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ماهنامه داخلی شورای بازرگانی ایرانیان - دبی

مطالب این ماهنامه بیانگر نظرات نویسندگان آنها است و ماهنامه  داخلی 
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.

IBC News has based this document on information 
obtained from sources it believes to be reliable 
but which it has not independently verified; IBC & 
IBC News makes no guarantee, representation or 
warranty and accepts no responsibility or liability as 
to its accuracy or completeness; hence expressions 
of opinion are those of the authors only.
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اینجا چراغی روشن است 

هنگام وقوع زلزلۀ مصیبت بار بم در دی ماه 1382 فراخوانی از س��وی هیات مدیرۀ 
شورا برای کمک رسانی به آسیب دیدگان بعمل آمد.

همکاران عزیز و ارزش��مند ش��ورا گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند که حساب جاری 
بنام شورا در بانک ملی دبی افتتاح و پس از جمع شدن وجوه اهدایی نسبت به چگونگی 

هزینه آن اقدام نمایند.
از مبلغ جمع آوری شده که بالغ بر ٦٠٠،٠٠٠ درهم بود بالفاصله 4 دستگاه دوش سیار 

نصب شده در 4 کانکس جمعاً 4٠ دوش صحرایي خریداری و در 4 نقطۀ شهرستان بم نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
باقیماندۀ وجوه توسط کمیتۀ اجرایی شورا به مصرف ساخت مجتمع آموزشی شامل دبستان و راهنمایی در روستای پاکم واقع 
در 1٠ کیلومتری شهرستان بم رسید که کل هزینه ها زیر نظر جامعۀ خیرین مدرسه ساز با همکاری آقایان مهندس حریری و 

مهندس وحید صباغیان و نظارت قائم مقام اجرایی شورا انجام و مدرسه ها تحویل آموزش و پرورش شهرستان بم گردید.

متاسفانه مجددا قهر طبیعت دامن گیر هموطنان در اهر-هریس-زرقان آذربایجان شرقی گردید و زلزله ویران گر دیگری 
بوقوع پیوست.

با عنایت به تجربۀ بم هیات مدیرۀ شورا تصمیم گرفت که با مدیریت وجوه اهدایي اعضا، همکاران و هموطنان مقیم دبی 
مجدداً در منطقۀ زلزله زده، اقدام به کمک رس��اني و کار س��اخت و ساز ماندگار نماید که سال های سال پایدار بماند و مورد 

بهره برداری واقع شود.

با توجه به ساختار جدید تعریف شده در شورا با عنوان "واحد مسئولیت اجتماعي" به مسئولیت جناب باقر نمازي، مشاور 
رئیس ش��ورا، برنامه ریزي و عملیات اجرایي کمک رس��اني این بار تحت نظر "کارگروه راهبري کمک رساني به زلزله زدگان 
آذربایجان ش��رقي" مدیریت خواهد ش��د. شفافیت، پاسخگویي، هم اندیش��ي، دانش افزایي، الگو داري، بومي سازي و جلب 

مشارکت حداکثري محلي، منطقه اي و بین المللي از شاخصه هاي این اقدامات است.

با هماهنگي بعمل آمده، هفته پایاني ماه دسامبر 2٠12، نماینده شورا در منطقه حضور خواهد داشت تا ضمن مذاکره با 
مسئولین استان و شهرستان، ارتباط مناسب را با نهادهاي مدني مستقر در محل برقرار سازد، این نهادها پل ارتباطي شورا و 

آسیب دیدگان خواهند بود.
امید است با جلب مشارکت فعاالن بخش خصوصي در اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران و سایر استانها و 

نهادهاي مدني داوطلب همکار، دامنه این فعالیت هاي ساختاري نوع دوستانه بیش از پیش گسترده گردد.

اعضاء محترم ش��ورا و خوانندگان گرامی

حمیدرضا حمیدی 
سردبیر

سخن سردبیر

فهرست
14th Year, No.6 DEC, 2012سال چهاردهم، شماره شش،  آذر 1391

۴ /   اخبار شورا

8  /  دومین میزگرد هیات تحریریه با کمیته ها، کمیته برنامه ریزی

۱2  /  خبرنامه الکترونیکی شورای بازرگانی ایرانیان دبی

۱۴  /  مدیریت و چالشهای دنیا مدرن

۱۶  /  چین از گاردهای سرخ تا اقتصاد بازار

۱8  /  رویارویی غیر مستقیم بانک مرکزی با مرکز آمار

20  /  تازه ترین تحلیل اکونومیست به اقتصاد آمریکا اختصاص یافت

22  /  مردم به این پنج دلیل شکست می خورند

2۴  /  روش های نوین جذب مشتری برای کسب و کارهای محلی آنالین

2۶  /  جادوی نبوغ رها از بندهای تاکتیکی

27  /  ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی

28  /  آشنایی با مفهوم مسوولیت پذیری اجتماعی بنگاه

30  /  هدف مسوولیت اجتماعی شرکتها خلق ارزشهای مشترک است

Dubai Chamber News  /  37
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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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گردهمای��ی ش��ورای بازرگانی ایرانی��ان در ماه 
گذش��ته، روز شنبه 1٧ نوامبر 2٠12 و مطابق روال 
معم��ول به صرف ناهار و پس از آن ایراد س��خنرانی 
و طرح مبحث روز برگزار ش��د لیکن این جلس��ه از 
ویژگی ممتازی برخوردار بود و آن تأمین بخش��ی از 
محتوا و همچنین ارائ��ه کارگاه همفکری با موضوع 
مسئولیت اجتماعی شرکتی )CSR( توسط کارگروه 

جوانان شورا بود.

 Award Technology کفالت جلس��ه را شرکت
به مدیریت آقای نادر قادس��ی، عض��و هیات مدیره 
شورا، برعهده داشت. ایشان با درک اهمیت پذیرش 
مس��ئولیت اجتماعی توسط اعضای ش��ورا، بستری 
ب��رای طرح فراگی��ر این موضوع در نشس��ت ماهانه 

شورا فراهم نمودند.

ب��ا توجه ب��ه آنکه ش��ورا، ش��بکه ای اجتماعی 
از صاحبان کس��ب و کار اس��ت که یا خ��ود ایرانی 
هس��تند و یا به عضویت در ای��ن نهاد مدنی ایرانی-
اماراتی عالقمندند، طرح دقیق تر مسئله مسئولیت 
اجتماعی ش��رکتی و تبیین فعالیتهای نهادینه شده 
بین المللی با این موضوع، بس��یار م��ورد توجه قرار 

گرفت.

در افتت��اح مبح��ث، آقای حمیدرض��ا حمیدی، 

ریاس��ت ش��ورا، از اراده ش��ورا در تعمی��ق مبان��ی 
مسئولیت اجتماعی ش��رکتی گفتند. ایشان متذکر 
شدند که برنامه اجرایی مشارکت محور تدوین شده 
اس��ت که به اط��الع اعضا خواهد رس��ید. همچنین 
تالش خواهد ش��د تا در زمان مناس��ب، واحد کاری 
CSR در دبیرخانه ش��ورا بعنوان سازمان کار اجرای 
برنامه فوق مستقر شود. ایشان در ادامه از نمایندگان 
س��ه نهاد مدني حاضر در گردهمایي شورا قدرداني 
نموده و بر لزوم همکاري نزدیک تر ش��ورا با ایش��ان 
تاکید نمودند، نمایندگان این نهادها عبارت بودند از:

آقاي محمد مقدم عضو هیات مؤس��س و رئیس 
هیات مدی��ره انجمن ب��اور با هدف توانمندس��ازي 

معلوالن

آق��اي کاوه فرن��ام عضو هیات مؤس��س و خانم 
ش��ادي خان بابای��ي عضو هی��ات اجرای��ي انجمن 

فرهنگي تماشاخانه
خانم دکتر فرانک قهرمانپور عضو هیات مدیره و 
آقاي بابک عظیم��ي نژاد عضو هیات اجرایي انجمن 
فارغ التحصیالن دانش��گاه صنعتي ش��ریف ش��اخه 

امارات عربي متحده

آقای نادر قادس��ی در س��خنان کوتاهی، اهمیت 
نگ��رش مس��ئوالنه صاحبان مش��اغل ب��ه جامعه را 

برشمردند و مروری بر سخنرانیها و کارگاه همفکری 
که برنامه ریزی شده بود نمودند.

آقای باقر نمازی، که با توجه به س��وابق اجرایی 
و مطالعات��ی خود در س��ازمان مل��ل متحد،بعنوان 
س��خنران کلیدی دعوت ش��ده بودند، در مجموعه 
اس��الیدهایی مبانی تئوری و اقدامات عملی جامعه 
جهان��ی را در بس��ط مفاهیم مس��ئولیت اجتماعی 

شرکتی تبیین نمودند.
ایشان توضیح دادند که CSR به معنای اقدامات 
خیری��ه نب��وده بلک��ه تعهدیاس��ت پای��دار از طرف 
صاحبان مش��اغل و ثروت در اتخاذ روشهای اخالق 
مدارانه و مشارکت در بهبود کیفیت زندگی پرسنل 
خود و خانواده های ایشان و همچنین جامعه محلی 
و در مقی��اس بزرگتر، جامعه جهانی. این مش��ارکت 
و هم��کاری ب��ا جامعه جهان��ی که در قال��ب برنامه 
های مدون و درازمدت پیگیری میش��ود، فعالیتهای 
آموزشی، زیست محیطی، توسعه اجتماعی، سالمت 
و بهداش��ت عموم��ی و حمای��ت از فرهنگ و هنر را 

شامل میشود.

ایشان در ادامه، سهامداران برنامه های مسئولیت 
اجتماعی را معرفی نموده و منافع ایش��ان از فراگیر 
شدن مباحث مربوطه را برشمردند. همچنین، ضمن 
معرفی "پیمان جهانی سازمان ملل" منافع گسترده 
پیوستن به این پیمان را معرفی نمودند. سهامداران 

مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی
محور کلیدی نشست ماه نوامبر شورا

اخبار شورا

الهام ارجمندی
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دولت، صاحب��ان کس��ب و کار، نهادها 
وجوامع مدنی، جامعه جهانی و نهادهای 
علمی، در یک همکاری گس��ترده سعی 
در تأثیرگذاری بر سیاستها و رفتارها در 

جهت توسعه پایدار همه جانبه دارند.

در این میان نقش ش��ورای بازرگانی 
ایرانی��ان دبی چگونه تعریف میش��ود؟ 
ش��ورا چگونه میتوان��د در ایجاد دنیایی 
بهتر بازیگری درخور باشد؟ وظایفی که 
در این خصوص تعریف شده و بر ایجاد 
واحد CSR در ش��ورا داللت میکند، در 
ادامه س��خنرانی آقای نمازی بیان شد. 
یکی از اولی��ن گامهای اجرایی ش��ورا، 
فراخوان کمک رس��انی س��ازمان یافته 
به زلزله زدگان آذربایجان ش��رقی است 
که با همکاری خانم الهام ارجمندی، از 

اعضای شورا، به اطالع جمع رسید.
در ادام��ه نشس��ت، آق��ای مه��ران 
ارش��ادی ف��ر، راب��ط هیئت مدی��ره در 
کمیته اجتماعی ش��ورا، با مرور اشعار و 
تاریخ ایران، به این نکته اشاره کردند که 
مقوله مسئولیت اجتماعی برای ایرانیان 
نی��ک اندیش، پدیده ای آشناس��ت که 

ریشه در جوانمردیهای اجداد ما دارد.

آقای امیرحس��ین روشن ضمیر نیز 
با ارائ��ه مطالعه موردی، روش��هایی که 
 ZARA کمپان��ی صاحب برند تج��اری
در انجام مسئولیت اجتماعی خود اتخاذ 

نموده است را تشریح نمودند.

با توجه به تجربه مثبت اعضاء کمیته 
های شورا از کارگاه "گروه کاری" که در 
ماه ژوئن توس��ط خانم مهسا نیکوپایان 
برگزار ش��ده بود، از ایشان دعوت شد تا 
در این نشست نیز یک کارگاه همفکری 
ب��ا محوری��ت س��هامداران مس��ئولیت 
اجتماع��ی برگ��زار کنند. خانم مهس��ا 
نیکوپایان، عضو فع��ال کارگروه جوانان 
هس��تند و تخصص ایش��ان در مدیریت 
مناب��ع انس��انی اس��ت. کارگاه مذکور، 
تمرینی در جهت مش��ارکت گروهی در 
همفکری برای ایجاد توس��عه و مذاکره 
نهادهای مدنی، اصناف، دولت و جامعه 

جهانی بود.

و ام��ا س��خن پایانی را آق��ای دکتر 
اس��فندیار رش��یدزاده در جم��ع بندی 
تمامی مباحث مطرح ش��ده و تاکید بر 
اهمیت و ضرورت نگاه ش��ورا بر مفهوم 
و پی��اده س��ازي "دی��دگاه مس��ئولیت 

اجتماعي" ارائه کردند.

جناب آقاي باقر نمازي

ضمن قدرداني از زحمات جنابعالي در دوره هشت ماهه همکاري با شورا، بدینوسیله از جنابعالی دعوت میگردد 
تا به عنوان مشاور رئیس شورا، مسئولیت راه اندازی بخش "مسئولیت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي" را در شورا 

تقبل فرمایید.

بدیهي است که قبول این مسئولیت از طرف جنابعالی با همکاري سایرارکان شورا در جهت تدوین برنامه شوراي 
بازرگاني ایرانیان-دبي در بخش "مسئولیت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي" و با محوریت ذیل خواهد بود:

- تعهد به تالش مسئوالنه در تعمیق مباني تئوریک و عملي "مسئولیت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي" در اعضا 
شورا 

- سازماندهي و ارائه برنامه اجرایي مشارکت محور
- استقرار واحد کاري "مسئولیت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي" در دبیرخانه شورا جهت سازماندهي امکانات موجود

- واگذاري نقش مشخص به بانوان و جوانان داوطلب عضو شورا
- گفتمان فعال با دولت هاي ایران، امارات عربي متحده، سایر شوراهاي بازرگاني و سازمان هاي بین المللي با موضوعیت "مسئولیت اجتماعي بنگاه 

هاي اقتصادي"
- گفتمان فعال در چالش هاي پیش رو حاصل از تحریم هاي ایران از جنبه هاي بشردوستانه و با محوریت کمک رساني به زلزله زدگان آذربایجان 

شرقي
- بهره گیري از قدرت چانه زني جمعي شوراي بازرگاني ایرانیان-دبي جهت اثرگذاري بر سیاست هاي ایران، امارات عربي متحده و بین الملل از 

طریق حضور فعال در مجامع محلي و منطقه اي.
- تشویق در تشریک مساعي جهت پیاده سازي برنامه هاي "مسئولیت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي"

- ارائه برنامه اجرایي با امکان نظارت سازمان یافته بر اساس تجربیات موفق محلي، ملي، منطقه اي و بین المللي
- تعامل با سازمان هاي موفق "مسئولیت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي" در ایران، امارات عربي متحده و بین الملل در تبادل اندیشه و تجربیات 

- تمرکز بر فعالیت هاي داوطلبانه و جلب مشارکت حداکثري از جامعه ایرانیان مقیم دبي
United Nation Global Compact تالش جهت افزایش مشارکت ایرانیان در -

- بسترسازي همکاري مشترک بین شوراي بازرگاني ایرانیان-دبي، اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، اتاق بازرگاني و صنایع دبي و 
سایر شوراهاي بازرگاني

از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالي را مسئلت دارم.

ش��ورای بازرگانی ایرانیان در دبی، به 
عن��وان یک نهاد مدنی اثرگ��ذار از جامعه 
کارآفرینان ایرانی در امارات عربی متحده، 
بخش "مس��ئولیت اجتماع��ی بنگاههای 

اقتصادی" را راه اندازی نموده است. 
با توجه به تالش��هایی ک��ه در همین 
ح��وزه در ات��اق بازرگان��ی و صنایع دبی و 
همچنین در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
ایران انجام ش��ده اس��ت، رایزنیهایی برای 
همفک��ری و همکاری با این دو ارگان مهم 
بازرگانی انجام ش��ده اس��ت. همچنین در 
نشست ماهانه شورا در ماه نوامبر، مفاهیم 
و مصادیق مسئولیت اجتماعی بنگاههای 
اقتصادی مطرح ش��ده و م��ورد بحث قرار 

گرفت.

در راس��تای ساختن دنیایی بهتر برای 
تمامی کارکن��ان بنگاهه��ای اقتصادی و 
خان��واده های ایش��ان و همچنین جامعه 
جهانی، با وفاداری به تعهدات بین المللی 
برای حفظ توس��عه پایدار، مس��ئولیتهای 
اجتماعی ش��امل فعالیتهای مؤثر در حوزه 

های زیر است:
- حفظ محیط زیست

- ارتقاء سطح مدیریت منابع انسانی
- حمایت از حقوق بشر 

- یاری رساندن به جامعه مدنی
بدیهی است مشارکت فراگیر شرکتها و 
صاحبان سرمایه در توسعه اهداف مذکور، 
س��طح رفاه عمومی و توانمندی جوامع را 

ارتقا خواهد داد.

در  کاری  تج��ارب  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
دستگاههای اجرایی و سوابق درخشانی که 
جناب آقای نمازی در سازمان ملل متحد 
و سازمان یونیس��ف دارند، ریاست شورا از 
ایش��ان دعوت نموده تا در س��مت مشاور 
ریاس��ت، مسئولیت در شکل گیری بخش 
"مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی" 

را بر عهده گیرند. 
در راستای تدوین برنامه شورا در بخش 
CSR، مس��ئولیتهای اساس��ی که برای 
ایشان برشمرده شده است در نامه انتصاب 
ایش��ان قابل دسترسی است. بدیهی است 
حضور داوطلبانه ایش��ان در ش��ورا موجب 
توانمندی روزافزون اعض��اء، خانواده های 
ایشان و ارتباطات جهانی شورا خواهد بود.
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اخبار شورا

دارا بوشهری

جلسه هم اندیش��ي پیرامون مس��ائل اقتصادي  
بدعوت ش��وراي بازرگان��ي ایرانیان دب��ي از جناب 
آقای دکتر محمد نهاوندیان، ریاس��ت اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزي ایران و  جناب آقای دکتر 
محمدرضا فیاض، س��فیر جمهوری اسالمی ایران در 
امارات عربی متحده روز سه شنبه 11 نوامبر 2٠12 

در دبی برگزار شد.
در ای��ن جلس��ه که با حضور بی��ش از 1٥ نفر از 
اعضا  شورا تشکیل گردید، حاضرین با طرح مسائل 
و مش��کالت، ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزي ایران را در جریان پیشامدهاي منطقه اي و 
محدودی��ت هاي پیش روي تجارت بین المللي قرار 

دادند.

عدم دسترس��ي به اعتبارات بانک��ی، عدم تعهد 
بانکها به ایف��اي تعهدات اعتبارات اس��تنادي، عدم 
التزام بانکها به آزادکردن سپرده های دالري، ناتواني 
بازرگان��ان به پرداخت دیون گذش��ته در مواجهه با 
کاهش ناگهاني ارزش برابري ریال، مشکالت واردات 

از طریق ارزهاي با منشأ صادراتي، عدم امکان تأمین 
م��واد اولیه و لطمه ج��دي به حض��ور در بازارهاي 

صادراتي از اهم نکات طرح شده بود.
 ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي 
ایران با اش��راف به اکثر موارد طرح شده، از تصویب 
قانون »بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار« توسط 
مجلس شورای اسالمی گفتند که در صورت اجرایی 
شدن، موجبات مشاوره و نظارت بخش خصوصي بر 
مبادي تصمیم س��ازي را فراهم خواهد س��اخت که 
میتوان��د عاملي کارس��از در اس��تقرار فضاي کارآمد 

فعالیت اقتصادي به شمار آید.

پس از مرور مس��ائل تجاری و بازرگاني، ریاست 
ش��ورا در خصوص اراده حاکم در شورا برای توسعه 
 )CSR( مفاهی��م مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکتی
توضیحاتی ارائه کردند. ایش��ان وظایفی که شورا در 
ای��ن رابطه برای واحد مس��ئولیت اجتماعي در نظر 
گرفته است را برشمردند که از آن جمله بهره گیري از 
قدرت چانه زنی جمعی شوراي بازرگانی ایرانیان دبی 

جهت اثرگذاری بر سیاست های ایران، امارات عربی 
متحده و بین الملل از طریق حضور فعال در مجامع 
محلی و منطقه ای است. ایشان از آقای باقر نمازی، 
مشاور ریاست ش��ورا در راه اندازی واحد مسئولیت 
اجتماعي دعوت کردند تا جزئیات بیشتری از برنامه 

اجرایی شورا ارائه کنند.

ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي 
ای��ران با اس��تقبال از تصمی��م ش��ورا در پرداختن 
ب��ه مفاهیم مس��ئولیت های اجتماعی ش��رکتی، به 
مدیریت شورا جهت ورود به این عرصه تبریک گفته 
و راهکارهایی برای همکاری ش��ورا با اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزي ایران در این رابطه ارائه 

دادند.

ایشان متذکر شدند که در اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزي ایران نیز کارگروهی بطور رسمی 
مباح��ث مربوط به مس��ئولیت اجتماعی را پیگیری 

نموده و طرحهای اجرایی موفقی ارائه می کند.
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در نمایش��گاهي که با عنوان "خلیف��ه بلغات العالم" در ابوظبي برگزار 
گردی��د، آقاي امید رباني، عضو ش��وراي بازرگاني ایرانیان دبي بعنوان 

یکي از سه هنرمند برگزیده انتخاب شد.

مراس��م اعالم برگزیدگان و اعطا جوایز ایش��ان به شکل باشکوهي در 
هتل قصر االمارات ابوظبي برگزار گردید.

افتخاری دیگر برای خانواده شورا

براس��اس مصوبه بیس��ت و هش��تمین جلس��ه هیات مدیره دوره دهم شورا، مجمع 
عمومي اعضا جهت برگزاري انتخابات یازدهمین دوره هیات مدیره روز شنبه ٩ مارچ 

2٠13 تشکیل جلسه خواهد داد.
بر این اس��اس ثبت نام نامزدهاي انتخابات یازدهمین دوره هیات مدیره از تاریخ ٩ 
ژانویه 2٠13 به مدت یکماه انجام خواهد شد و آخرین روز ثبت نام ٩ فوریه 2٠13 

مي باشد.
هیات مدیره همچنین در س��ي امین جلس��ه خود آقایان نادر قادس��ي، اس��فندیار 
رش��یدزاده و محمد بهفر را بعنوان اعضا اصلي هی��ات برگزاري انتخابات یازدهمین 
دوره هیات مدیره برگزیدند، همچنین آقایان حمیدرضا حمیدي و مجید گرجي نیز 

عضو علي البدل این هیات خواهند بود.
اعالمی��ه هاي رس��مي انتخابات یازدهمین دوره هیات مدیره متعاقباً توس��ط هیات 

برگزاري انتخابات و از طریق دبیرخانه به اطالع اعضا خواهد رسید.

عصر روز دوشنبه 1٧ نوامبر 2٠12 ساعت 18:3٠ الي 21:٠٠ موعد دیدار 2٥ نفر از 
اعضا کارگروه جوانان با جناب عباس بلورفروشان، عضو هیات مؤسس شورا و ریاست 

دوره هاي ششم و هفتم هیات مدیره شورا و بنیان گذار شرکت بیمه آریا بود.

دی��داري بي تکلف که طي آن فرصت بهره گیري جوانان عالقمند و مروري به بیش 
از چهار دهه فعالیت موفق ایش��ان در صنعت بیمه و بیش از دو دهه حضور مس��تمر 

در شوراي بازرگاني ایرانیان دبي را به همراه داشت. 
کارگروه جوانان با ش��روع برگزاري جلس��ات گفتمان آزاد پایه گذار انتقال تجربه و 

دانش بین نسلي خواهد بود، تحفه اي که وجودش کیمیا است.
کارگروه جوانان در بسترس��ازي فضاي مناس��ب براي حضور غیررس��مي عمدتا غیر 
اعضا براي طرح سؤاالت و چالش هاي غیر شورایي که پیش از این شاید غیرممکن 
مینمود موفق عمل کرده است. کنار هم قرار گرفتن این دو نسل امروز الزم و ملزوم   

تداوم، بالندگي و حیات شوراست. 

قدردان تالش��هاي مس��تمر الهام و ایمان ارجمندي، مونا و سامان حمیدي، مهسا و 
مونا فیشوري، مهسا نیکوپایان و پوریا امیري هستیم.

گزارش و عکس��هاي این دیدار در نش��ریه بعد به حض��ور خوانندگان محترم خواهد 
رسید.
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شورا

بوشهری: کمیتۀ برنامه ریزی را در انجام 
مسئولیت هایش، چقدر موفق می بینید؟

رش�یدزاده:  طبق آئین نامه و اساسنامه  
ش��ورا،کمیتۀ برنامه ریزی دو وظیفه دارد: 1- 
برنامه ریزی 2- نظارت بر اجرای برنامه ها  طبیعی 
اس��ت س��ندی که هم اکنون در دست است 
)برنامه پنج س��اله( با صرف وقت و همفکری 
صمیمانۀ اعضاء به نتیجه برس��د و برای اولین 
بار، افقی را برای پنج سال آیندۀ شورا تعیین 
کرد. پ��س در ای��ن بخش کمیت��ه را موفق 
م��ی دانم. در حال حاض��ر، در وظیفۀ نظارتی 
هستیم که مسائل دیگر کمیته ها پیایی اینجا 
مطرح می ش��ود بواس��طۀ آن که این کمیته، 
ترکیب��ی از اعضاء دیگر کمیته ها می باش��د. 
ای��ن کمیته، ترکیبی اس��ت از روس��ای دیگر 

کمیته ها است. 

ارشادی فر: شیوۀ اجرای برنامۀ پنج ساله 
نیز مهم اس��ت. گاهی که برنامۀ پنج س��اله را 
ورق می زنم از درس��ت ش��دن این برنامه در 
شورا احس��اس افتخار می کنم. چه میزان از 
عقای��د و اف��کار متفاوت در ای��ن برنامه آمده 
اس��ت. به نظر م��ن، برنامۀ پنج س��اله نمودار 
خوبی از عملکرد شورا اس��ت. بعالوه انکه، ما 
در زم��رۀ محدود نهادهای مدنی هس��تیم که 
دارای برنامۀ پنج سالۀ مدون هستیم و می توانیم 

بعنوان نمونه و الگو آنرا اعالم کنیم. 

بوش�هری: چه نمره ای ب��ه عملکرد این 
کمیت��ه می دهی��د؟ آقای ارش��ادی فر نمرۀ 
بیس��ت به عملکرد کمیت��ۀ اجتماعی و نمرۀ 
پان��زده دادن به آنچه که عالق��ه دارند به آن 

برسند. 

قادسی: یکی از شاخصه های مهم کمیته 
نظم در برنامه ریزی و پیوس��تگی است؛ چرا 
که ای��ن کمیته همواره بس��یار منظم بوده و 
با صورتجلس��ات پشت س��ر هم، برگزار شده 
اس��ت. دوم، جا انداختن این تفکر که ما برای 
مدیریت ش��ورا نی��از به برنامه ری��زی داریم، 
بسیار مهم است. خوشبختانه این برنامه ریزی 

با امکانات متفاوتی انجام شده است. 
خروجی های مش��خصی داش��ته که یکی 
برنامۀ پنج س��اله و دیگری سند بودجه است 
که بسیار حائز اهمیت می باشند. که احتماالً، 
تا آخر این دورۀ هیات مدیره، دو س��ند دیگر 
را نیز خواهیم داشت. این امر، در یک سازمان 

NGO بسیار مثبت می باشد.

رش�یدزاده: اگر خروج��ی را ببینیم باید 
به کمیته نمره بیس��ت دهیم. زیرا ما در زمرۀ 
محدود نهادهای مدنی هستیم که برنامه ریزی 
داشته ایم. اما این خروجی و این برنامه ریزی 

به سختی بدست آمده است و تعهد سختی را 
ب��رای ما به همراه داش��ت. اگر خروجی خوب 
ش��ده اس��ت، به خاطر بحرانی است که به ما 
از بی��رون تحمیل ش��د و در نهایت، مجبور به 
برنامه ریزی ش��دیم. شاید اگر شرایط بیرونی، 
ش��رایط مس��اعد و خوبی بود، م��ا این عکس 
العمل را نش��ان نمی دادی��م. در واقع، برنامه 
ریزی نوعی مقاومت بود. عکس العملی نسبت 
به فش��ارهای بیرونی. فکر ک��ی کردند کمیتۀ 
برنامه ریزی، کمیتۀ کمیته ها است و با  وجود 
همۀ این مقاومت ها توانستیم نتیجۀ مثبت را 
بگیریم. در واقع ما آمده بودیم برای تش��ویق 
همفک��ری. یعنی اینکه با همفکری اس��ت که 
می توانیم یک خروجی خوب بدست آوریم. با 
وساطت آقای حمیدی و آقای بوشهری، همه 

جمع شدند و کمیته را دوباره راه انداختند. 

بوش�هری: کمیتۀ برنامه ریزی بواس��طۀ 
جایگاه و ش��أن خود، مس��ائل مختلف در آن 
ط��رح و ب��ه بحث گذاش��ته می ش��ود. جایی 
ش��اید شبیه اتاق فکر، مس��ائل عمدۀ شورا در 
این کمیته چکش کاری شده اند. در سپتامبر 
2٠11، برنامۀ پنج س��اله شورا ابالغ شد و در 
اولین النچون اعالم گردید و هم اکنون 14 ماه 
از آن تاریخ می گ��ذرد. در این برنامه، کمیتۀ 
برنامه ریزی موظف به گرفتن گزارشات ماهانه 
از کمیته ها و ارائۀ آنها به هیات مدیره اس��ت. 
در ای��ن بخش خودتان را چگون��ه ارزیابی می 

کنید؟

رش�یدزاده: این ک��ه کمیته ه��ا باید به 
کمیتۀ برنامه ریزی گزارش دهند، یک فرضیه 
است. چرا که کمیته ها در هیچ جایی ملزم به 
این کار نبوده اند و قرار هم بر این نبوده است. 
چون کمیت��ۀ برنامه ریزی یک وظیفۀ اجرایی 
دارد. ما در کمیتۀ برنامه ریزی عملکرد تفکر و 
برنامه ریزی و مشورت دهی را طراحی کرده ایم.

ذولعین: این کار اشتباه است. چون میان 
کمیته ها، کمیتۀ برنامه ریزی می شود کمیتۀ 

کمیته ها که مسئولیت برنامه ریزی دارد.

بوشهری: یک مسئولیت کمیتۀ برنامه ریزی، 
تدوی��ن نظام گزارش دهی از کمیته ها اس��ت. 
س��ازمانی در شورا باید نظارت بر عملکرد را بر 
عهده بگیرد. شاید کمیتۀ برنامه ریزی بهترین 

جایگاه باشد.

اس�رار حقیق�ی: در برنام��ه ری��زی باید 
تدوین نظام صورت گی��رد، نه اجرای گزارش 

گیری، ما باید نظام نظارتی را تدوین کنیم. 

ارش�ادی فر: ش��اید در اجرا نظام ماهانه 
خیل��ی خوش��بینانه باش��د. بهتر اس��ت نظام 
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2 گ��زارش گیری هر س��ه ماه انجام ش��ود. که 
تغییراتی رخ داده شده باشد.

قادس�ی: بن��ا کردن یک نظ��ام اطالعات 
یک ظرف است. ولی ش��رط آن این است که 
کس��انی باید در این ظرف و نظام، اطالعات را 
به موقع وارد کنند تا یک سیستم بنا شود. در 
ش��ورا باید چنین تفکری وجود داش��ته باشد. 
 MIS در هیات مدیره قرار بر این بود که نظام
درس��ت شود. موردی گزارش گیری بوده ولی 

نظام مند نبوده است.  

ذولعی�ن: در هی��ات مدیره، ب��ه رابطین 
کمیت��ه ها بگوییم که هر اتفاقی و جلس��ه ای 
حتی اگر نداش��تند را به هیات مدیره گزارش 

دهند.

ارش�ادی ف�ر: در هیات مدی��ره معموال، 
رابطین کمیته ها هر جلس��ه به ارائۀ گزارشی 

از کمیته های خود می کنند. 

بلورفروش�ان: بنیان گذاران ش��ورا فکر 
م��ی کنند ک��ه با نوش��تن اساس��نامه،  برای 
ش��ورا برنامه ریزی کرده ان��د و به فکر برنامۀ 
دیگری نبودند. تا اینکه آقای رش��یدزاده برای 
رفع بحران در ش��ورا، پیشنهاد برنامه ریزی و 
تشکیل کمیته ها را داشتند که بسیار مناسب 
بود.  پیش��نهادی دارم. در این برنامه برای هر 
بخشی یک سیاست گذاشتید، یک راهکار. اگر 
برنامه ها و راهکارها به کمیته ها کتباً ابالغ می 
ش��د و اجرایی شود بس��یاری از مسائل امروز 
رفع می شد و همه چیز مطابق این سند قابل 

ارتقاء و تنظیم می باشد. 

رشیدزاده: سند پنج س��اله، برای هیات 
مدی��ره تنظیم ش��ده و هیات مدی��ره باید به 
کمیت��ه ها ابالغ کند نه کمیت��ه برنامه ریزی. 
ما کمیته مش��ورتی هستیم. و بر اساس برنامه 
و مس��ائل ش��ورا تنظیم الزم را انجام بدهند. 
بیش��تر روس��ای کمیته ها در کمیت��ه برنامه 
ریزی عضو هستند و در نوشتن  سند موثرند.

ذولعی�ن: ابالغ رس��می از ط��رف هیات 
مدیره است یعنی مثل بقیۀ کمیته ها با هیات 
مدیره روبرو هستیم و مدیریت دیگر کمیته ها بر 
عهدۀ هیات مدیره است. این کمیته، خروجی 
س��ایر کمیته ها را به هی��ات مدیره ارائه داده 
و هی��ات مدیره برای اج��رای برنامه ها برنامه 

ریزی می کند. 

بوش�هری: هیات مدیره چقدر برنامۀ پنج 
ساله را جدی گرفته است؟

رشیدزاده: به نظر من، در حدی که برای 

این برنامه زحمت کش��یده شده، هیات مدیره 
آنرا جدی نگرفته اس��ت. اگر آنرا در کفۀ ترازو 
بگذاریم کفۀ طراحی سنگین تر از کفۀ اجرایی 

آن از طرف هیات مدیره است.

ارشادی فر: البته این طبیعی است. چون 
گروهی که اجرا و هدایت را بر عهده دارند، به 
برنامه ریزی بعنوان راهکاری برای حل مسائل 
و معضالت می نگرند. برنامۀ موجود آرام آرام 
باید در ش��ورا اجرا شود. چرا که هیات مدیره 
برنامۀ دیگری برای اج��را ندارد، لذا الجرم به 
اجرای برنامۀ پنج س��اله باز خواهد گش��ت و 
امیدوارم به عنوان سند اجرایی در نظر گرفته 
شود. به نظر من، از آنچه که باید انتظار داشت 
در اجرای برنامه از سوی هیات مدیره، بیشتر 
دستاورد داشتیم. زیرا هیات مدیره برخوردی 

با برنامه نداشته و مقاومتی نداشت.

عط�اری فر: در کمیت��ۀ عضویت ما نمی 
دانس��تیم عملکرد چگونه اس��ت و این برنامه 
به عنوان س��ند ... بس��یار راهکار مناسبی بود 
هر چن��د که هیات مدیره اجباری نداش��ت و 

راهکاری از برنامه گرفتیم. 
هر کس نباید به س��لیقه و نیازی که حس 
م��ی کرده راهکار در این کمیته ارائه دهد. در 
این کمیته هر ک��س راهکاری ارائه کرده و از 
نظر آقای رشیدزاده، این امر بهتر از هیچ بوده 

است.

رش�یدزاده: یک��ی از خروج��ی های این 
برنامه، چارت اجرایی دبیرخانه بوده که کاماًل 
اجرایی بوده و مستقیماً زیر نظر رئیس هیات 
مدیره و قائم مقام اجرایی بوده است. ساختار 
اجرایی دبیرخانه  باید پاس��خگو باشد که این 

بازوی اجرایی اصاًل خلق شده یا نه؟ 

ارجمن�دی: کمیتۀ برنامه ری��زی که در 
اص��ل وظیفۀ نظارتی تا بحال داش��ته اس��ت، 
فرایند بین کمیته ها و هیات مدیره را چگونه 
می بیند؟ نحوۀ برنامه ریزی کمیته ها تاکنون 

چگونه بوده است؟

م��ورد  در  م��ورد،  اولی��ن  رش�یدزاده: 
کمیتۀ عضویت بوده اس��ت که دو جلس��ه به 
آن پرداختی��م در م��ورد حل مش��کالت این 
کمیت��ه و راهکارها. اخیرا هم نشس��ت کمیته 
ها را داش��تیم و از همه بررسی اساسنامه که 
از کمیت��ۀ حقوقی آم��ده. و بحث CSR که از 
النچ��ون آمده بود و بررس��ی خروجی کمیتۀ 
جوان��ان که چگونه می توان��د تغییری در کار 

ما ایجاد کند.

ارجمندی: به عن��وان عضو کمیته برنامه 
ریزی، ارزیابی ش��ما از فلوچ��ارت اجرایی در 
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2

شورا

شورا چگونه است؟

ذولعی�ن: ه��ر کمیته ای مس��ائل خاص 
خودش را داشته. 

رش�یدزاده: کمیته ها دو دسته هستند. 
یکی آنها که از قبل وجود داشته اند و یکسری 
آنه��ا که جدی��د تخصیص پی��دا کردند. مثل 
کمیته روابط بین الملل، آموزش و اجتماعی. 
برای ما مهم اس��ت که این سه کمیته چگونه 
حرک��ت می کنن��د و هر بار پرس��یده ایم که 
آئین نامه داخلی طرح ش��ده ی��ا نه! به کجا 
م��ی خواهید بروید و هدفتان چیس��ت. البته 
دیگر این وظیفۀ ما نیس��ت که چگونه حرکت 
می کتنید. البته کمیته روابط بین الملل آئین 
نام��ه اش را ب��ه ما ارائ��ه داد و کاری کرد که 
باعث ش��د ما از بین خود یک س��خنگو برای 

شورا انتخاب کنیم. 

بوش�هری: س��والی که پیش آم��ده این 
اس��ت که هیات مدیره دچار عملگرایی شده 
اس��ت؟ عمل گرای��ی در مقابل چ��ه؟ آیا این 
نکته را قبول دارید تا سوال بعدی را در مورد 

انتخابات مطرح کنیم؟

رشیدزاده: آیا مگر می شود هیات مدیره 
ای عملگرا نباش��د؟ یک سیس��تم اگر سکون 
داش��ته باش��د نتیجه اش از بین رفتن است. 
اگر سیستم هدف داش��ت اجزا می دانند که 
به کجا حرکت خواهند کرد. عملگرایی هیات 
مدیره در جهت اهداف برنامه پنج س��اله بوده 

است.

قادسی: یکی از کسانی که این اصطالح را 
به کار برده من هستم. در مقایسه با مشارکت 
طلبی در مقایس��ه با رفتار مدنی تر و توسعۀ 
پایدار، می توانیم با تمرکز قوا، مقداری توسعه 
ایجاد بکنیم. یعنی گروه متمرکزی  اقداماتی 
را انج��ام دهند و س��نگرهایی را فتح کنند و 
جلو بروند. آیا این لش��کر م��ا میتواند درتمام 

این سنگرها باشد؟ 

بوش�هری: س��وال این جا این اس��ت که 
آیا چه بخش��ی از فعالیت ها در شورا نهادینه 
شده و چه بخش��ی فردمحور پیش می رود؟ 
چگون��ه می توانیم از این مرحله رها ش��ویم؟ 
این کار امروز در کمیته ها دیده می شود؟ که 
بگوئیم فالن کمیته فعالیتت را بیش��تر کن یا 
کمتر کن که به یک تعادلی برس��یم. پس اول 
روی نکته ابتدایی که چه بخشی از فعالیت ها 
احساس می کنیم در شورا نهادینه شده و می 
تواند به قوت خودش ادامه دهد صحبت کنیم 
و چه بخشی واقعا فرد محور است و می تواند در 

نبودن افراد لطمه بخورد؟

ارش�ادی فر: روزی که شورا تشکیل می 
ش��ده به این چیزها فکر نمی کردیم. تشکیل 
ش��ورا و دور هم جمع ش��دن خودش موضوع 
مهمی بوده که در آینده به چه جهتی کشیده 
می ش��ود، کس��ی راجع به آن فکر نمی کرد. 
ه��م اکنون، همین قدم ها ک��ه پنج کمیته را 
به هش��ت کمیته تبدی��ل کردیم خودش یک 
حرکت بزرگ است. اعضا بیشتری را به کمک 
طلبیدیم. یکی از مش��کالتی که در س��ازمان 
داری��م این اس��ت که تصمیم گی��ری هایمان 
هنوز مشارکتی نش��ده است که بخش بزرگی 
از آن برمی گردد به اساسنامه. یعنی اینکه ما 
هیات مدیره ای داشته باشیم برای تصمیماتی 
که می خواهد بگیرد، تصمیمات دیگر کمیته 
ه��ا را بگیرد چنی��ن حرکتی را نداش��ته ایم. 
یعنی در واقع هنوز ش��ورایی نشده ایم. اگر در 
دراز مدت به این موضوع توجه نکنیم، هر آن 
امکان دارد که یک نفر پیدا ش��ود که خودش 
تم��ام تصمیات را بگی��رد و هیچ نیازی هم به 
کس��ی نداشته باش��د چون منع قانونی ندارد. 
بای��د این موضوع را نهادین��ه کنیم. اختیارات 
هی��ات مدیره را ک��م نکنیم بلک��ه کمیته ها 
بیش��تر درگیر تصمیمات هیات مدیره باشند. 
هیات مدیره اعمال س��لیقه ب��ه تنهایی برای 
تصمیمات نداش��ته باشد. یکی از مشکالت ما 
در حال حاضر این اس��ت که سازمان ما هنوز 

شورایی نداشته است.

بلورفروش�ان: جالب اس��ت که در مورد 
تصمیم ش��ورایی، داش��تم ام��ارات را با کانادا 
مقایسه می کردم؛ کشوری که همه تصمیمات 
مشارکتی است. برای ایجاد یک تصمیم شاید 

ماه ها طول بکشد.  

رشیدزاده: سوال خوبی است. آیا ما واقعاً 
به سمت مشارکتی تصمیم گرفتن حرکت می 
کنیم یا نه؟ در مقایس��ه با دو دوره قبل، آیا به 
این هدف نزدیک ش��ده ایم یا خی��ر؟ البته با 
ش��رایط موجود باید آنرا یاد بگیریم و این امر، 
به زمان نیاز دارد. ب��ه هر حال، پایه های این 
کار را بن��ا نهاده ایم. اگر کس��ی بخواهد از آن 
استفاده کند، به راحتی می تواند به این سمت 

حرکت کند.

بوش�هری: با اتفاقاتی ک��ه افتاده و با این 
ساختار جدیدی که در برنامه پیش بینی شده 
و کمیت��ه های جدیدی که ش��کل گرفته اند، 
آیا کمیته برنامه ریزی این تصمیم را، تصمیم 
مثبتی می بیند )ش��کل گیری این کمیته ها( 
یا اینکه نه فک��ر می کند با همان پنج کمیته 
سابق می توانس��ت ادامه دهد؟ آیا هم اکنون 
که هش��ت کمیته هستیم، توانسته ایم بیشتر 
جذب مشارکت کنیم؟ یا دچار تمرکز تصمیم 
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2 گیری و عمل گرایی شده ایم؟

ذولعین: اضافه کردن کمیته ها در کمیتۀ 
حقوقی به تفصیل مطرح ش��د و در نهایت به 
برنامۀ پنج س��اله رفت و امروز اجرایی ش��د. 
آیا اینکه عملکرد متمرکز بوده یا مش��ارکتی، 
یک بحث جدید است و باید بیشتر فکر کرد. 
بعضی از مس��ائل مطرح شده اما زود است به 

خاطر نبود آئین نامه ، قضاوت کنیم.

بوش�هری: در فضای خ��ال، هیات مدیرۀ 
ای��ده آل ش��ورا باید چه خصوصیتی داش��ته 
باش��د؟ چرا که رویکرد ما به س��مت، برنامه 
ریزی انتخابات است. ما اصوالً باید دنبال چه 
ش��خصیت ها با چه خصوصیاتی باید باشیم؟ 
افرادی که بتوانند  نهالی که به بیست سالگی 

رسیده، از این به بعد، خوب پیش ببرند؟

قادس�ی: ب��ا ج��واب این س��وال، به چه 
موضوعی می خواهید برسید؟

بوشهری: می خواهیم ببینیم برای حرکت 
در فاز شورایی، امروز دنبال چه شاخصه هایی 
باید در خودمان بگردی��م؟ یعنی چه نیازی را 

هیات مدیرۀ امروز ما باید جواب دهد؟

قادسی: جواب این سوال برای کجاست؟ 
نشریه؟

 
ذولعین: باید کس��ی را عضو هیات مدیره 
کنیم که اول از هر چیز، تعهد اخالقی داشته 
باشد که وقت بگذارد و زمان بگذارد. کسی که 
دو سال وقت بگذارد. شرط دیگر این است که 
در کنار وقت گذاش��تن، هدف و برنامه داشته 
باشد. مثاًلَ بیام در کمیته عضویت یا تحریریه 

چون نگارشم قوی است.  

رشیدزاده: باید معتقد به یک خروجی و 
یک هدف مشترک باشد.

را  جلس��ه  این  خروج��ی  بوش�هری: 
می فرستیم برای آقای دکتر به عنوان رئیس 
کمیته، ایش��ان می توانند اصالح کنند و بعد 

آنرا چاپ کنیم.

بلورفروش�ان: پاسخ این سوال را از همه 
اعضاء ش��ورا بپرس��یم. که به نظر شما اعضاء 
هی��ات مدیره بای��د دارای چ��ه خصوصیتی 
باشند؟ این صحبت، خود نیازمند یک جلسۀ 
خاص اس��ت. بای��د آن ف��رد، دارای اعتبار و 

صداقت باشد. 
رشیدزاده: دارای هدف مشترک باشد.

ارش�ادی فر: بنظر م��ن باید وزن کمیته 

ها در زمینۀ اجرا بیش��تر باشد و هیات مدیره 
صرفاً یک هیات مدیره باشد و عملیات نظارت 
را اجرا کند تا کارهای اجرایی و تصمیم های 
ش��ورا را در پی تصمیماتش بگی��رد. انتخاب 
مسئولین کمیته ها توسط هیات مدیره بسیار 
اتفاق مهمی می باش��د. افرادی که میخواهند 
در زمین��ه کارهای اجرایی فعال باش��ند باید 
از کان��ال کمیته ها کار کنن��د و نه از طریق 

هی��ات مدی��ره. 

بوش�هری: آقای بلورفروشان، پیشنهادی 
در جلس��ۀ قبلی هیات مدیره مطرح ش��د که 
آیا در ش��رایط ام��روز بای��د محدودیت های 
بیش��تری در حض��ور افراد در هی��ات مدیره 
قائل ش��ویم یا باید زمینۀ مش��ارکت بیشتری 
را فراه��م کنیم؟ یعن��ی فیلترهای عضویت و 
انتخابات را کمتر یا بیش��تر کنیم؟ افراد بیش 

از دو دوره ش��رکت نکنند.

بلورفروش�ان: باید فرصت به دیگران داد 
ت��ا در زمینه  حضور هر چه بیش��تر دیگران را 
فراهم آوریم. چرا که ش��خص در طی دو دوره 
هر چه نظر و ایده داش��ته باشد، اعمال کرده و 

بعد آن، هر چه داشته باشد، تکرار است.

رش�یدزاده: تجربه دنیا هم این را  نشان 
داده ک��ه دو دوره کافی اس��ت و به این طریق 
زمینۀ عضویت دیگران بیشتر فراهم می شود.

بوش�هری: کمیتۀ برنامه ریزی چه س��هم 
خواهی از مدیای ش��ورا ب��رای عرضۀ تفکرات 

خود داشته است؟

رش�یدزاده: ما تاکنون فکر نکرده ایم که 
محدودیت��ی داریم. معتقدم کمیت��ه ها آنقدر 
فع��ال نبوده اند و باید باش��یم. کمیته ها باید 
خ��ود را موظف بدانند عملکرد هر ماه خود  را 

برای چاپ در ماهنامه ارائه دهد. 

بوش�هری: جلس��ۀ قبل آقای ارشادی فر 
مطل��ب را پیش��نهاد کردند. کس��انی که می 
خواهند در نشریه مطلب چاپ کنند، دو سوال 
را جواب دهند. یک، چه حرفی دارید که بقیه 
نمی گویند؟ دو، چیزی هس��ت که اگر نگویید 

خواننده سردرگم شود؟

یعنی مطلبی را که چاپ می کنید، خواننده 
با ولع مجله را ورق بزند تا به آن برسد. 

درپایان امیداس��ت ک��ه با بررس��ی موارد 
مطرح شده در این نشست و نشست های آتی 
با س��ایر کمیته ها بتوان به دس��تاوردی قابل 

توجهه در ادامه فعالیت های شورا رسید. 
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شورا

خبرنام��ه الکترونیک��ي ش��ماره 1٥ 
در  دب��ی  ایرانی��ان  بازرگان��ی  ش��ورای 
تاریخ 1٥ دس��امبر 2٠12 ارس��ال شد. 
یعنی فعالیت خبرنام��ه الکترونیک وارد 
هش��تمین ماه خود شد. باور اینکه زمان 
با چه س��رعتی گذشته، برای من و سایر 
دوس��تان و همکاران س��خت است. انگار 
همین دیروز ب��ود که به طور ضربتی در 
یکی از جلسات تحریریه، تولید خبرنامه 
الکترونیک، از طرف آقای دارا بوش��هری، 
در دس��تور کار قرار گرف��ت و از آن روز، 
هر 1٥ روز یک خبرنامه الکترونیک برای 

اعضاء، ارسال شده است.

هرچند تع��داد ٩٦4 عضو کنونی در 
خبرنامه، با تع��داد 1.٠٠٠.٠٠٠ عضوی 
که ایش��ان هدف ق��رار داده هنوز فاصله 
دارد ولی در این مدت، ازطریق خبرنامه 
الکترونیک، دس��تاوردهای جانبی خوبی 

بدست آمده است.

از اهمیت موضوع ، که به هرحال در 
قرن حاضر، شورایی که نخبگان ایرانی را 
در خود جای داده می بایس��ت در فضای 
آنالین ه��م فعالیت قابل قبولی داش��ته 
باش��د، تا به جنبش درآوردن دوس��تان 
در مدیریت، تولید و ارس��ال خبرنامه به 
عن��وان یک فرایند اجتماع��ی در فضای 

آنالین، تا اطالعات آماری جالب زیر:
ما بیش از ٧٠ درخواست دایرکتوری 
را از طری��ق خبرنام��ه دریاف��ت ک��رده 
ای��م )لطفا اعداد را در مقایس��ه با تعداد 
عضوهای فعال ش��ورا مقایس��ه نمایید(. 
ضمن اینک��ه این تعداد مربوط به همین 
دو س��ه ماه اخیر اس��ت که دایرکتوری 
آماده شده و قابل ارسال برای متقاضیان 

بوده است.

ما بی��ش از 4٠ درخواس��ت دریافت 
ماهنامه ش��ورا را داش��ته ایم. نمی توانم 
ب��ه طور حتم بگویم ای��ن موضوع خیلی 
ج��ذاب باش��د چ��ون بس��یاری از ای��ن 
درخواس��ت ها، مربوط به ای��ران بوده و 
ب��ه هر حال م��ا محدودی��ت هایی برای 
ارسال نشریه به ایران داریم ولی همینکه 
افرادی جدی��د، از این طریق با مجموعه 
ش��ورا، مرتبط ش��ده و به خ��ود زحمت 
داده، ب��ر روی لینک موجود در خبرنامه 
کلیک کرده وارد وب س��ایت شده و فرم 
درخواس��ت را تکمیل و ارسال کرده اند، 
موضوعی قابل تامل است. اگر تمامی این 
فرایند دارای کیفیت حداقلی فعلی نبود، 

حتما این اتفاق نمی افتاد.
م��ا بی��ش از 1٥ م��ورد درخواس��ت 

مشارکت در کمیته های شورا را دریافت 
کرده ایم. یعن��ی افرادی صاحب تفکر و 
عالقمن��د به مش��ارکت در فعالیت های 
ش��ورا، به م��ا اعالم کرده ان��د که آماده 
همکاری با مجموعه شورا هستند. برای 

این اتفاق چطور باید جشن بگیریم؟
 

همچنین آماره��ای جالبی از میزان 
عالقه مخاطبین خبرنامه بدس��ت آورده 
ای��م که می تواند در س��ایر فرایند های 
ش��ورا نیز به ما ایده های��ی بدهد. مثال 
عالقه به موضوع��ات اجتماعی و علمی 
مخصوصا مطالب تولید شده توسط تیم 
تحریریه ش��ورا دارای بیشترین ضریب 
خوانده ش��دن، و مطالب کپی ش��ده از 
س��ایر منابع مخصوصا مناب��ع اقتصادی 
دیگر، حداقل عالقه برای کلیک شدن را 

در میان مخاطبین داشته است.
در هر شماره، ما امکان مشاهده تعداد 
ایمیل ارسالی، تعداد ایمیل خوانده شده 
و تعداد کلیک بر روی هر لینک را داریم 
و حتی می توانیم به تبلیغ دهندگان در 
خبرنامه هم اعالم کنیم که چند کلیک 
بر روی بنر تبلیغاتی آنها ش��ده اس��ت. 
گزارش��اتی که جز در رسانه آنالین، در 
هیچ رسانه دیگری، قابل حصول نیست.
در این مدت، تجارب جالبی کس��ب 
کرده ایم. مثال، یکی از چالش های مهم 
در روند پیشبرد خبرنامه الکترونیک این 
ب��ود که به دلیل کمب��ود مطلب و یا به 
دلی��ل تنوع در مطالب��ی که ما خودمان 
قدرت تولی��د آنها را نداش��ته ایم، مثال 
اخبار اقتصادی، همیش��ه مجبور بودیم 
ت��ا در زمان اس��تفاده از مطالب س��ایر 
منابع، لینک مس��تقیم ب��ه اصل مطلب 
را در خبرنام��ه ق��رار دهی��م، این یعنی 
اینکه به س��ایر منابع، اعتب��ار بدهیم و 
وقت��ی مخاطب روی لین��ک کلیک می 
کرد، معلوم نبود در وب س��ایت مقصد، 
چ��ه مطالب دیگری جلوی چش��مان او 
ق��رار می گرفت. از طرف��ی، کپی کردن 
همه آن مطالب در وب س��ایت شورا هم 
غیر ممکن بود. ضمن اینکه ساختار وب 
سایت ش��ورا به گونه ای است که برای 

این منظور طراحی نشده است.
ل��ذا، از ش��ماره 1٥ خبرنام��ه، یک 
تغییر و رویکرد اساسی در اطالع رسانی 
آنالین شورا ایجاد شده است. امیدواریم 
خود دوس��تانی که خبرنام��ه را دریافت 
ک��رده و روی لینک ها کلیک کرده اند،  
این موضوع را متوجه شده باشند ولی با 

این حال توضیح می دهیم.
نکته اول اینکه در خبرنامه ش��ماره 
1٥، از مطالب کپی و یا لینک به س��ایر 
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2 منابع، خبری نیس��ت. از تع��دد و تنوع 
بیش از حد مطالب، کاسته شده، حجم 
متن در داخل خبرنامه کم ش��ده، ظاهر 

زیباتری بوجود آمده است.

چنانچ��ه در خبرنامه ش��ماره 1٥ بر 
روی لین��ک مطالب کلیک نمایید، وارد 
وب سایت جدید IBCNews خواهید 
شد که دس��تاورد جدید هیات تحریریه 
ش��ورا اس��ت. در واقع، بدون دستکاری 
وب س��ایت رسمی ش��ورا و انباشتن آن 
با اخبار و مقاالت و مطالب متعدد، یک 
وب س��ایت جانبی تحت س��ایت اصلی 

تولید شده است.

آدرس وب سایت جدید نشریه شورا: 
www.ibc.ae/ibcnews

این وب س��ایت با ساختار یک مجله 
آنالی��ن و مدرن طراحی ش��ده اس��ت. 
دارای جذابیت بصری بسیار باال، بخش 
های متحرک که احساس زنده بودن را 
ایجاد می کند، ساختار اطالعاتی راحت، 
ام��کان جس��تجو، امکان نظ��ر دهی در 
مورد مطالب، امکان اشتراک گذاری در 
شبکه های اجتماعی و غیره در آن دیده 
شده است. این وب سایت کامال فارسی 
اس��ت و در واق��ع به نوعی )ن��ه کامال( 

نسخه آنالین نشریه چاپی شورا است.
پس م��ا از ای��ن پ��س در خبرنامه 
الکترونیکی، مطالبی را پوشش خواهیم 
داد ک��ه یا در نش��ریه چاپی ه��م ارائه 
خواهند شد و یا مطالب تولیدی توسط 
کل مجموعه ش��ورا است )نه محدود به 
هی��ات تحریری��ه(. به ای��ن ترتیب، این 
فرص��ت برای هم��ه وجود ک��ه در ارائه 
مطلب، مش��ارکت نمایند. م��ا در میان 
اعضاء کسانی را داریم که دارای تخصص 
و صاحب نظر هستند و حتما می توانند 
در پربارتر شدن نش��ریه و ارتقاء سطح 

علمی مجموعه، کمک کنند.
ضم��ن اینک��ه در نش��ریه آنالی��ن، 
بخشی قرار داده ش��ده که نویسنده ها 
)Contributors( لیست می شوند به 
همراه عکس، بیوگراف��ی، لینک به وب 
س��ایت و فیسبوک و سایر اطالعات آنها 
که این خود یک عامل انگیزش��ی برای 

مشارکت بیشتر خواهد بود.
در نشریه آنالین، فضاهای متعددی 
برای درج آگهی هم دیده ش��ده اس��ت 
و می ت��وان به راحتی ب��ه عالقمندان، 
پیش��نهاد ه��ای بس��ته ه��ای مختلف 

تبلیغات آنالین را هم ارائه نمود.
ده��ی  نظ��ر  بخ��ش  در 
اب��زار  از  )Commenting( مطال��ب 

جدیدی استفاده شده که هر کسی از هر 
کانالی )فیس��بوک، تویتر، گوگل پالس، 
ف��رم نظر دهی در وب س��ایت( می تواند 
روی مطالب ارائه شده، نظر دهد که این 
امر باعث گسترش مطالب در شبکه های 
اجتماعی و جذب مخاطب بیشتر خواهد 

شد.

نکته مه��م و جال��ب در این طراحی 
این اس��ت که نشریه آنالین شورا بر روی 
همه سیس��تم های تبل��ت و موبایل، به 
طور هوش��مند عمل کرده و سایز خود را 
تغییر می دهد تا در آن دستگاه، به خوبی 
قابل خواندن باش��د. این نوع طراحی که 
اصطالح��ا Responsive خوان��ده می 
ش��ود به ما کمک می کن��د تا فقط یک 
وب سایت داشته باشیم و این وب سایت 
خودش برای تمامی ان��دازه های صفحه 
نمای��ش، خودش را تنظیم می کند. پس 
مخاطبی��ن ما )مخصوص��ا متخصصین و 
مدی��ران( که معموال اخب��ار و مطالب را 
بر روی دس��تگاه تبل��ت و موبایل مطالعه 
م��ی کنند، به راحت��ی عالقمند به نماي 
ظاهري وب س��ایت جدید نش��ریه شورا 

خواهند شد.

نکته مهم دیگر این است که سیستم 
آمار س��نجی وضعیت بازدید قوی در وب 
س��ایت نصب شده و ما قادر خوایم بود تا 
میزان موفقیت این حرکت را بر اس��اس 
آمار دقیق، بررس��ی کنیم و مثال ببینیم 
که ک��دام مقاله ها بیش��تر م��ورد توجه 
ق��رار گرفته و ت��ا چه می��زان مخاطبین 
را درگی��ر )Engage( ک��رده. پارامت��ر 
Engagement م��ی توان ب��رای ارائه 
جایزه )Incentive( به تولید کنندگان 
مطال��ب هم مورد اس��تفاده ق��رار گیرد. 
یعنی مثال در جلس��ات ماهانه ش��ورا، به 

بهترین مطالب ارائه شده، جایزه بدهیم.
از خوب��ی ه��ای این حرک��ت هرچه 
بگوییم کم اس��ت ولی ی��ک خبر بد هم 
داریم! این وب سایت جدید، رقیب اصلی 
نشریه چاپی ش��ورا خواهد بود. پس باید 
کمربندها را محک��م ببندیم و آماده یک 
سفر هیجان انگیز جدید شویم تا ببینیم 
در ای��ن مص��اف نفس گیر بی��ن مدیای 
چاپی و الکترونیک��ی، نتیجه چه خواهد 

بود.

من ش��خصا لبخند رضایت را بر روی 
ص��ورت پرندگان کوچکی ک��ه امیدوارند 
یک درخ��ت کمتر، به دلی��ل تولید این 
نش��ریه آنالین ، قطع ش��ود، م��ی بینم. 

احساس شما چیست؟
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مقاله مدیریت

در دنی��ای پیچی��ده، متالط��م و متغی��ر امروز، 
تقس��یم بندی مدیری��ت ب��ه مجموع��ه توانایی های 
قطعی و اساس��ی، هیچ گاه واقع گرایانه نبوده است. 
در این ش��رایط، می توان س��ه مهارت را معرفی کرد 
که به پیش��رفت مدیران کمک کن��د. این مهارت ها 
باعث شده بس��یاری از مدیران، همزمان با تاکید بر 
اهمیت مدیریت هدفمند، فرضیه های اساسي درباره 
چگونگی انجام ش��غل خود را م��ورد تجدیدنظر قرار 

دهند.

 همه چیز را با میکروسکوپ و تلسکوپ ببینید
طب��ق تحقیقات موسس��ه مک کینزی، ش��رایط 
اقتصادی اواخر قرن بیستم، یعنی سرمایه ارزان، نرخ 
بهره پایین، تقسیم س��ود جهانی و کاهش تدریجی 
قیم��ت کااله��ا، در دو دهه آینده ی��ا کامال برعکس 
می شود یا به ش��دت در نوسان خواهد بود. مدیریت 
مستقیم این تغییرات، نیازمند این است که مدیران، 
مس��ائل دنیا را در آن واحد، به ش��یوه های چندگانه 

مشاهده کنند

بس��یاری از مدیرانی که موسس��ه مک کینزی با 
آنان در این مورد گفت وگو کرده، معتقدند باید دنیا 
را از دو لن��ز متفاوت ببینند. یعنی برای فرصت هایی 
ک��ه در آین��ده دور پی��ش می آید، نگاه تلس��کوپی 
داش��ته باش��ند و در مقابل، برای روبه رو ش��دن با 
چالش های��ی که در حال حاضر وجود دارد، مس��ائل 
را ب��ا میکروس��کوپ در اندازه درش��ت تری ببینند و 
بررس��ی کنند. به طور طبیعی، بیش��تر افراد مسائل 
را از درون یکی از این لنزها می بینند و کمتر امکان 
دارد فردی هم دوراندیش باش��د و هم نزدیک بین. 
در ش��رایط پیچیده، مدیران باید بتوانند اوضاع را از 
هر دو لنز رص��د کنند و تغییراتی را که بین این دو 
ش��رایط اتفاق می افتد، به سرعت و سهولت مدیریت 

کنند.
ب��رای در نظر داش��تن رویکرده��ای بلندمدت، 
مدیران باید همه چیز را از درون تلس��کوپ ببینند، 
رویاهای بزرگ در س��ر داشته باشند، جایگاه شرکت 

را در پن��ج یا ده س��ال آینده تصور کنن��د؛ بنابراین 
در تخصی��ص منابع تجدید نظر کنند. تس��ریع روند 
نوآوری ه��ای تکنولوژیکی، اهمی��ت این جنبه نقش 
مدیران را دو چندان می کند. از سوی دیگر، داشتن 
ن��گاه ریز به مس��ائل نیز اهمی��ت دارد. مدیران باید 
س��ازمان خود را وادار کنند که خ��رد عمومی را به 
چالش بکشد، اجرای سناریوهای دنباله دار را مدنظر 
قرار دهد و بر طرح مس��ائل با جزئیات زیاد متمرکز 
ش��ود. هر چق��در س��ازمان ها بزرگ ت��ر و پیچیده تر 
می ش��وند، مدیران باید سخت تر کار کنند تا همیشه 

در راس کار باشند.
 

 مثل ورزشکار مسابقات سه گانه باشید
مشکالتی مانند رش��د اقتصادی ضعیف، بیکاری 
و بدهی های دولتی که ب��ه مدیران بخش خصوصی 
ضرب��ه می زنند، تنها با همراه��ی بخش دولتی قابل 
حلند. این مش��کالت به ش��دت تحت تاثیر اقدامات 
گروه های��ی ق��رار می گیرند که ن��ه بازرگانی اند و نه 
نهادهای دولتی. در دورانی که دولت ها همیشه نقش 
فعالی در تنظی��م بازارها ایفا می کنند و جنبش های 
اجتماع��ی ظرف چند روز ب��ه راه می افتند، مدیران 
ش��رکت ها باید مثل ورزشکاران مس��ابقات سه گانه 
)مس��ابقه ای س��ه مرحله ای شامل ش��نا، دوچرخه 
س��واری و دو( ب��ه قدری چاالک باش��ند که بتوانند 
اجتماع��ی  و  دولت��ی  خصوص��ی،  بخش ه��ای  در 
همزمان درگیر ش��وند و بین آنه��ا هماهنگی ایجاد 
کنند. مدیران س��ازمان های دولتی و غیردولتی باید 
حصار دور خود را بش��کنند. مس��ائلی مانند توسعه 
زیرس��اخت ها، بیکاری، آموزش یا حفاظت از محیط 
زیس��ت به ق��دری پیچی��ده و به ه��م مرتبطند که 
نمی ت��وان به تنهایی از پس آنها بر آمد. بس��یاری از 
مدیران بر ارزش تصمیماتی که در فضای سیاس��ی 
و اجتماعی برای کس��ب وکار خ��ود می گیرند تاکید 
کرده اند. حتی کس��انی ک��ه در بحث های بی انتها در 
مورد مسوولیت اجتماعی شرکت بسیار محتاط عمل 
می کنند، معتقدند مدیریت به این ش��یوه س��ه گانه 
که نش��ان دهنده عملکرد سازمان آنها در حوزه های 

دولتی، خصوصی و اجتماعی اس��ت، می تواند بسیار 
مفید باشد.

 

 در زمان وقوع بحران ها استوار باشید
مدیران امروزی بسیار بیشتر از مدیران دوران های 
قدیم، وقت خود را صرف مدیریت ضربتی می کنند. 
رویارویی با بحران هایی که ناش��ی از عوامل خارجی 
هس��تند، یکی از نقش های اصلی مدی��ران امروزی 
اس��ت. در دورانی که وقوع این بحران ها عادی شده، 
سازمان های جهانی به مدیرانی نیاز دارند که بتوانند 
در زمان آش��فتگی ها، به س��رعت و با آرامش عکس 
العمل نشان دهند. بسیاری از مدیران، بر لزوم انجام 
»تس��ت اس��ترس« برای اعضای هیات مدیره تاکید 
ک��رده اند تا توانایی آنها را هنگام رویارویی با بحران 

بسنجند.

مدیران امروزی برای روبه رو ش��دن با بحران ها 
باید توان روحی و جس��می زیادی داش��ته باش��ند. 
بس��یاری از مدیرانی که مک کینزی با آنها مصاحبه 
کرده، اظه��ار کرده ان��د تصمیم گیری ه��ای حیاتی 
را ب��ه مواقعی ک��ه در حال اس��تراحت و آس��ایش 
فکری هس��تند موکول می کنند. همچنین در مورد 
اولویت بندی تصمیم گیری ها، این افراد گفته اند قبل 
از اینکه موضوعات کم اهمیت بهره وری آنها را پایین 
بیاورد، ابتدا بر مس��ائل کلیدی متمرکز می ش��وند. 
ای��ن روزها تحقیقات زیادی در زمینه روانشناس��ی، 
جامعه شناسی و دانش عصب شناسی انجام می شود 
ک��ه بر اهمی��ت »فرس��ایش تصمیم گی��ری« تاکید 
می کنند. نتیجه این تحقیقات نش��ان می دهد تالش 
در جهت اتخاذ تصمیم های متعدد به طور همزمان، 
توانایی تصمیم گیری های عاقالنه را از انس��ان سلب 
می کن��د. در نهایت، اگر بار مس��وولیت مدیریت در 
عصر مدرن سنگین است، در عوض مزایای احتمالی 
آن نیز بس��یار زیاد است. سازمان های بزرگ، اگر به 
خوبی اداره شوند، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ 

می توانند برای مردم مفید باشند.
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اقتصادی

وقتی در س��ال 1٩4٩ س��رانجام مائو در پکن 
مستقر ش��د و چیانگ کای چک را به فرمز عقب 
راند، امور اجرایی کش��ور به دست توانای  نخست 
وزی��ر چوئ��ن الی افتاد! مدیری محب��وب، پرکار، 
متمدن و موفق که توانست برای آن دولت متزلزل 
و نیازمند  و درگیر در جنگ کره احترامی جهانی 
به ارمغان آورد. وقتی لیوش��ائوچی رئیس جمهور 
چین ش��د، و در پایان جنگ کره با همکاری دنگ 
هسیائوپنگ دولتی اصالح طلب و عملگرا با دیدگاه هایی 
لیبرال تر از آنچه مائوتس��ه دونگ انتظار داش��ت 
تش��کیل داد. در جنگ ویتنام و ماجراجویی های 
بین المللی کمتر دخالت می کرد و توسعه صنعتی 
و اقتصادی کشور را در الویت قرار داده بود. با ورود 
جیانگ کینگ همسر سوم و جوانتر مائوتسه دونگ 
به عرصه سیاس��ت این ثبات در سال 1٩٦٥ برهم 
خ��ورد. ماجرا از ممنوعیت اجرای تئاتری نس��بتاً 
روش��نفکرانه  به نام "های روی از اداره اش اخراج 
ش��د" آغاز گردی��د و پای جیانگ کینگ همس��ر 
رادیکال مائو را به میان کش��ید و او با اس��تناد به 
آرم��ان های قدیمی مائوتس��ه دونگ ش��یوه های 
افراطی تری در پیش گرفت. گاردهای س��رخ را از 
بسیج کردن جوانان هیجان زده در خیابان ها حاکم 
و کارگردان کرد. یکی یک کتاب کوچک سرخ مائو 
به دستش��ان داد و  اختیار امور چهارگانه آموزش 
فرهنگی و نظریه های علوم اجتماعی، روابط استاد 
و دانشجو، و تحمیل سیاست های حزبی نسبت به 
روش��نفکران را بر عهده گرفت. استالین نیز زمانی 
به چنین نتیجه ای رس��یده بود، و روشنفکران را 
که اس��تقالل فکری و پرسش��گری آنان را مزاحم 

خودکامگی می پنداشت منزوی کرد. 

انقالب فرهنگی مس��لط ش��د، لیو ش��ائوچی 
س��رنگون و دنگ هسیائوپنگ با خفت و خواری از 
کارهای اجرایی برکنار ش��د، او را وارونه س��وار بر 
االغ و با کاله بوقی دور ش��هر گرداندن، و س��لطه 
گارهای سرخ با تبلیغات گسترده در امور داخلی و 
خارجی همه چیز را تحت الشعاع قرار داد. دخالت 
های چین در گس��ترش جهانی مائوئیسم  تشدید 
ش��د. آمریکا را ببر کاغذی نامی��د، بر نفوذش در 
هن��د و چین و آفریقا و حت��ی در آمریکی جنوبی 
افزود. در کامبوج پُل پُوت تحت تأثیر همان افکار 
روشنفکر س��تیزانه به قدرت رس��ید و پزشکان و 
تحصیلکردان و سپس همه کسانی را که عینک بر 
چش��م می زدند از دم تیغ گذراند! چین به اتخاذ 
سیاست های اقتصادی تخیلی مانند ایجاد کارگاه های 
حیاط خلوتی که جز اتالف سوخت  آلودگی نتیجه 
ای نداش��ت و با کنار گذاش��تن کارشناسان ضربه 
مخربی بر روند توس��عه اقتصادی آن کش��ور وارد 
آورد. چوئن الی کوشید با به کارگیری دوباره دنگ 
هس��یائوپنگ امور را سر و سامان دهد، اما وخامت 
حال و مرگش در آغاز س��ال 1٩٧٦ موجب سقوط 
دوب��اره دنگ هس��یائوپنگ و تقویت دار و دس��ته 
چهار نفری ش��د. اما در اواخر همان سال مائوسته 
دونگ نیز درگذش��ت، و همس��ر ماجراجو و دارو 

دس��ته افراطی اش ناگهان بی یاور و تنها ماندند. 
بزرگان خسته از ماجراجویی های سیاسی بار دیگر 
به س��راغ دنگ هس��یائو پنگ مدیر تحصیل کرده 
فرانس��ه  و آگاه از امور و واقعیات جهانی رفتند و 
برای بار سوم او را برکشیدند! شعارش را تکرار می 
کنم که می گفت »مهم نیست گربه سفید باشد یا 

سیاه، گربه ای خوب است که موش بگیر باشد!«

در سال 13٥٦ یعنی 1٩٧٧ روزی دو دیپلمات 
ج��وان از نمایندگی چی��ن نزد اتحادی��ه اروپا در 
بروکس��ل به عنوان دی��داری اداری و آش��نایی با 
همکاران ایرانی به دفتر نمایندگی ایران آمدند. ما 
هنوز عمق تغییرات داخل��ی چین را درک نکرده 
بودیم و ظواهر آن دو دیپلمات جوان نیز، با همان 
لباس های س��اده و یقه بس��ته مائوئ��ی، از چنان 
تغییری حکایت نداش��ت! اما اوض��اع در ایران در 
حال تغییر بود و ما کم و بیش س��عی می کردیم 
به مس��ائل سیاس��ی تر بپردازیم، حتی اشاراتی به 
امپریالیس��م و این گونه شعارها کردیم! اما رفقای 
چینی صرفاً دلبس��ته مس��ائل اقتص��ادی بودند و 
اینکه چین اش��تیاق دارد جایگاه مناسب تری در 
عرصه جهانی داشته باش��د. در همان زمان اخبار 
تازه ای از چین به گوش می رس��ید و در نش��ریه 
اتحادی��ه اروپا نیز انعکاس م��ی یافت، که حکایت 
از باالرفت��ن روزافزون تولیدات کش��اورزی چین 
داشت. آن دیدار تشریفاتی بود، و هرگز هم فرصت 
بازدید پیدا نکردم. اما توجه مرا به امور آن کش��ور 
عظیم جلب کرد. یکی از نخس��تین اقدامات دنگ 
هس��یائوپنگ این بود که آن کشور را از گرسنگی 
مزمن برهاند! چاره ای نبود، جمعیت رو به افزایش 
بود و مس��ئله روز به روز حادتر می شد. سرانجام  
دولت چین چاره ای نیافت جز اینکه ضمن حفظ 
سیاس��ت مزارع اشتراکی، نخس��ت کشت و کار و 
محصولی را که کشاورزان از حیاط خانه و محدوده 
زندگی ش��خصی خود برداشت می کردند متعلق 
به خودش��ان بداند. در ق��دم بعدی ضمن دریافت 
س��هم دولت طبق آمارهای س��نواتی، مازاد تولید 
کشاورزان را به خودشان واگذار کرد، به این ترتیب 
در عرض یکی دوسال تولیدات کشاورزی آن کشور 

دو برابر و سپس سه برابر و چهار برابر شد! 

بقیه داس��تان هم معجزه اقتصادی چین است 
که ش��اهد بوده ای��م و اکنون بازاره��ای ما را نیز 
انباشته است و می دانیم! اما وقتی امواج توسعه از 
کشاورزی به صنعت راه یافت، شهرک های صنعتی 
شکل گرفت، شرکت های خارجی جلب شدند، و 
میلیون ها نفر روستایی چینی به کارگران صنعتی 
تبدیل ش��دند، که همزمان بود با توس��عه جهانی 
ارتباطات شبکه اینترنت، ظواهر چینیان نیز تغییر 
ک��رد! کالس های زبان انگلیس��ی برای تس��هیل 
ارتباطات بین المللی به یکی از پرسودترین کسب 
و کارهای چینی تبدیل ش��د. سرعت پیشرفت به 
ح��دی بود که مقام��ات چین��ی الزم دیدند برای 
پرس��نلی که به خارج اعزام می ش��دند دوره های 
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2 رفت��ار اجتماعی و غذا خ��وردن با کارد و چنگال و 
پوشیدن کت و شلوار و بستن گره کراوات بگذارند، 
تا تیم های حرفه ای آنها ش��کل بین المللی تری 

پیدا کنند.

سرعت توس��عه چین و لزوم برآوردن نیازهای 
خوراکی و پوش��اکی و وسائل زندگی آن جمعیت 
ی��ک میلیارد و س��یصد میلیون��ی و راه یافتن آن 
به بازارهای جهانی موجب ش��د در بس��یار امور با 
ش��تاب زدگی اق��دام کنند. چین رکورد س��اخت 
س��دهای بزرگ و کوچک را شکست. جنگل ها را 
برای استفاده از چوب و نیز توسعه کشاورزی پاک 
ناب��ود کرد. از آنجا که هر دس��ت آوردی به بهایی 
تمام می ش��ود، آثار مخرب این بهره برداری های 
ش��تابزده نیز در طی زمان خودش را نش��ان داد. 
نخس��ت س��یل های کوچکی جاری شد و سپس 
نخس��تین سیل بزرگ چین در 1٥ تا بیست سال 
گذشته زیانی بیش از تمام سودهایی که از بریدن 
جنگل نصیبش��ان شده بود به بار آورد! دریاچه ها 
خشک ش��د، توفان های ش��ن و غبار در جاهایی 
که س��ابقه نداشت درگرفت، و س��وزاندن بیش از 
حد زغال س��نگ آلودگی ش��دید هوا و باران های  
اس��یدی به بار آورد! اکنون چین ساالنه فقط 18 
تا 2٠ میلیون اتومبیل می سازد. بخش عمده این 
اتومبیل ها خیابان هایی را که روزی جز دوچرخه 
مش��تری دیگری نداش��تند دچار خفق��ان کرده 
است! البته دولت به س��اخت مترو و خطوط ترام 
و اتوب��وس عمومی اقدام کرده اس��ت، اما کمپلس 
سرکوفته سالیان برای به دست آوردن یک دستگاه 
اتومبیل شخصی چیزی نیست که مترو پاسخگوی 

آن باشد! 
ق��رار ب��ود چین در آغ��از نوعی تلفی��ق میان 
سوسیالیس��م و بازار ایجاد کند. اما در عمل چنان 
تس��لیم بازار آزاد شده است که اکنون چین بعد از 
چند کش��ور غربی و ژاپن بیشترین میلیاردرهای 
جهان را در خود جای داده اس��ت! فساد مالی که 
مخرب ترین فس��اد ممکن در می��ان دولتمردان 
است، به صفوف حزبی و اداری آن کشور راه یافته 
است. کادرهای حزبی که روزگاری شعار ایثارگری 
می دادن��د و از اهداف خلقی س��خن  می گفتند 
اکنون با بهره مندی از رانت های حزبی و انحصار 
طلبی، منافع خلق را در جیب های گشاد خودشان 
جست وجو می کنند! اکنون بازار کتاب در سراسر 
جهان کس��اد اس��ت، و چینی ها که پیشینه ادبی 
و کتابخوانی ش��کوفایی نیز ندارن��د، در عین حال 
با داش��تن یک پنجم جمعیت جهان از بازار بالقوه 
مهم��ی در این زمینه برخوردارند. یعنی کتابی که 
در ایران به دو هزار نس��خه تیراژ منتشر می شود 
با همین نس��بت در چین حد اقل باید در دویست 
هزار نس��خه منتشر ش��ود! به این ترتیب در چین 
نویس��نده و مترجم هم می تواند میلیونر شود! در 
واقع یکی از نویس��ندگان نامدار کنونی چین یک 
کارمند ساده دولت است که به قرار اطالع مضمون 
کتاب هایش کاربرد آنواع کلک ها و نامردی های 

اداری برای ضربه زدن به همکاران و س��ودجویی 
هرچه بیشتر از امکانات در رقابت های اداری است! 
کتاب های او با تیراژهای میلیونی چاپ می ش��ود 
و نوع��ی هری پاتر چینی ب��ه راه انداخته و ثروتی 

عظیم اندوخته است!

درست است که توسعه اقتصادی چین سریع تر 
و ج��دی تر از آنی اس��ت که بت��وان آن را حباب 
نامید، اما نباید فرام��وش کرد که وقتی اقتصادی 
عق��ب مانده از یک به صد می رس��د، در واقع صد 
برابر ش��ده است، اما وقتی از صد به هزار می رسد 
با اینکه حجم رشد آن بسیار بیشتر است اما فقط 
ده برابر شده اس��ت! یعنی نباید فریب درصدهای 
باالی رش��د دوران فقر را خورد. اکنون افغانستان 
رکورد دار نرخ رشد اقتصادی است. خوب است اما 
دو برابر ش��دن آن نیز در جمع رقمی را تشکیل 
نمی دهد! اکنون ک��ه اقتصاد چین عظمت یافته، 
درصد رشد آن رو به کاهش گذاشته است. اکنون 
زمان آن اس��ت که به آینده و مشکالت بر آوردن 

نیازهای روز افزون داخلی بیندیشند! 

پیش بینی می شود طی سه چهار سال آینده 
چی��ن بزرگترین اقتصاد جهان ش��ود. ام��ا نباید 
فراموش کرد که جمعیت چین بیش از چهار برابر 
ایاالت متحده است، یعنی تازه در آن زمان به یک 
چهارم رفاه آمریکا دست خواهد یافت. مشکالت از 
همین جا آغاز می شود. رفاه بیشتر یعنی برآوردن 
هرچه بیش��تر نیازهای نامحدود! و  ارضای آن نیاز 
به منابع دارد! چین تا چند سال پیش صادر کننده 
نفت خام بود، و اکنون که تولید آن کش��ور بیشتر 
هم ش��ده است، در شمار بزرگترین وارد کنندگان 
انرژی است. چین در لیبرالیسم اقتصادی خود نیز 
همچون سوسیالیس��م پیش��ین راه افراط پیموده 
اس��ت. در همین کنگره هجده��م خبرگزاری ها 
روی انگش��تری ها و ساعت ها و زنجیرهای طالی 
سنگین دلیگاسیون هایی که از شهرستان ها آمده 
بودن��د زوم م��ی کردن��د! ش��مار میلیاردرها 
زیاد تر می ش��ود، اما س��ه چهارم غربی کش��ور 
و دور از س��واحل غربی هنوز در ش��رایط دش��وار 
پیشین زندگی می کنند. برآوردن نیازهای آنان از 
توانمندی صادراتی چین خواهد کاست، و اختالف 
طبقات��ی و منطق��ه ای کنون��ی ب��ه برخوردهای 
اجتماعی منجر خواهد ش��د. شاید به همین دلیل 
باشد که دبیر کل جدید چین که در همین کنگره 
با رأی مؤدبانه و نشس��ت و برخاست و اتفاق آرای 
س��نتی انتخاب ش��د، مبارزه با فساد را مهم ترین 
برنامه خودش اعالم کرد. فسادی که ظاهراً محافل 
اقتصادی و اداری چین را به ش��دت آلوده است. 
ش��اید چینی ها که به موفقیت های معجره آس��ا 
دس��ت یافته اند، بتوانند این مش��کل را نیز پیش 
از آنکه تبدیل به بجران ش��ود، ب��ا افزودن قدری 
چاش��نی سوسیالیس��م به اقتصاد بازار با برقراری 
سامانه کارآمد مالیاتی و کاستن از اختالفات بزرگ 

طبقاتی حل کنند!  
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مقاله اقتصادی

سال پایه از 83 به 90 تغییر مي كند
گروه بازار پ��ول- بانک مرکزی با اعالم 
تغییر س��ال پایه مورد استفاده در آمارهای 
اقتص��ادی، از س��ال 83 ب��ه ٩٠، از تداوم 
انتشار آمارهای قیمتی و تورم از سوی این 
نهاد خبر داد. در اطالعیه ای که به تازگی از 
سوی پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی قرار 
گرفت��ه، به نقل از اداره آم��ار بانک مرکزی 
آم��ده اس��ت: »بان��ک مرک��زی جمهوری 
اسالمی ایران از س��ال 138٩، فعالیت های 
مربوط به تغییر س��ال پایه ش��اخص بهای 
کااله��ا و خدم��ات مصرف��ی از 1383 به 
13٩٠ را ش��روع ک��رده اس��ت و در آینده 
نزدیک، نتایج مربوط به ش��اخص یادش��ده 
براساس سال پایه جدید اعالم خواهد شد.«

بان�ک مرك�زی به انتش�ار آم�ار ادامه 
می  دهد

چن��د روز پی��ش، ع��ادل آذر، ریی��س 
مرک��ز آم��ار ای��ران، در گفت وگویی اعالم 
کرده ب��ود که از فروردی��ن ٩2، مرکز آمار 
ای��ران داده های مربوط به ش��اخص قیمت 
مصرف کننده و تورم را منتشر می کند. وی 
با بیان اینکه طبق مصوبه شورای عالی آمار، 
از ابتدای سال ٩2، تعیین نرخ تورم ماهانه 
از س��وی مرکز آمار ایران، انجام می ش��ود 
اظهار کرده  ب��ود: »طبیعتا وقتی مرکز آمار 
ایران طبق مصوبه، مسوول بررسی وضعیت 
ت��ورم می ش��ود، احتم��اال دیگ��ر نرخی از 
س��وی بانک مرکزی اعالم نمی شود.« وی 
همچنین با اش��اره به تغییر سال پایه مورد 
اس��تفاده در مرکز آمار از افزوده بود: تمام 
ساز و کارهای تغییر سال پایه نیز در مرکز 

آمار ایران اتفاق افتاده است.
به نظر می رسد خبر اعالم شده از سوی 
بانک مرکزی، به نوعی، پاسخی به اظهارات 
اخی��ر مرکز آم��ار باش��د. از اطالعیه بانک 
مرک��زی می توان چنین برداش��ت کرد که 
بانک مرکزی، به عنوان متولی سیاست های 
پولی کش��ور، کماکان قصد دارد به انتش��ار 
اطالعات پولی و قیمتی از سوی خود ادامه 
دهد؛ هر چند به صورت صریح، واکنشی به 
اظهارات رییس مرکز آم��ار صورت نگرفته 

است.

سابقه اختالف
مس��ائل مط��رح ش��ده اخی��ر در مورد 
نهاد منتشرکننده ش��اخص ها، به اختالفی 
با س��ابقه در زمینه مرج��ع اعالم نرخ تورم 
بازمی گ��ردد. پی��ش از این نی��ز، بین بانک 
مرکزی و مرکز آمار بر س��ر اعالم نرخ تورم 
اختالف��ات دامن��ه داری ش��کل گرفته بود؛ 
ط��وری که اعالم این نرخ حتی برای مدتی 
متوقف شده بود. مرکز آمار به قانون برنامه 

پنجم استناد می کرد و خود را متولی اعالم 
نرخ تورم می دانست؛ در حالی که در مقابل، 
بانک مرکزی تاکید داش��ت ک��ه برای امور 
مربوط به سیاس��ت پولی، تنه��ا نرخ تورم 

خود را مالک قرار می دهد.

اطالع��ات تاریخ��ی نش��ان می دهد که 
بانک مرکزی از دهه 3٠، آمارهای اقتصادی 
را تهیه و منتش��ر می کن��د؛ در حالی که از 
دهه 4٠ به بعد و خصوصا با قوانین تصویب 
ش��ده در س��ال ٥3، تهیه محاسبات ملي و 
شاخص قیمت ها نیز عالوه بر تهیه آمارهای 
اجتماعی مانند سرشماری نفوس، بر عهده 

مرکز آمار گذاشته شد.

دوگانگ��ی در تهیه اطالع��ات آماری تا 
ابتدای دهه 8٠ ادامه یافت، اما از سال 81 
به بع��د، اختالف بر س��ر مرجعیت آماري، 
بیشتر شنیده مي ش��د. در سال 83، هیات 
دولت ب��ا تصویب یک مصوب��ه، به موضوع 
ورود پی��دا ک��رد و به این ترتی��ب، تهیه و 
اعالم نرخ بیکاري به مرکز آمار و نرخ تورم 
و تولی��د ناخالص داخل��ي، به بانک مرکزی 
واگذار شد و بانک مرکزي به سنت گذشته 
کار انتش��ار آمار را در یک روند منظم ادامه 

داد.

قانون برنامه و مرجع اعالم نرخ تورم
اما با اعالم قانون پنجم توس��عه و ماده 
٥4 آن، دوباره منازعات ش��روع شد. در این 
م��اده، »با هدف س��اماندهي نظ��ام آماري 
کش��ور«، تصمیم گیری های��ی در خصوص 
مرجعیت آماری لحاظ ش��د، به طوری که 
در بند اول این ماده، مرکز آمار ایران مرجع 
رسمي تهیه، اعالم و انتشار آمارهاي رسمي 
کشور معرفي شد. با اینکه گفته می شد این 
ماده، به معناي توقف انتش��ار آمار از سوي 
بانک مرکزي نیس��ت و فقط مرجع رسمي 
آمار در زمان اخت��الف نظرها را مرکز آمار 
ای��ران معرفي کرده اس��ت، ام��ا گنجاندن 
همی��ن م��اده، منجر به این ش��د که بانک 
مرکزي از انتشار آمارها منع شود؛ هر چند 
بانک مرکزی همچنان به انتش��ار نرخ تورم 

ادامه داد.
نقط��ه عطف بعدی در ای��ن منازعه، به 
ماه های ابتدایی س��ال ٩٠ مربوط می ش��د. 
در خرداد ماه این س��ال، مرک��ز آمار ایران 
داده های��ی را در خصوص نحوه محاس��به و 
عدد تورم ٥٠ ماه قبل، منتش��ر کرد. با این 
اق��دام مرکز آمار؛ چنین به نظر رس��ید که 
مرکز آمار تصمیم به انتشار مداوم نرخ تورم 
گرفته اس��ت، اما خرداد تنها ماهي بود که 
مرک��ز آمار، نرخ تورم را به صورت رس��مي 
منتش��ر کرد و پس از آن رییس مرکز آمار 
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2 چندین ب��ار نرخ تورم را به صورت غیر رس��مي اعالم 
کرد.

اقدامی ک��ه انتقاد رییس کل بانک مرکزی را در 
پی داش��ت و بانک مرکزي، ش��اخص تورم محاسبه 
ش��ده توسط بانک مرکزي را رس��می اعالم مي کرد. 
در ماه های انتهایی سال ٩٠، در شرایطی که دیگر از 
انتشار نرخ تورم توسط مرکز آمار خبری نبود، بانک 
مرک��زی هم اعالم نرخ ت��ورم را متوقف کرد و عمال 
در س��ه ماه انتهایی سال ٩٠، هیچ مرجعی نرخ تورم 
را اعالم نک��رد. از فروردین به بعد نیز، بانک مرکزی 
به انتش��ار تورم ماهانه، مبادرت  کرد. این روند ادامه 
داش��ت تا اینکه در مردادماه مرکز آمار ایران پس از 
مدت ها وقفه، اقدام به اع��الم نرخ تورم تیرماه کرد، 

اقدامی که مجددا ادامه نیافت.

به نظر می رس��د با توجه به این س��ابقه تاریخی، 
همچنان ابهام موجود بر س��ر مرجعیت اعالم نرخ به 
قوت خود باقی باش��د. ابهامی که چه بس��ا از شفاف 
نب��ودن قوانین مربوط ریش��ه می گیرد؛ چ��را که از 
طرفی، بانک مرکزی، به خاطر این که سیاس��ت گذار 
اصل��ی و متولی تصمیمات پولی کش��ور اس��ت، به 
ط��ور »طبیعی« بای��د مرجع اعالم نرخ تورم باش��د 
و مرک��ز آمار، به عنوان متول��ی داده های آماری، به 
ط��ور »قانونی« وظیفه اعالم ش��اخص ها را بر عهده 
دارد. البته همان طور که برخی کارشناس��ان اظهار 
کرده اند، چندگانگی نهادهای اعالم کننده شاخص ها، 
منافات��ی با قانون ندارد و فقط، »مرجع رس��می« و 
مورد اس��تناد برای هر نرخ است که رویکرد قانون به 

آن چندان شفاف نبوده است.

تغییر سال پایه
به گزارش رواب��ط عمومی بانک مرک��زی، اداره 
آم��ار اقتصادی اعالم ک��رد: »وضعی��ت اجتماعی و 
اقتص��ادی خانواره��ا در طول زم��ان تغییر می کند. 
تغیی��ر درآمد، تن��وع کاالها و خدمات تولید ش��ده 
در جامع��ه، تغییرات قیمت نس��بی اقالم و نیازهای 
جدید خانوارها به اقالم مصرفی باعث می شود الگوی 
مصرفی خانوارهای ش��هری به تدری��ج تغییر کند.« 
این گزارش می افزاید: از آنجا که در محاسبه شاخص 
بهای کاالها و خدمات مصرفی، س��بد اقالم نماینده 
مصرف خانوارها و ضرایب اهمیت آن در س��ال پایه 
تعیی��ن می گردد  و در س��ال های بع��د ثابت در نظر 
گرفته می شود، بنابراین بنابر توصیه های بین المللی 
و اس��تانداردهای آماری، تغییر سال پایه -که تغییر 
 اقالم مشمول ش��اخص و وزن ها از مشخصه های آن 

هستند- هرچند سال یکبار اجتناب ناپذیر است.
به اعتقاد کارشناس��ان اقتصادی، نی��از به تغییر 

س��ال پایه م��ورد اس��تفاده در آماره��ا، از تحوالت 
اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، گس��ترش  شهرها، 
پیدایش کااله��ای جدید در بازار و تحوالت صنعتی 
و تغییر رفتار مصرفی خانوارها متعاقب این تحوالت، 
ریش��ه می گیرد. در نتیجه، نیاز است برای به دست 
آوردن نتایج آماری  دقیق تر، س��ال پایه شاخص های  
اقتص��ادی در فواص��ل معین، که  معم��وال بین ٥ تا 
1٠ سال اس��ت، تغییر یابد. در این تغییرات، کاالها 
و خدمات��ی که اهمیت نس��بی آنها در س��بد خرید، 
کاه��ش پیدا کرده یا از رده مص��رف خانوارها خارج 
ش��ده بود، در فهرس��ت کاالهای  مش��مول شاخص 
اصالح می ش��وند و متناس��ب با وزن آنها در س��بد 

مصرفی خانوار در هر زمان، تغییر پیدا می کنند.

بر این اس��اس، روال نهادهای متولی آمار به این 
صورت اس��ت که از آنجا که با فاصله گرفتن از سال 
پایه و با توجه ب��ه تغییرات رخ داده،  الگوي مصرفي 
خانوارهاي ش��هري به تدریج تغییر مي کند؛ ضرایب 
اهمیت اقالم مصرفي خانوار، با بررسي بودجه خانوار 
کنترل مي شود. چنانچه تفاوت معني داري بین وزن 
اقالم مصرفي خانوار در س��ال پایه و نتایج حاصل از 
بررسي بودجه خانوار در س��ال هاي بعد ایجاد شود، 
تغییر در س��بد منتخ��ب اقالم مصرف��ي خانوارها و 

وزن هاي منتسب هر قلم نیز، انجام خواهد گرفت.

فاصله زمانی سال های پایه
پی��ش از این و در س��ال های قبل از س��ال 88، 
از س��وی برخی مس��ووالن پولی، زمزمه هایی مبنی 
ب��ر تعیین س��ال 1388 ب��ه عنوان س��ال پایه برای 
ش��اخص های قیمتی شنیده می ش��د. موضوعی که 
البت��ه بعدها به دلیل ش��رایط محیط��ی پیش آمده 
عملیاتی نشد و مسکوت گذاشته شد. در صورتی که 
س��ال پایه 1388 به عنوان سال پایه تعیین می شد، 
فاصله بین آخرین س��ال پایه با سال پایه قبلی، به ٥ 

سال می رسید.
داده های تاریخی نش��ان می دهد ک��ه از ابتدای 
انتش��ار آماره��ای اقتص��ادی در ای��ران، چندین بار 
تاکن��ون س��ال پایه م��ورد تغییر قرار گرفته اس��ت. 
تجدیدنظرهاي صورت گرفته در سال پایه محاسبات 
مربوط به ش��اخص بهاي کااله��ا و خدمات مصرفي 
از ابتدا تاکنون به ترتیب س��ال هاي 131٥، 1338، 
 1383 و   13٧٦  ،13٦٩  ،13٦1  ،13٥3  ،1348
بوده اس��ت. یعنی در صورتی که س��ال پایه به سال 
13٩٠ تغییر یابد، این نهمین س��ال پایه ای است که 
در تاریخ انتش��ار آمارهای اقتصادی در ایران، تعیین 
می شود. به این ترتیب از ابتدای انتشار آمار تا کنون، 
س��ال پایه، به فاصله به ترتیب 23 سال، 1٠ سال، ٥ 

سال، 8 سال، ٧ سال و ٧ سال تغییر کرده است. در 
صورتی که سال پایه ٩٠ نیز تعیین شود، این فاصله 

مجددا برابر با ٧ سال بوده است.

شاخص های قیمتی
مهم ترین ضرورت وجود یک سال پایه، به ماهیت 
محاس��به شاخص های قیمتی بر می گردد. مهم ترین 
شاخص قیمتی که توس��ط نهادهای مسوول در هر 
کش��ور محاس��به و اعالم می شود، ش��اخص قیمت 
کاالها و خدمات مصرف کننده یا به اختصار، شاخص 

قیمت مصرف کننده نام دارد.
برای محاس��به این ش��اخص، پس از تعیین یک 
س��ال، به عنوان سال پایه، قیمت سبدی از کاالها و 
خدماتی که فرض می ش��ود مورد نیاز مصرف کننده 
است، محاسبه می شود. به عنوان مثال، در سال پایه 
٧٦، 31٠ قل��م کاال و خدمات و در س��ال پایه 83، 
3٥٩ قلم کاال و خدمات، در سبد مصرفی هر خانوار 
مش��خص ش��د. با توجه به مقدار مصرف هر خانوار 
از ه��ر ک��دام از این کاالها و خدم��ات، به هر یک از 
آنها وزنی داده می ش��ود. مثال فرض می شود که هر 
شخص در روز، چقدر هزینه سفر، چه مقدار مصرف 
غذای��ی یا چقدر اجاره را بای��د بپردازد و »وزن« هر 
ی��ک از این کاالها یا خدمات، در س��بد مصرفی وی 
چقدر اس��ت. انتخاب اقالم مش��مول شاخص بهاي 
کااله��ا و خدم��ات مصرفي، بر اس��اس نتایج حاصل 
از یک بررس��ي مس��تقل به عنوان بررس��ي بودجه 

خانوارهاي شهري صورت مي گیرد.
پس از تعیین سبد مصرفی، قیمت کلی این سبد 
محاس��به ش��ده و س��پس، این قیمت، با عدد 1٠٠ 
»تعدیل« می ش��ود و به این ترتیب ش��اخص قیمت 
مصرف کننده برای س��ال پایه، مع��ادل 1٠٠ تعیین 

می شود.
بر این اس��اس، در س��ال های پس از هر سر پایه 
نی��ز، قیمت هم��ان وزن مش��خص از همان س��بد 
مش��خص کاالها و خدمات، محاسبه شده و با نسبت 
سال پایه، تعدیل می شود که معموال )با فرض وجود 
تورم(، عددی بیش��تر از 1٠٠ )یعنی س��ال قبل که 
سال پایه فرض شده است( به دست می آید و همین 

روند ادامه دارد.
همچنین به این ترتیب نرخ تورم هم قابل محاسبه 
می شود و نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده در 
هر س��ال، معادل نرخ تورم آن سال قرار داده خواهد 
ش��د. به عنوان مثال، چنانچه پس از سال پایه ٩٠ و 
در س��ال ٩1، شاخص قیمت مصرف کننده معادل با 
عدد 13٠ تعیین ش��ود، گفته می شود که به میزان 
رشد ش��اخص قیمت در این س��ال، یعنی به اندازه 

3٠درصد، تورم وجود داشته است. 

روند تغییر سال پایه آماری در دوره های گذشته

13٩٠

٧

1383

٧

13٧٦

٧

13٦٩

8

13٦1

8

13٥3

٥

1348

1٠

1338

23

131٥

-

سال پایه

فاصله زمانی با سال پایه قبلی 
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اقتصادی

ب��اراک اوبام��ا بای��د کاری بی��ش از دوری 
جستن از پرتگاه مالی انجام دهد. او این شانس 
را دارد که امور مالی آمریکا را سرو سامان دهد.
ب��ن برنانکه، رییس فدرال رزرو در فصاحت 
کالم ش��هرتی ندارد. اما عبارت »پرتگاه مالی« 
او الهام بخش ش��عرها و کمدی های تلویزیونی 
ش��ده اس��ت. او این عب��ارت را اب��داع کرد تا 
افزای��ش مالیات ه��ا و کاه��ش هزینه های��ی را 
توصیف کند که در آغاز س��ال 2٠13 میالدی 
ب��ه اقتصاد آمریکا آس��یب خواهد زد مگر آنکه 
سیاستمداران بتوانند بر سر تغییر آن به توافق 

برسند.
پرتگاه مالی عواق��ب جدی تری هم خواهد 
داش��ت. س��ایه پرت��گاه مالی موج��ب کاهش 
س��رمایه گذاری شرکت ها شده اس��ت. اعتماد 
مصرف کنن��دگان آمریکایی رو به زوال گذارده 
اس��ت. رش��د اقتصادی رو به کندی گذاشته و 
ش��اید در فصل چهارم به رقم ناچیز یک درصد 
رسیده باشد. سیاس��ت گذاران سر تاسر جهان 
نگرانن��د: بانک مرکزی اس��ترالیا ن��رخ بهره را 
کاهش داده اس��ت و یکی از علل آن را پرتگاه 

مالی آمریکا اعالم کرده است.

این نگرانی ها قابل درک هس��تند اما بیش 
از ح��د بزرگ نمایی می ش��وند. در کوتاه مدت 
احتمال خط��ر یک فاجعه اقتص��ادی، حداقل 
اس��ت. خطر واقعی و فرصت واقعی برای باراک 

اوباما در میان مدت و دراز مدت نهفته است.

اگر قانون گ��ذاران هیچ کاری انجام ندهند، 
آمریکا در سال 2٠13 با تنگنای مالی به ارزش 
٥ درصد تولی��د ناخالص داخل��ی خود مواجه 
خواهد ش��د. این فشاری اس��ت در اندازه های 
فشار مالی یونان. ماه های زیادی طول نخواهد 
کش��ید که کشور به سمت یک رکود اقتصادی 
سوق داده شود. یک مقابله تمام عیار بین اوباما 
و کنگره حتی ممکن است فاجعه را قریب الوقوع 
س��ازد چون اگر قانون گذاران آمریکا به افزایش 
س��قف بدهی ه��ا )حداکث��ر اوراق قرضه اي که 
خزان��ه داری می تواند صادرکن��د( تا حدود ماه 
مارس رای ندهند، دول��ت فدرال قادر نخواهد 
ب��ود هزینه ه��ای خود- از جمل��ه بدهی اش به 
دارندگان اوراق قرضه- را بپردازد. آسیب وارده 
از یک ورشکس��تگی خود خواسته ممکن است 

حتی از پرتگاه مالی هم بدتر باشد.

ام��ا به دلی��ل آنک��ه عواقب یک بن بس��ت 
طوالن��ی مدت بس��یار فاجعه ب��ار خواهد بود، 
تقریب��ا به یقی��ن می ت��وان گفت ک��ه چنین 
چیزی روی نخواهد داد. در پایان ماه دس��امبر 
یا اوایل س��ال 2٠13 اوباما و جمهوری خواهان 
کنگره به توافقی دس��ت خواهن��د یافت که بر 
اس��اس آن از اغلب افزایش مالیات ها و کاهش 
هزینه ها اجتناب خواهد ش��د و سقف بدهی ها  

افزایش خواهد یافت. مولفه های چنین توافقی 
کم کم نمایان می ش��وند: به نظر می رس��د که 
جمهوری خواه��ان در برابر اوباما کوتاه آمده اند 
و پذیرفته اند که آمریکایی های ثروتمندتر باید 
مالیات بیش��تری بپردازند و این کار احتماال از 
طریق محدودس��ازی تخفیف ها و افزایش نرخ 

مالیات ها انجام خواهد شد.

اما هنوز دو دلیل بزرگ برای آمریکا و بدتر 
از آن برای سایر کش��ورهای جهان وجود دارد 
که نگران باشند. نخست آنکه بسته به جزییات 
توافق، هنوز ممکن اس��ت فش��ار مالی در سال 
2٠13 بس��یار شدید باش��د. دوم و مهم تر آنکه 
هزینه های بیم��ه بی��کاری بزرگ ترین چالش 
مالی آمریکا در درازمدت است. هر توافق مالی 
باید بتواند رفاه اجتماعی )مستمری ها(، درمان 
)برای کهنس��االن( و بهداش��ت )برای فقرا( را 
اوباما خواس��تار  دس��تخوش اصالحات کن��د. 
افزای��ش مالیات ها ت��ا 1/٦ تریلیون دالر ظرف 
ده س��ال آینده ش��ده اس��ت اما از سوی دیگر 
پیش��نهاد کرده اس��ت بیمه های بیکاری تنها 
4٠٠ میلیارد دالر کاهش یابند. الزم اس��ت او 
مبل��غ دوم را افزایش دهد تا جمهوری خواهان 
را برای حصول توافق جلب کند و البته این کار 

درست است.
آمری��کا ای��ن ش��انس را دارد که ن��ه تنها 
مس��ائل مال��ی خود را ح��ل کند بلک��ه بتواند 
مش��کل سیاس��ت به ش��دت دوقطبی ش��ده 
خ��ود را نیز برطرف کند. اوباما این ش��انس را 
دارد که این مش��کل را حل کن��د و بیمه های 
بیکاری را اصالح نماید این مش��کلی است که 
از دوران رونال��د ری��گان تا کنون باقی اس��ت. 
تلفیق داس��تان انتخاب مجدد اوباما با داستان 
پرتگاه مالی جمهوری خواهان را مجبور ساخته 
اس��ت که انعطاف پذیری از خود نشان دهند و 
افزای��ش مالیات ها را بپذیرن��د. این پیروزی به 
اوباما اهرمی داده است در برابر چپ های حزب 
خ��ودش. اگ��ر او بتواند از این اه��رم در جهت 
تغییرات واقعی اس��تفاده نماید خواهد توانست 
چشم انداز مالی درازمدت آمریکا را تغییر دهد.

ت��ا کنون رییس جمهوری آمریکا ش��جاعت 
کمی در این راس��تا از خود نشان داده است و 
می گوی��د که حق بیمه بیکاری در هیچ توافقی 
مطرح نیس��ت و هزینه های بخش بهداش��ت و 
درمان را می ت��وان از طریق کاهش پرداخت  ها 
به مراکزی چ��ون بیمارس��تان ها کنترل کرد. 
اما ش��اید در پس پرده داستان دیگری مطرح 
باشد. گفته می شود اوباما نه تنها می خواهد به 
توافقی بزرگ دس��ت یابد ک��ه می تواند بحران 
پرتگاه مالی را حل کند، بلکه می خواهد آمریکا 
را در مس��یر مال��ی باثباتی ق��رار دهد. چنین 
موفقیتی در دس��ترس او هس��ت و او تنها باید 

برای دستیابی به آن دستش را دراز کند.
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به دور و بر خود خوب نگاه کنید. می خواهیم 2
داس��تان افرادی ک��ه خیلی به ش��ما نزدیک 
هس��تند را با هم مرور کنیم. داستان کسانی 
که م��ا هر روز با آنها س��روکار داریم، هر روز 
پای صحبت های آنها می نشینیم. آنها منتظر 
هس��تند تا معجزه ای اتفاق بیافتد و تغییری 

در کسب و کار و زندگی آنها پیش بیاید.
این افراد خیلی به ما نزدیک هستند. آنقدر 
نزدی��ک که گاهی فکر می کنیم که آنها دارند 
داستان زندگی خود ما را تعریف می کنند. اصال 
شاید، ما خودمان یکی از همین افراد باشیم.

گفته می شود عبور از مشکالتی که بر سر 
راه موفقیت افراد ظاهر می ش��ود کار آس��انی 
اس��ت ولی به این شرط که ش��ما آنها – این 
مشکالت – را به خوبی بشناسید، وگرنه عبور 

از کدام مشکل؟!

چرا برخی از م�ردم به اه���داف خ�ود 
می رس�ند ولی ع�ده ای دیگر در ج��ا 
م�ی زنن�د و نم�ی توانن�د كاری از پیش 

ببرند؟

به نظر من، این امر از آنجا ناشی می شود 
که افراد موف��ق قادرند با مدیریت کردن پنج 
مشکل عمده ای که در این حوزه وجود دارد، 
جریان را به نفع خود تغییر داده و شکست را 

زمین گیر کنند.
از دی��دگاه من، این مش��کالت پنج گانه و 
نحوه غلب��ه بر آنها را می توان به این ش��کل 

لیست کرد:

1. اهداف مبهم و خسته كننده
اغلب کس��انی که برای دستیابی به اهداف 
خ��ود برنامه ریزی م��ی کنن��د، معموالً یک 
»چی��ز« را در ذهن ش��ان تصور و پیش بینی 
می نمایند؛ مثاًل مقداری پول، یک شیء مثل 
یک خودروی جدید یا یک دس��تاورد ویژه از 

قبیل نوشتن یک کتاب.

متاس��فانه این »چیزهایی« ک��ه شم���ا 
می خواهید به دست بیاورید و یا انجام دهید، 
نش��ان دهنده اصل انگیزه شما نیست چرا که 
اینها نمی تواند »احساس��ات خوشایندی« که 
شما قصد دارید با رسیدن به این »چیزها« به 

آن دست یابید، ترسیم کنند.

شاید برای ش��ما کمی عجیب باشد چون 
اگر جزو آن دس��ته از افرد باش��ید که اندکی 
مطالعه در مورد موفقیت و اهمیت هدفگذاری 
در رس��یدن به موفقیت داش��ته باشید، حتما 
ه��زاران ب��ار این موض��وع را خوان��ده اید که 
مش��خص کردن "یک چیز مش��خص" و قابل 
لمس ب��ه عنوان هدف، بس��یار مهم و حیاتی 

اس��ت. حال من دارم به ش��ما م��ی گویم که 
این طرز فکر را رها کنید چون من پیش��نهاد 

دیگری برای شما دارم.

راه ح�ل: به جای تجس��م یک »چیز« به 
عن��وان هدف، پیش خ��ود تداع��ی کنید که 
وقتی ب��ه آن چیز رس��یدید و آن هدف را به 
دس��ت آوردید، از چه نوع »احساسی« سرشار 

خواهید بود.
این شیوه، الهام بخش شما در دست زدن 
به کارهای خاق العاده ای اس��ت که ش��ما را 
به آن هدف می رس��اند )البته کارهای قانونی، 

مجاز و اخالقی(.

مثال ش��ما فرض کنید که در ذهنتان یک 
اتومبیل را تصور می کنید و هدفتان رس��یدن 
به آن اس��ت. ولی اگر واقعا این اتومبیل، یک 
رانندگی رضایت بخش را برای شما به ارمغان 
نی��اورد، برای رس��یدن ب��ه آن، از دل و جان 

تالش خواهید کرد؟

2. ترس از شکست
اگر ش��ما از شکست می ترس��ید، به طور 
خودکار ریس��ک های احتمالی که بر س��ر راه 
دستیابی به اهداف بروز خواهد کرد را نمی پذیرید 

و پس می زنید.

به عنوان مثال شما از برقراری یک تماس 
تلفنی مهم، منصرف می شوید چرا که می ترسید 
طرف شما را نپذیرد و سخنان تان را رد کند.

یا ش��ما ش��غل بدون ترقی و کسل کننده 
فعلی تان را کنار نمی گذارید و کس��ب و کار 
جدی��دی را که مد نظر دارید آغاز نمی کنید، 
زیرا بی��م آن را دارید که مبادا همه پول خود 
را ببازی��د و همین کار فعلی را نیز از دس��ت 

بدهید.

راه ح�ل: از همین االن این گونه به ذهن تان 
بقبوالنید که شکس��ت چیزی جز یک شرایط 

کاماًل موقتی و گذرا نیست. 

در واقع اگر اوضاع بر وفق مراد ش��ما پیش 
نم��ی رود، زمین به آس��مان نیام��ده و هیچ 
فاجع��ه ای به وقوع نپیوس��ته، بلکه این فقط 
یک شکس��ت کوچک است که موفقیت بعدی 

شما را به تاخیر انداخته است.

ب��ه عبارت دیگر، این حقیق��ت را بپذیرید 
که از یک س��و ش��ما گاهی اوقات بی چون و 
چرا، شکس��ت خواهید خورد و از سوی دیگر، 
شکس��ت بخش اجتناب ناپذیر - و حتی مهم 
– پازل موفقیت های شما محسوب می شود.

آی��ا ش��ما حاضری��د از رانندگ��ی در یک 

مدیریت
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2 اتوبان وس��یع به س��مت مقصد خود منصرف 
شوید فقط به این خاطر که ممکن است چند 
سرعت گیر کوچک هم در سر راه شما وجود 

داشته باشد؟

3. ترس از پیروزی
شاید این مورد را تا به حال نشنیده باشید! 

ترس از پیروزی؟

از  نتای��ج »ت��رس  بس��یاری جه��ات،  از 
پی��روزی« وخیم تر و فلج کننده تر از »ترس 

از شکست« است.

ش��اید ترس از پیروزی برای بس��یاری از 
اف��راد، نامفهوم و حتی خنده دار به نظر بیاید 
ول��ی به هر حال این موض��وع واقعیت دارد و 

گریبانگیر برخی افراد است.
فرض کنید ش��ما به یک ه��دف بزرگ و 
پرشکوهی که در ذهن داشته اید رسیده اید، 

مثل پول و درآمد هنگفت.
آیا این موضوع شما را خوشحال می کند؟ 

خب، بعد از آن چه؟
اگر شما همه این ثروت کذایی را از دست 

بدهید چه می شود؟
آیا این پول های بی حد و حس��اب، باعث 
نمی ش��ود دوستان شما تغییر رفتار داده و به 

صورت تصنعی با شما برخورد کنند؟
آیا اطرافیان و فامیل، با دیدن این پول های 
قلمبه، به شما حسادت نمی ورزند؟ کسی چه 
می داند ش��اید یکی از آنها حتی نقش��ه قتل 

شما را طراحی کند!
این اف��کار عجیب و غری��ب حتی ممکن 
اس��ت به ذهن اف��راد تالش��گر و باانگیزه نیز 

خطور کند و آنها را با بحران روبرو سازد.

راه حل: تصمی��م بگیرید که هم امروز و هم 
فردا )آینده( شاد و خرسند زندگی کنید، مهم 
نیس��ت چه رخ می دهد و چه پیشامدی بروز 

خواهد افتاد.

ب��ه جای این ک��ه بر مش��کالت احتمالی 
تمرکز کنید، به این بیاندیش��ید که با کس��ب 
این موفقیت، چگونه می توانید به دوس��تان، 
فامیل و اطرافیان خ��ود کمک کنید و آنها را 
در دستیابی به اهدافشان حتی المقدور یاری 

رسانید.

4. جدول زمانی غیرواقع بینانه
بس��یاری از مردم در م��ورد آنچه که قرار 
است در طول یک هفته، یک ماه یا یک سال 

انجام دهند، اغراق می کنند.
به همین دلیل، آنها کارهای زیاد و متنوعی 
را که فرضاً قرار است در مدت زمان محدودی 

انجام گیرد، در برنامه خود می چپانند.

ناتوان��ی از انج��ام این کاره��ا طبق زمان 
بندی از پیش تعیین ش��ده، باعث ایجاد حس 
دلسردی شده و فرد را به این تصور می رساند 
که دسترس��ی به هدف نهای��ی غیرممکن و یا 

حداقل بسیار دشوار است.

راه حل: هنگامی که ش��ما به زمان بندی 
اقدام��ات آتی خ��ود می پردازی��د و گام های 
رس��یدن به هر هدف را تعیین می کنید، فقط 
2٠ درصد این اقدامات را که 8٠ درصد نتایج 

را به دنبال دارد، زمان بندی کنید.

قانون 2٠/8٠ یکی از سودمندترین قوانین 
در زمین��ه مدیریت زمان و زندگی اس��ت که 
طبق آن 8٠ درصد از دس��تاوردهایتان نتیجه 
2٠ درصد از فعالیت های شماست؛ لذا همواره 
ت��الش خ��ود را روی ای��ن 2٠ درصد طالیی 

متمرکز کنید.

قان��ون 2٠/8٠ یک��ی از اص��ول مش��هور 
مدیریت زمان به شمار می رود.

5. ترس از توقف
اگر ش��ما پس از پشت س��ر گذاشتن چند 
ت��الش موفقیت آمیز، ناگاه ب��ه حالت رکود و 
توقف برس��ید، ناامید شدن کار آسانی خواهد 

بود.
به عن��وان مثال، فرض کنید که ش��ما در 

حال یادگیری مهارت خاصی هستید.

در روزهای اول، از پیش��رفت سریع و قابل 
مالحظه ای که دارید، خوش��حال هستید ولی 
پس از مدتی، گویی س��رعت شما قدری کند 
ش��ده و آن شور و اش��تیاق اولیه به خاموشی 

گراییده است.
یا حتی ممکن است از این بدتر، با بدبینی 
ب��ه ماجرا نگاه کنید و کل قضیه را زیر س��وال 

ببرید.

راه ح�ل: وقتی ش��ما به نقطه س��کون و 
توقف رس��یدید، باید جشن بگیرید نه این که 

سر در زانوی غم فرو ببرید.

رس��یدن به نقطه سکون – که شاید بتوان 
آن را اس��تراحتگاه نیز تعبیر ک��رد – در واقع 
حاکی از آن اس��ت که شما در آستانه رسیدن 

به موفقیت بزرگ خود هستید.

به عبارت دیگر شما تا رسیدن به هدف از 
پیش تعیین شده خویش، فاصله بسیار کمی 
دارید. شاید این خستگی موفقتی، خود دلیل 
بر این است که شما واقعا در این مدت تالش 
کرده اید چ��ون اگر چنین نبود که، خس��ته 

نمی شدید.
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چن��د روز پی��ش ی��ک کت��اب زرد 2
راهنم��ای نیازمندی ها و بانک اطالعات 

تجاری به دستم رسید.
با خودم فکر کردم که چند تا پرنده 
خوش��گل و کوچول��و ب��ه دلی��ل تولید 
ه��زاران نس��خه از این کت��اب زرد، بی 

خانمان  ش��ده اند!
البت��ه این کتاب ضخیم از ش��کل و 
شمایل نس��بتاً قش��نگی برخوردار بود. 
نکت��ه اولی که به ذهنم رس��ید این بود 
که از زمان ش��روع تولی��د چنین کتاب 
قط��وری با این حج��م اطالعات تا زمان 
چاپ ش��دن و به دست مخاطب رسیدن 
آن، ممکن اس��ت ماه ه��ا زمان بگذرد و 
آی��ا اطالعات این کتاب، در زمان توزیع، 
دقی��ق و صحیح خواهد ب��ود؟ مخصوصا 
در کش��وری مانند امارات که طول عمر 

شرکت ها می تواند بسیار کوتاه باشد.

ب��ه همین دالیل، من ب��ا کمی ورق 
زدن و چن��د ثانی��ه وق��ت گذاش��تن، با 
اطمین��ان خاط��ر آن را به س��طل زباله 

شوت کردم!
کار نادرستی کردم؟ نه به هیچ وجه. 
امروزه دیگر عم��ر این کتاب های قطور 
با آن خط های ریز و درهم و برهم س��ر 

آمده است.
در س��ال 2٠11 یک ش��رکت بزرگ 
تحقیقات��ی در تحقیق��ات خ��ود به این 
نتیجه رس��ید که ٥1 درصد بزرگس��االن 
آمریکایی، برای کسب اطالعات مورد نیاز 
خود درباره مش��اغل محلی، به جای این 
که به س��راغ روزنامه ها، توصیه دوستان 
و آش��نایان، تلویزیون یا کتاب های زرد 
غم انگیز! بروند، از اینترنت استفاده می 

کنند.

حال این س��وال به ذهن می رس��د 
که کسب و کار ش��ما در اینترنت، برای 
به دست آوردن مش��تری بیشتر، تا چه 

حدی قوی و خوب عمل می کند؟

م��ن در ادامه، چند اصل س��اده ولی 
مه��م را مطرح می کنم. این اصول واقعا 
س��اده هستند و ش��اید به همین دلیل، 
خیل��ی از صاحب��ان وب س��ایت ها و یا 
طراح��ان وب س��ایت ه��ا، از اعمال این 
اصول در وب سایت خود، غافل می شوند 
و به راحتی، گوی س��بقت را به دس��ت 

رقبای خود می سپارند.

ی��ک س��ایت اختصاصی ب��رای خود 
دست و پا کنید.

امر واضحی اس��ت، نه؟ ولی واقعیت 

آن اس��ت که طبق آمار، بیش از نیمی از 
کس��ب و کارهای محل��ی و کوچک، وب 

سایت ندارند.

چندی پیش مدیر یک کس��ب و کار، 
از رونق صفحه فیس بوک خودش سخن 
م��ی گفت و تاکید می کرد که به همین 
دلیل حس می کند به وب سایت نیازی 

ندارد.

این موضوع، یعن��ی حضور و فعالیت 
در ش��بکه های اجتماع��ی به جای خود 
بس��یار خوب اس��ت ولی اصاًل نمی تواند 
و نباید جای یک وب س��ایت اختصاصی 

را بگیرد.

سایت فیس بوک متعلق به شما نیست 
و مطالبی که در آن قرار می دهید، تحت 
مالکیت ش��ما نخواهد بود. شما باید یک 
فضای مجازی اختصاصی )وب س��ایت( 

برای خودتان تدارک ببینید.

 من یکی از طرفداران بزرگ وردپرس 
)Wordpress( در قضی��ه س��اخت وب 
س��ایت هس��تم. این نرم اف��زار مدیریت 
محت��وا )CMS( را می توان به طرز فوق 
العاده ای، سفارشی )Customize( کرد.

شما اگر بدانید که چه وب سایت های 
زیادی از وردپرس نیرو گرفته اند شگفت 

زده خواهید شد.

تازه، شکل و شمایل این وب سایت ها 
بس��یار فراتر از یک وبالگ س��اده است. 
ضمناً به روزرس��انی و نگهداری آنها نیز 
به آس��انی انجام می شود. من خودم در 
م��دت زمان یک س��اعت، نحوه مدیریت 
محتوای یک وب س��ایت را به هر منشی 

شرکتی که بخواهید، آموزش می دهم.

ش��ما – به عنوان مدیر یک کسب و 
کار - اگر تا کنون س��ایت نداشته اید، بر 

استفاده از وردپرس فکر کنید.
راستی، وردپرس، کامال رایگان است!

ب��رای جل��ب مخاط��ب محل��ی، از 
کلیدواژه های مناسب استفاده کنید

در اینترنت راه ه��ای متعددی برای 
جلب ن��گاه ه��ا وج��ود دارد، از معرفی 
ب��ه موتورهای جس��تجو بگیر ت��ا تولید 
محتواه��ای جذاب. هرچند ک��ه امروزه، 
تولید محتوای اصیل و جذاب و مخاطب 
پسند، مهم ترین عامل در ثبت شدن در 

موتورهای جستجو است.

مدیریت
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2 چند نکته ظریف هم در این بین وجود 
دارد. مثاًل در س��ایت شما، آدرس فیزیکی 
و ش��ماره تلفن حتماً باید درج شده باشد 
)لبخند عاقل اندر س��فیه نزنید! بسیاری از 
کس��ب و کارها از این موضوع ساده غفلت 
م��ی کنند(. توجه کنید ک��ه درج صندوق 
پس��تی کافی نیس��ت. حتی مح��ل دقیق 
 Google Map کس��ب و کار خود توس��ط

را هم به مخاطب نشان دهید.

کلی��دواژه ها یا کلم��ات کلیدی خاص 
جغرافیایی نیز می تواند به نوبه خود، رتبه 

وب سایت را بهبود بخشد.

به عنوان مثال یک ش��رکت ساختمانی 
در دب��ی، بای��د از کلماتی نظیر »ش��رکت 
ش��رکت  »برتری��ن  دب��ی«،  س��اختمانی 
س��اختمان س��ازی در امارات« و »کسب و 

کار ساختمان در دبی« استفاده کند.

کلیدواژه ها را در عنوان صفحه، تگ های 
header و هر جای مناسب در داخل متن 

قرار دهید.

از سیستم های تبلیغاتی جستجوگرهای 
گ��وگل،       AdWords نظی��ر  اینترنت��ی 
 Keyword Discovery Wordtrackerو 
اس��تفاده کنید تا آن دسته از مشتری های 
بالق��وه ای که ب��ه دنب��ال کاالهایی نظیر 
تولیدات شما هستند، بتوانند با سایت تان 

آشنا شوند.

بازدیدكننده های سایت را به مشتری 
تبدیل كنید!

ایده جالبی است اما چگونه باید عملی 
شود؟

»فرم تماس با ما« مکان ش��روع خوبی 
برای افرادی اس��ت که می خواهند با شما 
ارتباط برقرار کنند اما پرس��ش اصلی این 
اس��ت که صفحات شما باید به چه صورت 
طراحی ش��ود ت��ا بازدیدکنندگان س��ایت 
و کس��انی که ب��رای خرید از ش��ما مردد 

هستند، مشتری بالفعل شوند؟

یک راه این است: ارائه چیزهای رایگان، 
از قبیل یک پیشنهاد رایگان، کتابچه های 
راهنم��ای قابل دانلود، مقاالت آموزش��ی، 
کتاب های الکترونیک��ی، اطالعات رایگان 
راجع به حوزه کاری خود و مواردی از این 

قبیل.

پروفایل های محلی ایجاد كنید
موتوره��ای  در  را  خ��ود  مش��خصات 
جس��تجو و دایرکت��وری ه��ای کس��ب و 

 Google کارهای آنالین محلی )مثل
 )yellowpages.com و   Places

درج کنید.

اگر شما مش��خصات خود و کسب 
و کارت��ان را در ای��ن فضاهای مجازی 
وارد نکنید، دو حالت پیش می آید: یا 
نامرئی باق��ی خواهید ماند و یا ممکن 
اس��ت دیگ��ران، اطالعات نادرس��ت، 
مخ��دوش و ناقص��ی درباره ش��ما در 

اینترنت منتشر کنند.

ب��ی تردید، هر دو حال��ت به ضرر 
شماست.

مث��ال های واقعی زی��ادی در این 
مورد می توان یافت. مثال ناکامی های 
یک رستوران خانوادگی کوچک را در 
نظر بگیرید به این دلیل که گوگل این 
س��ایت را به عنوان یک فروشگاه مواد 
خوراکی می شناسد، Yelp آن را یک 
رستوران ایتالیایی می شناسد و بینگ 
نیز آدرس اشتباهی از این فروشگاه در 

اختیار دارد.

اجازه ندهید چنین رویداد ناگواری 
برای شما نیز اتفاق بیافتد.

جستجوگرهای اینترنتی با یکدیگر 
بنابراین  هماهنگی و همخوانی دارند، 
مطمئن شوید که نام، آدرس و شماره 
تلفن محل کس��ب و کار ش��ما به یک 
صورت واحد در اینترنت پخش ش��ده 

است.

از  دیگ�ران  رضای�ت  اع�الم 
محصوالت شما

جمالت تش��کرآمیزی که مشتری 
های س��ابق از شما به عمل آورده اند، 
می تواند به افزایش کلیک بر سایت و 

بهبود رتبه آن در گوگل کمک کند.

درج و نمای��ش رضایت مش��تریان 
از س��رویس ه��ا و محصوالت ش��ما، 
اعتب��ار کس��ب و کارت��ان را ه��م نزد 
جس��تجوگرهای اینترنت��ی و هم نزد 
کاربران باال می برد. در طراحی فرایند 
تج��اری کس��ب و کار خ��ود، زمان��ی 
که باید س��راغ مش��تری بروید و از او 
بخواهید ک��ه از خدمات و محصوالت 
ش��ما تمجید کن��د را، تعری��ف کنید. 
وقتی سراغ مش��تری می روید، حتما 
یک دوربی��ن کوچک فیلمبرداری هم 

با خود ببرید.
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یکی از جذاب ترین قسمت های آن کارتون، 2
قس��متی بود که تیم ش��اهین در ی��ک بازی 
دوس��تانه مقابل تیمی قرار گرفت که توس��ط 
رایانه هدایت می ش��د. یک برنام��ه ی رایانه ای 
وضعیت بازی را لحظه به لحظه تحلیل می کرد 
و بعد دس��تورات تاکتیکی را به مربی تیم )که 
البته نقش ش در حد بی س��یمچی بود!( می داد 
و او هم از طریق گوش��ی های احتماال بلوتوثی 
آن ها را به بازیکنان منتقل می کرد. نیمه ی اول 
را این تیم رایانه ای با نتیجه ای سنگین به نفع 
خودش تمام کرد. بین دو نیمه  بازی کنان تیم 
شاهین به این فکر کردند که چطور با این تیم 
مقابله کنند. تنها راه در دس��ترس، گیج کردن 
آن رایانه ی کذایی ب��ود. برای همین تغییرات 
تاکتیکی در تیم ایجاد شد؛ مثال کاکرو به خط 
دفاع رفت و در یک ضدحمله ناگهان ماساروی 
دروازه بان خودش را به پش��ت محوط جریمه 
رساند و گل زد! رایانه از این تغییرات گیج شده 
بودو توان تحلیل منطقی اش را از دس��ت داده 
بود. در نهای��ت بازی با نتیجه ای عجیب به نفع 
تیم ش��اهین به پایان رس��ید. در این ماجرای 
خیالی می ش��د دید که حتی بهترین تاکتیک 

هم هیچ وقت نمی تواند حریف نبوغ شود.

در  فص��ل  ال کالس��یکوی  س��ومین 
ش��رایطی برگزار می ش��د که رئال در بهترین 
شرایط به سر می برد و بارسا، چند هفته ای بود 
خوب نتیجه نمی گرفت. رئال ٦ امتیاز نس��بت 
به بارس��ا برتری داش��ت و تازه یک بازی کم تر 
انجام داده ب��ود. آقای خاص دیگر مطمئن بود 
این بار می تواند از رقیبی که فصل قبل در تمام 
رقابت های معتب��ر نقره داغش کرده بود، انتقام 
بگیرد. بازی ش��روع شد و ثانیه ی بیست و یکم 
اشتباه وحشتناک والدس، باعث به ثمر رسیدن 
یک گل شوکه کننده شد. رئال دیگر داشت به 
هدفش می رس��ید … مورینیو با هوش��مندی 
تم��ام، هافبک های اس��تثنایی بارس��ا را از کار 
انداخته بود. اما در اواس��ط نیمه ی اول، ناگهان 
یک حرکت انفجاری از مسی و پاس استثنایی ا ش 
همراه با ش��وت الکسیس، ورزش��گاه را کامال 
س��اکت کرد. بعد هم نیم��ه ی دوم و تغییراتی 
که پپ گوآردیوال در تیمش داد و آزاد ش��دن 
اینیس��تا و ژاوی و گل دوم و س��وم. و سرانجام 
سوت پایان را داور به صدا درآورد و آقای خاص 
ماند و یک باخت دیگر در مهم ترین بازی فصل.

چرا این گونه شد؟ حرکت مسی در چارچوب 
هی��چ تاکتیکی قابل تفس��یر نب��ود. این نبوغ 
بی پای��ان لئو بود که خواب مورینیو را  آش��فته 
کرد. اما مگر بارس��لونا تاکتیک نداشت؟ داشت 
اما ویژگی کلیدی بازی بارسا در برابر رئال این 
بود که در بارس��ا، چارچوب تاکتیکی مشخص 
است و معلوم اس��ت بازیکنان در بازیشان چه 
کارهای��ی را باید بکنند و چ��ه خط قرمزهایی 

دارن��د )مثال بای��د روی زمین ب��ازی کنند و با 
پ��اس کاری و حفظ ت��وپ جلو برون��د.( اما در 
همین چارچ��وب تاکتیکی، گوآردیوال برای هر 
بازیکن نقش کامال دقیقی تعیین نمی کند. همه 
بای��د حمله کنند و همه دف��اع. فرقی نمی کند 
بازیک��ن روبرو کریس رونالدو باش��د یا الس��انا 
دیارا. نزدیک ترین بازیکن چه مسی باشد و چه 
پویول، باید دس��ت به پرس بزن��د. از آن طرف 
در حمل��ه هم همین ط��ور از پیکه گرفته تا ویا 
و الکسیس، اگر موقعیت داشته باشند باید گل 
بزنن��د. در این رویکرد تاکتیکی، بازیکن هم در 
تعیین تاکتیک تیم نقش دارد؛ اما در چارچوب 

تاکتیک تیمی!

اما در مقابل در رئال … رئال یک چارچوب 
تاکتیکی کامال منس��جم و مشخص دارد. نقش 
هر بازی کن و ش��عاع حرکتی او در زمین کامال 
معین است. پپه و الس و ژاوی آلونسو می دانند 
باید مسی و ژاوی اینیستا را مهار کنند. کاکا و 
کریس رونال��دو و اوزیل و بنزما هم همین طور 
می دانند کجا باید باش��ند و چه کار باید بکنند. 
در این رویکرد تاکتیکی، بازیکن تنها یک مهره 
در دست مربی اس��ت و خودش هیچ اختیاری 
ندارد. همین اس��ت که بازیک��ن نابغه ای مثل 
کاکا در سیستم مورینیو هیچ کاری از دستش 

برنمی آید …

ای��ن اواخر کم��ی در مورد زندگ��ی و افکار 
استیو جابز مطالعه داشتم. رویکرد استیو جابز 
تا حدودی ش��بیه گوآردیوال اس��ت. در اپل او 
بود ک��ه تعیین می کرد نتیجه باید چه باش��د. 
ام��ا جابز کاری به این نداش��ت که چطور قرار 
اس��ت اپل به این نتیجه برس��د. مثال در مورد 
طراحی آی پاد جایی گفته که مهندسان تولید 
اپل می گفتند تولیدش غیرممکن اس��ت؛ اما او 
معتقد ب��ود که چون او مدیرعامل اس��ت پس 
می شود! در سیستم اپل، تنها محدودیت برای 

نبوغ، دستیابی به نتیجه ی مورد انتظار است.

اگ��ر بخواهیم یک مثال هم ب��رای رویکرد 
رئال بیاورم یاد مایکروس��افت می افتم. معروف 
اس��ت که بیل گیتس و بعد از او اس��تیو بالمر، 
کنترل بسیار شدیدی روی ساختار و فرایندها 
و شیوه ی کار مایکروسافت و نیروی انسانی اش 
دارند. نتیجه اگر چه در یک نگاه کلی عالی است 
)و گهگاه به نتیجه ای اس��تثنایی مثل کینکت 
منجر می ش��ود(؛ اما هیچ وقت به ان��دازه ی اپل 
درخشان نیس��ت که هر محصولش جریان ساز 

است.

ماسارو، گوآردیوال و اس��تیو جابز. امیدوارم 
از آن ه��ا ی��اد بگیرم چطور اج��ازه دهم نبوغ و 
استعداد، خودش به نتیجه ی مورد انتظار دست 

پیدا کند.

مدیریت
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2 خبرهای حاكمیت شركتی
شش ماه پس از آغاز گروه کاری شبکه 
پای��داری ش��رکتی، اتاق بازرگان��ی دوبی و 
مرکز صنعت کس��ب و کار مسئوالنه، برای 
به اشتراک گذاشتن پیشرفت های کارگروه ها 
و دس��تاوردهای وعده داده شده، با جوامع 
کس��ب و کار در مح��ل ات��اق، س��میناری 
برگزار کرد. پایداری شرکتها یعنی پذیرش 
مسئولیت های اقتصادی زیست محیطی و 
اجتماعی در اس��تراتژی شرکت به گونه ای 
هماهنگ تا شرکت هارا قادر سازد سودها و 
منافع پای��داری را برای تمامی ذی نفعان و 

نسلهای حاضرو آینده فراهم آورد.

در آغاز و در ماه آوریل، ش��بکه پایداری 
شرکتی، پنج کارگروه را جهت ارائه ابداعات 
و منابع برای جوامع کسب و کار و سالمتی 
محیط ه��ای کاری، جوامع س��رمایه گذار، 
داوطلبی کارکنان، مدیریت ضایعات و بهره وری 
منابع، و ادغام مسئولیت اجتماعی شرکتی 
در اس��تراتژی معرفی کرد و هم اکنون 33 

عضو دارد.
 سمینار ارتباط شبکه پایداری شرکتی، 
ب��ه ریاس��ت جناب آق��ای حام��د بوعمیم، 
دبی��رکل ات��اق بازرگانی دوب��ی و با حضور 
مدیر عامل و مدیریت ارش��د اعضای شبکه 
پایداری ش��رکتی، نمایندگان شرکت های 
بالقوه مش��تاق برای پیوستن به این شبکه 

و رسانه های محلی برگزار شد.

 بوعمیم، س��هم کارگروه ها در انتشار و 
رهبری کارگروههای پایداری شرکتی را مورد 
تحسین قرار داد و گفت کارگروه ها رویکردی 
در مورد چگونگی اجرای مسئولیت اجتماعی 
شرکتی و فعالیت های پایداری شرکتی در 

کسب و کار ارائه خواهند داد.
 وی گف��ت: » ب��ه اش��تراک گذاش��تن 
فعالیت های مس��ئوالنه اجتماع��ی، گامی 
حیات��ی درتضمین حرکت به س��مت ایجاد 
آینده ای پایدار اس��ت. به عنوان پیشگامان 
این امر، اهمیت دارد که برای تضمین حفظ 
موقعیت امارات متحد عربی به عنوان پیشرو 
منطقه در مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتی و 
پایداری ش��رکتی، به ص��ورت جمعی عمل 
کنی��م و این به ی��ک بخش جدا نش��دنی 
ازعملکرد هر شرکت در منطقه و فراتر از آن 

تبدیل شده است.«
وی از نق��ش مه��م مرکز کس��ب و کار 
مس��ئوالنه ات��اق دوبی در باال ب��ردن آگاهی 
وحمای��ت از ایج��اد و اج��رای فعالیت های 
مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکتی و پایداری 
ش��رکتی در میان کس��ب و کارهای امارات 
متحد عربی و همچنین فراهم کردن بستری 
برای اعضا جهت به اشتراک گذاشتن بهترین 

اقدامات و تجارب، قدردانی کرد.
کارگروه س��المت محی��ط کار، برنامه ی 
تغذیه مح��ل کار را راه اندازی کرد که نکات 
مهمی در م��ورد حفظ روش زندگی س��الم 
در محی��ط کار ارائ��ه م��ی دهد. ای��ن گروه 
همچنی��ن کمپی��ن دیاب��ت و کمپین قلب 
س��المرا س��ازماندهی خواهد کرد. کارگروه 
مدیریت ضایعات و بهره وری منابع، جزئیات 
نشریه خود یعنی »مسئله مدیریت ضایعات 
مختصر« را به اش��تراک گذاشت که شکاف 
اطالعاتی و مدیری��ت آن در منطقه را هدف 
ق��رار می دهد. همچنی��ن فعالیتهای برتر را 
معرفی کرده و پیش��نهادات و راه حل هایی 
ب��رای مدیری��ت ضایعات ارائه م��ی دهد. در 
فروش��گاه ها با هم��کاری ش��هرداری دوبی 
درمورد کمپین ها اطالع رس��انی می کند و 
س��طح آگاهی درب��اره ی بازیافت و مدیریت 

منابع را افزایش می دهد.

کارگ��روه ادغ��ام مس��ئولیت اجتماع��ی 
ش��رکتی و پایداری ش��رکتی، در استراتژی 
کس��ب و کار نش��ان می دهد چگون��ه از نام 
CSR ات��اق دوبی به عنوان چارچوب تحلیل 
ش��کاف در SME استفاده کرده اند و سپس 
تجربیات مشترک خود را برای ساخت نقشه 
 CSR  راه ی��ک هم��کاری در جهت ادغ��ام
درکس��ب و کار به کار گرفت��ه اند. این گروه 
تجربه ادغام CSR در یک س��ازمان منتخب 
را ثبت می کنند و درس هایی که در ارتباط 
با جوامع کسب و کار آموخته اند به اشتراک 

می گذارند.

کارگ��روه داوطلبی کارکن��ان، یک کتاب 
راهنما در مورد مدیری��ت داوطلبی کارکنان 
منتش��ر ک��رده که اث��رات مثب��ت داوطلبی 
کارکنان بر کسب و کار را نشان ودستورالعملی 
گام به گام در مورد چگونگی اجرا و راه اندازی 

داوطلبی کارکنان ارائه می دهد.

کارگروه جوامع سرمایه گذاری، دو راهنما 
با عن��وان "چگونه" و یک منب��ع موردکاوی 
مخص��وص ابت��کار اجتماعی برای تش��ویق 
شرکت ها جهت به کارگیری راهبردی جامعه 
س��رمایه گذاری و افزای��ش درک مزیت ها و 
تاثیرات مشارکت جامعه آغاز کرد. و به همان 
صورت فعالیت های برتر درباره ش��رکت در 
فعالیت های خیریه شرکتی و نکاتی مهم در 
مورد مدیریت این روابط به اشتراک گذاشت.
ش��بکه ی پایداری ش��رکتی شامل 33 
کسب و کار سطح باال، به همراه سابقه ای از 
دستاوردها در تعالی پایدار و عزم جدی برای 
س��وق دادن اجتماع کس��ب و کار به سطح 
باالتر و حضور در خط مقدم اهمیت پایداری 

شرکتی برای آینده می باشد.
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مقاله اجتماعی

م��ا در دنی��اي متالطم��ي زندگي 
میکنیم ک��ه در آن رش��د باورنکردني 
اطالعات ، فن آوري و ارتباطات  تمامي 
جوان��ب زندگي را تحت تاثیر قرار داده 
و فرصته��اي و تهدیدهاي نوظهوري را 
بوج��ود مي آورند. روند جهاني س��ازي 
وانتق��ال آني داده ها ضمن گس��ترش 
میدان و حوزه  داد و س��تد،  دسترسي 
و همینط��ور روابط ،  در نهایت موجب 
وابس��تگي متقابل کش��ورها ، بازارها و 

همینطور مردم به یکدیگر مي شوند. 

در چنی��ن ش��رایطي ای��ن رویکرد  
که ما کار خ��ود را بخوبي انجام داده و 
موجب رضایت مشتري شده و موفقیت 
مال��ي به دس��ت آوری��م دیگ��ر مانند 
گذشته کافي به نظر نمیرسد. امروزه از 
م��ا انتظار میرود که در برابر حلقه نفوذ 
خود و همینطورابعاد گسترده تر، عمیقتر 
و طوالني ت��ري از  نتایج اقدامات خود 
بر روي جامعه و محیط مسوولیت پذیر 
باش��یم. بنابرای��ن دیگ��ر نمیتوانیم به 
راحتي بگوییم که من مسوولیتي ندارم 
و یا مش��کالت را به نف��ر بعدي منتقل 
کنیم. ش��رکت نف��ت انگلیس که یکي 
از ش��رکتهاي فعال در تامین و اجراي 
اصول مسوولیت پذیری اجتماعي بوده 
و محص��والت و خدمات��ي را از جمل��ه 
سوخت پاکیزه را تولید کرده و گسترش 
داده اس��ت. اما در هنگام انفجار سکوي 
نفت��ي در خلیج مکزیک و نش��ت نفت 
، این ش��رکت و مدیر اجرایي وقت آن 
آقاي توني هی��وارد در ابتدا به موضوع 
نش��ت نفت توجه کافي نشان ندادند و 
حتي س��عي کردند  ک��ه پیمانکاران را 
بعنوان مس��وول آلودگي خلیج مکزیک 
مورد سرزنش قراردهند ، که با  واکنش 
س��خت افکار عمومي و دولت ایش��ان  
مسوولیت خود را در شرکت ترک کرد 
و ش��رکت نفت انگلیس در نهایت براي 

رفع آلودگي مسوول شناخته شد.
 فروش یک بسته کاغذ بعنوان یک 
مث��ال دیگر در آینده ممکن اس��ت که 
به تعهد و دانش بیش��تري نیاز داش��ته 
باشد تا بدانیم در کجا تولید شده و چه 
تعدادي درخت براي آن بریده شده اند 
و این��کار تحت چه ش��رایط و موقعیت 
کاري انجام شده و چه سم و کودي در 
آن مورد استفاده قرارگرفته است  ؟  آیا 
کاغذ از مواد بازیافت تولید ش��ده است 
و چه مق��دار آب و برق براي تولید آن 
مصرف شده است و آیا مشکالت زیست 
محیطي ایجاد کرده اس��ت ؟ و  میزان 
آلودگي هوا در اثر تولید آن چقدر بوده 

است ؟ 
در این روند  شرکتها  نه نتها براساس 
نتایج فوري م��ورد ارزیابي قرار گرفته، 
بلک��ه نتایج بلند مدت و افق گس��ترده 
ت��ري از اقدامات آنها م��ورد توجه قرار 
میگیرد. این ارزیابي ش��امل مواردي از 
این قبیل خواهد شد اینکه از کجا مواد 
مورد نظر را تهیه میکنند ، مش��تریان 
آنها چگونه محصوالت و خدمات آنها را 
مورد اس��تفاده قرار میدهند ، و آیا آنها 
در حافظ��ت و س��المت عمومي و رفاه 
جامعه مشارکت میکنند. در حقیقت در 
زنجیره تولید و توزیع کاال یک شرکت 
فقط مسوول نقش و وظیفه خود نبوده 
و بخشي از مسوولیت کاال و یا سرویس 
نهایي ارائه ش��ده به مش��تري را بعهده 
میگیرد. بنابراین زنجیره دس��تورات با 
حلقه نفوذ جایگزین شده و ارتباط بین 
شرکتها درزنجیره تولید و توزیع کاال از 
داد و س��تد صرف ، به همکاري متقابل 

تغییر ماهیت میدهد. 

نشانه هاي این روند از دهه 1٩٧٠ 
و زماني آغاز ش��د که مسوولیت پذیری 
اجتماع��ي بن��گاه بعنوان ی��ک مفهوم 
تح��ت تاثی��ر نهض��ت محیط زیس��ت 
کارب��رد عمومي پیدا ک��رد. این مفهوم 
به معن��اي یکپارچ��ه س��ازي و ایجاد 
توازن بی��ن الزامات و اقدامات محیطي 
، اجتماعي و اقتصادي میباش��د. رشد و 
انتقال متناوب مالکیت شرکتها در دهه 
1٩8٠ که با فروریختن دیوار برلین در 
س��ال 1٩8٩ همراه شد عصر جدیدي 
از جهان��ي س��ازي را آغاز ک��رد که در 
آن توجه و حساس��یت نسبت به جنبه 
هاي اجتماعي کس��ب و کار به سرعت 
مورد توج��ه قرار گرف��ت و بنابراین از 
ش��رکتها انتظار میرفت ک��ه با رعایت 
اصول اخالقي از افراد ، جامعه و محیط 

محافظت نمایند. 

این عنوان س��پس مفهوم گسترده 
تري پیدا کرد و بعنوان یک تعهد براي 
افزای��ش میزان رف��اه  جامعه از طریق 
ایجاد بصیرت الزم در رویه هاي تجاري 
و مش��ارکت منابع س��ازمان مورد نظر 
قرار گرفته و به مفهوم  پایداري ارتباط 
نزدیک��ي پیدا ک��رد. در س��ال 1٩8٧ 
س��ازمان ملل متحد  گ��زارش براتلند 
را منتش��ر کرد که در آن توسعه پایدار 
اینگونه تعریف ش��ده اس��ت: "توس��عه 
پایدار توس��عه ای اس��ت ک��ه نیازهای 
نسل فعلی را بدون به مخاطره افکندن 
توانای��ی نس��لهای آینده در ب��رآوردن 

اميرحسين روشن ضمير
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در ده��ه 1٩٩٠ میالدي ش��رکتها 
ب��راي پیش��برد اه��داف خ��ود از رویه 
ه��اي  اخالقي تجاري ، مش��ارکت در 
ام��ور خیری��ه و مس��وولیت اجتماعي 
بعنوان مجموعه اي از دستورالعملهاي 
داوطلبانه  استفاده میکردند در حالیکه 
در گذش��ته ب��ه این ام��ور بعنوان یک 
وظیفه م��ي نگریس��تند. شکس��تها و 
رس��واییهاي تجاري و اشتباهات انجام 
ش��ده از سال 2٠٠1 به بعد بهمراه اوج 
گرفتن روند جهاني سازي موجب رشد 
انتفاعي غیردولتي شد  سازمانهاي غیر 
که بصورت مستقیم شرکتهاي تجاري 
را بواس��طه توجه بیش از حد به س��ود 
آوري و فرام��وش کردن معنویات مورد 
انتقاد جدي قرار میدادند.  بحران مالي 
س��ال 2٠٠8  و رکود جهاني،  آلودگي 
خلی��ج مکزیک و افزای��ش هزینه هاي 
درمان��ي امریکا که ب��ا کاهش خدمات 
ارائه شده همراه شد ، همگي این روند 
را تش��دید کرده و شرکتها را ملزم مي 
نمایند که اقدامات خود را با اخالقیات 
هماهنگ نموده و ضمن پیروي از قانون 
در مکان فعالیت خ��ود ، تصمیماتي را 
اتخ��اذ نماین��د که موجب بهب��ود رفاه 
جامعه و همینطور رفاه جمع بیش��تري 

از مردم شود.

تحقیقات مختلف نشان میدهد که 
شرکتهاي س��هامي فعال در بورس که 
پیگیر اج��راي برنامه هاي مس��وولیت 
پذیري اجتماعی هس��تند در مقایس��ه 
با ش��رکتهایي که فاقد برنامه مشخص 
ب��راي مس��وولیت اجتماعي هس��تند، 
داراي ثبات بیش��تر بوده و قیمت سهام 
آنها باالتر اس��ت. سایر تحقیقات نشان 
میده��د که مش��تریان حتي ب��ه ازاي  
خری��د محص��والت و خدم��ات گرانتر 
حاضر هس��تند تا الگ��وي مصرف خود 
را تغیی��ر داده و از کاالهایي اس��تفاده 
کنن��د ک��ه در بهبود محی��ط و جامعه 
نقش دارند . یک بررسي پیماشي ارائه 
ش��ده در مجمع جهاني اقتصاد توسط 
پرای��س واتر هاوس کوپ��ر که  بر روي 
مدیران اجرایي دنیا انجام ش��د ، نشان 
داد که ٧٠ درصد آنها اعتقاد داش��تند 
که برنامه مسوولیت اجتماعي شرکتها 
میزان سود آنها را افزایش داده است.  

از آنج��ا ک��ه مس��وولیت اجتماعي 
شرکتها بر تامین نیازها و منافع تمامي 
ذینفع��ان  از جمل��ه تامیین کنندگان،  
سهامداران، کارکنان، کارمندان، جامعه 

و حت��ي رقبا تمرک��ز دارد ، مفهوم آن 
فرات��ر از ب��رآوردن الزام��ات حقوق��ي 
میباش��د و ب��ر روی��ه و سیاس��تهایي 
محیط��ي  تمرکز دارد که معموال باالتر 
از مالحظ��ات  قانون��ي هس��تند و در 
نهای��ت میتواند  کارایي و مزیت رقابتي 

را افزایش دهد. 

گرچه مس��وولیت پذیری اجتماعي 
بعنوان یک مبحث اصلي در سطح بین 
المللي مورد توجه بس��یار قرار دارد، اما 
هنوز یک اجماع و رویکرد جهاني براي 
تعریف رفتار اجتماعي مس��وولیت پذیر 
و همینطور دستور العمل اجرایي براي 
آن ارائه نش��ده اس��ت. و دلیل آن این 
اس��ت که این مفهوم پویا و گس��ترده 
ب��وده و بنابراین تهیه اس��تاندارد هایي 
که بتواند تمام��ي ابعاد آنرا مورد توجه 
قرار دهد  دش��وار میباش��د.  استاندارد 
ISO2٦٠٠٠   که قرار اس��ت در سال 
2٠1٠ میالدي ارائه ش��ود چارچوبهاي 
کلي براي مسوولیت اجتماعي  معرفي  
ک��رد اما از این چارچوب نه بعنوان یک 
الزام میتوان  به��ره گرفت و نه بعنوان 
ابزاري براي دریافت گواهینامه کیفیت 

قابل استفاده میباشد. 

بط��ور خالص��ه میت��وان گفت که 
مسوولیت پذیری اجتماعي یک فرصت 
کلي نگر براي تمامي ش��رکتها و حتي 
کارمندان آنها فراهم میکند تا در  تامین 
نیازها و رفاه جامعه و همینطور محیط 
گسترده تر اطراف خود مشارکت مثبت 
داش��ته باش��ند. این امر نیازمند عزم و  
تعهد همزمان  در ش��رکت و همینطور 
در کارمن��دان ب��راي ایج��اد تغییرات 
مثبت و ب��زرگ در س��طح محیط کار 
، در س��طح ملي و همینطور درس��طح 
جهاني میباشد.  ما میتوانیم این مفهوم 
را ب��ا ای��ن واقعی��ت درک  نماییم که 
موض��وع محیط کار در ارتب��اط با بعد 
کامل ش��خصیت انس��ان و نیازهاي او 
معنا پیدا میکند  و بنابراین فعالیتهاي 
تجاري درحال گذر از فعالیتهاي صرفا 
سودآور و تبدیل ش��دن به فرصتهایي 
براي ایجاد اثرات سازنده در یک محیط 
گس��ترده و جهاني پیرامون  ما هستند. 
با توجه به این مس��اله  میتوانیم بطور 
ساده مس��وولیت اجتماعي شرکتها  را 
با " تالش هم زمان براي خوب بودن و 
خوب نتیج��ه گرفتن " پي ریزي کرده 
و با   تلفیق این فلس��فه در چشم انداز 
، ماموریت و اصول راهنماي خود آن را  

به اجرا   نزدیک کنیم.

Environment

Social

Bearable Equitable

Sustainable

Viable Economic

پايداري داراي توازن بين سه ركن اصلي اجتماع ، اقتصاد و 

محيط است 

انفجار سكوي نفتي در خليج مكزيك

زنجيره دستورات با حلقه نفوذ جايگزين شده
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اجتماعی

مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتها بر مس��ئولیت و 
پاسخگویی به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان 
در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر چگونگی کسب وکار 
مس��ئوالنه همراه با تولید ثروت اس��ت. این نیازهای 
اجتماعی جامعه اس��ت ک��ه بازاره��ای اقتصادی را 
تعری��ف می کن��د.  بنگاه ه��ای اقتص��ادی در قبال 
کلیه ذینفعان مسئول هس��تند و ذینفعان مشتری، 
کارمن��د، خود س��ازمان، مصرف کنن��دگان، محیط 
زیست، جامعه محلی، همسایه ها، دانشگاه و اقتصاد 

آن ملت را شامل میشود.

مفه��وم مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتها در دهه 
اخیر به پارادایم غالب و مس��لط حوزه اداره شرکتها 
تبدیل ش��ده اس��ت. این مفهوم هم اکنون به شدت 
از س��وی بازیگرانی مثل حکومتها، ش��رکتها، جامعه 
مدنی، س��ازمانهای بین المللی و مراکز علمی دنبال 
میش��ود. اما ای��ن مفهوم در ایران در س��الهای اخیر 
توسط صاحبان صنایع و بخش خصوصی، سازمانهای 
غیردولتی و روش��نفکران و دانشگاهیان مطرح شده 
اس��ت. برگزاری اولین کنفرانس مسئولیت اجتماعی 
ش��رکتها توسط برخی تش��کلها مثل اتاق بازرگانی، 
کنفدراسیون صنعت، برخی از شرکتهای خصوصی و 
سازمانهای غیردولتی، نقطه آغازی در زمینه مطرح 
ک��ردن مفه��وم و ادبیات این موض��وع در ایران بود. 
حرکت ش��رکتهای ایرانی به س��مت تعالی سازمانی 
و مدله��ای کیفی��ت از مهمترین عوامل��ی بوده که 
ش��رکتهای ایرانی را به سمت این مفهوم سوق داده 
است. پس از آن نیز فضای رقابتی در برخی حوزه ها 
به خصوص کاالهای مصرفی باعث شده که شرکتها 

از ای��ن مفهوم به عنوان ابزاری برای مطرح ش��دن و 
بازاریابی استفاده کنند. 

برای بیشتر دانس��تن درباره این مفهوم به سراغ 
علیرضا امیدوار رفتهایم. او دارای مدرک کارشناسی 
ارش��د سیاس��تگذاری عمومی از دانش��گاه تهران و 
همچنین مدیریت اجرایی کس��ب و کار مس��ئولیت 
پذیر از دانش��گاه ناتینگهام انگلس��تان اس��ت، پایان 
نام��ه اش را با عن��وان »سیاس��تگذاری حکومت در 
ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها« به پایان رسانده 
و فعالیته��ای گوناگونی را در ای��ن زمینه انجام داده 

است.

امیدوار ، نایب رئیس کمیته استاندارد مسئولیت پذیری 
اجتماعی ش��رکتی  ایزو 2٦٠٠٠ در اداره استاندارد 
و عض��و کمین��ه راهبری پ��روژه منطقه��ای ترویج 

حاکمیت شرکتی است. 

وی همچنی��ن مدیریت گروه مطالعات راهبردی 
مش��اوره آتی��ه به��ار را برعهده دارد ک��ه در حیطه 
س��رمایه گذاری خارجی به ش��رکتهای بین المللی 
فعال در ایران مش��اوره میدهد و ب��ه عنوان مدرس 
دورههای آموزش��ی برای مدی��ران صنعتی و تجاری 
با عن��وان »مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتها در مدل 
EFQM« و »مس��ئولیت اجتماعی شرکتها به عنوان 

یک استراتژی تجاری« نیز فعالیت میکند.

مس�ئولیت اجتماع�ی ش�ركتها و بنگاهه�ای 
اقتصادی چه مفهوم یا تعریفی دارد؟ 

- ما مفهومی را در ای��ران ترویج می کنیم که بر 

مسئولیت و پاسخگویی به عنوان پایه و اساس رفتار 
یک س��ازمان در اجتماع تاکید دارد. در این حالت با 
پرسش��ی اساس��ی از منظر یک مدیر شرکت مواجه 
می ش��ویم که با دیدگاه یک موسسه خیریه یا یک 
س��ازمان مردم نهاد متفاوت است. پرسش در اینجا 
ناظر بر چگونگی کسب وکار مسئوالنه همراه با تولید 
ثروت است. چون شرکت ها تاثیر عمدهای بر سیستم 
اجتماعی یک جامعه دارند، باید اثرات مثبت فعالیت 
خود را ب��ه حداکثر و اثرات منفی فعالیت خود را به 
حداقل برسانند. در واقع بنگاه های اقتصادی در قبال 
کلیه ذینفعان مسئول هس��تند و ذینفعان مشتری، 
کارمند، خود سازمان، مصرفکنندگان، محیط زیست، 
جامعه محلی، همسایه ها، دانشگاه و اقتصاد آن ملت 
را ش��امل میش��ود. بنابراین موفقیت کسب و کار  با 
پیش��رفت جامعه متصل اس��ت و رابطه مس��تقیمی 
میان این دو اس��ت . چرا ش��رکت مایکروس��افت و 
بنیاد گیتس در بازار افریقا س��رمایه گذاری می کند 
چ��را که در صورت جهش از یک س��طح توس��عه به 
س��طحی دیگردر این قاره،  بازار افریقا به بزرگترین 
بازار محصوالت مایکروسافت تبدیل خواهد شد. چرا 
شرکتهای نفتی بزرگ چون شل نزدیک به ٥ درصد 
درامد خود را صرف سرمایه گذاری تحقیق و توسعه 
ب��ر روی انرژی های تجدید پذی��ر می کنند چرا که 
هم اکنون در بازار س��وخت های فس��یلی رهبر بازار 
هس��تند و می خواهند که هنگامی که سوخت های 
فسیلی به اتمام رسید همچنان رهبر بازار انرژی باقی 
بمانند.  آسیبهای اجتماعی،  توسعه نیافتگی جوامع 
در نهایت هزینه های بنگاه را افزایش می دهد . چرا 
بزرگترین بنگاههای دنیا در کشورهای توسعه یافته 

در گفتوگو با علیرضا امیدوار مطرح شد



www.ibc.aeibc@emirates.net.ae31 CELEBRATING 20th ANNIVERSARY OF IBC CELEBRATING 20th ANNIVERSARY OF IBC

13
91

ذر 
، آ

ش
 ش

ره
شما

م، 
ده

هار
ل چ

سا
14

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
6  

     
De

ce
m

be
r   

    2
01

2 ش��کل می گیرند و چرا بزرگتری��ن بازارهای انها در 
جوامع توسعه یافته قرار دارد.  

ب��ه نوعی برای م��ا مفهوم مس��ئولیت اجتماعی 
شرکتها یعنی چگونه از طریق کسب وکار مسئوالنه 
ایجاد ثروت کنیم. بنابراین رفتارهای تجاری شرکت 
حوزه کارکنان، مشتریان، پیمانکاران، محیط زیست 
و جامع��ه را در برمیگیرد. بنابراین یک رابطه برنده- 
برنده و خلق ارزش مش��ترک هم برای جامعه و هم 
ب��رای بنگاه، زیربن��ای مفهومی موضوع مس��ئولیت 
شرکتی اس��ت. در سالهای گذش��ته ابزارهایی مثل 
استانداردها، دس��تورالعملها، معاهدهها، برچسبها و 
نرم افزارهایی آفریده ش��ده ک��ه بتواند چارچوبی را 
به وجود بیاورد که شرکتها در آن مسئوالنه تر رفتار 
کنند. بس��یاری از صاحبنظران کمکه��ای خیریه و 
کمکهای بشردوستانه را نوعی از مسئولیت اجتماعی 
ش��رکتها نمیدانند و اس��تدالل میکنند که کمکهای 
بشردوستانه توسط ش��رکتها باعث میشود در بحث 
رفاه اجتماعی وجه تش��ابه بین مردم به عنوان افراد 
جامعه و سازمانهاي کسب و کاري به عنوان نهادهاي 
جامع��ه از بین برود. ما نیز کمکهای خیریه نقدی را 
مس��ئولیت اجتماعی شرکتها نمیدانیم. زیرا به دلیل 
عالقه های مذهبی و سنتی مدیران یا به دلیل فشار 
گروهه��ای ذینفوذ در راس��تای مدیریت باج و بدون 
هیچ ارتباطی با استراتژیهای تجاری شرکت از جیب 

سهامداران شرکت پرداخت شده است. 

م��ا در ایران مدل ٥ بعدی مس��ئولیت اجتماعی 
ش��رکتی را ترویج می کنیم: 1-مسئولیت اجتماعی 
در قب��ال رهبری س��ازمان.2- در قبال محیط کار و 
کارکنان. 3- در قب��ال محیط بازار و صنعت. 4- در 

قبال محیط زیست. ٥- در قبال جامعه.

بخش��ی از حوزه جامعه، به ام��ور خیر و کارهای 
خیریه مربوط میش��ود. بنابراین وقتی یک ش��رکت 
ادعا میکند نس��بت ب��ه مس��ئولیت اجتماعی خود 
حس��اس اس��ت و آن را رعایت میکند، باید مطمئن 
باشد که پیمانکار او نیز این مسئله را مراعات میکند 
و مش��تریانش نیز به این موضوع حساس هستند. ایا 
در زم��ان طراحی محصول به معیارهای مس��ئولیت 
اجتماعی توجه کرده اس��ت. آی��ا فرایندهای کاری 
ش��رکت به گونه ای اس��ت که منابع ان��رژی بهینه 
مص��رف گردد. زمانی کش��ورهای اتحادی��ه اروپا در 
ده��ه ٩٠ ب��دون توجه به س��ایر کش��ورها به دنبال 
تکنولوژیه��ای س��بز و گس��ترش صنایع دوس��تدار 
محیط زیست بودند. ولی حاال نمیشود اینطور عمل 
کرد. چون بیشترین آلودگی محیطی را دارد و سبب 
خرابی الیه ازن میش��ود. اگر زمین گرم ش��ود اولین 
جایی ک��ه زیر آب میرود اروپا اس��ت. امروزه دیگر 
نمی ش��ود گفت م��ا به فکر خودمان باش��یم و بقیه 
ه��رکاری میخواهند انجام دهند. برای همین امروزه 
در فرانسه شرکتهایی میتوانند وارد بورس شوند که 
گزارش��ی کامل از اثرات زیست محیطی اجتماعی و 

اقتصادی شرکت در برابر جامعه ارائه بدهند.

مفه��وم مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتها در دهه 
اخیر به پارادایم غالب و مس��لط حوزه اداره شرکتها 
تبدیل ش��ده اس��ت. این مفهوم هم اکنون به شدت 
از س��وی بازیگرانی مثل حکومتها، ش��رکتها، جامعه 
مدنی، س��ازمانهای بین المللی و مراکز علمی دنبال 
میش��ود. اما هر یک از بازیگران انتظارات و نوع نگاه 
خود را نس��بت به آن دنبال میکنند. به عنوان مثال 
حکومته��ا میگویند آیا توجه به ای��ن موضوع باعث 
میشود که من بخشی از وظایف و مسئولیتهای خود 
را به بخش خصوصی منتقل کنم. شرکتها مسئولیت 
اجتماعی شرکتی را نوعی استراتژی تجاری میبینند 
ک��ه باع��ث میش��ود در فضای ب��ه ش��دت رقابتی، 
اعتبارش��ان زیاد شود و سهمش��ان در بازار افزایش 
پیدا کند. س��ازمانهای بین المللی نیز میگویند چون 
تاثیر شرکتها بر اقتصاد جهانی بسیار بیشتر از برخی 
دولتها اس��ت، حل چالشهای جهانی بدون مشارکت 
ش��رکتها امکان پذیر نیس��ت. س��ایر بازیگ��ران نیز 

انتظارات متقاوتی از این مفهوم دارند.

كمی از تاریخچه مس�ئولیت اجتماعی شركتها 
بگویید.

- عب��ارت »مس��ئولیت اجتماعي ش��رکتها« در 
قرن بیستم خلق شد. ولي شرکتهاي مشخصي قباًل 
هم درگیر اقداماتي ب��راي منافع کارگران، جامعه و 
محیط زیس��ت بوده اند، حتي قب��ل از قرن هجده. 
براي مث��ال»Pioneer Fund« اولی��ن صندوق دو 
جانبه مس��ئولیت اجتماعي، توس��ط پروتس��تانهاي 
مومنی که مخال��ف مصرف الکل و دخانیات بودند و 
در سال 1٩28 تاسیس شد. این صندوق از سرمایه گذاري 
در ش��رکتهایي که مشروب، س��یگار، یا سیگار برگ 
میس��اختند خودداري میکرد.  ام��ا در آغاز دهه ٦٠ 
فضای رقابتی در سطح بین الملل، بسیاری از شرکتها 
را وادار کرده بود که برای کس��ب س��هم بیشتری از 
بازار از هیچ اقدامی چش��م پوش��ی نکنند. به همین 
دلیل توجه به مس��ائل اخالقی کسب و کار و فجایع 
زیس��ت محیطی بسیار چشمگیر بود. همچنین دهه 
1٩٧٠ زماني بود براي آگاه ش��دن کش��ورهاي تازه 
به استقالل رس��یده که با فشارهاي شرکتهاي چند 
ملیتي روبه رو بودند. افرادي که دغدغه مس��ئولیت 
پذیري اجتماعي ش��رکتي داش��تند، عمده فعالیت 
خود را از طریق تحریم و اس��تراتژیهاي بایکوت که 
حول محور موضوعات خاصي چون آپارتاید و حقوق 
حیوانات شکل گرفته بود، دنبال کردند. مثال ارزش 
تحریم شرکت نستله برای تبلیغ شیر خشک بود. در 
همین دوران بود که س��ازمان ملل کمیتهای را براي 
مطالعه نقش ش��رکتهاي ملیتي در توس��عه و روابط 
بین المللي تشکیل داد که خروجی اش دستورالعمل 
رفتاری ش��رکتهای چندملیتی ب��ود. در دهه 1٩٩٠ 
ش��رکتهایي که درگی��ر تولید ی��ا بازاریابي کاالها از 
طریق برون س��پاري )out sourcing( بین المللي 
بودند، در نوک حمله طرفداران مس��ئولیت شرکتی 
قرار گرفتند. چون در زنجیره تامین خود به مس��ائل 
کارگ��ران و زیس��ت محیط��ی توجه نداش��تند. این 

ش��رکتها به گزارش��های منفیاي که آنها را محاصره 
کرده بود، پاس��خ دادند. گزارشهایی مبني بر ساعات 
کار غیر انس��اني، حقوق بسیار کم، شرایط کار ناامن 
و غیر بهداش��تي، اس��تفاده از ک��ودکان در تولیدات 
پوشاک، کفش، اسباببازي و موارد دیگر. سراسر دهه 
1٩٩٠ و بعد از آن، دوران فوران و رش��د قارچ گونه 
این ضوابط بود که باعث ش��د اقدامات و ابتکارات و 

استانداردها و دستورالعملهایی شکل بگیرد. 

تفاوت مس�ئولیت اجتماعی ش�ركتها با انجام 
كارهای خیر و عامالمنفعه چیست؟

- موض��وع اصلی مس��ئولیت اجتماعی در ایران، 
عمدتاً کارهای خیر اس��ت. تا آنجا که وقتی از مدیر 
شرکتی راجع به مسئولیت اجتماعی شرکتش سوال 
میشود در همین مورد صحبت میکند. ولی در سایر 
کشورها کارهای خیریه شرکتها بخشی از مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها هست، اما لزوما خود آن نیست. 
مسئولیت اجتماعی ش��رکتها، در قبال فراهم کردن 
محی��ط کار خوب ب��رای کارمندان، توانمندس��ازی 
آنه��ا، ارائه اطالعات درس��ت به مش��تری، آموزش 
مصرف مس��ئوالنه به مشتریان، تعهد در قبال منابع 
تجدیدناپذیر، مبارزه با رشوه و فساد و ناهنجاری های 

اجتماعی و اموری از این دست تعریف می شود.

مسئولیت اجتماعی بنگاهها را در ٥ دسته طبقه بندي 
میکنن��د. ای��ن مس��ئولیتها جوانب اصل��ي فعالیت 
و عملک��رد یک س��ازمان را در برگرفت��ه و فقط به 
کمکهای نوع دوستانه و امور خیریه خالصه نمیشوند. 
یک��ی از بازرترین این ابعاد که هم در ایران و هم در 
س��ایر جوامع از گستردگی بیشتری برخوردار است، 
مسئولیت اجتماعی شرکتی در توسعه جوامع محلی 
اس��ت که مواردی چون کمکهای خیریه استراتژیک 
شرکتها، داوطلبی کارکنان یا درگیر کردن کارکنان 
ش��رکتها در پروژه های توس��عه جوام��ع، داوطلبی 
ش��رکتی یا درگیر شدن بخش��ی از امکانات شرکت 
در پروژه های اجتماعی، مش��ارکتهای استراتژیک با 
سازمانهای عمومی و تاسیس بنیادهای خیریه را در 

بر میگیرد.

مس��ئولیت اجتماعی تنها در ارتباط با سازمانها 
معن��ا می یابد و ضمنا تنها به کمکهای مالی و مادی 
هم محدود نمیش��ود. ولی اگر کار خیری انجام شود 
که کارمندهای ش��رکت درگیر آن ش��وند و بخشی 
از مناب��ع و امکانات ش��رکت در آن کار صرف ش��ود 
 CSR ،و به اس��تراتژی ه��ای تجاری مرتبط باش��د
حس��اب میش��ود. به عنوان مثال وقتی یک شرکت 
تولیدکننده لوازم آرایش��ی و بهداشتی خاص بانوان 
ب��رای محصوالتش به نح��وی بازاریابی میکند که از 
محل س��ود، به تحقیق و تامین هزینه های درمانی 
نوعی س��رطان کمک میکن��د، کارش کمک خیریه 
صرف نیست و نوعی بازاریابی خیرخواهانه است. اما 
اگر همین ش��رکت به نهاده��ای خیریه کمک مالی 
صرف بکند،  CSR محس��وب نمیشود و این کار بر 
اساس عالقه شخصی مدیر شرکت انجام شده است.
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month raised its EPS forecast by 24 percent to 82 
cents a share. Pardis gets 92 percent of its revenue 
from the overseas and a stronger US dollar plus an 
increase in global prices caused Pardis to positively 
adjust its estimates four times this year.

It is interesting to see that price of natural gas, the 
main feedstock it gets from local re�neries, has 
been completely stable throughout the period.

Shiraz Petrochemicals [PSHZ], another urea 
producer, raised its EPS estimates by 136 percent 
because of better exchange rates and increase in 
sales volume. The company successfully increased 
its exports from 35 to 56 percent of sales. 

Re�neries to Adjust Selling Prices  
Stocks of main re�neries rose for the �fth consecu-
tive month on speculations that they soon will 
adjust selling prices o�ered to chemicals plants to 
better re�ect higher exchange rates. A 3.8 percent 
increase in gasoline prices (FOB Persian Gulf) also 
contributed in raising investors’ expectations. 

Car Makers Rise as Production Rebounds
The index of vehicles and auto parts rose 4.6 per-
cent in November after a dramatic swing of more 
than 20 percent in the prior two months. The car 
industry is hit by falling demand, rising costs, 
and liquidity squeeze but there are signs of im-

provements as well. An o�cial report this month 
showed a slight increase in production. The local 
foreign exchange market is also stablised. Finally, 
main carmakers made signi�cant progress to meet 
conditions set by the central bank in order to get 
�nancial aids.

Food Producers Erase Gains on Exports, 
Price Control
Stocks of food producers fell as the authorities 
put some limitations on exports of food products. 
Other market stabalising policies, like restriction 
on price increase, is another reason behind reduc-
ing expectations. In response, the index of foods 
ex. sugar fell 13.0 percent in November, eras-
ing most of 19.9 percent increase in the previous 
month. However, the index is still 26.2 percent 
high for 2012 while the underlying in�ationary 
pressures could eventually bring attentions back to 
this small-cap non-cyclical sector.

*E�ective exchange rate: 12260 Rials per USD.

Monthly changes in consumer price index (CPI) for the 
year ended in Oct 2012.

Overview
PAGE 3

Economy
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Overview
TSE Main Sectors  (Nov 2012)

INDEX 31-Nov Monthly
Change (%)

Year to 
Date (%)

Metallic Ores 10,236.70 16.3 81.2

Chemicals 2,053.20 7.7 93.2

Petro. Products 79,405.50 6.4 118.9

Vehicles 5,307.20 4.6 -23.9

Basic Metals 25,094.40 4.3 78.7

TEDPIX 32,339.50 4.0 32.5

Conglomerates 3,063.10 3.6 41.3

Cement 316.30 -0.5 38.4

Banks 289.10 -0.6 -6.9

Pharmaceuticals 1,348.00 -0.6 -8.2

Financial interme-
diation

644.80 -0.9 12.8

Real Estates 537.90 -1.4 13.5

Telecom 274.60 -5.2 -16.3

Foods ex. Sugar 1,052.40 -13.0 26.2

Crude Oil (WTI) 88.78 3.1 -10.4

Copper 7,952 2.8 5.5

EURUSD 1.2999 0.3 0.5

Global prices for comparison only 

In November 2012, the TSE All Share Index (TED -
PIX) rose 4.0 percent after 6.4 percent increase in 
the prior month. The index increased for the third 
consecutive month thanks to a rising trend in basic 
metals and chemicals sectors and a rebound in car 
industry. 

TEDPIX was hovering around 31000 for most 
of the month before breaking the resistance and 
climbing above 32000 in the �nal week. TED-
PIX ended November at a historical record of 
32339.50, bringing its 2012 total return to as 
much as 32.5 percent. Some investors think that 

recent improvements in global markets in addition 
to supports from some economic policies at home 
could even further bene�t the stock market.

Global Markets in a Better Shape despite 
Uncertainties in Advanced Economies
Investors expect no signi�cant change in mon-
etary supports from the Federal Reserve after 
Barak Obama beat the Republican’s candidate Mitt 
Romney in Nov 6 presidential elections. Recent 
economic reports also point to improvements in 
housing sector while concerns about employment 
and consumer spendings remain elevated. 

But undoubtedly, the main source of uncertainty 
for now is the ongoing negotiations between two 
parties to overcome the so-called �scal cli� which, 
if not addressed, could potentially stall the fragile 
growth or even push the economy into another re-
cession by eliminating 600 billion US dollars from 
the economy through the government spending 
cuts and tax increases.

Nevertheless, the recent increase in stocks and com-
modities indices around the world suggests that 

investors still bet on a last-minute deal.  In addition, 
good news from China, the second largest economy, 
overshadowed weak reports from other major 
economies, speci�cally from Japan and Euro-area. 

Domestic Policies to Support Production 
From the domestic point of view, o�cials showed 
more willingness to support national production.  
A special parliamentary commission recommend-
ed for more export rewards. A member of Tehran 
Chamber of Commerce also said that exporters are 
allowed to exchange foreign currencies with Rials 
at rates close to the uno�cial market. Imports of 
raw materials is also an important factor for many 
local industries and the good news is that the cus-
toms o�ce is to lower import tari�s to compensate 
for higher exchange rates.  

Basic Metals and Metallic Ores Advance 
After Stability in Prices
The index of Metallic Ores rose as much as 16.3 
percent in November, making it the best perform-
ing sector among the main TSE industries.  The 
index, which includes main iron ore producers, is 
in its �fth consecutive month of growth and its re-
turn exceeds 81 percent in eleven months of 2012.

Steel makers, to which the revenue of iron ore 
producers are linked, were �uctuating earlier this 
month as a slow decline in local steel prices put 
investors on hold. Stock prices started to rise again 
after buyers soon came back to the market and 
prices became stable.

It is also worth noting that steel market should 
be balanced by imports when a stronger dollar in 
recent months a�ected both price and demand. So 
the domestic production must �ll any gap between 
supply and demand. 

Finally, base metal producers bene�t from rising 

global prices. The semi-annual reports are encour-
aging too. A main copper producer, INCI [MSMI], 
raised its EPS forecast by as mush as 77 percent to 
11 cents a share while almost half of the forecast 
is realised in the �rst half of its �scal year. Metals 
& Mins [MADN] and Omid Investments [OIMC], 
two holdings with investments in minerals and 
basic metals, also raised their EPS forecasts by 38.2 
and 2.7 percent respectively. 

Chemicals Stocks Rise for the Seventh 
Month this Year
Stocks of chemicals producers rose 7.7 percent in 
November, capping the seventh month of increase 
in 2012. The sector however was in a defensive 
position as base prices for many products fell be-
tween 5 to 10 percent in Iran Mercantile Exchange 
(IME). 

Not all companies a�ected by the decline in local 
prices. Pardis Petrochemicals [PRDZ], a main urea 
and ammonia producer, is an example. Pardis this 

Based on market capitalization, Basic Metals and Me-
tallica Ores together comprise for half of Tehran Stock 
Exchange (TSE).

PAGE 2
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Overview
TSE Main Sectors  (Nov 2012)

INDEX 31-Nov Monthly
Change (%)

Year to 
Date (%)

Metallic Ores 10,236.70 16.3 81.2

Chemicals 2,053.20 7.7 93.2

Petro. Products 79,405.50 6.4 118.9

Vehicles 5,307.20 4.6 -23.9

Basic Metals 25,094.40 4.3 78.7

TEDPIX 32,339.50 4.0 32.5

Conglomerates 3,063.10 3.6 41.3

Cement 316.30 -0.5 38.4

Banks 289.10 -0.6 -6.9

Pharmaceuticals 1,348.00 -0.6 -8.2

Financial interme-
diation

644.80 -0.9 12.8

Real Estates 537.90 -1.4 13.5

Telecom 274.60 -5.2 -16.3

Foods ex. Sugar 1,052.40 -13.0 26.2

Crude Oil (WTI) 88.78 3.1 -10.4

Copper 7,952 2.8 5.5

EURUSD 1.2999 0.3 0.5

Global prices for comparison only 

In November 2012, the TSE All Share Index (TED -
PIX) rose 4.0 percent after 6.4 percent increase in 
the prior month. The index increased for the third 
consecutive month thanks to a rising trend in basic 
metals and chemicals sectors and a rebound in car 
industry. 

TEDPIX was hovering around 31000 for most 
of the month before breaking the resistance and 
climbing above 32000 in the �nal week. TED-
PIX ended November at a historical record of 
32339.50, bringing its 2012 total return to as 
much as 32.5 percent. Some investors think that 

recent improvements in global markets in addition 
to supports from some economic policies at home 
could even further bene�t the stock market.

Global Markets in a Better Shape despite 
Uncertainties in Advanced Economies
Investors expect no signi�cant change in mon-
etary supports from the Federal Reserve after 
Barak Obama beat the Republican’s candidate Mitt 
Romney in Nov 6 presidential elections. Recent 
economic reports also point to improvements in 
housing sector while concerns about employment 
and consumer spendings remain elevated. 

But undoubtedly, the main source of uncertainty 
for now is the ongoing negotiations between two 
parties to overcome the so-called �scal cli� which, 
if not addressed, could potentially stall the fragile 
growth or even push the economy into another re-
cession by eliminating 600 billion US dollars from 
the economy through the government spending 
cuts and tax increases.

Nevertheless, the recent increase in stocks and com-
modities indices around the world suggests that 

investors still bet on a last-minute deal.  In addition, 
good news from China, the second largest economy, 
overshadowed weak reports from other major 
economies, speci�cally from Japan and Euro-area. 

Domestic Policies to Support Production 
From the domestic point of view, o�cials showed 
more willingness to support national production.  
A special parliamentary commission recommend-
ed for more export rewards. A member of Tehran 
Chamber of Commerce also said that exporters are 
allowed to exchange foreign currencies with Rials 
at rates close to the uno�cial market. Imports of 
raw materials is also an important factor for many 
local industries and the good news is that the cus-
toms o�ce is to lower import tari�s to compensate 
for higher exchange rates.  

Basic Metals and Metallic Ores Advance 
After Stability in Prices
The index of Metallic Ores rose as much as 16.3 
percent in November, making it the best perform-
ing sector among the main TSE industries.  The 
index, which includes main iron ore producers, is 
in its �fth consecutive month of growth and its re-
turn exceeds 81 percent in eleven months of 2012.

Steel makers, to which the revenue of iron ore 
producers are linked, were �uctuating earlier this 
month as a slow decline in local steel prices put 
investors on hold. Stock prices started to rise again 
after buyers soon came back to the market and 
prices became stable.

It is also worth noting that steel market should 
be balanced by imports when a stronger dollar in 
recent months a�ected both price and demand. So 
the domestic production must �ll any gap between 
supply and demand. 

Finally, base metal producers bene�t from rising 

global prices. The semi-annual reports are encour-
aging too. A main copper producer, INCI [MSMI], 
raised its EPS forecast by as mush as 77 percent to 
11 cents a share while almost half of the forecast 
is realised in the �rst half of its �scal year. Metals 
& Mins [MADN] and Omid Investments [OIMC], 
two holdings with investments in minerals and 
basic metals, also raised their EPS forecasts by 38.2 
and 2.7 percent respectively. 

Chemicals Stocks Rise for the Seventh 
Month this Year
Stocks of chemicals producers rose 7.7 percent in 
November, capping the seventh month of increase 
in 2012. The sector however was in a defensive 
position as base prices for many products fell be-
tween 5 to 10 percent in Iran Mercantile Exchange 
(IME). 

Not all companies a�ected by the decline in local 
prices. Pardis Petrochemicals [PRDZ], a main urea 
and ammonia producer, is an example. Pardis this 

Based on market capitalization, Basic Metals and Me-
tallica Ores together comprise for half of Tehran Stock 
Exchange (TSE).
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2associations to the emirate.
Buamim thanked H.E. Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
UAE Vice-President and Prime 
Minister and Ruler of Dubai, for 
the unlimited support provided to 
the business community in Dubai. 
He lauded the wise leadership 
of the emirate which he said has 
encouraged and enhanced the 
competitiveness of Dubai businesses 
in the global arena.

The Director General said that 
the new decree will enable Dubai 
Chamber to attract a wide variety 
of global professionals under 
the Chamber’s latest initiative of 
opening up membership to overseas 
businesses in the near future.

Buamim said, “The new decree will 
help us strengthen our overseas 
presence which started with the 
opening of the first representative 
office in the Azerbaijani capital Baku 
recently and will be followed by offices 
in other parts of the world which will 
open up gate of opportunities for 
Dubai companies while enhancing 
their competitiveness in the global 
markets.”

He also said that the new decree will 
further enforce the leadership role 
played by Dubai Chamber since its 
inception in 1965 and will also enhance 
the role of the business councils and 
groups who can now better organise 
their work and increase the number 
of their members operating across a 

cross-section of economic sectors in 
Dubai.
On their part, heads of 41 business 
councils representing that many 
countries and working under the 
umbrella of Dubai Chamber voiced 
their gratitude over the new decree 
which will open new opportunities 
for them.

They further said that this new decree 
will help the overall economic growth 
of the emirate as they jointly thanked 
Dubai Chamber for making this 
possible through years of hard work 
and for the Chamber’s continuous 
liaison with the government 
authorities in putting across their case 
and in getting their issue addressed 
with the concerned authorities.

especially from the business councils 
and groups, which work closely with 
Dubai Chamber and play an important 
role in spreading the word in their 
respective countries for supporting 
Dubai’s bid to host Expo 2020. 
Their contribution to the emirate’s 
economic growth is immense, said 
Buamim.

Dubai now enjoys its reputation as a 
centre for international exhibitions, 
conferences and events and has the 
capability to host a global event like 
the World Expo and to make it a huge 
success.

This is now possible due to the 
emirate’s state-of-the-art hotels 
and hotel chains which are gearing 
up to cater to a wider taste while 
also enhancing its capacity to 
accommodate more delegates 
and tourists to the Expo, added 
Buamim.

In the meeting organized by Dubai Chamber of Commerce and Industry, 
in presence of H.E. Reem Al Hashimy, UAE Minister of State and H.E. 
Hamad Buamim, Director General of DCCI, IBC made public its road map 
supporting Dubai Expo 2020 initiatives starting from September 2012 
ending by November 2013, when the final draw will be made by the Bureau 
International des Expositions.

As a token if appreciation, IBC has initiated to this move to give more 
popularity and demonstrate the support from business community 
towards Dubai hosting this mega event which requires enormous collective 
efforts of private sector, international stakeholders and government both 
at bidding stage and later on during development phase.

IBC PRESENTED ITS 15 MONTHS PLAN TO 
SUPPORT DUBAI CANDIDACY FOR EXPO 2020; 
CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE.
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Dubai Chamber News

Buamim: The new decree 
will allow Dubai Chamber to 
attract international non-profit 
organisations and associations to 
the emirate

Dubai-UAE: H.E. Hamad Buamim, 
Director General, Dubai Chamber of 
Commerce and Industry, highlighted 
the Chamber’s enhanced role under 
the new decree issued by the Ruler 
of Dubai which he said will allow the 
non-profit organisation to better 

represent the business council and 
groups operating under its umbrella.
Speaking at the 4th quarterly 
roundtable meeting of the year 
attended by representatives of 
Dubai’s Business Councils and 
Business Groups at the Chamber 
premises recently, Buamim informed 
the gathering that the councils will 
now enjoy the status of legal entities 
which he said will provide a boost to 
the business sector in the emirate.
The Director General of Dubai 

Chamber further stated that the 
business councils and business 
groups will be recognised as legal 
entities and will be able to own 
and open new offices, issue visas, 
hire staff, open bank accounts and 
will get all the benefits enjoyed by 
commercial establishments.
He said the new decree grants Dubai 
Chamber additional responsibilities 
in promoting Dubai internationally 
and in attracting more international 
non-profit organisations and 

Dubai, UAE: With its idea of offering 
a crucial line of communication 
between the private and public 
sectors, the Dubai Chamber of 
Commerce and Industry organised 
Talk Expo 2020 at the Raffles hotel on 
Monday.

The networking meeting served as an 
open forum for the representatives of 
the business councils and groups to 
interact with H.E. Reem Al Hashimy, 
UAE Minister of State and Managing 
Director of Expo 2020 Dubai.

The meeting also shed light on the 
important role the private sector 
could play to support Dubai’s bid to 
host Expo 2020 as well as to make 
the business councils and groups, 
operating under the umbrella of 
Dubai Chamber, understand the 
economic benefits that will follow the 
winning of the bid for the country.
Said H.E. Reem Al Hashimy,  “I 

would like to note that this event 
is the culmination of an enormous 
collective effort of Dubai Chamber 
in reaching out to its members from 
the private sector and its international 
stakeholders to raise awareness of the 
UAE’s bid to host World Expo 2020 
and promote the economic value of 
engaging in the campaign.

“I take this opportunity to express my 
sincere appreciation to the Chamber’s 
pioneering role as a solid repository 
for the business community and for 
the enthusiasm and assistance in 
garnering their support,” she added.

In his welcome address, H.E. Hamad 
Buamim, Director General, Dubai 
Chamber, stated that it is the moral 
responsibility of the business 
community to support this national 
campaign which will bring business 
and promote growth in the country.
On its part, Dubai Chamber is 

utilising all its resources through its 
local, regional and global network 
of stakeholders and associates to 
generate support for the bid while 
also highlighting the competitive 
advantages enjoyed by the business 
community in Dubai.

Buamim further stressed that Dubai 
Chamber during its foreign visits 
as well as while receiving overseas 
delegations makes it a point to 
promote the advantages of Dubai 
by highlighting its leading economic 
sectors like trade, tourism, logistics 
and financial sectors and its world-
class infrastructural facilities. We 
also seek the delegations’ support in 
winning the bid for Dubai which will 
bring all round economic progress to 
the emirate, he said.
The Director General of Dubai 
Chamber informed the gathering 
about the Chamber’s efforts in 
mobilising support from its members, 

DUBAI CHAMBER HIGHLIGHTS ITS ROLE UNDER A NEW 
DECREE TO THE BUSINESS COMMUNITY

DUBAI CHAMBER MOBILISES ITS MEMBERS’ SUPPORT TO DUBAI EXPO 2020

 Talk Expo 2020 brings representatives of business councils and groups face to face with H.E. Reem Al Hashimy, UAE
Minister of State and Managing Director of Expo 2020 Dubai
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