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ارزیابی اقتصاد دبی در سال 2010 و چشم 

انداز آیند ه

توسعه پایدار منطقه ای و بین المللی راهی 
برای ارتقا سطح زندگی بشر
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مطالب این ماهنامه بیانگر نظرات نویسندگان آنها است و ماهنامه  
داخل��ی 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 & 
IBC News makes no guarantee, representation or 
warranty and accepts no responsibility or liability as 
to its accuracy or completeness; hence expressions 
of opinion are those of the authors only.

Overview of Iranian historical 
business activities in UAE

Dubai economic evaluation in 2010 
and future prospects

Sustainable Development; a key to 
improve global quallity of human life
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V

حمیدرضا حمیدی
سردبیر

IBC News is the outcome of collective & voluntary efforts of a team comprised 
of IBC members who have shared their views, knowledge and experience in their 
specialties in the hope of taking a step forward to improve Iranian Business all 
around the world.
IBC Editorial Board & individual authors have done their best to look into economic, 
commercial and managerial issues from their viewpoints and come up with well 
diversified views.
IBC Editorial Board is committed to introducing different businesses within IBC 
community creating a unique platform to share experiences, opportunities and 
protect against the threats. Going forward this will be an integrated part of IBC 
News to improve the business environment.
The September issue presents three major topics as key stories. These are namely 
"Iran Economic Prospects in view of neighborhood competitions", "Iran; Import 
Rules & Regulations" & finally "Gulf of Mexico; Disastrous Oil Spill". In addition, 
this issue also provides a range of informative & analytical articles.
Undoubtedly, any constructive participation of IBC members & IBC News readers 
in form of suggestions, criticisms & feedback, would help us to improve this 
platform; which will be of eventual benefit to all of us, IBC members, partners, 
stake-holders and the community.

ماهنامه داخلی شورای بازرگانی ایرانیان - دبی
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آدرس: خیابان عود میثاء، ساختمان گلف تاور، طبقه اول، شماره 105 
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Tel: +971 4 335 92 20     Fax: +971 4 335 90 22
P.O. Box: 28447, Dubai, UAE

نش��ریه پیشرو دستاورد جمعی از اعضای ش��ورای بازرگانی ایرانیان         
می باش��د که با اش��تراک گذاردن دانس��ته ها و تجارب خویش در حوزۀ 
تخصصیشان امید وارند گامی روبه جلو در راستای ارتقای کیفیت بازرگانی 
ایرانیان در هر نقطۀ جهان که فعالیت می نمایند، بردارند. نویسندگان و تهیه 
کنندگان مطالب این نش��ریه با نگرشهای متفاوت خود تالش نموده اند از 
دیدگاه های گوناگون به مس��ایل اقتصادی، بازرگانی، مدیریت و اجتماعی 

بپردازند.
هیأت تحریریه خبرنامۀ ش��ورای بازرگانی ایرانیان عالقه مند است  از این 

شماره با معرفی کسب و کارهای مختلف موجود در شورا ضمن معرفی هر چه بیشتر تجارب و دانش فنی مورد نیاز 
هرکدام  به بررسی فرصتها و تهدیدهای محیط کار بپردازد و زمینۀ ارتقای آنها را هرچه بیشتر از پیش فراهم آورند.

در ش��ماره جاری خبرنامه به س��ه موضوع اساس��ی که از نظر تحریریه نشریه بیشتر حایز اهمیت بوده، به صورت 
محورهای مورد بحث پرداخته ش��ده است. " وضعیت اقتصادی ایران و ارزیابی توان رقابتی آن در مقایسه با دیگر 
کشورهای منطقه"، " بررسی تغیرات قوانین و ساختارهای واردات کاال به ایران " و در نهایت  " ارزیابی فنی، محیط 
زیستی و اقتصادی نشر نفت در خلیج مکزیک" عناوین اصلی موضوعات این شماره می باشند که در کنار دیگر 

مقاالت در این شماره گردآوری شده اند.
بدون شک مشارکت هر چه گسترده تر اعضا شورا و خوانندگان نشریه راهی موفق در راستای تعمیق و غنای هرچه 

بیشتر مطالب خبرنامه خواهد بود.

امیدوارم چونان گذشته با نظرات و پیشنهادات خود مارا راهنمایی نموده و چراغ راهمان باشید.

عزیز همراهان  و  دوستان 

Dear Members & Colleagues

Chief Editor
Hamid R Hamidi

سخن سردبیر
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روز سه شنبه 21 سپتامبر، جلسه گفت و گویی با عنوان »کشاورزی ایران؛ چالشها، 
فرصت ها و تهدیدها« در محل دفتر شورا برگزار گردید. با توجه به اینکه مدت زیادی 
از برگزاری آخرین جلسۀ داخلی گفت و گو در شورا گذشته بود، اعضاء شورا که در 

حوزۀ مرتبط با کشاورزی فعالیت میکنند، مشتاقانه در این جلسه شرکت کردند.
سخنران جلسه، دکتر رض��ا ارجمندی با چهل سال تجربه در بخش کشاورزی، 
در حال حاضر مدیر گروه مدیریت محیط زیس��ت دانشکده محیط زیست و انرژی 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشند. ایشان پیش از این 
ریاست سازمان شرکتهای س��هامی زراعی و تعاونیهای تولید کشاورزی، قائم مقام 
معاون وزیر کش��اورزی در امور نظام بهره برداری و همچنین ریاست سازمان حفظ 

نباتات کل کشور را بر عهده داشته اند.
دکتر ارجمندی در آغاز س��خنان خود تش��ریح نمودند که کش��اورزی یکی از 
بخش��های مهم اقتصادی ایران بوده و داری اهمیت زی��ادی در تأمین مواد غذایی، 
اشتغال، تأمین کنندۀ قسمت اعظم مواد اولیه و کارخانجات کشور است و نقش مهمی 
در تولید ناخالص ملی دارد. اکوسیستم زراعی و باغی نقش مؤثری در حفاظت آب و 
خاک و اقلیم، طبیعت زیبا و اکوتوریسم می تواند داشته باشد. مواد تولیدی کشاورزی 
در تجارت، اقتصاد و سالمت جامعه اثرات به سزایی دارد. تأمین پروتئین گیاهی و 
دامی در صورتی که از مزارع و دامداری سالم و بهداشتی مبتنی بر روشهای علمی 

صورت گیرد در سالمت جسم و روح آحاد مردم مملکت مؤثر است. 
ایشان ضمن مرور تالشهایی که طی بیش از دو دهه در زمینه یکپارچه سازی 
اراضی در سطح ملی به انجام رسید، از توانمندی بخش کشاورزی در جذب سرمایه 

خبر داده و اعالم نمودند که حد اقل 30 درصد از درآمد ساالنه کشاورزی را باید به 
سرمایه گذاری مجدد تخصیص داد تا بتوان نسبت به دستیابی به اهداف برنامه های 

توسعۀ ملی بصورت پایدار امیدوار بود.
به اعتقاد ایشان، ضمن جلوگیری از واردات بی رویه و برنامه ریزی برای حمایت از 
تولید و توسعۀ کشاورزی در داخل ایران، الزامیست که کمبود کاالهای اساسی بخش 
کشاورزی در فصلهای خرید مناسب و با برنامه ریزی برای مصرف کنندگان و صنایع 
تبدیلی با بهترین قیمت خرید، تدارک دیده ش��ود. همچنین از وظایف مهم بخش 
کشاورزی است که نام ایران را با توجه به کیفیت و تنوع محصوالت، همواره در صدر 
فهرست صادرکنندگان مطرح بین المللی بنمایانند لیکن در حوزۀ صادرات کاالهای 

کشاورزی امکان رشد بسیار زیادی وجود دارد.
در ادامه بحث و در پاسخ به پرسش شرکت کنندگان در خصوص عدم ثبات قوانین 
واردات کاال در ایران و با توجه به جلوگیری از ثبت س��فارش بسیاری از محصوالت 
و افزایش ناگهانی تعرفه های واردات گروهی از کاالهای اساسی که طی هفته اخیر 
اتفاق افتاده است، با توجه به تجربیات اجرایی سخنران در این بخش، ایشان اعتقاد 
دارند که تصمیمات اثرگذار در بخش را باید مطابق برنامه ها و استراتژی های کالن 
اتخاذ نمود و این روند تصمیم گیری سریع و کوتاه مدت نه تنها به نفع تولید کنندگان 

نخواهد بود بلکه اثرات تورمی توأم با شکنندگی بازار را در پی خواهد داشت.

در پایان، حاضرین با ابراز رضایت از موضوع بحث و نحوۀ اداره جلسه، اظهار عالقه 
نمودند که شورا در برگزاری جلسات مشابه بطور فعال عمل کند.

  در پی با موفقیت برگزار ش��دن اولین مراس��م Dubai Business Gala  در سال گذشته با حضور 
بیش از 1300 تن از تجار و بازرگانان داخلی و خارجی مقیم دبی و همچنین مقامات رس��می از امارات و    
سفارتخانه های مختلف، امسال نیز اتاق بازرگانی دبی در نظر دارد تا مراسم مشابهی را در تاریخ11 نوامبر 
2010 در سالن Madinat Arena, Madinat Jumeirah با رویکرد "پیشینه و پیشرفت تجارت بین 
المللی در دبی - گذشته، حال و آینده"برگزار نماید. این شورا نیز با توجه به شرایط حساس کنونی در نظر 
دارد تا همچون سال گذشته با مشارکت در بخشهای گوناگون آن نظیر برپایی غرفه و ارائه آثاری از تاریخ، 

فرهنگ و هنر ایران زمین، اجرای موسیقی سنتی به صورت زنده روی سن اصلی سالن، اهدای هدیه به شرکت کنندگان و مشارکت در بخش جایزه ویژه، حضوری پررنگ در 
این مراسم داشته باشد.   ضمن اعالم اینکه اطالعات بیشتر این برنامه، نظیر نحوه ثبت نام و دریافت کد تخفیف ویژه به عنوان عضو IBC و همچنین چگونگی مشارکت اعضاء 
در برنامه های طراحی شده بزودی از طریق پست الکترونیکی به اعضاء اعالم خواهد گردید. شما نیز می توانید ضمن تماس با دبیرخانه شورا، ما را از نظرات و پیشنهادات 

خود جهت پربارتر نمودن برنامه های شورا در این مراسم بهره مند سازید.

اخبار شورا

شروع مطلب

با ابتکار کمیته روابط عمومی برگزار شد 
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اخبار شورا

کتاب راهنم��ای 2011- 2010  ش��ورا  در ابتدای 
تابستان 1389 منتشر و توزیع گردید. این نوشتار بطور 
خالصه به قدردانی از همکاران این پروژه و ثبت موفقیت 

این عزیزان می پردازد.
اسفند ماه 1388 بود و چندی از عقد قرارداد با مجری 
کتاب راهنمای قبلی ش��ورا می گذشت که از دبیرخانه 
خبر رسید پروژه بر اساس زمانبندی توافق شده و انتظار 
پیش نمی رود. این موضوع همزمان با اعالم رضایت اعضاء 
از روند کار سری جدید ماهنامه شورا اعم از جمع آوری 

مطالب، طراحی، پیش تولید، تولید و توزیع  بود.
موض��وع بالفاصله در کمیت��ه روابط عمومی مطرح 
گردی��د و همگان یک رأی ش��دند ک��ه چنانچه مجری 
امکان انجام مجدد پروژه و بازتولید کتاب راهنمای شورا 
را ندارد، کمیته روابط عمومی رأساً اقدام به این کار نماید. 
نهایتاً قرارداد منعقده طی مذاکرات بعدی با مجری فسخ 
گردیده و کمیته روابط عمومی بطور رس��می وارد عمل 

گردید.
نگرانی از انجام به هنگام و با کیفیت کتاب راهنما تا 
آنجا پیش رفت که ریاس��ت شورا نیز در چندین جلسه 
کمیته روابط عمومی شرکت نموده و به استماع گزارشات 
پیشرفت پروژه می پرداخت و چندی نیز از آقای معلم به 
عنوان ریاست موقت کمیته روابط عمومی در زمان پروژه 

کمک گرفته شد.
چهار ماه بعد در تیر ماه 1389 گروه اجرائی س��یزده 
نفری پروژه، کار را به نحوی که ش��رح آن در این مجال   
نمی گنجد به پایان رس��اند. امید است که در نظر اعضاء 

مقبول افتاده باشد.
امروز ب��ا نگاه دوباره به جریان تولید کتاب راهنمای 
2011-2010 ش��ورا، دستاوردهای پروژه را می توان به 

شرح زیر بیان کرد:
1( شناس��ائی و به فعلیت در آوردن نیروهای بالقوه 

شورا
2( ثبت موفقیتی دیگر در کارنامه ش��ورا، تجربه کار 

تیمی جدید و تقویت روحیه جمع نگری
3( امکان نظارت، بازنگری و تغییر در تمامی مراحل 

پروژه بر اس��اس نیازهای شورا و در تک تک قسمتهای 
طراحی و تولید

4( امکان بروز رس��انی و بازتولید اطالعات در اشکال 
مختلف اعم از تجدید چاپ، تولید نسخه الکترونیکی و 

ایجاد نسخه اینترنتی به فراخور شرایط
5( افزایش درآمد شورا و بهره وری بهینه از امکانات 

و منابع موجود
به عنوان مسؤل پروژه در اینجا بر خود الزم می دانم از 
کلیه کسانی که با صرف وقت، پول و فکر خود به حمایت 
معنوی و مادی از این پروژه پرداخته اند تشکر بنمایم. از 
کلیه کسانی که از نحوه ارائه اطالعات  و یا آگهی خود در 
این کتاب راهنما اعالم ناخشنودی و عدم رضایت نموده 
اند و همچنین از کسانی که بزرگوارانه از اعالم نارضایتی 
خود و کاستی کار صرف نظر نموده اند، صمیمانه پوزش 
می طلبیم. تیم حاضر مسئولیت این پروژه را نه به اختیار 
که به اجبار متقبل ش��د و با گروهی کامال داوطلبانه اما 
مسئولیت پذیر و متعهد این طرح را تا سرانجام هدایت 

و اجرا نمود.
از جدیّت ش��ورا در اعتماد به کمیته روابط عمومی 
در واگذاری مسئولیت پروژه بسیارسپاسگذارم وامیدوارم 
دانش و تواناییهای حاصل شده در این زمینه سالهای سال 

مورد استفادۀ قرار گیرد.  
از همکاران کتاب راهنمای شورا در تالش مجدانه و 
داوطلبانۀ ایشان کمال تشکر را دارم و با امید همکاریهای 

آینده این پروژه را به اتمام می رسانیم. 

همکاران پروژه:
مدیر پروژه: دارا بوشهری

رییس هی�ات تحریریه: امیرحس��ین مصدقی، الهام 
ارجمندی

مدیر هنری و فنی: علی فراهانی
هیئت تحریریه: محمد بهفر، سیاوش هرندی، خسرو 

گودرزی، مجید گرجی، ایمان ارجمندی
فهرست فعالیت ها: مهدی پایانی، نادر قادسی

دبیرخانه: شیوا خراسانی، انور محمد

مطابق س��نت هر س��ال در ماه مبارک رمضان، میهمانی افطار شورای 
بازرگانی ایرانیان – دبی روز چهارشنبه 25 اگوست 2010 برابر با پانزدهمین 

روز ماه رمضان در باشگاه ایرانیان برگزار شد. 
علی رغم تطابق ماه مبارک رمضان امس��ال با ماه آگوس��ت که معموال 
ماه تعطیلی نشس��ت های شوراست، هیئت مدیرۀ شورا و اعضاء محترم در 

خصوص برگزاری گردهمایی به صرف افطار هم نظر بودند. 
تعداد زیادی از اعضاء در س��فر تابس��تانی بودند ولی حدود 140 نفر از 
دوس��تان در این ضیافت شرکت نمودند. رستوران باش��گاه ایرانیان نیز در 
کیفیت سرویس��دهی، تنوع میز افطار و شام با تهیۀ بهترین غذاهای ایرانی 

بسیار خوب عمل کردند و بجاست از ایشان تشکر کنیم.
همچنین پس از صرف افطار، شرکت Range Hospitality  معرفی 
مختصری از پروژه هتل پنج ستاره خود در شهر کربال را ارائه داد. این شرکت، 
گسترش هتلهای پنج ستاره در سایر شهرهای زیارتی را در برنامه های آتی 
خود اعالم نموده است. با توجه به برنامه های هتل سازی این شرکت برای 
شهرهای زیارتی، معرفی ایشان در مناسبتی کم نظیر، مشابه جلسۀ افطار 

ساالنه توجه و عالقمندی حضار را بربرانگیخته بود. 

جلسه افطار شورای بازرگانی ایرانیان دبی

پایان مطلب
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س( با عرض تش�کر و س�پاس 
از وقتی که به م�ا اختصاص دادید 
در س�ؤال نخس�ت می خواس�تم 
بپرس�م ش�ما ب�ه عن�وان یکی از 
اعضای هیات مؤس�س IBC که با 
جمع�ی دیگر از آقای�ان تصمیم به 
تاس�یس ای�ن NGO گرفتی�د بر 
اس�اس چه احس�اس نی�ازی و در 
پی پاس�خ به کدام یک از خواسته 
های بازرگان�ان ایرانی بود و با چه 
چالش�هایی در زم�ان راه ان�دازی 

روبرو گش�تید؟

ج( از اینکه این فرصت به من داده می 
ش��ود تا آنچه که در خاطر دارم طی 18 
سال گذشته بطور خالصه مطرح کنیم، 
ممنون هس��تم. IBC یکی از افتخاراتی 
اس��ت که در نهاد من وجود دارد. سوال 
شما به زمان آغاز فعالیت من در دبی بر 

می گردد.
 در آن زمان با دوس��تان همواره این 
صحب��ت مطرح بود که چرا م��ا ایرانیان 
پراکنده هستیم و ملت ایران کار گروهی 
را بسیار با اش��کال و سختی به ثمر می 
رساند.بهتر آن است که خودمان پیشقدم 

ش��ویم تا جامعه بازرگانان ایرانی را دور یک میز جمع 
کنیم. البته این صحبت بسیار پراکنده انجام می شد و 
از زمانی بسیار پیشتر از 18 سال قبل همواره در جمع 
دوستان مطرح بود، تا آنکه اتاق بازرگانی دبی تصمیم 
گرفت از هر کش��وری درخواست تشکیل یک شورای 

بازرگانی بنماید.
در آن زمان من در  یک شرکت آمریکایی مشغول 
کار بودم . از نخس��تین شوراهای بازرگانی که تشکیل 
ش��د، ش��ورای بازرگانی آمریکائیها بودو من به عنوان 
مدیران شرکت در اولین نشست این شورا دعوت شدم.  
در آن زمان حدود هش��تاد شرکت آمریکایی در دبی 
فعالیت می کردند که هر هش��تاد شرکت ، عضو این 
ش��ورا بودند و دور هم جمع می شدند و سخنران آن 
روز هم آقای محی الدین بن هندی بود که در آن زمان 

معاون شیخ احمد سعید بن راشد بودند.
 این جلسه برای من بسیار تاثیر گذار و نوید بخش 
بود و با دوستان در این زمینه همفکری کردیم که ما 
ایرانیان مقیم دبی  هم همین کاررا کنیم.در آن زمان 
ما در جمع دوستان 5 نفر بودیم که هفتگی قرار ناهار 
داش��تیم و قرار شد که هر کدام از این 5 نفر سه نفر 
دیگر از دوس��تان خودشان را برای ناهار جمع کنیم. 
در نتیجه هفته بعد بیش از بیست نفر از تجار ایرانی  
دور هم جمع شدیم و این پیشنهاد مطرح شد و همه 
از این پیشنهاد استقبال کردند ،هر چند معتقد بودند 

که کار بسیار مشکلی است.
 در واقع مسائل فرهنگی و کمبود تجربه فعالیتهای 
گروهی بخشی از بزرگترین موانعی بود که همه آقایان 
به عنوان مسئله مشکل ساز اولیه قلمداد می نمودند.

 ثانیا این صحبت هم بود که باید نظرات دولتهای 
ای��ران و امارات را نیز نس��بت   به ای��ن کار و جمع 
ش��دن تجار و بازرگانان ایرانی جویا شد و پرس وجو 
نم��ود. الزمه این امر تماس با ه��ردو دولت بود. اتاق 

بازرگانی دبی بسیار از این کار استقبال کرد و یک کپی 
از اساسنامه مورد قبول را ارائه داد و درخواست کرد که 

این انجمن حتما فعالیتهای سیاسی انجام ندهد.
 در عین حال سفارت ایران نیز بسیار استقبال کرد 
و تنها شرط ما را مبنی بر اینکه از حرکت ما حمایت 
بکنند اما دخالت ننمایند، بسیار هم مورد قبول سفارت 
بود. مذاکرات با اتاق بازرگانی دبی را من پیش بردم و 
مذاکرات با سفارت ایران به عهده جناب آقای نخجوان 
پ��ور بود. در نهایت موفق ب��ه اخذ پروانه برای فعالیت 

IBC شدیم.
پروانه فعالیت البته سالها بعد از تأسیس آماده شد. 
اساسنامه در س��ال 1992 به تصویب مجمع عمومی 
خودم��ان رس��ید که حدود چهل و چن��د نفر از تجار 
بودند. و باشگاه ایرانیان بصورت مکان مقدماتی فعالیت 
انتخاب گردید و شورا تشکیل گردید ولی در اسفند ماه 
1995 از شهرداری دبی پروانه صادر شد و دو سال بعد 

صدور پروانه بعهده  اتاق بازرگانی گذارده شد.
 در آن زم��ان از بزرگترین مس��ائل ش��ورا امکان 
اس��تخدام کارمند بود که این مشکل همه شوراهای 
بازرگانی بود. چون شوراها بزرگ شده بودند و نیازمند 

مصاحبه

شروع مطلب
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تشکیالت اداری بودند تا در نهایت اتاق بازرگانی دبی 
راهکار مناسب این امر را پیدا کرد.

س( ش�ما فرمودید از اولی�ن نکاتی که برای 
شما چالش برانگیز بود عدم آمادگی کار گروهی 
بود.  اما خیلی زود یعنی در نخستین جلسه های 
ه�م اندیش تع�داد اعضاء  به بی�ش از چهل نفر 
رسید که مجمع عمومی تاسیس شد. چقدر این 
امر که در نخست چالش برانگیز  به نظر می آمد 
در عمل هم مسائل اجرایی بوجود آمد و در روند 

کار ایجاد مشکل کرد؟

ج( ای��ن واقعیت هنوز هم وجود دارد. باید در نظر 
بگیریم که 40 نفری که دور هم جمع ش��ده بودند در 
واقع از میان هزار تاجر ایرانی بودند که در آن زمان در 
دبی فعالیت داشتند. حتی هنگامی که از اعضا خواسته 
شد که برای افزایش تعداد اعضاء کمک کنند، بازخور 
فعالی��ت همه اعضاء آن بودک��ه ورود اعضای جدید یا 
همان تجار جدید بس��یار مش��کل اس��ت. بیان می 
داش��تند خیلی ها باور به غی��ر دولتی بودن و یا غیر 

انتفاعی بودن مجموعه ندارند.
ام��روز هم برای خیل��ی از بازرگان��ان ایرانی این 
ش��رایط حاکم اس��ت و عالقه ای به تبادل اطالعات 
ندارن��د. چون ش��ورای بازرگانی یک محل مهم برای 
تبادل اطالعات و Networking است . در تجار 
سنتی جمع اندکی هستند که معتقدند بهتر است تا 
اطالعات خودشان را با دیگران تبادل کنند  تا بتوانند 
آنها را ارزیابی نمایند و با دیگران در زمینه های کاری 
هم��کاری نمایند .جمع زیادی از بازرگانان ایرانی  به 
اهمیت تبادل اطالعات واقف نیس��تند و بسته عمل 

می نمایند.

س( بزرگتری�ن مس�اله و چالش�ی که تجار 
ایران�ی در آن موقع با آن روب�رو بودند چه بوده 
و چقدر ش�ورا در پی تسهیلگری برای رفع این 
مس�ائل بود،یا آنکه کاًل هدف شورا محلی برای 
تب�ادل اطالعات و دانش فن�ی بازرگانی تعریف 
ش�ده بود و قرار نبوده در مس�ائل روزمره تجار 

ایرانی تسهیلگری نماید؟

ج( اتفاقا از برنامه ها و مزیت های عمده IBC این 
بوده تا کسانیکه با هم همکارند و در یک حوزه کاری 
مشغول هستند، بتوانند با هم جمع شوند و همکاری 
بین اعضاء ایجاد ش��ود. مثالً کسانی که در کار پسته 
هس��تند، اگر مسائل مش��ترکی در زمینه تجارتشان 
هست، می توانند مسائل مشترکشان را با شورا مطرح 
کنند تا شورا بتواند با مذاکره با نهادهای مسئول به حل 

مشکالت تجارت پیش روی آنها بپردازد.
 مثاًل ش��رکتهای کش��تیرانی اگر ب��ه تنهایی می 
خواستند یا بخواهند هر کدام جداگانه  مسائل کاری 
خودش��ان را حل کنند احتمال موفقیت پایین است. 
ولی اگر با پتانس��یل شورا پیش بروند خیلی موفق تر 

خواهند بود.
در عی��ن حال از اهداف دیگر ش��ورا 
ح��ل اختالف بین اعضای ش��ورا بوده و 
کمیته حقوقی به عنوان مرضی الطرفین 
ب��ا عملکرد کدخدا منش��انه به اختالف 
کاری بین اعضا و تجار رس��یدگی کند. 
چندی��ن بارهم این کار با موفقیت انجام 

شد.

س( ش�ما دو دوره ریاست هیات 
مدیره ش�ورا را عه�ده دار بودید و 
همواره ی�ا در هیات مدی�ره بودید 
و ی�ا از نزدی�ک در جریان مس�ائل 
مدیری�ت ش�ورا ق�رار داش�ته اید. 
چقدر ش�ورا به خص�وص در آن دو 
دوره ک�ه حضرتعال�ی رئیس هیات 
مدیره بودید، درگیر مس�ائل واقعی 
بازرگان�ان ایرانی بوده. ی�ا به گفته 
دیگر چق�در عضویت در ش�ورا به 
حل مسائل روز تجار ایران کمک می 
کرد و چقدر ش�ورا ب�ا جریانات روز 

بازرگانی در ارتباط بوده است؟

ج( م��ا در بس��یاری از مس��ائل روز 
بازرگانان نمی توانیم کمک کنیم چون 
ما بودجه ای برای رفع مسائل مالی اعضا 
نداریم. اما در چندین موردهم حتی در 
زمین��ه بحرانها و مس��ائل مالی که برای 
تعدادی از اعض��اء پیش آمده بود، دیگر 
اعضا با کمک و مساعدت به رفع معضل 
پرداختند. البته این از نظر مسائلی است 
که جنبه مالی دارند که شورا خیلی نمی 

توانند مستقیم وارد آن شوند.
 اما در یک��ی دو مورد حداقل خودم 
می دانم که ش��ورا با مذاکره  چانه زنی 
توانست تس��هیل گر تجارت اعضا باشد. 
مث��الً در ی��ک نمونه در زمین��ه درصد 
استاندارد کپک پس��ته چون استاندارد 
آمریکا  میزان بسیار کمی از کپک را می 
پذیرد،در نتیجه امر تجارت این محصول 

ایرانی را در امارات سخت می نمود. 
  شورا با زحمت فراوان نشان داد که 
این درصد کپک پس��ته های ایرانی در 
حد استانداردهای قابل قبول بین المللی 
است و برای اعضا نیز امکان ادامۀ تجارت 
ای��ن محصول به ام��ارات را فراهم آورد. 
اما ای��ن امر خیلی به قدرت ش��وراهای 

بازرگانی بستگی دارد.
واقعی��ت ای��ن اس��ت که هن��وز آن 
اس��تقبالی که باید از ش��ورای بازرگانی 
ایرانیان در مقایس��ه با BBG  یا شورای 
بازرگان��ی کان��ادا صورت پذیرد، نش��ده 

است.به نظر من باز بخاطر همین مسأله 
فرهنگی اس��ت که ام��روزه م��ا ایرانیان 
در بس��یاری از موارد خیلی عالقه ای به 
عضویت در فعالیت های جمعی و تشکلها 
نداری��م تا زمانی که مطمئن ش��ویم این 
تش��کل ها در پی منافع شخصی نیستند 
و غی��ر انتفاعی و مس��تقل و غیر دولتی 
هس��تند.ما در شورا باید این امر را بیشتر 

و بیشتر مطرح کنیم .

س( آی�ا ش�ما معتقدید ش�ورا از 
ق�درت چانه زنی و الب�ی برای حفظ 
منافع تجار ایرانی و حل مسائل آنها 

در امارات برخوردار هست؟

ج( خوب بای��د در نظر بگیریم که در 
خیلی م��وارد معضالت و مس��ائل، بیش 
از ح��د توانایی های شوراس��ت. خیلی از 
مسائل مثاًل تحریم های اقتصادی، مسئله 
تصمیم قدرت های بزرگ تری اس��ت که 
در نتیج��ه آن و در نهایت حجم فعالیت 
های بازرگانی بین ایران و امارات کاهش 
می یابد. ببینید من معتقدم در بعضی از 
شرایط و بعضی از مسائل ما اصاًل باید کم 
صدا)low profile( ظاهر ش��ویم. با 
توجه به مسائل محیطی که پیش می آید 
و اصاًل در اندازه ای نیست که شورا بتواند 
با آنها روبرو شوند و یا بر روی فرآیند آنها 
تاثیر بگذارد یا کاًل ماهیت سیاسی دارند، 
من اعتقاد ندارم لزومی داش��ته باشد که 
ش��ورا بصورت فعال برخ��ورد کند.  باید 
اس��تقالل شورا حفظ شود و همواره روی 
این استقالل تاکید شود به هر حال شورا 
با مج��وز دولت امارات مش��غول فعالیت 
اس��ت. در واقع یک سازمان اماراتی است 
برای ایرانی ها مح��دود به فعالیتهای در 

حوزه تجاری.

س( IBC  س�الیان س�ال اس�ت 
که دارای تج�ارب مختلف بوده و در 
طول 18 س�ال گذش�ته موفقیتها و 
شکستهای زیادی داشته است. چقدر 
معتقدید این تجارب به اعضای جدید 
منتقل شده و آیا اصوالً راه کاری برای 
انتقال تجارب در IBC وجود دارد یا 
این ام�ر تنها منوط به حض�ور افراد 
مجرب در جمع IBC و هیات مدیره 
واگذار ش�ده. آی�ا راه کاری برای این 

موضوع اندیشیده شده است؟

ج( در ح��ال حاض��ر تنه��ا راه انتقال 
تجارب گذشته حضور چند نفر از اعضای 

ادامه مطلب در صفحه بعد
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قدیمی در هیات مدیره بوده و این راه 
کار تاکنون ادامه پیدا کرده .باید در نظر 
گرفت که هر هیات مدیره اس��تقالل 
خ��ودش را دارد و بر اس��اس پروتکل 

دموکراسی اداره می شود.
به طور مث��ال در حال حاضر هم 
آقای مؤتمنی که از  کس��انی هستند 
که بیشترین فعالیت را در گذشته شورا 
داش��ته اند، در هیات مدیره یک رای 
دارند و در نهایت بنا به تصمیم اکثریت 
اعضاء عم��ل خواهند کرد. یعنی نمی 
توان برای افراد حق وتو قائل بود، تا به 
این طریق به بهترین عملکرد بر اساس 

تجارب گذشته دست یافت.

س( منظور بیش�تر در زمینه 
اب�زار انتق�ال تجرب�ه و بازخوانی 
مناس�ب ازگذشته اس�ت. بنا به 
فرم�وده ش�ما  اعض�ای مجم�ع 
عموم�ی اولی�ۀ تش�کیل ش�ورا 
نزدیک به چهل نفر از تجار بودند. 
یعنی امروز اکثریت اعضای شورا 
از بازرگانان�ی هس�تند ک�ه طی 
 IBC س�الیان بع�د به عضوی�ت
در آمدن�د. تجربه گذش�ته کاری 
چگون�ه ب�ه ای�ن اعض�اء منتقل 
می ش�ود تا با بهبود مس�تمر در 
راهبری مجموعه روبرو  مدیریت 

باشیم.

ج( یکی از مس��ائل فرهنگی ما ایرانیان 
این اس��ت  که متأس��فانه اظهار نظر واضح 
و صری��ح نمی کنیم. در ص��دی از اعضا که 
در نظ��ر خواهی ها پاس��خ می دهند درصد 
زیادی نیست. مثال عده ای از اعضاء هستند 
که به ه��ر حال تصمیم گرفتند به عضویت 
خود خاتمه دهند و بطور پراکنده نیز نظرات 
خود را در جاهای مختلف گفته اند.اما اینکه 
دالی��ل را با صراحت مط��رح کنند و حرف 
بزنند در این زمینه کمتر دیده شده. درعین 
حال چون صحبتها مکتوب نیس��ت ممکن 
اس��ت توجهی که الزم اس��ت به آنها نشود. 
حتی انعکاس نظرات این افراد بیشتر تعبیر 
به نظرات شخصی می شود. اما اگر مکتوب 

و مشخص باشد خیلی بیشتر قابل بررسی و 
ارزیابی است.

 به هر حال من احساس می کنم سرعت 
رشدی که داش��ته وجود ندارد و این امر در 
مقایس��ه دایرکتوری س��الهای مختلف هم 
مش��هود اس��ت هر چند این موضوع  دالیل 
مختلفی دارد و وضع اقتصادی واقعیتی است 
برای این مطل��ب. ولی بای��د ارزیابی دقیق 
ت��ری صورت گیرد و من نی��ز چون دیگران 
این مطلب را بارها اعالم کرده ام و نظراتم را 

منتقل کرده ام.
س( آی�ا ب�ه نظ�ر ش�ما IBC برای 
حمای�ت از اعض�اء در مس�ائل مختلف 

تاکنون بصورت جدی و وارد عرصه شده است؟ و 
آیا اصاًل ساختار مناسبی برای حمایتهای حقوقی 
برای  اعضاء دارد و راهکارهای مناسبی در اختیار 

هیات مدیره  قرار داده شده است ؟

ج( بله مثالً قرار بر این بود تا کمیته حقوقی که در 
 IBC تشکیل ش��د، چندین حقوقدان که عضو  IBC
هستند به عضویت کمیته درآیند.  به اعضاء نیز اعالم شد 
که در صورتی که مسئله حقوقی داشتید می توانید برای 

کسب مشورت رایگان به کمیته حقوقی مراجعه کنید 
اما باید مسائل فرهنگی را جدی گرفت. اعضاء کمتر 
به کمیته حقوقی مراجعه کردند و استقبال چندانی از 
این موضوع صورت نگرفت. نه تنها بخش حقوقی بلکه 
در IBC اعضای ارزشمندی هستند در بخشهای مختلف 
مثل مس��ائل بانکی، بیمه، کشتیرانی و دیگر 
زمینه ها ک��ه بطور کامل اطالع��ات آنها در 
دایرکتوری هس��ت و اعضای دیگر می توانند 
به آنها مراجعه کنند. اما واقعیت این است که 
قدرت شبکه س��ازی که در دیگر سازمانهای 
مشابه وجود دارد، هنوز در اینجا ایجاد نشده 

است.

باید در نظر بگیریم  IBC که نمی تواند در 
این زمینه به اعضاء فشار وارد کند که مسائل 
فرض��اً حقوقی خود را از طری��ق راهکارهای 
داخل IBC حل کنند. استقالل اعضاء تحت 
الش��عاع قرار می گرفت و می گی��رد. اما این 

راهکارها و پتانسیلها در مجموعه وجود دارد.

س( در انتها پیش�نهادی برای یک 
قدم جلوترررفتن و پیشرفت از وضعیت 

موجود دارید؟

ج(  واقعی��ت ای��ن اس��ت که در س��ال 
گذشته یک جمعی از اعضای دلسوز که فکر 
می کردیم  بنا به س��ابقه فعالیت در ش��ورا 
و تخصص خود، نواقص ش��ورا را می دانند 
و ای��ده و نظر دارند برای بهبود مس��تمر و 
پیشرفت فعالیتهای ش��ورا دور هم جمع شدیم و 10 
جلسه گذاش��تیم و نظرات را مکتوب فرستادیم برای 
هیات مدی��ره. و این طرح االن روی میز هیات مدیره 
اس��ت و از نظر اعضای کمیته اجرایی خواس��ته ها و 
ایده هایی که می توانند رش��د بهتری به ش��ورا بدهد 
و خواس��ته های اعضاء را برآورده کند در طرح آمده و 

امیدوارم هرچه زودتر به صورت عملی در آید.

در زمینه IBC News خیلی مش��تاقم  که این 
نش��ریه متفاوت تر از قبل درآید و از پیشرفت آن من 
هم راضی هس��تم و معتقدم از حالت خشکی موجود 
بهتر است درآید و ارتباط بیشتری با مخاطبان بیابد. 
از ش��ما هم در نهایت بواس��طه این فرص��ت مجدداً 

سپاسگزاری می کنم.

پایان مطلب

مصاحبه
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پیشینه و منشا شکل گیری مجمع
این مجمع با نام بلند "گروه واردکنندگان کاالهاي 
مصرفي فاق��د نمایندگي و نمایندگیهاي ش��رکتهاي 
خارجي عرضه کننده در ایران" پس از گذشت 10 ماه 
از طرح پیش��نهاد وزیر بازرگانی در جمع اعضای اتاق 
ایران، برای راه اندازی تشکل های وارداتی، شکل گرفت.
در واقع این مجمع را باید  نخستین گروه واردکنندگان 
کاالهای مصرفی  نامیدکه بتازگی انتخابات هیات مدیره 

آن انجام شده و فعالیت رسمی خود را آغازنموده.
 راه اندازی تشکل های وارداتی یکی از فعالیت های 
زیر مجموعه مدیریت واردات اس��ت که طرح اولیه آن 
را برای نخس��تین بار وزیر بازرگانی در ماه های پایانی 
ریاس��ت خود بر س��ازمان توس��عه تجارت ارایه کرد. 
براس��اس این طرح واردات کش��ور بای��د در چارچوب 
منافع ملی بوده و به منظور حمایت از تولید، صادرات و 

نیازهای واقعی مصرف کنندگان باشد.

شیرمس�ت، رییس اتحادیه رایانه و داده ورزي و 
عضو هیات مدی��ره گروه واردکنندگان کاال، درتوضیح  
نحوه لزوم شکل گیری گروه می گوید:  عملکرد ضعیف 

اتاق بازرگاني بعنوان  پارلمان بخش خصوصي، بسیاري 
از شرکتها را واداشته بود که مستقیماً به وزیر مراجعه 
کنن��د و از همان جا ایده تش��کیل ای��ن اتحادیه براي 
واردات ب��ه ذهن وزیر خطور کرد که در نهایت به گروه 

تبدیل شد.
 طبق گفته ش��هرام شیر مست، تشکیل این گروه 
در واق��ع گام بزرگ��ی از س��وي وزارت بازرگاني براي 
توس��عه نقش بخش خصوصي در تصمیمگیري است 
که اختیارات را از ادارات به نهادهاي خصوصي منتقل 

میکند . 

اهداف شکل گیری مجمع
به گفته شیر مست ایجاد این گروه بر اساس آئین 
نامه اي که از س��وي وزیر بازرگاني ابالغ ش��ده صورت 
گرفت��ه و مهم ترین هدف آن س��اماندهي، حمایت و 
نظارت بر فعالیت نمایندگي هاي رسمي شرکت هاي 
خارجي عرضه کننده کاالي مصرفي در داخل کش��ور 
اس��ت که این کار بر اس��اس پیش��برد اهداف وزارت 
بازرگان��ي در زمینه حمایت از حق��وق مصرف کننده 

صورت مي گیرد. 

 محمدحسین  برخوردار، مدیر عامل کهنهکار 
س��ام س��رویس و س��ام الکترونیک � و ریی��س گروه 
واردکنن��دگان کاالهاي مصرفي راهب��رد کلي هیات 
مدیره فعلي در برابر مقوله واردات را تالش براي ایجاد 
رقابت سالم در بازار واردکنندگان اعالم کرده و میگوید: 
در اولین گام با اس��تفاده از ابزارهاي تشویقي خواهیم 
کوش��ید چنان به ایجاد رقابت در میان واردکنندگان 
کمک کنی��م که حتي ب��دون نیاز به نظ��ارت دولت 
نیزرقابت س��الم منجر به حفظ حقوق مصرفکننده در 

بازار شود. 
رادمرد، رئیس مرکز اصناف وزارت بازرگانی اهداف 
کلی تری را مورد اشاره قرار میدهد: تشکیل گروههای 
واردکنندگان کاالهای مصرفی میتواند تمام موضوعات 
مربوط به واردات را به کنترل خود درآورد. ضمن آنکه 
این گروهها میتوانند در جایگاه یک تشکل، مشکالتی 
را که واردکنندگان با آن دست و پنجه نرم میکنند به 
گوش دولت برس��اند. در واقع با تش��کیل این گروهها، 
افزون بر کاالهای قاچاق، ورود کاالهای بی کیفیت نیز 

با محدودیت مواجه میشود.
اما در آن س��وی سکه مدیران اتاقهای بازرگانی در 

ط��ی چن��د س��ال گذش��ته واردات کش��ور ب��ه ارق��ام ب��ی س��ابقه ای رس��یده و خس��ارت ه��ای وارد ش��ده از ای��ن باب��ت ب��ه تولی��د داخل��ی 
چ��ه  آن  از  س��ریعتر  آهنگ��ی  ب��ا  حت��ی  واردات،  رش��د  ب��ه  رو  رون��د  ک��ه  اس��ت  ای��ن  واقعی��ت  ام��ا  اس��ت.  یافت��ه  ت��ری  گس��ترده  ابع��اد  نی��ز 
درگذش��ته ش��اهد آن ب��وده ای��م، از م��دت ه��ا پی��ش آغ��از ش��ده  و ب��ه نظ��ر م��ی آی��د ک��ه "خش��ت اول" س��ال ه��ا پی��ش ک��ج نه��اده ش��ده ب��ود.

  هر کش��ور از لحاظ بین المللي باید سیاس��ت هایي را در پیش گیرد که منطبق بر اهداف توس��عه اي کش��ور باش��د و از سیاس��ت هاي وارداتي ش��تابزده 
پرهی��ز کن��د. واردات ب��دون برنامه ری��زي به معناي واگ��ذار نمودن فرصت های��ي که مي توان ب��راي اقتصاد داخل ب��ه وجودآورد، به دیگر کشورهاس��ت. 
در صورت��ي ک��ه نیازه��اي اولیه کش��ور از طری��ق واردات تامین ش��ود وابس��تگي اقتصادی ب��ه کش��ورهاي تولیدکننده را در پ��ی خواهد داش��ت که نتیجه 
این امر چیزي جز بي ثباتي اقتصادی در گام نخس��ت و تعیین ش��دن الگوي مصرفي جامعه بر اس��اس تولیدات کش��ورهاي پیش��رفته  در نهایت امر نیس��ت. 
بازرگانی خارجی در ش��رایط عادی اقتصادی هر کش��ور، ادامه روند تولید و  ارائه کاال به مصرف کننده اس��ت. در واقع از طریق واردات کاال، هر کش��ور از    
برتری های نسبی داخلی خود در زمینه های تولید، استفاده  می کند. واردات کاال و خدمات یکی از بخش های تجارت خارجی هر کشور است و لذا به عنوان 
ابزاری برای رسیدن به اهداف برنامه ای مدنظر قرار می گیرد. بنابراین واردات ابزاری است در جهت افزایش توان رقابتی داخل کشور و افزایش رفاه مردم.

تهیه و تنظیم: زهرا گلیج

شروع مطلب

گزارش بازرگانی

راسخ، دبیرکل اتاق بازرگانی تهرانجواد مصدقی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران جمعه ای، دبیرکل اتاق بازرگانی سمنان رادمرد، رییس مرکز اصناف وزارت بازرگانی شیرمست،رییس اتحادیه رایانه و داده ورزی
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استانها یا اتاق ایران نظرات دیگری را مطرح می سازند و 
با دیدۀ ابهام به کارایی و لزوم شکل گیری گروه مذکور 

می نگرند.
مهن�دس محمد مهدی راس�خ دبی��ر کل اتاق 
بازرگانی صنایع و معادن اس��تان ته��ران در خصوص 
اهداف مجمع گفت: ورود کاالهای بی کیفیت مسائل 
خاص خودش را دارد و نمی توان با یک راهکار به تمام 
اهداف دس��ت یافت. در ابت��دا باید در زمینه کیفیت و 

مشخصات فنی کاالها فرهنگسازی شود.
 هی��چ ی��ک از این تش��کل ها به تنهای��ی قادر به 
انجام این کار نیس��تند بلکه از طریق اطالع رس��انی و 
فرهنگسازی عمومی برای مصرف کننده و تولیدکننده 
و پی گیری همزمان موسس��ات مسئول باید این کار 

انجام شود.
علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی صنایع 
و معادن استان س��منان اگرچه تشکیل گروه را برای 
کنترل کیفیت کاالهای وارداتی مؤثر می داند اما معتقد 
است این امر به معنای منع ورود کاالهای قاچاق یا بی 

رویه به کشور نیست.
دکت�ر علی اکب�ر جاویدان قائم مق��ام دبیر کل 
اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان تهران، در پاسخ به 
خبرنگارIBCNEWS می گوید مجمع واردکنندگان 
کاال و ش��کل گیری آن بر مبنای هدفمن��دی واردات و 
جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق است و هدف از تشکیل 
این مجمع مبارزه با قاچاق و افزایش ارزش افزوده است. 
در این راس��تا اتاق بازرگانی در صورت فعالیت مطلوب 
مجمع از اتاق ها و شوراهای بازرگانی دیگر کشورها نیز 

کمک خواهد گرفت.
 وی همچنی��ن می گوید: ای��ن مجمع به تنهایی 
قدرت اجرایی چندانی نخواهد داش��ت زیرا ارگان های 
اجرایی دیگری اعم از وزارت بازرگانی، دادگس��تری و 

بسیج و سایر ارگان ها در امر نظارت دخیل هستند.
 مجم��ع در راس��تای تحقق اهداف��ش در صورتی 
موفق خواهد بود که در ابتدا تولید فکر و اندیش��ه کند 
و راهکاره��ای اجرایی را در اختیار ارگان های مختلف 

نظارتی قرار دهد. 
مصدق�ی دبیرکل اتاق بازرگانی ای��ران، از دیدگاه 
دیگری به موضوع نگاه می کندو معتقد است بهترین 
روش ب��رای کنترل کاالها ب��ه لحاظ کنترل کیفیت و 
تضمین آن، خود تش��کل ها هستند و می گوید: این 
تشکل ها در مسیر زنجیره تامین، مشتری های یکدیگر 

محسوب می شوند.
وی معتقد است نمی توان واردات را به طور کامل 
کنترل کرد بلکه باید در بخش های مختلف آن را خرد 
کرد و ش��بکه ای ایجاد کرد که کنترل مناس��ب تری 
صورت گیرد. باید فضایی ایجاد شود که فعال اقتصادی 
با گشاده دستی فعالیت کند. این فضا مسیر حرکت به 

سمت مدیریت واردات را فراهم می کند.

تشکیل مجمع عملکرد موازی با اتاق بازرگانی 
یا مکمل؟

مهندس راس��خ معتقد است: اگر ایجاد این تشکل 

به ص��ورت جدای از فعالیت اتاق بازرگانی 
باشد فعالیت موازی با اتاق است اما اگر هر 
تشکل به طور مجزا در اتاق ثبت شود دیگر 

عملکردی موازی نخواهد بود.

 وزارت بازرگان��ی از اصن��اف مختلف 
تشکیل شده است و طبق قانون صادرات و 
واردات، هر تشکلی که به واردات و صادرات 
اش��تغال دارد کارت بازرگان��ی دریاف��ت 
م��ی کند و یکی از اعض��ای اتاق بازرگانی 
محس��وب می ش��ود. در حالی که اصناف 
وظیفه ارائه کاالها را به مردم بر عهده دارند 
بنابراین بهتر است این تشکل ها به صورت 
تخصصی تشکیل و بر اساس دسته بندی 

در اتاق ثبت شوند. 
جمعه ای رئیس اتاق س��منان وجود 
مجمع واردکنندگان که به واردات سامان 
دهد امری اجتناب ناپذیر می داند، و ادامه 
م��ی دهد در اوایل س��ال ج��اری با طرح 
موضوع تشکیل مجمع در کمیسیون اتاق 
ای��ران درصدد ایجاد این تش��کل بودیم و 
همزمان در کمیس��یون ایجاد این تشکل 
را مصوب کردیم. اکنون در نظر اس��ت که 
یک تش��کل واردکنندگان قوی مرکب از 
گروه واردکنندگان کاال که بتازگی از سوی 
وزارت بازرگانی تشکیل شده و نیز گروهی 
که با طرح موضوع در کمیسیون اتاق ایران 
تش��کیل ش��ده، ایجاد گردد تا واردات در 

کشور به خوبی سامان دهی شود.
 IBC NEWSوی در ادامه به خبر نگار
گفت: اتاق ایران قصد دارد کلیه تشکل ها 
را س��اماندهی کند و از آنجائی که واردات 
ب��ا منافع ملت ارتب��اط دارد وجود چنین 
تش��کلی )مجمع واردکنن��دگان کاال( با 
وجود بودن تشکل های مختلف در کشور 

ضرورت می یابد. 

بنا به قدمت و نقش اتاق بازرگانی ایران 
و شباهت فعالیت در بعضی از حوزه های 
عملکردی این س��ؤال به ذهن متبادر می 
گردد که آیا گروه یا مجمع وارد کنندگان 
دارای عملک��ردی موازی و مش��ابه با اتاق 
بازرگان��ی و صنایع نخواهد داش��ت؟ این 
سؤالی است که آقای جاویدان به خبرنامۀ 
ش��ورای بازرگان��ان ایرانی اینطور پاس��خ      

می گوید:
 تش��کیل مجمع واردکنن��دگان کاال 
اق��دام موازی با عملکرد اتاق نیس��ت زیرا 
اتاق ه��ای بازرگانی طب��ق قانون مصوب 
مجلس، مشاوران سه قوه هستند بنابراین  
هیچ تشکل دیگری جای اتاق بازرگانی را 
نخواهد گرفت بلکه ش��رح  گسترده ای از 

وظایف را در بر خواهد گرفت. 
مصدقی درباره مجم��ع گفت: با هر 
حرکت تش��کلی ک��ه در خدمت فعاالن 
اقتصادی کشور باشد موافق هستم. طبق 
بند د اص��ل 44 قانون اساس��ی وظیفه 
سازماندهی و ساماندهی تشکل ها برای 
ارائه نظرات کارشناسی به سه قوه برعهده 
اتاق بازرگانی و اتاق تعاون است. اما قانون 
به مراجع دیگر نیز اجازه چنین کاری را 

داده است.

 وزارت بازرگانی قصد انجام کار موازی 
ندارد،بلکه در این مقطع مجمع را شکل 
می بخشد و واردکنندگان را سروسامان 
می دهد. وی در ادامه می گوید: مجمع 
از جنس تش��کل ه��ای ات��اق بازرگانی 
نیست چون طبق قانون تشکل های اتاق 
وارداتی و صادراتی هستند. اتاق بازرگانی 
آغوش بازی برای پذیرش تشکل ها دارد، 
این فعالیت ها با هدف خدمت به کشور 
در حال انجام است و در شرایط فعلی به 

وفاق عمومی و ملی نیاز است.

 دبیرکل اتاق ایران می گوید: در حال 
حاضر اتاق ای��ران در حال تدوین تفاهم 
نامه ای با س��ازمان توسعه تجارت است 
و این تفاهم نامه در خصوص نقشه ملی 
تش��کلی و توانمندسازی تشکل هاست. 
مسیری که همراه با وزارت بازرگانی طی 

خواهیم کرد.

جمع بندی و نتیجه گیری
در ش��رایط فعلی اقتصادی با نگاهی 
عمیق ب��ه وضعی��ت واردات و صادرات 
کش��ور ضرورت نیاز به وجود    تش��کل 
های وارداتی برای س��امان دهی واردات 
به شدت احس��اس می ش��ود. با وجود 
اقدام وزارت بازرگانی در خصوص شکل 
دهی اولین تشکل وارداتی کشور چنین 
اقدامی عملکرد موازی با اتاق بازرگانی به 
عنوان تشکل تش��کل ها محسوب نمی 
ش��ود، بلکه با حرکت اخیر ات��اق ایران 
مبنی بر ایجاد تش��کلی مرکب از مجمع 
واردکنندگان کاال و تشکلی از سوی اتاق 
بازرگانی اهمیت موضوع صد چندان می 
ش��ود تا در جهت تحقق ه��دف واردات 
صادرات محور خیز برداریم. در این راستا 
بهره گیری از اس��تراتژی اتاق بازرگانی 
مبتنی بر این که در قالب ش��بکه ای از 
تش��کل های وارداتی صادراتی و کیفیت 
و داد و ستدهای داخلی کنترل شود می 
تواند برای مدیریت واردات و کنترل آن 

پایان مطلب
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گزارش بازرگانی

تهیه و تنظیم: فرید حسینیان تهرانی

جهت تحلیل نوسانات قیمت در بازار سیمان 
ای�ران، کار از اندازه کردن اتفاقاِت بازار با مترها 
و معیاره�اي اقتص�ادي معمول بازارهاي س�ایر 
کش�ورهاي جهان فرات�ر م�ي رود. در حقیقت 
عوامل دخیل در ش�کل گی�ري قیمت ها آنقدر 
زیاد و اغلب پنهان اند که شناخت و بررسي همه 

آنها به یافتن مکانیزم هاي جادویي 
یک برنامه شعبده بازِي شگفت انگیز 
مي ماند. در یک نگاه کل نگر و گذرا 
مي ت�وان به پیچیده بودن ش�رایط 

بازار ایران آگاه تر شد: 
 

ت��ا اواخر س��ال 1386 کمبود تولید 
ساالنه ی س��یمان نسبت به مصرف آن 
باعث مي شد که با استفاده از این فاصله 
ي عرضه و تقاضا، به طور کالسیک زمینه 
اي مناسب جهت رشد قیمتهاو ایجاد بازار 
سیاه سیمان فراهم آید. در آن سال میزان 
سیمان تولیدي کشور برابر با 41 میلیون 
تن بود که نسبت به نیاز 45 میلیون تنِي 
بازارِ مصرف داخلي 4 میلیون تن کمبود 
مشاهده مي ش��د. این فاصله ی تولید و 
عرضه وقتي حالتي بحراني یافت که در 
س��ال 1384 پس از یک بار آزاد س��ازي 
قیمت س��یمان، دولت براي کنترل بازار 
س��یمان مجدداً این محصول را در سبد 
حمایتي خود قرار داد. بنابراین تعزیراتي 
ب��ودن افزایش قیمت این کاال و مجازات 
های مربوط به خرید خارج از سهمیه ی 

آن و یا خروج س��یمان از زونینگ تعیین شده توسط 
دول��ت، خ��ود به خود موض��وع س��یمان را تبدیل به 
موضوعي حس��اس نمود و به همین سبب دالالن که 
تج��ارت خود را اینبار به گونه اي "باالتر از خطر" مي 
یافتند – حتی تا حد قاچاق کاال- براي کاالي تعزیراتي 
ارائه شده مبلغي باالتر از نرخ حق داللي مرسوم طلب 

مي کردند. همین موضوع باعث شد قیمت ها رشد بي 
رویه اي را تجربه نموده و بازار نوس��انات شدیدي را به 
خود ببیند. تا آنجا که در زمستان سال 1386 به گفته 
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان هر تن سیمان 
پاکت��ي 50 کیلوگرمی ت��ا 75.000 تومان در جنوب 
کشور معامله گردیده اس��ت. یعني قیمتي بالغ بر دو 
براب��ر قیمت مصوب درب کارخانه در آن 
سال و چیزي بیش از قیمت کنوني بازار 
رسمي س��یمان )پس از 3 سال(.  بدین 
ترتیب کساني با پوشش ساخت و ساز در 
منطقه اي از کش��ور از طریق کانال هاي 
غیر رسمي اقدام به خرید مازاد بر نیاز و 
فروش آن در بازار نموده و یا با پوش��ش 
ق��راردادن پروژه هاي عمران��ي صرفا به 
داللی سیمان سهمیه ی خود- به عنوان 
کسب و کاري کوتاه مدت و پر سود تر از 
ساخت و ساز - در بازار غیر رسمي، اقدام 
کرده، گاه حتی سیمان را از منطقه مورد 
نظر به منظقه اي دیگر از کش��ور انتقال 
می دادند. این امر باعث کمبود س��یمان 
در بازار هدف براي کارخانه سیمان در هر 
منطقۀ جغرافیایی)مبدأ( معین می گردید 
و همچنین به دلیل  قاچاق س��یمان به 
استان مقصدو فروش با قیمت گزاف، بازار 
سیمان آن اس��تان را نیز دچار آشفتگي 

مي کرد.

لذا با وجود بازگشت سیمان به سبد 
حمایت��ي و س��عي در دس��توري کردن 
قیمت ها، کم کردن سهم پروژه هاي دولتي از سیمان 
تولید داخل و منطقه بندي کشور جهت عرضه متوازن 
سیمان در کل کشور، بازار سیاه قدرتمندي قیمت ها را 
همچنان در دست داشت. چراکه عماًل با دولتي شدن 
مکانیزم کنترل قیمت و توزیع، کساني مي توانستند 
از ای��ن وضعیت طرف��ي بربندند ک��ه داراي رانتهاي 

قدرتمندي بودند.در واقع نوسان قیمت ها در آن دوره 
زمانی از مکانیزم تعیین قیمتهای بازار آزاد پیروی نمی 
نمود بلکه این رانتهای بزرگ بودند که دسترس��ی به 
منابع و در نهایت امکان تعیین قیمتها را داشتند. یکي 
از نمونه هاي چنین نفوذي استفاده غیر قانوني از تعرفه 
ی دولتي واردات سیمان در همان سال است. همانطور 
که عنوان ش��د دولت جهت کم کردن س��هم خود از 
مصرف سیمان داخلي و براي جبران بخشي از کمبود 
س��یمان تولیدي در کش��ور اقدام ب��ه وارد کردن 74 
درصد نیاز پروژه هاي عمراني خود از خارج از کش��ور 
با تعرفه ی صفر درصدي نمود. این تصمیم ناخودآگاه 
و ب��ا توجه به بازار غیرقابل کنت��رل، متخلخل و پر از 
مس��یرهاي میان بر، به پاشنه آشیل یا به تعبیر بهتر 
پتانسیل جدیدي براي سوء استفاده دالالن تبدیل شد. 
گروهي این سیمان )سیمان وارداتي با تعرفه گمرکي 
صفر درصد( را از طریق رانت ها و ارتباطات خاص وارد 
بازار نمودند و با اینکه قیمت این سیمان باز هم 2 برابر 
قیمت مصوب داخلي بود اما هنوز از قیمت بازار سیاه 

سیماِن تولید داخل ارزان تر بود. 

از س��الهاپیش از این مشخص بود که مي بایست 
در چنین ش��رایطی جهت تامین سیمان مورد نیاز در 
داخل کشور تصمیمات اساسي در راستاي اجراي طرح 
هاي بهینه س��ازي، افزایش ظرفیت و مهم تر از همه 
پروژه ه��اي راه اندازي کارخانجات جدید اندیش��یده 
ش��ود. بنابر اظهارات مهندس جهانگیري وزیر اسبق 
صنایع  تا س��ال 1380 حدود 35 میلیون تن سیمان 
در داخل کشور تولید مي شد،اما با توجه به تسهیالتي 
که برای توسعۀ صنعت سیمان از جمله وام ارزي 12 
س��اله، لحاظ کردن 8 سال دوره ساخت، دوره تنفس 
و کاهش 2 درصدي نرخ س��وخت و غیره  به صندوق 
ذخیره ارزي براي متقاضیان احداث کارخانجات تولید 
سیمان پیش��نهاد و پذیرفته شده بود، بین سال هاي 
1380  تا 1384 معادل 40 میلیون تن گشایش اعتبار 

جهت راه اندازي کارخانجات سیمان صورت گرفت.

شروع مطلب
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ب��ا در نظر گرفتن س��رمایه گذاریهای خصوصی و 
دولتی و تسهیالت بانکی تخصیص یافته، مي بایست 
ت��ا پای��ان  1386 با بهره ب��رداري از این کارخانجات، 
در کش��ور مازاد تولید س��یمان داشته باشیم. با وجود 
تاخیر صورت گرفته نهایتاً در س��ال 1388 کش��ور از 
مرز خود کفایي در سیمان گذشت و جشن خودکفایي 
س��یمان در فروردین سال جاري در سیمان کنگان با 
حضور رئیس جمهور برگزار شد و در اوایل همان سال 
سیمان از سبد حمایتی نیز خارج شد. دبیر کارفرمایان 
صنعت سیمان محمد حسن پورخلیل اظهار مي دارد 
که در این سال )1388( میزان سیمان تولید و توزیع 
ش��دۀ  کارخانجات سیمان خاکس��تري کشور معادل 
51/5 میلیون تن بود اس��ت که عالوه بر پوش��ش 46 
میلیون تن مصرف داخلي، 5/5 میلیون تن به صادرات 
اختصاص یافته است، وي مي افزاید براي سال جاري 
برنامۀ تولید 58 میلیون تني پیش بیني شده که 51 
میلیون تن براي مصرف داخلي و 7 میلیون تن جهت 

صادرات نظر گرفته شده است.

 آمارهاي دیگر نش��ان مي دهد ظرفیت اس��مي 
تولید در س��ال گذش��ته در ح��دود 64 میلیون تن 
بوده و همچنین حدود 7 میلیون تن سیمان ذخیره 
در کارخانجات کش��ور باقي مانده است. پیش بیني 
مي ش��ود در ادامه این روند کشور مي تواند تا پایان 
س��ال جاري افزایش ظرفیتي ت��ا 73 میلیون تن را 

تجربه نماید. 

در کنار تالش هاي صورت گرفته در جهت افزایش 
ظرفیت تولیدي در صنعت سیمان کشور و نیز اعمال 
پاره اي کنترل ها در معامالت بازار س��نتي سیمان بر 
قیمت و توزیع،پیش��نهاداتي براي عرضه س��یمان در 
ب��ورس کاال عنوان گردید. به ط��ور قطع بورس براي 
ایجاد فرصتي برابر بین هم��ه خریداران جهت خرید 
مس��تقیم و بي واسطۀ  س��یمان مي تواند ابزار بسیار 
مفیدي باش��د که دست واسطه های غیر رسمی را تا 

حد زیادي از بازار سیمان کوتاه کند.
 رئی��س هیات مدیره ب��ورس کاال مزایاي پذیرش 
سیمان در بورس را 9 مورد عنوان مي کند که عبارتند 
از: ش��فاف س��ازي قیمتها، افزایش ق��درت نقدینگي 
واحدهاي س��یماني، فروش مطمئن نقدي، نس��یه و 
سلف، حذف دالل ها، حفظ توامان منافع تولید کننده 

و مصرف کننده، س��هولت و قیمت بهتر 
ب��راي مصرف کنن��ده و برخ��ورداري از 

معافیت مالیاتي. 

بورس کاال که پیش چند سال پیش  
از ادغ��ام ب��ورس فلزات و ب��ورس کاالي 
کشاورزي پدید آمده بود و به عنوان کلي 
بورس کاال  به منظور پذیرش کلیه کاالها 
براي ایجاد توازن در بازارهاي نامیده می 
ش��ود، در اوایل تابستان س��ال جاري با 
عرضه 5000 تن از انواع سیمان تولیدي 
کارخانه سیمان کردستان به طور رسمي 
سیمان را وارد بورس نمود. در حال حاضر 
عالوه بر سیمان کردستان، شرکت هاي 
سیمان اصفهان و اردستان هم معامالت 
خود را در بورس آغاز نموده اند. س��یمان 
هرمزگان و سه شرکت از هولدینگ فارس 
خوزس��تان - یعني شرکت هاي سیمان 
بهبهان، صوفیان و ارومیه - نیز تقاضاي 
خ��ود را براي پذی��رش در ب��ورس ارائه 
نموده اند. گفتني اس��ت که هولدینگ 
سیماني فارس خوزس��تان بالغ بر 17 
میلیون تن س��یمان در سال تولید مي 

نماید که پیوس��تن تمام شرکت هاي این مجموعه 
به بورس، مي تواند تاثیري جدي بر نوسان-گیري 
قیمت ها داشته باش��د. با این حال گفته مي شود 
با پذیرش مدارک این ش��رکتهاي سیماني تا پایان 
س��ال حداکثر حجمي در ح��دود 5 میلیون تن از 
س��یمان تولیدي در بازار بورس عرضه خواهد شد 

که این مقدار تنها در حدود 8% کل تولید س��یمان 
کش��ور را ش��امل مي ش��ود.

همانطور که گفته شد در حال حاضر ظرفیت تولید 
کشور به طور میانگین چیزي در حدود 30% بیشتر از 
میزان مصرف داخلي اس��ت و عالوه بر آن بورس کاال 
ب��ه عنوان مکانیزم تعدیل قیمت ها و اهرمي مفید به 
منظور جلوگیري از ایجاد بازار س��یاه به 
شکل یک بازار مدرن در دسترس تولید 
کنندگان صنعت سیمان قرار دارد، اما با 
وجود بهتر ش��دن وضعیت هنوز نه تنها 
قیم��ت ها کاهش نیافته اند که کماکان 
مصرف کنندگان با کمبود سیمان، بازار 
س��یاه و افزایش غیر قابل پیش بیني و 
دفعتي قیمت ه��ا مواجه اند. براي مثال 
به گفته مدیر کارخانه سیمان مازندران 
ب��ا وجود برابر ب��ودن تولید و مصرف در 
آن اس��تان باز هم سیمان از استان هاي 
دیگ��ر وارد مي ش��ود و ای��ن امر باعث 
دپو ش��دن مازاد تولید کارخانه سیمان 
مازندران شده اس��ت. بدین تعبیر هنوز 
نقش واسطه ها، در بازاري که عرضه حتا 
بیش از تقاضاس��ت، به چشم مي خورد. 
این همه حجتي است بر پیچیدگي و غیر 
قابل پیش بیني بودن بازار سیمان که در 
ابتدا از آن س��خن رفت. لذا در شماره ی 
آتی پیشنهاداتي در جهت نزدیک شدن 
به بازار س��الم که بتوان��د زمینه تنظیم 
پایدار قیمت س��یمان را فراهم سازد به 
ترتی��ب زیر مش��روحاً م��ورد بحث قرار 

خواهد گرفت:
1.   استفاده از ظرفیت های بورس کاالیی
2.   صادرات فرصتی جهت رونق سیمان

3.   تسهیالت برای حامل های انرژی
4.   اهتمام در خصوصی سازی

5.   ارتقاء کارکرد واحدهای تحقیق و توسعه

پایان مطلب
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همسایه ها منتظر ما نمي مانند. باید قوي 
باشیم و اقتصادمان را فداي سیاست نکنیم.

اگر اقتصاد ترکی��ه را موفق ترین اقتصاد 
منطقه بنامیم، اشتباه نکرده ایم. ترکیه که در 
دهه اخیر نمایش خیره کننده اي از خود در 
صحنه اقتصادي جهان به تصویر کش��انده، با 
وقوع بحران جهاني، متحمل لطمات بسیاري 
در صحنه اقتصاد بین الملل شد، به طوري که 
روند تجارت این کشور و به خصوص صادرات 
آن با ضربات شدیدي مواجه گردید و معادل 
31 درصد س��قوط ک��رد. برآوردها از اقتصاد 
ترکی��ه - که بر پایه صادرات البس��ه، ذخایر 
زیرزمیني، منابع معدني و جذب توریزم پایه 
ریزي ش��ده است – نش��ان مي دهند که در 

پایان سال گذشته، این کشور با تراز بازرگاني 
منفي 93 میلیارد دالري مواجه بوده که این 
رقم، برآین��د صادرات 111 میلی��ارد دالري 
ترکیه  در مقابل واردات 204 میلیارد دالري 

است.
 

کاهش تجارت ترکیه و همچنین موانعي 
که براي پیوس��تن این کشور به اتحادیه اروپا 
وجود دارد، سبب ش��ده ترک ها روش هاي 
دیگ��ري را ب��راي ابراز ق��درت در منطقه در 
پی��ش بگیرند. یکي از این روش ها، تعامالت 
 )OIC( اقتصادي بیشتر با کشورهاي اسالمي
است که در س��ال 2008 بیش از 50 درصد 
رش��د را تجربه کرده اس��ت. ع��الوه بر این، 
ترک ها با بازبیني مج��دد در تعامالت خود 
با کش��ورهاي منطقه، س��رمایه  گذاري هاي 
خارجي خ��ود را در خاورمیان��ه در حدود 2 

میلیارد دالر افزایش داده اند. جالب 
آن که این مس��أله پایان نفوذ ترکیه 
بر اقتص��اد منطقه نیس��ت، چرا که 
آنها براي دس��تیابي به ب��ازار عراق، 
پس از رفع موانع صادراتي و تشویق 
ص��ادرات ب��ا اس��تفاده از ابزارهاي 
تش��ویقي، صادرات را به عراق بیش 
از 30 درص��د در پایان س��ال 2009 
افزای��ش داده اند. در ح��ال حاضر، 
عمده ش��رکاي تجاري غربي ترکیه 
را کشورهاي آمریکا، ایتالیا، روسیه، 
آلمان، فرانسه، انگلستان و سوییس 
تش��کیل داده اند. در خاورمیانه هم 
کش��ورهاي ای��ران، ام��ارات، مصر، 

س��وریه، رژیم صهیونیستي و  عراق، 
مهمترین ش��رکاي تج��اري ترکیه 
محسوب مي شوند. در کنار تعامالتي 
که ترک ها در س��ال ه��اي اخیر با 
کشورهاي منطقه به وجود آورده اند، 
روابط اقتصادي خود را با کشور ما تا 
حد زیادي افزایش داده اند. بر اساس 
گزارش مؤسسه آمار ترکیه، واردات 
ای��ران از ترکیه که در س��ال 2007 
معادل یک میلی��ارد و 441 میلیون 
و 190 هزار دالر بوده است، در پایان 
س��ال 2009 به رقم 2 میلیارد و 24 
میلیون و 761 هزار دالر رس��یده و 
در 5 ماهه ابتدایي سال 2010، این 
رقم برابر با 999 میلیون و 295 هزار 
دالر بوده اس��ت. کارشناس��ان پیش 
بیني مي کنن��د این حجم مبادالت 

تجاري تا پایان سال جاري، افزایش به مراتب بیشتري 
را نسبت به سال 2009 تجربه خواهد کرد. در سمت 
مقابل، صادرات ایران به ترکیه که در پایان سال 2009 
معادل 3 میلیارد و 405 میلیون و 841 هزار دالر بود، 
در 5 ماه اول 2010 به رقم 2 میلیارد و 513 میلیون 

و 755 هزار دالر رسیده است.

ایران و شرکاي جدید
در خالل سال هاي اخیر و به دلیل نامالیمت هایي 
که غرب در این سال ها به کشورمان روا داشته، ایران 
ب��راي حفظ قدرت اقتصادي خ��ود در منطقه و البته 
دس��تیابي به اهداف ملي در اف��ق 1404 – که همان 
دستیابي به رتبه اول اقتصادي و سیاسي منطقه است 
– نگاه خود را نس��بت به ش��رکاي تجاري اش تغییر 
داده و در این راستا، عالوه بر کشورهاي حوزه آمریکاي 
التین، روس��یه و چین، روابط مناسبي را با کشورهاي 

منطقه برقرار کرده است.
 امضاي توافقنامه هاي این چنیني با کش��ورهاي 
منطق��ه - در صورتي که ب��ا برنامه ریزي قبلي جهت 
توسعه اقتصاد بین الملل کش��ور اتخاذ شوند - یقیناً 
ت��وان تجاري ای��ران را در خاورمیان��ه افزایش خواهد 
داد و فرص��ت هاي جدیدي را از منظر توس��عه روابط 
اقتصادي-سیاس��ي ایران با کش��ورهاي طرف تجاري 

خود به وجود مي آورد.
در حال حاضر بر اس��اس گ��زارش گمرک، چین، 
عراق و امارات برتری��ن وارد کنندگان کاالهاي ایراني 

در منطقه مي باشند.

نگاهمان را اقتصادي کنیم
نکته اي که باید در این خصوص به آن توجه کنیم، 
رش��د اقتصادي و تجاري کشورهاي منطقه است، به 
طوري که قدرت اقتصادي این کش��ورها به طرز قابل 
توجهي در حال ترقي اس��ت. بي ش��ک ب��راي آن که 
بتوانیم اقتصاد منطقه را زیر نفوذ خود قرار دهیم، باید 
ط��رز فکر و برنامه  ریزي هایم��ان را اقتصادي کنیم. 
نگاهي به وضعیت کشورهایي که این رویه را در پیش 
گرفته اند به خوبي مؤید این مطلب اس��ت. ترکیه که 
روزگاري نه چندان دور کشوري با مصیبت هاي فراوان 
اقتصادي به ش��مار مي رف��ت، امروز با تفکري اقتصاد 
محور، نه تنها به یک قدرت اقتصادي که حتي به یک 
قدرت سیاسي در منطقه تبدیل شده و دیري نخواهد 
پایید که در جهان هم حرف هایي براي گفتن داشته 
باشد. روسیه و چین هم با تغییر تفکرات خود بر پایه 
اقتصاد آزاد و توس��عه یافته، امروز به کشورهایي بدل 
ش��ده اند که جهان از قدرت سیاسي و اقتصادي آنها 
تحت عناویني چون بازگش��ت اَبَر ق��درت ها یاد مي 
کند. بي شک ایراني قدرتمند در عرصه اقتصاد جهاني، 
ایراني قدرتمند در عرصه سیاس��ي جهان خواهد بود. 
امیدواریم مسؤوالن مدیریت کالن کشوري با تجدید 
نظر در اهداف خود، اقتصاد ملي را دغدغه اصلي خود 
قرار دهند تا در سایه آن بتوان قدرت ملي و ایراني خود 

را به رخ رقباي منطقه و جهان کشید. 

مقاله بازرگانی 

پایان مطلبشروع مطلب
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چه بس�یار آموزه های مدیریت و رهبری را که از زبان 
بیگانگان بازگو می کنیم و چون نیک بنگریم ریش�ه در 
گفتار و کردار آش�نایان دارد.آش�نایی چون کوروش که 
همواره در نخستین صفحه های کتاب های تاریخمان با نام 
او آشنا شده ایم، درباره کشور گشایی هایش خوانده ایم، 
از پهناوری س�رزمینمان در دوران پادشاهی اش به خود 
بالیده ایم، ولی کم تر از چگونگی مدیریتش سخن به میان 
آورده ایم. کم تر بر آن بوده ایم که بیاموزیم از پندار و گفتار 
و کردار مدیری که به گفته ی ویل دورانت اداره ی » یکی 
از خوش اداره ترین دولت های همه ی دوره های تاریخی« 

را بر دوش داشته است و این کتاب به آن پرداخته است.

پیتر دراکر این کتاب را نخستین و هنوز بهترین کتابی می 
داند که در زمینه مدیریت نوین، با تعریف نوینی از رهبری آشنا 

می شویم که : 
رهبری به معنای شخصیت پر جاذبه نیست. 

شخصیت های گیرا به راحتی می توانند عوام را بفریبند .
رهب�ری به معنای ایجاد دوس�تی و نف�وذ بر دیگران 
نیس�ت، زیرا ب�ا چاپلوس�ی مالزم�ه دارد. رهبری یعنی 
گسترش افق دید پیرو، برکشیدن و باال بردن عملکرد او و 

ساختن شخصیتی فراسوی محدودیت هایش.   
آن گاه که این جمله ها را ژرف واکاوی می کنیم، ریشه های 
آن ه��ا را در گفته ی کوروش می یابیم که می گوید: » رهبری 

یعنی رساندن افراد به اوج شایستگی«
کوروش آنجا که جهان بینی سوسیالیستی با تکیه بر اهداف 
جمع��ی و جهان بینی س��رمایه داری با تکیه ب��ر اهداف فردی، 
مدیری��ت و رهبری را در تنگن��ا قرار می دهند به زیبایی این دو 
دیدگاه را به آش��تی می خواند و تعریف خود از رهبری را روشن 

می سازد: 
» این بود وظیفه ی بزرگ من: خلق انگیزه برای دست 
یابی ب�ه هدف های واال در کنار رس�یدن ب�ه هدف های 

فردی«
رهبری آرمانی یکی از جدیدترین مفاهیمی است که در سال 
های اخیر در ادبیات مدیریت مطرح ش��ده و از بلندمرتبه ترین 
رتبه هایی اس��ت که برای یک رهبر ایده ال برشمرده می شود. 
رهبران آرمانی توانایی آفرینش و بیان چشم اندازی روشن، جذاب 
و دلخواه را برای آینده سازمانشان دارند و قادرند که همکارانشان 
را به آن سو رهنمون شوند. بر این پایه، به راستی می توان کوروش 
را از نخستین رهبران آرمانی دانست. وی چشم انداز خود را این 
گونه بیان می کند: »بر بستر آموخته ایم، رویای ایجاد یک 
امپرات�وری یک پارچه در من نقش بس�ت: دولتی که در 
س�ایه آن، اقوام و قبایل گوناگون به کشاکش و زد وخورد 
نپردازن�د و مردم بتوانند در کنار یکدیگر در صلح و صفا 

زندگی کنند.«
وی بر لزوم شکل گیری چشم انداز یک رهبر، پیش از دست 
بردن به عمل پا می فشارد و عملکرد رهبران عمل زده را به چالش 
می گیرد، هنگامی که می گوید: » بسی پیش تر از آن که در 
عالم واقع دست به ایجاد چنان امپراتوری بزنم، رویای آن 

را پرورده ام.«
مدیری��ت از راه ارزش ه��ا را از زبان صاحب نظران مدیریت 
شنیده ایم، و به رعایت اخالق حرفه ای در مدیریت فرمان داده 

شده ایم ولی شاید این مفاهیم در هیچ گفته ای به شیوایی سخن 
کوروش بیان نشده اس��ت که: » ما هدفی واال داشتیم لیک 
برای دست یافتن به آن هر کاری را آزاد نمی دانستیم. از 

جمله کارهایی که پست می شمردیم دروغ گفتن بود.«
دیدگاه های نوین رهبری، سبک های سنتی مدیریت را که 
بر اندیش��یدن یک فرد متمرکز بود و دیگران را تنها فرمان بران 
آن مغز متفکر می دانس��ت زمان گذشته می داند و بر مدیریت 
مش��ارکتی پا فشاری می کند. ردپای دیدگاه های بلند کوروش 
در ای��ن زمینه را می توان در این گفته ی او یافت: » س�ربازی 
که فرصت تفکر نداشته باشد همواره سرباز خواهد ماند.«

پیاده س��ازی مدیریت مش��ارکتی نیازمن��د دو پیش زمینه 
اس��ت: توان افزایی کارکنان و کارگروهی. امروز پافشاری بر کار 
گروه��ی را از ادبیات جهانی مدیریت الگوبرداری می کنیم ولی 
در ژرفن��ای وجودمان بر این باوریم که ایرانی فرهنگ کار تیمی 
ندارد. جالب است وقتی ریشه های فرهنگ کار گروهی را در آیین 
مدیریت کوروش می یابیم. پذیرش و بهره برداری از تفاوت های 
فکری و شخصیتی افراد و آگاهی او به پدیده هم افزایی گروهی 
شگفت انگیز اس��ت. کوروش می گوید: » اگر بتوانید با دامن 
زدن به همکاری افراد برای رسیدن به هدف های مشترک، 
بدگمان�ی های میان آن ها را کاهش دهید، تفاوت آن ها، 

بیش تر نیروزا خواهد بود تا تنش زا«.

و ب��اور کوروش به توان افزای��ی کارکنان را می توان در جای 
جای گفتار و کردار او یافت. وی در نشستی که برای بررسی دالیل 
اشتباهی که رخ داده بود تشکیل شده بود، به افرادش می گوید:    
» شما  بیندیشید،  من  هم  نظرم  را  می گویم« و یا در جایی 
دیگر رابطه دو سویه ی خود و افراد زیرفرمانش را این گونه تبیین 
می کند: » شما باید چشم از من بر ندارید تا ببینید آیا به 
آن چه می گویم عمل می کنم یا نه. من نیز شما را زیر نظر 
دارم تا هر کدام را که شایسته بزرگ داشت بودید گرامی 
بدارم.« و شاید بتوان سخن را در این مورد کوتاه کرد و به چشمه 
آزادمنشی رهبری او اشاره کرد که باور داشت » بردگی شایسته 

انسان نیست«.
از تحوالت بنیادینی که در س��ال های اخیر رخ داده  و همه 
علوم و از جمله علم مدیریت و کسب و کار را متاثر ساخته است، 

جابجایی پنداره از »رقابت« به »همکاری« است.

آموزه های س��ان تزو فرمانده چینی دوران باستان در کتابی 
با عنوان »هنر جنگاوری« گردآوری ش��ده و امروز از کتاب های 
پرفروش مدیریت است که دستمایه مدیران قرار گرفته است. اگر 
سان تزو هنر جنگاوری را بر پنداره رقابت بنا نهاده است، جا دارد 
که بگوییم که کوروش، هنر صلح آوری را بر شالوده ی همکاری 
اس��توار نموده اس��ت و آموزه هایش دستمایه مدیرانی است که 
دی��دگاه نوین همکاری را جایگزین پنداره کهنه رقابت قرار داده 
اند. در پنداره همکاری، س��امان بخشیدن و اداره یک سازمان یا 
کشور به خردورزی، توانمندی اندیشه و مهارت های ارتباطی یک 
مدیر بستگی دارد تا قدرت امر و نهی او. کوروش به زیبایی بر این 
نکته اشاره می کند، هنگامی که می گوید: »من با کوشش خود 
گیتی را چنان که می خواستم سامان دهم: نه به زور بازو، 

به نیروی خرد.«
در دهه اخیر ادبیات مدیریت آکنده است از لزوم پای بندی 

معرفی کتاب
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مدیران به سازمان های پایدار یا سازمان 
های سبز. کوروش تومار این بلند سخنان را به هم پیچیده و 
در جمله ای کوتاه می گوید: »من در سراسر عمرم به نظام 

هستی احترام گذاشته ام.«
امروز کشورمان چه بسیار نیازمند آموختن شاه کلیدهایی 
است که سرزمین پهناور پارسیمان را ساخت. شاه کلیدهایی 
مانند سخت کوشی و نهادینه کردن فرهنگ کار. شایسته 
است که »کار« را به شیوه ی کوروش ارج نهیم و سخنش 
را به گوش گیریم که »هرگز هنگام ش��ام لب را به خوراک 
نمی گشودم مگر این که در درازای روز چنان کارکرده باشم 
که شایسته خوردن باشم. حتی اسبانم برای دریافت علوفه 
باید عرق می ریختند.« و این که »همواره آرزو داشته ام هیچ 
کسی در سپاه من دست به خوراک دراز نکند مگر این که به 

فراخور آن کوششی کرده باشد.«
جای بسی شادی است که گزنفون تاریخ نویس باستان 
گوش��ه هایی از گفته ها و کارهای کوروش را، اگرچه بسیار 
اندک تر از آنچه باید، به نوشته درآورده است. این گنجینه 
ی پر ارزش بارها و بارها به زبان های گوناگون و با ویرایش 
های متفاوت در دسترس جهانیان قرار گرفته است.سازمان 
میراث فرهنگی فرا افتخار دارد که برگردان و ویرایش فارسی 
یک��ی از آخرین ویرایش های این کتاب را که برآموزه های 
مدیریتی زندگی کوروش تمرکز یافته با قلم مترجمی توانمند 

در اختیار جامعه مدیریت کشور قرار می دهد.
امید اس��ت ک��ه ما مدی��ران ام��روز ای��ران زمین که 
پاسداردست آوردهای گران قدر کوروش و بسیار دیگری از 
بزرگان این سرزمین گران مایه ایم، چون کوروش با پروردگار 
خود پیمان ببندیم که »شایسته آفرینش« باشیم. و چنان به 
مدیریت کوچه کوچه های این کشور پهناور بپردازیم که در 
پایان بتوانیم سرفرازانه بر خود ببالیم که بر پیمانمان استوار 

ایستادیم. 

كوروش كبير )580 تا 529 قبل از ميالد( يك شخصيت برجسته در تاريخ بشري است كه  به  
پدر ايرانيان شهرت دارد. او اولين رهبر جهان بود كه صفت كبير را در كنار نام خود جای داد. كوروش  
امپراتور ی  پارس ، اين اولين امپراتوری جهان را، به نام هخامنشی و در قرن ششم پيش از ميالد، با 
متحد كردن دو قوم اصلی ايران يعنی ماد و پارس ايجاد كرد. او سپس اين امپراتوری ار از هندوستان 
تا دريای مديترانه گسترش داد و تمامی تمدنهای خاورميانه و اروپاي جنوب شرقي ، شمال آفريقا 
و بيشتر سرزمينهاي آسياي ميانه را در آن جای داد. اين امپراتوری دو قرن بعد به دست اسکندر 

مقدونی از ميان رفت.  
كوروش يك شيوه رهبري بشردوستانه و آرماني را به نمايش ميگذارد كه در آن توجه اصلي 
معطوف  به توسعه و گسترش صلح  ، ايجاد هماهنگي در ميان نوع بشر وهمينطور فراهم كردن 
پاداش، امنيت و آسايش براي زيردستان است. دشمنان او از روحيه بخشش او آگاه بودند و از اين رو 
در نبرد با او دچار روحيه ياس ونااميدي نميشدند آنگونه كه انسان در انتخاب يکي از دو گزينه كشتن 

و يا كشته شدن از خود بروز ميدهد. 
كوروش باور داشت كه رهبري حقيقي نيازمند اين است كه فرد خود را چنان پرورش دهد 
كه هم دلير باشد و هم نيکورفتار تا بتواند وفاداري افراد را با پيگيري نيازها و خواسته هاي آنها و 
همينطور تسهيم موفقيت خود با آنان بدست آورده و در نهايت افراد را به اوج شايستگي شان برساند. 
او همچنين باورداشت كه كه حکومت و ثروت ميتواند تا پايان زندگي پايدار بمانند مشروط براينکه 

دستاوردهای  اصول اين  بر  زندگي  
براي مردم استوار شده اخالقي و نيك نهادي 
نظر باشند. كوروش بزرگ  مورد  امپراتوري 
قبل  مدتها  را  واقعيت خود  به  اينکه  از 
ترسيم كرده بود. ذهن بپيوندد در ذهن خود 
و  حسابگر  البته نيك نهاد او براي شفاف، 
دست، محافظت و پشتيباني  زير  افراد  تمام 
از  را  كوروش  متمايز منش  رهبران  ساير 
كوروش بعنوان خوش ميکند.  ويل دورانت از 
تمام  فاتح  است رفتارترين  برده  نام  اعصار 
را  خود  امپراتوري  براساس بخشش و نوع كه 

دوستي بنا نهاد. 
يك بعنوان يك فرمانده   رهبر  و  نظامي 
يك  كوروش  حکمراني  كشور،  موفق  نظام 

با مديريت مركزي ايجاد كرد  كه براساس تنوع گرايي در شورا و يکپارچگي در تصميم بنا شده بود. 
او اولين فردي بود كه نظام فدرال و چند فرهنگي را با توسعه همزيستي مسالمت آميز بين اقوام يك 
كشور بنا نهاد. ملل و تمدنهاي بسياري با تاريخچه و فرهنگهاي متفاوت تحت حکمراني كوروش  با 

يکديگر متحد شدند و امپراتوري بزرگ هخامنشي تاسيس را كردند.
ملل تحت حمکراني كوروش داراي حد مشخصي از آزادي اجتماعي در سيطره فرمانروايي خود 
بودند كه شامل  آداب و رسوم ، زبان و دين ميشد.  شاه شاهان بعنوان حاكم بزرگ بر تمامي امپراتوري 
حکمراني ميکرد. اين حکمراني توسط يك نظام مدون براي ابالغ دستورات و برقراري ارتباط و ايجاد 
يکپارچگي موثر بين ملل و  براساس چهار اصل اساسي يك حکومت مركزي ارتش ، سياست خارجي 

، زبان و پول مشترك استوار شده بود. 
كوروش يك ميراث ماندگار در تاريخ بشري به يادگار گذاشته است كه بسيار فراتر از پيروزيهاي  
يك فاتح و فرمانده برتر و استثنايي ميباشد. كوروش عالوه بر توجه به پيشرفت سرزمين خود ، ايران 
، پس از چيرگي بر شهر بابل تمامي بردگان شهر از جمله يهوديان را آزاد كرد. او سپس فرماني صادر 
كرد كه به يهوديان اجازه ميداد به سرزمين اصلي خود بازگردند و به آنها كمك كرد تا معبد خود 
را درآنجا بازسازي كنند. در كتيبه كوروش كه در سال 1878 ميالدي در كاوشهاي باستاني بابل به 
دست آمد ، كوروش توضيح ميدهد كه چگونه پس از فتح شهر بابل در سال 539 پيش از ميالد با 
ساكنان آن با انسانيت رفتار كرده است. اين كتيبه كه هم اكنون در موزه بريتانيا نگهداري ميشود 
بعنوان اولين اعالميه حقوق بشر شناخته شده و سازمان ملل متحد براي بزرگداشت اين دستاورد ، 
اعالميه حقوق بشر كوروش را به تمامي زبانهاي رسمي سازمان ملل متحد ترجمه كرده است. طبق 

نظر گزنفون ، كوروش اولين سيستم پست را براي تسهيل ارتباطات داخلي امپراتوري بنا نهاد. 
كوروش با گزينش منش بشردوستانه بجاي خوی ددمنشانه، خود را بعنوان يك رهبر برجسته 
مطرح كرد. اصول بشردوستانه او بهمراه  فرهنگ مروت و مدارای وي و همينطور تعهد او به پيشرفت 
و شکوفايي نوع بشر، آرمانی است كه در جهان پرتالطم امروز نيز همچنان مطرح و طنين انداز است. 

پایان مطلب
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رونق نفتی و کم رمقِی اقتصاد 
بازار جهانی نفت پس از پشت سرگذاشتن دوران 
ركود سالهای 1377 و 1378 به تدريج از اوائل دهه 
هشتاد وارد رونق شد و به طور مشخص از سال 1383، 
ارقام صادرات، در مقياسهايی كامالً متفاوت از گذشته 
در ركورد درآمدهای ارزی كشور ثبت شد. به طوری 
و  كاال  صادرات  از  حاصل  ارزی  درآمدهای  كل  كه 
خدمات برای سالهای برنامه چهارم )1384-1388(، 
كمی بيش از 451 ميليارد دالر بوده است. اين رقم، 
برای يك  اقتصادی كشور،  تاريخ عملکرد  در  مسلماً 
دوره چندساله، ركوردی فراموش نشدنی است. جمع 
درآمدهای ارزی سالهای برنامه سوم )1379-1383( 
كمتر از 175 ميليارد دالر بوده كه از اين رقم، تنها يك 
چهارم آن مربوط به سال پايانی اين دوره، يعنی سال 
1383 است. با توجه به فرصت استثنايی بوجود آمده 
از نظر درآمدهای ارزی و با توجه به آنچه كه در بخش 
قبل به آن اشاره شد، اقتصاد ما ميتوانست با تجهيز 
منابع، خود را برای سالهای نسبتاً دشوار آينده برای 

ايجاد شغل، آماده كند. 
در ابتدای دوره رونق نفتی، چارچوبهای قانونی و 
قانونی مربوط به حساب ذخيره  به طور خاص ماده 
ارزی، رويکردی محتاطانه را در مصرف درآمدهای ارزی 
تعيين ميکرد. اما تلقی تصميمگيرندگان آن بود كه با 
صرف درآمدهای ارزی برای رفع نيازهای جامعه و به 
ويژه بکارگيری آن در تأمين نيازهای مناطق محروم 
برای  ميانُبر  مسيری  ميتوان  يافته،  توسعه  كمتر  و 
توسعه كشور و تحقق عدالت اجتماعی ترسيم كرد. 
آن، مخارج  از  فراتر  و  ارزی  اساس مخارج  بر همين 
بودجه عمومی افزايش قابل توجهی پيدا كرد و باعث 
شد تا به آنچه كه در علم اقتصاد »بيماری هلندی« 
گفته ميشود و ويژگيهايش، كاهش رقابتپذيری، افت 
رشد توليد، افزايش قيمت زمين و ساختمان و افزايش 
تورم است، مبتال شويم. البته در همان بدو اتخاذ اين 
سياست، نسبت به بروز اين پديده هشدار داده شد و 
عواقب محتمل آن تشريح گرديد. اما، اين نکته كاماًل 
قابل درك است كه وقتی منابع به وفور در اختيار قرار 
ميگيرد، غلبه بر وسوسه مصرف آن، در عرصه سياست، 
اخير،  سالهای  نفتی  رونق  لذا  و  است  دشوار  كاری 
اقتصادی كم رمق را با منابعی محدود در مقايسه با 

آنچه مورد نياز است در ابتدای راهی سخت برای چند 
سال آينده، قرار داده است. 

آمارها در مقياس محدودی كه در دسترس است 
نشان ميدهد كه رشد اقتصادی، در خالف جهت منابع 
ارزی حركت ميکند. به گونهای كه در سال 1387، 
عليرغم برخورداری از حدود 108 ميليارد دالر درآمد 
ارزی، آنطور كه گفته ميشود رشد اقتصادی، كمتر از 

يك درصد بوده است. 
ماليم  آهنگ   ،1388 سال  از  ارزی،  درآمدهای 
كاهشی گرفته و شايد طی سالهای آينده، ديگر آن 
شکوفايی گذشته تکرار نشود. سالهای زيادی است كه 
هرگاه در فصلهای تابستان و اوايل پائيز، صف مورچهها 
را ميبينم كه چگونه موادغذايی دوران كمبود زمستان 
را، با بهرهگيری از وفور فصلی، با تالشی زايدالوصف 
اندوخته ميکنند تا مصرفی هموار داشته باشند و دچار 

مشکل نشوند، به حال آنها غبطه می خورم. 
 

اقتصاِد چینِی شکننده
دنيا امروز با پديدهای بنام »چين« مواجه است كه 
با سرعت بازارها را ميگيرد و سهم خود را از اقتصاد 
جهانی افزايش ميدهد. تا 25 سال پيش، چين دارای 
اقتصادی ضعيف و ناتوان بود. اما امروز، بازاری نيست كه 

محصوالت چينی در آن رخنه نکرده باشند. 
بهره گيری فرصت طلبانه از رشد جهانی تکنولوژی، 
بهره مندی از نيروی كار ارزان، استفاده از سرمايه های 
بين المللی، فراهم آوردن محيط مناسب كسب و كار 
و باالخره تقليل ارزش پول كشور برای هر چه ارزانتر 
شدن كاالهای چينی در بازارهای جهانی، عاملی شده 
را  نقاط جهان  اقصی  در  كنندگان  كه مصرف  است 

وابسته به كاالهای چينی كرده است. 
ورود چين به بازارهای جهان، آنچنان قوی و فراگير 
بوده كه حتی قويترين اقتصادهای جهان هم نتوانسته 
اند خود را مصون نگه دارند و تراز تجاری بسياری از 
ما،  در كشور  است.  منفی  با چين  بزرگ  كشورهای 
برای دوره طوالنی، برداشتی وجود داشته و دارد كه 
)برخالف چين( افزايش ارزش پولی ملی، بهر شکل 
ممکن، نشاندهنده قدرت اقتصاد است. بنابراين، تالش 
شده است كه نرخ ارز عليرغم وجود تورم به مراتب باالتر 
از كشورهای طرف تجاری، تثبيت شود كه نتيجه آن 

مقاله اقتصادی 
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ارزانتر شدن كاالهای وارداتی در مقايسه با كاالهای 
توليد شده در داخل از يك طرف و گرانتر شدن 
نسبی كاالهای ايرانی در مقايسه با ساير كاالهايی 
كه به بازار جهانی عرضه ميشوند از طرف ديگر 
واردات  به  را  ما  وابستگی  اول،  است. عامل  بوده 
افزايش ميدهد و عامل دوم مانع از توسعه صادرات 
صنعتی می شود. برآيند اين دو عامل، شکل دهنده 

چگونگی وابستگی اقتصاد ايران به نفت است. 

بخش عمدهای از پاسخ به اين سؤال كه عليرغم 
تأكيد بسيار زياد و مستمر تصميمگيرندگان كشور 
بر كاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت خام، 
حداقل از سی سال پيش به اين طرف، چرا ما هنوز 
بسيار به نفت وابسته ايم به گونهای كه امروز گذران 
با نفت كمتر از 70 دالر برای ما مشکل و دوام آوردن 
با نفت كمتر از 50 دالر تقريباً غير ممکن شده است 

را می توان در سياست نرخ ارز يافت. 
ارز  بهر حال، اتخاذ سياست عدم تغيير نرخ 
متناسب با تفاوت تورم داخلی و جهانی، آغوش 
اقتصاد ما را مشتاقانه به روی كشورهای خارجی 
گشوده است كه حاصل آن، هر چه بزرگتر شدن 
تراز تجاری بدون نفت به نفع كشورهای خارجی 
و به ضرر اقتصاد كشورمان بوده است. با تثبيت 
نرخ ارز و در گذر زمان، هر روز، تعدادی از فعاليت 
های اقتصادی توجيه خود را در مقايسه با كاالهای 
وارداتی از دست ميدهند و در معرض تعطيلی قرار 
بالقوه،  كارآفرينان  ميگيرند. در چنين شرايطی، 
انگيزهای برای سرمايه گذاری نخواهند داشت و 
بجای آن به سمت فعاليتهای وارداتی رو ميآورند. 
منابع ارزی كشور صرف ميشود بدون آنکه شغل 
سياست،  اين  بازندگان  شود.  ايجاد  جديدی 
آن  داخلی  برندگان  و  كارگران  و  توليدكنندگان 

واردكنندگان خواهند بود. 

اين سياست، برندگان خارجی هم دارد. در واقع 
با گشودن اقتصاد بر روی كشورهای خارجی، ما به 
ايجاد شغل و در آمد در كشورهای ديگر كمك 
ميکنيم. اما همه كشورهای خارجی به يك ميزان 
از اين سياست نفع نميبرند. آنان كه بنا به داليل 
مختلف فرصت بيشتری برای ورود به اقتصاد ايران 
پيدا ميکنند طبيعتاً سهم بزرگتری از اين كيك 
مندی  بهره  اولويت  اينجا  در  ميشود.  نصيبشان 
در  تعارضات  ميکند.  تعيين  را سياست خارجی 
عرصه روابط خارجی با كشورهای غربی، الگوی 
جغرافيايی تجارت خارجی ما را به سمت آسيای 
جنوب شرقی و چين سوق داده است كه در اين 
ميان، چين جايگاهی ويژه يافته است. بهر حال، 
به نظر می رسد كه با توجه به سياست نرخ ارز 
از يکسو و تشديد تعارضات با كشورهای ديگر از 
سوی ديگر، بخش توليد در اقتصاد ما به تدريج به 
كام اقتصاد چين فرو خواهد رفت و ظرفيت ايجاد 

اشتغال به مرور كاهش خواهد يافت.

پایان مطلب
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در س�ده اي به سر مي بریم که هر 
روزه با اخبار بي ش�ماري از پیشرفت 
دانش و فن آوري بمباران مي ش�ویم. 
به طوري که حتا یک گوش�ه ي خالي 
در ذهن آدمي باقي نمي ماند که خیال 
کند هنوز هم چیزي ناشدني است یا 
ممکن اس�ت بشر براي مشکلي هیچ 
راه حلي نداشته باشد. دست کم براي 
م�ا که در کش�ورهاي جنوب به س�ر 
مي بریم، همواره باور بر این اس�ت که 
همه ي س�ئوال ها در آن سوي آب ها 
پاس�خي دارد. حال وقت�ي پاي دانش 
و فني نس�بتاً قدیمي و غیِرپیشرفته 
به میان م�ي آید دیگر کمتر کس�ي 
است که به توانایي بشر امروز در مهار      
بحران ها مش�کوک می ش�ود. از این 
دست است نشر نفت از چاه ماکادو در 
خلیج مکزیک که قریب به یک ماه نه 
تنها مهار نشد که هر روز اوضاع بدتري 
پیدا کرد و در حال حاضر نیز با روشي 
آزمایشي و غیر دائم متوقف شده است 
که هیچ اطمیناني از دوام این وضعیت 

وجود ندارد.

نش��ت نفت از چاه ماکاندو در خلیج 
مکزی��ک از عص��ر روز 20 آوریل در پي 
  BP انفجار در س��کوي حفاري ش��رکت
آغاز و به مدت یک ماه ادامه داش��ت. بر 
اثر انفجار سکوي نفتي دیپ واتر هورایزن                                        
)Deep Water Horizon( 11 نف��ر 
از کاکنان ش��رکت BP ج��ان خود را از 
دس��ت داده، سکو به قعر آب هاي خلیج 
مکزیک فرو رفت. محل نش��ت نفت در 
14 کیلومتري سواحل لوئیزیانا در جنوب 
  BP شرقي آمریکا قرار داش��ت. در ابتدا
میزان انتشار نفت را روزانه 5 هزار بشکه 
اعالم نم��وده بود. رئی��س کمیته انرژي 
کنگره آمریکا با انتش��ار س��ندي ضمن 
متهم کردن بي پي به دروغگویي، میزان 
انتشار نفت را تا 100 هزار بشکه تخمین 
زد. ب��ا این حال برآورد ها میزان انتش��ار 
نفت را در حدود 35 تا 60 هزار بشکه در 
روز نشان مي دهند. در نهایت با توجه به 
انتقال مدیر عاملي شرکت BP  به رابرت 
دادل��ي )Robert Dadly( آمریکایي و 
فشارهاي کنگره، س��نا و دولت آمریکا و 
همینطور گروه هاي فعال محیط زیست، 

پس از یک سلسله تالش هاي بي ثمر سرانجام در 15 
ژوئ��ن با نصب کالهک 68 تني جدیدي به طول 5/5 
متر بر سر چاه در حال نشت، انتشار نفت متوقف شد. 
اما مسئوالن BP از اظهار نظر قطعي درباره ي دایمي 
ب��ودن این راه حل و قابلیت اعتم��اد به آن خودداري 

مي کنند.
 BP عالوه بر خس��ارات مالي هنگفتي که شرکت
براي مهار، پاکسازي و نش��ت روزانه ي هزاران بشکه 
نفت متحمل شد )3 میلیارد و 120 میلیون دالر(، از 
 BP این پس محدودیت هایي نه تنها نسبت به شرکت
که بر تمامي شرکت هاي نفتي اعمال خواهد شد. در 
حال حاضر کمیته ي منابع طبیعي مجلس نمایندگان 
آمریکا طرحي را تصویب کرده که به موجب آن شرکت 
هایي که س��ابقه قابل قبولي در زمینه رعایت مسائل 
ایمني یا زیست محیطي نداشته باشند، مجوز حفاري 
دریاف��ت نخواهند کرد و یک کمیته از کنگره با پیش 
نویس طرحي موافقت کرده اند که  به مدت 7 س��ال 

BP را از حفاري هاي ساحلي منع مي کند.
 اما مهمتر از این خسارات و محدودیت ها، باید به 
تاثیرات مخرب این نشتي در اقتصاد ساحلي شهرهاي 
حاش��یه خلی��ج مکزیک اش��اره کرد. این خس��ارات 
اقتصادي از بنگاه هاي کوچک اقتصادي تا دولت هاي 
محل��ي، فدرال و مرکزي را در بر مي گیرد. مش��اغلي 

گزارش اقتصادی 

شروع مطلب
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چون کشاورزي، باغداري، شکار، هتل داري، ماهیگیري 
و سایر مشاغل کوچک و بزرگي که در حاشیه سواحل 
و در ارتباط با گردشگري شکل گرفته، در آمدزایي مي 
نمایند همگي ازین بحران زیست محیطي متاثر شدند.
 از س��وي دیگر درآمد قابل توجهي که دولت هاي 
محلي، فدرال و مرکزي از مالیات هاي مربوط به صنایع 
محلي و توریسم کسب مي کردند به طرز محسوسي 
رو به کاس��تي گذاردند. ب��راي درک بهتر وضعیت به 
عنوان مش��تي نمونه ي خروار مي توان در جدول زیر 
به ارزش اقتصادي فعالیت هاي پیرامون خلیج مکزیک 
که در اثر نش��ت و انتشار نفت مورد تهدید قرار گرفته 

اند اشاره داشت:) جدول صفحه مقابل(

همانطور که مشاهده مي ش��ود صدمات ناشی از 
نش��ت نفت آنچنان عظیم و سرسام آور است که بنابر 
پیش بینی های میامی هرالد  )Miami Herald(به 
نقل از ناتانیل کارپ )Nathaniel Karp( اقتصاددان 
BBVA ضربه اقتصادی مزبور در حدود 4/5 میلیارد 
دالر خواه��د بود که آثار آن تا م��دت ها ادامه خواهد 
داش��ت. گل��ن بروک��س)Glen Brooks(، رئی��س 
اتحادیه ماهیگیران خلیج، اذعان می دارد که با توجه 
به تخم ریزی ماهیها در اعماق آب که نفت در آنجا ته 
نشین شده اس��ت، در مورد نسل بعدی ماهی ها هم 
نگرانی های جدی وجود دارد. به گفته وی بسیاری از 
این الروها مربوط به ماهی هایی است که 6 تا 10 سال 

دیگر به مرحله صید خواهند رسید.
 بر طبق یک مطالعه میدانی که توس��ط موسسه 
از   )GNO( Greater New Orleans Inc

اتحادیه اقتصادی منطق��ه ای صورت گرفت برخی از 
اشخاص مورد سئوال قرار گرفته تاثیرات این واقعه را 
به لحاظ اقتصادی با توفان دریایی بزرگ سال 2004 
)Hurricane Ivan(، کاترین��ا )Katrina( و رکود 

اقتصادی اخیر مقایسه کرده اند. 
 بر اس��اس نتای��ج این مطالعه ک��ه در نمودار زیر 
آمده است همانطور که دیده می شود 53% )اکثریت( 
مردم خود را نیازمند کمک هایی جهت پوشش دادن 
صدمات ناشی از نش��ت نفت بر کسب و کارشان می 

دانند.
 اگر از تاثیرات مس��تقیم این نش��تی گسترده بر 
توریس��م و ماهیگیری که در ب��اال عنوان گردید فراتر 
روی��م، تاثیرات جانب��ی از جمله اخت��الل در ناوبری 

)Navigation( حم��ل و نقل دریایی، احتمال آلوده 
گی آب آش��امیدنی و کاهش فروش نوش��یدنی ها و 
اغذیه نیز اقتصاد کسب و کار مستقر بر خط ساحلی را 

با خطر مواجه ساخته است.
 لکه های آب تبدیل به مشکالت حادی در ناوبری 
کشتی ها شده است، کشتی های باری از نزدیک شدن 
به لنگرگاه ها اجتناب می کنند و بنابراین شریان های 
جریان اقتصادی منطقه را مسدود می نمایند. با وجود 
 )EPA( اعالم آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا
در خصوص فاصله 49 مایلی نزدیک ترین مدخل آب 
آش��امیدنی از دهانه رود و بعید بودن حرکت طوالنی 
آب به سمت باال، تست های فراوانی جهت جلوگیری 
از آلوده ش��دن آب آشامیدنی به طور مداوم انجام می 
 EPA گیرد که هزینه های فراوان این مونیتورینگ بر

وارد می گردد. 
بر طبق گزارش��ی که توسط دانشگاه میسیسیپی 
جنوبی در 14 ژوئن تنظیم گردیده است میزان فروش 
نوشیدنی و اغذیه نیز به طور واضحی در فاصله می تا 
آگوست 2010 نسبت به 3 سال قبل کاهش یافته که 

در جدول صفحه بعد نمایان است. )صفحه 26( 
ُویس��ین                              کوی��ن  ک��ه  همانط��ور  آخ��ر،  در   
)Kevin Voisin(، قائم مقام موسس��ه ی توس��عه 
صنای��ع غذایی در هوما، در خص��وص این فاجعه می 
گوید "این آغاز یک پایان نیس�ت؛ که آغاز یک 
آغاز دیگر است." بدین تعبیر، او به آینده ای موهوم 
در ارتباط با تاثیرات اکولوژیکی و اقتصادی این فاجعه 
زیست محیطی اش��اره می کند که تاثیری عمیق در 
کسب و کار منطقه داشته، کل ایاالت متحده و به تبع 

گردشگري – گالف كوست

گردشگري    فلوريدا 

گردشگري     آالباما

گردشگري     لوئيزيانا

ماهيگيري تجاري –  لوئيزيانا

ماهيگيري تجاري     گالف كوست

ماهيگيري تفريحي     لوئيزيانا

1. ارزش صنعت گردشگري گالف كوست

2. ارزش صنعت گردشگري فلوريدا

5. مقدار پول خرج شده توسط گردشگران در سواحل آالباما در سال 2008

8. مقدار پول خرج شده توسط مسافران داخلي در لوئيزيانا در سال 2008

11. ارزش صنعت تجاري غذاي دريايي در لوئيزيانا

13. مساحت منطقه اي از خليج مكزيك كه در حال حاضر براي ماهيگيري بسته است

3. درصد كاهش نرخ اشغال هتل ها بين پنساكوال و پاناما سيتي

6. تعداد كارگران تحت حمايت گردشگران در سواحل آالباما در سال 2008

9. مقدار ماليات دريافتي حاصل از سفرهاي داخلي در لوئيزيانا توسط دولت فدرال، ايالت و دولت محلي در سال 2008

12. درصد مقدار غذاي دريايي كه لوئيزيانا نسبت به كل قاره آمريكا بدست آورده است

14. ارزش تجاري غذاهاي دريايي كه صيد آن قرار است در 15 مي آغاز گردد 
15. درصد مقدار غذاي دريايي اياالت متحده كه در گالف كوست بدست مي آيد

16. ارزش صنعت ماهيگيري تفريحي در لوئيزيانا

4. درصد تخميني كاهش نرخ اشغال هتل ها در زمان »روز يادبود« در طول كناره فلوريدا

7. درصد لغو سفر در جزيره دوفين - كه اولين گلوله هاي قير در سواحل آنجا مشاهده شد. 

10. تعداد مناطقي كه از ميان 64 منطقه لوئيزيانا بيش از 100 ميليون دالر درآمد در سفرها در سال 2008 كسب نموده اند

20 ميليارد دالر

60 ميليارد دالر

2.3 ميليارد دل

9.3 ميليارد دالر

2.4 ميليارد دالر

30 درصد

41.000 نفر

1.1 ميليارد دالر

40 درصد

70 درصد

50 درصد

15 منطقه

75.920 مايل مربع
21 ميليارد دالر

20 درصد

1 ميليارد دالر

ادامه مطلب در صفحه بعد
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آن دنیای امروز را به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان متاثر می س��ازد. و این ها تنها 
در صورتی است که بپذیریم با نصب کالهک جدید کل نشتی تحت کنترل در آمده 
است و دست کم از این نقطه نشتی دیگری صورت نخواهد گرفت. این در حالی است 
ک��ه هیچیک از مقامات BP اظهار نظری در خصوص پایدار بودن این راهکار عنوان 
 Green( ننموده اند. در این میان برای جلوگیری از حوادثی اینچنین، صلح س��بز
Peace( در آمریکا اقداماتی را پیش��نهاد نموده است که به عنوان فرجام سخن در 

زیر آورده می شود:
- ایجاد مقرراتی ش��دیدتر در منطقه برای صنایع ذغال س��نگ و نفت به منظور 
ارتقاء سطح امنیت و پاسخگویی در ارتباط با خرابی های احتمالی ناشی از فعالیت 

های آنها
- ایجاد ممنوعیت برای حفاری های جدید در منطقه ی ساحلی

- گذراندن قوانینی در خصوص حرکتی جهش��ی بسوی یک انقالب استفاده از  
انرژی های پاک در آمریکا

May-August Food and Beverage Sales in three 
Coastal Counties: 2007-2010 (est)
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این داستان که به صورت طنز گونه ای به عدم کارآیی ها و نحوه شروع ناکارآیی در منابع انسانی سازمان می پردازد واقعیت موجود 
در بسیاری از سازمانهای عریض و طویل است. 

درک نادرست مسأله و راه حل نامناسب نیز در نهایت موجب از بین رفتن اندک کارآیی موجود که باقی مانده می شود.
مالحظه روند شکل گیری منابع انسانی در سازمانهای با بهره وری پایین و چگونگی تقسیم کارها و تعریف مشاغل بر اساس نیروهای 

موجود از ضعفهای موجود است. این موارد در کنار عدم یافتن و استفاده منناسب از استعدادهای
 )Talent Management( داخلی در نهایت موجب زوال سازمانها می شود.   آیا این داستان برای شما آشنا نیست؟!

اين سمت به جيرجيرك داده 
شد. اولين تصميم او هم خريد 
يك فرش و نيز يك صندلی 
ارگونوميك برای دفترش بود.

اين مس��ئول جديد يعنی جيرجيرك هم به يك 
كامپيوتر و يك دستيار شخصی كه از واحد قبلی اش 
آورده بود، به منظور كمك به برنامه بهينه سازی 

استراتژيك كنترل كارها و بودجه نياز پيدا كرد.

اكنون واحدی كه مورچه در آن كار  
می كرد،  به مكان غمگينی تبديل 
شده بود كه ديگر هيچ كسی در آنجا 

نمی خنديد و همه ناراحت  بودند.

در اين زمان بود كه جيرجيرك، رئيس 
يعنی شير را متقاعد كرد كه نياز مبرم 
به ش��روع يك مطالع��ه درخصوص 

سنجش شرايط محيطی دارد.

با مرور هزين��ه هايی كه برای 
اداره واحد مورچه مي شد، شير 
فهميد كه بهره وری بسيار كمتر 

از گذشته شده است.

بنابراين او جغدی كه مشاور 
شناخته شده و معتبر بود را 
برای مميزی و پيشنهاد راه 
حل اصالحی استخدام نمود.

جغد س��ه ماه را در آن واحد گذراند و با 
يك گزارش حجيم چند جلدی باز آمد. 
نتيج��ه نهايی اين بود: "تع��داد كاركنان 

بسيار زياد است".

حدس م��ی زنيد 
كه  كس��ی  اولين 
ش��ير اخراج كرد 

چه كسي بود؟

مسلما مورچه! چون او 
عدم انگيزه اش نشان 
داده و نگ��رش منفی 

داشت.

تصميم  اولي��ن 
سوس��ك    راه 
اندازی دس��تگاه 
و  ورود  ثب��ت 

خروج بود.

او همچنين برای 
نوش��تن و تايپ 
به  گزارش��اتش 
كمك يك منشی 

نياز داشت.

بنابراين فكر كرد كه اگر مورچه 
ميتواند بدون هيچ گونه سرپرستی 
بدي��ن گونه توليد كن��د، پس با 
داشتن يك سرپرست حتما ميزان 
توليدش بسيار باالتر خواهد رفت.

او بدين منظور سوسكي 
را كه تجربه بسيار زيادی 
در سرپرستی داشت و به 
عالی  گزارشات  نوشتن 
شهره بود، استخدام كرد.

مورچه ه��ر روز صبح زود 
سر كار می رفت و بالفاصله 
كارش را شروع می كرد و 
با خوشحالی به ميزان زيادی 

توليد می كرد.

رئيس��ش كه يك شير 
ب��ود، از اينك��ه می ديد 
مورچه م��ي تواند بدون 
سرپرستی بدين گونه كار 
كند، بسيار متعجب بود.

عنكبوت��ی ه��م 
مديريت بايگانی 
تماس��های  و 
تلفنی را بر عهده 

گرفت.

شير از گزارشات سوسك لذت 
برده و از او خواست كه نمودارهايی 
كه نرخ توليد را توصيف می كند 
تهيه نموده كه با آن بشود روندها 

را تجزيه و تحليل كند. 

او از يك مگس 
ب��رای مديريت 
تكنولوژی  واحد 
اطالعات استفاده 

كرد.

مورچه زمانی كه بسيار بهره 
ور و راح��ت بود، از اين حد 
افراطی كاغذبازی و جلساتی 
كه بيشترين وقتش را هدر 

مي داد متنفر بود.

ش��ير به اين نتيجه رس��يد 
كه زمان آن فرا رسيده كه 
شخصي را به عنوان مسئول 
واحدی ك��ه مورچه در آن 

كار می كرد را معرفی كند.

سوس��ك  بنابراي��ن 
ك��ه  ش��د  مجب��ور 
كامپيوتر جديدی به 
دس��تگاه  يك  همراه 

پرينت ليزری بخرد.

گزارش اقتصادی 
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ب�ا ای�ن هم�ه پتانس�یل ه�اي ژئوپلتیک و 
ژئواکونومیک،  در بلند مدت قافیه را نبازیم!

این مقاله را با یک س��ؤال آغ��از مي کنیم. جایگاه 
ایران در منطقه چگونه است؟ به نظر ما که 13 سال در 
عرصه مطبوعات کشور قلم زده ایم، تحقیق کرده ایم 
و مطالعات بین المللي انجام داده ایم، یقیناً مي توانیم 

وضع بهتري در اقتصاد منطقه داشته باشیم.
همین االن هم وضعمان از بس��یاري کش��ورهاي 
منطقه بهتر اس��ت و خدا را شکر مي توانیم ادعا کنیم 
جزو اولي ها هستیم. با این وضع ما که نگاهمان به افق 
هاي دور اس��ت، الزم است بیشتر به پتانسیل هایمان 
تکیه کنیم. مثالً کشور ما از بُعد محصول ناخالص داخلي 
)GDP( در قیاس با بسیاري از کشورهاي منطقه رتبه 
باالیي دارد، اما هنوز کشورهایي نظیر ترکیه و عربستان 

را در این رقابت باید پشت سر بگذاریم.
 

کشور ما از منابع زیادي بهره مي برد که مي تواند از 
آنها براي توسعه اقتصادي خود استفاده کند. منابع نفت 
و گاز یکي از این ظرفیت ها محسوب مي شوند که اگر 
چه در خالل این س��ال ها همواره از قطع وابستگي به 
این منابع سخن گفته ایم، اما یادمان باشد که منظور 
از عدم وابستگي، کاهش بهره گیري نا مطلوب از منابع 

است.
به راس��تي چقدر دیگر بای��د هزینه کنیم تا عادت 
وابستگي به درآمدهاي نفتي را ترک کنیم و نگاهمان 
به پتانس��یل هاي دیگري در کشور معطوف شود؟ آیا 

وقت آن نرس��یده که برگ هاي برنده 
دیگ��ري را هم در منطقه رو کنیم؟ آیا 
وقت آن نرسیده که به منطقه و جهان 
نشان دهیم که تواني غیر از منابع نفتي 
و گازي هم داریم؟ به اعتقاد ما، نیروي 
کار مستعد، بخش خصوصي متعصب، 
پتانس��یل هاي کش��اورزي و صنعت، 
ص��ادرات غیرنفتي، ج��ذب محترمانه 
سرمایه گذار اعم از داخلي و خارجي و 
ده ها فاکتور دیگر که هر کدام مزیتي در 
جهت رشد و رونق اقتصادي به حساب 
م��ي آیند، برگ هاي برنده کش��ورمان 

محسوب مي شوند.
تحقیقات »اقتصاد ایران« نشان مي 
دهند تراز بازرگاني کشورمان در پایان 
سال جاري معادل 17/68 میلیارد دالر 
خواهد بود که اگر صادرات نفتي و گازي 
- که مع��ادل 65/96 میلیارد دالر مي 
شود – را از آن کسر کنیم، تراز بازرگاني 
غیرنفتي ما معادل منفي 48/28 میلیارد 
دالر خواهد بود که نگران کننده است. 
صادرات غیرنفتي ایران اندک اس��ت و 
سهم کشور در اقتصاد منطقه ناچیز. به 
همین دلیل است که نگرانیم. نگران از 
دست رفتن فرصت ها، نگران از دست 
رفتن امکانات، سرمایه ها و فرصت ها. 
ترکیه، همس��ایه غربي ای��ران که نه از 

منابع نفتي آنچناني بهره  مند است و نه از 
منابع گازي زیادي س��ود مي برد، در هر دو 
شاخص GDP جاري و GDP به شاخص 
قدرت خرید، رتبه اول منطقه را از آن خود 

کرده است. 
به طور قط��ع این مهم تنها در س��ایه 
بهره مندي صادرات غیرنفتي این کشور به 
ارمغان آمده اس��ت و نش��ان از سهم باال در 
اقتصاد و تجارت منطقه دارد. درست است 
که طي س��ال هاي اخیر، کشورهاي غربي 
با انواع فشارهاي اقتصادي و سیاسي، سعي 
در به انزوا کش��اندن کش��ورمان در جامعه 
جهاني داشته اند، اما این دلیل نمي شود که 
بخواهیم تمام کاسه  کوزه هاي عقب ماندگي 
اقتصادي و تجاري کش��ور را بر سر تحریم 
بشکنیم. ما در بهره مندي از پتانسیل هاي 
کشورمان ُکند عمل مي کنیم و از موقعیت 
ایران در منطقه اس��تفاده نمي کنیم. براي 
نمونه بنگرید به نقش ایران در سازمان هاي 
منطقه اي. کشورمان اگر چه یکي از اعضاي 
مهم کارتل پُرقدرت اقتصادي-سیاسي اُپک 
اس��ت، اما در تصمیم سازي هاي تجاري و 
اقتصادي منطقه نقش پُر رنگي را ایفا نمي 
کند و تنها به یک فروشنده کاالي خام بدل 
گردیده است. عالوه بر این، سهم تجارتمان 
در بازارهاي منطق��ه اي هم چنگي به دل 
نمي زند و در قیاس با روند صعودي تجارت 

شروع مطلب

گزارش اقتصادی 

منبع: ماهنامه دنیای اقتصاد
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قدرت هاي اقتصادي منطقه، روند ُکندتري را به خود 
اختصاص داده است. 

 ،)WTO( بر اساس گزارش سازمان تجارت جهاني
حجم تجارت کش��ورهاي منطقه خاورمیانه و ش��مال 
آفریقا در پایان س��ال 2009 در ح��دود 2 هزار و 284 
میلیارد دالر بوده است که کشورمان با تجارت 137/95 
میلیارد دالري خود در این س��ال، تنه��ا 6/03 درصد 

تجارت منطقه را در اختیار داشته است. 

غفلت از دهکده جهاني
جهت بررسي عوامل عدم دستیابي ایران به اهداف 
تج��اري منطقه اي خود، موارد متع��ددي وجود دارند 
ک��ه یکي از آنها عدم الحاق به WTO اس��ت. در این 
خص��وص باید به این مطلب اذع��ان کنیم که اگر چه 
عدم الحاق کش��ورمان به سازمان تجارت جهاني تا به 
امروز سبب شده بتوانیم تعرفه هاي باالیي را بر کاالهاي 
وارداتي کشورهاي خارجي، اعمال نماییم و از این طریق 
- ج��داي از آن که رفاه مص��رف کننده را کاهش داده 
ایم - توانسته ایم از برخي صنایع نیمه جان و البته کم 
بازده داخلي حمایت کنیم، اما به این مسأله توجه نکرده 
ایم که عدم اتصال به دهکده جهاني، سبب شده است 
کش��ورهاي دیگر هم براي وارد کردن کاالهاي ایراني، 
تعرفه هاي س��نگیني را اعمال کنند که از این منظر، 

توان صادراتي کشور تحلیل رفته است. 
ع��الوه بر این، ب��راي این که کش��ورمان بتواند به 
عضویت دایم این س��ازمان درآید، باید هزینه هایي را 
 WTO هم در قبال این عضویت به کش��ورهاي عضو
بپردازد، حال آن که عدم عضویت در این پیمان، خود 
هزینه هاي بیش��تري را - به دلیل تنزل حجم تجارت 
جهان��ي - براي کش��ورمان ب��ه دنبال داش��ته و دارد. 

همچنین تفکر برخي از مسؤوالن در سال 
هاي گذشته که تحلیل درستي از سرمایه 
گ��ذاري خارجي نداش��ته ان��د به تنزل 
حساب سرمایه کشور منجر گردیده که 
این مسأله تأثیر زیادي در عدم پیشرفت 
تجاري ایران در منطقه داش��ته است. به 
طور قطع جهت بي اثر کردن تحریم هاي 
غرب، کشورمان باید امتیازهاي جذابي را 
براي سرمایه گذار خارجي در نظر بگیرد 
و با تبلیغات گس��ترده، بتوان��د از ثروت 
خارجیان جهت رشد اشتغال و تولید و در 
نهایت ثروت سازي در ایران استفاده کند 
که این امر به توسعه محصوالت صادراتي 
و کسب س��هم بیشتر در اقتصاد منطقه 
مي انجامد. معضل عدم حضور س��رمایه 
گذار بخش خصوص��ي - اعم از خارجي 
و داخلي – خود از تفکر نابجاي دیگري 
به نام اقتصاد دولت محور شکل مي گیرد 
که هنوز پس از گذش��ت 3 دهه، شاهد 
عزم جّدي دولت در عرصه رقابت با بخش 

خصوصي هستیم. 
رفع موانع قانوني – که در سال هاي 
اخیر شاهد بهبود آنها نبوده ایم – یکي 
از ابزارهایي اس��ت که م��ي تواند انگیزه 
بخش خصوصي داخلي و خارجي را براي 
سرمایه گذاري در بخش هاي اقتصادي 

افزایش دهد.
عدم بهره مندي از واحدهاي تحقیق 
و توس��عه واقعي  که در سال هاي اخیر، 
بیش��تر به یک مس��أله کلیش��ه اي در 

مطالعات بازاریابي ایران تبدیل شده است، 
از دیگر دالیل عدم رشد فزاینده صادرات 
غیرنفتي ایران است. واحدهاي تحقیق و 
توسعه با شناخت بازار هدف، بنگاه تولیدي 
را در ارای��ه محصولي که مصرف کننده به 
آن نی��از دارد کمک مي کنند و در نتیجه 
بنگاه در فروش محصول خود با مش��کل 
مواجه نمي ش��ود، این در حالي است که 
بس��یاري از تولید کنندگان و بنگاه هاي 
اقتصادي ما نه تنها در منطقه که حتي در 
داخل کش��ور هم با مشکل فروش کاال و 

خدمات مواجه اند. 

در ح��ال حاضر که 16 س��ال به افق 
1404 باقي مانده، کش��ورمان متناسب با 
اهداف این اف��ق حرکت نمي کند. نگران 
کننده تر آن که رقباي منطقه اي با سرعت 
زیادي در حال پیشرفت و ترقي اقتصادي 
هستند و روز به روز سهم بیشتري از اقتصاد 
منطقه را از آن خود مي نمایند. قطعاً اگر 
با این روند به حرکت خود ادامه دهیم، نه 
تنها موقعیت اول منطق��ه را در 1404 به 
دست نمي آوریم که حتي از رتبه کنوني 
هم تنزل خواهیم کرد. یقین داشته باشیم 
که با رقباي پُرقدرتي طرف شده ایم و براي 
دستیابي به اهداف متعالي سند چشم انداز 
باید بی��ش از اینها تالش کرد، >وگرنه در 
این کالف س��ر در گم رقابتي کشورهاي 

جهان، قافیه را باخته ایم. 
تجارت در منطقه )2009(

صادرات
0/189
0/175
1/111
0/75

1/70تجارت در منطقه )2009( 

5/66
1/66
4/62
1/54
5/49
2/38
9/33
3/33
6/20
7/19

واردات
6/15
4/34
7/7
3/14
5/6
2/5
1/9
6/15
1/16
4/3
2/9
2/3
5/3
8/4
8/2

صادرات
1/19
1/16
6/13
1/13
9/9
8/9
2/9
5/6
5/3
6/1
5/1
4/1
2/1
3/0
3/0

کشور
بحرین
مراکش
سودان
سوریه

ازبکستان
ترکمنستان

یمن
اردن
لبنان

قرقیزستان
قبرس

تاجیکستان
ارمنستان
افغانستان

غزه

واردات
2/93
1/121
8/204
8/36
8/67
5/37
5/43
9/24
5/62
5/26
4/7
3/13
4/56
3/53
0/23

کشور
عربستان
امارات
ترکیه
الجزایر
ایران

قزاقستان
عراق
قطر

رژیم صهیونیستی
کویت

آذربایجان
عمان
مصر

پاکستان
تونس

پایان مطلب
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موج جدید پیشرفت های علمی شرکت های نفتی 
را قادر ساخته اس��ت که در عمیق ترین نقاط دریا به 

کاوش و بهره برداری از منابع نفت بپردازند.

اولین چاه دریایی در حوزه نفتی در نزدیکی ش��هر 
باکو در کشور آَّذربایجان کنونی با خاک ریزی در بخش 
کم عمقی از دریای خزر حفر ش��د ودر سال 1923 به 

بهره برداری رسید.
در م��اه اکتبر س��ال 1947 گروهی از 
مهندسان یک شرکت امریکایی برای اولین 
بار چاه نفت��ی را در دریا حفر کردند که از 
ساحل قابل رویت نبود.این پروژه در هفده 
کیلومتری ساحل لویزیانا در خلیج مکزیک 
با اس��تفاده از یک سکوی حفاری به اندازه 
یک زمین تنیس و به کمک چند ش��ناور 
به جا مان��ده از جنگ جهانی دوم به انجام 
رسید. عمق آب در محل استقرار این دکل 

4.6 متربود. 

درس��ال 2005 همان ش��رکت جدید 
ترین سکوی نفتی دریایی اش را در فاصله 
300 کیلومتری س��احل جنوب ش��رقی 
لویزیانا مس��تقر کرد. این س��ازه شش صد 
میلیون دالری درعمق 1500 متری به کف 
دریا مهار ش��ده اس��ت و شامل یک تیرک 
اس��توانه ای زیر آبی ب��ه وزن 13600 تن 
است که سکوی 9800 تنی را بر روی آب 

ثابت نگه داشته است.

در سال 2007 شرکت "بی پی" سکوی 
نیم��ه غوط��ه ور "آتالنتی��س" را به وزن 
58700 تن ساخت و آن را در عمق 2150 
متری به بستر دریا متصل کرد. این سکو در 
زم��ان خود ازاین لحاظ رکورد دار بود. ولی 
این رکورد دوام چندانی نداش��ت. در سال 
2008 شرکت شل  قسمت زیرآبی 22000 
تنی سکوی موسوم به "پردیدو" را از کارگاه 
س��اخت آن در کش��ور فنالن��د ب��ه منزل 
جدیدش در س��یصد و بیست کیلومتری 
س��احل تگزاس یدک کرد. "پردیدو" که با 

دکل استوانه ای زیر آبی 
اش ارتفاعی نزدیک به 
برج ایفل دارد در عمق 
2400 مت��ری با زنجیر 
به ک��ف دری��ا متصل 

ش��ده اس��ت و به چاه های نفت اطراف خود که پایین 
ت��ر و در عم��ق 2900 متری قرار دارند، وصل اس��ت. 
این س��کوی س��ه میلیارد دالری که در آخرماه مارس 
امس��ال به بهره برداری رسید عالوه بر حفاری چاه می 
تواند مواد اس��تخراج شده را تا شعاع پنجاه کیلومتری 
گردآوری، فرآوری و صادر کند. ظرفیت تولید آن روزانه 
یکصد هزار بشکه نفت و بیست میلیون فوت مکعب گاز 

طبیعی است و برای بیست سال کار طراحی شده است. 
اما از لح��اظ بزرگی و ظرفیت تولید باید گفت که 
س��کوی غول آس��ای 130000 تنی "تان��در هورس" 
متعلق به شرکت "بی پی" با ظرفیت تولید 250000 

بشکه در روز در مقام اول جهان قرار دارد.  
 افزایش چش��مگیر قیمت نفت در دهه گذشته و 
همزمان با آن پیشرفت های فنی در سال های اخیر از 

یک طرف و رش��د گرایش های ملی گرایانه در کشور 
ه��ای صاحب منابع ان��رژی از طرف دیگر انگیزه های 
الزم را برای شرکت های خصوصی فراهم کرده است 
که برای دس��تیابی به منابع نف��ت و گاز به کاوش در 
آب های عمیق و دوردست دریا بپردازند. اما دسترسی 
ب��ه این منابع عظیم با چالش های عظیمی نیز همراه 
است. نخست اینکه لوله های مورد استفاده در حفاری 

دریایی که تک تک به هم قفل می شوند 30 کیلو گرم 
در متر وزن دارند. هر چه عمق آب بیش��تر باشد وزن 
لوله ها نیزبیشتر شده و در نتیجه برای حفظ تعادل به 
سکوی بزرگتری نیاز است. امروز استفاده از سکوهای 
هرچه بزرگتر و کش��تی های حفاری – ش��ناورهای 
عظیم��ی که حتی از س��کوهای نفتی مهارش��ده نیز 
بزرگترن��د- ام��کان کار در عمق های بیش��تر را برای 

شرکت ها فراهم کرده است.
 چالش دیگری که طراحان تجهیزات 
و مهندسان تولید در تالش برای رساندن 
نفت به س��طح آب با آن روبرو می شوند، 
فشارباالی آب درچندین کیلومتری عمق 
دریاس��ت. در س��کوی "پردی��دو" روش 
نوظهوری به نام سیستم تقویت فشار زیر 
آبی به کار گرفته شده است. در این روش، 
با اس��تفاده از پمپهای برقی، فشار نفت را 
تقویت می کنند به طوریکه دو کیلومتر 
فاصله تا س��طح آب را سریع تر طی کند. 
دیگر اینکه  برای کاهش تعداد "رایزر" ها، 
یا همان لوله هایی که مواد را از سر چاه به 
سطح آب منتقل می کنند، تجهیزاتی در 
کف دریا نصب می ش��ود که جریان نفت 
چندین چاه را با هم ادغام کرده و پس از 
جداسازی نفت و گاز در کف دریا هر کدام 
را فقط با یک لوله به س��کوی مستقر در 

سطح آب می رسانند.
با وجود شرایط نامس��اعد کار در زیر 
دریا در س��ال های اخیر ش��اهد چندین 
اکتش��اف بزرگ درآب ه��ای عمیق بوده 
ایم. در س��ال 2007 ش��رکت "پتروبرز" 
غ��ول نفت��ی برزیل با اعالم خبر کش��ف 
حدود هشت میلیارد بشکه نفت در 240 
کیلومت��ری س��احل ریودوژانی��رو دنیا را 
شگفت زده کرد. این حوزه نفتی در زیر دو 
هزار متر آب، س��ه هزار متر شن و سنگ 
به عالوه یک الیه دو هزار متری نمک قرار 
دارد و به عنوان بزرگ ترین کشف دریایی 
بالقوه شناخته شده اس��ت. عالوه بر این 
اکتشافات جدیدی نیز در آب های بسیار 
عمیق سواحل آنگوال، سیرالیون، نیجریه و 
خلیج مکزیک صورت 

گرفته است. 
 ت��ا همی��ن چند 
س��ال پیش عملیات 
اکتشاف نفت از عمق 
شش��صد متری دریا فراتر نمی رفت. این محدودیت، 
به گفته کارشناسان، بیشتر ناش��ی از دشواری کاوش 
در آب های عمیق بود. گرچه امکانات س��خت افزاری 
برای بیرون آوردن نفت از اعماق دریا از قبل هم وجود 
داش��ت اما معضل اصلی تعیین دقی��ق محل حفاری 
برای رس��یدن به نفت بود. به قول کارشناس��ی از یک 
شرکت نفتی برای اینکه از دشواری های حفاری در دریا 

شروع مطلب

گزارش اقتصادی 
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تصوری پیدا کنید یک سکوی بزرگ نفتی را به صورت 
قوطی کبریتی تجسم کنید که روی بام ساختمان دو 
طبقه ای قرار گرفته باشد که طبقه باالی آن پر از آب 
و طبقه زیرین پر از سنگ، شن و در بعضی موارد نمک 
باشد. رساندن مته حفاری به منبع نفت مانند آن است 
که بخواهیم با استفاده از یک تار مو سکه ای را در زیر 
آن ساختمان هدف قرار دهیم. تاوان خطا نیزسنگین 

است. اهمیت موضوع زمانی مشخص می 
ش��ود که بدانیم طبق یک محاس��به سر 
انگشتی در این صنعت هزینه حفاری یک 
چاه خشک )چاهی که به نفت نرسد( بین 
صد تا دویست میلیون دالر است. با وجود 
چنی��ن هزینه های س��نگین و محدوده 
خط��ای اندکی که ذکر ش��د باید از قبل 
به طوردقیق بدانن��د که در چه نقطه ای 
بایس��تی حفاری انجام شود. در این حال 
دس��تاورد های جدید عل��م کامپیوتر در 
مرحله اکتشاف به یاری کارشناسان آمده 
است. کارشناسان با استفاده از داده های 
دقی��ق کامپیوتری از ترکیب و س��اختار 
ش��کل بندی های زمین شناسی در زیر 
بستر دریا مطلع می شوند و وجود ذخایر 
نفت در مناطق م��ورد مطالعه را با دقت 
مش��خص می کنند.برای به دست آوردن 
تصویر س��ه بعدی از الی��ه های زمین در 
زیر کف دری��ا،  دهها قایق لرزه نگاری به 
طورش��بانه روزی بر روی آب در حرکت 
اند و درهر 10 تا 15 ثانیه به شلیک امواج 
صوتی می پردازن��د. این عمل درچندین 
مرحله و از زوایای مختلف انجام می شود. 
حدود 25000 عدد گیرنده مخصوص به 
نام "هایدروفون" با چند کیلومتر فاصله از 
قایق ها امواج برگشتی را دریافت میکنند. 
انبوه��ی از داده ه��ا ب��رای پ��ردازش به 
کامپیوتری با سرعت فوق تصور داده می 
ش��ود. به طور مثال کامپیوتر شرکت بی 
پی قادر به انجام 270 تریلیون محاس��به  
در ثانی��ه اس��ت. حاص��ل ای��ن عملیات 
تصویرهایی س��ه بعدی است که بایستی 

توسط کارشناسان بررسی شود.
 اگر کارشناس��ان 
پس از مطالعه تصاویر 
تش��خیص دهند که 
ام��کان دس��تیابی به 
نفت زیاد است آن گاه 

شرکت ها فرایند حساس حفر چاه اکتشافی را آغاز می 
کنند. در خالل حفاری، س��یال مخصوصی به نام گل 
حفاری از راه لوله های متصل به مته به درون چاه تلمبه 
می شود تا نخاله ها را از چاه خارج کرده، مته را خنک 
کند و فشار درون چاه را در محدوده معینی ثابت نگه 
دارد. اگر فشار گل حفاری کافی نباشد نیروهای وارده 
از طرف س��یال ها و گازهای زیرزمینی بر روی دیواره 

چاه باعث ریزش آن می ش��ود. از طرف دیگر اگر فشار 
خیلی زیاد باش��د می تواند باعث گسترش خلل و فرج 
موجود در دیواره و فرار گل حفاری به درون آنها و عدم 

برگشت مواد شود. 
در روش س��نتی، کارشناس��ان برای تخمین فشار 
مورد نیاز، پس از شروع عملیات حفاری، سنگ و خاک 
برگش��تی از درون چاه را مورد آزمایش قرار می دادند. 

ولی این دانشی ناقص بود و هنگام رسیدن مته به الیه 
زیرین نمک، محاسبات به هم می ریخت. اختالف فشار 
فاحش بین الیه های س��نگ و نمک باعث می شد که 
هنگام عبور مته از یک الیه به الیه ای دیگر، نگه داشتن 
فش��ار در محدوده مجاز  دشوار تر شود. خالصه اینکه 
حت��ی با وجود انبوه داده های لرزه نگاری، تش��خیص 
دادن مرز بین الیه های س��نگ و نمک از فاصله چند 

کیلومتری، تقریبا کاری غیرممکن است.
اما به تازگی، وضع درحال تغییر است. ابداع ابزارها 
و سیستم های ارتباطی جدید امکان گردآوری و ارسال 
فوری اطالعات از درون چاه را فراهم کرده است. اکنون 
ش��رکت ها به جای آنکه با یک برنامه از پیش تعیین 
شده کار حفاری را شروع کنند، از ابزارهای اندازه گیری 
برای تعیین فش��ار، دما، لرزش و مقاومت الکتریکی در 
خالل حفاری استفاده کنند. معموال حس 
گرهایی که همراه مته به عمق چاه فرستاده 
ش��ده اند داده ها را به صورت موج یا پالس 
هایی به گل حفاری منتقل می کنند. این 
ام��واج توس��ط گل حفاری به س��طح آب 
منتقل شده و کارشناسان با استفاده از داده 
های مفی��د آن لحظه به لحظه از وضعیت 
داخ��ل چاه با خبر می ش��وند. این ابزار ها 
بخصوص برای حف��اری چاه های انحرافی 
بسیار ارزشمند هستند زیرا ضمن تعیین 
جنس خ��اک، موقعیت و زاویه پیش��روی 
مته را نیز مشخص می کنند. مهندسان با 
دریافت پیوس��ته داده ها در خالل حفاری 
قادرند پارامتر هایی از قبیل سرعت مته را 
تنظیم کنند. به گفته یکی از کارشناس��ان 
ش��رکت نفت ش��ل: امروز ابزارهای جدید 
ان��دازه گیری حفاری چاه های��ی را امکان 
پذیر ساخته است که پنج سال پیش حتی 

فکرش را هم نمی کردیم. 
ن��وآوری در زمینه تکنیک های اندازه 
گیری ه��م زمان ب��ا حفاری ه��م چنان 
ادامه دارد. ظهور هر تکنیک جدید باعث 
اکتش��اف نف��ت در جا های س��خت تر و 
س��خت تر می شود. با کاهش تعداد حوزه 
های بزرگ، ش��رکت ها به بهره برداری از 
حوزه های کوچکتر و کم اهمیت تر روی 
م��ی آورند. البته صنعت نفت همیش��ه با 
کش��ف منابع جدید باعث ش��گفتی شده 
اس��ت که به طور نمونه می توان از کشف 
حوزه های بزرگ نفتی در خلیج مکزیک، 

سواحل برزیل نام برد. 
اوض��اع هر طور که پیش ب��رود، تاریخ 
نشان می دهد که تکنولوژی درتعیین برنده 
و بازنده در صنعت نفت 
نقش��ی قاطع دارد. در 
س��ال های دهه چهل 
میالدی چهار ش��رکت 
امریکای��ی با هم متحد 
شدند و ش��رکتی را تش��کیل دادند به نام  آرامکو که 
اکنون ش��رکت نفت دولتی عربستان صعودی و مالک 
بزرگترین ذخایر نفت جهان است. در ابتدا حق اکتشاف 
نفت در پادش��اهی سعودی  به شرکت ایران و انگلیس 
سابق )بی پی کنونی( سپرده شده بود ولی آن شرکت 
آن را نپذیرفت زیرا زمین شناسان اش در گزارش خود 

امکان کشف نفت را در آنجا را ناچیز دانسته بودند.

پایان مطلب
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Futures Market

Tehran Stock Exchange (TSE) began trading of single stock futures, as a new investment instrument, with two listed 
most-actively traded companies on 25 July 2010. This number reached to 8 companies at the end of August 2010.

End of Article
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Cash Market

For 23 trading days in August 2010, TSE evidenced transactions in 13,087 
million shares and rights worth $2,123 million. These figures demonstrate 

117 and 102 percent increase related respectively to the volume and the 
value of trades over the previous month.

Total market capitalization as of end August 2010, reached to $ 80,766 
million, shows 12.8 percent increase as compared to the previous month 
($71,604 million in August 2010). The market capitalisation on the Tehran 
Stock Exchange increased by 37.63 percent from the beginning of this year.

The number of trades was 300,700 for the August. The figure indicates 37 
percent increase compared to the previous
month (219,442 in July 2010).

All of the main indices increased more than 12 percent from the start of August. 
TEDPIX as the broad index of TSE grew 60 percent from the beginning of 
2010 and reached to 73,055 point.

TSE also introduced a new blue chip index (TEFIX 30) on 22 August 2010 
that increased 6.05% during 8 trading days.

1. TSE Price Index
2. TSE Dividend & Price Index
3. TSE 50 Most Active Companies Index
4. TSE Free float Adjusted TEPIX (launched from April 2009 with the base of 10,000 and has been displayed from August)

MOnthly BUllEtIn
August 2010

Reported By Tehran Stock Exchange

Business Economic 

Start Article
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Dubai

Most banks in the UAE have stopped money 
transfers there after the latest round of 

sanctions on the country, bankers said on Sunday.

A Dubai-based Iranian businessman claimed that 
the latest sanctions have halved trade with Dubai, 
an important re-export centre for Iranian goods.
"We stopped transfers to Iran in all currencies in 
July," an executive from an international bank, who 
spoke on condition of anonymity, said.
A banker said that transfers to Iran in dollars and 
euros are now forbidden, and have become "very 
difficult, if not impossible, in dirhams".

"Transactions by Iranian clients are closely 
monitored," the banker said, adding that certain 
activities by Iranian clients, such as transfers to Asia 
to purchase goods, are sometimes blocked.
Accounts closed.
"We used to deal with some banks in Tehran, but 
now it is almost impossible," the banker said.
Bank accounts of some Iranian clients have been 
closed recently, he added.

"The volume of trade between Dubai and Iran has 
been reduced by 50 per cent compared to before 
the latest round of sanctions, mainly due to bank 
restrictions," said Morteza Masoumzadeh, vice-
president of the Iranian Business Council in Dubai.
"There are more restrictions, and things are getting 
more complicated" because of the latest sanctions, 
he said.

"For example, businessmen can no longer "open 
a letter of credit to overseas suppliers if the port of 
discharge is an Iranian port", he added. UAE officials 
said last month that the country has begun taking 
steps to implement the latest UN sanctions against 
Iran in June.

The UAE central bank ordered the freezing of 41 
bank accounts because of the sanctions on Iran, 
according to the a local media report.
Dubai has also reportedly closed down the offices 
of 40 firms that were suspected of breaching the 
sanctions.
Iran is a significant UAE trading partner, with trade 
volume between it and Dubai alone estimated 
at about $10 billion a year, mostly imports to the 
emirate.
There are about 400,000 Iranians living in the UAE.

Restrictions have halved volume of 
trade with Dubai, Iran Business Council 
official claims

Interview
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industry.

In his comments, 
Shaikh Al Qasimi 
remarked that if the 
petrochemical industry 
was not supported by 
the government, it would 
be tough for investors to 
develop such projects.
"The petrochemical 
sector is 75 per cent 
controlled by the 
government and 25 per 
cent by sharholders. 
It would be very 
challenging to invest in 
projects when you don't 
have enough capital, 
have to import the labour 
force and are investing in 
a consumable market," 
Al Qasimi said.

Lieutenant General Dahi 
Khalfan Tamim, Dubai 
Police Chief and Head 
of the Government's 
Budget Committee, 
said: "Above all, we 
should regain investors' 
confidence in the 
market and allow them 
to pursue their projects.
"Psychological security 
for investors in the UAE 
market is missing. The 
bad image of some 
of the companies' 
management and their 
fragility, which has been 
shown up during the 
crisis, means a revamp 
is required."

Mohammad Al Tuwaijri, 
HSBC's Head of 
Global Banking and 
Markets, Middle East 
and North Africa, said 
that the Gulf markets 
and economies were 
the focus of the world. 
With its oil reserves and 
sovereign funds the 
Gulf will remain the best 
destination for investors, 
he said.
"There is no alternative," 
he concluded.

Cyrus the Great (580 - 529 BC) is a soaring figure in the history of mankind. Known as 
the "Father of the Iranian Nation", he was the first world leader to be referred to as 

"The Great". 
He founded the Persian Empire, the first empire in the world, under the Achaemenid 
dynasty in the sixth century B.C. by uniting the two Iranian tribes, the Medes and the 
Persians. He further extended the Persian Empire under his leadership from India to the 
Mediterranean Sea by embracing all previously civilized states in Middle East, South East 
Europe, North East Africa and much of Central Asia in order to form the most powerful 
state in the world before its conquest by Alexander the Great two centuries later.  
Cyrus the Great dramatizes the benevolent and visionary styles of leadership through his 
innermost desire to promote peace and harmony among mankind and provide rewarding, 
secure and comfortable living for his subjects. His opponents were aware that he was a 
lenient ruler and they did not fight him with desperate courage which men demonstrate 
when their only choice is to kill or to die. 
He believed that true leadership requires a man to train himself to be both brave and 
ethical in order to earn people's loyalty by acting for their safety and interest, sharing the 
glories with them, and finally helping them to become all they ought to be. 
He also believed that governance and wealth could last for a life time as long as they 
are preserved by ethical principles and constant care of the people. Cyrus the Great 
dreamt of an empire in his mind long before he began to make the Empire a reality.  His 
clear and calculating yet compassionate mind to secure the well-being of all around him 
distinguishes his style from other leaders. Vil Dorent regarded him as the most amiable of 
all the conquerors who founded his empire upon generosity and benevolence. 
As a military leader and head of state he formulated a successful model for centralized 
administration based on diversity in counsel and unity in command. He was the first to 
create a federation system and multiculturalism by promoting the coexistence and peaceful 
cohabitation of different peoples. Many nations and civilizations under his command, from 
different backgrounds and cultures, were united to form the Great Persian Empire of 
the Achaemenid dynasty. The nations under his command had certain freedom within 
their own states including customs, language and religion. The King of kings acted as a 
supreme arbiter and ruled the Empire through efficient civil and communication systems 
by uniting nations under four major and uniform principles of Central Government i.e. 
Military, Foreign policy, Common Language and Currency.  
Cyrus has left a lasting legacy on human kind which is far beyond a triumphant conqueror 
and a superb warrior. In addition to prosperity for his land of Iran,  Cyrus liberated all 
captive people in Babylon, including the Jewish tribe, after the conquest of the city. He 
further issued a decree to allow the Jewish people to return to their homeland and helped 
them to rebuild their temple there. In the Cyrus Cylinder, which was discovered in 1878 at 
the site of Babylon, he describes his human treatment of Babylonians  after his conquest 
of the city in 539 BC. This Cylinder which is now in the  British Museum has been hailed 
and acknowledged as the first Charter of Human Rights known to mankind. In recognition, 
the UN published a translation of this document in every official UN language. According 
to Xenophon, Cyrus also created the first postal system in the world to facilitate an efficient 
intra-Empire communication.  

By pursuing a policy of generosity instead of repression, Cyrus manifested his greatness 
as a leader. His compassionate principles, culture of tolerance and commitment to 
prosperity and progress of human kind remains an aspiration in our turbulent world and 
continue to resonate even today. 

References :
•Hedrish, Larry (2007) , Xenophon's Cyrus the Great ,  St. Martin's Griffin 
•Jacob Abbott  (2009) , History of Cyrus the Great: Makers of History, Cosimo Classics 
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Dubai

With the increased economic 
sanctions on Iran, Dubai Police 

Chief Lieutenant General Dahi Khalfan 
Tamim says he is expecting 
an influx of Iranian investors 
into the UAE, from which 
the country should benefit.
He called on the economic 
development authority in 
the emirate to facilitate the 
establishment of Iranian 
businesses. He said Dubai 
is the right platform for 
Iranian investors to stay 
connected with the rest of 
the world while growing 
with the re-export sector in 
the UAE.
He ruled out fears that 
investments might be 
used as front by the 
Iranian government to 
bypass sanctions. He said 
Dubai has the means to 
make sure that Iranian 
investors operate within 
the parameters set by the 
United Nations Security 
Council.
Neighbouring nation
He said the UAE and Dubai in particular 
would strictly enforce sanctions imposed 
by the UN, but would not respect any 
kind of unilateral sanctions against the 
neighbouring nation.
"We consider bilateral sanctions as 
illegal. Our stand is clear and thus Dubai 
will not enforce any kind of bilateral 
sanctions under any circumstance," he 
stressed.
He said Iranian investments in Dubai 
were not a new phenomenon.
"Iranian businessmen have been 
investing in Dubai for ages. This time 
the need is there to expand the existing 
business channels between Dubai and 
Iran to meet the increase in demand," 
Dahi added.
Shaikh Khalid Bin Zayed, Chairman of 
Bin Zayed Group, said:
"What [the UAE is really looking for to 
help the market rebound are long-term 
investors".
Encouraging investors
"Also, government should take the 
development of legislation seriously, in 
addition to the need to launch several 
initiatives to encourage investors and 
bring new strength to the market."

He said that legislation had been revised 
to cope with the economic crisis.
"We acknowledge that we don't have 
well-defined legislation for matters 

such as bankruptcy, but 
a lot of work is taking 
place to improve our legal 
infrastructure."
According to Dr Mohammad 
Al Asoomi, a leading 
UAE economic expert, 
bringing back confidence, 
professionalism and 
planning are the keys to 
regaining market strength.
Dahi said he had evidence 
that certain local banks had 
sufficient liquidity and had 
made greater profits during 
the crisis than they had 
made public.
He said these banks were 
controlled by "sharks" who 
exploit everything to their 
benefit.

While they refuse to finance 
a project that is 70 per cent 
complete, they lend money 
to new companies that 
have nothing to show, he 

said.
New opportunities
Shaikh Khalid Bin Zayed Al Nahyan, 
Chairman of Bin Zayed Group, has 
issued a call for new opportunities for 
investors in the UAE.
"The UAE is a saturated market in terms 
of retail, tourism, hospitality and other 
services.
"To regain balance in the market and 
avoid lapses we have to launch different 
investment opportunities in the country," 
he said.
"We should find investments that return 
good revenues to encourage investors 
and since we have the raw materials 
and can be a good competitor, we have 
to turn our attention to the petrochemical 
industries," he added.
He added that the petrochemical sector 
is dominated by the government and 
should be opened up to private-sector 
investors.
Dr Mohammad Al Asoomi, a leading 
UAE economic expert, stressed that 
there should be a transformational 
change in development plans and the 
government should allow the private 
sector to invest in the petrochemical 
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In many developed economies, the talk is of double-dips, deflation, and deleveraging. But in emerging markets, the relevant “d” is decoupling. 
In simple terms, can Ems maintain their impressive growth rates even if many of the

world’s biggest economies slow down?

the answer is as follows:
1. For most of the countries, a 1 percentage point slowdown in the US or Europe will lead to a drag of between 0.5-1.5 percentage points 

Economies Decoupling
Can emerging markets survive a developed world slowdown?

on GDP, taking into account direct and indirect effects. EMs will 
not be able to ignore what happens in the
developed markets. However, the level of recoupling should be 
smaller than in previous crises.

2. Ample liquidity due to the actions of G3 central banks 
should help keep the credit market open for EMs. Most of the 
recoupling of business cycles should occur through the trade/
economic activity channel.

3. The most sensitive economies to a slowdown in the 
rest of the world are those of Asia andEastern Europe, and 
Mexico and Venezuela in Latin America. Hong Kong, Thailand, 
Pakistan,Turkey, Mexico, and Venezuela are among the 
countries most sensitive to a US slowdown, while Malaysia, 
Taiwan, Pakistan, Romania, Russia, Turkey and Mexico are 
also very sensitive to Europe. Most sensitive to China are Hong 
Kong, Singapore, Taiwan, Turkey, Venezuela, and Argentina. 
This can be explained by the role of terms of trade in the 
synchronization of business
cycles. Hong Kong, Singapore, Taiwan, Turkey, Argentina and 
Venezuela, appear to be the most sensitive to non-China Asian 
trade partners.

4. Asian exports are more sensitive than those in Latin 
America to changes in developed markets’ GDPs, while 
overall GDP growth is more sensitive in Latin America than in 
Asia. This highlights two things. First, Asia has a higher share 
of manufacturing exports than Latin America, which is more 
concentrated in commodities. The latter are more volatile in 
price terms than quantity terms.
Second is the importance of capital markets flows for Latin 
America – a region with lower savings rates – which are 
generally correlated with the business cycle in the developed 
markets.

5. EM countries in general have less room than before to 
put together countercyclical policies, but the remaining room is 
still, for the most part, enough to smooth an imported slowdown. 
China, Brazil, Russia, and Taiwan have a particularly high ability 
to respond. India, Vietnam, Turkey, and Egypt appear to be 
more constrained in their ability to ease policies at this time.

6. Combining our estimates of business cycle correlation 
with that of policy flexibility, shows China, Brazil, Argentina, 
Indonesia, and Korea as the countries that could be more 
resilient to a slowdown in the US and Europe. On the other 
hand, Venezuela, Turkey, Singapore, Hungary, Mexico, 
Pakistan, and Israel appear under these metrics to be less 
resilient. The results change only marginally if the source of the 
slowdown is Europe, rather than the US.

Start Article End of Article
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