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ماهنامه داخلی شورای بازرگانی ایرانیان - دبی
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شورای بازرگانی مسوولیتی در قبال مطالب ندارد. خواهشمندیم مطالب 
خود را بصورت تایپ ش��ده در اختیار شورا قراردهید تا در شماره های 
آینده از آن استفاده شود. ماهنامه در ویرایش مطالب و مقاالت آزاد است.
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با سالم و احترام

س��ال ٢٠١٢ ميالدي يادآور بيست سال تالش و كوشش بزرگ مردماني است 
كه با شناخت از مسؤوليت اجتماعي خويش در تداوم و تقويت بنياد شورا و اعتالي 

نام ايران پايدار بوده اند.
امروز كس��اني در اين پهنه وارد ش��ده و به جمع شورا پيوسته اند كه روزهاي 
نخس��تين آن را نه ديده و نه بياد دارند، ليكن بزرگي نام ايران و ش��وق به اهتزاز 

درآوردن پرچم صلح، دوستي و ثبات براي همه، بهانه ايست بس گرانقدر كه اين جمع را عليرغم تنوع و تطور فكري، 
اعتقادي و اجتماعي دور هم آورده است.

باوجود تمامي مشكالت اقتصادي امروز بازرگانان و فعاالن اقتصادي، آنچه محل تأمل شوراست نه شرايط درخشان 
امروز شورا بلكه دشواريهاي پيش روي فردا مي باشد. در ١٨ ماه گذشته تالش هاي گرانسنگي صورت گرفته كه اجمال 

آن در نوشتار اين ماه تقديم گرديده است، با اين وجود شورا كماكان مرهون حضور و تالش اعضا محترم مي باشد. 
برنامه ريزي جشن بيستمين سالگرد تأسيس شورا در هفته پاياني ماه ژانويه سال ٢٠١٣ مدتي است آغاز گرديده 

است. كاري بزرگ كه نمايانگر بزرگي ايران، شورا و اعضا خواهد بود. 
همانطور كه در اعالن هاي اول و دوم كميته راهبردي كمك رس��اني به زلزله زدگان اس��تان آذربايجان شرقي به 
اطالع رس��يد، ش��ورا به پشتوانه اعضا در سدد است نسبت به تامين مالي ساخت تمام يا بخشي از يك هنرستان فني 
حرفه اي در اين استان مشاركت نمايد، گزارش مراحل مختلف تامين مالي و اجرايي در طول كار ارائه خواهد گرديد.

در اين مجال به نمايندگي از هيات مديره شورا از كميته روابط عمومي كه طي پنج ماه اخير اقدام به جمع آوري 
اطالعات اعضا، بازاريابي، طراحي و چاپ دايركتوري ١٣-٢٠١٢ نموده اند، قدرداني مي نمايم. 

اعضاء محترم ش��ورا و خوانندگان گرامی

حمیدرضا حمیدی 
سردبیر

فهرست

سخن سردبیر

۴ /  اخبار شورا
۸ /  عملکرد شورا

۱۰ /  چهاردهمین نشست هیات نمایندگان 
       اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

۱۱ /   صادرات غیر نفتی و چالشهای پیش  رو
۱۲ /   بریده نشریات اقتصادی ایران 

۱۴ /   سیاست افزایش نرخ سود تسهیالت مثبت است اما کافی نیست
۱۶ /   کدام استان ها برای سرمایه خارجی جذاب تر است؟

۱۸ /   علم بهتر است یا نفت
۲۰ /   زوایای اقتصادی المپیک

۲۲ /   آیا یاهو به آخر خط نزدیک می شود؟
۲۴ /   پرواز بوفالوها

۲۵ /   از کوچک بودن خجالت نکشید
۲۶ /   ارزانترین کشورها برای تماس تلفنی

۲۸ /   هوش مدیریتی
۳۰ /   آشنایی با بازاریابی تخصصی

۳۲ /   زلزله آذربایجان
۳۴ /   پروفسور محمد گنجی

۳۶ /   ابزارهای آنالین و آینده کمک رسانی در حوادث طبیعی
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P&I & Legal Costs
Cargo, Crew, Collision, Fixed and Floating 

Objects, Oil Pollution, Other Claims

Additional Covers
FD&D, Passenger, Charterers’ Liability, Special 

Operations, Extension War Risks, K&R, H&M

Venture amongst 57 Islamic countries
to provide liability insurance cover for shipowners
trading worldwide

ISLAMIC P&I CLUB

info@islamicpandiclub.com       www.islamicpandiclub.com
Off. 408, Block B, Sheikh Hamdan Award Complex, Jumeirah Rd., Union House Sq., Dubai, UAE         P.O. Box: 181891
Tel:  +971 4 385 7004          Fax: +971 4 385 7011
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هماي��ش ب��ا س��خنرانی آقای 
عتيق نصيب از مديران بلند مرتبه 
بخ��ش خدمت های بازرگانی اتاق 
بازرگانی و صنعت دبی، آغاز ش��د. 
ايش��ان در سخنرانی خود با اشاره 
به اينك��ه هنگ كنگ در بازرگانی 
با دب��ی در رتب��ه س��يزدهم قرار 
دارد و اين رتبه در از رش��د خوبی 
اس��ت، همكاری  بوده  برخ��وردار 
بيشتر اتاق بازرگانی دبی و شورای 
گس��ترش بازرگانی هنگ كنگ را 
س��ودمند دانس��ت و اف��زود، اتاق 
بازرگان��ی دبی با توج��ه به تجربه 
ف��راوان و پيونده��ای اس��توار در 
آفريق��ا م��ی توان��د به گس��ترش 
بازرگان��ی هن��گ كن��گ در اين 

منطقه كمك كند.

س��خنران بعدی آقای استفان 
ون��گ مدي��ر منطق��ه خاورميانه 
گس��ترش  ش��ورای  آفربقاي��ی  و 
بازرگان��ی بود كه به خوبی در باره 
امتيازهای بازرگانی با هنگ كنگ 
را برش��مرد كه برخی از آن ها در 

زير آمده است.

١- آزادی ه��ای اجتماع��ی به 
اروپا بسيار نزديك است.

٢-  آغاز به كس��ب و كار تازه 
ب��ه س��ادگی انجام می ش��ود و از 
پيچيدگی ه��ای قانونی برخوردار 

نيست.
٣- قانون ماليات بس��يار ساده 
اس��ت و هر كس��ی بدون داشتن 
تخصص در مدت يكی دو س��اعت 
م��ی تواند حس��اب مالياتی اش را 

پرداخت كند.
4- قانون بس��يار خوب و كارا 
و س��ازمان قضاي��ی توانمند باعث 
ش��ده اس��ت كه نه تنها بازرگانان 
مقيم هنگ كنك آس��وده باش��ند 
بلكه بس��ياری از بازرگانان كه در 
كش��ورهای ديگر با ه��م پيمان 
م��ی بندند، هنگ كن��گ را محل 

حل اختالف تعين می كنند.
5- ب��رای ورود به بازار چين و 
اس��تفاده از مزيت هايی كه چين 
برای شركت های چينی در زمينه 
واردات و صادرات، نظر می گيرد، 
تاس��يس ش��ركت در هنگ كنگ 
می تواند كمك موثری باش��د چرا 
كه هنگ كنگ از قانون آزاد تری 
برخوردار اس��ت و اين قانون ها بر 
پايه تعه��د دولت چين، تا س��ال 

٢٠5٨ تغيير نخواهد كرد.
6- هن��گ كنگ به ش��هرهای 
صنعتی جنوب شرقی چين بسيار 
نزديك اس��ت به گون��ه ای كه با 
اس��تفاده از قطار ظرف دو ساعت 
می توان به اين ش��هرها رس��يد. 
ت��ا 4 س��ال آينده هن��گ كنگ و 
ماكائو با ساخت يك پل جديد راه 
ماش��ين رو خواهند داشت و اين 
امر دسترسی هنگ كنگ به ديگر 
ش��هرهای صنعتی نظير فوشان را 

ساده تر  می كند.

سخنران بعدی آقای كيم تران 
مدير بخش فروش بازرگانی دبی، 
بان��ك HSBC خاورميانه بود كه 
در س��خنرانی خود، آسانی انتقال 
پ��ول در هنگ كن��گ و همچنين 
اس��تفاده از ي��وان در بازرگانی با 
چي��ن را از امتيازه��ای باز كردن 
حس��اب در هنگ كنگ دانس��ت، 
وی اف��زود از آنجا كه تبديل يوان 
با ارزهای خارجی تابع قانون های 
ويژه اس��ت كه گاهی بازگرداندن 
پول از چين برای صادر كنندگان 
با دش��واری های همراه است، كه 
باز كردن حس��اب در هنگ كنگ 
اين مش��كل را حل م��ی كند زيرا 
تبديل يوان به دالر و ساير ارزهای 
ديگر به س��ادگی و با بهترين نرخ 

در هنگ كنگ انجام می شود.

آق��ای  س��خنران  آخري��ن 
محم��د عارف چارا ب��ود كه به نام 
ي��ك ب��ازرگان قديمی)كااله��ای 
الكتريك��ی( ب��ا س��ابقه همكاری 
با بازرگانان هنگ  بيس��ت س��اله 
كنگی س��خن می گفت. ايش��ان 
كيفيت بهترمحص��والت با قيمت 
مناس��ب را مهمترين امتياز هنگ 
گنك نس��بت ب��ه چين و س��اير 
كش��ورها م��ی دانس��ت و اعتقاد 
داش��ت كه هنگ كن��گ بهترين 
تركي��ب قيم��ت و كيفي��ت را در 
دنيا داراس��ت. ايش��ان همچنين، 
زبان رايج انگليس��ی، رفتار گرم و 
دوس��تانه مردم، سرويس حمل و 
نقل كارا، سيستم تلفن و اينترنت 
همگانی و پيشرفته و هوای خوب 
در ط��ول س��ال را از امتيازه��ای 

هنگ كنگ به شمار آورد.

 ١٢:١5 س��اعت  در  نشس��ت 
دقيقه پايان يافت.

اخبار شورا
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 روز يكش��نبه ١٢ آگوس��ت ٢٠١٢ جمع��ي از 
جوانان متخصص ايرانی در دبی با هدف بزرگداشت 
روز بين المللی جوان در محل باشگاه گلف امارات 
به دع��وت گروه جوانان ش��وراي بازرگاني ايرانيان 
دب��ي گ��رد هم آمدند. اين نشس��ت دو س��اعته با 
موضوع آشنايی بيش��تر جوانان عالقمند، با حوزۀ 
توانمنديهای موجود و بررسی راهكارهای مناسب 
جهت افزايش سطح همكاريهای فی مابين برگزار 
گردي��د و هر يك از حضار ضمن تش��ريح تجارب 
و عالقمنديهای اجتماعی خود، به تبيين مس��ائل 

پيش روی پرداختند.

جناب آقای مهندس حميدی رياس��ت ش��ورای 
بازرگانی ايرانيان دبی نيز بعنوان مهمان افتخاری در 
نشست مذكور حضور بهم رساندند. ايشان طی سخنان 
كوتاه��ی ايفای نقش مؤثر در اجرای مس��ئوليتهای 
اجتماعی موجود را برای شورا بعنوان يك سازمان غير 
دولتی فعال، بسيار مهم ارزيابی نموده و تأكيد داشتند 
كه ايفای نقش فعال در بهبود و ارتقا س��طح زندگی 
شخصی و اجتماعی ديگر هموطنان وظيفۀ تك تك 
اعضا و همۀ ايرانيان خارج از كشور است كه دسترسی 
مناسب به امكانات و ش��رايط بين المللی دارند. وی 
جوانان ايرانی خارج از كشور را در اين زمينه بسيار با 

ارزش و مستعد قلمداد نمود.
نشست روز بين المللي جوان كار گروه جوانان 
شورا در راس��تای كش��ف ظرفيتها و بستر سازی 
مناسب برای رشد استعدادهای فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی جوانان صورت پذيرفت و دومين برنامۀ 
اجرا ش��ده توس��ط اين كار گروه در زمان كوتاه از 

ابتداي شكل گيري بود.
در خاتمه شايان ذكر است كه گزارش نشست 
مذك��ور در زمرۀ فعاليتهای مش��اركتي ش��ورا به 
كميسيون اجتماعی اقتصادی سازمان ملل ارسال 

خواهد شد.

شورا در روز بين المللي جوان

جمع ش��دن جوانان متخصص ايراني در زير چتر 
ش��وراي بازرگاني ايرانيان، در نگاه اول بس��يار آرمان 
گرايانه و تأمل برانگيز بود. خوشبختانه شرايط برگزاري 
اولي��ن گردهمايي ها با حضور بيش از بيس��ت نفر از 
جوانان فرهيخته، با تاييد هيات مديره دوره دهم شورا 

از بهار سال ١٣٩٠ فراهم گرديد.
 IBC  ه��دف از تش��كيل كارگ��روه جوان��ان
ايج��اد مرجعي توانمند ب��راي جوانان متخصص و 
كارآفرين و يا دانش��جويان سطوح عالي در امارات 

عربي متحده مي باشد.
رسالت اين سازمان نوپا، توانمندسازي اين جوانان 
انديشمند در حوزه كسب و كار و همچنين همراهي 
ايشان در تعريف جامعه پرشور و نشاط ايرانيان جوان 
مقيم امارات اس��ت. اهم اين اهداف در زير برشمرده 

مي شود:

اهداف:
١.  برق��راری ارتباط مي��ان جوانان نخبۀ ايرانی با 

صاحبان تجربه و كسب و كار با هدف انتقال تجربه های 
موفق در فعاليت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

به جوانان
٢. ايجاد ارتباط ميان جوانان ايرانی با هدف شكل 

گيری و برقراری روابط كاری و حرفه ای موثر
٣. ايج��اد ارتباط ميان جوانان ايران��ی با جوانان و 
سازمان های ش��كل گرفتۀ ديگر كشورهای جهان با 
هدف شكلگيری و برقراری روابط كاری و حرفه ای موثر

4. ايج��اد و برقراری ارتباط ميان جوانان ايرانی با 
هدف شكلگيری تالش های سازنده و موثر در جهت 
سازماندهی، بازشناسی و معرفی فرهنگ غنی ايران 

زمين به خود و ديگر جوانان عالقمند
5. تشكيل جامعۀ مرجع ميان جوانان ايرانی با هدف 
ارتقاء سطح زندگی اجتماعی و ايفای مسئوليت های 

اجتماعی و مدنی
6. تالش درجهت شكلگيری و اجرای طرح های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طريق جذب حاميان 

مالی و معنوی

7. شناسايی و بكارگيری استعدادهای جوان ايرانی 
و معرفی ايشان به گروه ها و جوامع مرجع مرتبط

اين س��ازمان جوان، تا كنون عالوه بر جلسات 
برنامه ري��زي، كارگاه Team Building با حضور 
اعضا كليه كميته هاي شورا و يك نشست گروهي 
در ماه مبارك رمضان براي معرفي ساير جوانان را 

برگزار نموده است.
همچنين كارگاه بحث و گفتگو با حضور سركار 
خانم دكتر ش��هيندخت خوارزم��ي عضو افتخاري 
ش��ورا و از متخصص��ان حوزه جوان��ان و تحوالت 
آين��ده، براي روز يكش��نبه ٣٠ س��پتامبر ٢٠١٢ 

برنامه ريزي شده است.

همفكري، همراهي و حضور تك تك اعضا ش��ورا 
خصوصا معرف��ي جوانان عالقمند و فرهيخته به اين 
جمع، موجب بالندگي، توانمندي و شكوفايي اين نهال 

نو كاشته خواهد شد.
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اخبار شورا

گزارش تصویری از مراسم افطار 
شورای بازرگانی ایرانیان دبی 

مکان: باشگاه ایرانیان دبی
زمان: یکشنبه ۵ آگوست ۲۰۱۲، پانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۱

کفالت: گروه صنعتی راهب
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عملکرد شورا

سال ۲۰۱۲ برای شورا مقارن است با: 
 •  بیستمین سال تاسیس شورای بازرگانی ایرانیان دبی

 •  چهاردهمین سال چاپ نشریۀ داخلی شورا 
•  دهمین دایرکتوری دو ساالنۀ شورا

اقدامات ساختاري
- انتصاب یکی از اعضا هیات موسس بعنوان سخنگوی شورا

- تشکیل کمیته بین الملل جهت ساماندهي پیوندهاي بیروني شورا

- تشکیل کمیته اجتماعي جهت تعریف و سازماندهي مسؤولیت هاي 

   اجتماعي شورا

- تشکیل کمیته آموزش و پژوهش شورا

- تشکیل کارگروه جوانان )IBC YOUNG PROFESSIONALS( با هدف به 

    فعلیت در آوردن توان بالقوه کارآفرینان فردا
اقدامات استراتژیک

- تصویب و ابالغ برنامه پنج ساله شورا، در ادامه  

   تالش همکاران هیات مدیره دوره نهم شورا

سرمایه گذاری اعضاء شورا
- اتمام ساخت پروژۀ برج تجارت بین الملل با ۲۱ طبقه 

شامل )2B+G+3P+15 STORY( در BUSINESS BAY با 

سرمایۀ گذاری ۱۹۵،۰۰۰،۰۰۰ درهم از سال ۲۰۰۸

فعالیت هاي اجرایي
- برگزاري ۱۱ گردهمایي ماهانه

- گردهمایي شورا با حضور انوشه انصاري چهارمین توریست فضانورد و اولین زن 

     توریست فضانورد به ایستگاه بین المللي فضایي، بعنوان سخنران اصلي نشست

-  برگزاري اولین نمایشگاه تخصصي دکوراسیون، معماري داخلي و تجهیزات اداري

-  برگزاري اولین نمایشگاه تخصصي فرصتهاي سرمایه گذاري و خدمات حقوقي

 -  برگزاری ۳ جلسه هم اندیشی با اعضا جهت بحث، تبادل نظر و یافتن راه کار در موضوعات روز

-  برگزاری  ۶ جلسه آموزشی با بهره گیری از توان علمی و تجربی اعضاء با حضور دکتر فریدون فشارکی، 

                   مهندس امان امانپور، نیما رشیدزاده، محمود بشاش و امیرحسین روشن ضمیر

                         - برگزاری اولین گردهمایی کمیته های شورا 

 رسانه های شورا 
”IBC NEWS“ چاپ  ۱۴ شماره ماهنامه داخلی شورا -

- چاپ دایرکتوری ۱۳-۲۰۱۲ شورا 

)www.ibc.ae( رونمایي از تارنماي جدید شورا -

- پایه گذاری و ارسال ۹ خبرنامه الکترونیکی شورا

دارا بوشهری
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پیوندهاي بیروني
UN BRANCH OF ECONOMIC & SOCIAL NGOs انجام اقدامات الزم و ارسال درخواست عضویت شورا در  -

-  تعامل فعاالنه با اتاق بازرگاني و صنایع دبي

DCCI BUSINESS COUNCIL ROUND TABLE MEETING حضور در چهار جلسه -

-  ارتباط مؤثر با اتاق هاي بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران

- حضور در دو جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

- نشست ویژه با وزیر اقتصاد و دارایي ایران )جناب سید شمس الدین حسینی(

- نشست با معاونت وزیر اقتصاد و دارایی ایران و ریاست کل سازمان سرمایه گذاری )جناب بهروز علیشیری(

- نشست مشترک با ریاست هیات مدیره و مدیرعامل DP WORLD )جناب سلطان بن سلیم(

DUBAI ECONOMIC COUNCIL  نشست ویژه با مسوولین بانک مرکزي امارات عربي متحده و نشست  های ویژه هیات اقتصادي دبي -

- جلسه مشترک با ریاست پلیس دبي )جناب ضاحی خلفان(

DP )جناب جمال بن ثنیه( WORLD دعوت از مدیر اجرایی -

 DUBAI BUSINESS GALA 2011 حضور شایسته در -

- شرکت در گردهمایی شوراهای بازرگانی  به میزبانی شورای بازرگانی سوئیس

- شرکت در گردهمایی شوراهای بازرگانی به میزبانی مشترک شوراهای بازرگانی کانادا و فرانسه

- شرکت در گردهمایی شوراهای بازرگانی به میزبانی مشترک شوراهای بازرگانی ایاالت متحدۀ آمریکا و آلمان

- نشست مشترک با هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران از تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  ایران و توافق همکاری مشترک

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
- پاسداشت شب یلدا با خانواده شورا

-پاسداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

AUS GLOBAL DAY 2012  در برگزاری IRANIAN CULTURAL CLUB همکاری مشترک با-

- تشکیل کمیتۀ راهبردی کمک رسانی به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی

برنامه هاي در دست انجام
- برنامه ریزی جشن مهرگان با خانواده شورا

-  برنامه ریزی جشن بیستمین سالگرد تاسیس شورا

IRANIAN BUSINESS SCHOOL مذاکره جهت همکاری مشترک با مدرسه مدیریت ایرانیان -
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به گ��زارش رواب��ط عمومي اتاق 
اي��ران، »محمد نهاوندي��ان« در اين 
رابط��ه گفت: »مق��ام معظم رهبري 
در س��خنان اخي��ر خود، ب��ار ديگر 
را  بخش خصوص��ي  توان مندس��ازي 
مورد تأكيد قرارداده و با اين اقدام به 
خوبي جهت گيري اقتصاد مقاومتي را 

تبيين كردند.«

اي��ن ترتي��ب  اف��زود: »ب��ه  وي 
بخش خصوصي كش��ور توقع دارد كه 
همه اركان نظام اس��تراتژي تسهيل 
در براب��ر تحريم را خط مش��ي خود 
قرار دهند و از س��ه قوه كشور تقاضا 
داري��م با اي��ن اس��تراتژي به كمك 
فعاالن اقتصادي بش��تابند تا به ياري 
يك ديگ��ر اقتصاد مقاومتي را اجرايي 

كنيم.«
با  بخش خصوصي  پارلمان  رئيس 
بي��ان اين نكته كه در ش��رايط امروز 
اقتصاد كش��ور، نيازمند توجه فوري 
به محدوديت ها و فش��ارهاي ناشي از 
مس��ائل ارزي هستيم، بيان كرد: »به 
عل��ت عدم اجراي قان��ون ارز در ١٠ 
سال اخير،  امروز شاهد افزايش بيش 

از حد قيمت ارز در بازار هستيم.«

وي ادامه داد: »ام��روز مهم ترين 
مسأله اي كه توليد، صادرات و واردات 
را تحت تأثير خود قرار داده، مس��أله 
نقدينگي اس��ت. از سويي سرمايه در 
ب��ازار در حد بااليي وج��ود دارد، اما 
بنگاه هاي اقتصادي از نبود نقدينگي 
اين جاست  س��ؤال  مي گويند؛  سخن 
كه چه كسي از اين سرمايه استفاده 
مي كند و چرا نتوانس��ته ايم از رش��د 
جلوگي��ري  نقدينگ��ي  نامتع��ادل 

كنيم؟«
»ش��وراي  اف��زود:  نهاوندي��ان 
س��ال،  ابت��داي  در  پول و اعتب��ار، 
بس��ته هاي سياس��تي پول و اعتبار را 
ب��راي بخش ه��اي مختل��ف اقتصاد 
تعيين مي كن��د، اما در پايان س��ال 
بانك  برداش��ت هاي  اضاف��ه  ش��اهد 
مسكن براي تأمين پروژه مسكن مهر 
هس��تيم و همين امر توان سيس��تم 
بانك��ي ب��راي اعطاي تس��هيالت به 
صنع��ت، مع��دن و س��اير حوزه هاي 
اقتص��ادي را كاهش داده و در نهايت 
عدم توازن در اقتص��اد ايجاد خواهد 

شد.«

رئيس ات��اق اي��ران تصريح كرد: 
»اگ��ر صادقانه و مجدان��ه در تالش 

براي حمايت از توليد هس��تيم، بايد 
ب��ه اين بخش اج��ازه تنفس بدهيم. 
از طرفي بايد سيستم واكنش سريع 
را در دس��تور كار دولت قرار دهيم تا 
به كمك بنگاه هاي اقتصادي شتافته 
و آن ه��ا را از زير فش��ارهاي خارج از 

اختيار نجات دهد.«

نهاوندي��ان در ادام��ه ب��ه پروژه 
تأسيس بورس ارز اشاره كرد و گفت: 
»وضعي��ت ارزي كش��ور در ٩ ماهه 
اخير وارد شرايط ويژه اي شده است. 
اين در حالي است كه بخش خصوصي 
در م��ورد مديريت ارز وظيفه خود را 
به درس��تي انج��ام داده و به عرضه 
ارز در ب��ازار ت��ا جاي ام��كان كمك 
شايان توجهي كرده است. اين بخش 
هم چنين توانس��ته اس��ت به كمك 
ارتباطات خود در س��طح بين المللي 
ب��ه مقابله با تحريم ها پرداخته و نياز 
كش��ور را از طري��ق واردات برطرف 

سازد.«

رئيس ات��اق ايران تأكيد كرد: »با 
اين تفاسير نبايد با تصويب قوانين و 
آئين نامه هاي مختلف، موفقيت  خود 
را با محدوديت روبه رو ساخته و توان 
اجرايي آن را كاهش دهيم، بلكه بايد 
س��عي كنيم طرح هايي را به تصويب 
برسانيم كه ش��رايط قابل پيش بيني 
و محاسبه را براي واحدهاي توليدي 

فراهم سازد.«

رئي��س پارلم��ان بخش خصوصي 
سپس برگزاري اجالس غيرمتعهدها 
در اي��ران را مورد توجه ق��رار داد و 
بيان كرد: »اين حركت امكان حضور 
پررنگ سياس��ي را براي ايران فراهم 
ساخت و رياس��ت اين جنبش براي 
مدت ٣سال برعهده ايران نهاده شد، 
بنابراين دس��تگاه ديپلماس��ي كشور 
باي��د با بهره گي��ري از اين فرصت از 
بعد اقتصادي نيز وارد ش��ده و شعار 
غيرمتعهدها را به عمل تبديل كند.«

نهاوندي��ان اف��زود: »ب��ا توجه به 
ش��رايط، بخش خصوصي كشور بايد 
با حض��ور در صحنه هاي بين المللي، 
هدف بدخواهان را از كم رنگ ش��دن 

ايران دست نيافتني كند.«

وي با اش��اره به اجالس اتاق هاي 
آسيا و اقيانوسيه كه به زودي برگزار 
خواهد شد، ادامه داد: »اتاق اقدامات 

گزارش اقتصادی
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»س��يد رضی ميري« رئيس كنفدراس��يون صادرات نيز گفت: »اين تشكل  در سال ١٣٨4 تأسيس 
ش��ده و حدود ٢5 تش��كل صادراتي را در زير مجموعه خود دارد كه حدود 7٠درصد صادرات كشور را 

انجام مي دهند.«

وي افزود: »مش��كالتي كه صادرات غيرنفتي ما با آن دست به گريبان است را مي توان به دو دسته 
تقسيم كرد: »كه يك دسته آن شامل مشكل بزرگ تحريم اقتصادي از جانب كشورهاي ديگر است كه 

به صورت تحريم هاي بانكي ، معامالتي و يا تحريم  در نقل و انتقاالت بانكي اعمال مي شود.«

رئيس كنفدراسيون صادرات ايران اضافه كرد: »متأسفانه در كنار تحريم هاي بين المللي، تحريم هاي 
داخلي نيز داريم كه از جمله آن تحريم جوايز صادراتي است.«

وي ادامه داد: »در ش��رايطي ك��ه صادركنندگان ما احتياج به كمك دارن��د، يارانه هاي صادراتي و 
نقدي از آن ها گرفته شده و با وعده و وعيدهاي ارائه بسته هاي حمايتي كه معلوم نيست چه موقع به 

دست شان خواهد رسيد، دل خوش مي كنند.«

ميري عنوان كرد: »عدم پرداخت يارانه هاي حامل هاي انرژي به مراكز توليدي از مش��كالت جدي 
است و ديگر موضوع مهم در داخل كشور كه هر توليدكننده براي ادامه توليد به آن نياز دارد، ثبات و 
آرامش است، اما توليدكنندگان ما در شرايطي كه دقيقه به دقيقه قانون و مقررات جديد وضع مي شود 

به فعاليت خود ادامه مي دهند.«

وي با اشاره به اين كه در 5 ماهه نخست سال ١٣٩١ صادرات ميعانات گازي ٣6 درصد و صادرات 
پتروشيمي ٣٠ درصد كاهش يافته، گفت : »اين آمار براي كساني است كه مي گويند تحريم هيچ اثري 
در توليد و صادرات ايران نداش��ته، قابل توجه اس��ت زيرا در اين شرايط تنها صادرات غيرنفتي كه در 

دست بخش خصوصي است، حدود 7٠ درصد افزايش داشته است.«

خوبي در اين راس��تا داش��ته است. 
با اي��ن وج��ود توصيه مي ش��ود كه 
اتاق هاي سراسر كشور و تشكل هاي 
اقتص�����ادي ب���راي فع��اليت هاي 
بين المللي بيش ازپيش تالش كنند.«

وي در بخش ديگري از س��خنان 
خ��ود به موج اجتماع��ي اعتراض به 
يك حركت غيرانس��اني اش��اره كرد 
و گف��ت: »در روزهاي اخير ش��اهد 
س��ناريوي ديگري از تشويق توهين 
براي ابراز خشونت بوديم. اين اقدام با 
رويكردي سخيف، عواطف مسلمانان 
را جريح��ه دار كرد و هدايت گران آن 
در تالش هس��تند ب��ا اقدامات خود، 
مس��ير اعتراض��ات مس��لمانان را با 
تصويرس��ازي نادرس��ت به خشونتي 

غيرقابل توجيه تبديل كنند.«

نهاونديان اف��زود: »امروز به علت 
بي��داري اس��المي، توج��ه جهان به 
اسالم و مسلمانان بيش تر شده است 
و م��ا بايد غيورانه ب��ه وظيفه امر به 
معروف و نهي از منكر خود پرداخته 
و اجازه ندهيم كه دشمنان به هدف 
خود ك��ه جدايي بين مس��لمانان و 

غيرمسلمانان است، دست يابند.«
نهاوندي��ان هم چنين ب��ه فاجعه 
زلزله آذربايجان  اشاره و تشريح كرد: 
»اتاق و فعاالن اقتصادي با همكاري 
يكديگر توانستند اقدامات شايسته اي 
براي كمك به هموطنان خود در اين 

خطه ارائه دهند.«

وي تأكي��د ك��رد: »فصل س��رما 
در راه اس��ت، بنابراي��ن بايد هر چه 
س��ريع تر فضا و م��كان الزم را براي 
اس��كان هموطنان آذري خود فراهم 

سازيم.«

رئي��س ات��اق اي��ران در ادامه به 
بي��ان بخش��ي از كمك ه��اي انجام 
شده از س��وي اتاق هاي شهرستان ها 
به آس��يب ديدگان زلزل��ه آذربايجان 
پرداخت و عنوان كرد: »اتاق اصفهان 
٣5٠ميلي��ون توم��ان براي س��اخت 
مدرس��ه اختصاص داده و اتاق قم به 
ساخت ١4 مجموعه خدمات عمومي 
مانند مس��جد و مدرسه كمك كرده، 
انجمن نساجي نيز 4ميليارد در سال 
براي ساخت مدرس��ه در نظر گرفته 
و اتاق س��اري نيز ي��ك كاروان مواد 
غذاي��ي در همان روزهاي ابتدايي به 

منطقه اعزام كرده است.«

صادرات غير نفتی و چالشهای پيش رو
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ارادۀ ملی باید جایگزین درآمد نفت شود
60 رشتۀ فعالیت اقتصادی

ايران در 6٠ رش��ته، فعاليت اقتصادی دارد در حالی كه مزيت نسبی كشور 
حداكثر در ٢٠ رش��ته است. علت تداوم فعاليت در 6٠ رشته پرداخت يارانۀ 
انرژی اس��ت كه اگر يارانۀ انرژی حذف ش��ود، توليد در ايران نيز مثل همه 
دنيا به ٢٠ رش��ته محدود می شود. سرمايه گذاری در رشته هايی كه ايران 

در آن مزيت نسبی ندارد اتالف منابع است.

وفاق ملی، عدالت و پيشرفت را محقق می کند

عدالت به دست نمی آيد مگر با ايجاد رشد پايدار اقتصادی. از لحاظ تئوری 
مش��كلی كه وجود داشته، اين بوده كه يك دس��تگاه منسجم ذهنی وجود 
نداش��ته و نوسان ش��ديدی در اين باره در تعريف عدالت و رشد اقتصادی و 

رابطۀ اين دو، بين مسئوالن در دوره های مختلف داشته ايم.

جدول تغيير وضعيت رفاهی خانوار پس از هدفمندی یارانه ها
زندگ�ی در ت�ورم

پدر می گويد: "بچه ام، واژۀ ندارم را نمی فهمد." و مادر اضافه می كند: "ماه 
هنوز به نيمه نرسيده، جيب مان خاليست." موج جديد افزايش سطح عمومی 

قيمت ها در وضعيت هزينه و درآمد خانوارهای ايرانی تائير گذاشته است.

جدول تغيير وضعيت رفاهی خانوار پس از هدفمندی یارانه ها

تمام آمار و ارقام مقايس��ه ای نش��ان می دهد از س��ال ١٣٨4 تاكنون توان 
اقتصادی خانوارهای شهری به شدت تحليل رفته است و در عمل خانوارهای 

ايرانی توان پس انداز را از دست داده اند.

کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران
طی دورۀ ١٣٨٩-١٣٨4  متوس��ط رشد ضريب حقوق ساالنه ١١.5 درصد 
وس��قف افزايش ساالنه 5 درصد بوده در حالی كه تورم ساالنه ١5.4 درصد 

گزارش شده است.

پروندۀ 24 ماهۀ دورکاری؛ از تير 89 تا تير 91طرح خانه نش��ينی 
کارمندان نيمه کاره ماند!

گسترده شدن اجرای طرح دوركاری از پايتخت در سال ٨٩ به كل استان های 
كشور در سال ٩٠ نيز چندان پيشرفتی را در كار حاصل نكرد. دست كم با 
وجود خانه نش��ين شدن درصدی از كارمندان، در وضعيت شلوغی پايتخت 

نمودی ندارد.

30 درصد واردات کشور قاچاقی است!
در ش��رايطی كه س��طح قاچاق در كش��ور افزايش می يابد، كس��انی كه در 
فضای رسمی به فعاليت می پردازند به واسطۀ لزوم رعايت قوانين و مقررات 

دارا بوشهری

بریده جراید
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اصطالحاً تنبيه می ش��وند محصول آنها به واس��طۀ پرداخت حقوق ورودی، 
باالت��ر می رود. بنابراين برای خ��روج از اين وضعيت در يك اقتصاد رقابتی، 

جمعی ناگزير به سمت قاچاق سوق پيدا می كنند.

 
چرا و چگونه سرمایه ها تغيير جهت دادند؟

عوامل اورژانس�ی ش�دن وضعیت بورس ایران

دالي��ل اصلی و موج اول وضعيت بغرنج بورس ك��ه از آن به عنوان ويترين 
اقتصادی كش��ور ياد می شود، برآمده از مس��ائل داخلی چون زمان و ابعاد 
اجرای مرحلۀ دوم هدفمندسازی يارانه ها، عدم ثبات ارز و اثر آن بر شركت های 

بورس و ... عنوان می شود.

باال رفتن نرخ بازدهی بدون ریسک عواقب سنگينی به همراه آورد
عملکرد س�ازمان بورس از دالیل خروج پول ها از بورس اس�ت

بازده��ی های جذاب تر، فعاالن بورس تهران را ترغيب به انتقال س��رمايه به 
سوی ساير بازارهای موازی كرد كه خروج نقدينگی از بورس را در پی داشته 

است.

کدام برای فقرزدایی مفيدتر است؛
یاران�ۀ نق�دی ی�ا خدم�ات اجتماع�ی رای�گان

بيشتر سرپرست های خانوارهای بی بضاعت و درگير آسيب های اجتماعی 
يارانه ها را برای خانوادۀ خود هزينه نمی كنند، ممكن اس��ت اين يارانه ها 

خرج مواد مخدر و موارد ديگری شود.

یارانۀ نقدی مشروط، گام موثری برای شکستن چرخۀ فقر

در روش پرداخت يارانۀ نقدی مش��روط، يارانه نقدی با اين شرط در اختيار 
خان��واده های فقير قرار می گيرد كه آنه��ا مبالغ دريافتی را در زمينه های 
منتج به رش��د سرمايۀ انسانی از قبيل فرس��تادن فرزندانشان به مدرسه يا 
بردن آنها به مراكز بهداشتی در فواصل زمانی منظم، سرمايه گذاری كنند.

آزاد راه تهران-شمال از منظری دیگر

آنق��در پروژۀ عقب افتاده اس��ت كه وزارت راه می تواند بني��اد را از آزادراه 
تهران-شمال خلع يد كند.

اگر چه وزارت راه با مس��كن ادغام ش��ده است، اما مطمئن باشيد تا حداقل 
٣٠ سال آينده اين دو مثل آب و روغن هستند و از يكديگر جدا می شوند.

ترکيب سرمربی هنوز مشخص نشده

تعويض های سرمربی كابينه طی دو دولت نهم و دهم در دو سطح معاونان و 
وزرا به عنوان مديران اليه يك و استانداران به عنوان مديران اليه دو تقسيم 

بندی می ش��وند. تعداد وزرا و معاونين تغيير كرده يا بر كنار ش��ده به بيش 
از 4٠ نفر می رسد و تعداد استانداران جابجا شده به رقم 7٩ نفر می رسد.

استان خراسان شمالي و هرمزگان بترتيب با 6 و 4 تغيير ركورددار بيشترين 
تغيير اس��تانداران ميباشند. آن چه مش��خص است سردرگمي و ناهماهنگي 
حاصل از اين تغييرات در تيم دولت اس��ت ك��ه عمال هرگونه برنامه ريزي را 

غيرممكن ساخته است.

این معاون اول عاشق اقتصاد است
عالقۀ معاون اول رئيس دولت به حضور در محافل اقتصادی، نه تنها او را تا 
ميان بحث های حاد قضايی-مالی پيش برده اس��ت كه سخنان جالبش در 

حوزۀ اقتصاد او را به چهرۀ اقتصادی تير ماه تبديل می كند.
"به تحریم ها درود می فرس�تم"

" در شرايطی كه تنها ١٠ درصد اقتصاد به نفت وابسته است، اگر هم تحريم 
نفتی اتفاق افتد، باعث خودكفايی و افزايش توان توليد داخل می شود." 

چرا دانستن آیندۀ سياسی احمدی نژاد جالب است؟
تا پيش از اين، در نظام جمهوری اسالمی ايران آيندۀ سياسی روسای دولت ها 
در زم��ان حضور آن ها در راس ق��درت، چندان موضوع بحث و تحليل قرار 
نم��ی گرفت؛ چرا ك��ه وجود برخی از نهادها و جايگاه ها در نظام سياس��ی 
كشور سبب شده تا حضور اين افراد در اين جايگاه محتمل به نظر برسد اما 
در مورد احمدی نژاد به دليل اتفاقات مهم دوران دوم رياست جمهوری وی 
ب��ه خصوص حوادث پس از انتخابات خرداد ٨٨، موضع گيری هايش دربارۀ 
قوای مقننه و قضائيه و ديگر نهادهای قدرتمند در ايران، خانه نش��ينی ١١ 
روزه و چالش هايی كه با برخی از چهره های سياس��ی داش��ت و مهم تر از 
همه، به هم خوردن صف آرايی س��نتی نيروهای سياسی كشور، باعث شده 
آيندۀ سياس��ی اين رئيس جمهور كه هم زم��ان هم مورد حمايت برخی از 
اصولگرايان است و هم مورد انتقاد آن ها در هاله ای از ابهام باشد. احمدی نژاد 
با برخی اقدامات خارق العاده در دوران رياس��ت جمهوری خود به چهره ای 
جنجالی تبديل شد. به همين دليل برای بسياری، آيندۀ سياسی وی پس از 

واگذاری قدرت و نوع تعامل حاكميت با وی، جالب و مهم است.

فاميل بازی، کشنده است
تف�ّرد  ی�ا   تح�ّزب ک�دام   ی�ک؟

كم نيستند مواردی كه برخی از چهره های سياسی با استفاده از مناسبات پشت 
پرده و بهره مندی های نا به جا از امكانات سياسی به قدرت می رسند و البته 

به يمن همين امكانات، حضور بلندمدت خود را در قدرت تضمين می كنند.

دولت یازدهم در سایه است
حس��ن غفوری فرد كه چهار دوره نماينده مردم در مجلس شورای اسالمی 
ب��وده، پيش بينی م��ی كند كه احمدی ن��ژاد بعد از اتمام دوران رياس��ت 
جمهوری اش، دولت در س��ايه تشكيل خواهد داد؛ البته از طرح جايگزينی 
يك��ی از ي��اران و نزديكان در دورۀ يازدهم و بازگش��ت به جايگاه رياس��ت 
جمه��وری را ك��ه به طرح پوتين م��ددوف معروف اس��ت از جمله راه های 

ماندگاری احمدی نژاد در قدرت می داند.
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بع�د ازمدت ه�ا مقاومت ازس�وی 
مصوبه  دولتی،س�رانجام  مقام�ات 
ش�ورای پ�ول واعتب�ار در م�ورد 
افزایش نرخ س�ود تسهیالت امضا 
ش�د. نخس�ت این که ش�ما تا چه 
ان�دازه این مصوبه را برای ش�رایط 
فعل�ی اقتصاد ای�ران مثب�ت واثر 

گ�ذار  م�ی    بینی�د؟

تصميم گي��ری درمورد افزايش نرخ 
سود در هرصورت مثبت تلقی می شود 
واگر مجموعه اما و اگرها در مورد زمان 
تأييد اين مصوب��ه را كنار بگذاريم بايد 
در م��ورد الزامات اي��ن مصوبه صحبت 
كنيم. اگر سياست گذار پولی می خواهد 
ميزان اثر گذاری اين تصميم را افزايش 
دهد، بايد س��ازوكار محاسبه نرخ سود 
به گونه ای باشد كه بانك ها در تعيين 
نرخ، آزادی عمل داش��ته باش��ند.اگر با 
اي��ن مالحظه ن��رخ س��ود افزايش پيدا 
كند می توان اميدوار بود بانك ها منابع 
مردم��ی را می توانند ج��ذب كنند در 
غي��ر اين صورت ام��كان ايجاد رقابت و 
جذب نقدينگی موجود در سطح جامعه 
ممكن نيست.اتفاق بدی كه درماه های 
اخي��ر در بازاره��ای ط��ال وارز رخ داد 
ازاين جهت نگران كننده است كه پس 
اندازه��ای مردم به صورت طال و ارز در 
خانه ها ذخيره ش��د يعن��ی ثروت ملی 
به ث��روت خانگی تبديل ش��د.در تاريخ 
خوان��ده ايم ك��ه چني��ن رويكردهايی 
زمانی اتفاق افتاده است كه بانك وجود 
نداش��ته ومردم،دارايی ه��ای خود را به 
صورت س��كه وطال در خان��ه نگهداری 

می كرده اند.

بنابراين سياست گذار بايد به دنبال 
اين باش��د كه اين قاعده را تغيير دهد.

درحقيقت شرايط بايد به گونه ای باشد 
كه بانك ها نقش واس��طه گری خود را 
انجام دهند و ن��رخ های جذابی تعيين 
كنن��د تا پس اندازه��ای مردمی جذب 
نظام بانكی ش��ده و دس��ت آخر تبديل 
به تسهيالت ش��ود.در اين حالت عالوه 
ب��ر آن كه م��ی تواند ب��ه تجهيز منابع 
بنگاه های توليدی كمك كند اثر فشار 
بر بازار ارز و طال را كاهش خواهد داد.

به نظرمی رسد مصوبه شورای پول 
و اعتبار، تعیین نرخ سود سپرده ها 

را به بانک ها واگذار کرده است.

به واس��طه اين كه در مصوبه شورای 
پول واعتبار،نرخ سود تسهيالت محدود 

ش��ده وطبيعی اس��ت كه به صورت غير 
مستقيم نرخ سود سپرده ها نيز كنترل 
ش��ده در حالی كه باي��د اجازه داد بانك 
تصمي��م بگيرد.انتظ��ار اي��ن اس��ت كه 
سياست گذار پولی به گونه ای عمل كند 

كه اجازه رقابت به بانك ها داده شود.

طبیع�ی اس�ت ک�ه اگر نرخ س�ود 
س�پرده ها باال باشد، باید نرخ سود 
تسهیالت هم افزایش پیدا کند. آیا 
در شرایط رکود وتورم فعلی، چنین 

سیاستی به تولید لطمه نمی زند؟

بايد اج��ازه داد بانك ها آزادی عمل 
داشته باشند اگر نرخ سود تسهيالت باال 
باش��د تقاضا كم می شود بنابراين بانك، 
رفتار خود را تصحيح می كند.اتفاقی كه 
در سال های ٨١ و ٨٢ افتاد و اثرگذاری 
مثبتی داش��ت. به اين دليل كه بانك ها 
آزادی عمل داش��تند و دراين مورد،خود 
تصميم می گرفتند.دراين دوره بانك ها 
آزادنه می توانس��تند رقابت كنند نتيجه 
آن برای كل اقتصاد مطلوب بود.موضوع 
ديگر اين است كه بانك مركزی می تواند 
از طري��ق بازار بي��ن بانكی، ن��رخ ها را 

كنترل كند.

آقای دکتر منطق�ی وجود دارد که 
می گوید با کاهش نرخ سود،هزینه ها 
کم می ش�ود و با کاه�ش هزینه ها 
از نرخ تورم کاس�ته می ش�ود این 

استدالل وجاهت علمی دارد؟

در مباحث اقتص��اد كالن مقدماتی، 
رابطه بين نرخ تورم و نرخ بهره رابطه ای 
شناخته شده اس��ت كه نشان می دهد 
ارتباط منفی بين اي��ن دو متغير وجود 
دارد و ن��ه ارتباط هم جهت. كاهش نرخ 
بهره به معنی افزايش حجم پول اس��ت 
و معموالً در ش��رايطی اتف��اق می افتد 
كه مش��كل اقتصاد، كمبود تقاضا برای 
س��رمايه گذاری اس��ت و بر عكس برای 
پايي��ن آوردن نرخ تورم، نرخ بهره را باال 
م��ی برند نه اين كه آن را پايين بياورند. 
افزاي��ش نرخ بهره كه ب��ه معنی كاهش 
حجم پول اس��ت منجر به محدود شدن 
تقاضا و در نتيجه كاهش تورم می شود.

ول�ی برخ�ی اقتص�اددان معتقد به 
کاهش هزینه تمام ش�ده با کاهش 

نرخ سود هستند؟

اساس��اً موض��وع قيمت تمام ش��ده 
ي��ك موض��وع حس��ابداری آن هم در 

مصاحبه اقتصادی
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س��طح بنگاه است. در حالی كه تورم، يك موضوع 
اقتص��ادی و در مقي��اس اقتصاد كالن اس��ت. در 
اقتصاد، اين جمع حس��ابداری قيمت ها در سطح 
خرد نيست كه سطح عمومی قيمت ها را تشكيل 
می دهد. بلكه اين رفتار اقتصادی مردم و واكنش 
آنه��ا به تغيير قيمت ها اس��ت كه نتيجه نهايی را 
تعيين می كند. درپاس��خ به اين برداشت ها بايد 
بگويم، اگر اين منطق كه سطح عمومی قيمت ها 
را قيمت تمام ش��ده تعيين می كند درس��ت بود، 
س��طح قيمت ها و تورم در كش��ورهای جهان در 
دوره ای كه قيمت جهانی نفت بيش از 5٠٠درصد 
افزايش پيدا كرد، می بايس��ت چه ميزان می شد؟ 
در كش��ور خود ما هم، بطالن اين فرضيه كه تنها 
پايه حس��ابداری دارد و ن��ه علمی اقتصادی، بارها 
اثبات ش��ده است. در س��ال ١٣7٨ قيمت بنزين 
٨٠ درص��د افزايش پيدا كرد، اما تورم كمتر از دو 
درصد افزايش يافت. در سال ١٣٨١ ارز تك نرخی 
ش��د و دالر ١75 تومانی با بيش از سيصد درصد 
افزاي��ش به ٨٠٠ تومان رس��يد. در حالی كه تورم 
تغييری نك��رد. بنابراين خيلی نم��ی توان بر اين 
گزاره ها تكيه كرد. معموال در ش��رايطی كه دست 
ب��ه چنين تصميم گيری های در ش��رايط تورمی 
زده می ش��ود فقط خروج س��پرده ها را رقم می 
زند.بخ��ش بزرگی از پس انداز ش��هروندان ايرانی 
به شيوه سال های دور گذشته، به جای مشاركت 
در بازار سرمايه، همچنان در دارايی های فيزيكی 

شخصی متجلی می شود.

اما برخی با اش�اره به رش�د سپرده ها معتقد 
هس�تند جذب س�پرده ها در شرایط تورمی 
هم امکان پذیر اس�ت با اش�اره ب�ه عملکرد 

گذشته روند رو به رشدی داشته است؟

اي��ن ادعا نمی تواند مبتنی بر منطق مس��تدل 
باش��د.برای بررسی ميزان صحت اين ادعا به لحاظ 
اقتصادی كافی اس��ت به اين نكته اش��اره كرد كه 
ميزان س��پرده های مردم نزد بانك ها نه تنها تابع 
نرخ حقيقی س��ود س��پرده، بلكه تاب��ع حجم كل 
نقدينگی در اقتصاد نيز هست. با توجه به رشد قابل 
توجه پايه پولی در اقتصاد طی س��ال های گذشته، 
خودبه خود حجم همه سپرده های سيستم بانكی 
از جمله س��پرده های پس انداز ني��ز افزايش پيدا 
كرده است. اثر خالص سود سپرده بر ميزان سپرده 
را وقت��ی می توان به ط��ور صحيح ارزيابی كرد كه 
تاثي��ر افزايش حجم نقدينگی را هم در نظر گرفت. 
صرف مش��اهده افزايش س��پرده ها دليلی بر عدم 
حساس��يت به نرخ سود س��پرده نيست. نرخ پائين 
پ��س انداز در جامعه ما، واكنش عقالنی مردم به از 
دست رفتن بخشی از اصل پس انداز آنان در نتيجه 
س��پرده گذاری در بانك ها اس��ت. حتی پاسخ اين 
سئوال را نيز كه چرا مردم همچنان سعی می كنند 
پس انداز خود را در قالب كاالهای بادوام مثل سكه 
و ارز نگهداری كنند، می توان در نرخ غيرمنطقی و 

غيرعادالنه سود سپرده ها جست وجو كرد.

اما بحث حاشیه سود بانک ها را چطور ارزیابی 
می کنید به هر حال این سیستم می توانست 
در قال�ب عق�ود مش�ارکتی نرخ های س�ود 
باالی�ی از قب�ل پرداخت تس�هیالت کس�ب 
کند؟بنابراین با کاهش نرخ س�ود تسهیالت، 
عمال برای بانک ها اتفاقی خاصی نمی افتد و 
اگ�ر بهره وری بانک ها باال تر رود می توانند 

این فاصله را حفظ کنند.

درنظر داشته باشيم كه كاهش 
نرخ سود تسهيالت، مسلماً ميزان 
تقاضا برای دريافت تس��هيالت را 
افزايش می دهد ام��ا كاهش نرخ 
سود سپرده مسلماً منجر به تمايل 
بيش��تر س��پرده گ��ذاری نخواهد 
ش��د. بنابراين، بانك ها با تقاضايی 
بيش��تر مواجه می شوند كه امكان 
پاسخ گويی به آن را ندارند. نتيجه 
اي��ن وضعيت آن خواه��د بود كه 
بانك ها، مستقل از عملكردی كه 
دارن��د و بدون نگران��ی از اين كه 
ممكن است مش��تريان خود را از 
دست بدهند می توانند به فعاليت 
ادامه دهند.تجربه سال های  خود 
گذشته درستی اين گزاره را اثبات 

كرده است.

اساساً در اقتصاد، انگيزه اصلی 
بنگاه ه��ا در معرف��ی محصوالت 
جدي��د و انج��ام فعالي��ت هاي��ی 
در جه��ت كاه��ش هزين��ه های 
آن اس��ت ك��ه ب��ه خاط��ر وجود 
»رقاب��ت«، همواره از س��وی رقبا 
خ��ود را در مع��رض تهدي��د می 
بينند. ب��ه گونه ای ك��ه اگر ذره 
ای غفلت كنند،  بازار را از دست 
خواهند داد. چه بس��يار نام های 
تج��اری ك��ه تا چند س��ال پيش 
بر س��ر زبان ها ب��وده اند و امروز 
از آنه��ا خب��ری نيس��ت. درحالی 
كه اگر سياس��ت گذار،سازوكاری 
تنظي��م كند كه بنگاه ها به خاطر 
از دس��ت دادن بازار و مش��تری 
ديگر نگرانی نداش��ته باشند. اين 
برای بن��گاه غير عاقالن��ه خواهد 

ب��ود كه اقدام در جهت كاهش هزينه ها را انجام 
دهد. كاهش نرخ سود تسهيالت باعث می شود، 
بس��ياری از پروژه ها كه با ن��رخ های قبلی فاقد 
توجي��ه بوده اند توجيه پي��دا كنند. عالوه بر آن 
ب��ا توجه به افزايش فاصله بين نرخ بازار رس��می 
و بازار آزاد، دريافت تس��هيالت از بانك به معنی 
برخ��ورداری از ران��ت بزرگ تری در مقايس��ه با 
گذش��ته خواهد بود. پس بانك ها با خيل زيادی 
از متقاضيان مواجه می ش��وند كه تنها تعداد كمی 

از آنه��ا می توانند از تس��هيالت بانكی اس��تفاده 
كنند. به اين ترتيب بانك ناچار اس��ت س��ازمان 
اداری خود را توس��عه دهد تا بتواند پاس��خگوی 

تقاضاهای جديد باش��د.

دولت ها با کاهش نرخ سود به دنبال افزایش 
اشتغال هستند این را چگونه می بیند  ؟

اگر مشكل سرمايه گذاری كمبود تقاضا باشد، 
كاه��ش نرخ بهره منجر به افزايش 
س��رمايه گذاری می شود. اما اگر 
محدودي��ت اصلی، كمب��ود منابع 
باش��د كاهش نرخ سود مشكل را 
تشديد می كند كه به نظر می رسد 
مش��كل دومی است و بانك ها به 
هر ش��كل و با ص��رف نظر كردن 
از مسئله كيفيت سرمايه گذاری، 
در نرخ ه��ای قبلی با مازاد تقاضا 
مواج��ه بوده اند. پ��س نمی توان 
انتظار داشت كه كاهش نرخ سود 
منجر به افزايش س��رمايه گذاری 
شود. ممكن اس��ت سياست گذار 
بگوي��د كه ما به اي��ن نكته توجه 
داري��م اما ب��ه گونه ای سياس��ت 
گذاری ك��رده ايم كه كار آفرينان 
در انتخ��اب تكنولوژی، اس��تفاده 
حداكث��ر از ني��روی كار بكنند و 
لذا اش��تغال زاي��ی و توليد را باال 
خواهيم برد. اما مباحث مقدماتی 
اقتصاد خرد به ما آموخته اس��ت 
ك��ه بن��گاه ه��ای اقتص��ادی در 
انتخ��اب تركيب عوام��ل توليد به 

قيمت نسبی آنها توجه میكنند.
 

نمی ت��وان همزمان نرخ بهره 
را پائي��ن و نرخ دس��تمزد را باال 
برد. تصمي��م بنگاه در واكنش به 
اين سياس��ت چه خواهد بود؟ به 
طور طبيعی، حداقل اس��تفاده از 
نيروی كار و حداكثر اس��تفاده از 
س��رمايه. كاری كه طی سال های 
گذشته نيز با توجه به هزينه های 
مختلف نيروی كار، بنگاه های ما 
را به س��مت آن سوق داده است. 
كاهش نرخ سود تسهيالت، تقاضا 
برای دريافت تس��هيالت را افزايش می دهد. از 
طرف ديگر كاهش نرخ س��ود س��پرده، منجر به 
افزايش تمايل به س��پرده گذاری نخواهد ش��د. 
جمع بن��دی صحبت های من اين اس��ت كه با 
تش��ديد عدم تعادل در ب��ازار پول، بخش بزرگ 
ت��ری از تقاضا ب��ه بازار آزاد متمايل می ش��ود. 
البته نتيجه طبيعی اين بحث آن است كه فساد 
اداری و مالی در سيس��تم بانكی گس��ترش پيدا 

خواه��د   ك��رد .
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مقاله اقتصادی

بررسی روند جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران طی یکسال گذشته به صورت خاص و روند چند سال اخیر آن به گواه آمار نشان 
می دهد که با وجود فاصله زیاد کشور با فرصت ها و ظرفیت های عظیم جذب سرمایه خارجی، اما روند حداقل 5 سال گذشته در 

یک خط سیر رو به رشدی قرار گرفته است.

ايران در س��ال گذشته توانسته است به ميزان 
5.٣ ميلي��ارد دالر ط��رح و پ��روژه ب��رای جذب 
س��رمايه های خارجی طراح��ی و معرفی كند و با 
اينكه نتوانس��ت به همه آنچه كه تدارك شده بود 
برسد، رقم 4.١ ميليارد دالر جذب سرمايه گذاری 

خارجی را محقق كرد.

تالش برای جذب س��رمايه ه��ای خارجی در 
پروژه ها و به كارگيری آن در برنامه های پيشرفت 
اقتصادی چه از س��رمايه گذاران خارجی و چه از 
ايرانيان مقيم س��اير كشورها؛ تفكری است كه در 
چندس��ال گذشته جدی ش��ده و با تدوين برخی 

اولويت ها رو به رشد گذاشته است.

ت�الش ب�رای بازگردان�دن س�رمایه ایرانیان 
خارج نشین

در تعام��ل با بخش دولتی و ب��رای رفع موانع 
عمومی س��رمايه گذاری در ايران و اخذ مصوبات 
و مش��وق ه��ای الزم؛ اقدامات��ی از جمله طراحی 
و تدوين مش��وق های هدفمند، اصالح و تس��ريع 
فراين��د صدور مجوز س��رمايه گ��ذاری خارجی و 
تدارك بس��ته ها و فرصت های س��رمايه گذاری 

برای جذب سرمايه خارجی، صورت گرفته است.

همچنين تاثير برخی از وزارتخانه ها و دستگاه ها در 
بهبود روند جذب سرمايه های خارجی مانند نيرو، 
راه و شهرسازی، جهاد كشاورزی، صنعت، معدن و 
تجارت و برخی سازمان ها مانند خصوصی سازی، 
بنياد مس��تضعفان و جانبازان، س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، اتاق های بازرگانی، س��ازمان ميراث 
فرهنگ��ی، مناطق آزاد، س��ازمان ان��رژی های نو، 
سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و سازمان 
گس��ترش و نوس��ازی معادن، س��ازمان اقتصادی 
كوثر، شستا و صندوق توسعه ملی نيز مورد تاكيد 

برنامه ريزان قرار گرفته است.

در ج��دول ش��ماره )١( از نظر قاره ای تنها دو 
قاره آفريقا و اقيانوس��يه با رش��د منفی نسبت به 
سال قبل همراه بود و در تقسيم بندی منطقه ای نيز 
تنها دو منطقه غرب آس��يا و حوزه دريای كارائيب 

با رشد منفی روبرو بودند.

بررس��ی وضعيت س��رمايه گذاری خارجی در 
ايران از س��ال ١٩٩٩ تا ٢٠١١ نشان می دهد كه 
مجموعه تالش ها منجر به رشد ورود سرمايه های 
جديد به داخل كش��ور به مي��زان ١١7 درصد در 

سال گذشته ميالدی شده است.

آمارهای مربوط به سرمايه های خارجی جذب 
ش��ده در استان های كشور بدون احتساب نفت و 
گاز در س��ال ٩٠ )٢٠١١ ميالدی( نشان می دهد 
كه ف��ارس با ٣٩٠ ميليون دالر بيش��ترين ميزان 
س��رمايه خارجی را جذب كرده است كه بيشتر از 
٢ برابر كل بودجه های عمرانی اختصاص يافته به 

اين استان است.

گيالن در اين بخش ب��ا ٢١٢ ميليون دالر در 
جايگاه دوم كش��ور و تهران با جذب ١٣5 ميليون 
دالر س��رمايه خارجی در جايگاه س��وم قرار دارد. 
كرمان در اين بخش ١٣٠ ميليون دالر و مازندران 
ني��ز ١٢4 ميلي��ون دالر جذب س��رمايه خارجی 

داشته اند.

آذربايجان ش��رقی ني��ز ١٢١ ميلي��ون دالر و 
زنج��ان ١١6 ميلي��ون دالر س��رمايه خارجی در 
س��ال گذش��ته جذب كرد. با اين حال همدان نيز 
توانسته اس��ت ١٠٣ ميليون دالر سرمايه خارجی 
برای اجرای طرح های جذب كند. مابقی استان ها 

دارای جذب س��رمايه های خارجی كمتر از ١٠٠ 
ميليون دالر بوده اند.

البته اگر بخواهيم جذب سرمايه های خارجی 
را با احتس��اب نفت و گاز بررس��ی كنيم اس��تان 
بوشهر با جذب ١٩55 ميليون دالر در جايگاه اول 
كشور قرار دارد و بعد از آن نيز خوزستان توانسته 
است ٩4٣ ميليون دالر سرمايه را به داخل كشور 

وارد كند.

يكی از راهكارهايی كه در سال های اخير برای 
جذب س��رمايه ه��ای خارجی م��ورد توجه برنامه 
ريزان قرار گرفته اس��ت، تالش ب��رای بازگرداندن 
س��رمايه های ايرانيان خارج كش��ور است كه در 
طول چند س��ال اخر روند رو به رش��دی داش��ته 

است.

بررس��ی روند نرخ رشد ساليانه سرمايه گذاری 
خارج��ی ايران و منطقه با نرخ رش��د س��ال پايه 
٢٠٠6 نش��ان می دهد ك��ه ايران در بين س��اير 
كش��ورهای منطقه دارای رش��د ١5٢ درصدی در 

نرخ رشد ساليانه جذب سرمايه از خارج است.

در اين بخش پاكستان رشد منفی 6٢ درصدی 
و عربس��تان نيز نرخ رش��د منفی 4 درصدی را به 
ثبت رسانيده اس��ت. همچنين تركيه دارای رشد 
منفی ٢١ درصدی در نرخ رشد ساليانه سرمايه گذاری 

خارجی بوده است.

كش��ور عمان با نرخ رشد منفی 5١ درصدی و 
قطر نيز با نرخ رش��د منفی ١٠٢ درصدی مواجه 
ش��ده اند. در اين بين متوس��ط نرخ رشد ساليانه 
س��رمايه گذاری خارج��ی در منطقه خاورميانه به 

ميزان ٢٢.٣6 درصد اعالم شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

سهم ایرانیان مقیم خارج از سرمایه گذاری خارجی

کدام استان ها برای سرمایه خارجی جذاب تر است؟  
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جدول شماره )1(: بررسی آمار و روندهای سرمایه گذاری خارجی در جهان
پيش بينی جريان های 

ورودی سال ٢٠١4 )ميليارد دالر(
نرخ تغييرات نسبت به 

سال ٢٠١٠ )درصد(
حجم جريان ورودی 

منطقه/ گروه كشوری)ميليارد دالر(

٨4٠ تا ١٠٢٠ 
755 تا ٩٣٠ 
١١٠ تا ١5٠ 
46٠ تا 57٠ 
46٠ تا 57٠ 
46٠ تا 57٠ 

١7٠٠ تا ٢١١٠ 

+٢١
 +١١
 +٢4

 +٢٢.6
 -١6.٣4
 +٢٢.5٨

 +١6

74٨ 
 6٨4
٩٢ 

 ٣٨.٩
 4٨.6٨
 ٨4.5٣
 ١5٢4

كشورهای توسعه يافته 
كشورهای در حال توسعه 
كشورهای در حال گذار 

جنوب آسيا 
غرب آسيا 

آسيای ميانه 
جهان 

جدول شماره )3(: وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران از 1999 تا 2011
نرخ رشد نسبت به ميانگين مقطع زمانی 

پايه از ١٩٩٩ تا ٢٠١٠ )درصد(
رشد ساالنه

)درصد(
حجم سرمايه گذاری خارجی 

سال)ميليون دالر(

-
4.٩

-٠.١5
5٩.4
٩٠.٨
١١7.١

-
-

-4.٨
5٩.7
١٩.7
١٣.٨

١.٩١٢
٢.٠٠5
١.٩٠٩
٣.٠4٨
٣.64٨
4.١5٢

متوسط ١٩٩٩-٢٠٠6
٢٠٠7
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١

جدول شماره )6(: رتبه ایران در منطقه در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی

سالرتبه ايران در منطقهتغيير جايگاه

-
+٢
-
+٢

7
5
5
٣

٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١

جدول شماره )2(: لیست 10 کشور برتر سرمایه فرست دنیا در سال 2011 و مقایسه آن با عملکرد 2010

ميزان سرمايه فرستی٢٠١١
)ميليون دالر(

ميزان سرمايه فرستی٢٠١٠ 
كشور)ميليون دالر(

54
6٣
65
67
7٠
٨٢
٩٠
١٠7
١١4
٣٩7

١٠٩.٣٢١
5٨.7١7
6٨.٨7

5٢.5٢٣
64.7٨
٩5.٣٩6
76.٨67
٣٩.5٠٢
56.٢6٣

٣٠4.٣٩٩

آلمان
جزاير ويرجين

چين
روسيه
سوئيس

هنگ كنگ
فرانسه
بريتانيا
ژاپن

اياالت متحده

جدول شماره )4(: سهم ایرانیان مقیم خارج کشور 
از سرمایه خارجی جذب شده در 5 سال گذشته

جدول شماره )5(: جدول مقایسه روند سرمایه 
گذاری خارجی ایران و جهان

٠.٠٠٩ درصد معادل ١.6 ميليون دالر
١.١٩ درصد معادل ٢5 ميليون دالر

5.١١ درصد معادل ١٣٣ ميليون دالر
٠.74 درصد معادل ٢٨ ميليون دالر

٩.٩5 درصد معادل 4٨٢ ميليون دالر

١٣٨6
١٣٨7
١٣٨٨
١٣٨٩
١٣٩٠

سهم سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كل 
سالسرمايه وارده )درصد(

٠.١
 ٠.١
 ٠.٢5
 ٠.٢7
 ٠.٢7

٠.55
 ٠.5٨
 ٠.6٣
 ٠.64
 ٠.6٨

٠.54
 ٠.45
 ٠.٨٣
 ٠.٩5
 ٠.٩٠

٢٠٠7
 ٢٠٠٨
 ٢٠٠٩
 ٢٠١٠
 ٢٠١١

نسبت سرمايه گذاری خارجی جذب شده 
به توليد ناخالص داخلی كشور )درصد(

سهم توليد ناخالص داخلی ايران از كل 
توليد ناخالص داخلی جهان )درصد(

سهم سرمايه گذاری خارجی جذب شده 
سالايران از جريان سرمايه گذاری جهان)درصد(
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گاه و بيگاه از من ميپرسند: 
»به جز كش��ور خودت به كدام 
كش��ور ديگ��ر عالق��ه داري؟« 

هميشه يك جواب داشته ام:
تايوان و مردم مي پرس��ند 
»تايوان؟ چ��را تايوان؟« جواب 
خيلي ساده است. چون تايوان 
صخرهاي لميزرع در دريايي پر 
از امواج توفان��ي و بدون منابع 
طبيعي ب��راي زندگ��ي كردن 
اس��ت. حت��ي براي س��اخت و 
س��از بايد از چين، شن و ريگ 
وارد كن��د و با وجود همه اينها 
چهارمي��ن ذخاي��ر كالن مالي 
دني��ا را در اختيار دارد. زيرا به 
جاي كندن زمين و اس��تخراج 
هر آنچه كه باال مي آيد، تايوان 
ذهن و افكار ٢٣ ميليون تايواني 
را،  استعدادش��ان  مي��كاود،  را 
انرژيش��ان را و هوش و ذكاوت 
ش��ان را. چ��ه زن و چ��ه مرد. 
هميش��ه به دوستانم در تايوان 
خوش��بختترين  شما  ميگويم: 
م��ردم دني��ا هس��تيد، چطور 
اينقدر خوش��بخت ش��ده ايد؟ 
نه نفت داريد، نه س��نگ آهن، 
نه جنگل، ن��ه الماس، نه طال، 
فقط مق��دار كمي ذخاير ذغال 
سنگ و گاز طبيعي و به خاطر 
همين هم اس��ت ك��ه فرهنگ 
تقويت مهارتهايتان را توس��عه 
داده ايد؛ كاري كه امروزه ثابت 
شده با ارزش ترين و تنها منبع 
تجديدپذي��ر واقع��ي در جهان 
اس��ت. حداق��ل اين برداش��ت 
ش��هودي من ب��ود. ام��ا ما در 
اينجا داليلي نيز داريم كه اين 

موضوع را ثابت ميكند.

تيمي از س��وي »س��ازمان 
همكاري اقتصادي و توس��عه« 
اخي��را مطالع��ه اي كوچك اما 
جالب انج��ام داده و رابطه بين 
عملكرد افراد در تس��تهايي به 
نام » برنامه بين المللي ارزيابي 
دانش آم��وزان« يا PISA )كه 
هر دو س��ال مهارتهاي رياضي، 
علوم و درك خواندن افراد ١5 
س��ال را در 65 كشور امتحان 
ميكن��د( و درآمد كل��ي منابع 
 G.D.P طبيع��ي ب��ه عن��وان
ي��ا تولي��د ناخال��ص داخلي را 
براي هر كش��ور شركت كننده 

مورد بررس��ي قرار داده است. 
اگ��ر بخواهي��م خيل��ي كوتاه 
توضيح دهيم اينگونه ميش��ود 
ك��ه رياض��ي دان��ش آم��وزان 
دبيرستاني ش��ما در مقايسه با 
مقدار نفت يا مقدار الماسي كه 
چقدر خوب  ميكنيد  استخراج 

است؟
 

آندرياس ش��ليچر كسي كه 
از طرف O.E.C.D بر تستهاي 
PISA نظارت ميكند ميگويد:

نتايج نشان داد كه رابطهاي 
فوق العاده منفي بين پولي كه 
كش��ورها از منابع طبيعي خود 
ب��ه دس��ت ميآورن��د و دانش 
و مه��ارت هايي ك��ه جمعيت 
دبيرستانيش��ان دارن��د، وجود 
دارد. »اي��ن يك الگوي جهاني 
اس��ت كه در همه 65 كشوري 
كه در آخرين تستهاي ارزيابي 
PISA شركت كرده اند وجود 
دارد« چي��زي به اس��م نفت و 
PISA ب��ا ه��م و در كنار هم 

وجود ندارد.

به گفته شليچر، در آخرين 
نتاي��ج PISA معلوم ش��د كه 
كش��ورهاي  آم��وزان  دان��ش 
س��نگاپور، فنالند،كره جنوبي، 
هنگ كنگ و ژاپن با وجود بهره 
از منابع طبيعي، نمرات  اندك 
PISA باالي��ي دارند. در حالي 
كه با دارا بودن بيشترين مقدار 
آموزان  دان��ش  نفتي،  درآم��د 
قط��ر و قزاقس��تان كمتري��ن 
نم��رات PISA را ب��ه دس��ت 
آوردند. )عربس��تان س��عودي، 
الجزيره، بحرين  كويت، عمان، 
و س��وريه نمرات مش��ابه س��ال 
٢٠٠7 را در تستهاي بين المللي 
رياضي��ات و مطالعات علمي به 
دس��ت آوردند، اي��ن در حالي 
اس��ت كه دانش آموزان لبنان، 
اردن و تركيه- كه باز هم جزء 
كش��ورهاي خاورميانه هستند، 
ام��ا ب��ا منابع طبيع��ي كمتر- 
نم��رات بهت��ري را به دس��ت 

آوردند(.

دان��ش آموزان كش��ورهاي 
آمري��كاي التي��ن ك��ه ج��زو 

مقاله اقتصادی
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كشورهاي غني و داراي منابع طبيعي 
زياد محس��وب ميش��وند، مثل برزيل، 
مكزيك و آرژانتين در آخرين تس��ت
PISA نم��رات ضعيف��ي ب��ه دس��ت 
آوردن��د. در مورد آفريق��ا بايد بگوييم 
كه اصال در اين تستها شركت نداشت.

 
 كانادا، استراليا و نروژ، كشورهايي 
كه باز هم داراي منابع طبيعي زيادي 
هستند، نمرات خوبي در PISA كسب 
كردند؛كه به گفته شليچر بخش اعظم 
آن مرب��وط به اين اس��ت كه هر س��ه 
كشور سياستهاي برنامه ريزي شده و 
س��نجيدهاي را در قبال ذخيره كردن 
و سرمايه گذاري درآمدهاي حاصل از 

منابع طبيعيشان اتخاذ كرده اند.

همه اي��ن بررس��يها و نتايج به ما 
ميگويد كه اگر واقعا ميخواهيد بدانيد 
ك��ه يك كش��ور در ق��رن ٢١ چگونه 
عمل خواهد كرد، مناب��ع و معدنهاي 
طالي آن را به حس��اب نياوريد، بلكه 
بايد معلمهای تاثيرگذارش را، والدين 
آگاه و دانش آم��وزان متعهدش را مد 
نظر قرار دهيد. شليچر ميگويد: نتايج 
يادگيري در مدارس امروز، ش��اخصي 
از ث��روت و فواي��د اجتماع��ي ديگري 
است كه كشورها در درازمدت حاصل 

خواهند كرد.
 

اقتصاددانان خيلي وقت اس��ت كه 
در م��ورد »بيم��اري هلندي« صحبت 
مي كنن��د. اين امر زمان��ي به وقوع 
مي پيوندد كه كشوري آنقدر متكي به 
صادرات منابع طبيعي خود باش��د كه 
ارزش پول رايج آن به شدت باال رفته 
و در نتيج��ه توليد داخلي آن به دليل 
وجود سيلي از واردات تحت تاثير قرار 
گرفته و نابود ميش��ود و در اين حالت 
قيمت كاالهاي صادراتي پيوس��ته باال 
ميرود. چيزي كه تيم PISA نش��ان 
ميدهد يك بيماري مرتبط با آن است: 
جامعه هايي كه به منابع طبيعي خود 
بيش از حد وابس��ته شدهاند، مستعد 
پرورش والدين و جواناني هس��تند كه 
بخشي از غرايز، عادات و محركهايشان 
را براي انج��ام دادن تكاليف و تقويت 

مهارتهايشان از دست داده اند.
 

در مقايس��ه به گفته ش��ليچر: »در 
كش��ورهايي ب��ا منابع طبيع��ي اندك 
فنالند، س��نگاپور ي��ا ژاپن تحصيالت، 
نتاي��ج و ش��ان و مقام باالت��ري دارد؛ 

حداقل ت��ا حدی. زي��را در كل عموم 
م��ردم فهمي��ده اند كه كش��ور بايد با 
دان��ش و مهارت مردمش به پيش رود 
و اين موضوع ب��ا كيفيت تحصيالت و 
سيستم آموزشي مرتبط است. والدين 
و فرزن��دان در اين كش��ورها ميدانند 
ك��ه اين مهارته��ا و تواناييهاي بچه ها 
هس��تند كه شانس��هاي آنه��ا را رقم 
ميزنند و هيچ چي��ز ديگري نميتواند 
آنه��ا را نجات دهد. بنابراين فرهنگ و 
سيستم آموزش كاملي را بنا مي نهند«. يا 
همانطور كه دوست هندي- آمريكايي 
من كي. آر. سريدهار، موسس شركت 
س��وخت باتري بلوم ان��رژي ميگويد: 
»وقتي منابع نداريد، مبتكر ميشويد.« 
به خاطر همين اس��ت كه كش��ورهاي 
خارجي با بيش��ترين تع��داد كمپاني 
در ليس��ت نزدك، چين، هنگ كنگ، 
تاي��وان، هند، كره جنوبي و س��نگاپور 

هستند. 
 

هيچ كدام از اين كشورها از منابع 
طبيعي براي پيش��برد اه��داف خود 
بهره نميبرند. ام��ا اين مطالعات پيام 
مهم��ي هم براي جهان صنعتي در بر 
دارد. مطمئن��ا در يك ركود اقتصادي 
»انگي��زه« جايگاهي  ب��راي  ديرگذر، 
وجود دارد. اما، شليچر ميگويد »تنها 
راه معقول اين اس��ت كه مسير خود 
را از طري��ق فراه��م نم��ودن دانش و 
مهارت براي افراد بيشتري، به منظور 
رقاب��ت، هم��كاري و ارتب��اط برقرار 
كردن در راس��تاي پيش��رفت كشور، 
هم��وار نمايي��م.« به گفته ش��ليچر، 
ب��ه طور خالص��ه در اقتصادهاي قرن 
بيس��ت و يكم دانش و مهارت تبديل 
به پول رايج جهاني ش��ده اس��ت، اما 
هي��چ بان��ك مركزي كه اي��ن پول را 
چ��اپ كن��د وج��ود ن��دارد. هر كس 
مجبور اس��ت كه خود تصميم بگيرد 
چقدر پول چاپ خواهد كرد. مس��لما 
داش��تن نف��ت، گاز و الم��اس خيلي 
خوب اس��ت. با وجود آنها فرصتهاي 
ش��غلي زيادي به وجود ميآيد، اما در 
دراز مدت جامع��ه را ضعيف خواهند 
كرد؛ مگر اينكه براي ساختن مدارس 
و ايجاد فرهنگ يادگيري هميش��گي 

اس��تفاده ش��ود.

ش��ليچر مي گويد: چيزي كه شما 
را همواره به سمت جلو ميراند و باعث 
پيشرفت شما ميشود، چيزي است كه 

خودتان آن را ساخته ايد.
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اولي��ن عامل از ن��گاه اقتصاددانان 
جمعيت است. اگر توانايي ورزشكاران 
به طور تقريبا برابر در سراس��ر جهان 
توزيع شده باش��د، هرچه يك كشور 
جمعي��ت بيش��تري داش��ته باش��د، 
احتم��اال ورزش��كاران بزرگت��ري هم 
خواه��د داش��ت. مثال ن��گاه كنيد به 
اس��تراليا و نيوزلند: تع��داد مدالهاي 
اس��تراليا به مراتب بيش��تر از نيوزلند 
اس��ت؛ زيرا جمعيتش ه��م پنج برابر 

آن است. 

ام��ا جمعي��ت تنه��ا عام��ل مهم 
موفقيت نيس��ت. همانند ه��ر قلمرو 
ديگري در زندگي م��درن، پول مهم 
اس��ت. اگر كش��وري جمعيت زيادي 
داش��ته باش��د، اما پ��ول الزم را، چه 
دولت��ي چه خصوصي، ب��راي حمايت 
از ورزشكاران و ساخت زيرساختهاي 
خوب ورزشي نداشته باشد حرفي هم 
براي گفت��ن در عرصه المپيك ندارد؛ 
بنابراين اگر كشوري از نظر مواد خام، 
يعني افراد و ثروت مش��كلي نداشته 
باش��د، ميتواند آنها را ب��راي المپيك 
آم��اده س��ازد؛ اما مش��كل همين جا 
اس��ت كه ث��روت و جمعي��ت به طور 
يكس��ان در جهان توزيع نش��دهاند و 
به همي��ن دليل مدالهاي المپيك نيز 
به طور برابر توزيع نخواهند ش��د. در 
المپي��ك پكن 65 درص��د از مدلهاي 
طال نصيب ورزش��كاراني از ١٠ كشور 
ثروتمند شد؛ درحاليكه ٢٠٠ كشور بر 

سر اين مدالها رقابت ميكردند.

جامائي��كا كش��وری اس��ت ك��ه 
موفقيت��ی غيرمنتظ��ره در المپي��ك 
داش��ته اس��ت. جمعيت اين كش��ور 
كوچك بين ٢/4 ت��ا ٢/6 ميليون نفر 
است. براس��اس معيار توليد ناخالص 
داخلی سرانه هم اين كشور در پايينتر 
از ميزان متوسط جهانی قرار دارد، اما 
عملكرد اين كش��ور در چهار المپيك 
گذشته خيره كننده بوده و به ترتيب 
چهار، شش، هفت و پنج مدال كسب 
كرده است. در المپيك لندن هم اين 
كش��ور ١٢ مدال )4 طال، 4 نقره و 4 
برنز( گرفت ك��ه خيره كننده بود، اما 
چرا اينطور ميش��ود؟ آيا موفقيت در 

المپيك عامل ديگري هم دارد؟

گفته هاي باال به اين معنا نيس��ت 
كه همه چيز براي كشورهاي كوچكتر 
و فقيرتر از دس��ت رفته و تمام ش��ده 
است. راه هاي ديگري هم براي كسب 

م��دال المپي��ك وج��ود دارد. اولين 
راه اين اس��ت كه دولت ب��ه المپيك 
اولويت دهد و منابع مالي بيشتري را 
براي اس��تخدام و آموزش ورزشكاران 

اختصاص دهد. 

مشهور است كه كشورهاي ميزبان 
بازيهاي المپيك تمايل دارند تا تعداد 
مداله��اي دريافت��ي خ��ود را به طور 
معناداري نس��بت به پيشبيني مدالها 
براساس درآمد و جمعيتشان افزايش 
دهن��د. از س��وي ديگ��ر كش��ورهاي 
ميزب��ان المپي��ك در دوره هاي بعد، 
بازيه��اي المپيك فعلي ش��ان را نيز 
بهتر انج��ام ميدهند؛ زيرا دولتها براي 
موفقي��ت در س��الهاي بعد س��رمايه 
گذاري كرده اند. براي مثال، ١٠ سال 
قبل، بريتانيا قدرت مهمي در رش��ته 
 )track cycling( دوچرخه سواري
نب��ود. نقطه عطف وقت��ي اتفاق افتاد 
 )chris Hoy( ك��ه كري��س ه��وي
س��ه م��دال ط��ال را در بازيهاي پكن 
برد، اما اي��ن اتفاقي نبود. يك پاداش 
7/٨ ميلي��ون دالري كه با درآمدهاي 
التري تامين مالي ش��ده بود به هوي 
و ديگران اج��ازه داد تا تمام وقت در 
اين رش��ته كار كنند. بريتانيا بر روي 
آين��ده اي��ن ورزش س��رمايه گذاري 
ك��رد. در المپيك چي��ن، بريتانيا ١٢ 
م��دال در اين رش��ته كس��ب كرد. از 
س��وي ديگر بريتانيا در المپيك قبل 
از المپيك لن��دن 47 مدال برد كه از 
تمامي دوره هاي المپيكي كه بريتانيا 
در آن از ١٩٠٨ به اين س��و ش��ركت 
كرده بود بيش��تر بود )در ٢٠٠٠ آنها 
٢٨ م��دال و در ٢٠٠4 هم ٣٠ مدال 
بردن��د(. بريتانيا در المپيك لندن 65 

مدال برد. 
در المپي��ك لن��دن اتف��اق جالب 
كش��ورهاي  افت��اد:  ني��ز  ديگ��ري 
كمونيستي س��ابق و فعلي تعداد كل 
مدالهاي دريافتيش��ان را با س��رمايه 
گذاريه��اي عظيم در زمينه آموزش و 
دادن پاداش��هاي كالن به ورزشكاران 
افزايش دادند. سرمايه گذاري روسيه 
ب��راي اين المپيك نس��بت به س��اير 
كش��ورها خيلي بيش��تر بوده اس��ت 
چنانكه روسيه در اين دوره در رشته هاي 
تيمي مثل واليبال مدالهايي را برد كه 
سه دهه بود به آنها دست نيافته بود. 
عملكرد مجارس��تان و قزاقستان هم 

جالب توجه بود. 
در كن��ار راههاي فوق، كش��ورها 
ميتوانند بر روي مزيتهاي نسبيش��ان 

مقاله اقتصادی
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كنن��د.  گ��ذاري  س��رمايه  و  تكي��ه 
كش��ورهايي كه س��واحل بيش��تري 
دارند در ش��نا، موجسواري و قايقراني 
در مقايس��ه ب��ا كش��ورهاي محصور 
در خش��كي موفقترند. كش��ورهاي با 
ارتفاعات مرتفع دوندگان اس��تقامت 
و ماراتن بهتري نس��بت به كشورهاي 
همس��طح با دري��ا خواهند داش��ت. 
از  ت��ن  دو  توس��ط  ك��ه  تحقيق��ي 
اقتصاددانان انجام شده نشان ميدهد 
ك��ه تمركز بر مزيت نس��بي منجر به 
افزايش تعداد مدالها ميش��ود. واليبال 
س��احلي را در نظر بگيريد، كه هفت 
تا ٨ مدال طالي اين رشته )١5 مدال 
از كل مدالهاي اين رشته( به آمريكا و 
برزيل رسيد. شايد مي پرسيد آن يك 
مدال چه شد؟ آن يكي هم به استراليا 

رسيد كه سواحل زيادي دارد. 

ي��ك كش��ور همچني��ن ميتواند 
مدالهاي بيشتري با تمركز استراتژيك 
بر روي رشته هايي كسب كند كه در 
اين رشته ها بردن مدال نسبتا آسانتر 
است. اين رشته ها آنهايي هستند كه 
در اصل ف��ردي اند و در اين رش��ته 
ها م��دال زيادي وج��ود دارد. بوكس 
و هنره��اي رزم��ي را در نظر بگيريد 
ك��ه در هر گروه وزني تع��داد زيادي 
م��دال توزيع ميش��ود )تكواندو به هر 
گروه وزن��ي 4 مدال ميدهد(. بهترين 
ش��انس ايرلند براي كسب مدال كتي 
تيل��ور )Katie Taylor( در بوكس 
زن��ان بود كه م��دال ه��م گرفت. به 
همين ترتيب بعضي رشته هاي تيمي 
هس��تند كه براي كش��ورهاي فقير و 
كوچكتر ام��كان دس��تيابي به مدال 
در آنها دشوارتر است مثل بسكتبال. 
بلغارس��تان ب��ا همين اس��تراتژي در 
المپيك موفق ش��ده اس��ت. آنها 5١ 
مدال در همه المپيكها برده اند و ٣٢ 
تا از آنها در س��ه ورزش بوده اس��ت: 
وزنه برداري، كشتي، و تيراندازي ) به 
ترتيب ب��ا ١٢، ١6 و 4 مدال(، فردي 

و مبتني بر مزيت نسبي اين كشور.
 

مقاله مش��هوري نوش��ته فورست، 
 )Forrest. Sanz and Tena( سانز و تنا
وج��ود دارد كه به پيش��بيني تعداد 
مدالهاي المپيك براساس دو شاخص 
جمعيت و ثروت مي پردازد. براساس 
اين مقاله در المپيك چين پيشبيني 
ميشده كه جامائيكا 4 مدال بگيرد كه 
در عمل ١١ مدال برد. كنيا ١4 مدال 
گرفت كه پيشبيني مقاله اين بود كه 

5 مدال بگيرد؛ ام��ا مكزيك با درآمد 
باال و جمعيت زي��اد تنها ٣ مدال در 
المپي��ك چي��ن گرف��ت. راز موفقت 
جامائيكا و كنيا در المپيك اين است 
كه اين كش��ورها بر مزي��ت رقابتي و 
تواناييهاي فردي ورزشكارانشان تكيه 
كردن��د و به دنبال ورزش��هاي تيمي 
نرفتند. تمام��ي مدالهاي جامائيكا در 
دوهاي 4٠٠ مت��ر و كمتر از آن بود. 
تمامي مدالهاي كني��ا هم در دوهاي 
٨٠٠ متر و بيش��تر بود. همين مقاله 
پيشبيني ميكرد كه ايران در المپيك 
پكن 6 م��دال بگيرد كه تنها ٢ مدال 
گرفت؛ اما در المپيك لندن ايران ١٢ 
مدال گرفت كه همگي در ورزش��هاي 
فردي و مبتني بر تواناييهاي فردي و 
مزيت رقابتي ورزش��كاران ايراني بود. 
پس بايد ب��راي المپيك هاي ديگر از 
اين اس��تراتژي درس گرفت و بر روي 
ورزشهاي فردي داراي مزيت رقابتي 

سرمايه گذاري كرد. 

همچني��ن، ي��ك كش��ور ميتواند 
مدالهايش را با وارد كردن شهروندان 
ورزش��كار افزايش دهد. كش��وري كه 
ورزش��كاران المپيك��ي بوم��ي ندارد، 
ممكن اس��ت با دادن حق شهروندي 
و پ��اداش كالن به ورزش��كار كش��ور 
ديگري او را تبع��ه خود كند تا مدال 
كس��ب كند. گاه��ي اوق��ات هم اين 
افراد صادرش��ده به كش��ورهاي ديگر 
هستند كه شانس يك كشور را براي 
گرفتن مدال باال ميبرند. اسپانيا از هر 
دو اس��تراتژي فوق اس��تفاده ميكند: 
س��رگي ايباكا )Serge Ibaka( را از 
كنگو وارد ميكند و برادران گاسول را 
به ليگ بستكبال آمريكا فرستاده و از 
مهارتهايي استفاده ميكند كه در آنجا 

كسب كرده اند. 

ژاپ��ن را ه��م نباي��د در المپيك 
المپيك  ژاپ��ن در  فرام��وش ك��رد: 
٢٠٠4 تع��داد ٣7 م��دال ب��رد و در 
المپيك ٢٠٠٨ پكن تنها ٢5 مدال؛ 
اما مش��كل ژاپن چيس��ت؟ مش��كل 
ژاپ��ن كه جال��ب توجه هم هس��ت 
عبارت است از: سالمندي به سرعت 
در حال رش��د جمعيت اين كشور. از 
دهه ١٩7٠، درص��د جمعيت باالي 
65 سال اين كشور از 7 درصد بيش 
از س��ه برابر ش��ده و ب��ه ٢٣ درصد 
رسيده اس��ت و پيشبيني ميشود كه 
تا سال ٢٠6٠ به بيش از 4٠ درصد 

كل جمعيت برس��د.



www.ibc.aeibc@emirates.net.ae

14
th

 Ye
ar

    
   I

ss
ue

 0
4 

    
  S

ep
te

m
be

r  
    

 2
01

2
13

91
ور 

ری
شه

ر، 
چها

ره 
شما

م، 
ده

هار
ل چ

سا

22CELEBRATING 20th ANNIVERSARY OF IBC CELEBRATING 20th ANNIVERSARY OF IBC

صدای افتادن جناب »ك��داك« از بام فناوری 
عكس و تصوير به گوش رسيده. يكی از غول های 
تجاری قرن بيس��تم. روزی روزگاری كه نه خبری 
از گوش��ی های دوربين دار چند مگاپيكسلی بود 
ون��ه اثری از نهضت ديجيتال، كداك و محصوالت 
آن ك��ه برای تصويرب��رداری بكارگرفته می ش��د 
مش��تری های پر و پا قرص و پا به ركاب بسياری 
داشت. سه دهه پيش احدی تصور نمی كرد روزی 
فرابرس��د كه چنين قامت بزرگی به زانو درآيد اما 
در آمد! همين موضوع در مورد»ياهو« قابل تصور 
اس��ت البته نه به شدت كداك. لكن وجه مشترك 

اين دو موجود بزرگ در دنيای خويش چيست؟
مدتی است كه اگر گوش تان به اخبار رسانه های 
ديجيتاليزه چس��بيده باشد درمی يابيد كه حال و 
روز آن ح��رِف » وای« به رنگ بنفش، ديگر مثل 
س��ابق نيس��ت. ياهو از بزرگان عرصه صفر و يك 
اس��ت. طی چند س��ال هركس ب��رای اولين بار با 
موجوداتی مهم به نام "كامپيوتر و اينترنت" س��ر 
وكار داشت ، پست الكترونيكی ياد آور ياهو بود و 
يا ش��ايد ياهو ياد آور آن. )دست كم در پايين ترين 

سطح( 
بزرگترين س��رويس دهنده ايمي��ل درجهان! 
مس��نجر! چت! سرچ اخبار و ديدنی هاو فروختنی 
ها وخريدنی ها و..همه وهمه در دس��ت وبال ياهو 
بودو تنها ياهو بود كه ش��انزده هفده س��ال پيش 
دو رقي��ب ب��زرگ آن روزگار را كن��ار زد ويكه تاز 
عرصه ش��د. Lycos و Excite  ش��ما آنها را می 
شناسيد؟! ممكن اس��ت روزی فرابرسد كه كسی 

ياهو را نشناسد؟! هم آری وهم نه.پس چگونه؟ا

ياهو با داش��ته ها و نداش��ته هايش پ��س چه غم 
دارد؟ ! مش��كل "فضول��ی" اس��ت و درز اخبار! 
درآمد ها ، ريز ودرشت حساب و كتاب های مالی 
ش��ركت های بزرگ به وي��ژه آنهايی كه در زمينه 
فناوری اطالعات به تالش و تقال مش��غول اند هر 
از چندگاهی منتش��ر ميش��ود. آمارها به گونه ای 
نيست كه بش��ود دستكاری شان كرد! مثل خيلی 
چيزها درخيلی جاها .چرا كه منابع متعددی برای 
بررس��ی وضعي��ت و جنبه های مختل��ف كمپانی 
های بزرگ خصوص��اً از نوع  اينترنتی وجود دارد. 

ترافيك انتق��ال ديتا، طرح ها، برنامه ها، تغييرات 
ورژن ب��ه ورژن، نق��ص ه��ا وگاف ه��ای امنيتی، 
فيدب��ك های كاربران و مش��تری ها و خالصه ده 
ها وصد ها شاخص و مولفه وجود دارد كه نشان و 
ش��هادت می دهند محصوالت يك كمپانی صفر و 
يكی خواه توليد ريزپردازنده كوانتومی باشد خواه 
ارايه دهنده سرويس وبالگ، درچه سطح كيفيتی 
و كمّيتی قرار دارد؛  از نظرها مخفی نمی ماند كه 
مشتريان راضی اند يا ناراضی. "ياهو" مدت هاست 
كه تغيير و بهبودی خاصی در كارهای ارايه ش��ده 
اش به مش��تريان نداش��ته. هم��ان ايميل قديمی 
با تغييراتی ان��دك. همان ش��بكه اجتماعی ياهو 
مس��نجر با تقريباً همان سر و وضع ژوليده سابق. 
نه نو آوری تازه ای ونه ايده پردازی جذابی. از همه 
اينها كه بگذريم نوس��انی ش��دن درآمد های يك 
چنين مجموعه ای كه س��همی مه��م در ترافيك 
ديت��ا را به ط��ور جهانی به خ��ود اختصاص داده، 
نش��ان می دهد كه آينده ی نا خوش��ايند كداك،  

بيم آن می رود كه سراغ ياهو نيز برود! 

مقاله اقتصادی

رویش ها وریزش های کمپانی های بزرگ در اوج بحران اقتصادی جهان

»ازپش��ت بام افتادن« تعبیر خوبی نیس��ت.تغییری است دراحوال کسی، که اگر رخ دهد، کار از شکستن دست وپا و مچ 
وگچ؛ می گذرد و حاصل آن دریک کلمه خالصه می ش��ود» ورشکس��تگی«. خوشبختانه ورشکستگی نه آغاز راه است 
ونه پایان آن وچه بس��ا افراد و کمپانی هایی که در طومار طول ودراز سرنوش��ت خود چنین تجارب تلخی داشته اند اما 
مهم ترین لحظه، لحظه ی سقوط نیست. بلکه قبل و بعد آن است که از خود سقوط هم مهم تراست ؛" قبل"،  برای 

آنکه عالج واقعه قبل از وقوع می بایست و "بعد"،  یعنی از نو، دوباره، تاشقایق هست . . .
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يك اصل مهم وحياتی در اقتصاد مشتری 
محور وبازاری وجود دارد وآن چيزی نيست 
جز» رقابت«! ياهو هر ان��دازه هم كه بزرگ 
باشد و ريش س��فيد قبيله وب ها،  رقيبانی 
در حرفه ای كاری خود دارد. رقيبانی كه بيكار 
نمی نش��ينند. از طراحی مرورگ��ر گرفته تا 
شبكه های اجتماعی خاص خودشان. پست 
الكترونيكی، سرويس های خاص جست وجو 

وهزاران طرح و نظر جديد و جالب توجه.

از يك مش��ت نمونه خ��روار اين رقيبان؛ 
حضرت ِگ��وگل! موتورجس��ت وجوگری كه 
برای خيلی ها ش��اخ وشانه می كشد؛ حتی 
اخيراً وقتی دولت آمريكا س��عی كرده ش��ير 
كپ��ی رايت را س��فت وچفت كن��د  گوگل 
س��اكت نمانده و خودی نشان داده!  در اين 
وادی غوالن ديگری نيز هس��تند. هم سخت 
اف��زاری وهم ن��رم افزاری. ياهو ام��ا از قافله 
ارتقا و رش��د وتوس��عه گويی غاف��ل مانده و 
خود بيش از همه م��ی داند كه چقدر عقب 
مانده. مدتی پيش بحث يك نامزدی و جشن 
اينترنتی وجود داش��ت. داماد مايكروسافت 
ب��ود و عروس خانم ياهو! ام��ا گويا مهربرون 
و مهرب��ران ب��ه نتيج��ه نرس��يد و خالص��ه 
مايكروس��افت از خي��ر اي��ن وصل��ت صرف 
نظر ك��رد! چيزی كه انتظار م��ی رفت ياهو 
را به اوج واقتدار گذش��ته باز گرداند. چنين 
پيش��نهاد هايی هميشگی نيستند..ياهو پس 
از اين اتفاق بس��يار احس��اس س��رخوردگی 
كرده اس��ت و گمانه زنی ه��ا از همان زمان 
تا كنون مكرراً حلقه مديريتی ياهو را نش��انه 
گرفته.با اين تفاس��ير مختصرآيا ياهو به آخر 
خط نزديك می ش��ود؟ بايد گفت خير! ياهو 
همچن��ان از اص��ل نيفت��اده اس��ت.كماكان 

مشتری های ايميلی خود را دارد.

گرچ��ه از كم ش��دن مي��زان آگهی های 
اينترنتی به س��بك گذش��ته احساس خطر 
كرده اما ادامه بی توجهی به "نياز مخاطبان" 
ياه��و را چنان از اس��ب خواهند انداخت كه 
ديگ��ری اصل و فرع باقی نماند.نمونه آن نيز 
شبكه اجتماعی فيس��بوك.زمانی كه ياهو با 
مس��نجر ابهت جهانی خود را به رخ همگان 
كش��يدبه فكر آين��ده نبود وب��ازار ايده های 
ناب چ��ون دری به تخته خورد ويكی از آنها 
شد فيس��بوك! اما ياهو همان لباس قديمی 
را حتی همين س��ال ٢٠١٢ ب��ر تن دارد.آيا 
به نظر ش��ما تفاوت شگرفی ميان مسنجری 
كه ح��دوداً يك دهه پيش به بازار آمد با آن 
چيزی كه امروز می بينيد وجود دارد؟! ياهو 
گويا فرصت ها را از دست داده اما اگر كمی 
هوشيار باشد هنوز فرصت هست! كسی بايد 
برای ياهو اين را ترجمه كند؛  "بادِر الُفرصَۀ، 

واح�������������ذر َفوتها" نه؟!
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روزی جين بالس��كو در مراس��م 
ترحيم يكي از دوس��تان نزديك خود 
حض��ور مييابد. دوس��تي كه در يك 
حادث��ه رانندگي در ج��اده منهي به 
محل كارش جان خود را از دست داه 
اس��ت. بالسكو در خلوت خود به اين 
حقيق��ت تلخ مي انديش��د كه روزي 
و ش��ايد همين فردا نوبت او باش��د، 
چون او هم هفته اي چند روز همين 
جاده را و شايد با همان سرعت براي 
رس��يدن به محل كارش طي ميكرد. 
راستي اگر روز بعد همين اتفاق براي 
او م��ي افت��اد، تكليف چه ب��ود؟ در 
آن لحظات براي بالس��كو سه سؤال 

اساسي مطرح شد.

١- آيا ما س��خت و ب��ي وقفه كار 
مي كنيم كه س��بك و كار موفقي 
بس��ازيم ي��ا ت��الش ميكنيم كه 
مراسم ختم باشكوهي مثل امروز 

را به وجود بياوريم؟ 

٢- آيا ما براي موفقيت و كاميابي 
و درك لذت زندگي خود مي كوشيم 
يا مي كوشيم تا تنها وارثين ما از 

تالش ما لذت ببرند؟ 

 ٣- آيا ما براي زندگي كار مي كنيم 
ي��ا زندگي م��ي كنيم ك��ه فقط 
كار كني��م؟ اصاًل ه��دف زندگي 

چيست؟

کار براي زندگ�ي؟ یا زندگي براي 
کار؟

طرح اين سؤاالت در ذهن بالسكو 
به ش��دت او را تكان داد و او را براي 
رسيدن به پاسخهاي درست به تكاپو 
وا داشت. بالسكو كه با چندين سال 
س��ابقه علمي و تجربي در كس��ب و 
كار، يكي از مش��اورين زنده مديريت 
به ش��مار ميرود از آن پس تحقيقي 
را آغاز ك��رد كه نتايج��ي را براي او 
به هم��راه داش��ت. او ميگويد: »من 
از ميان ش��ركتهاي موف��ق جهان با 
مديران ٢4 ش��ركت كه در يك دوره 
ده س��اله حدود ٢٠ درصد سود عايد 
س��هامداران خود ك��رده بودند و در 
ام��ور ديگر نيز در كارش��ان موفقيت 
چشمگيري داش��تند مصاحبه هايي 
انجام دادم. در گفتگو با اين افراد كه 
مديريت صنايع مختل��ف را بر عهده 
داش��تند، به چن��د حقيقت آش��كار 

دست يافتيم:
• راز موفقيت اين مديران اساس��اً 

ن��وع و طبيع��ت مديري��ت و رهبري 
متفاوتش��ان با ديگران بود و در واقع 
ش��يوه رهبريشان عامل موفقيت آنها 

به حساب مي آمد.

 • ديگ��ر اينك��ه در ش��يوه هاي 
مديريتي و رهبري آنان، الزاماً تشابه 
و نقاط مش��تركي وجود نداش��ت تا 
بتواني��م از آنها تقليد كنم، هر يك از 
آنها روش رهبري خاص خود را براي 
موفقيت داشتند. اما همه آنها در امور 

زير با هم مشترك بودند

• آنها براي كار زندگي نمي كنند، 
بلكه براي زندگي كار مي كنند.

• آنها به همه امور زندگي اهميت 
م��ي دهند و هم��ه چيز را ب��ا هم و 
با تع��ادل به پي��ش مي برن��د. امور 
خانواده، امور شخصي، امور سالمت، 
امور تفريحي، امور معاشرتي، ورزش 

و سرانجام كسب و كار.

بالسكو به سه حقيقت تلخ ديگر هم 
در نتايج بررسي خود اشاره مي كند. اول 
اينك��ه موفقيت و كاميابي، دش��من 
و گم��راه كننده مديران و س��ازمانها 
اس��ت. چيزي ك��ه ما را تا ب��ه امروز 
كامي��اب ك��رده و به اينجا رس��انده 
اس��ت الزاماً همان چيزي نيست كه 
كاميابي آين��ده را تأمي��ن كند. اين 
حقيقت باعث شكست، سقوط و محو 
بس��ياري از ش��ركتهاي بزرگ جهان 
ب��وده كه امروزه تنها نام و خاطرهاي 
از آنها، جايي در قبرستان شركتهاي 
مرده باقي مانده اس��ت. دوم اينكه ما 
متأس��فانه همواره ديگ��ران را مقصر 
ميداني��م و هرگ��ز در آيينه حقيقت 
خود نمينگريم و حقيقت تلخ س��وم 
اين اس��ت كه من باي��د تغيير كنم، 
من باي��د عوض ش��وم. در حالي كه 
همه دنبال تغيير ديگران هس��تند و 
تغييرات را در آنها جس��تجو ميكنند. 
او پ��س از درك اي��ن نتايج به درون 
س��ازمان خ��ود مراجع��ه ك��رد و با 
نگ��رش و ديدگاه جديد به بررس��ي 
آن پرداخت و در نتايج اين بررسيها 
به دو نوع شركت و تشكيالت اشاره 

مي كند.
او شركت ها را به دو دسته تقسيم 
ميكن��د. دس��ته اول »بوفالوي��ي« و 
دسته دوم »غازي« زيرا از ويژگيهاي 
آنها و توانست نتايج مديريتي جذابي 

به دست آورد.

مقاله مدیریت
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كارآفرينان، خصوصا در سال های اوليه گسترش كارشان، بسيار در مورد اندازه شركتشان نگران هستند و 
كارهای زيادی برای بزرگتر جلوه دادن خودشان انجام می دهند. بعضی سيستم پيام صوتی با گزينه هاي زياد 
را انتخاب می كنند و اين درست مانند اين است كه آنها صدای كاركنان مختلف را انعكاس می دهند. برخی 
گروه ها و تيم هايی را معرفی می كنند كه واقعا وجود ندارند به اين دليل كه مشتريان خود را متقاعد سازند كه 
از آنچه ميبينند بزرگتر هستند. بسياری نقاط تماس تبليغی زياد يا غرفه های نمايش تجاری را ايجاد می كنند 

كه حتی در آرزوهايشان نمی توانند به آنها برسند.
ام��ا، من ميخواهم بدانم در مورد يك ش��ركت كوچك، چه نكته بدی وج��ود دارد؟! با توجه به بحران 
اقتصادی اخير و رنجش عميق مشتريان نسبت به شركتهای بزرگ، من معتقدم اكنون بهترين زمان برای 
راه اندازی يك ش��ركت كوچك است. ما نتايجی داريم كه فهم مزايای شركتهای كوچك را ساده تر می 
س��ازد: مش��تری مداری، فرآيند نوآورانه، انعطاف پذيری فوق العاده نش��ان دادن ارزش اندازه ما می تواند 

برنده شدن ما را در رقابتهای بزرگ آسانتر كند.
اين برتری را در ذهن داش��ته باش��يد و راه هايی برای ارتباط دادن كارهايی كه انجام می دهيد، پيدا 
كنيد. چندين مرتبه توسط يك شركت بزرگ )معموال از طريق ايميل( به شما گفته شده كه ظرف مدت 
٢4 تا 4٨ ساعت به سوال شما پاسخ داده ميشود؟ مشتريان دوست دارند به صورت مستقيم با شما ارتباط 

برقرار كنند و همچنين بدانند كه شما چه می كنيد.
به عنوان يك نهاد كوچك، روی ساختن يك رابطه آسان، سريع و ممكن تمركز كنيد. اگر شما توانايی 
داش��تن افراد حقيقی برای پاسخگويی به همه تماس��ها را داشته باشيد اين نه تنها نشان دهنده نقص در 
اندازه شما نيست، بلكه اين خود يك نقطه قوت در فروش است. ارتباطات خود را فعال كنيد به طوری كه 

مشتريان شما وقتی با شركت شما تماس می گيرند هميشه با يك انسان زنده رو به رو شوند. 
وقتی مش��تريان با شركت ش��ما تماس می گيرند، از كوچك بودن خود اس��تفاده كنيد و يك ارتباط 
خيلی ش��خصی با مشتريان خود برقرار سازيد. ش��ركتهای بزرگ به ندرت در اين مورد نگران هستند كه 
يك مش��تری با چه تعداد افراد و گروههای مختلف مجبور اس��ت رو به رو شود و آنها در انتقال تماسها و 
س��ردرگمی مشتريان ترديدی ندارند. بايد به كارمندان آموزش داد كه در مورد جنبه های ارتباطی به عنوان 
يك ارزش صحبت كنند. مش��تريان به ش��دت عالقه مند هس��تند كه بدانند از چه كسی ميتوانند انتظار 
داشته باشند تا در هر زمانی كه تماس ميگيرند پاسخگوی آنها باشد و خصوصا دوست دارند كه شخصی 

)كه آنها اسمش را نيز ميدانند( مسوول رسيدگی به انتظاراتشان باشد.
شركتهای بزرگ بيشتر به محصوالت با مقياس بزرگ تكيه دارند تا اينكه در مورد نحوه كامل ساختن 
هر محصول به تنهايی نگران باشند. اجازه ندهيد تعداد محصوالتی كه يك شركت بزرگتر پيشنهاد ميدهد 
ش��ما را بترس��اند. كميت به معنی كيفيت نيست. به عنوان يك شركت كوچك، شركت من هميشه منابع 
محدودتری در مقايس��ه با رقيبان پولدارش دارد. اما با وجود اين محدوديت، اين موضوع باعث ميشود كه 
ما در انتخاب محصوالتمان عادالنه تر عمل كنيم. ما ممكن اس��ت اقالم كمتری پيش��نهاد بدهيم، اما به 
س��ختی كار ميكنيم تا نش��ان دهيم اقالم ما خوب هستند. مشتريان وقتی كه بفهمند واقعا به چه چيزی 
احتياج دارند به طرف ما كش��انده ميشوند. همچنين ما سرمايه مان را با گسترش توليد محصوالت خوب 

نسبت به محصوالت فراوان افزايش ميدهيم.
در حالی كه شركتهای بزرگ به كندی رو به جلو حركت می كنند همواره بازرسی های داخلی كه براساس 
خط مشی های شركت بنا نهاده شده است توسعه محصوالت را كندتر ميكند. شركتهای كوچك ميتوانند 
فورا تصميم های س��ريع بگيرند و برای اجرای آنها اقدام كنند. س��رعت يك جنبه مركزی از رسيدن ما به 
هدفمان اس��ت و با تنظيم آن، همه سفارش��ات ما به موقع تحويل مشتری ميشود. به عنوان يكی شركت 
كوچك بايد توانايی اين را داشته باشيد كه حتی پيچيده ترين محصوالت را از هر رقيب ديگری سريعتر 

به بازار عرضه كنيد.
بنابراين بار ديگری كه خواس��تيد به بزرگتر از چيزی كه اكنون هس��تيد فكر كنيد، مزيتهای كوچك 

بودن را در نظر بياوريد و نشان بدهيد كه ميتوانيد قدرتمند باشيد حتی با جثه كوچك. 

ویژگي  بوفالوها
 • آن ها به يك مدير پايبند و وفادارند و همه 

پيرو و تابع هستند.
 • آن ها درست همان كاري را مي كنند كه به 

آن ها دستور داده شده است
 • آن ها هرگز سؤال نمي كنند و فقط پيروي 

مي كنند.
 • بوفالو ها منتظر دستور مي شوند و تا دستور 

نرسد هيچ كاري نمي كنند و هيچ جا نمي روند
 هيچ ك��س جاي ديگري را پر نمي كند و جلو 

نمي افتد و مسئوليت نمي پذيرد.

ویژگي  غازها
 • ه��ر غ��از به هن��گام پرواز دس��ته جمعي، 

احساس مسئوليت مي كند.
 • هر غاز فقط پيروي محض نمي كند و وضع 
خود را در راه مي س��نجد و به تصميمي كه بايد 

بگيرد فكر مي كند.
 • هر غاز مسير پرواز گروه را مي داند

 • رهبري جلودار بودن نوبتي است
 • هر غاز در زمان جلوتر بودن، در نوك پرواز 
قرار گرفته و هدايت گروه را خود انتخاب مي كند

 • همه غازها تمايل به پذيرش مس��ئوليت و 
جلودار و مدير بودن را دارند.

 غازه�ا در ط�ول پ�رواز مراق�ب یکدیگ�ر 
هستند

بررسي ها ثابت كرده اند كه اگر غازها مسيري 
را گروه��ي بپيماين��د 7٠ درصد بيش��تر از آن 
مسافتي است كه انفرادي طي مي كنند. بالسكو 
مي گوي��د: »وقت��ي از مطالعه نظ��ام  همكاري و 
زندگ��ي و پرواز گروهي و مش��اركتي غازها آگاه 
ش��دم و راز كامياب��ي اين نظام را كش��ف كردم، 
به ش��ركتي كه آن را اداره مي كردم بازگش��تم و 
به همه همكارانم دس��تور پ��رواز دادم و از آن ها 
خواس��تم كه از آن روز غازهايي باش��ند كه هم 
خود از پروازش��ان لذت ببرند و هم من سازمان 
كم��ال يافته تر و آس��وده تري را اداره كنم، آري 
من به آن ها اختي��ار و آزادي پرواز دادم و گفتم 
پرواز كنيد. غافل از اينكه در واقعيت امر بوفالوها 
نمي توانن��د پ��رواز كنند به خود گفتم بالس��كو 
شركت تو، يك س��ازمان بوفالويي است. مگر تو 
اينط��ور نمی خواس��تی كه همكاران��ي مطيع و 
فرمانبردار، بي چون و چرا داش��ته باش��ي كه به 
دس��ت و دهان تو نگاه كنند. پس اگر غير از اين 
مي خواه��ي خود ت��و اول بايد تغيي��ر كني و در 
اينجا بود كه آن حقيقت تلخ س��وم يك بار ديگر 

در گوش من صدا كرد.

م��ن بايد تغيير كنم من باي��د طبيعت آن ها 
را تغيير دهم، با آموزش و پرورش، رش��د، ايجاد 
انگيزش، روحيه، اختيار، مس��ئوليت، اعتماد و... 
پرواز بوفالوها حقيقت تلخي است كه همه روزه 

در اغلب شركت ها با آن برخورد مي كنيم

همیشه کمیت به معنی کیفیت نیست، نیازی نیست وانمود کنید شما یک شرکت بزرگ هستید. 
شرکت کوچک در پیشرفت شما می تواند کمک کند.
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ارزانترین کشورها در زمینه موبایل
 كشورهای كانادا، چين، هنگ كنگ، سنگاپور 
و آمريكا كش��ورهايی هستند كه كمترين تعرفه 
مكالمه با تلفن همراه به آنها مربوط ميشود و هر 
دقيقه مكالمه با موبايل اين كش��ورها حدود 5٠ 

تومان تمام ميشود.

سطح دوم: 100 تومان
هلند، مالزی و تايلند س��ه كش��وری هستند 
كه در سطح دوم قرار می گيرند و تعرفه در نظر 
گرفته شده برای هر دقيقه مكالمه با موبايل اين 

كشورها ١٠٠ تومان اعالم شده است.

سطح سوم: 160 تومان
 آالسكا، بنگالدش، برمودا، دارالسالم، بروئنی، 
كاس��تاريكا، گوام، هاوايی، الئوس، كره جنوبی، 
سوئد و ويرجين آمريكا نيز به عنوان سطح سوم 
ارتباط��ات بين الملل صادره به س��مت ش��بكه 
اپراتورهای تلفن همراه به ش��مار ميروند و برای 
هر دقيقه مكالمه با تلفن همراه اين كشورها نرخ 

١6٠ تومان در نظر گرفته شده است.

سطح چهارم: 250 تومان
اما در س��طح چهارم نيز كش��ورهای بلژيك، 
كلمبيا، قب��رس، چك، دومينيك��ن )كارائيب(، 
مصر، فنالند، اندونزی، آلمان، بوتان، مجارستان، 
ماكائو، پاكستان، پرتغال و روسيه قرار گرفته اند 
وتعرفه ه��ر دقيقه مكالمه ب��ا موبايل آنها ٢5٠ 

تومان اعالم شده است.

سطح پنجم: 350 تومان
آنتيگوا، آرژانتين، اس��تراليا، بحرين، شيلی، 
دانمارك، گرجس��تان، عراق، ايتاليا، ژاپن، اردن، 
كنيا، قرقيزس��تان، ليتوانی، ماالوی، مغولستان، 
نپال، نيوزلند، پاراگوئه، پرو، پورتوريكو، رومانی، 
روآندا، عربس��تان سعودی، اس��پانيا، سريالنكا، 
ترينيداد و توياگو، تركمنس��تان، اوگاندا و زامبيا 
نيز جزو كشورهای سطح پنجم محسوب ميشوند 
و برای هر دقيقه تماس تلفنی با تلفنهای همراه 
اين كش��ورها بايد هزينهای معادل ٣5٠ تومان 

پرداخت شود.

سطح ششم:550 تومان
آن��دورا،  آمري��كا،  س��اموای  افغانس��تان، 
آنگ��وال، آنگويال، آروب��ا، باهاما، بوت��ان، بوليوی، 
برزيل،كام��رون، گيم��ن، كرواس��ی، اك��وادور، 
الس��الوادور، غن��ا، كوادل��وپ )س��ن مارتي��ن(، 
قزاقس��تان، كويت،لتونی، لبن��ان، لوكزامبورگ، 
مكزيك، ناميبيا، هلند، آنتيل هلند، فلس��طين، 
پاناما، فليپين، لهستان، قطر، اسلواكی ، اسلونی، 
سودان، س��ورينام، س��وئيس، س��وريه، تايوان، 
تاجيكس��تان، تركي��ه، ام��ارات متح��ده عربی، 
انگلس��تان، اوكراين، اروگوئه، ازبكستان، ويتنام، 
يمن و كيپ ورد هم كش��ورهای س��طح شش��م 

محسوب ميش��وند كه برای هر دقيقه مكالمه با 
تلفن همراه آنها تعرفه ای معادل 55٠ تومان در 

نظر گرفته شده است.

سطح هفتم:700 تومان
اتري��ش ، بارب��ادوس، بالروس، بلي��ز، بنين، 
بوتس��وانا، جزاير ويرجين بريتانيا، بلغارس��تان، 
دوميني��كا، گين��ه اس��توايی، اتيوپ��ی، فيجی، 
گرانادا، هندوراس، جامائيكا، لسوتو، ليبريا، مالتا، 
ماريتيم، مولدووا، موزامبيك، كالدونيای جديد، 
نيكاراگوئه، نيجر، عمان، س��نت لوسيا،سوازيلند، 
تانزانيا، ونزوئال نيز كشورهايی هستند كه با قرار 
گرفتن در سطح هفتم هر دقيقه مكالمه با تلفن 

همراه آنها 7٠٠ تومان هزينه دارد.

سطح هشتم:900 تومان
الجزاي��ر، ارمنس��تان، آذربايجان، بوس��نی و 
هرزگوين، بوركينافاس��و، چاد، اريت��ره ، گويان 
فرانسه، گابن، گويان، هائيتی، ايرلند، ساحل عاج، 
ليب��ی، مالی،موناكو، مونته نگ��رو، ميانمار،نروژ، 
سنت كيتس و نويس، سنت وينست، صربستان، 
جزاير تركس و كايكوس،زئير، زيمباوه نيز برای 
هر دقيقه مكالمه موبايلی تعرفه ای ٩٠٠ تومانی 

دارند.

سطح نهم:هزار تومان
كوم��ور، اس��تونی، جزاي��ر فائ��رو، ايس��لند، 
مقدونيه، تونگا و تونس نيز كش��ورهايی هستند 
كه برای آنها تعرفه ای هزار تومانی تعريف شده 

است.

سطح دهم:دو هزار تومان
بروندی، آفريقای مركزی،كنگو، جيبوتی،پلينزا، 
گامبي��ا، جبل الط��ارق، گينه بيس��ائو، گرينلند، 
جمهوری گينه، ليختن اش��تاين، ماداگاس��كار، 
مالديو، موريتانی، موري��س، ميكرونزه، مراكش، 
ريونون ، س��نت پير و ميكلون، س��اموآ، سنگال، 
س��ومالی، آفريق��ای جنوبی، توگ��و و وانواتو هم 
كشورهايی هس��تند كه با قرار گرفتن در سطح 
دهم هر دقيقه مكالمه با موبايل آنها تعرفه ای ٢ هزار 

تومانی دارد.

و اما گران ترین کشورها...
 آلبان��ی، اسانس��يون، جزاي��ر ك��وك، كوبا، 
تيم��ور ش��رقی، جزاي��ر  گارس��يا،  دي��ه گ��و 
فالكلند)مالوپناس(، كيربياتی، جزاير مارش��ال، 
مونتس��رات، نائورو، نيوئه، جزاير نورفولك، كره 
ش��مالی، گين��ه نو، س��نت هلن، س��ان مارينو، 
س��ائوتومه و پرينسيپ، سيشل، جزاير سليمان، 
توكاالئو، توالو و واليس و فوتونا نيز كش��ورهايی 
هس��تند كه با قرار گرفت��ن در رده يازدهم اين 
جدول باالترين نرخ مكالمه را به خود اختصاص 
داده ان��د و هر دقيقه مكالمه ب��ا موبايل آنها 

٣ ه��زار توم��ان   قيم��ت  دارد.

مقاله اقتصادی
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مقاله مدیریت

پارادايم ها .افكار و انديشه ها و باورهای قوی 
هر انس��ان مانند يك فيلتر ذهنی عمل ميكند و 
داده ه��ا و اطالعات ورودی را بررس��ی ميكنند و 
اجازه ورود در چارچ��وب معيارهای خود به مغز 
می دهند.در واقع اينها اگر كنترل نش��وند .برای 
هميش��ه ما را در گذش��ته، منفيات و طرز تلقی 
تنگ نظرانه نسبت به محيط پيرامون قرار می دهند 
كه اين قضيه، مش��كل س��از اس��ت و خالقيت، 
پذيرش افكار و باورهای " نو" را از ما می گيرند.

هر قدر در محيط كاری و شغلی، بخصوص در 
رده های باالو مديريتی . فيلتر ذهنی، نرمش پذير 
و بی تعصب باشد، بينش، نگرش و تصميمات او 
را ام��روزی تر و با طراوت ت��ر نگه ميدارد كه در 
مجموع به رشد و تعالی شركت،كمپانی،كارخانه 

و يا هر موسسه تجاری می انجامد.
مديريت خوب كه از هوش مديريتی استفاده 
ميكند، بدان معناست كه سر سازگاری با پديده های 
نوين را داشته باشد. يعنی انكه عالوه بر باورهای 
خ��ود به باورهای ديگران ه��م بها دهد و زندانی 

انديشه های خود نباشد.

امروزه در س��ال ٢٠١٢ ميالدی، بس��ياری از 
لغ��ات، ض��رب المثل ها و ديدگاه های گذش��ته 
معنای قديمی خود را از دس��ت داده اند و معانی 
جديدی پي��دا كرده اند كه ما نيز بايد در معنای 
انها تجديد نظر كنيم.آنچه امروز درس��ت اس��ت 

ممكن است فردا درست نباشد.

بايد همواره خود را به روز نگه داشته و تبادل 
نظر كنيم.

بهتر اس��ت عالوه بر جلسات مرتبط به كار و 

تجارت و بدهكاری و بس��تانكاری و صورتحساب 
س��ود و زيان . جلس��ات تبادل افكار، انديش��ه و 
نظريات ش��خصی ه��م راه اندازی ك��رد كه اين 
خ��ود به ش��ناخت رقب��ا از يكديگر و پيش��رفت 

تجارت،كمك شايانی ميكند.
هوش مديريتی س��فارش ميكند به اينكه به 
راحتی قضاوت نكنيم و بر چس��ب نزنيم و توقع 
نداش��ته باش��يم، زمان را بشناسيم تا زمان  ما را 
نبلعد و در نهايت مديريت بحران  روحی  و روانی 
ه��م برای خود و هم برای كاركنان خود داش��ته 

باشيم.
فراموش نكنيم كه گاهی شنيدن درد دل های 
يك كارمند يا كارگر بيش��تر از پرداخت نقدی و 
مادی به او ميتواند مش��كل گش��ا باشد و خوب 

كار كند.

ورشكس��تگی واقعی از دس��ت دادن اخالق، 
رفتار، روحيه  و توجه ما به ش��ادی هاس��ت، نه 
فقط م��ال و ث��روت. حتی ورشكس��تگی واقعی 
ميتواند از دس��ت دادن اعتماد كاركنان و پايين 
ام��دن انگيزه آنها و عدم مش��اركت آنها در اداره 

امورات باشد.

از س��وی ديگر يك مدير باه��وش ميداند كه 
در جلس��ات، عاقالنه تر است كه كم حرفتر باشد 
و بيش��تر ش��نونده باش��د.چرا كه پر حرفی آغاز 

ناشنوايی طرف مقابل است.

هوش مديريتی می آموزد كه هيچ پشتيبانی 
بهتر و اس��توارتر از مشورت با كارشناس خبره و 
توانمند نيس��ت. با اين تحلي��ل، كارهای بزرگ و 
محال، قابل دسترس ميشوند. شغل جای خود را 

به ش��وق ميدهد، عمر را با اعداد دوستان و رقبا 
می ش��ماريم، زندگی را با تع��داد لبخندها اندازه 
ميگيريم نه با تعدادقطرات اش��ك، پيروز شدن از 
پيروز ماندن آسان تر ميشود و در نهايت سياست 
گذاری محيط آم��اری، تبديل مغزهای خالی به 

مغزهای باز ميشود و نه صرفا مغزهای پر.
آری دوس��تان، ثروتمن��د ش��دن نتيجه كار 
عاش��قانه و پيگير ميشود .براحتی آماده تغييرات  
پذيرش مشكالت ميشويم، چون همه اينها نقابی 
را در چه��ره دارن��د ك��ه اگر كنار زده ش��وند به 

موفقيت خواهيم رسيد.

با اين ديدگاه ديگر مهم نيست كه چه كاری 
انجام ميدهيم، مهم آن است كه چگونه آنرا انجام 

ميدهيم.

در نهايت، هوش مديريتی سفارش ميكند كه 
اگ��ر جايی از كار ميلنگ��د، نگرش را عوض كرد، 
ش��ايد از زاويه ديد ديگر اص��ال لنگيدنی در كار 

نباشد.
ضمنا هر مشكلی به اندازه افراد خالقی كه با 
آن سروكار دارند، راه حل دارد.همه بسيار شنيده 
ايم كه قوانين هستی برای كشاورز، چوپان، مدير، 

پزشك و رييس جمهور يكسانند.

مهارت + تالش+ شكيبايی= نتيجه

ما اشتباه نميكنيم، می آموزيم.

، "اش��تباه ك��ردم"،   از گفت��ن "نميدان��م " 
"تقاض��ای كمك "  و "ببخش��يد " نترس��يد. اين 
است هوش مديريتی و ضامن يك تجارت موفق.

این مطلب را با جمله ای از ویلیام رینگلی اغاز میکنم که تاکید داشت  "وقتی 2 نفر همواره در یک سازمان آرا و نظرات همانند و موافقی 
دارند یکی از آنها برای سازمان خود غیر ضروری است. "

امروزه پژوهشگران در نگرش طالیی نسبت به مقوله کار و شغل و فعالیت های تجاری به این نتیجه رسیده اند که چه خوب است برای 
نایل شدن به موفقیت بیشتر دنبال تفاوتها بود نه شباهتها. و به نوعی پذیرش آرا و عقاید مخالف در همه ابعاد تجارت-چه کارکنان-چه 

رقبا,چه اطرافیان و در مجموع همه جامعه  پیرامون ,امکان موفقیت را بیشتر میکند.
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اين مطلب را با يك سوال ساده شروع می كنم. 
اگر شما امروز تصميم بگيريد كه برای خود كفش 
بخري��د، اولين جايی كه به ذهنتان می رس��د كه 
به آنج��ا مراجعه كنيد، آيا فروش��گاه بزرگی مثل 
كارفور است يا فروشگاه كوچكی مثل شو سيتی؟

قبل از پاس��خ به سوال من، بايد به شما بگويم 
كه توقع من از شما چيست تا بتوانيد بهتر به اين 
س��وال پاس��خ دهيد. من فرض می كنم كه برای 
ش��ما، كيفيت كفش در اولويت است تا قيمت آن. 
البت��ه قيمت هم مهم هس��ت ولی در اين س��وال 
من، قيم��ت دارای اولويت پايين تری نس��بت به 
كيفيت است. فرض دوم من اين است كه شما يك 
شخص حرفه ای، صاحب كسب و كار، دارای وقت 
محدودی هس��تيد و می خواهيد خيلی زود، يك 

كفش مناسب با كيفيت خوبی خريداری كنيد.

حال با اين فرضيات، پاس��خ شما به سوال من 
چيس��ت؟ توقع اين است كه ش��ما يك فروشگاه 
تخصص��ی در ف��روش كفش مثل ش��و س��يتی را 
انتخ��اب خواهيد كرد. داليل متع��ددی برای اين 

انتخاب وجود دارد:
احتم��ال  تخصص��ی،  فروش��گاه  ي��ك  ١-در 
دسترس��ی به كفش های متن��وع و مدهای جديد 
خيلی بيشتر اس��ت تا يك فروشگاه كه همه چيز 

می فروشد، از جمله كفش.
٢-احتمال اينكه در يك فروش��گاه تخصصی، 

فروش��نده ماهرتری به شما خدمات بهتری بدهد 
خيلی بيش��تر است تا يك فروش��نده كه از سس 

گوجه فرنگی می فروشد تا كفش!
٣-در يك فروشگاه تخصصی، در زمان كمتری 
به نتيج��ه بهت��ری خواهيد رس��يد و عواملی كه 
حواس ش��ما را از موضوع اصل��ی پرت كند خيلی 
كمتر است تا يك فروش��گاه عمومی كه در پايان 
خريد، عالوه بر كفش، تخم مرغ و سبزيجات و نان 

و پنير هم به شما خواهند فروخت!
4-ش��ما در يك فروش��گاه تخصص��ی، خريد 
ارزش��مند تری انجام خواهيد داد. آنها مدل های 
جديدی كه تا حاال نديده بوديد را به ش��ما نشان 
خواهند داد، محص��والت آنها گارانتی خريد دارد، 
ان��دازه ها و رنگ های متنوع تری از كفش را ارائه 
م��ی كنند، محصوالت جانب��ی و مكمل بهتری به 
شما ارائه خواهند كرد و خالصه اينكه، خريد شما 

راضی كننده تر خواهد بود.
5-به دليل خريد خوبی كه انجام داده ايد يعنی 
مدل خوب، اندازه مناسب پای شما، رنگ مناسب 
و خريد با تمركز بيشتر، امكان اينكه اين محصول 
پ��س از مراجعه به منزل، نياز به تعويض داش��ته 
باشد خيلی كم است و وقت شما تلف نخواهد شد.

خالصه اينك��ه، داليل متعددی وجود دارد كه 
ش��ما برای خريد تخصصی خود به يك فروش��گاه 
تخصص��ی مراجع��ه می كني��د تا يك فروش��گاه 

عمومی.

حال يك مثال ديگر را بررسی می كنيم. شما 
آخرين باری كه به فروشگاه Marks & Spencer برای 
خريد رفتيد چه زمانی بود؟ آيا متوجه ش��ديد كه 
اين فروش��گاه تخصصی و معروف فروش پوشاك، 
بخشی برای فروش خوراكی هم راه اندازی كرده؟ 
يعنی ش��ما می توانيد در اين فروش��گاه، عالوه بر 
پوشاك، چيپس و بيسكويت و شكالت و حتی آب 

ميوه هم خريداری كنيد!

خيلی عجيب است، نه؟

البته شايد من از نظر تخصص بازاريابی، در حد مشاوران 
بين المللی و معظمی كه Marks & Spencer استفاده 
می كند نباش��م ولی به عنوان يك مصرف كننده، 
اين حركت را نمی پس��ندم و تا حاال هم كه فقط 
ي��ك بار از محصوالت غذايی اين فروش��گاه خريد 
كرده ام، كامال ناراضی هس��تم و به هيچكس هم 
پيشنهاد نمی دهم كه سراغ غرفه مواد غذايی آنها 
ب��رود. پيش بينی من اين اس��ت كه اين حركت، 
اشتباه بوده و به زودی اين غرفه ها جمع خواهند 
ش��د ولی هدف من از اشاره به اين موضوع، درگير 
كردن ذهن ش��ما با دو ن��وع نگرش در بازاريابی و 

تفاوت آنها بوده است.

Niche Marketing ك��ه ب��ا دو تلفظ مختلف 
)نيش و نيچ( مورد اس��تفاده قرار می گيرد و من 

بازرگانی
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آن را ب��ه "بازاريابی تخصص��ی" ترجمه می كنم، 
نوع��ی نگرش به بازار هدف اس��ت كه بازارياب ها 
در اس��تراتژی های بازاريابی خود م��ورد توجه و 

استفاده قرار می دهند.
در اين ن��وع بازاريابی، هدف اصلی اين اس��ت 
كه برای قشر خاصی از مخاطبين، مجموعه ای از 
خدمات و محصوالت تخصصی و نيچ تعريف كنيم 
و در زمان خريد، از ارائه انوع و اقس��ام محصوالت 
متفرقه ب��ه خريدار خود داری كني��م. مثال های 
متعددی م��ی توان مطرح كرد. همين فروش��گاه 
تخصصی كف��ش را در نظر بگيريد. اين نوعی نيچ 
هست. ولی می توان همين بازار را هم تخصصی تر 
كرد. مثال شما برای خريد كفش ورزشی، حتما به 
كارفور نمی رويد، به شو سيتی هم نمی رويد ولی 
حتما ب��ه آديداس و نايكی س��ر خواهيد زد. پس 
ب��ازار تخصصی "كفش" قابل تخصصی تر ش��دن 
اس��ت به "كفش ورزش��ی"، "كفش زنانه"، كفش 
مردانه"، "كف��ش طبی". وای! چ��ه مثال جالبی. 
يك فروش��گاه كفش طب��ی را در نظر بگيريد كه 
چه ق��در می تواند خري��داران تخصصی كه حتما 
برای خريد كفش طبی به فروش��گاه آنها مراجعه 
كرده اند را جذب كند و همه آنها هم حتما خريد 
خواهن��د كرد و پول خوبی هم ب��رای خريد های 

خود خواهند پرداخت.
همين مثال را در نظر بگيريد. آيا اين فروشگاه 
برای تبليغ محصوالت خ��ود، زحمت زيادی بايد 

متحمل ش��ود يا قبول داريد كه كافی است چند 
نف��ری از اين فروش��گاه با خبر باش��ند و دهان به 
دهان در همه ش��هر خواهد پيچي��د كه در دبی، 
يك فروش��گاه تخصصی فروش كفش طبی هست 
و خريداران هم از هرجای ش��هر كه شده، خود را 
برای خريد محص��ول تخصصی مورد نظر خود به 

اين فروشگاه خواهند رساند.

كمی بيش��تر كه روی اين موضوع تفكر كنيم، 
ميبيني��م كه برای توليد كنن��ده كفش طبی هم 
خيلی مناس��ب تر هس��ت ت��ا نمايندگ��ی فروش 
محصوالت خود را به اين فروشگاه تخصصی كفش 
طبی اعطاء كند تا به كارفور! با اين نظر مخالفيد؟ 

داليل قانع كننده ای برای اين ادعا وجود دارد:

١-خري��داران كارف��ور معم��وال توق��ع دارند 
محصوالت ارزان تری را در اين فروشگاه بيابند تا 

محصوالت تخصصی و گران.
٢-محصوالت تخصصی در قفس��ه های كارفور 
مدت زمان بيش��تری خواهند ماند و چه بس��ا به 
دليل قديمی ش��دن، بايد به نماينده اصلی بازپس 
داده شوند ولی در يك فروشگاه تخصصی، فروش 

محصوالت سريع تر اتفاق خواهد افتاد.
٣-برای توليد كنن��ده، عقد قرارداد و برقراری 
ي��ك ارتباط تجاری ب��ا يك فروش��گاه كوچك و 
تخصصی خيلی راحت تر هس��ت تا كارفور. ضمن 

اينكه برای ش��روع همكاری ب��ا كارفور بايد هزينه 
ه��ای جانبی زيادی پرداخ��ت كرد و روند كار هم 

زمان بر و پيچيده تر است.
ش��ما هم حتما با كمی تامل بيشتر، می توانيد 
ن��كات مثبت و يا حتی منفی زي��ادی در اين نوع 
نگرش در بازاريابی كش��ف كنيد و از ديدگاه های 

مختلف، مورد موشكافی و نقد قرار دهيد.
موض��وع بازارياب��ی تخصص��ی ي��ا هم��ان 
Niche Marketing در اطراف ما بسيار ديده می 
شود و می توان موارد مختلف را بررسی كرده و از 
آنها ايده های خوبی در انتخاب و پياده سازی اين 
روش بازاريابی در كسب و كار خود بدست آوريم.

اگر ش��ما به اين نوع بازاريابی عالقه داريد، می 
تواني��د كتابی كه توس��ط من در زمين��ه اين نوع 
بازارياب��ی و اس��تفاده از آن در كس��ب و كارهای 
آنالين اس��ت را بخوانيد. حتما ايده های خوبی به 

شما خواهد داد.

آدرس صفحه اينترنتی كتاب:
mahmoodb.com/umo.asp

توجه: نام های ذكر شده در اين مقاله فقط به 
عنوان مثال هايی برای روشن شدن بيشتر موضوع 
در ذه��ن خواننده ب��وده و اين مارك ها، هيچ نوع 
ارتباط تجاری با نويسنده مقاله و شورای بازرگانی 

ايرانيان دبی ندارند.
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امروزه اگرچه هر مرام و مس��لكی 
ب��روز ح��وادث طبيعی را ريش��ه در 
واقعي��ت فراتر ميداند چ��ه آنكه اين 
واقعيت تح��والت جوی ويا جغرافيای 
زمين باشد كه از معادله های شناخته 
ش��ده يا ناش��ناخته پيروی كند، چه 
رش��د و كثرت گناهان ابنا ی بشر)بنا 
به تفكر مرس��وم در مي��ان گروهی از 
مردمان(، ليكن كاهش تعداد قربانيان 
و سرعت و دقت عمل در امداد رسانی 
به آس��يب ديدگان ، از شاخصه های 
توسعه يافتگی در ميان ملل محسوب 

می گردد . 
آنچ��ه قطعی و محتوم اس��ت قرار 
داشتن كش��ور عزيزمان ايران بر روی 
مس��ير گس��لهای زلزله و قرار داشتن 
رشته كوه جوان البرز در شمال كشور 
است كه ايران را بعنوان يكی از زلزله 
خيز تري��ن ممالك جهان ق��رار داده 
است و هر ساله صدها زلزله كوچك و 
بزرگ در ايران گزارش می شود. متأسفانه 
بر اساس آمار رسمی با توجه به انبوه 
بافتهای فرسوده و انبوه خانه های غير 
اس��تاندار در ايران س��االنه  جمعی از 
هموطنان در اين حوادث جان خود را 
از دس��ت می دهند . آمار زلزلۀ رودبار 
و منجي��ل و زمين لرزۀ بم در زمرۀ پر 
تلف��ات ترين در جهان دس��ته بندی 
ش��ده  و هنور پس از گدشت ساليان 
رد پای ويرانيه��ا در اين مناطق قابل 

تشخيص است. 
حادث��ۀ دلخ��راش زمين ل��رزه در 
اس��تان آذربايجان شرقی كه منجر به 
تخريب كس��ترده در منطقۀ وسيع و 
گسترده ای در شمال شرق ميهنمان 
گرديد با تخريب ٣ شهرستان )هريس، 
اهر، ورزقان(  كه دارای بيش از 5٠٠ 
آبادی و  روستا بوده اند ، همراه بوده . 
ميزان خسارت در ٢5٠ تا ٣٠٠ روستا 
و دهستان  بين 5٠ تا ١٠٠ درصد بر 

آورد می شود.

بر اس��اس اع��الم پزش��كی قانونی 
كشور، آمار نهايی جان باختگان  زلزله 
اخي��ر در آذربايجان ش��رقی  ٢5٨ نفر 
می باشد  كه از اين تعداد ١7١ نفر زن 
)66.٣ درصد( و ٨7 نفرديگر مرد )7.٣٣ 
درصد ( بوده ان��د. همچنين 7٠ نفر از 

قربانيان زلزله زير ١٨ سال بوده اند.
به هر حال بروز چنين حوادثی  در 
ايران امری اجتن��اب ناپذير و محتوم 
می باشد .  اما آنچه از ما بعنوان نسل 
ام��روز بر می آيد مربوط به امور پيش 
از وق��وع زلزله و مجموع��ۀ امور پس 

از حادثه اس��ت . در جه��ان امروز كه 
امكانات اطالع رس��انی و نشر اخبار و 
اطالعات مرزهای كش��ورها را در هم 
نوردي��ده و دهكدۀ جهان��ی را پديدار 
نم��وده ، حج��م زي��ادی از تج��ارب 
موف��ق جهانی در زمينۀ امدادرس��انی 
و باز س��ازی و نوسازی مناطق حادثه 
ديده در دس��ترس همگان قرار دارد. 
به همي��ن دليل ديگر دولتهای محلی 
تنها مس��ؤالن امدادرسانی به مردمان 
حادث��ه ديده نمی باش��ند و س��رازير 
شدن كمكهای بين المللی و يا مردمی  
از طريق سازمانهای غير دولتی و عام 
المنفعه به مناطق بحران بصورت رويه 

و روشی مرسوم در آمده است. 

آنچ��ه از تجارب جهانی بر می آيد 
آن اس��ت كه دريافت و بهره مندی از 
امكان��ات امدادی NGO ه��ا يا ديگر 
دولتها نه تنها ب��ه معنی ضعف دولت 
در امداد رس��انی به آس��يب ديدگان 
نمی باشد، بلكه كش��ورها و نظامهای 
سياسی توسعه يافته تر در ساماندهی 
و سازماندهی  جذب كمكهای مردمی 
و ديگر دولتها  به مناطق و اقشارحادثه 
ديده  ، موفقتر می باش��ند. در اين 
م��ورد می ت��وان به نح��وۀ عملكرد 
س��تاد حوادث غير مترقبۀ  كش��ور 
آمري��كا در حادثۀ طوفان كاترينا در 
دراوت    New Orleans. Louisiana
سال ٢٠٠5 ميالدی اش��اره نمود كه 
دولت اين كش��ور توانست  ميلياردها 
دالر كمك از دولته��ا و يا خيرين در 
سرتاس��ر جهان برای امدادرس��انی و 
بازس��ازی مناطق بحران ديده جذب 

نمايد. 
در حادثۀ بحران س��يل پاكس��تان 
درج��والی  س��ال ٢٠١٠ مي��الدی ، 
دولت اين كش��ور بص��ورت فعاالنه به 
ج��ذب كمكهای اقتص��ادی و معنوی 
در س��طح بين المللی اق��دام نمايد  با 
بس��يج نيروهای خود در سراسر دنيا 
تا مدتهای طوالنی   اخبار اين حادثۀ 
طبيع��ی را روی تيت��ر رس��انه ه��ای 
جهان نگاه دارد تا سرمايه های انسان 
دوس��تانۀ  زيادی را برای باز س��ازی 
ويرانه های به ج��ا مانده جدب نمايد 
و امكان نوس��ازی را برای خود فراهم 

آورد. 
در اي��ران نيز تجربۀ امداد رس��انی 
مردم��ی و عمومی ب��ه مناطق حادثه 
دي��ده در زمي��ن ل��رزۀ ب��م در قالب 
سازمانهای جامعۀ مدنی و NGO  های 
داخلی يا بين المللی بس��يار درخشان 

مقاله اجتماعی
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و قاب��ل تجليل م��ی باش��د. كمكهايی كه 
در  كاه��ش تلف��ات انس��انی و االم روحی 
بازمان��دگان  ت��أ ثي��رات  شايس��ته و در 
خوری نم��ود. چونان كه همه مس��تحضر 
می باشند ش��ورای بازرگانی ايرانيان دبی 
نيز در اقدامی هوشمندانه و ارزشمند اقدام 
به س��اخت مدرس��ه در منطقۀ زلزله زدۀ 
شهرستان بم نمود كه امروزه نيز با همين 
نام مش��غول تربيت دان��ش آموزان در اين 

مناطق می باشد . 

شبكۀ س��ازمانهای غير دولتی فعال در 
اي��ران  فارغ از حوزۀ و محور  عملكرد خود 
هم��واره در اين وقايع از خ��ود عملكرد به 
هن��گام و در خور تحس��ينی اراي��ه نموده 
اس��ت . تجرب��ۀ همكاری س��ازمانهای غير 
دولتی با يكديگر و با دولت در سازماندهی 
امدادهای و ياری رسانی به آسيب ديدگان 
در بم كه به تشكيل شبكۀ شهاب ) شبكۀ 
هماهنگی ام��داد بم( ص��ورت پذيرفت از 
جمله اتفاقات حايز اهميت و ارزش��مندی 
اس��ت كه توانست تا سالها پس از زلزله به 
كمكهای انس��ان دوس��تانۀ مالی و معنوی 
به آس��يب دي��دگان ارايه ده��د. در عموم 
كشورهای جهان هنگامی كه در يك اقدام 
مردم��ی و خود جوش، خرد جمعی تجربه 
ای اينچنين را بوج��ود می آورد، با تالش 
در جهت الگو س��ازی و مدل سازی، تالش 
به ماندگاری و تك��رار پذيری تجربه اقدام 
می شود و گامی مهم و رو به جلو در ياری 
رس��انی در حوادث غيرمترقبه برداش��ته 

می شود. 
در حادثۀ دلخراش و جانكاه زمين لرزۀ 
آذربايجان نيز ش��بكه های اطالع رس��انی 
اجتماعی اينترنتی در اطالع رسانی موضوع 
و فراگيرس��ازی  خبر فعاليت ارزش��مندی 
انج��ام دادند و در كنار ش��بكه های اطالع 
رس��انی محلی و دولتی كه بن��ا به اولويت 
زمانی ناگريز از پوشش وقايع ديگر بوده و 
با تأخير دو روزه توانستند به پوشش رسانه 
ای حادثه بپردازند، نقش مهمی در گسيل 
امكان��ات و ام��داد به منطق بح��ران برای 

نجات جان آسيب ديدگان ايفا نمودند
بر خالف تجارب گذشته اين بار زمينه های 
عين��ی و ذهن��ی در جذب و س��اماندهی 
كمكه��ای اهدايی ب��ه مناط��ق زلزله زده 
آماده نبوده و زمينه های الزم  و بسترهای 
همكاريهای مردمی از سوی مديران مسؤل 
ب��ا تأخير صورت پذيرفت و امكان بس��يج 
امكان��ات مردمی چونان تجارب گذش��ته 
ميس��ر نگش��ت . اما تمام عوام��ل و داليل 
به عدم آماده س��ازی بس��تر های مناسب 
از س��وی دولت و مديران منطقه ای منوط 
نمی گردد و بايد س��ازمانهای مردم نهاد و 

غي��ر دولتی نيز در عملي��ات امداد و ياری 
رس��انی خود مس��ايل و نكات مهمی را مد 
نظر قرار دهند . در اين راس��تا می توان به 

اهم امور ذيل اشاره نمود. 
نخست آنكه سازمانهای غير دولتی در 
امداد رس��انی خود از لحاظ مسايل مالی و 
نح��وۀ جمع آوری كمكه��ای اهدايی خود 
بايد كامال ش��فاف عمل نمايند و مسوؤالن 
محلی و حتی رس��انهای محلی دسترسی 
كامل ب��ه اين اطالعات داش��ته باش��ندتا 

ابهامات مورد نظر روشن گردد.  

نكتۀ دوم آنكه كلي��ه مدارك قانونی و 
ثبتی فعاليت همواره در دس��ترس باش��د 
و در ص��ورت  لزوم اخذ مج��وزات محلی، 
مديران س��ازمانهای غير انتفاعی نسبت به 

كسب آنها اقدامات الزم را مبذول دارند. 

البته اين موضوع امری دو طرفه اس��ت 
و بر مس��ؤالن محل��ی فرض اس��ت كه با 
تسهيل امور قانونی و مرتفع ساختن موانع 
بروكراتيك هرچه سريعتر زمينه سازتحقق 

كمكهای مردم به مردم شوند.

سوم آنكه مديران و مسؤالن سازمانهای 
امداد رسان با تقس��يم كار بطور مداوم در 
جلس��ات هماهنگی با مسوؤالن منطقه ای 
ش��ركت نمايند تا در فعاليته��ای امدادی 
خود در راس��تای برنامه ها و طراحی های 

الزم اقدام نمايند. 

از نكات بسيار حايز اهميت، آشنايی با 
فرهنگها و س��نتهای مردم بومی می باشد 
كه امدادجويان بايد از آن مطلع باشند .چه 
آنكه آس��يب ديدگان بي��ش از حد تحمل 
خ��ود در رن��ج و زحمت ق��رار گرفته اند و 
ديگر تحمل نا سازيهای فرهنگی را ندارند . 
در آخ��ر آنكه اعضای س��ازمانهای غير 
دولتی و مدي��ران دولتی هر دو بايد هدف 
خود را از اقداماتتش��ان در امداد رس��انی 
به آس��يب ديدگان قرار دهن��د و از هرنوع 
حاش��يه وابراز  اختالفات سليقۀ سياسی و 

عقيدتی دوری گزينند و بپرهيزند. 

ش��ايد ارزياب��ی و بررس��ی نحوۀ جذب 
كمكهای مردمی و ميزان زمينه سازی در 
دريافت و س��اماندهی كمكهای مردم نهاد 
بعنوان يك تجربه در ارزيابی و مقايس��ه با 
سالهای گذش��ته به مشخص نمودن نقاط 
ق��وت و ضعف كم��ك نماي��د. و الگوهای 
مناس��ب امر در جذب و گسيل و مديريت 
كمكهای س��ريع و كوتاه مدت، ميان مدت 

و بلند مدت صورت پذيرد.
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اجتماعی

پروفس��ور محمدحسن گنجی پدر جغرافيای نوين ايران 
كه در س��ال ٢٠٠١ ميالدی به عنوان مرد سال هواشناسی 
جهان برگزيده ش��دند، ش��امگاه ٢٩ تيرماه ١٣٩١ در سن 
١٠٠ س��الگی در بيمارس��تان پيامبران تهران بر اثر كهولت 

سن به رحمت ايزدی پيوستند.
دكت��ر محمد حس��ن گنج��ی از چه��ره ه��ای ماندگار 
كش��ورمان در ٢١ خرداد ١٢٩١ هجری شمسی در بيرجند 
به دنيا آمدند و پس از پايان تحصيالت مقدماتی در مدرسه 
ش��وكتيه ی اين ش��هر وارد دارالمعلمين عالی تهران شدند 
و در رش��ته تاريخ و جغرافيا درجه كارشناس��ی خود را اخذ 

نمودند
س��پس به عنوان دانشجوی برگزيده به اروپا اعزام شدند 
و در دانش��گاه ويكتوريا منچس��تر انگليس به تحصيل ادامه 
دادند و در س��ال  ١٣١7 هجری شمس��ی موفق به كس��ب 

ليسانس تخصصی در رشته جغرافيا شدند.
پروفس��ور گنجی همچنين در سال ١٣٣١ با استفاده از 
ب��ورس تحصيلی عازم آمريكا ش��دند و دكت��ری خود را در 

رشته جغرافيا از دانشگاه كالرك دريافت كردند.
دكت��ر  گنجی پس از بازگش��ت ب��ه ايران در دانش��گاه 
تهران مش��غول به تدريس ش��دند و از اس��تادی تا معاونت 
دانش��گاه ط��ی كردند و با درجه اس��تادی ممتاز در س��ال 
١٣5٨ بازنشس��ته شدند اما هيچ گاه دست از كار نكشيدند 
و اولين كس��ي بودند كه جغرافياي نوين را وارد برنامه هاي 

دانشگاهي كردند.

 دكت��ر گنجي معاون��ت پارلمان��ي وزارت راه و در زمان 
رياست پروفسور رضا به مدت  يك سال پست معاونت اداري 

و مالي دانشگاه تهران را عهده دار بودند.

وی اس��تاد ممتاز دانش��گاه ، بنيانگذار و رئيس سازمان 
هواشناس��ی و رئي��س منطق��ه بخ��ش آس��يايی س��ازمان 

هواشناسی جهانی بودند.

همچني��ن عضويت بخش جغرافيايی س��ازمان مطالعه و 
تدوين كتب دانشگاهی را دارا بوده و با بيشتر دانشگاه های 
تهران به ويژه دانش��گاه تربيت مدرس در دوره های دكتری 

جغرافيا تدريس و همكاری داشتند.
ايش��ان همچنين عضويت كميته رهبری اطلس اقليمی 
ايران را در س��ازمان هواشناسی عهده دار بودند و همچنين 
عض��و مادام العم��ری انجمن جغرافيايی انگلس��تان و اولين 
رئي��س انجمن جغرافيدانان آس��يا و يكی از ١5 جغرافيدان 

برتر جهان بوده اند.
 

 از اس��تاد ممتاز دانش��گاه ، بنيانگذار و رئيس سازمان 
هواشناس��ی و رئي��س منطق��ه بخش آس��يايی س��ازمان 
هواشناس��ی جهانی پروفس��ور محمد حس��ن گنجی ١٢ 
كت��اب به زبان فارس��ی و ١4 كتاب به زبان انگليس��ی و 
بي��ش از ١٠٠ مقاله در رش��ته جغرافيا و هواشناس��ی به 

يادگار مانده اس��ت.
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در اين ميان، با كمال تاسف شاهد هستيم 
كه ايرانيان از اس��تفاده از ابزارهايی كه امروزه 
استفاده از آنها در زندگی روزمره مردم جهان، 
بس��يار عادی شده است، محروم هستند و يا با 
مشكالتی مواجه هستند و درست در زمان هايی 
ك��ه اين ابزار ها م��ی توانند به ما كمك كنند، 

در اختيار نيستند.
ول��ی واقعا اي��ن ابزارها چگونه م��ی توانند 
در زمان بروز اي��ن وقايع طبيعی، به ما كمك 
كنن��د؟ چن��د نمونه از اين كاربرده��ا را با هم 

بررسی می كنيم.
مهم ترين نكاتی كه ش��بكه های اجتماعی 
مث��ل فيس��بوك و تويت��ر ارائ��ه م��ی كنند، 
گس��تردگی و فدرت آنها در پخش اخبار است 
ت��ا جايی كه اين ابزارها، ج��ای خبرگزاريهای 
رس��می را م��ی گيرن��د و م��ردم ب��ه صورت 
خودج��وش، از طريق اين ش��بكه ها، اخبار را 

منتشر می كنند.
كس��انی ك��ه از اين حوداث جان س��الم به 
در م��ی برند، از طريق اين ابزارهای آنالين، به 
خويش��اوندان خود، خبر سالمت خود را اعالم 
می كنند كه اين خود در كاهش استرس��های 
بعد از اين حوادث در كسانی كه از محل حادثه 

دور هستند، كمك بسيار زيادی می كند.

گوگل و ابزار "جستجوی افراد"
گ��وگل از س��ال ٢٠٠5 ب��ر روی پ��روژه 
Google Person Finder تمرك��ز داش��ته و 
ابزاره��ای فنی اين كار را آم��اده می كرده. در 
ژانويه ٢٠١٠ كه زلزله هاييتی رخ داد، هرچند 
اطالع رسانی از طريق SMS بسيار وسيع بود 
ول��ی اين ابزار گ��وگل در يافتن افراد در محل 

حادثه، كمك بسيار زيادی نمود.

نقشه بالیای طبعی
ابزاری ب��ه ن��ام Crisis-Mapping خيلی 
جال��ب عمل م��ی كند. در زم��ان وقوع حادثه 
كه كانال هار ارتباطی قطع می ش��ود، كسانی 
ب��ه طور خودجوش و با داش��تن امكان به روز 
رس��انی اين نقش��ه، اقدام به تعري��ف راه های 
س��الم، مح��ل بيمارس��تان ها، محل اس��كان 
آوارگان و ساير اطالعات مربوط به حادثه را بر 
روی اين نقش��ه می كنند و سازمان ها و نهاد 
ها از اطالعات اين نقشه ها در كمك به حادثه 

ديدگان كمك می كنند.

فیسبوک
فيس��بوك هم مثل تويت��ر نقش بزرگی در 
برقراری ش��رايط بهتر پس��از وقوع حادثه بر 

عه��ده دارد. در زم��ان وقوع زلزل��ه هاييتی، 
فيس��بوك اقدام به ايجاد صفح��ه خاصی به 
ن��ام Global Disaster Relief Page نم��ود 
ك��ه در آن اق��دام ب��ه اطالع رس��انی و آگاه 
س��ازی مردم در برخورد با مس��ايل بعدر از 
وقوع زلزل��ه نمود. اين صفحه در حال حاضر 
بي��ش از 7٠٠.٠٠٠ ه��وادار دارد كه در اين 
صفحه فعال هس��تند. اي��ن صفحه در زمان 
زلزل��ه و س��ونامی ژاپن بيش��ترين نقش در 
اطالع رسانی و آرام نمودن جو بعد از حادثه 

را داش��ته اس��ت.

البته ابزار های آنالين محدود به اين ليست 
نيست و حتما با پيشرفت فناوری ها، امكانات 
بهتر و بيشتری هم در اين راستا ابداء خواهند 

شد.

اميدواري��م در فض��ای ش��بكه ملی ايران 
هم ك��ه قرار اس��ت نقش اصل��ی در ارتباط 
ه��ای درون م��رزی ايراني��ان را ايف��ا كند، 
طراح��ی چنين ابزارهاي��ی، مخصوصا آنهايی 
كه به دليل فيلترينگ، قابل دس��ترس برای 
ايرانيان عزيز نيس��تند، با جديت، در دستور 

كار باش��ند.

مقاله اجتماعی

از آنجایی که ما ایرانیان در یک کشور نسبتا زلزله خیز زندگی می کنیم، همیشه نسبت به این موضوع حساس بوده و 
تمایل داریم تا از ابزارها و روش هایی که قبل و بعد از بروز این حوادث می توانند به یاری حادثه دیدگان بیایند، آشنا بوده و 

از آنها استفاده کنیم.
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