، 
لذا ضرورتی به ابزار ممنوع 
الخ��روج کردن نب��وده و 
به همین عل��ت قانونگذار 
چنین ابزاری را در اختیار 
نگذاشته است. آیین نامه 
مطالبات  وص��ول  نح��وه 
سررسید گذشته، معوق و 
مصوب  الوصول  مشکوک 
مقررات  نی��ز   1388/7/1
تند و سختگیرانهای دارد 
که ب��ا اعمال آنه��ا نیازی 
به ممنوع الخ��روج کردن 

معوق��ات  دارای  بده��کاران 
نیست. 

2- رابطه مش��تریان با بانکها رابطهای 
مدنی و تابع قرارداد فیمابین است. منع خروج 

بدهکاران، اعمال محدودیت خارج از قرارداد منعقده 
است که جوازی ندارد. 

3- محدودیت مذکور ک��ه متضمن محرومیت 
بدهکار از حقوق اجتماعی و قانونی اوست از جنس 
مجازات اس��ت که اوال باید مجازات به ازای ارتکاب 
ج��رم اعمال ش��ود و در ما نحن فی��ه جرمی اتفاق 
نیفتاده باشد، ثانیا کیفر باید به موجب حکم دادگاه 
اعمال شود نه دستور یا درخواست بانک که مرجع 
اداری و فروشنده خدمات مالی است و نیز نه حتی 
به دستور دادسرا. اگر این اقدام را اقدامی تامینی نیز 
حساب کنیم باید با طرح شکایت کیفری به تصمیم 
قاضی دادسرا یا دادگاه جزا صورت گیرد نه به صرف 
اعالم بدهی از س��وی مدعی که هنوز اثبات نش��ده 
است. لذا هیچیک از اقدامات بانک یا دادسرا با وصف 

فوق مستند قانونی ندارد. 
4- گوی��ا بانک مرکزی، ممن��وع الخروج کردن 
مدیران ش��رکتها را با استناد به مواد 118 و 135 و 
142 قانون تجارت توجیه مینماید. در صورتیکه در 
مواد مذکور نیز کمترین قرینه ای برای این توجیه 

وجود ندارد. 

براس��اس این تفس��یر، اگر قانونگذار میخواست 
که مدیران ش��رکتهای دارای بدهی معوق به بانکها 
نیز ممنوع الخروج ش��وند، همانند ماده 202 قانون 
مالیاتهای مستقیم، به صراحت قید میکرد که نکرده 

است. 
5- از جه��ت مدیریتی نیز من��ع خروج بدهکار 
نقض غرض اس��ت، به خص��وص در مورد دارندگان 
کارت بازرگانی که برای ص��ادرات و واردات ناگزیر 
از سفر خارجی هستند و با منع خروج، آنان را 
از اش��تغال به شغل که الزمه کسب درآمد 
و ایف��ای تعه��دات به بانک اس��ت باز 

میدارند. 

6- آن��گاه ک��ه مدیران 
و  دولت��ی  ش��رکتهای 
غیردولت��ی ممنوع الخروج 
میشوند اشکال دیگری نیز 
مترتب است و آن اینکه با 
مدیران،  فرار  یا  مس��افرت 
ش��رکت از بی��ن نمیرود و 
ش��رکت با وثایق��ی که به 
بانک س��پرده است متکفل 
ایفای تعهدات بانکی است 
پرداخ��ت  در  مدی��ران  و 
نکردن بدهی شرکت نفعی 
و در پرداخ��ت آن ض��رری 
ندارند و آنکه متعهد به پرداخت 
بدهی است ش��خص حقوقی است 
نه مدیران آن. لذا ممنوعیت مس��افرت 
مدی��ران ش��رکتها ک��ه در ش��رایط خاص 
اقتصادی با تقبل رنج سفر در مقام ایجاد گشایش 
در مراودات اقتص��ادی و نیازهای صنعت و تجارت 
کش��ور هستند نه تنها قانونی نیس��ت، بلکه از نظر 
اقتص��ادی نیز به زیان کش��ور و حتی به زیان بانک 
طلبکار است و مصداق تحریم مضاعف است که این 

بار به دست مدیران بانک مرکزی اعمال می شود. 
رییس اتاق ایران در پایان این نامه ضمن تاکید 
بر ضرورت بررسی ماده قانونی مذکور تصریح کرده 
اس��ت: با موافقت دادس��رای ته��ران و دیگر مراجع 
قضای��ی و بانک مرکزی از اعمال م��اده واحده فوق 
الذکر نسبت به مطالبات پس از تاریخ 1359/2/20 
خ��ودداری ش��ود ت��ا کارآفرین��ان، صنعتگ��ران و 
واردکنن��دگان و صادرکنندگان بتوانند در ش��رایط 
نامساعد فعلی به اس��تیفای حقوق قانونی و ایفای 

وظایف ملی بپردازند.
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در خبرهای پی��ش از عید ن��وروز آمده بود که 
جمهوری اس��المی ای��ران قراردادی ب��ه ارزش 13 
میلی��ارد دالر )حدودا" 13 ه��زار میلیارد تومان( با 
جمهوری خل��ق چین برای گس��ترش خطوط راه 
آهن ایران بس��ته اس��ت. آقای مسعود رهنما، مدیر 
عامل "ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 
نقل ایران"، در خبری که در وب سایت این شرکت 

منتشر ش��ده اعالن داشت که این 
قرارداد س��اخت بی��ش از 3005 
کیلومتر خط ریلی را شامل میشود. 
اهمیت این خب��ر را در دو بعد 
میتوان بررس��ی ک��رد. اول در بعد 
روابط بین المل��ل و دوم و مهمتر 
از آن تأثیر این س��رمایه گذاری بر 

توسعه اقتصادی کشور. 
م��وردی را ک��ه در بع��د اول 
میت��وان ی��ادآوری ک��رد همان��ا 
همکاری بیش��تر کش��ور چین و 
توس��عه روابط بازرگانی با ایران در 
شرایطی است که تحریمهای غرب 
مانع از سرمایه گذاری در بسیاری 
از پروژه های ایران شده است. بنظر 
میرس��د چین همچنان مصمم در 
جایگزینی غ��رب بعنوان کش��ور 
مس��لط در اقتصاد ایران است. این 
موضوع را میتوان در توسعه تجارت 
و افزایش حجم صادرات و واردات 

میان دو کشور دید.
ام��ا جدا از اینکه کدام کش��ور 
در طرح توس��عه ش��بکه راه آهن 

ایران مشارکت دارد )بنظر میرسد تفاهم نامه هایی 
با کش��ورهای ترکیه و روس��یه نیز در این خصوص 
امضاء شده است( نفس سرمایه گذاری در این بخش 
بخاطر اثرات مس��تقیم و غیرمستقیم آن بر توسعه 
اقتص��اد داخلی ای��ران از باب ایج��اد ارزش افزوده، 

اشتغال و پایین آمدن قیمتهای حمل کاال و مسافر 
دارای اهمیتی واالست. 

کافیس��ت به محورهایی که برای توسعه شبکه 
ریلی در این قرارداد مش��خص ش��ده اس��ت توجه 

داشته باشیم:

1- مسیر ریلی سریع السیر 
تهران – مش�هد: با برقراری این 
مس��یر، از فش��ار کنونی جابجائی 
زائران به شهر مشهد کاسته خواهد 
شد و ضمن پاسخگوئی به تقاضای 
روزاف��زون مس��افران، درآمد قابل 
مالحظ��ه ای ب��رای راه آهن در بر 
خواهد داش��ت. درآمدی حاصل از 
جابجائی مسافر که می تواند صرف 
سرمایه گذاری در ایجاد مسیرهای 

جدید بشود.

2- مس�یر ته�ران – ق�م – 
اصفهان: این مسیر گرچه همچنان 
مانند مسیر تهران – مشهد عمدتا" 
برای جابجائی مسافر در نظر گرفته 
شده است اما از نقش جابجائی کاال 

و سوخت آن نیز نباید گذشت. 

3- مس�یر قزوین – رش�ت 
– انزل�ی – آس�تارا: این مس��یر 
را باید س��الها قبل در کشور ایجاد 
میکردیم. زیرا شکوفائی بندر انزلی 
را از یک طرف و وصل کردن ما را از محوری جدید 
به کش��ورهای آذربایجان، ارمنستان و علی االصول 
کشورهای تازه استقالل یافته شوروی سابق تسهیل 
میکن��د. اث��ر آن بدون ش��ک در توس��عه صادرات 
واحده��ای تولیدی در ش��هرکهای صنعتی اطراف 

قزوین قابل پیش بینی است.

4- راه آهن اراک – کرمانش�اه – خسروی: 
این محور نیز باز کردن راه برای صادرات ما به کشور 
عراق است، گرچه بعد مسافری )زائران( آنرا نباید از 
نظر دور داشت. بدون شک استان غنی کرمانشاهان 
شاهد رش��د صنعتی و معدنی قابل مالحظه ای در 

میان مدت و بلند مدت خواهد بود.

5- مس�یر چابهار – زاهدان – مشهد: این 
مسیر یکی از محورهای استراتژیک کشور محسوب 
میش��ود که چند دهه بخاطر بسیاری از مسائل که 
عمدتا" میتوان آنها را سیاس��ی دانست به فراموشی 
سپرده شده بود. این مسیر شمال شرقی به جنوب 
ش��رقی بدون ش��ک یکی از مهمتری��ن محورهای 
توس��عه ش��رق ایران خواهد بود. کافیست در نظر 
بگیریم که در مسیر سرخس به چابهار چگونه حمل 
کاالهائی چون گوگرد، س��یمان و سایر مواد معدنی 
موجود در مسیر استانهای غنی خراسان، سیستان و 
بلوچس��تان با صرفه تر شده و توسعه معادن، ایجاد 

مقاله اقتصادی

نویسنده: اسفندیار رشید زاده

تحلیلی بر یک خبر:

صنایع جنبی آن و الجرم اشتغال را موجب خواهد 
شد. از نقش اس��تراتژیک بند چابهار و رقابت آن با 
بندر گوادر پاکستان در مقاله جداگانه ای در شماره 
پیشین همین مجله تحلیلی آورده بودیم. این محور 
را در چارچوب رواب��ط تجارت بین المللی و اتصال 
ب��ه جمهوری های تازه اس��تقالل یافته نیز باید در 

نظر داشت.

6- راه آهن گرگان – بجنورد – مشهد را نیز 
باید در همین راستا و تقویت محور قبلی دانست. 

7- مس�یر تهران – همدان – سنندج: این 
مس��یر از آرزوهای دیرینه اقتصاد دانانی اس��ت که 
همواره نسبت به توسعه منطقه غرب  ایران و بویژه 
کردستان می اندیشند. برقراری این محور از شرایط 
الزم برای توسعه این دو استان است. استانهائی که 
بالقوه میتوانند سهم مهمی در رشد تولید ناخالص 
منطقه ای و کش��وری داشته باش��ند. تولید در این 
استانها باصرفه تر و اشتغالزائی بسیاری از مشکالت 
از جمله مهاجرت را حل خواهد کرد. طبیعی است از 

اثرات جنبی سیاسی آن نیز نمیتوان گذشت.

8- راه آهن س�اری – رش�ت: ب��ا ایجاد این 
مسیر، محور جابجائی کاال و مسافر در سراسر شمال 
ایران نیز میسر ش��ده و آرزوی دیرینه خطه شمال 
ایران که همانا اتصال به شبکه بزرگ داخلی حمل و 
نقل ریلی است برآورده خواهد شد. بندرهای آستارا، 
انزلی، نوشهر و امیرآباد شهرهایی هستند که از این 

اتصال بزرگترین بهره را خواهند برد.

ضرورت توسعه صنعت ریلی و توسعه صنعت 
فوالد ایران:

در س��میناری که اخیرا" در م��ورد برنامه های 
آتی صنعت ف��والد ایران برگزار ش��ده ب��ود، آقای 
رسول خلیفه سلطان – دبیر انجمن تولید کنندگان 
فوالد ایران – طی سخنرانی اعالم کرد که گسترش 
صنعت حمل و نقل ریلی چنانچه متناسب با اجرای 
طرحهای توس��عه فوالد نباشد تحقق اهداف دور از 
دس��ترس خواهد بود. ایشان عنوان کرده بودند: " با 

توجه به برنامه ریزی برای افزایش تولید در صنعت 
فوالد کش��ور، الزم اس��ت که تا 4 یا 5 س��ال آینده 
2001 کیلومتر خطوط ریلی کش��ور توس��عه یابد. 
اگر فقط صنعت فوالد را توس��عه دهیم بدون اینکه 
توجهی به زیرساختها داش��ته باشیم اشتباه است. 
پتانسیلهای خوبی در این صنعت در حال اجراست. 
باید به جابجائی و حمل و نقل آن نیز توجه شود. اگر 
قرار است 26 هزار میلیارد تومان در بخشهای معدن 
و صنایع معدنی کش��ور در س��الهای آینده سرمایه 
گذاری شود الزم است متناسب با آن حدود 3000 
میلیارد تومان در بخش حمل و نقل سرمایه گذاری 
شود تا مشکلی از بابت حمل و نقل در صنعت فوالد 

ایجاد نشود." 
در همین سمینار بیان شد که هم اکنون %67 
درآمد راه آهن کش��ور از قبال جابجائی سنگ آهن 
است. در پرتوی این گفتار و این ارقام، بنظر میرسد 
قرارداد بس��ته ش��ده با کش��ور چین از اصلی ترین 
محورهایش در مس��یرهای هشتگانه که در باال یاد 
کردیم پاسخگوئی به استراتژی توسعه صنعت فوالد 

کشور نیز بوده است.
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قانون هدفمند کردن یارانه ها که در 15 دی ماه 
88 در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در 23 
دی ماه همان س��ال به تأیید شورای نگهبان رسید، 
در مورد قیمت گاز طبیعی برای سوخت و خوراک 
واحدهای صنعتی چنین می گوید:" میانگین قیمت 
فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین ش��ود 
که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، 

اجتماع��ی و فرهنگ��ی جمهوری 
اس��المی ایران، معادل 75 درصد 
قیم��ت س��بد صادرات��ی، پس از 
کسر هزینه های انتقال، مالیات و 

عوارض شود."
در تبص��ره همین م��اده آمده 
اس��ت:" جهت تش��ویق س��رمایه 
گ��ذاری، قیم��ت هر مت��ر مکعب 
خوراک واحدهای صنعتی پاالیشی 
و پتروش��یمی برای مدت حداقل 
10 سال پس از تصویب این قانون، 
حداکث��ر 65 درصد قیمت س��بد 
صادراتی در مبدا خلیج فارس)بدون 

هزینه( تعیین می گردد."

اگر هدف قانونگ��ذار از قیمت 
سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس، 
گاز ای��ران باش��د، از آنجا که تنها 
صادرات گاز ای��ران در حال حاضر 
به ترکی��ه، نخجوان و ارمنس��تان 
می باشد، قیمت آن باید بر مبنای 
درص��دی از متوس��ط قیمت های 
صادرات��ی گاز به این س��ه ب��ازار، 
منهای هزینه حمل و نقل از مبدأ 

خلیج فارس تا این بازارها باشد. 
قراداد فروش گاز به کشورهای ترکیه و ارمنستان 
از ش��فافیت الزم برخوردار نیس��ت، زیرا با در نظر 
گرفتن ابعاد سیاسی، استراتژیک و اقتصادی تنظیم 
ش��ده اس��ت. قراداد فروش گاز به نخج��وان هم بر 
مبنای مبادله گاز با آذربایجان می باشد. در 10 سال 
گذشته، مسئولین کشورهای ایران و ترکیه که منافع 
دراز مدت را مد نظ��ر دارند، در مذاکرات برای حل 

اختالف��ات در مورد این قراداد، امتیازات مختلفی را 
به یکدیگر داده اند که قیمت واقعی گاز مورد معامله 
را تغییر می دهند. مثال ترکیه س��عی دارد سرمایه 
گ��ذاری را در صنایع نفت و گاز ایران و کمک های 
سیاسی دیگر را در شرایط فعلی، منوط به تغییراتی 
در بدهی های ناش��ی از ق��رارداد موجود نماید که 
بتوان��د گاز ارزان ت��ری را به ازای ه��ر متر مکعب 
دریافت نمای��د. اما قراداد، نش��ان 
دهنده این گونه تعامالت نیست و 
در م��ورد موافقت های بعد از عقد 
قراداد ، شفاف نمی باشد. از این رو، 
قیمت گ��ذاری گاز ایران بر مبنای 
فرمول هایی که درآنها قیمت گاز به 
ازای هر متر مکعب به علل سیاسی 
و اس��تراتژیک تغییر یا تعدیل می 
ش��ود، نش��ان دهن��ده ارزش گاز 
نیست. در نهایت، قیمت گاز برای 
مصرف کننده بادی توس��ط دولت 
اعالم شود. اگر به دالیلی صادرات 
گاز به ترکیه متوقف شود و صادرات 
گاز نداش��ته باشیم، بر چه مبنایی 
قیم��ت گاز برای مصارف خانگی و 
صنعتی ما تعیین شود؟ آیا عاقالنه 
است که قیمت 95 درصد گاز ایران 
بر مبن��ای فروش 5 درصد آن پایه 
گذاری شود؟ اگر واردات و صادرات 
گاز از ترکمنس��تان و ترکیه  را که 
کال کمتر از 10 درصد گاز تولیدی 
است با هم در نظر بگیریم، متوجه 
می شویم که در چند سال گذشته 
تراز صادرات در قب��ال واردات گاز 

مثبت نبوده است.

فروض باطل  
پیش��نهاد قیمت گذاری گاز از ای��ن روش- به 
طوری که مذاکرات با بعضی کارشناسان وزارت نفت 
نشان می دهند- بر مبنای دو فرضیه استوارند.اول 
آن ک��ه اگر گاز به بخ��ش خانگی و صنایع فروخته 
نش��ود، میتوان آن را از طریق خط لوله انتقال گاز و 

ی��ا گاز مایع )LNG ( به اروپا و یا ژاپن صادر نمود.
فرضیه دوم آن است که قیمت گاز طبیعی بر مبنای 
ارزش حرارتی آن، رابطه مس��تقیم با ازرش حرارتی 

نفت دارد.

این دو فرض در ح��ال حاضر از حقیقت حاکم 
بر بازار گاز بسیار دورند. امکان صادرات گاز ایران به 
صورت LNG و یا از طریق خط لوله در 10 س��ال 
گذش��ته مطرح بوده ، ولی حتی در بهترین شرایط 
هم اجرا نشده است.صادرات کمتر از 10 میلیارد متر 
مکعب گاز به صورت LNG مستلزم سرمایه گذاری 
بیش از 8 میلیارد دالر و عقد قراردادهای دراز مدت 
فاینانس و بازاریابی است که تاکنون در ایران موفق 
نبوده است. دسترس��ی به تکنولوژی LNGنیز که 
عمدتا در اختیار نزدیک به 10 ش��رکت بین المللی 
است، در حال حاضر میسر نیست.صادرات از طریق 
خط لوله انتقال گاز هم در گرو معادالت سیاس��ی 
و استراتژیک است.امکان صادرات 140 میلیارد متر 
مکعب گاز تولیدی ایران و یا حتی درصد عمده ای 
از آن در ش��رایط فعلی، نه امکان پذیر است و نه به 

نفع منافع ملی کشور می باشد.

حت��ی این فرض که قیم��ت گاز باید بر مبنای 
ارزش حرارتی آن مساوی قیمت نفت باشد، در حال 
حاضر دور از حقایق بازارهای گاز در مناطق مختلف 
جهان است.پیش بینی اکثر کارشناسان انرژی موید 
آن است که در 10 سال آینده، رابطه قیمت نفت و 
گاز از دی��د ارزش حرارتی آن،نه تنها به هم نزدیک 

نمی شود، بلکه از هم دور خواهد شد.
متوس��ط قیمت نفت در س��ال 2008 و 2009 
درآمریکا به ترتیب حدود 100 و 62 دالر به ازای هر 
بش��که و قیمت گاز در این سال ها به ترتیب 8/85 
و 3/90 دالر در برابر هر میلیون BTU بوده اس��ت. 
درسال 2010 که قیمت نفت به متوسط حدود 80 
دالر در هر بش��که رسید، قیمت متوسط گاز حدود 
4 دالر ب��ه ازای هر میلیون BTU ب��ود. این ارقام 
نشان می دهند که رابطه ارزش حرارتی نفت و گاز؛ 
دستخوش تحولی جدی ش��ده است؛ در حالی که 
ارزش متوس��ط نفت در سال 2010 نسبت به سال 
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2008 ح��دود 20 درصد کاهش یافت��ه، ارزش گاز 
بیش از 50 درصد کمتر شده است.

به طور خالصه، قس��مت عمده تحوالتی که در 
چند س��ال گذش��ته اتفاق افتاده اند ب��ه دلیل بهره 
برداری از سازند شیل در آمریکا به کمک تکنولوژی 
ها ی جدید می باشند. به دنبال تولید گازهای غیر 
متع��ارف در ایاالت متحد، تولید گاز این کش��ور در 
س��ال 2009 از روسیه پیش��ی گرفت و پیش بینی 
می ش��ود در دهه آتی، آمریکا از وادرات گاز بی نیاز 
گردد. با پیشرفت های فنی و بکار گیری سازند شیل 
درچین، هند، آلمان و کانادا پیش بینی می شود که 
عرضه گاز در س��ال های آتی افزایش یابد)بر عکس 

پیش بینی ها برای عرضه نفت(.

از س��و ی دیگر، قطر، استرالیا 
و س��ایر نقاط جهان ک��ه عمدتا 
بازارهای پرس��ود آمریکا را هدف 
قرارداه اند، با مش��کل ب��ازار برای 
 LNG تولی��دات رو ب��ه افزایش
خ��ود مواجه هس��تند و محموله 

های بیشتری از گاز مایع متوجه 
اروپا و خاوردور ش��ده اند که 
این اق��دام، منجر به کاهش 
قیمت واردات��ی گاز به این 
بازارها ش��ده اس��ت. مثال 
ترکیه و یونان توانسته اند 
محمول��ه ه��ای LNG را 
ح��دود 30 درص��د ارزان 
ت��ر از گاز واردات��ی از ایران 
و روس��یه خریداری نمایند. 

به طور کلی در 2س��ال اخیر، 
کش��ورهای مصرف کننده گاز، 

خواهان بازنگری در قراردادهایی 
هستند که قیمت گاز را بر مبنای  
تغیی��رات قمیت نفت محاس��به 
می نمای��د. مذاکرات اخیر ترکیه 
با روس��یه و ای��ران در این مورد و 
کشورهای اروپایی با روسیه، گواه 

این تحوالت در صنعت گاز می باشند. در مذاکرات 
اخیر ترکیه ب��ا ایران از قول وزیر انرژی ترکیه گفته 
شده که ترکیه در سال 2011 هیچ جریمه و خسارتی 
بایت عدم برداشت گاز طبیعی ایران بر اساس قراداد 
بین دو ط��رف پرداخت نخوا هدکرد. این بدان معنا 
است که قرارداد Take or Pay موجود تغییر کرده 
اس��ت. واضح است اگر ترکیه بتواند از منایع دیگری 
گاز ارزان به دست آورد، از خرید گاز ایران بر مبنای 
قرارداد قبلی خواهد کاست. از آنجا که طبق قرارداد، 
جریمه ای برای مقدار خریداری نشده وجود داشت، 
اش��اره وزیر انرژی ترکیه به ع��دم پرداخت جریمه، 
نشان از تغییر این قرارداد دارد. وزیر نفت کشورمان 
هم اخیرا تخفیف به ترکیه را یک موضوع کارشناسی 
شده دانسته که ایران با درک متقابل، آن را بررسی 

می کند. همه این نکات نش��ان می دهند تحوالتی 
که در صنعت گاز به وقوع پیوسته اند، رابطه قیمتی 
قدیمی بین نف��ت و گاز را بر مبنای ارزش حرارتی 
تغییر داده اند. در چنین شرایطی، ارتباط دادن ارزش 
فروش گاز طبیعی در کشور بر مبنای نفت) آن هم 

نفت وارداتی ژاپن( باید بازنگری شود.
فرمول تعیین قیم��ت گاز برای مصارف خانگی، 
تجاری و صنعتی توسط کارشناسان وزارت نفت طبق 
مصوب��ه ای در تاریخ 18 آذر ماه به صورت درصدی 
 Japan Crude Cocktail)JCC(از قیمت نفت
تعیین شد. بدین ترتیب، متوسط قیمت نفت وارداتی 
ژاپن مبنای قیمت گذاری در اردبیل، ابرکوه، زاهدان 
و غیره قرار گرفته است. بکارگیری JCC برای تعیین 

LNG در دهه 1990 متداول ش��د.ژاپن بزرگترین 
وارد کنن��ده گاز مای��ع در جهان ب��ود و به علت آن 
که گاز مایع، قس��متی ازنیاز به فرآورده های نفتی 
این کش��ور را تأمین می کرد، رابطه قیمت واردات 
نفت ژاپن با قیمت واردات LNG مربوط می ش��د، 
بکارگی��ری ای��ن پارامتر برای قیم��ت گاز در ایران، 
باالخص برای صنایع که ایجاد اشتغال و آبادانی می 
نمایند، منافعشان ش��امل مالیات است و حق بیمه 
پرداخت می کنند، هیچ گونه توجیه اقتصادی دارد. بر 
مبنای این محاسبات، قیمت گاز در سال 90 می تواند 

به 2/85 دالر به ازای یک میلیونBTU  برسد.
در حال حاضر، با اعمال تحریم های مختلفی که 
علیه ایران وضع ش��ده اند، صنایع کشور به طور عام 

و صنایع گازبر به طور خاص، در موقعیتی نیس��تند 
که بتوانند از سرمایه گذاری خارجی و یا تکنولوژی 
پیش��رفته برخوردار گردند وتنها مزیت نس��بی آنها 
ب��رای ادامه فعالیت  جذب س��رمایه گذاران، قیمت 
مناس��ب گاز می باشد. عربستان سعودی و قطر که 
صنایع پتروشیمی آنها با کشورمان در منطقه رقابت 
مستقیم دارند، گاز را با قیمتی بین 200 تا 300 ریال 
به ازای هر متر مکعب در اختیار صنایع داخلی خود 
قرار می دهند. این دو کش��ور در حال حاضر، بیشتر 
از ایران به سرمایه و تکنولوژی دسترسی دارند و در 
صورت��ی که قیمت خوراک صنایع ایران بین 4 تا 5 

برابر آنها باشد، تنها کشورمان متضرر می شود.

تعیین فرمول گاز به صورتی که ارایه شده، منجر 
به رک��ود در صنای��ع گاز بر می 
گ��ردد و احتمال جذب س��رمایه 
گ��ذاران خارج��ی و بکارگی��ری 
تکنول��وژی های پیش��رفته را با 
مشکالت بیش��تری روبه رو می 
کند. قیمت گاز را فقط در مواردی 
که مستقیما جایگزین فرآورده 
ه��ای نفتی م��ی گردند، می 
توان بر مبن��ای یک فرمول 
س��اده ب��ا افزای��ش قیمت 
متوس��ط نفت ای��ران )نه 

ژاپن( محاسبه کرد.
مایع��ات تولید ش��ده 
هم��راه گاز ب��ه ق��دری با 
ارزش هستند که در تولید 
از فازه��ای پ��ارس جنوبی 
، قادرن��د کلی��ه هزینه های 
س��رمایه گذاری را در 2 س��ال 
جبران کنند. اگر قیمت هر متر 
مکعب گاز بر " اس��اس قیمت ها 
ی کنونی متوس��ط نفت سبک و 
سنگین ایران- حدود 80 دالر – 
500 ریال در نظر گرفته ش��ود و 
به ازای هر درصد افزایش قیمت 
نف��ت، طبق فرمولی ب��ه قیمت گاز اف��زوده گردد، 
مزیت نسبی سرمایه گذاری در صنایع گازبر ایران تا 

حدودی حفظ خواهد شد.

البت��ه این بدان معنا نیس��ت ک��ه صنایع گازبر 
بیش��تر از اس��تاندارد جهانی برای تولی��د خود گا ز 
مصرف کنند. قوانین��ی را می توان تصویب کرد که 
اگر صنعتی، گاز زیادتری نسبت به متوسط مصرف 
گازآن صنعت در جهان برای تولید خود به کار گیرد، 
بابت این مازاد مصرف گاز، قیمت بس��یار باالتری را 
بپردازد و اگر کمتر مصرف کرد، قیمت گازش شامل 
تخفیف گردد. بدین ترتیب، صنایع تشویق می شوند 
که با سرمایه گذاری های الزم و بکارگیری تکنولوژی 

های پیشرفته، مصرف خود را کاهش دهند.    
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     در تاریخ سیاس��ی و اقتصادی جهان، 300 سال 
گذشته حا ئز اهمیت بسیار اس��ت. تا آن زمان، در 
ترکیب سیاس��ی جهان گونه ای موازنه نس��بی بر 

قرار بود. در اروپا، همه کش��ورهای 
منطقه تقریبا یکدست و یکنواخت 
بودند. کش��ورهای ش��رقی نیز که 
بنیان گ��ذاران تم��دن و فرهنگ 
زمان��ه اند ، هنوز بر س��ر پای خود 

ایستاده بودند. 
 امپراط��وری چی��ن نیرومن��د به 
حس��اب می آمد، هند نسبتا قوی 
و بس��یار ثروتمند بود . امپراطوری 
ایران از نظر سیاس��ی و اقتصادی 
قدرتی ب��زرگ در منطقه و جهان 
محسوب می ش��د ودولت عثمانی 
حتی بر قسمتی از اروپای امروزی 
حکومت می ک��رد ، در قاره جدید 
نیز قدرتی نو پا بنام آمریکا در حال 

تکوین بود.
چطور ش��د که این موازنه نس��بی 
بهم خورد ؟ این نامتعادل ش��دن 
وحش��تناک ق��درت و ث��روت که 
امروز ما شاهد آن هستیم ازهمان 
سالهای پایانی س��ده هفدهم آغاز 
گردید، زیرا از یک س��وی ش��رق، 
خسته و کوفته از اختالفات داخلی 
و جنگهای مذهبی و در عین حال 
مغرور از غنای فرهنگی خود، دوران 
خمودگی و رخوت را آغاز می کرد 
، از سوی دیگر اروپای تازه نفس و 
رها شده از گیر و بندهای قومی و 
مذهبی تازه داشت از خواب قرون 

وسطایی خود بیدار می شد.
هنگامی که غرب تازه نفس، رخوت و خستگی شرق 

را احساس کرد ابتدا سیاست استعماری سنتی خود 
را که همان گسترش مستعمرات بود به مرحله اجرا 
گذاشت لیکن با نمایان شدن تدریجی اثرات انقالب 
صنعتی ، استراتژی غرب نیز بتدریج 
تغییر نمود ، دیگر ابریش��م چین و 
ادوی��ه هند و پارچه ه��ای زر بفت 
ایرانی و نظایر آن، جذابیت خود را 
از دست می داد. غرب برای فروش 
فراورده های انبوه صنعتی کارخانه 
های خود, جوام��ع مصرفی صرف 
را الزم داش��ت وبدینسان است که 

دوره نو استعماری آغازشد .
هنگام��ی که ش��رق از خواب چند 
صد ساله خود بیدار شد کار از کار 
گذش��ته بود و دیگ��ر از آن موازنه 
نس��بی خبری نب��ود و تقریبا تمام 
قدرت و ثروت در اختیار چند کشور 
انگشت شمارغرب  قرار داشت و این 
کشورهای تازه به دوران رسیده به 
بهای ویرانی جهان قدیم کشورهای 

خود را آباد کرده بودند.
 اما در پش��ت همه این زرق و برق 
ه��ا یک نکته ظری��ف نمایان بود ، 
ی��ک کمبود، یک ضع��ف ،که آنها 
آنرا عمیقا  احس��اس می نمودند و 
آن هنگامی بود که مسایل فرهنگی 
مط��رح م��ی ش��د. هر چن��د این 
کش��ورها القابی نظیر ابر قدرت ها 
و ملل پیش��رفته به خود اختصاص 
داده بودند ولی این احس��اس خود 

کم بینی همیشه آزارشان می داد.
ابت��دا کوش��یدند ک��ه خ��ود را در 
میراث پر بار فرهنگی یونان ش��ریک س��ازند ، فقط 
به بهانه اینکه یونان در خاک اروپا واقع است ،آنها را 

عموزادگان خود خواندند، به سرعت کتابهای آنها را 
ترجمه کردند، رسم بازیهای المپیک را با تشریفات 
چشمگیر معمول داشتند، تمام ساختمانهای اولیه 
خود را به س��بک معماری یونان باستان بنا نمودند 
لیکن هیچکدام از این اقدامات نسبتا عجوالنه،حتی 
خودش��ان را هم قانع نکرد زیرا روشن بود که تاثیر 
گذاری و تاثیر پذی��ری فرهنگ یونانی در تعامل با 
تمدن و فرهنگ شکوفای ایرانی و سایر تمدن های 

آسیایی بوده است .
کش��ورهای اروپایی هنگامیکه دریافتند نمی توان 
سوابق فرهنگی ملتها را از آنها گرفت به فکر چپاول 
فرهنگی افتادند.گروه هایی را بنام ش��رق شناس به 
کش��ورهائی که میراث دار تمدن بشری بودند اعزام 

داشتند.

ای��ن گروه ها هر چند ازلحاظ کاوش های باس��تان 
شناسی خدمت هایی هم انجام دادند ولی آشکار و 
پنهانی آثار پر ارزش تاریخی و فرهنگی ملت ها را یا 
به یغما بردند و در موزه های نوبنیاد خود انباشتند. 
این کاراما، نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه هر کدام 
از ای��ن آثار ذوقی و هنری در موزه هایش��ان، خود 
بیانگر این واقعیت بود که این فرهنگ از آن دیگرانی 
است که در طول قرن ها،کاخ تمدن بشری را چنین 

عظیم پی افکنده اند.
پس از آنکه از این ترفند ها طرفی بسته نشد الجرم 
ش��یوه دیگری اتخاذ گردی��د و آن انکار ضمنی این 
پویایی فرهنگی بود و بی تفاوت از کنار آن گذشتن  
اینس��تکه در یکی دو قرن اخیر می بینیم که گروه 
های باصطالح نو پژوهنده در بررسیهای خود مطالب 
را ط��وری ارائه می دهند که انگار تمدن بش��ری از 
دویست  سیصد سال پیش یا از انقالب کبیر فرانسه 
و انقالب صنعتی اروپا آغاز ش��ده اس��ت. این شیوه 
که دور ازانصاف نیز هس��ت نه تنها س��هم صاحبان 
واقعی بنیان گذاران تمدن را نادیده می گیرد برای 

نویسنده: دکتر علی شرقی

مقاله اقتصادی

دانش��جویان وپژوهش��گران جوان نیز گمراه کننده 
است.

بطور مث��ال اگر همی��ن امروزازپژوهندگان نس��ل 
نو،حتی دانش��جویان رشته های اقتصاد و بانکداری 
سئوال کنیم که بانکداری از ابتکارات کدام ملتهاست 
و از چه زمانی آغاز ش��ده است ، اکثریت آنها پاسخ 
خواهند داد که بانکداری پدیده ای نوین اس��ت که 
توسط اروپاییان در یکی دو قرن اخیرایجاد گردیده 
اس��ت در صورت��ی که حقیقت غیر از این اس��ت و 
بانکداری پروسه ای است بس طوالنی که ازپی قرن ها 
تجربه و از فراز تمدن های کهن سر بر آورده است.

بطور بس��یار خالصه بانکداری یعنی تجارت پول و 
اعتبار، پس در هر کش��وری که پول اختراع و رایج 
گش��ته طبیعی اس��ت ، معامالت مربوط به آن نیز 
معمول گشته است و همه ما می دانیم که ایرانیان 
در این راس��تا از پیشگامان آن بوده اند و سکه های 
باس��تانی چند هزار ساله ما هم اکنون زینت بخش 

همه موزه های جهان است . 
اس��تاد ابراهی��م پ��ور داوود در کت��اب هرمزنام��ه 
)ص233_274( اش��اره براین نکت��ه دارند که پول 
از ش��ش قرن پیش از می��الد در امپراطوری ایران 
معمول بوده اس��ت حتی ش��واهدی از داد و ستد، 
دراوس��تا نیز وج��ود دارد و در فصل هفتم و ندیداد 
بندهای41 تا43 نیز نکاتی ازچگونگی پرداخت مزد 
پزشکان و دامپزشکان دیده می شوذ، بجای واژه پول 
و مس��کوک در اوستا واژه " شئته")Shaeta  ( بکار 

رفته است .
 ماد ها و لیدیائی از دوران هوخش��تره با سکه آشنا 
بوده اند. ولی تا اوایل دودمان هخامنش��ی سکه ها 
بصورت " ش��هروا" بوده اس��ت، بدین معنی که هر 
سکه فقط در شهری که ضرب می شد ارزش داشت 
و در نواحی دیگر ارزش��ی نداش��ت داریوش بزرگ 
سومین پادش��اه هخامنش��ی برای اولین بار در آن 
دوران تصمیم گرفت سکه ای ضرب کند که ارزش 

بین المللی داش��ته باشد و در تمام کشورهای تابعه 
و نزد همه اقوام متمدن آنزمان دارای اعتبار باش��د . 
به همین منظور و باصطالح امروز برای مقبولیت و 

رواج جهانی آن، فرمان داد س��که 
از زر ناب ض��رب کنند  و آنرا بنام 
خود "دریک��وس" نامید چون  نام 
اصلی داریوش "داریه و هی" بوده 
اس��ت که ب��ه زبان فارس��ی دوره 
هخامنش��ی بمعن��ای دارند وهی 
است و کلمه وهی همان است که 
امروز به" بهی" تبدیل ش��ده است 
و بدینس��ان معنای نام او" دارنده 
بهی" است اما یونانیان او را به زبان 
یونانی داریوش خواندند . ) دهخدا 
جلد 13 ص 545 ( بنابراین سکه 
دریکوس بمعنای س��که داریوشی 
است که هنوز هم درسکه شناسی 
یکی از مشهورترین و گرانبها ترین 
س��که های امروزین جهان است.
داریوش حتی  برای آنکه دریکوس 
) ک��ه بعده��ا در یک ه��م نامیده 
شد ( همیش��ه در جهان شایسته 
شاهنشاهی ایران باشد دستور داد 
سران کش��ورهای تابعه و ساتراپها 
مجاز به ضرب س��که طال نباشند 
و  فقط اجازه ضرب س��که نقره را 
داشته باش��ند بگونه ای که ارزش 
10 س��که نقره عیار خالص معادل 

یک دریکوس زرناب او باشد .
دوره  از  باس��تان،  ای��ران  در 
هخامنشیان نشانه هایی حاکی از 

وجود موسس��اتی که امروز بانک نامیده می شوند، 
وجود داشته است. سازمانهای برادران " موراشوازنیپ 
پ��ور" و بانک "اج��ی بی" از نخس��تین بانک هایی 

هس��تند که در امپراطوری هخامنش��یان تاسیس 
شده است . براساس متون تاریخی مربوط به دوران 
داریوش اول ،"اجی بی" بانک معتبری بوده است و 
در قراردادهای این بانک نشانه هایی 
از ارتب��اط آن بان��ک با بخت النصر 
نیزک��ه بر داریوش یاغی ش��ده بود 
به چش��م می خورد.از سوی دیگر، 
اس��ناد منتسب به اس��رای یهودی 
زم��ان بخت النصر س��وم حاکی از 
آن است که برادران "موراشوازنیپ 
پ��ور"، بانکداران مش��هور آن زمان 
ایران، چند زمانی در اس��ارت او به 

سر می برده اند .
در قانون مش��هور حمورابی نیز که 
به 1930 سال قبل از میالد بر می 
گردد، م��وادی درب��اره حق العمل 
 )commission(  کاری و میزان
پیش بینی شده است.بر روی خشت 
هایی که در بابل کشف گردیده نیز 
متونی منقوش است و بر روی یکی 
از آنها س��ندی است که حکایت از 
انتقال پول از بابل به "الرسا"دارد . 

فنیق��ی ها که ب��ه کار تج��ارت و 
دریانوردی مشغول بودند به خاطر 
داشتن روابط تجارتی با امپراطوری 
ای��ران، اص��ول بانک��داری را که از 
ایرانی��ان آموخته بودن��د به تدریج 
دریون��ان هم رواج دادن��د . قوانین 
)solon( که در قرن هفتم قبل از 
میالد در یونان تنظیم گردید، اخذ 
بهره را مجاز اعالم کرد و این باعث 

توسعه و  رونق بانکداری یونان شد.

 روم��ی ها بانک��داری را از یونانی��ان آموختند . در 
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اواخ��ر دوره جمهوری ی��ا اوای��ل دوره امپراطوری، 
بانک��داری در روم رون��ق یاف��ت .دو گ��روه بانکدار 
عم��ده بتدریج در ای��ن امپراطوری پدیدار ش��دند. 
یکی"نومی��الری""Numilari" ک��ه صرفاکارهای 
تبدی��ل پ��ول را انجام م��ی دادند ودیگ��ری گروه 
آرژانت��اری "Argentari" که تقریبا کلیه خدمات 
بانکی را عرضه می داشتند. متأسفانه در آغاز قرون 
وس��طی امپراط��وری روم با حمله قبایل وحش��ی 
غرب اروپا، یعنی همی��ن اروپای داعیه دار امروز، نا 
بودگردید و نه تنها تج��ارت و بانکداری رو به افول 
گذاشت بلکه اساس تمدن در غرب برای چند قرن 
متزلزل ش��د، در حالی که بانکداری در ایران و سایر 

کش��ورهای متمدن شرق در حال 
رشد و گسترش بود .

 پس از یک رکود س��ه چهار قرنی 
مجددا ، شهرنشینی و تجارت دوباره 
در مغرب زمین رونق گرفت، جنگ 
های صلیبی دوباره رابطه آس��یای 
میانه و مرکزی را با اروپا برقرار کرد 
و بانکداری و تجارت خارجی از سر 
گرفته ش��د.امپراطوری روم غربی 
یاکشورایتالیای کنونی بر پایه سابقه 
بانکداری  پیش��تاز  تاریخی خ��ود 
دراروپا گردید و شهرهای فلورانس 
و ونیز و لمب��اردی مراکزبانکداری 

اروپای آن زمان شدند .
 واژه بان��ک نی��ز از همی��ن زمان 
معم��ول گش��ت زی��را بانک��داران 
لمباردی و ونیزی روزهای ویژه ای 
در میدان های عمومی شهرپش��ت 
نیمکت های کوچکی می نشستند 
و خدمات بانکی به مردم عرضه می 
کردن��د و چون در زب��ان ایتالیایی 
نیمکت را "بانک��و")Banco( می 
نامیدند و مردم همیشه این کسان 
را نشسته درکنار این نیمکت ها یا 
پیشخوان ها خود می دیدند آنها را 
 )Banchieri(نیز بانکو و بانکیری
نام نهادندکه به تدریج در سایر زبان 
ه��ا معمول و نهایتا  ب��ه واژه بانک 

تبدیل شد.
 در همی��ن زم��ان اواخر قرون وس��طی بانک های 
ونیزی فلورانس��ی که در بانکداری پیش��گام دیگر 
بانکهای رومی بودند به گسترش شبکه های بانکی 
خود پرداختن��د و برای اولین بار در غ��رب اروپا از 
جمله ناحی��ه بریتانیای امروزی ش��عبه هایی دایر 
کردند و کشورهای اروپای غربی با پدیده بانکداری 
برای اولین بار آش��نا می ش��دند ، در صورتی که در 
امپراط��وری ای��ران قرن ها بود که م��ردم با مفهوم 

بانکداری که همان صرافی است آشنا بودند.
بکار بردن واژه بانک در آن زمان نباید با شبکه های 
عظیم بانکداری بین المللی امروزین اش��تباه شود . 

ای��ن بانکوها و بانکیری ه��ا، صرافی های کوچک و 
حقیری بودند که با شبکه های صرافی آن زمان در 
ایران و بعضی کشور های همجوار به هیچ وجه قابل 
مقایسه نبود. صرافی ها درایران آن دوره شبکه های 
عظیمی بودند و کلیه عملی��ات بانکی را انجام می 
دادند . اصوال )بطوریکه بعدا هم نش��ان داده خواهد 
ش��د( صرافی معادل هم��ان واژه بانکویا بانک بوده 
و هس��ت امروز هم در اروپا روی تابلوهای بانکهای 
ب��زرگ و کوچک واژه صرافی یا ص��راف را بکار می 
برن��د. در قرن پنج��م هجری صرافان ای��ران دارای 
ش��بکه های منظم بانکداری بودند . ناصر خس��رو 
قبادیانی ش��اعر و جهانگرد بزرگ ایران س��فرنامه 
خود تعداد صرافی های ش��هرهای 
مختلف را ثبت نموده است صراف 
ها عالوه بر کاره��ای بانکی، حتی 
امین خان��واده ها نیزبوده اند "و در 
ح��ال بازار آنجا چن��ان بود که آن 
کسی را که چیزی بودی به صراف 
دادی و از صراف خط بستدی و هر 
چه بایستی بخریدی و بهای آن بر 
صراف حواله ک��ردی و چندان که 
در شهر بودی بیرون از خط صراف 

چیزی ندادی" 
دکتر جهانش��اهی در کتاب تاریخ 
س��ی س��ال بانک ملی ای��ران می 
تاری��خ،  ادوار  "در تم��ام  نویس��د 
صرافان کار بانکداری را به مقیاس 
کوچکی انجام می دادند.هر تاجر،با 
ص��راف معین��ی حس��اب جاری 
داش��ت،یعنی صراف برای هر تاجر 
دفتر مخصوصی که کلیه داد و ستد 
ه��ا، متدرج��ا در آن منعکس می 
س��اخت بجای چک از حواله های 
کوچ��ک خطی و عادی اس��تفاده 
می شد .کلیه پرداختها و دریافتها 
در شهرهای دور و نزدیک بوسیله 
صراف و بااستفاده از برات انجام می 
گرفت". این حواله های کوچک که 
جانشین چک امروزی بود" بیجک" 

نامیده می شد .

 درهمین زمان رویداد ب��زرگ دیگری در ایران رخ 
داد که انقالبی در صنعت بانک��داری بوجود آورد و 
آن ابداع اس��کناس بود. در کش��ورمان برای اولین 
بار720سال پیش اسکناسی را به چاپ رساندند که 
"چاو" نام داشت .تا قبل از انتشار اسکناس بانک ها 
به صورت واحدهای کوچک محلی اداره می شدند 
زیرا واحد پول، س��که های طال و نقره وسایر فلزات 
ب��وداز این روی جابجایی و انتق��ال پول را به خاطر 
وزن زیاد س��که از یک سو و نا امنی راه ها از سوی 
دیگر تقریبا نا ممکن می س��اخت. ولی ابداع و رواج 
پول کاغذی بود که راه را برای توس��عه شبکه های 

بانکداری هموار کرد .

اولین اس��کناس ایران روز شنبه نوزدهم شوال سال 
693 هجری قمری )1924 میالدی( در شهر تبریز 
منتشر شد . این اسکناس قطعه کاغذی بود به شکل 
مربع مستطیل که در باالی آن در دو طرف عبارت 
ال اهلل اهلل و محمد رسول اهلل چاپ شده . در زیر این 
دو عبارت، نام و عنوان پادش��اه به چشم می خورد . 
در وسط اسکناس دایره ای چاپ کرده بودند که در 
آن ارزش اس��می اسکناس از نیم درهم تا ده دینار 
قید شده بود. در پایین اسکناس نیز این جملۀ اخطار 
گونه به چاپ رس��یده بود : )) پادشاه در سنۀ 693 
این چاو مب��ارک را در ممالک روانه گردانید تغییر 
و تبدیل کننده را با زن و فرزند به یاس��ا رس��انیده 
م��ال او را جهت دیوان بردارن��د.(( پس از تبریز در 

خراس��ان ، شیراز ،کرمان ، عراق عجم و عراق عرب، 
دیار بکر، موصل و میافارقین  نیز چاوخانه دایر شد 
. شایسته است در نظر داشته باشیم که عراق عجم 
که همان کش��ور عراق امروزی است در آن زمان در 

حوزه جغرافیایی ایران قرار داشته است.
دراینجا اجازه دهید بعنوان جمله معترضه یاد آوری 
گردد که ابداع صنعت چاپ نیز به نوبه خود درخور 
اهمیت و توجه است. بیشتر اروپاییان "گوتمبرگ" را 
مبتکر چاپ می شناسند در صورتی که هفت قرن 
پیش از او، حداقل 10 مرکز چاپ اسکناس در ایران 
وجود داشته است .چین نیز در این صنعت پیشتاز 
بود . از همین رو، صنعت چاپ را نیز باید یکی دیگر 
از ابتکارات و اختراعات عمده ایران و چین ش��مرد 
.جان وال،پژوهشگر آمریکایی که مدتی نیز در ایران 
به تحقیق پرداخته اس��ت در این باره می نویسد :" 
ایران��ی ها و چینی ها زمانی صنع��ت چاپ را ابداع 
نمودند و هنر چاپ کردن رامعمول داشتند که اروپا 

غرق در توحش بود."

مقاله اقتصادی

ایران��ی ها برای چاو مقررات بی��ن المللی نیز وضع 
کرده بودند باینصورت که تجار خارجی که به ایران 
می آمدند باید در مرزکش��ور طال و نقره خود را به 
خزانه دار تحوی��ل داده و معادل آن را چاو دریافت 
دارند و پس از انجام خریدهای خود در ایران هنگام 
خروج از م��رز، اگرچیزی از چاو مانده بود دوباره به 

طال یا نقره تبدیل می گردید .

البته اس��کناس یک پدیده ای بود بس��یار جلوتر از 
زمان و به همین دلیل استقبال شایانی از آن بعمل 
نیامد ولی این ابتکار و نو آوری ایرانیان تأثیر خود را 
در آینده صنعت بانکداری جهان معمول داش��ت و 
انقالب��ی عظیم را در صنعت بانکداری جهان بوجود 

آوردند . 
بازگردی�م به پیدای�ش بانک�داری و نفوذ این 

پدی�ده از امپراط�وری پ�ارس به کش�ورهای 
اروپایی: 

همانطوری که فوقا اشاره شد پس از حمله اقوام غرب 
اروپا به امپراطوری روم، پیش��رفت تمدن و از جمله 
صنع��ت نوپای بانکداری چند قرن متوقف گردید و 
این توقف تا جنگهای صلیبی ادامه داشت . اروپاییان 
در ط��ول جنگهای صلیبی مجددا ب��ا بانکداری که 
در ش��رق پیشرفت بیش��تری یافته بود آشنا شدند 
و بخصوص در س��رزمین های روم غربی و ایتالیای 
کنونی نظر به س��ابقه تاریخی قبلی که در فلورانس 
و لمباردی و ونیز وجود داش��ت، رواج بسیارگرفت 
از ای��ن زمان به بعد صنعت بانک��داری در اروپا قوام 
چشمگیری یافت و تأثیر انقالب صنعتی باعث شد 
که بانکداری غرب بر بانکداری شرق پیشی گیرد و از 
این تاریخ است که غرب با سرعتی قابل توجه در این 
رشته به همراه سایر علوم و فنون از ما پیشی گرفت .
 بانک��داری ای��ران در دوره میانی ت��ا قرن هجدهم 
بانک��داری در ایران بهمان وضع س��نتی خود ادامه 

داش��ت تا اینکه اواخر ق��رن نوزده��م اولین بانک 
جدی��د اروپایی در ایران آغاز ب��کار کرد . این بانک 
 "New Oriental Bank"انگلیسی ، شرق جدید
نام داشت و ش��عبه مرکزی آن در هندوستان بود . 
بانک ش��رق جدید  بدون آن ک��ه امتیازی از دولت 
ایران کسب کند شعبه ای در تهران در سال 1887 
گش��ود.دو سالی مش��غول به کار بود تا اینکه بانک 
 The Imperial"جدیدالتأسیس شاهنشاهی ایران
Bank of Persia" تأسیسات آنرا در سال 1889 
خریداری کرد و آن بانک از ایران رفت ولی کارش در 
این دو سال موفقیت آمیز بود ، نرخ بهره را که در آن 
زمان بی حساب و کتاب بود در 12% تثبیت کرد و 

یک چک بانکی یا چک تضمینی به 
مبلغ 5 ریال نیز در جریان انداخت 
که آن را باید اولین نمونه اسکناس 
ی��ا چک تضمینی در دوران جدید 

بانکداری ایران دانست .

سابقه تأس��یس بانک شاهنشاهی 
ایران از اینجا آغاز شد که در سال 
1872 میالدی میرزا حسین خان 
سپهساالر، صدر اعظم ناصرالدین 
شاه که نسبتا روشنفکر بود و سالها 
در اس��تانبول اقام��ت داش��ت و با 
تحوالت اروپا آشنا شده بود و مطلع 
ش��ده بود که پطر کبیر امپراطور 
روسیه برای اولین بار به اروپا سفر 
کرده است و تغییرات بنیادی اروپا 
او را تحت تأثیر قرار داده اس��ت و 
در کشور خود به تبع اروپا تغییرات 
جدید را آغاز نموده است لذا او هم 
به امید آنکه در ناصر الدین ش��اه 
نی��ز چنین تغیی��ری روی خواهد 
داد، ش��اه را برای مسافرت به اروپا 
تش��ویق نمود .از سال 1873 شاه 
سه بار  عازم فرنگ شد و این اولین 
سفر یک پادشاه ایران به اروپاست. 
قبل از این س��فر سپهساالر برای 
تهیه مخارج سفر پادشاه در تکاپو 
بود و آقای الیسون سفیر انگلیس از 

این موضوع باخبر شد و جریان را به شخصی به نام 
بارون ژولیوس رویتر که یک سرمایه گزار یا واسطه 

سرمایه گزاری بود خبرداد .
 ب��ارون ژولی��وس رویتر که خبر گ��زاری رویتر نیز 
مربوط به اوس��ت با همراهی سفیر انگلیس و دادن 
پیشکش های الزم موفق شد در یکی از این سفرها 
امتیاز نامه ای از ش��اه ایران بگیرد که از نظر وسعت 
شمول ،آنهم به ثمن بخس تا آن زمان بی سابقه بود . 
ازآن جمله امتیاز تأسیس بانک، نشر اسکناس، امتیاز 
کش��یدن راه آهن و تراموا ، حق انحصاری استخراج 
کلی��ه معادن کش��ور بغیر از ط��ال و احجار کریمه، 
حق انحصاری حفر قنوات و ساختن هر نوع وسیله 

آبیاری ،جاده سازی وحتی عایدات گمرک یا بقول 
لرد کرزول وزیرامور خارجه وقت انگلیس" واگذاری 
کامل و فوق الع��اده عجیب تمام منابع حیاتی یک 
کشور" . اما در مراجعت از اروپا هنگامی که شاه در 
روس��یه بود روسها که در عین حال رقیب انگلیسی 
ها نیز بودند مضرات این قرارداد شوم را به ناصرالدین 
شاه گوشزد نمودند و او را ترغیب کردندکه قرارداد 
را ملغی نماید. شاه دربازگشت از اروپا بموجب یکی 
از مواد همان قرارداد که مقرر می داشت "مقدمات 
کار بایستی در مدت 15 ماه شروع شود واال امتیاز از 
درجه امتیاز ساقط است" و چنین نشده بود، قرارداد 
را فس��خ نمود . ولی با کش��مکش های زیادی چند 
سال بعد مجددا همین "اعلیحضرت 
جمجاه" برای دلجویی انگلیسی ها 
مجددا امتیاز نامه دیگری را با کمی 
تفاوت در تاری��خ 3/ ژانویه/1889و 
در زمان صدارت امین الس��لطان به 
همان خانواده رویتر بامضاء رس��اند 
.این قرارداد جدی��د در ظاهر فقط 
برای تأس��یس یک بان��ک بود ولی 
امتیازات دیگری که هیچگونه ربطی 
به بانک نداش��ت نیز رندانه در بین 
مواد قرارداد گنجان��ده بودند .برای 
نمونه یکی از م��واد قرارداد چنین 

است :
" برای توسعه تجارت و ازدیاد ثروت 
ممال��ک محروس��ه ای��ران ،  بانک 
شاهنشاهی عالوه بر عملیات بانکی 
میتواند ب��ه هزینه خود یا هر کس 
دیگری که بخواهد بهر عمل صنعتی 
یا تجارت��ی که صالح بدان��د اقدام 
نماید بشرط آنکه بر خالف مذهب 
مرسوم ممالک نباشد " و ماده بعد 

قراردادحتی جالب تر است .

"بانک شاهنشاهی ایران حاضر است 
هر گونه فداکاری برای توسعه منابع 
استخراج  بوس��یله  مملکت  ثروتی 
مع��ادن بنمای��د و حکوم��ت ایران 
بموجب این امتیاز حق انحصاری در 
تمام کشور برای استخراج معادن آهن و مس ،سرب 
، منگنز ، ذغال سنگ، جیوه، نفت و پنبه نسوز می 

دهد ". 

 خوش��بختانه چون رویتر نتوانست بغیر از تشکیل 
بانک اقدام دیگری برای س��ایر امتیازات خود بعمل 
آورد لذا بقیۀ امتیازات خود به خود مش��مول مرور 
زمان گردید. او فقط ش��رکتی بنام "شرکت حقوق 
 Persian Mining Rights استخراجی ایران" یا
Corp تأس��یس ک��رد و در بعضی نق��اط نیز برای 
اکتشاف نفت حفاری هایی شد ولی چون  نفتی پیدا 

نشد منصرف شدند. 
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 این بانک در ژانویه س��ال 1890 دریک ساختمان 
دو طبق��ه در میدان توپخانه همان س��اختمان که 
متعلق به شعبه بانک ش��رق جدید بود افتتاح شد 
. این س��اختمان را بعدا خراب کردند و س��اختمان 
بهتری که شبیه کلیسا های کوچک اروپایی بود در 
همان محل س��اختند که هنوز هم قسمتی از آن پا 
بر جاست . دفتر مرکزی بانک در لندن بود . ریاست 
کل بانک را Lord W.Kosheick بعهده داشت . 
ب��رای اداره بانک که در واقع بانک مرکزی ایران بود 
و اجازه نشر اسکناس را نیز داشت کلیه افراد سطح 
باال را از انگلیس فرس��تادند مدیر بانک شخصی بود 
انگلیسی االصل بنام ژوزف روبینو که در مصر مدیر 

یک بانک مصری انگلیسی بودو باستناد 
اینکه با فرهنگ مردم شرق آشناست به 

این سمت برگزیده شد
عنوان بانک جدید به انگلیسی از همان 
 The Imperial Bank of ابت��دا 
Persia   ب��ود ولی عن��وان آنرا به زبان 
فارسی ابتدا به همان روشی که معمول 
بود " صرافی شاهی ایران" ترجمه نمودند 
 طرح دو اسکناس را نیز با همین عنوان 
صرافخانه شاه ایران به ارزش 20 شاهی 
و پنجاه پهنابادی تهیه کردند که نمونه 

آن ذیال مالحظه می فرمایید . 
 اما بعدا تصمیم مس��ئولین تغییر کرد و 
نام بانک به فارس��ی "  بانک ش��اهی "و 
س��رانجام"  بانک شاهنش��اهی ایران " 
انتخاب شد . درباره واحد پول نیزبجای 
پهنابادی و ش��اهی، "تومان" را انتخاب 
کردن��د . ب��ر مبن��ای همی��ن تغییرات 
اسکناسهای اولین سری اسکناس ایران 
در س��ال 1890 در انگلس��تان توس��ط 
 Bradbury Wilkinson چاپخان��ه 
به چ��اپ رس��ید و بتدری��ج در جریان 
گذاشته ش��د از مشخصات س��ری اول 
اسکناس��های بانک شاهی یکی هم این 

بود که ب��رای اولین و آخرین بار در تاریخ بانکداری 
ایران اسکناسهای 3 تومانی و 25 تومانی نیز چاپ و 
توزیع کردند . سری کامل اسکناسهای سال 1890 
به ترتیب شامل 1- 2- 3 - 5 - 10 - 20- 25 - 50 
-100- 500 و1000 تومانی بود. اسکناس��های 10 
تومان به باال امض��اء آن چاپی نبود وهنگام تحویل 
توس��ط  مدیر بانک ، با دست امضاء می شد . ارزش 
اسکناس��های 500 و 1000 تومانی به حدی باال و 
باصطالح درشت بود که عمال در جریان قرار نگرفت 
.بانک شاهی ظرف سه چهار سال اولیه فعالیت خود 
شبکه بانکی خود را توسعه داد و در تمام شهر های 
ب��زرگ ایران و همچنین در بصره و بمبئی ش��عبه 
های آبرومندی دایر نمود و مدیران همه ش��عبه ها 

انگلیسی بودند.
با گس��ترش کار این بانک دولت های روسیه تزاری 

و امپراطوری عثمانی که رقبای همیشگی انگلیس 
در ای��ران بودند نیز دولت امین الس��لطان را تحت 
فشار قرار دادند و بزودی دو بانک خارجی دیگر بنام 
بانک عثمانی و بانک اس��تقراضی روس نیز فعالیت 
خود را در کش��ور آغاز کردند . بین این سه بانک از 
ابتدا رقابتی بوجود آمد و این رقابت طبعا باعث زد و 

بندهایی علیه بانک شاهی گردید.
از آنجائیکه در قرارداد دولت ایران با رویتر ذکر ش��ده بود 
که بانک شاهنشاهی مجبور است "قیمت بلیت های 
خود را به محض رویت در هر کجا نشر شده اند ادا 
کنند معهذا بلیت های شعبات می توا ند در تهران 
هم ادا ش��ود "که منظور ازاین ماده قرارداد اینست 
ک��ه بانک موظف اس��ت هر کس اس��کناس بانک 

شاهنشاهی را به هر شعبه ارائه داد و تقاضای معادل 
آن به طال یا نقره نمود بالفاصله این تبدیل و تبدل 

باید انجام پذیرد .
بان��ک اس��تقراضی روس هنگامی ک��ه از این ماده 
قرارداد مطلع ش��د به کمک صرافان بزرگ که آنها 
هم بدلیل آنکه بانک ش��اهی کار و کس��ب شان را 
راکد نموده بود، ازآن بانک دل خوش��ی نداش��تند، 
همدس��ت ش��دند و مقدار زیادی اسکناس بتدریج 
از ش��عبات بزرگ تهیه کردند و سپس میزان قابل 
توجه اس��کناس را به یک شغبه کوچک در یکی از 
شهرستانهای دور افتاده عرضه کردند و تقاضای طال 
و نقره نمودند و چون آن ش��عبه این میزان س��که 
طال و نقره نداش��ت و از تبدیل اسکناس��ها بر نیامد 
در بازار مالی سراس��ر کشور شایع نمودند که بانک 
شاهی ورشکسته است. مدیران بانک بفکر راه چاره 

افتادن��د و برای خنثی کردن این دسیس��ه تدبیری 
اندیش��یدند و برای هر شعبه ای مهری به فارسی و 
انگلیسی تهیه کردند باین مضمون که "فقط در ......... 
ادا خواهد شد" و"Payable at ……. Only" و 
مهر فارسی را در روی اسکناس و مهر انگلیسی را در 
پشت آن می زدند .مهر تاریخ نیز شامل روز و ماه و 
سال میالدی بود و بدین ترتیب هر شعبه متعهد شد 
فقط اسکناسهایی که از همان شعبه دریافت کرده 
بودند و دارای مهر همان ش��عبه بود، آن را به طال و 

نقره تبدیل کند .

بانک تا سال 1930 به فعالیت های بانکی خود، البته 
با افت و خیزهای��ی ادامه داد ولی روی هم رفته در 
کار خود موفق بود. در این مدت تنها رقیب 
آن بغیر از بانکهای استقراضی روس و بانک 
عثمانی چند صراف بزرگ ایرانی نیز بودند 
که آنها نیز به نوعی مانند بانکهای کوچک 
کار های بانکی م��ردم را انجام می دادند و 
ش��عبه هایی در ش��یراز و اصفهان و تبریز 
و حتی در بمبئی و بصره و غیره داش��تند 
و بج��ای صدور چک،" بیج��ک" صادر می 
کردندکه فقط عهده شعبات خودشان بود . 
مشهورترین این بانکهای کوچک یا صرافان 
بزرگ، طومانیان��س ، جهانیان، تجارتخانه 
جمشیدیان،کمپانی فارس ، شرکت اتحادیه 

و شرکت عمومی ایران بودند.

سال 1309 شمس��ی را میتوان آغاز دوره 
نوین بانکداری در ایران نامید .در این سال 
ح��ق انحصاری نش��ر اس��کناس در مقابل 

شرایطی از بانک شاهی سلب شد . 
ابتدا مقدمات تأسیس بانک پهلوی که بعدا 
به بانک قش��ون و بانک ارتش نامیده ش��د 
آغاز گردیده بود وسرانجام به نام بانک سپه 
موس��وم گشت ولی از سال 1300 شمسی 
پیشنهاد تأسیس یک بانک ملی برای کشور 
مطرح شد که نهایتا در چهارم اردیبهشت 
1307 قانون ایجاد آن با س��رمایه دو میلیون تومان 
در مجلس تصویب گردید و همانطوریکه فوقا اشاره 
شد از س��ال 1309 حق نشر اسکناس نیز به بانک 
ملی داده شد و بانک ملی ایران ، هم در مقام بانک 
مرکزی و هم بعن��وان یک بانک تجاری امور بانکی 
کش��ور را در دس��ت گرفت . بتدریج بانک فالحت  
) کش��اورزی بعدی (بانک کارگشایی، بانک تهران، 
بانک عم��ران، بانک پارس بانک توس��عه صنعتی، 
بانک ص��ادرات و معادن ایران بان��ک ایران و روس 
بانک ایران و ژاپن، بانک بیمه بازرگانان بانک ایران و 
هلند ، بانک کار و از سال 1350 تاآغاز انقالب تعداد 
دیگری بانکهای کوچک  تأس��یس شدند که چون 
این مقاله اختصاص به تاریخ بانکداری دوره باستانی 
و میانی را دارد مشروح بانکداری نوین ایران و جهان 

به مقاله دیگری موکول خواهد گردد.

مقاله اقتصادی

نرخ یا  ارزش ریال در کش��ور م��ا در دهه های 
گذش��ته به طور روز افزونی" بی��ش ارزش گذاری" 
)گران بودن رس��می ارزش پول داخلی( شده است. 
در این رابطه، بعضا اظهار نظرهایی توس��ط مقامات 
سیاس��ی و حتی علمی در جه��ت تثبیت و تقویت 
ارزش ری��ال در مقابل اس��عار خارجی) و به عبارتی 
کاهش ارزش اسعار جهان رواج( در رسانه ها تبیین 
گردیده اند و به این ترتیب، این ضرورت احس��اس 
می ش��ود که مسأله تقویت یا تضعیف نرخ ریال در 
مقابل ارزهای خارجی تا نتیجه گیری نهایی و اجرای 

آن توسط مقامات بانک مرکزی پیگیری شود.

با نگاهی به آمار و ارقام و روندهای گذش��ته، در 
می یابیم با تک نرخی شدن ارز از سال 81 تا اواسط 
س��ال 87، بهای دالر از 801 تومان به 999 تومان 
افزایش یافته که رش��دی 24 درصدی را نشان می 
دهد. در همین دوره زمانی، شاخص قیمت) به سال 
پایه 76( از رقم 206 به 523 افزایش یافته و رشدی 
154 درصدی را تجربه کرده اس��ت. به بیانی دیگر، 
نرخ تورم س��االنه ایران در س��ال های گذشته، بین 
15 تا 20 درصد در نوس��ان بوده، در حالی که نرخ 
ارز طی چند سال گذشته در ایران جمعا 20 درصد 
افزایش یافته است. این امر، به معنی تقویت صوری 
ریال و ارزان نش��ان دادن نرخ واقعی ارز اس��ت که 
گران تر ش��دن محصوالت صادراتی کش��ور و ارزان 
تر ش��دن اجناس خارجی را به دنبال داش��ته و به 
نوع��ی می توان این اقدام را پرداخت یارانه به صادر 
کنن��دگان کش��ورهای خارجی ط��ی دوره مذکور 
قلمداد کرد. به ای��ن ترتیب، تولید کنندگان ایرانی 
قدرت رقاب��ت خ��ود را در مقاب��ل تولیدکنندگان 
کاالهای مشابه خارجی به علت گران تر شدن نسبی 
محصوالت داخلی از دست داده اند. بدیهی است که 
ارزان شدن واردات در مقایسه با صادرات، چیزی جز 
کاهش انگیزه تولی��د و صادرات را در پی ندارد و بر 
عکس، با افزایش س��ود و به صرفه تر کردن واردات، 
توازن تجارت خارجی را به خطر می اندازد و زمینه 
افزایش خالص واردات )ارزش واردات منهای ارزش 

صادرات( را پدید می آورد.
نکته قابل توجه این اس��ت که ش��رکای تجاری 
ایران مانند چین توانس��ته اند با پایین نگه داشتن 
ارزش پولش��ان، صادرات همه نوع کاالی خود را به 
ایران مقرون به صرف��ه نمایند؛ اقدامی که در عرف 
تجارت بی��ن الملل می توانس��ت به جنگ کاهش 
متقابل ارزش پول کشورها بی انجامد – که البته در 

مقطعی از زمان هم این نزاع تا حدودی باال گرفت.
به هر حال باید اعتراف کرد که تاکنون دولت ایران 
از انج��ام این مهم، یعنی کاهش متقابل ارزش ریال  
غفل��ت کرده اس��ت. به این ترتیب ، اکنون مس��اله 
توازن در تجارت خارجی کشورمان – هم از طریق 
سیاست گذاری های شرکای خارجی ایران- به خطر 
افتاده است. بررسی روند تجارت خارجی ایران طی 
ده ها و سال های گذشته می تواند دلیل و شاهدی 

بر این ادعا باشد.

حساب و کتاب کم و کسری ها 
بر اس��اس آمار بانک مرکزی، صادرات کاالهای 
غیر نفتی در سال 85 بالغ بر 14/179 میلیارد دالر 
و واردات کاال در ح��دود 49/987 میلیارد دالر بوده 
است. ارقام متناظر در سال 88 به ترتیب 21/324 و 
66/598 میلیارد دالر بوده اند که نشان دهنده رشد 
خالص واردات از 35/8 میلیارد به 45/3 میلیارد دالر 

– چیزی نزدیک به 30 درصد- طی این دوره اند.
در خصوص تراز خدمات، متاس��فانه وضعیت از 
این هم بدتر اس��ت. تراز تجاری خالص خدمات در 
سال 87 با کسری 8/8 میلیارد دالری رو به رو بوده 
اس��ت که با احتساب کسری تراز تجاری غیر نفتی، 
به عدد 60 میلیارد دالر کسری می رسیم. در رابطه 
با کس��ری تراز خدمات، کافی اس��ت به صادرات و 
واردات خدمات گردش��گری برای حدود 6 میلیون 
توریست ایرانی و 800 هزار گردشگر خارجی توجه 

نمائیم.

از نظ��ر تئ��وری، رش��د خال��ص واردات در تراز 
ج��اری)کاال و خدمات( طی یک دوره، در نهایت در 
کش��ور ما بر اس��اس آمارهای بانک جهانی در سال 
2000 برابر 17/43 درصد بوده، اما در پایان س��ال 

2010 به 17/81 درصد رسیده است.

"نفت داریم، صادرات می خواهیم چه کار؟"
منطق اقتص��اد حکم می کند که گس��ترش و 
رش��د تجارت خارجی- در صورتی که توازن آن در 
طول زمان حفظ شود- توجیه اقتصادی داشته باشد 
و حتی مورد تایید و تش��ویق است، ولیکن توسعه 
نامتوازن آن به شکل افزایش و رشد خالص واردات، 
به ویژه در یک کش��ور متکی ب��ه درآمدهای ارزی 
حاص��ل از صادرات منابع خ��ام و تجدید ناپذیر، به 

شدت بحث برانگیز است.
طی چندین دهه گذشته، با وجودی که تراز ارزی 

کش��ورمان به شدت به درآمدهای نفتی- چیزی در 
حدود 75 درصد- وابس��ته بوده، اما از تعدیل جدی 
و تضعیف کامل ارزش ریال در مقابل ارزهای جهان 

رواج خودداری شده است.

امروزه تعداد زیادی از کشورها همچون آمریکا، 
چین و کشورهای صنعتی سعی می کنند با کاهش 
ارزش پول خود، راهی سریع و کارآمد جهت تحرک 
اقتصاد خود برگزینند. سوال آن است چرا زمانی که 
خطر جنگ کاهش نرخ های ارزی، اقتصاد جهانی را 
مورد تهدید ق��رار داده، ایران از کاهش کامل ارزش 
ریال در مقابل اسعار جهان – رواج آن هم طی چند 

دهه – خودداری کرده است؟

در یک اقتصاد نفت��ی که درآمدها تماما متعلق 
به دول��ت اند، قیمت یا ن��رخ ارز تحت تاثیر عرضه 
انحص��اری دولت ق��رار می گیرد. ب��ه همین علت 
مش��اهده می ش��ود که با افزایش درآمدهای ارزی 
حاصل از صادرات نف��ت، عرضه ارز در بازار افزایش 
یافت��ه  و نرخ آن به طور نس��بی ثابت نگه داش��ته 
می ش��ود. در حقیقت، نرخ ارز در کشورمان تابعی 
از سیاس��ت های مالی دول��ت جهت تامین مخارج 
و پوشش کس��ری بودجه انبساطی اس��ت، نه تابع 
سیاس��ت های پولی و بانکی کش��ور جهت تثبیت 

سطح قیمت ها و کنترل آنها.

این موارد، موضوعات و مسائلی اند که باید توسط 
کارشناسان بررسی شده و به آنها پاسخ داده شود که 
چرا دولت ها غالبا با بی میلی دس��ت به اصالح نرخ 
های تسعیر و واقعی تر نمودن آنها می زنند؟ چگونه 
و در چ��ه ابعادی، نرخ تس��عیر بیش قیمت گذاری 

شده، توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد؟

7 پیامد بیش ارزش گذاری ارز
"بیش بها دادن یا "گرانی پول یک کشور" )همان 
تضعیف ارزهای خارج��ی(، صادرات را تضعیف می 
نماید، انگیزه واردات را شدت می بخشد، به صنایع 
کوچک و کش��اورزی صدمه می زند، تراز سرمایه را 
به بی ثباتی کش��انده و غالبا بحرانهای استقراض را 
درست می کند، حمایت گرایی وارداتی را به دنبال 
می آورد، کمکی به مهار تورم نمی کند و در نهایت 
اقتصاد رانتی یا بهره جویی را تقویت می نماید. این 
7 پیامد، عاقبت بیش ارزش گذاری پول ملی اند که 

باید بیشتر از این مورد بررسی قرار گیرند. 
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بیم و امی��د 90
اقتصاد  مختل��ف  ه��ای  بخش 
کش��ور، تجربه نو اما چالش انگیزی 
را در س��ال جاری در پیش خواهند 

داشت.

اقتص��اد ای��ران در س��الی ک��ه 
گذش��ت، نس��بت به س��ال ماقبل 
آن )88(، تغیی��ر قابل مالحظه ای 
را تجربه نکردهاس��ت.  نرخ رش��د 
اقتصادی در کشور، بنا به ارزیابیهای 
جهانی، همچنان روند نزولی را طی 
میکند، اما پیش��بینی می شود این 
روند در س��ال 90 معکوس ش��ود. 
»اقتصاد ایران« پیش��بینی میکند 
در س��ال جاری، رشد اقتصادی در 
حدود 2/9 درصد باشد و رقمی که 
بان��ک جهانی در ای��ن زمینه اعالم 

کرده است، 3 درصد می باشد.

در این زمینه، کارشناسان واحد 
تحقیقات »اقتصاد ایران«، با بررسی 
شرایط اقتصادی موجود جامعه  به 
تحلیل ریسکهای اقتصاد   ایران در 

سال 90 پرداخته اند. 

برکت در زمین
خشکسالیهای اخیر، منابع آبی 
را در کش��ورمان ب��ا خطرات جّدی 
مواجه کردهاند. این امر به زیانهای 
قابل توجهی در سال 90 در بخش 
کشاورزی دامن میزند که منجر به 
افزای��ش قیمت مواد کش��اورزی و 
غذایی در س��ال جاری خواهد شد. 
این موضوع، به ویژه در مورد مناطق 
گرمسیر کش��ور و محصوالت آبی، 
بیشتر به چشم میخورد. اگر وضع به 

همین منوال که پیشبینی می شود 
باشد، با توجه به کمبودهای ناشی 
از کاش��ت و برداش��ت محصوالت 
غذایی، کش��ور مجبور ب��ه واردات 
گس��ترده محصوالت خواهد شد 
که همین موضوع، حتی شرایط را 
برای س��ال 91 پیچیده تر میکند. 
البت��ه ای��ن تنها عامل نیس��ت و 
افزایش هزینههای تولید در بخش 
کش��اورزی با توجه به هدفمندی 
یارانه ها - به ویژه در بخش آب و 
برق – در کنار وابستگی شدید این 
بخ��ش به قیمت بنزین و گازوئیل 
ک��ه حمل و نقل محصوالت را نیز 
با افزایش قیم��ت مواجه میکند، 
گران��ی این محصوالت را هش��دار 
میدهد. سال 90 را برای کشاورزان 
کشور باید س��الی گرانی دانست. 
در ح��ال حاضر، ت��داوم یا توقف 
اقتصاد  فعالیتهای کش��اورزی در 
ایران، دغدغه بخش قابل توجهی 
از کش��اورزان اس��ت. این موضوع 
را میت��وان از افزای��ش مهاج��رت 
روس��تاییان فهمی��د. اگ��ر دولت 
قصد داشته باش��د همان طور که 
در گذشته نش��ان داده، در آینده 
هم ای��ن موضوع را ب��ا خریدهای 
تضمین��ی و واردات کنترل کند، 
به دور تسلس��لی فزاینده میافتد 
که خ��روج از آن س��ختتر خواهد 
بود. دولت در راس��تای هدفمندی 
یارانه ها، ناچ��ار به اصالح قیمتها 
اس��ت. این کار، قیم��ت نهایی را 
باال میبرد و به تناس��ب، واردات را 
تقویت می کند. دولت هم مجبور 
میش��ود محصوالت��ی را که روی 
دست کشاورزان مانده از آنها بخرد 

و در انبارها ذخیره کند که این عمل منطقی نیست. 
هنوز بخش قابل توجهی از چای خریداری ش��ده از 
کشاورزان در انبارهای سازمان چای و وزارت بازرگانی 
موجود است و تداوم این روند، توجیه حمایتی بخش 
کش��اورزی را از بین میبرد و باعث میشود دولت به 
زودی تن به افزایش قیمت م��واد غذایی داده و بار 
قیمتی کاالهای کشاورزی را با جلوگیری از واردات 
به دوش مردم بیاندازد. ممکن است سال 90 آغازگر 
این روند باشد، چرا که تورم ناشی از مباحث مطرح 
ش��ده، البالی تورم سایر بخشهای اقتصادی پنهان 

می شود و با یارانه نقدی توجیه می گردد.

رهایی یا اسارت 
تحریمهای اقتص��ادی و هدفمندی یارانه ها دو 
اهرم فشار بر بخش صنعت کشور هستند. سناریوی 
اول، ت��داوم رون��د تحریمها اس��ت. در صورتی که 
تحریمهای جهان��ی علیه کش��ورمان ادامه یابند و 
بخشهای اقتصادی را دربرگیرند، صنعت دستخوش 
زیانهای بیشتری خواهد ش��د و این امر با توجه به 
ضعفی که از گذش��ته بر بخش خصوصی مستولی 
ش��ده اس��ت، وضع را بدتر از پیش خواهد کرد. اما 
از طرفی با توجه به این امر که در س��ال گذش��ته، 
تحریمهای جدیدی علیه کشورمان اعمال نشدند و 
بیشتر ش��اهد مذاکرات و نرمشهای دولتهای غربی 
بودیم – به جز قطعنامه 1924 که آنچنان صنعت را 
دربرنمیگیرد - میتوان سناریوی دیگری هم تعریف 
کرد و امیدوار بود که غرب در این زمینه تا حدودی 
کوتاه بیاید. البته تحریمهای یک جانبه همیشه قابل 
پیش��بینی اند، اما اجماع جهانی برای تحریم کمی 
بعید به نظر میرس��د. با این حال، حتی اگر تحریم 
جدیدی علیه ما صادر نش��ود، باز هم نمیتوان آثار 
تحریمهای گذش��ته را نادیده گرفت. در س��ال 90 
نیز همانند گذش��ته بخش��های تولیدی با مشکل 
تکنول��وژی مواجهاند. در تحلیله��ا و همچنین در 
حکمتهای هدفمندی، بیان شده که افزایش قیمت 
س��وخت، بخش تولید را وادار به تجهیز تکنولوژی 
میکند، اما نپرس��یدیم چگونه؟ در سال جاری و در 
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گزارش  اقتصادی

بخش تولید با افزایش سرس��ام آور هزینه ها مواجه 
خواهیم بود. مصرف انرژی در بخش صنعت کماکان 
زیاد است، چرا که تحریم ها جلوی تجهیز تکنولوژی 
را میگیرند و هدفمندی یارانه ها، قیمت تمام شده 
را افزای��ش میدهد. با نگاهی به ش��رایط اقتصادی 
جامعه و افزایش هزینه های دس��تمزد نیروی کار، 
بعید نیست تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی 
تعطیل ش��وند که اث��ر این موضوع بر بس��یاری از 
ش��اخصهای اقتصادی کشور نگران کننده است. در 
س��ال 90، قیمت مواد اولیه، نیروی کار، سوخت و 
حمل و نقل با جهش قابل توجهی مواجه می شود. 

در خصوص عملکرد دولت، سه اقدام قابل تصور 
اس��ت. اقدام اول آن اس��ت که دولت اجازه افزایش 
قیمتها را به تولید کنندگان ندهد که در این صورت 
تولید کنندگان از دور خارج می ش��وند؛ مگر آن که 
ابعاد تولید آنان گس��ترده باش��د و از مزایای صرفه 
مقیاس بهره ببرند. در حالت دوم، دولت اجازه بدهد 
تولید کننده بر مبنای بازار و قیمت تمام شده، قیمت 
فروش را تعیین کند. این موضوع شاید اتفاق بیافتد، 
اما نگرانیهایی را در زمینه ُش��ل کردن شیر واردات 
توسط دولت به وجود میآورد که در این صورت، باز 
هم تولید کننده به بالی اول که به آن اشاره کردیم 
مبتال خواهد شد. سناریوی سوم آن است که دولت 
ب��ه بخش تولید اجازه بدهد به صورت آزاد و رقابتی 
عمل کند و واردات هم کنترل ش��ده و در راستای 
حمایت از بخش تولید باشد. اگر این سناریو عملی 
شود، افزایش ش��دید تورم، سال 90 را به کام ملت 

تلخ خواهد کرد. 
مش��کل دیگر صنعت ما در سال 90 به موضوع 
کیفیت تولید برمیگردد. اگر قرار باشد قیمت تمام 
شده به صورت فزاینده افزایش یابد، بعید نیست که 
تولی��د کنن��ده از مواد اولیه درج��ه 2 و 3 در تولید 
اس��تفاده کند و همین امر تولید را در کشور ما بی 
کیفیت تر از قبل میکند. این موضوع، به خصوص در 
بخش مواد غذایی، بیشتر به وقوع خواهد پیوست و 

اثرات زیان بارتری را بر جای خواهد گذاشت. 

موهبت و مصیبت طالی سیاه
بخ��ش نفت همچون س��الهای گذش��ته، نقش 
عمدهای را در اقتصاد س��ال ج��اری ما ایفا میکند. 
دولت بودجه س��ال 90 را بر مبنای نفت 80 دالری 
بس��ته و این بیش��ترین میزان اتکای دولت به نفت 
طی س��الهای اخیر است. هدفمندی یارانه ها اثرات 
متفاوت، اما مثبتی را بر بخش نفت بر جای خواهد 
گذاش��ت. افزایش صرفه جویی در مصرف سوخت، 
ت��وان صادرات��ی کش��ور را در این زمینه در س��ال 
جاری افزایش میدهد و باع��ث افزایش درآمدهای 
نفتی دولت میش��ود. البته مشکالت تأمین مالی و 
جذب س��رمایه در صنعت نفت همچن��ان به قوت 
خود باقیاند. اصالح مص��رف بخش قابل توجهی از 
مش��تقات نفتی کشور که به دلیل اسراف بخشهای 

دیگر اقتصادی به هدر میرفتند، احتماالً در سال 90 
و قطع��اً در بلند مدت، زمینه افزایش توان صادراتی 
کش��ور را در خصوص نفت و گاز  فراهم میآورد. در 
سال جاری دولت اگر دور اندیشی به خرج دهد قادر 
خواهد بود بخش قابل توجهی از سرمایه مورد نیاز 
صنعت نفت و گاز کش��ور را از محل درآمدهای این 
بخشها و همچنین هدفمندی یارانه ها تأمین کند 
که این مس��أله تا حدودی ج��ای خالی خارجیها را 
در پروژه های س��رمایه گذاری پر میکند. در س��ال 
جاری، با توجه به افزایش قیمت نفت و ریاست ایران 
بر اُپک، میتوان چشمانداز روشنی را به خصوص در 

بحث پروژههای سرمایه گذاری به تصویر کشید.
از طرف��ی در بحث مش��تقات نفتی، هدفمندی 
یارانهه��ا و کاه��ش مصرف س��وخت در واحدهای 
تولید - از هر دو بُعد صرفه جویی یا ورشکس��تگی 
بنگاهها - می��زان واردات برخی از حاملهای انرژی 
را مانند بنزین کاهش میدهد که این موضوع، باعث 
صرف��ه جویی ارزی میگردد. ب��ه عالوه، با نگاهی به 
کاهش 15 درصدی مصرف گاز کش��ور در زمستان 
89 میتوان از افزایش ذخیره سازیهای سوختی در 9 

ماهه اول سال جاری مطمئن بود. 

تنه��ا ریس��ک موج��ود در بخش نف��ت را باید 
در مس��أله هس��ته ای  کشور جس��توجو کرد. اگر 
جامعه جهانی، صادرات نفتمان را تحریم کند، تراز 
بودجه کشور با کسری شدیدی مواجه خواهد شد. 
خوش��بختانه وقوع انقالب در کشورهای عربی، این 
موض��وع را - اگر قرار باش��د اتفاق بیفتد - با تأخیر 
مواجه میکند، چرا که همین االن پیشبینی میشود 
قیمت نفت به باالی 120 دالر  برس��د و بروز تنش 
دیگ��ر در خاورمیانه، قیمت نفت را بس��یار بیش از 

تصور غرب افزایش می دهد. 

یک سقف باالی سر
انتظار نمی رود بخش مسکن در سال جاری در 
مقایسه با سال گذشته تغییر مثبتی داشته باشد. از 
دو جنبه عرضه و تقاض��ا که به موضوع نگاه کنیم، 
افزایش قیمت مصالح س��اختمانی و کرایه حمل و 
نق��ل، به اضاف��ه افزایش دس��تمزد کارگران بخش 
ساختمانی – که تجربه نشان داده به تناسب افزایش 
قیمت مصالح و مسکن افزایش می یابد – تاثیر قابل 
توجهی را بر قیمت مس��کن در سال آینده بر جای 
می گذارند که این افزایش، می تواند با توجه به رکود 
موجود در این بخش – به خصوص رکود تقاضا- تا 
حدودی خنثی می شود. موضوع اصلی آن است که 
قیمت مسکن در کشور ما بسیار باالتر از توان خرید 
مردم است و کشش افزایش قیمت بیشتر را ندارد. 
س��ال 90 را الاقل تا زمانی که ق��درت خرید مردم 
افزایش نیابد، نمی توانیم سال رونق مسکن بدانیم. 
افزایش تورم در سال آینده، یکی از مسائلی است که 
این موضوع را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. از 
طرفی اقدامات دولت در زمینه خانه دار کردن مردم، 

نقطه عطفی در این زمینه است که می تواند تقاضای 
قابل توجهی را از مردم در سال جاری تامین کند.

از بع��د هزینه های اجاره مس��کن نی��ز باید به 
اقدامات سیستم بانکی در بسته پیشنهادی مراجعه 
کرد. اگر قرار باش��د بانک مرکزی نرخ سود سپرده 
ها را ب��ر مبنای نرخ تورم کش��ور تنظیم کند و به 
عبارتی تعیین نرخ س��پرده ها را ب��ه عنوان ابزاری 
برای رقابتی شدن بانک ها به آنان واگذار نماید. این 
موضوع می تواند ش��رایط رهن کامل مسکن را در 
سال 90 بهبود بخشد و حتی می تواند ارقامی را که 
مالکان از مستاجران مطالبه می کنند، بسیار بیش 
از حد معمول افزایش دهد که بخشی از این افزایش 
را باید به ضعف اقتصاد در س��ال آینده نس��بت داد 
که درآن، ممکن اس��ت صاحبان مشاغل و حرف از 
وضعیت خوبی برخوردار نباش��ند و محیط کسب و 

کار کمی آشفته باشد.

در ای��ن ش��رایط، قابل پیش بین��ی خواهد بود 
هرکس که زیرزمینی در اختی��ار دارد به رهن می 
گذارد و این موضوع فشار مضاعفی را بر مستاجران 
وارد می نماید. در صورت عدم اتخاذ چنین تصمیمی، 
بعید نیس��ت که مبالغ رهن به اجاره تبدیل شوند و 
به این ترتیب، خانوار مستاجر بخش قابل توجهی از 
درآمد خود را به مس��کن اجاره ای اختصاص دهد. 
جمع بندی از بازار مس��کن نشان می دهد که این 
بازار در سال 90 همچون سنوات قبل نظم خاصی را 
دنبال نمی کند و همین امر، مبین تداوم نابسامانی 

های این بخش در سال جدید است.

سواره – پیاده
قیمت س��وخت، بخش حمل و نقل را به شدت 
ش��کننده خواهد ک��رد. البته نباید ای��ن موضوع را 
فرام��وش کنیم که دول��ت در زمینه کنت��رل آثار 
هدفمندی یارانه ها بر بخش حمل و نقل، در س��ال 
گذش��ته اقداماتی را انجام داده است که تا حدودی 
این بخش را کنت��رل می کنند، اما این تدابیر نمی 
توانن��د جلوی بی نظمی ه��ای احتمالی را بگیرند. 
بخش حمل و نقل را باید یکی از دو چشم اسفندیار 
اقتصاد کش��ور تلقی کرد ک��ه می تواند همه بخش 
های اقتصادی را متاثر کن��د. عالوه بر تاثیراتی که 
افزایش قیمت های بخش حمل و نقل بر سایر بخش 
ها می گذارد، کمبود وس��ایل نقلیه در حمل و نقل 
ش��هری و برون شهری، فرس��ودگی ناوگان حمل و 
نقل بار و مس��افر در همه بخش ه��ا اعم از زمینی، 
هوایی و ریلی، مشکالت راه ها و جاده ها و سرمایه 
باالی مورد نیاز برای سیاست گذاری در زمینه این 
مشکالت، همگی آینده بخش حمل و نقل را نگران 
کننده کرده اند، در س��ال 90 و به خصوص با آغاز 
س��ال، باید منتظر کرایه ها ب��ود و این، مازاد بر آن 
افزایشی است که در بهمن ماه سال گذشته اعمال 
شده است. افزایش مضاعف کرایه های حمل همان و 

بروز تهدیدات تورمی در اقتصاد کشور همان!   

گزارش ویژه: حصارهای ریسک ایران
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عوامل زیر ایجاب می کنند که سرمایه گذاری های 
موثر در هر کشوری از متغیرهای با اهمیت در حوزه های 

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به شمار روند:

1( افزایش جمعیت فعال که هر س��ا ل به شغل 
نیاز پیدا می کند.

2( فرسودگی ماشین آالت وتجهیزات موجود که 
جایگزینی آنها را با ماشین آالت و تجهیزات جدید 

ناگزیر می نماید.
3( تغییرات تکنولوژی در دنیا که باعث افزایش 
بهره وری و تولید محصوالت با کیفیت برتر می شود.

4( حضور مش��اغل زاید و ضرورت ایجاد ش��غل 
برای واحدهایی که به دالیل مختلف از حوزه فعالیت 

خارج می شوند.
5( س��رمایه گذاری برای تولید محصوالت نو و 

مبتکرانه برای بهبود سطح رفاه داخلی و صادرات.
6( افزایش سطح سرمایه گذاری های اجتماعی 
و زیر بنایی توس��ط دولت ها، گاه با همکاری بخش 

خصوصی.
7( اش��تغالزایی برای کاهش س��طح بیکاری در 

کشورها.
8( اس��تفاده بهینه از امکانات بالفعل خاص و به 

فعلیت رساندن امکانات بالقوه.

9( توسعه پول داخلی، ارز، مهارت ها، تکنولوژی 
های ن��و و دایما در حال تغییر، محیط اجتماعی – 
سیاسی آرام، حضور نیروهایی که امنیت سیاسی- 
اجتماعی و س��رمایه گذاری ها را تامین می کنند، 
فضایی برای حفظ حقوق سرمایه گذاران و امثالهم 
که از پیش نیازهای توسعه سرمایه گذاری به شمار 

می روند.
 

پول و کار 
هرچند برآوردی از نیازها یسرمایه ای در کشور 
که بت��وان با دقت آماری راجع ب��ه آنها بحث نمود 
وجود ندارد، ولی اگر برای موارد مذکور و همچنین 
ایجاد مشاغل جدید، مشاغل موثر، مشاغل جایگزین، 
تولیدات بهتر و بهینه برای صادرات، سرمایه گذاری 
برای افزایش رفاه اجتماعی، س��ازگاری برای تدافع 
و مقابله با خش��ونت های داخلی و خارجی و سایر 
موارد، س��االنه به 3 میلیون شغل جدید با سرمایه 
گذاری س��رانه 40 هزار دالر نیاز باش��د، حداقل به 

120 میلیارد دالر س��رمایه در سال احتیاج داریم. 
این س��رمایه گذاری باید از منابع داخلی و خارجی 

تامین گردد.

ب��ا توجه به امکانات خوب کش��ور، بهره برداری 
صحی��ح از منابع موجود و کش��ف و بهره برداری از 
منابع��ی که بالقوه اند و به فعلی��ت در نیامده اند، از 
نظر مالی مش��کالت کمتری را در پ��ی دارد، اما به 
دلیل ضرورت های اشتغالزایی از تکنولوژی های نو و 
سرمایه گذاری های جدید در بخش های نفت، گاز، 
پتروشیمی، دارو، خودروسازی و امثالهم، استفاده از 
منابع مالی و فنی خارجی، به خصوص در کشورهای 
توس��عه یافته صنعتی، اجتناب ناپذیر می نماید. در 
ش��رایط فعلی اقتصاد ایران و جه��ان، تامین مالی 
چندان مشکل نیست، ولی به لحاظ بازاریابی جهانی، 
برای تولید محصوالت برتر و پیش��رو که سطح رفاه 
اجتماعی جهانی را افزایش دهند، نیاز به س��رمایه 

گذاری خارجی، الزام آور خواهد بود.

آمارها نش��ان م��ی دهند کش��ورمان در جذب 
س��رمایه گذاری های خارجی، چندان موفق نبوده 
است و دالیل این عدم موفقیت را می توان در موارد 

زیر جست و جو کرد:

1( فقدان ضمان��ت های قضایی و حقوقی برای 
حفظ سرمایه های خارجی.

2( ناشناختگی فرصت های سرمایه گذاری مورد 
نیاز کشور

3( تبلیغات خارجی و معامالت داخلی
4( سیاس��ت های گذش��ته اقتصادی و سیاسی 
کش��ور در رابط��ه ب��ا خودکفایی داخل��ی به جای 

تعامالت در مزیت های نسبی
5( کمب��ود بودج��ه و نی��روی انس��انی در امر 

تحقیقات بنیادین
6( خروج سرمایه های فکری و فارغ التحصیالن 

نخبه از کشور
7( ال��زام جوانان فارغ التحصیل به اش��تغال در 
واحدهای نظامی و دفاعی برای مدتی نسبتا طوالنی 
و خ��ارج کردن تعداد قابل توجهی از آنان از حیطه 

تخصصی شان.
8( نامناس��ب بودن فضای سیاسی و اجتماعی 
برای پذیرش خارجیان و عدم فضا س��ازی مناسب 

برای زندگی متخصصین خارجی

9( عدم تبلیغات الزم برای شناس��اندن ساختار 
صنعتی، اجتماعی و سیاسی کشور توسط مسئوالن 

در سفارتخانه های خارج از کشور
10( س��پرده گذاری منابع ارزی کشور در بانک 
های خارجی با بهره های بسیار کم به جای استفاده 
از ای��ن ذخایر در داخل و خارج کش��ور با بهره وری 

باالتر
11( ناکافی بودن مشوق ها برای برگشت دادن 
فارغ التحصیالن ایرانی مقیم خارج و نگرانی نخبگان 

داخلی و نگاه تبعیض آمیز به این موارد
12( سبک آموزش ها در دبیرستان ها و مقاطع 
دانش��گاهی و پر هزینه شدن آماده سازی محصالن 
و دانش��جویان برای اش��تغال و یادگیری، به دلیل 

آموزش های سنتی موجود.
13( ع��دم همراهی دس��تگاه ه��ای صنعتی و 
بازرگانی بزرگ کش��ور با دانش��گاه ها برای تربیت 

متخصصین مورد نیاز آنها.
14( تعوی��ض دایم قوانین و مقررات و دس��تور 
العم��ل های زاید و بی مص��رف، بدون توجه به نیاز 

کشور
15( فرآیندهای بسیار طوالنی و گاه نابجا برای 
دریافت مجوزهای تاس��یس واحده��ای تولیدی و 

بازرگانی موثر در کشور
16( عدم روابط دوستانه دولت با بخش خصوصی 

و نبود حمایت های ارزی و بجا از این بخش
17( بی اعتم��ادی بین مدی��ران و کارکنان به 

واسطه انتصاب های نابجا و اخراج های نابجاتر.

18( عدم آم��وزش موثر به کارکنان برای ارتقاء 
س��طح دانش تئوریک کاربردی آنها، چه در بخش 
خصوصی و چ��ه دولتی که در بخ��ش دولتی، این 
مساله بیشتر به چشم می خورد)آموزش های اداری 

معموال وصله بر وصله دوختن است(. 

ب��رای بس��یاری از موارد باال، وق��ت زیادی الزم 
نیس��ت و در مدت 2 س��ال می توان آنها را برطرف 
کرد، ولی بعضی دیگر نیاز به تغییر روحیات، قوانین 
و مقررات و تحول بنیادین کش��ور دارد که مستلزم 
صرف وقت، پول و انرژی بیش��تر است. تا زمانی که 
موارد باال مورد عنایت قرار نگیرند، مجبور به واردات 
خواهیم بود و هزینه های بس��یار بیش��تری را باید 
پرداخت کنی��م و مهمتر آن که زمان را از دس��ت 

خواهیم داد.

منبع: ماهنامه اقتصاد ایران    نوشته: دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

تحلیل  اقتصادی
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under Commercial registration 
number 62254.

Qatar:
Nexus Financial Services WLL
QFC Branch
PO Box 200433
Office No. 501, 5th Floor, Al Reem Building, 
Unaiza Street, West Bay Doha, Qatar
Tel: +974 4109840  Fax: +974 4117521
Authorized by the Qatar Financial 
Centre Regulatory Authority 
No.00099

British Isles: 
Nexus Investment Holdings 
(IOM) Limited
33 Athol Street
Douglas
Isle of Man
British Isles


