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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.
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در بيستمين سالگرد تأسيس شورا آنچه بيش از پيش مورد پرسش است ميزان بلوغ 
اين سازمان و درجه انعطاف پذيري آن در تعامل با سطح گسترده مطالبات اعضا و جامعه 
بازرگانان و همچنين عملكرد آن در مواجهه با مسئوليت هاي اجتماعي پيش رو ميباشد، 

پرسش مهمي كه مديريت شورا را به چالش كشيده است. 

زلزله آذربايجان ش��رقي، مطالبات اجتماعي اعضا، جوانان و ش��وق مشاركت در امور 
جمعي، پيوندهاي بيروني شورا و لزوم تدوين خط مشي بلندمدت شورا، فقدان برنامه ميان 
مدت، لزوم بكارگيري رسانه هاي الكترونيكي، بانوان و توان مشاركت در نهادهاي مدني، 

فقدان سامانه بازخورد ساختارمند از اعضا، لزوم ايجاد انگيزه مشاركت بيشتر اعضا و ... از جمله چالش هايي بود كه در طول 
٢٠ ماه گذشته پيش روي هيات مديره و فعالن شورا قرار داشت.

آنچه را امروز بعنوان عصاره تالش هاي مجدانه، مشتاقانه و پيگيرانه فعاالن شورا ميتوان نام برد نهادسازي و نهادينه كردن 
فعاليت ها است، بدين معني كه هر يك از چالش هاي فوق نه تنها بخودي خود رها نشده است بلكه نهادي فعال متشكل از 

اعضا داوطلب شورا براي هم انديشي و راهكاريابي براي آن در شورا تخصيص يافته و يا تاسيس شده است.

مصوبه ١٢ نوامبر ٢٠١٢ هيات مديره دهم شورا كه اعضا را در ارائه مستقيم پيشنهادات، انتقادات و نظرات با حضور در 
جلسات هيات مديره مختار كرده است، نقطه آغازي است بر حركتي نو با محوريت شفاف سازي و پاسخگويي در شورا و طليعه 

دسترسي به افق هاي بلندي است كه بطور قطع در دسترس خواهد بود.

نظر به اهميت موضوع زلزله آذربايجان شرقي، كميته راهبري براي كمك رساني در شورا تشكيل شد كه بي ترديد از نظر 
اندوخته تجربه فعاليت هاي اجتماعي، ساختار سازي نهادهاي مدني و آگاه سازي و جهت دهي مسئوليت اجتماعي جامعه، 
چنانچه بي نظير نباشد، قطعا كم نظير است. كميته راهبري كمك رساني زلزله با تكيه بر توان نهادهاي مدني فعال در ايران 
نسبت به هم انديشي و برنامه ريزي اقدامات كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ساختاري اقدام نموده و اين مهم كماكان 

در جريان است. 

برگزاري نشست ماهانه شورا با محوريت "مسئوليت اجتماعي" از ديگر حركت هاي مؤثر در جهت آگاهي رساني و فرهنگ 
سازي اين مهم مي باشد، با بازنگري در اهداف و مسئوليت ها در جهان امروز سازمان ها و شركت های "منفعت محور" نيز 
نس��بت به بازتعريف "منافع جمعي" اقدام كرده اند و دامنۀ منتفعين از ش��ركت را  از سهامداران، كاركنان، مديران، سرمايه 

گذاران و ... به جامعۀ بزرگتر نيز كشانيده اند، اين نقش بي شك در نهادهاي مدني پررنگ تر و مسئوالنه تر مي باشد.

اعضاء محترم ش��ورا و خوانندگان گرامی

حمیدرضا حمیدی 
سردبیر

سخن سردبیر

فهرست
۴ /   اخبار شورا

8  /  میزگرد کمیته اجتماعی و هیات تحریریه نشریه شورا

۱۰  /  کاتالیزور توسعه اقتصادی

۱۲  /  اکسپو ۲۰۲۰،  پیوند اندیشه ها، آفرینش آینده 

۱۴  /  بریده نشریات اقتصادی 

۱۶  /  توقف واردات ۷۷ قلم کاالی لوکس و غیر ضرور 

۱۷  /  ژستهای رفتاری ) نظر شما چیست؟(

۱8  /  کاهش یا افزایش؟ چهره سودهای بانکی

۲۰  /  گاونر می خواهد و مرد کهن

۲۲  /  معرفی کتاب ایران در قرن ۱۵ / ۲۱

۲۴  /  زندگینامه برادران خیامی

۳۰  /  رویکرد نوین به بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی

۳۲  /  خرق پوسته شرکت تجاری در محاکم امارات عربی متحده
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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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شورا

تش��كل هاي مدن��ي در جايگاه واقع��ي خود، به 
عنوان نماين��دگان اقتصادي و اجتماعي بخش هاي 
مختل��ف جامعه، ميتوانند در مقام رابط ميان فعاالن 
اقتص��ادي و اجتماع��ي و دس��تگاههاي حكومت��ي، 
مش��اوران خوبي براي سياس��تگذاري ه��اي دولت 
باش��ند. واضح است كه اس��تقالل هرچه بيشتر اين 
نهاده��اي مدن��ي از گرايش ها و جن��اح بندي هاي 
سياس��ي، ضامن موفقيت ماموريت مهمي است كه 

بر عهده دارند.
در ايران به رغم وجود تجربه طوالني ١٢٨ ساله 
فعاليت تش��كل هاي اقتص��ادي، از جمله مهمترين 
آن ات��اق بازرگان��ي و صنايع و معادن اي��ران از ١٤ 
مردادم��اه ١٢٦٣، هنوز جايگاه اي��ن نهادهاي مهم 
مدني در عملكرد مناس��ب اقتصاد ملي به درس��تي 

درك نشده است.

در نظ��ام هاي اقتص��ادي امروزي ك��ه حاكمان 
سياس��ي، قدرت اقتصادي مهمي در اختيار دارند و 
با قانونگذاري و اعمال سياس��ت ه��اي پولي و مالي 
ميتوانند عملكرد همه فعاالن اقتصادي را تحت تاثير 
قرار دهند، مش��اهده ميكنيم كه در همه كشورهاي 
پيش��رفته، انواع انجمن هاي اقتص��ادي و اجتماعي 
از س��نديكاهاي كارفرمايي و اتاق ه��اي بازرگاني تا 
انجمن ه��اي گوناگون فعاالن و ذي نفعان اقتصادي 

نظ��ارت دارند و در مواردي طرف مش��ورت و حتي 
هم��كاري با دس��تگاههاي اجراي��ي و قانون گذاري 

حكومتي قرار مي گيرند.
موت��ور محرك��ه اي��ن حرك��ت ه��اي اجتماعي، 
نهادهايي بوده اند كه عالوه بر مداومت تاريخي، ريشه 
در فرهنگ، س��نت و ارزش هاي اجتماعي داشته اند. 
گرچه نهادمندي نهادهاي اجتماعي، مهم ترين نكته 
در ت��داوم تاريخي و عنصر حيات��ي در تاثيرگذاري بر 
تغييرات اجتماعي است، نميتوان از نقش مهم عنصر 
اصلي تر آن يعني تاثيرگذاران و فعاالن در اين نهادها 

غافل بود. 

ن��گاه به ٢٠ س��ال پيش��ينه و فعاليت ش��وراي 
بازرگاني ايرانيان-دبي نيز بيانگر آن است كه گر چه 
شورا با فراز و نشيب هاي بسياري مواجه بوده و دوره 
هاي آرام و پرتنشي را پشت سر گذارده است، ليكن 
همواره تالش داشته كه منشا تاثيرگذاري در عرصه 

اقتصادي و اجتماعي بوده باشد. 

به بهانه ٢٠ س��ال تالش مس��تمر ش��ورا در نظر 
داري��م تاريخ اين فعاليت ه��ا را ورق بزنيم كه بجاي 
خود قدرشناس��ي است از بزرگ زنان و بزرگ مردان 
اين عرصه اجتماعي، دايركتوري هاي ادواري ش��ورا 

زينت دهنده اين بخش نشريه مي باشند.

شوراي بازرگاني ایرانیان-دبي

بیـست سال تالش يـك نهاد مدنــي
دارا بوشهری

دایرکتوری سال۱۹۹۷ 

دایرکتوری سال ۱۹۹۸-۹۹
دایرکتوری سال ۱۹۹۹-۲۰۰۰

دایرکتوری سال ۲۰۰۲-۳
دایرکتوری سال ۲۰۰۶-۷

دایرکتوری سال ۲۰۰۸-۹ دایرکتوری سال ۲۰۱۰-۱۱
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پیام عضو هیات موسس و رياست هیات مديره 
دوره های اول تا پنجم شورا

جناب آقای دارا بوشهری

مدیر مسئول دایرکتوری ۱۳-۲۰۱۲ شورا

با سپاس از دريافت دايركتوری دوست دارم چند نكته در باره آن بنگارم.

شروع كنيم از روی جلد، پوستری است كه خواسته آنچه شورای بازرگانی ايرانيان دبی در ٢٠ سال كرده و راهی را كه پيموده و هدفگيريهای 
آنرا بگويد با پس زمينه ای از طراحی ايرانی با بكارگيری رنگها  و بخش��ی با طالكاری كه نش��انگر فرهنگ فاخر ايرانی اس��ت و آن برگ سبزها 

كه نشانی از زندگی دارد و صلح و بيان همه اينها در دوخط باز سبز، بگونه ای كارهای رضا عابدينی را ياد آور می شود.

بدرون كه می روی همه اينها را در زيباترين شكل می بينی باذوق و دقت برگهای جداكننده بخشها  با كاغذ يا مقوائی كه با نهايت ذوق و رنگبندی و 
تصوير های زيبا انتخاب شده ويا گزارش ١٢- ٢٠١١ كه بگونه ای متفاوت از آنچه رايج است ارائه شده است.

 خدمات گردانندگان شورا در ادوار گذشته بايادآوری از آنان ارج نهاده شده كه من بنوبه خود از آن متشكرم.

راهنمای اعضای شورا بگونه ها و سرفصل های گوناگون است كه به هر صورت يابنده را به خواسته اش می رساند.

معرفی های خوب از ايران و امارات، چاپ خوب و كاغذ مناس��ب كه گويای كار گروهی هماهنگ و س��ازمان يافته ای اس��ت از هيات تحريريه، 
طراحی و گرافيك، تيم اجرايی، بازاريابی، ويراس��تاری، دبيرخانه و مدير مس��ئولی كه هماهنگی چنين كار زيبا و كاملی را بعهده داشته است، 
كه اين اثر ارزنده را كه نشانگر سازمان يافتگی و جا افتادگی شورای ٢٠ ساله است با نهايت عشق و دقت و صرف وقت بخوبی نشان داده اند.

دستتان درد نكند و در ادامه راه همواره موفق باشيد.

 با احترام
 محمد نخجوان پور

٢٦ مهر ماه ١٣9١
١7 اكتبر ٢٠١٢

لوزان

رونوشت هيئت مديره محترم شورا
با قدردانی از همه كوششهای ارزشمندتان
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اخبار شورا

حضور محترم اعضاء شورای بازرگانی ایرانیان دبی
هیات مدیرۀ شورا در تاریخ ۱۲نوامبر ۲۰۱۲ مصّوبۀ ذیل را صادر نمود:

"در راستای بهره گيری بيشتر از نظرات، پيشنهادات و انتقادات اعضاء محترم شورا و ايجاد فضای جديدی از گفتمان متقابل در كنار فضاهای كنوني 
موجود در شورا همچون نشست های ماهانه، نشريۀ ماهانه، خبرنامۀ الكترونيكي، جلسات تخصصی و عمومی پرسش و پاسخ و وب سايت شورا، هيات 

مديرۀ دورۀ دهم شورا در تاريخ ١٢ نوامبر ٢٠١٢ مصوب نمود كه چنانچه اعضاء شورا جهت طرح موضوعات مورد نظر تمايل به حضور در جلسات هيات 
مديره را دارند، هر جلسه بخشی از زمان مقرر جلسۀ هيات مديره به اين مهم اختصاص يابد تا اعضا محترم بتوانند با حضور در جلسات به طرح و بحث 

نكات مورد نظر بپردازند.
اميد است اين رويكرد در بيستمين سالگرد تأسيس شورا موجبات رشد بيش از پيش شورا را فراهم آورد." 

بدين وسيله از اعضا محترم درخواست می گردد هر زمان نكاتی جهت طرح با هيات مديره در نظر دارند، به دبيرخانه اعالم فرمايند تا برنامه ريزی و در 
دستور كار جلسه هيات مديره قرار گيرد.

دبیرخانه شوراي بازرگاني ایرانیان-دبي

گزارش تصويری گردهمايی شورا در ماه سپتامبر
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سومین گردهمایی کارگروه جوانان شورای بازرگانی ایرانیان، روز یکشنبه ۲8 اکتبر با عنوان هویت در 
حرکت: ایرانی بودن خارج از "میهن" در مباحثه با "بهزاد سرمدی" برگزار شد

هويت در حرکت: ايرانی بودن خارج از میهن

 Behzad Sarmadi is a PhD Candidate of social anthropology at the University of Toronto. Having grown up in Dubai, this city is currently the focus
 of his dissertation research – in which he addresses issues relating to urban transformation, citizenship, and migration. He was recently a Visiting
Scholar at the Dubai School of Government (2010-2011), and has also instructed of courses at the University of Toronto and Seneca College Toronto

هدف اين ميزگرد، بررسی موضوع هويت و مهاجرت 
بود. بعضی از س��واالتی كه مطرح شدند بدين شرح 
بودند: مهاجرت چگونه هويت ملی را تحت تاثير قرار 
ميدهد؟ نقش شهروندی در احساس تعلق چيست؟ 
تمايز های اجتماعی كه در "ميهن" ش��كل گرفته اند 
چگونه در متن های مهاجرتی بازس��ازی می ش��وند؟ 
مزايات و موانع  مشتركی كه ايرانيان در دوبی تجربه 

می كنند چيست؟
بهزاد س��رمدی، كه ش��رح مختص��ری از بيوگرافی 

وی در انتهای خبر ارائه ش��ده اس��ت، با پايان يافتن 
تحقيقات ميدانی خود در حوزه جامعه ايرانيان مقيم 
ام��ارات عربی متح��ده، برای تكميل تأليف رس��الۀ 
دكت��رای خود به كانادا برميگردد. لذا، از فرصتی كه 
پيش از عزيمت ايش��ان داش��تيم بهره جس��ته و در 
كارگاه گفت و گوی بسيار ارزشمند شركت نموديم.

و  اجتماع��ی، سياس��ی  ابع��اد  به��زاد س��رمدی 
اقتصادی گس��ترش شهری دوبی را مورد تحقيق 

ق��رار داده اس��ت. بخش��ی از اي��ن تحقيقات بر 
گرو ه هاي��ی از مهاجري��ن ايران��ی، كه در رش��د 
دوب��ی به يك »ش��هر جهانی« تح��ت تاثير قرار 
گرفته اند، متمركز ش��ده اس��ت. در اين گزارش، 
وی يك��ی از راه هايی را كه گروه ه��ای مختلف 
ايراني��ان ب��ا يكديگر تعامل می كنن��د - از جمله 
رابطه مالكيت - مورد بررس��ی قرار داد. مباحث 
مطرح ش��ده در اين گزارش ب��ه موضوعاتی مثل 

هوي��ت ايرانی در متن مهاجرت پرداخته اس��ت.

جناب آقای فرید فتوره چی

احترام��اً، عط��ف به نامۀ مورخ هش��تم آبان 
١٣9١ جنابعالي مبني بر استعفا از هيات مديره 
شورا، بدينوس��يله از خدمات شايستۀ جنابعالی 
در مدت بال��غ بر پنج س��ال عضويت در هيات 
مديره دوره هاي هشتم، نهم و دهم شورا تشكر 

و قدردانی می گردد.

اميد اس��ت حال كه با توجه به مش��غوليت 
هاي كاري امكان مش��اركت و خدمت در هيات 
مديره را نخواهيد داش��ت، كم��اكان بتوانيم از 
حضور جنابعالي در بدنۀ شورا بهره مند گرديم. 

با احترام مجدد 
حمیدرضا حمیدی

در بيس��ت و هفتمين جلسه هيات 
مديره دهم ش��ورا مورخ ١٠ نوامبر 
٢٠١٢، پس از اعالم وصول استعفا 
جناب فري��د فتوره چ��ي از هيات 
مديره شورا و ضمن تشكر و قدرداني 
از خدمات ايشان طي مدت حضور 
در هي��ات مدي��ره و نياب��ت رئيس 
شورا، به اتفاق آرا جناب محمد علي 
عطاري فرد را به سمت نائب رئيس 

شورا انتخاب نمودند. 
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چگون�ه می بینید؟ ضرورت 
نقد در یک نه�اد اجتماعی 
در ش�ورا  چیس�ت؟ چقدر 

ظرفیت نقد داریم؟

در زمينۀ نقد خيلی كم كار 
كرده ايم و ظرفيت نقدپذيری 
در شورا بسيار كم است و بايد 
در اين جهت كار كنيم. هيات 
مديره و كميته ها می بايس��ت 
در جهت ظرفيت س��ازی برای 
پذيرش نقد ت��الش كنند. كار 
در نهاد مدني ميبايست با نقد 
همراه باش��د و بايد به روش��های 
مختلف و در فرصتهای مختلف 
در جه��ت ب��ه نقد ق��راردادن 
اركان، فعالي��ت ه��ا و برنام��ه 
ه��ای ش��ورا اقدام كني��م. نقد 
كردن و نقد شدن يكی از اصل 
كارگروهی اس��ت. احساس می 
ش��ود كه فضای نقد و بررسی 
فضای بازی نيس��ت و اگر هم 
نقد شود، در جهت اصالح امور 
در نظ��ر نم��ی آيد. ب��ه هنگام 
نقد می بايس��ت بستر زمان و 
موقعي��ت را در نظر گرفت كه 
در ش��رايط خاص، نق��د صرفاً 
متوجه نقاط ضعف و كاس��تی 
نبوده و موجبات تفّرق و افتراق 
را فراهم ني��اورد. نحوۀ طرح و 
بيان نقد نيز می تواند به خوبی 
ش��رايط پذي��رش آن را فراهم 
و يا خود موجب��ات مقاومت و 

عدم پذيرش گردد.

عملکرد کمیتۀ اجتماعی به 
عنوان یک�ی از کمیته های 
جدید ش�ورا با عم�ری ۱۸ 

ماهه چه بوده است؟

تاكنون ٢5 جلس��ۀ كميتۀ 
اجتماعی بطور مداوم تش��كيل 
شده است. دو جشن شب يلدا 
و مهرگان را اين كميته برگزار 
نموده اس��ت. تشكيل كارگروه 
جوان��ان از برنام��ه ای كميتۀ 
اجتماع��ی ب��ود كه ب��ه خوبی 
انجام ش��د و ادامه دارد. بحث 
ه��ای زيادی در خص��وص راه 
اندازی فعالي��ت های فرهنگی 
و ورزشی در دس��تور كار بوده 
اس��ت و بعضاً نهايی شده و به 

هيات مديره ارائه شده است.

پيشنهاد ارائۀ نقد بر عملكرد 
شورا توس��ط اعضاء در جلسات 
نشس��ت ه��ای ماهان��ه بعنوان 
س��خنان پي��ش از دس��تور نيز 
توس��ط كميت��ۀ اجتماعی طرح 
ش��ده اس��ت. جوان ب��ودن نهاد 
كميتۀ اجتماعی يكی از عواملی 
اس��ت كه با گذر زمان موجبات 
ش��كل گي��ری س��اختار كميتۀ 
همچني��ن  و  ش��ده  اجتماع��ی 
باعث ش��ناخت ظرفيت اعضاء و 
رس��يدن به تركيب ثابت كميته 

خواهد شد.

به عملکرد کمیتۀ اجتماعی چه 
نمره ای می دهید؟

گمان دارم بر اس��اس برنامۀ 
پنج سالۀ شورا كميتۀ اجتماعی 
عملك��رد قابل قبول��ی را دارد و 
نم��رۀ ٢٠ شايس��تۀ عملكرد آن 
می باش��د؛ ليكن در مقايس��ه با 
توان بالق��وۀ كميت��ه و آنچه می 
تواند باش��د نم��ره ١5 حاكی از 
وضع فعل��ی اين كميته اس��ت. 
در ابت��دا انتظ��ار م��ی رفت كه 
اس��تقبال بيش��تری از فعالي��ت 
ه��ای اجتماع��ی  گ��ردد، البته 
اينكه اعضاء به كميته وارد شده 
و آن را ت��رك می كنند و نهايتاً 
چند نفر محدود كار را به دست 
می گيرند مس��ئلۀ رايج در ساير 

كميته ها نيز هست.

ب�ر اس�اس گزارش نشس�ت 
کمیته کمیته های شورا ایجاد 
انگیزه یکی از موضوعات در 
شوراس�ت، کمبود انگیزه در 
مشارکت و فعالیت اعضاء در 
کمیت�ه هاي ش�ورا را چگونه 
ارزیاب�ی می کنی�د؟ چگونه 

ایجاد انگیزه کنیم؟

برخ��ی افراد ب��ا انگيزه های 
مختل��ف ب��ا ايده ه��ای مختلف 
عالقمند به مش��اركت در كميته 
ه��ا هس��تند. چنانچ��ه ظرفيت 
پذيرش اي��ن ايده ها در ش��ورا 
فراهم آيد عالقه و اشتياق ادامۀ 
همكاری با ش��ورا تداوم خواهد 
يافت و اگرنه ممكن اس��ت ضد 
انگيزه شود. برخی افراد احساس 
خالء و كمبود يكسری از فعاليت 
ه��ای اجتماع��ی را دارند كه در 

اخبار شورا
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2 ش��ورا بدنبال تحق��ق آنها می گردن��د. زمانی كه به 

عدم برنامه ريزی و ساختارمندی فعاليت ها در شورا 
روبرو گردند، موجبات دلس��ردی ايش��ان فراهم می 
آيد. با برنامه ريزی برای اجرای يك دس��ته اقدامات 
غي��ر معم��ول و خاص، اي��ن انگيزه ه��ا را می توان 
ترغيب كرده و زمينۀ جذب و نگهداش��ت داوطلبان 

را فراهم نمود. 

نگاه به ش��ورا بايد قدری متفاوت ش��ود؛ اينكه 
گمان كني��م تعدادی افراد پا ب��ه كار به كميته ها 
ملحق می ش��وند و كارهای اجرايی را به پيش می 
برند، تحق��ق نخواهد يافت. در نتيجه می بايس��ت 
س��ازمانی را درس��ت كنيم كه بتواند از تالش های 
اندك و فعاليت های جزء اعضاء برآيندی قابل قبول 
و كارآمد حاصل كند. نهادينه كردن امور در ش��ورا 
يكی از مهم ترين اتفاقاتی اس��ت كه می بايست به 
گونه ای قرار گيرد كه از كوچكترين ميزان فعاليت 
ب��ه بهترين نحو بهره گيری كرد. حتی كس��انی كه 
جلس��ات معدودی در يك كميت��ه حضور می يابند 
و آن را ترك می كنند نيز موجبات افزايش س��طح 
درك عمومی اعضاء از ش��ورا و فعاليت های آن می 
ش��وند كه اين به تدريج س��طح مطالبات اعضاء را 

ب��ال  ا م��ی ب��رد.

آیا می توانید بگوید چه س�طحی از فعالیتهای 
ش�ورا هم این�ک نهادینه ش�ده و چ�ه میزان 

وابسته به افراد است؟

پاس��خ به اين پرس��ش مشخص نيس��ت، ليكن 
اص��رار ما دركميته اجتماعی نه��اد محوری به جای 

فرد محوری است.

 برنامۀ پنج س�اله کمیتۀ اجتماع�ی را مکلف به 
ارائۀ برنامۀراهبردی و برنامۀ اجرایی ساالنه کرده 

است، چه سازمانی این برنامه را ارائه می کنید؟

در قالب بودجه س��االنه برنام��ۀ كميتۀ اجتماعی 
ارائ��ه گرديد كه ب��ه آن نيز پايبندي��م، ليكن برنامه 
ريزی جام��ع و راهبردی برای كميت��ه اجتماعی به 
س��اختار جوان اين كميته برميگ��ردد كه تصور می 
كني��م هنوز رش��د الزم فعاليت ه��ای اجتماعی در 
ش��ورا حاصل نگرديده است. گمان دارم ارتقاء سطح 
ارتباط��ات اجتماعی در آينده موجبات قوام بيش��تر 
فعالي��ت ه��ای اجتماعی خواهد ش��د كه يك پيش 

شرط و ضروريت اوليه است.

 آنچه در اساس��نامه ش��ورا در مورد اهداف شورا 
آمده اس��ت اين اس��ت كه ش��ورا با ه��دف و انگيزه 
توس��عه روابط تجاری و اس��تقرار و اس��تمرار روابط 
حس��نه و صميمي��ت بين اعضاء و حف��ظ و صيانت 
ش��ئون بازرگانی تشكيل شده است. بنابراين تمامی 
اقدامات اين شورا و كميته های مربوطه بايستی در 

راستای اين اهداف و انگيزه باشد. 
يعن��ی انگيزه ه��ای اجتماعی ش��ورا را درقالب 

مسئوليت اجتماعی سازمان ها در نظر بگيريم قابل 
ذكر اس��ت. از آنجا كه حتی س��ازمان ها و ش��ركت 
های منفعت محور نيز نس��بت ب��ه بازتعريف منافع 
اق��دام كرده ان��د و دامنۀ منتفعين از ش��ركت را از 
س��هامداران، كاركنان، مديران، سرمايه گذاران و ... 

به جامعۀ بزرگتر نيز كشانيده اند.

کمیت�ۀ اجتماع�ی بعن�وان متول�ي راه اندازی 
کارگروه بان�وان برای انجام این مهم چه برنامه 

ای دارد؟

در حال حاضر، نيرويی برای اين كار پيش بينی 
نش��ده است. گمان داريم نزديك شدن خانواده های 
شورا می تواند سرآغازی برای اين اتفاق باشد. در هر 
حال به نظر می رسد زمان الزم است تا اين فعاليت 
ها به بلوغ الزم برس��د تا سرمنش��آ قدم های بعدی 

اجتماعی همانند تشكيل كارگروه بانوان گردد.

در نشست کمیتۀ کمیته ها مطرح شد که شورا 
در ارائ�ۀ تصویری قابل قبول از جامعۀ ایرانیان 

موفق بوده است، با این بیان موافقید؟

نام ش��ورای بازرگانی ايرانيان دب��ی نامی مهم و 
معتبر اس��ت، اين بدليل پيش��ينۀ موف��ق بازرگانان 
ايران��ی در اين منطقه می باش��د و كمت��ر به دليل 
توفيق ش��ورا در ارائۀ اين تصوير می باش��د. در واقع 
اعتق��اد داريم تصميم به راه اندازی كميتۀ اجتماعی 
با اين منطق كه ارتباطات فرهنگی و اجتماعی پيش 
قراول حركت های اقتصادی بالقوه اس��ت، می تواند 

موفقيت های تجاری آتی را باعث شود.
ارتباطات تج��اری بين اعضاء و فيمابين اعضاء و 
س��اير ملل با فرهنگ های مش��ترك از نتايج ارتقاء 
س��طح ارتباطات فرهنگی و اجتماعی اس��ت. در هر 
حال قضاوت در مورد اينكه شورا در ارائۀ يك تصوير 
قابل قبول موفق بوده است يا نه احتياج به تحقيقات 
ميدانی دارد. بايد ش��اخص ارزيابی را تعريف كرده و 
در مقاط��ع مختلف ارزياب��ی كنيم و در صورت لزوم 

عملكرد خود را پيوسته اصالح نماييم.

در نشست کمیتۀ کمیته ها مطرح شد که تحلیل 
جامع�ی از جامعه ایرانی�ان در امارات ن�دارم، آیا 
کمیتۀ اجتماعی کاری در این خصوص کرده است؟

اين كار يك كار تخصصی و كارشناسی است كه 
ش��ورا می تواند در صورت لزوم با اس��تفاده از برون 
سپاری به سازمانهايی كه توان انجام اين مطالعات را 

دارند به اين اقدام دست بزند.

ش��ايد ما در شناخت اعضاء شورا نيز كمتر موفق 
بوده ايم. چه رسد به جامعۀ ايرانيان مقيم دبی.

اگر سوال را محدود كنيم به شناخت اعضاء شورا، 
شايد كماكان سوال مورد قبول و موجهي باشد.

کمیت�ۀ اجتماعی در ارتباط با ش�ناخت اعضاء 

ای�ده ها، نظرات و دیدگاه ه�ای آنان چه کرده 
است؟

اين مس��ئوليت محدود به كميتۀ اجتماعی نيت 
و تمامی اركان ش��ورا به نوبۀ خود مسئوليتی در اين 

زمينه دارند.
يكی از مشكالت مادر شورا نبود آمار و اطالعات 
درس��ت اس��ت. چنانچه دبيرخانه روی اين موضوع 
متمركز ش��ود كه پايگاه اطالعات كاملی از اعضاء و 
خانواده ها تدارك گردد، حداقل اطالعات ساختاری 
در ارتباط با خانواده شورا در اختيار خواهيم داشت.

کمیت�ۀ اجتماعی چ�ه برنامه ای ب�رای ارتباط 
ش�ورا در بیس�ت س�الگی با سایر ش�وراهای 
بازرگانی در دبی و ش�وراهای بازرگانی ایرانیان 

در سایر نقاط دنیا در دستور کار دارد؟

هن��وز اقدام��ی در اين خصوص توس��ط كميتۀ 
اجتماعی صورت نگرفته است.

کمیت�ۀ اجتماع�ی در ب�روز و ظه�ور رس�الت 
خویش چه س�هم خواهي از رس�انه های شورا 

نموده است؟ چه برنامه دارد؟

اي��ن موضوع خيلی مهم اس��ت كه قابل طرح در 
كميتۀ اجتماعی اس��ت و می بايس��ت برنامه ريزی 

مناسب برای آن صورت گيرد.

در فرهن�گ س�ازی مش�ارکت در مس�ئولیت 
اجتماع�ی چه بهره ای از رس�انه ه�ا می توان 

گرفت؟

در ح��ال حاضر در نش��ريه س��رويس اجتماعی 
وجود دارد كه اقدام به نش��ر مطالب مرتبط به امور 

اجتماعی دارد.
اگ��ر بتوانيم فصلی را جه��ت اين مهم اختصاص 
دهيم بس��يار كارس��از خواهد بود. هم اينك فعاليت 
ه��ای پراكنده ای در اين بخش صورت می گيرد كه 
جای برنامه ريزی و اقدام گسترده ای دارد. پيشنهاد 
می گردد بخش��ی جهت اعضاء برای طرح س��واالت 
حقوقی و دريافت پاس��خ های كارشناسانه در نشريه 

ايجاد شود.
ش��ورا می توان��د در جل��ب مش��اركت اعضاء با 
استفاده از رسانه های فعلی بسيار بهره گيرد. يعنی 
با طرح اين دو سوال مهم كه ما در رسانه های شورا 
چه می خواهي��م بگوييم كه ديگ��ران نمی گويند؟ 
س��وال دوم اينك��ه خواننده يا مخاطب اين رس��انه 
دنبال چيست؟ كه اگر نشريه چاپ نگردد سرگردان 
می ش��ود؟ با پاس��خ به اين دو پرسش راهبرد ما در 

رسانه ها روشن می گردد. 

در خاتمه كميته اجتماعی ضمن قدردانی از اين 
ميزگرد آمادگی خود را برای نشست های ديگری در 

اين قالب اعالم نمود.
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صرف نظر از س��ابقۀ تاريخی تشكل ها در ايران، 
تش��كل های صنف��ی در دوران نوي��ن اقتصاد ايران 
سابقه ای حدود ٦٠ ساله دارند و به رغم اين قدمت 
و س��ابقه هنوز نقش خويش را در مجموعه مبادالت 
و رواب��ط اجتماعی و اقتصادی، آن ط��ور كه انتظار 
م��ی رود، ايفا نمی كنند. عوامل��ی كه مانع حضور و 
توس��عۀ اينگونه نهادها شده است، بيشتر ريشه های 

اقتصادی و فرهنگی دارند.

تعریف تشکل های اقتصادی
در دنيايی ك��ه افراد عالئ��ق و نيازهای متفاوت 
خود را در بس��ياری از موارد همس��و و مشترك می 
يابند و ضرورت دخالت بخش های مختلف از جمله 
صنعتگران در پيگيری عالئق و منافع مش��ترك آنها 
آش��كار می ش��ود، تش��كل های داوطلب اقتصادی 
قابليت همس��و ك��ردن نيازه��ا و عالئق��ی را دارند 
كه به هدفی مش��ترك ختم می ش��ود و به صورت 
خودج��وش و داوطلبانه توس��ط گروه��ی از فعاالن 
اقتصادی حقيقی و حقوقی تش��كيل ش��ده و اهداف 
غير انتفاعی و غير سياس��ی را به نحو مسالمت آميز 

پيگيری می كنند.
اهميت تش��كل های اقتصادی، در پاس��خگوئی 
به نيازهای عمومی و كارك��رد متنوع آنان از رفاه تا 

توسعه است.
تش��كل ه��ای اقتص��ادی صنعتی ك��ه مدافعان 
س��اختارهای اقتصادی، اجتماعی و سياس��ی جامعه 
هس��تند، در مورد مس��ائل مربوط به سياستگذاری، 
رهيافت��ی مثبت و در تعامل با دول��ت را پذيرفته و 
در پی آن هس��تند تا قدرت رقابت صنعتی كشور را 

افزايش دهند.

تعاريف گوناگونی برای تش��كل های غيردولتی از 
جمله در حوزۀ اقتصادی ارائه ش��ده اس��ت. در رايج 

تري��ن تعري��ف ويژگی ه��ای زير برای تش��كل های 
اقتصادی پذيرفته شده است:

١- غير سياسی باشند
٢- غير انتفاعی باشند
٣- غيردولتی  باشند
٤- داوطلبانه باشند.

5- در مقابل اهداف مندرج در اساس��نامه پاس��خگو 
باشند.

آنها م��ی توانند واس��طۀ بين بخ��ش خصوصی 
غيردولتی و دولت باشند و دولت را در اجرای برنامه 
های توس��عه ياری دهند. توسعۀ پايدار با همراهی و 
دخالت تمامی ذی نفعان در حوزۀ خصوصی )بازار(، 

حوزۀ عمومی )دولت( و جامعه حاصل می شود.

اه�داف، وظای�ف و رس�الت های تش�کل های 
اقتصادی

تش��كل های اقتصادی صنعتی جامعۀ مدنی كه 
مدافعان ريش��ه دار ساختارهای اقتصادی، اجتماعی 
و سياسی جامعه هستند، در مورد مسائل مربوط به 
سياس��تگذاری، چه در سطح جهانی و چه در سطح 
ملی، رهيافت پويا، مثبت و سرشار از تعامل با دولت 
را پذيرفت��ه و در پی آن هس��تند ت��ا از طريق ارائۀ 
خدمات تخصصی گستردۀ خود در زمينه هايی چون 
كيفيت، بهره وری، انرژی، محيط زيست، تكنولوژی، 
آم��وزش و ... كارايی و قدرت رقابت صنعتی كش��ور 
را افزايش دهن��د. آنها همچنين تالش خواهند كرد 
تا به عنوان يك ش��هروند س��ازمانی، ابتكارات عمده 
ای در زمينۀ ش��هروندی سازمانی ارائه كنند و نقش 
اجتماعی يك ش��ركت يا سازمان تجاری را به عنوان 
يك ش��هروند م��ورد بررس��ی قرار دهن��د. با چنين 
نگرشی است كه تش��كل ها دارای اهداف، وظايف و 

رسالت هايی خواهند بود كه برخی از آنها به شرحی 
است كه در زير می آيند:

• فراه��م آوردن زمين��ه های الزم ب��رای ارتقای 
سطح فرهنگ كشور و كمك به تدوين استراتژی ها 

و تعيين ساسيت های صنعتی كشور
• حرك��ت در جهت جهانی كردن صنعت ايران و 

ادغام در اقتصاد جهانی
• كمك به توس��عۀ صنعتی ايران و افزايش نقش 
و س��هم صنعت در توليد، اشتغال، درآمد ملی و رفاه 

مردم جامعه
• كوش��ش برای فراه��م آوردن زمينه های الزم 
برای مشاركت در پيشبرد اهداف صنعت و همكاری 

و تعامل صميمانه و نزديك به دولت
كشور در شرايطی قرار دارد كه بيش از هر زمان 
ديگر به بسيج همگانی و همساز كردن توانايی های 
بالق��وه در عرص��ۀ اقتصادی ني��از دارد. برای حضور 
م��ردم در فعاليت ه��ای اقتصادی ض��رورت دارد از 
فضای موجود در راس��تای توسعۀ  اقتصاد ملی بهره 

بيشتری گرفته شود

• كمك به گس��ترش ارتباطات خارج از كش��ور 
برای انتقال ايران به تعالی در سطح جهانی

• ارتقای س��طح همكاری ه��ای علمی و مفاهمه 
آميز با سازمان های همتای بين المللی.

• گس��ترش ارتباط با صناي��ع و رهبران اتحاديه 
ه��ای كارگ��ری، دولت، س��ازمان های غي��ر دولتی 

)NGO( و سازمان های بين المللی
• كمك به ارتق��ای درك جامعه از نقش صنعت 
در تقويت بنيۀ اقتصادی، سياسی، اجتماعی، علمی، 

فناوری و كشور
• تالش در راس��تای افزاي��ش صادرات صنعتی و 
خدمات فنی و مهندس��ی و بهره گيری از روابط بين 

نهاد مدنی

در س��ال 1263 خورش��یدی با پیگیری و تالش مرحوم حاج محمد حس��ن امین الضرب مجلس وکالی تجار ایران متش��کل از اعضای مجالس 
وکالی تجار ش��هرها تش��کیل ش��د که بعدها در س��ال 1308 مراکزی با عنوان اتاق تجارت در شهرهای کش��ور به فعالیت خود ادامه داد که 
رئیس التجار وقت در امور صنعتی و بازرگانی مورد مشورت حکام محلی و دولت بودند. فعالیت این مراکز بعدها با عنوان اتاق بازرگانی 
و صنای��ع و مع��ادن ش��کل قانونی ب��ه خود گرفت. در حال حاض��ر افزون بر این، اتاق بازرگانی مش��ترک که تحت حمایت و پوش��ش اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شدند، در امر تسهیل روابط بازرگانی بین کشورها ایفای نقش می کنند.

برگرفته از کتاب "از مجلس وکالی تجار تا اتاق ایران"

کاتالیزور توسعۀ اقتصادی

محسن خلیلی عراقی
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كشور
• ت��الش در جهت تفويض اختيار و مس��ئوليت 
س��ازمان های دولتی درخصوص برنامه ريزی و امور 
اجرايی به تش��كل های صنعتی، علمی، حرفه ای و 

صنعتی
• كمك به توسعۀ بخش خصوصی و تقويت نقش 

آن در اقتصاد ملی
• تالش در جهت استفاده بهينه از منابع موجود 

با توجه به نيازهای نسل آيندۀ كشور
• تالش در جهت دستيابی به بازارهای جديد

• كمك به توس��عۀ مديريت كارآفرينی و افزايش 
بهره وری

• كمك به ايجاد نهادهای مالی و ش��ركت فعال 
در بازار سرمايه

• كم��ك به باال بردن كيفي��ت تحصيالت فنی و 
توسعۀ مهارت ها و آموزش ها

• مش��اركت و همكاری با س��ازمان های مصرف 
كنندگان

• تالش در جهت انتقال تجارب مربوط به بهترين 
روش ها، منابع و اطالعات در ميان شركت های عضو

• برگزاری جلس��ات كارآم��وزی، ايجاد آگاهی و 
تشكيل كارگاه های آموزشی

• تالش در جهت تسهيل سرمايه گذاری خارجی
• پذي��رش برخی وظايف اجرايی دولت كه منجر 
به كوچك شدن آن وكاهش هزينه های عمومی می 

شود.
• ت��الش در جهت كاهش وابس��تگی بنگاه های 

اقتصادی به دولت و امكانات دولتی
• كمك به ايجاد روحيۀ متكی به اعتماد به نفس 

و كارآفرينی در مديران بنگاه های اقتصادی
• آگاه��ی دادن ب��ه اعضاء در خص��وص آخرين 

پيشرفت های علمی و تكنولوژيكی
• ايجاد بانك های اطالعاتی گوناگون

• ت��الش در جه��ت ارتق��ای كيفي��ت كاالها و 
خدم��ات به منظور رقابت پذيرت��ر كردن توليدات و 

توانا ساختن بنگاه های اقتصادی در عرصۀ جهانی
• آش��نا ك��ردن اعض��اء با ه��دف های توس��عه 
اقتصادی ملی و تشريح سياست ها و استراتژی های 

توسعه برای آنها
• ارش��اد و هدايت س��رمايه گ��ذاران در انتخاب 
رشته فعاليت ها برای س��رمايه گذاری و جلوگيری 

از هدر رفتن منابع اقتصاد ملی
• تروي��ج فرهنگ مل��ی در زمينه های احترام به 
كار، قناع��ت و صرفه جوي��ی، خدمت به مردم از راه 
افزاي��ش عرضۀ كاالها و خدمات مطلوب و نيز ايجاد 

روحيۀ صداقت و صميميت در كار

اصل مشارکت پذیری
به تعبير بس��ياری از انديش��مندان، مشاركت به 
قدمت تاريخ بش��ريت پيش��ينه دارد؛ چرا كه نظر و 
عمل مش��اركت در بطن هر جامع��ه و در مفاهيمی 
چون وابس��تگی، اتح��اد، همكاری، انجم��ن و مانند 
آنها نهفته اس��ت. درگيری ذهنی و عاطفی اشخاص 

در موقعيت گروهی اس��ت كه آن��ان را بر می انگيزد 
تا برای دس��تيابی به هدف ه��ای گروهی يكديگر را 
ياری دهند و در مسئوليت كار شريك شده و موارد 
اساس��ی درگير ش��دن و ياری دادن را پذيرا شوند. 
ف��رد ابتدا از لحاظ ذهنی و عاطفی درگير می ش��ود 
و س��پس اقدام به فعاليت می كند. به عبارت ديگر، 
ياری دادن حاصل نوع انگيزش��ی است كه فرد را در 
جهت كمك به ديگران قرار می دهد. اين نكته واژه 

مشاركت را از موافقت جدا می سازد.

در مشاركت سياسی قدرت برای دخالت گروه ها 
در توليد و ارتقای فرهنگ است. مشاركت اجتماعی 
دخالت داوطلبانه، آگاهانه و مس��المت آميز اعضای 

يك جامعه در حصول به توسعه است.
تش��كل های صنعتی از جمله بسترهای پيگيری 

مشاركت های اجتماعی است.

مختصات روانی- شخصیتی در تشکل گرایی
در فرآيند توسعه، شخصيت، ذهنيت و الگوهای 
رفتاری انسان ها بايد دچار تحول شود. مجموعۀ اين 
تحوالت باعث پديدار ش��دن انسانی می شود كه به 
بهترين وجه قادر اس��ت در جامعه ای پيچيده و در 
ح��ال تحول، از عهدۀ نقش هايی كه به او محول می 
ش��ود، برآيد. اين تحول يا ويژگی ها را می توان در 

عبارت زير توصيف كرد:

انسان توس��عه يافته صنعتی تشكل گرا و دارای 
فرهنگ تش��كل گرايی، انسانی است كه آن دسته از 
صفات، مهارت ها، شايس��تگی ها، نگرش ها، ارزش 
ها، ش��يوه های تفكر و الگوهای رفتاری را دارا باشد 
كه ب��رای فعاليت كارا و اثربخ��ش در نظام پيچيده 

جامعۀ صنعتی مناسب است.

ويژگی هايی كه به آن اشاره می شود برای تمام 
سطوح جامعه صنعتی ضروری است:

• تمايل به پيشرفت و نوآوری
• انعطاف پذيری ذهنی

• روحيۀ كارگروهی
• مشاركت اجتماعی

• مشاركت روانی و همدلی
• مشاركت اقتصادی
• مشاركت ارتباطی

• برتری فضايل و انگيره های اجتماعی بر انگيزه های 
فردی

• ذهنيت آينده نگر
• اعتقاد به يادگيری مداوم

• احساس مفيد و موثر بودن
• ات��كا به نفس و اس��تقالل در تصميم گيری ها 

همراه با مشورت و نظرخواهی
• زمان آگاهی

• توسعۀ  هوش احساسی كه مقوله ای پراهميت 
و نوين و تحول آفرين در علم لست.

همزمان با نكوداشت يكصد و بيست 
و هشتمين سال تأسيس اتاق بازرگاني و 
صنايع و معادن ايران و با هدف گردآوري 
تالش هاي كارآفرينان برجس��ته ايران و 
نق��ش اثرگذار آن��ان بر فرآيند توس��عه 
ارزن��ده  از كت��اب  اقتص��ادي كش��ور 
"از مجل��س وكالي تجار تا ات��اق ايران" 

رونمايي شد.

امروز بازخواني تاريخ بخش خصوصي 
و اس��تفاده از ١٢٨ سال تجربه اي گران 
بها، ضرورتي است كه ما را بطور مداوم از 
حركت به سوي تجارب منفي بازداشته و 
به س��وي افق هاي جديدي از مناسبات 
اقتص��ادي رهنمون مي ش��ود. از همين 
رو، اين بازخواني، ضرورتي مستمر است، 
بويژه آن كه هنوز ابعاد ناشناخته و وجوه 
مبهمي از تاثيرگذاري اتاق ايران و نقش 
آن در ح��وزه هاي مختل��ف اقتصادي و 
اجتماعي، وجود دارد. بازخواني اس��ناد و 
تالش براي درك فعالي��ت هاي اتاق در 
دوره هاي مختلف، قطع��ا تجاربي از راه 
حل هاي گوناگون را در اقتصاد كش��ور، 

به ما نشان خواهد داد.

نكوداشــت يكصد و 
بیست و هشتمین سال 
تأسیس اتاق بازرگاني 
و صنايع و معادن ايران
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نمایشگاه جهانی - تاریخچه 
نمايش��گاه جهان��ی يك��ی از قديم��ی ترين و 
بزرگترين رويداد های بين المللی است و هر پنج 
سال يك بار و به مدت شش ماه  برگذار می شود. 
اين رويداد از لحاظ تاثير فرهنگی و اقتصادی بعد 
از جام جهانی فوتبال و المپيك، س��ومين رويداد 

بزرگ جهانی محسوب می شود.

نمايش��گاه جهانی از ١٦٠ سال پيش تاكنون 
برگزار می شود و هدف اصلی آن سهيم شدن در 

دانش، آموزش و همكاری است.
آخرين »اكس��پو« در س��ال ٢٠١٠ در ش��هر 
شانگهای چين برگزار ش��د و نزديك به دويست 
ش��ركت كننده داشت كه دولت ها، سازمان های 
بي��ن المللی، گروه های جامعه مدنی و ش��ركت 

های بزرگ را شامل می شد.
شهر ميالن در ايتاليا ميزبان نمايشگاه بعدی 
در س��ال ٢٠١5 خواه��د بود كه طب��ق معمول 

حداكثر بمدت شش ماه بر پا خواهد ماند.

دفتر نمایشگاه های بین المللی )بی آی ای( 
دفتر نمايش��گاه های بين المللی يك سازمان 
»مي��ان دولتی« اس��ت كه مس��ؤليت نظارت بر 
تعيي��ن زمان برگزاری، قرعه كش��ی، انتخاب ، و 
س��ازماندهی نمايشگاه های جهانی و بين المللی 

را بر عهده دارد.

اين س��ازمان با امضاء يك قرارداد بين المللی 
در س��ال ١9٢٨ در ش��هر پاريس به وجود آمد و 
حقوق و مسؤليت های سازماندهنده ها و شركت 
كننده های »اكس��پو« را تعيين كرد. نقش »بی آی 
ای« نظ��ارت بر امور به منظور اطمينان از اجرای 
قرارداد است. »بی آی ای« به عنوان هيأت اداره 
كننده نمايشگاه ها، يك س��اختار نظارت كننده 
برای اي��ن رويداد معتبر جهان��ی ايجاد می كند. 
وظيف��ه »بی آی ای« حفظ يكپارچگی و كيفيت 
نمايشگاه ها ست به نحوی كه پيوسته به آموزش 

مردم ياری رسانده و مش��وق نوآوری در خدمت 
پيشرفت انسان باشد.

نمايش��گاه ها نه تنها بايد معياری باشد برای 
پيش��رفت انسان در يك حوزه مشخص بلكه بايد 
نقشه راهی نيز برای حركت رو به جلو ارايه دهد. 
و » بی آی ای« می كوش��د كه اين امر را محقق 

سازد.
»بی آی ای« در پاريس مس��تقر است و ١٦٠ 

كشور در آن عضويت دارند.

تاریخچه ش�رکت امارات متح�ده عربی در 
نمایشگاه بین المللی

ام��ارات متح��ده از س��ال ١997  عضو دفتر 
نمايشگاه بين المللی است.

در ماه فوريه س��ال ٢٠١٢ امارات متحده يك 
سهميه در كالج كميسرهای نمايشگاه بين المللی 
در شهر يوسو دركره جنوبی به دست آورد.  كالج 
كميس��ر ها به نمايندگی از شركت كنندگان در 
نمايشگاه با س��ازمان دهنده های نمايشگاه برای 

روز دوم نوامبر 2011 دبی با ارایه یک طرح پیشنهادی به دفتر بین المللی نمایشگاه )بی آی ای( در پاریس  نامزدی  خود را برای برگزاری  اکسپو یا 

نمایشگاه جهانی  2012 اعالم کرد.به این ترتیب امارات متحده عربی پنجمین کشوری است که برای کسب میزبانی این رویداد بزرگ جهانی به 

رقابت می پردازد. 

چهار شهر دیگر نامزد برگزاری اکسپو 2012 نیز هر کدام با شعار خاص خود به میدان آمده است:

1 ( آیوتایا،  تایلند – تعریف تازه ای از جهانی شدن: زندگی متوازن، زیست  پایدار 

2 ( ازمیر،  ترکیه – راه های تازه به سوی دنیای بهتر. بهداشت برای همه

3 ( یکاترینبورگ،  روسیه – اندیشه جهانی 

4 ( ساوپاولو،  برزیل – نیروی کثرت، هماهنگی برای رشد

پیوند انديشه ها، آفرينش آينده
اکسپو 2020 

دبی، امارات متحده عربی کاندیدای میزبانی

نهاد مدنی

مترجم: جمال نیک نژاد
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می كند.

حضور غرفه امارات در نمایشگاه 
های گذشته به ترتیب زیر است:

قبل از تش��كيل ام��ارات متحده 
عرب��ی ، ام��ارت ابوظبی  در س��ال 
١97٠ درنمايش��گاه اوزاكای ژاپ��ن 

شركت داشت.
سه ويا، اسپانيا در سال ١99٢

ليسبون، پرتقال در سال ١99٨
هانوفر، آلمان در سال ٢٠٠٠

ش��انگهای چين در سال ٢٠١٠ 
در نظ��ر س��نجی انج��ام ش��ده   –
توسط دانش��گاه جياو تونگ، يكی از 
معتبرترين دانش��گاه های شانگهای، 
نش��ان دادكه غرفه ام��ارات محبوب 
تري��ن غرف��ه در ميان ١٨9 كش��ور 
ش��ركت كننده در نمايشگاه  ٢٠١٠ 
بوده اس��ت. اي��ن غرف��ه ٣موفق به 
درياف��ت جايزه ديگر ني��ز از آمريكا 
ش��د كه يكی از آنها بخاطر بهترين 
مهندسی س��اختمان بود. فيلمی كه 
در غرفه ام��ارات به نمايش در آمده 
بود برنده ٣ مدال طال از جش��نواره 

فيلم نيويورك شد.

در ماه فوريه امسال كشور امارات 
در مي��ان دوازده كش��وری ب��ود كه 
پروانه س��اخت غرفه كشورخودشان 
در نمايش��گاه يو سو در كره جنوبی 

را به دست آوردند.

پیش�نهاد برگ�زاری نمایش�گاه 
۲۰۲۰ در امارات متحده

زمانبندی رویدادها:
٢7 فوري��ه – يكم مارس ٢٠١٢  
اولين بازدي��د دبير كل "بی آی ای" 

از شهر دبی
١١ و ١٢ ماه ژوين ٢٠١٢   يكصد 
و پنج��اه يكمين مجمع عمومی "بی 

آی ای"
نوامب��ر ٢٠١٢   ضيافت عصرانه 
دبی در ش��ب اول از يكصد و پنجاه 
و دومين جلس��ه مجمع عمومی در 

پاريس
تحوي��ل    ٢٠١٢ دس��امبر   ١5

پرونده پيشنهاد شركت در مسابقه
 ژانوي��ه – آوري��ل ٢٠١٣  اعزام 

گروه تحقيق "بی آی ای" به دبی
  ٢٠١٣ م��ه  م��اه   ٣٠  –  ٢٨

سمپوزيوم دبی
نوامب��ر ٢٠١٣  مراس��م معرفی 

نهايی و رای گيری برای نمايش��گاه 
٢٠٢٠ در يكصد و پنجاه و چهارمين 

جلسه مجمع عمومی 

موضوع 
نمايش��گاه های جهانی هر كدام 
با يك  ش��عار ي��ا موض��وع انتخابی 
مش��خص می ش��وند. اين شعار بايد 
مضمونی گس��ترده و جهانی داشته 
باشد و مضمون آن برای كل بشريت 

حايز اهميت باشد. 

ش��عار انتخابی دبی برای اكسپو 
٢٠٢٠ اين است: "پيوند انديشه ها، 

آفرينش آينده".

مضم��ون اصل��ی  اي��ن ش��عار، 
يعنی ايجاد مش��اركت،  پيشنهادی 
ب��ا ارزش وكليدی برای نمايش��گاه 
٢٠٢٠ اس��ت. بع��الوه، اين مضمون  
همس��وی با مالك های  فرهنگی و 
س��ازمانی نمايشگاه جهانی است كه 
از زم��ان نمايش��گاه لندن در س��ال 
١٨5١ زمين��ه ای را فراه��م آورده 
اس��ت كه جهانيان را برای رس��يدن 
به نوآوريهای مبتكرانه، پيش��رفت  و 
كثرت فرهنگی در ط��ول يك دوره 

شش ماهه به هم پيوند می دهد.

محل احداث نمایشگاه
محلی كه برای نمايشگاه ٢٠٢٠ 
در دب��ی در نظر گرفته ش��ده مركز 
تجاری دبی واقع در جبل علی است 
كه وس��عت آن بالغ ب��ر ٤٣٨ هكتار 
و در حاش��يه جنوب غرب شهر دبی 
ق��رار دارد. اي��ن محل ك��ه از دبی و 
ابوظبی فاصله يكسانی دارد در كنار 
فرودگاه بين المللی جديد ال مكتوم 
واقع اس��ت كه تا سال ٢٠٢٠ بروی 
پرواز های مس��افری گشوده خواهد 
شد و توسط قطار پرسرعت جديدی 
به فرودگاه فعلی دبی متصل خواهد 
شد. مركز تجاری جبل علی به شبكه 
مت��رو دب��ی و راه آهن پيش��نهادی 
موس��وم به شبكه ريلی اتحاد خواهد 

پيوست.

بندرجبل علی  پان��زده دقيقه با 
زمين اكسپو دبی فاصله دارد. اين امر 
برای شركت كنندگان )كه ميبايست 
مصالح و لوازم مورد نياز برای احداث 
غرفه ها يش��ان را به محل نمايشگاه 
حم��ل كنند( و نيز بازديد كنندگان، 
مزيت مهمی محسوب می شود.     



www.ibc.aeibc@emirates.net.ae 14CELEBRATING 20th ANNIVERSARY OF IBC CELEBRATING 20th ANNIVERSARY OF IBC

13
91

ن 
آبا

 و 
هر

، م
نج

ه پ
مار

 ش
م،

ده
هار

ل چ
سا

14
th

 Ye
ar 

     
 Is

su
e 0

5  
     

Oc
to

be
r &

 N
ov

em
be

r   
    2

01
2

چرا خام فروشی؟!
به نظر می رسد به دليل توانايی و مشكالت ساختاری كه در شركت های 
داخلی وجود دارد، الزم اس��ت مس��ئوالن وزارت نفت با يك برنامه ريزی 
منسجم بخش خصوصی را در اين امر فعال و توانمند كنند تا بتوان از اين 

پيچ عظيم و تاريخی به سالمت عبور كرد.

دولت برنامه ای برای توقف خام فروشی ندارد
هر چه شما نفت خام را به فرآورده تبديل كنيد، هم اشتغال ايجاد می كند 

و هم يك درآمد اضافی داريد.
بايد سياست های درست اقتصادی اجرا كنيم. سياست هايی كه می تواند 
رشد را افزايش دهد. يك جزء از اين سياست ها هم اين است كه نفت خام 

نفروشيم و فرآوردۀ نفت را بفروشيم.

15 توصیۀ سیاستی برای مهار تورم
در س��ال ١٣9٠ يعنی اولين س��ال اجرای هدفمندی يارانه ها بيش��ترين 
شوك قيمتی و تورمی وارد شده به خانوارهای شهری در گروه خوراكی ها 
از ناحيۀ نان و غالت )55.٢ درصد(، س��بزی ها و حبوبات )٤7.7 درصد( 
روغ��ن ها و چرب��ی ها )٤٤.5 درصد(، لبنيات و تخ��م مرغ )٤٢.٦ درصد( 

بوده است.
ش��عار بس��ياری از كانديداهای رياست جمهوری در كش��ورهای در حال 
توس��عه، كنترل و پايين آوردن روند رش��د قيمت هاست. از اين رو، تورم 
يك��ی از پيچي��ده ترين، مهم ترين و حس��اس ترين مق��والت اقتصادی و 

اجتماعی عصر حاضر است.

اقتصاد ایران روزانه چقدر از تعطیالت زیان می بیند؟
بررسی تعطيالت رس��می سال جاری نشان می دهد كه اگر چه بر اساس 
تقويم، تنها ٢١ روز تعطيل رس��می در س��ال 9١ وجود دارد اما تعطيالت 
كاری ب��ه حدود ١٣٠ روز می رس��د كه اين رقم ب��ا لحاظ كردن روزهای 
بين تعطيلی به دست می آيد. حاال  با اين پنج روز تعطيلی كه تنها  روزش 
تعطيلی رسمی است، تعداد تعطيالت اداری سال 9١ به ١٣٣ بالغ می شود.

آسمان مه آلود خودروسازان
تالش برای ادغام سايپا و ايران خودرو سبب بروز چالش های مالی گسترده 
در هر دو شركت شده است، به نحوی كه هم اكنون غول دوسرخودروسازی 
ايران برای پرداخت حقوق كارگران و مطالبات قطعه س��ازان با مش��كالت 

عظيمی دست و پنجه نرم می كند

چرا نباید بورس ارز راه بیفتد؟
چالش هایی که تشکیل بورس ارز را زیر سوال می برد

چالش هايی كه ممكن اس��ت كليت تشكيل بورس ارز را زير سوال ببرند؛ 
آي��ا ص��ادر كنندگان حاضرند ارز خود را با قيمتی ك��ه در بازار تعيين می 
ش��ود در اختي��ار واردكنندگان قرار دهند؟ آيا قيم��ت های بورس ارز می 
توان��د پائين تر از قيمت های بازار آزاد قرار گيرد؟ آيا ايجاد بورس ارز نرخ 
س��ومی را به دو نرخ موجود ارز اضافه می كند؟ آيا بهتر نيس��ت عرضۀ ارز 

دولتی متوقف شود و هيچ گونه يارانه ای به وارد كنندگان تعلق نگيرد؟

بریده جراید

دارا بوشهری
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بر اس��اس برآوردهای انجام شده، در سال های گذشته ٤٠ درصد از زيان 
هما بابت تخفيف های بليت ها بوده است.

هما ساالنه حدود 55٠ تا ٦٠٠ پرواز خالی بين دو فرودگاه امام و مهرآباد 
انجام می دهد كه همين امر يكی از زيان های هما را رقم زده است.

برخ��ی از پروازها را هما به اقتضای سياس��ت های دولت انجام می دهد و 
ضرورت دارد در راستای ارتباط تجاری، اقتصادی، اجتماعی و سياسی بين 

كشورها اين پرواز برقرار باشد.

تب تند ادغام راه و مسکن
كمت��ر از يكس��ال و ني��م از ادغ��ام دو وزارتخانۀ راه و ترابری و مس��كن و 
شهرس��ازی م��ی گذرد و اين روزها، كس��انی ك��ه در آن زم��ان به نوعی 

تاييدكنندگان ادغام بودند، به مخالفان آن تبديل شده اند .
رئيس كميس��يون عمران مجلس يكی از افرادی است كه اين روزها دولت 
را متهم به تعجيل در ادغام وزارتخانه ها كرده اما در گذشته ای نه چندان 
دور موضعی ديگر داش��ته و تاكيد كرده بود كه ادغام موجب تخصصی تر 

شدن وزارتخانه ها می شود

پاشویه های آقای رئیس کل!
رئيس كل بانك مركزی، ١٢ شهريور ماه با اعالم اين كه در چهار ماه ابتدايی 
سال جاری ٢٠ درصد از شتاب رشد نقدينگی كاهش يافته است، وعده داد 
قيمت دالر با راه اندازی بورس ارز كاهش يابد. اين در حالی بود كه چند روز 
قبل از آن، گزارش رس��می بانك مركزی نشان داد كه هر سه عامل افزايش 
نقدينگی در بهار امس��ال نسبت به اسفند ماه 9٠ رشد كرده است. اين سه 
عامل نرخ رشد نقدينگی، ضريب فزاينده و افزايش پايۀ پولی بود. بنابر آمار 
بانك مركزی پايۀ پولی از اسفند ماه 9٠ تا پايان بهار امسال 5/5 درصد رشد 

كرده است. اين موضوع برای اولين بار پس از پنج سال اتفاق می افتد.

آیا مناطق آزاد ایران بی جاذبه و در حاشیه است؟ 
مس��عود كرباس��يان معتقد اس��ت مناطق آزاد ديگر س��رمايه ای جذب 
نمی كنند، اهدافی كه برای مناطق آزاد تعريف ش��د، طی س��ال های پس 
از تاس��يس ادامه نيافت و متاس��فانه اين مناطق همواره تابع و تحت تاثير 

مسائل و مشكالت اقتصاد داخلی قرار گرفته اند.

خط مشي رهبري در سیاست خارجه نظام 
رهب�ر معظم انقالب در دیدار پرش�ور هزاران نف�ر از دانش جویان 
دانش�گاه های ی�زد، در تبیی�ن خط مش�ي سیاس�ت خارجه نظام 

فرمودند:
 

»قطع رابطه با آمريكا از سياس��ت های اساس��ی ماس��ت، البته ما هيچ گاه 
نگفته اي��م اين رابطه تا ابد قطع خواهد بود؛ بلكه ش��رايط دولت آمريكا به 
گونه ای اس��ت كه ايجاد اين رابطه اكنون به ضرر ملت اس��ت و طبعاً آن را 
دنب��ال نمی كنيم ... هرگز هم نگفتيم ما تا ابد قطع رابطه خواهيم بود؛ نه، 

هيچ دليلی ندارد كه تا ابد قطع رابطه با هر كش��وری، با هر دولتی داشته 
باش��يم. مسأله اين است كه ش��رايط اين دولت، به گونه ای است كه رابطه 
با او برای ما ضرر دارد. انس��ان رابطه را با هر كشوری به دنبال تعريف يك 
منفعت��ی ايجاد می كند. آن جايی كه برای م��ا منفعت ندارد، دنبال رابطه 

نمی رويم، حاال اگر ضرر داشت، به طريق اولی  دنبال رابطه نمی رويم.«

زیان 1٩٠ هزار میلیارد توماني تعطیالت بر اقتصاد ایران 
تعطيالت پي در پي در ش��اخص ه��اي كالن اقتصادي باعث كاهش توليد 
ناخالص داخلي ش��ده و در ساير شاخص ها به صورت غيرمستقيم بر نرخ 

بيكاري و بهره وري تاثير منفي خواهد داشت

قانون فضاي کسب و کار پدرخواندگي در اقتصاد نیست 
در قانون بهبود مس��تمر فضاي كسب و كار؛ اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران نه قصد انحصار دارد و نه زي��اده خواهي؛ بلكه فقط 
مي خواهد كمك كند تا به همراه دولت، بتوان فضاي كسب و كار را قابل 

اطمينان كرد.

طرحي که ٦ ماه پیش وعده داده شد
مسکن ویژه مشکل بي خانه ها را حل مي کند؟

دولت در حال حاضر بدنبال رفع معارض اين زمين ها در تهران اس��ت كه 
پس از حل مش��كالت آنها، در اختيار انبوه س��ازان براي ساخت قرار 

مي گيرد.

گروگان گیری سیاسی اقتصاد باید پایان یابد
دكتر محم��د نهاونديان گفت: كارشناس��ان و رهبران كش��ورهای درگير 
بح��ران اقتصادی در اروپا، امروزه بر اين نكت��ه اتفاق نظر پيدا كرده اند كه 
افزايش فرصت های ش��غلی و كاهش بيكاری به عنوان يكی از اساسی ترين 
راهكاره��ای بهبود اقتص��اد جهاني و حل مش��كالت اقتصادهاي پردرآمد، 
مس��تلزم باز مهندسی ارتباطشان با اقتصادهاي نوظهور و دستيابی بهتر و 

بيشتر به بازارهای گسترده و رو به رشد اين كشورها است.

روزنامه »جمهوری اسالمی« حنای فرافکني دیگر رنگ ندارد
روزنامه »جمهوری اس��المی« در سرمقاله خود با اش��اره به سخنان اخير 
محمود احمدی نژاد نوشت: ايشان از هفت سال و چهار ماه قبل كه بر مسند 
رياس��ت جمهوري تكيه زدند با همين ادبيات درباره افراد مجهول الهويه اي 
كه نمي گذارند دولت كار كند س��خن گفتند و به فهرست بلندبااليي اشاره 
كردند كه در جيب دارند و اگر افش��ايش كنند چنين و چنان مي ش��ود و 
البته تا امروز هنوز اين فهرس��ت از جيب مبارك ايشان خارج نشده است. 
»جمهوری اس��المی« افزود: آقاي رييس جمهور خوب است به اين واقعيت 
توجه كنند كه حناي فرافكني و روش »نمي گذارند« و »فهرس��تي كه در 

جيب دارم« ديگر رنگي ندارد.
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كاالی   77 فهرس��ت 
وارداتی لوكس و غيرضرور كه 
با تصوي��ب جديد دولت، ثبت 
س��فارش آن ها متوقف ش��د، 

منتشر شد.

حمي��د صاف��دل مع��اون 
وزير صنعت، معدن و تجارت 
ام��روز چهارش��نبه ب��ا بي��ان 
اينك��ه ثبت س��فارش واردات 
كااله��ای مش��مول اولوي��ت 
9 و ١٠ )كااله��ای لوك��س و 
غيرضرور( فعال متوقف ش��د، 
گف��ت: در حال بررس��ی اين 
كاال ها هستيم تا واردات آن ها 

را تعيين تكليف كنيم.

وی اف��زود: اگرچه موبايل، 
رايان��ه و اج��زای آن در اي��ن 
فهرس��ت فعال وجود دارد اما 
احتمال خروج از اين فهرست 
و درياف��ت ارز مبادله ای برای 
آن ها وج��ود دارد، زيرا اين ها 
يا توليد مشابه داخل ندارند يا 
ميزان توليد داخلی پاسخگوی 

نياز ها نيست.
به گزارش مهر، اولويت 9 
و ١٠ از جمله كاالهای لوكس 
و غي��ر ضرور برای كش��ور به 
ش��مار می آيند كه دولت بعد 
از نوس��انات ارزی اعالم كرده 
بود كه ب��ه آن ها نه ارز مرجع 
و ن��ه ارز مركز مبادالت ارزی 

تخصيص می دهد.
س��واری  آالت  ماش��ين 
خانگ��ی،  ل��وازم  پرمص��رف، 
موباي��ل و رايان��ه و اجزا آن و 
لوازم  مثل  غيرضرور  كاالهای 
خانگ��ی غيرض��رور، اس��باب 
بازی، وسايل تزئينی و لوكس 
از جمل��ه اولويت های 9 و ١٠ 
هستند كه ثبت سفارش آن ها 
با تصميم جديد دولت متوقف 

شده است.

توقف واردات ٧٧ قلم کاالي لوکس و غیرضرور

مقاله بازرگانی

واردات صدها خود رو لوکس مرس�دس بنز، پورش�ه و مازاراتي با ارز مرجع دولتي ۱۲۲۶ 
توماني در نیمه نخست سال ۱۳۹۱

این دومین بار اس�ت که دولت نس�بت به مواضع س�ختگیرانه جدید خود عقب نش�ینی 
می کند.

نابس�امانی چند ماهه در بازار ارز، افزایش بی سابقه قیمت کاالهای مصرفی و سرمایه ای، 
تغییرات جدی در برنامه های واردات و صادرات کاال ها به کشور

رییس سازمان توسعه از بازنگری در فهرست کاالهای وارداتی خبر می دهد

براس�اس قانون برنامه  پنجم توس�عه هیچ نوع مانع غیرتعرفه ای برای صادرات و واردات 
نمی توان وضع کرد.

پ�س از التهاب�ات و اتفاقاتی که در برخی بخ�ش های بازار و نظام توزیع سراس�ری کاال 
در کش�ور اتفاق افتاد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شخصا عهده دار مدیریت ستاد 

تنظیم بازار و تدابیر ویژه اقتصادی شده است

مجلس کلیات طرح توقف اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها را به تصویب رساند 
و بدین ترتیب امید دولت برای کس�ب درآمد از محل اجرای مرحله دوم هدفمند کردن 

یارانه ها را به نا  امید تبدیل کرد. 
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مقاله مدیریتی

٤٠. كفش
٤١. چتر

٤٢. انواع سنگ های تراش خورده
٤٣. برخ��ی از مصال��ح س��اختمانی 

)آجر، سفال، كاشی، موزاييك(
٤٤. انواع مجسمه ها

٤5. جواهر آالت و زيورآالت
٤٦. نجاری

٤7. اجاق گاز و فر
٤٨. رادياتور

ابزارهای دستی )انبردست، دم   .٤9
باريك، آچار(

5٠. مصنوعات از مس
5١. قفسه بايگانی

5٢. تلفن ثابت
5٣. موتورسيكلت

5٤. دوچرخه
55. قايق های تفريحی

5٦. ساعت مچی
57. لوازم موسيقی

5٨. چراغ و وسايل روشنايی
59. اسباب بازی

٦٠. فندك و پيپ
٦١. تابلوی نقاشی
٦٢. انواع سس ها

٦٣. لوله و شيلنگ
٦٤. لوازم پليمری

٦5. محافظ بهداشتی
٦٦. پروفيل روكش شده

٦7. تخته فيبری كار شده
٦٨. آخال پنبه

٦9. مصنوعات آلومينيوم
7٠. ماشين حساب
7١. باتری و قوه ها

7٢. پالتين ساخته شده
7٣. باتری ماشين

7٤. ميكروفن و بلندگو
75. ديسك و سی دی

7٦. موبايل
77. رايانه و اجرای آن

به گ��زارش مه��ر، پي��ش از اين، 
مه��دی غضنف��ری وزي��ر صنعت، 
ارزش واردات  مع��دن و تج��ارت 
كااله��ای لوك��س ب��ه كش��ور را 
١٢ ميليارد دالر در س��ال  حدود 

اع��الم ك��رده  ب��ود. 

لوکس  کاالهای  کامل  فهرس�ت 
و غیرض�رور واردات�ی که ثبت 
س�فارش آن ها با تصمیم جدید 
دول�ت متوقف ش�ده، به ش�رح 

ذیل است:

١. لوازم خانگی
٢. پوشاك

٣. لوازم بهداش��تی )صابون، شامپو، 
خميردن��دان، نخ دندان، ش��وينده 

دندان و..(
٤. كليه اقالم كشاورزی

5. خودرو
7. لوس تر
9. مبلمان

١٠. انواع وسايل آشپزخانه
١١. ظروف آشپزخانه
١٢. المپ كم مصرف

١٣. كولر آبی
١٤. نواع ماهی به غير از تن

١5. انواع گل
١٦. انواع ابميوه و نوشابه

١7. ادويه بسته بندی شده
١٨. كاكائ��و، قه��وه، پ��ودر كاكائو، 

شكالت، شيرينی
١9. مربا، ژله و مارماالت

٢٠. برخی از گازهای نفتی
٢١. لوازم آرايشی صورت و مو

٢٢. واكس
٢٣. انواع شمع و كبريت

٢٤. حشره كش های خانگی
٢5. وان

٢٦. دستشويی
٢7. ظرفشويی

٢٨. مصنوعات پالستيكی
٢9. لوازم لباس

٣٠، چرم و پوست دباغی شده
٣١. چمدان

٣٢. مصنوعات نجاری و چوبی
٣٣. صنايع دستی

٣٤. مصنوعات سبدبافی
٣5. پتو و زيرانداز

٣٦. نواع كاغذديواری و كاغذ توالت
٣7. انواع لوازم التحرير

٣٨. فرش و كفپوش ها از مواد نفتی
٣9. پالتو و نيم پالتو

ژستهای رفتاری
نظر شما چیست؟

البد ش��نيده اند ك��ه ميگويند فالن��ی ادای مديران را در 
م��ی آورد؟ اين ه��م يك آفت رفتاری اس��ت كه خيلی خطر 

ناك است.

ش��نيده اند كه مدير بايد برش داش��ته باش��د، بعد تفس��ير 
خودش��ان را از برش در نظر می آورند و سعی ميكنند آنطور 

باشند.

ش��نيده اند كه مدير پر كار اس��ت، بعد هيچوقت، برای انجام 
كارها وقت ندارند.

اينها ژس��تهای مديريتی اس��ت كه س��ازمانها و افراد را نابود 
ميكند.

راستی چرا اينطور است؟

عم��ده ی دليل اين موارد، ضعف اعتماد به نفس اس��ت. من 
در درونم ميدانم كه چيس��تم، اما دلم ميخواهد كه فالن طور 
باشم، بعد كسی را پيدا ميكنم و او را الگو قرار ميدهم و چون 
او با من فرق دارد، كاری كه من ميكنم ميش��ود "ادای" او را 

در آوردن.

بدبختی اينجاست كه فكر ميكنم كسی نميفهمد، در حاليكه 
همه ميفهمند و همان اعتباری هم كه ميتوانست داشته باشد 

از دست ميدهد.

يكی از كاربرد های آزمون های رفتاری اين اس��ت كه بدانيم 
واقعاً چه داشته هايی داريم و روی آنها سرمايه گذاری كنيم، 
نه اينكه دنبال چيزی برويم كه نيستيم و خودمان و سازمان 

را آزار دهيم. در اين مورد اينجا گفته ام.

بايد باور كنيم كه هر كس شيوه ای برای انجام كار دارد، كه 
ب��ا ديگران فرق دارد، ممكن هم هس��ت هر دو به يك نتيجه 
برس��د، اما ادای ديگران را درآوردن، قطعاً در راس��تای موفق 
شدن نيس��ت. يادتان باشد كه ادا درآوردن، با الگو قرار دادن 

و آموختن فرق دارد.

شرکت پوینده دهکده جهانی
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نرخ س��ود بانك��ی به منزلۀ نرخی اس��ت كه فرد 
به م��دد آن می تواند قدرت خري��د امروز خود را با 
ق��درت خريد آين��ده مبادله كند. اي��ن نرخ در واقع 
فرآيندی اس��ت كه آحاد جامعه را در تصميم گيری 
ب��ه چگونگی تخصيص درآم��د در بازارهای مختلف 
مالی رهنمون می س��ازد. اما سوال اين است كه آيا 
افزاي��ش نرخ س��ود بانكی با توجه ب��ه تاثيری كه بر 
ورود و خ��روج س��رمايه در بازار س��هام دارد به نفع 

اقتصاد است؟

در ش��رايط تعادلی اقتص��اد و در كوت��اه مدت، 
افزاي��ش نرخ س��ود بانكی، موجب س��رازير ش��دن 
نقدينگی از بازار س��رمايه به بخش بانكی كه دارای 
سود تضمين شده برای سرمايه گذار است، می شود 
. اين ب��ه معنای كاهش تقاض��ا و افزايش عرضه در 
بازار س��هام بوده كه افت نسبی شاخص را به دنبال 
خواهد داش��ت اما در بلند مدت و در شرايط تورمی 
افزايش تورمی افزايش س��ود بانك��ی به نفع اقتصاد 
خواه��د بود، زيرا با افزايش س��پرده گ��ذاری امكان 

اعطای تسهيالت به شركت های توليدی و تخصيص 
بهينه مناب��ع افزايش يافته كه برآيند اين حركت به 
نف��ع بورس اوراق بهادار نيز خواهد بود. نبايد از نظر 
دور داشت كه اقتصاد كش��ورمان در شرايط تعادلی 
قرار ندارد، چرا كه در ماه های اخير به دفعات شاهد 
هجوم س��رمايه ها به سمت بازارهای ارز و طال بوده 
اي��م. بنابراين الزم اس��ت دولت ب��رای روان كردن 
سرمايه ها به سمت بازار سرمايه و بانك ها تمهيدات 
موثرترين شامل انضباط پولی و مالی را به كار گيرد.

نرخ سود علی الحساب سپرده های بانک های دولتی

١٣٨٨
١٣٨9
١٣9٠
١٣9١

9/٠ تا ١٠/٠
٦/٠ تا ١١/٠
7/٠ تا ١٠/٠
7/٠ تا ١٠/٠

١٠/٠ تا ١٣/٠
٨/٠ تا ١٢/٠
١٢/٠ تا ٠/١5
١٢/٠ تا ٠/١5

١5/5
١٤/5

١7/٠ تا ٢٠/٠
١7/٠ تا ٢٠/٠

١5/5
١٤/5

١7/٠ تا ٢٠/٠
١7/٠ تا ٢٠/٠

١٦/٠
١5/٠

١7/٠ تا ٢٠/٠
١7/٠ تا ٢٠/٠

١7/5
١7/٠
٢٠/٠
٢٠/٠

١7/٠
١٦/٠

١7/٠ تا ٢٠/٠
١7/٠ تا ٢٠/٠

کوتاه مدت کوتاه مدتسال
پنج سالهچهار سالهسه سالهدو سالهیک سالهویژه

یادداشت: سال های 9٠ و 9١ برآورد و پيش بينی "اقتصاد ايران"
*اعالم دو نرخ مختلف به دليل تفاوت در انواع تسهيالت است.

استخراج: واحد تحقيقات "اقتصاد ايران" از آمارهای بانك مركزی و بانك اطالعاتی ماهنامه 

بازرگانی و سال
صادراتخدمات

١٢
*١٢ و ١٤
*١١ و ١٤

١٢

١٢
*١٢ و ١٤
*١١ و ١٤

١٢

١٣٨٨
١٣٨9
١٣9٠
١٣9١

١٢
*١٢ و ١٤
١١ و ١٤

١٢

١١
١١

١١ و ١٤
١١

صندوق پس انداز صنعت و معدن
بانک مسکن

١٢
*١٢ و ١٤
*١١ و ١٤

١٢

کشاورزی

١٢
*١٢ و ١٤
*١١ و ١٤

١٢

سه ساله

نرخ سود مورد انتظار تسهیالت بانک های دولتی

منبع: اقتصاد ایران

کاهش یا افزایش؟

چهرۀ سود های بانکی

مقاله اقتصادی
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بانكداری نوين در ايران هنوز راه 2

زيادی برای پيمودن دارد. ش��ناخت 
مشكالت، گام موثری در جهت رفع 

آنها خواهد بود.

نوي��ن  رويكرده��ای  مي��ان  در 
بانكی در دهه ه��ای اخير، پيدايش 
اثرگذارترين  الكتروني��ك  بانكداری 
تحول نظام بانكداری در ايران است. 
منكر پيش��رفت ها نيس��تيم، اما در 
عصرديجيت��ال ام��روز و در دني��ای 
كارت ه��ای اعتب��اری و بانك��داری 
آنالي��ن، بانك��داری در كش��ور م��ا 
هنوز آن طور ك��ه بايد به مرز بلوغ 
و توس��عه يافتگ��ی دس��ت نيافته و 
همت��راز با بانك��داری جهانی گام بر 
نمی دارد. در واقع صنعت بانكداری 
الكترونيك در ايران با موانعی روبرو 
است كه اجازه نداده بتوانيم همگام 
با رش��د و گس��ترش اين صنعت در 
دنيا و حتی كش��ورهای منطقه گام 

برداريم.

 IT زیر ساخت های
نبود زير س��اخت های مخابراتی 
ق��وی ب��رای انتق��ال س��ريع و امن 
داده ه��ای م��ورد نظر بان��ك ها و 
نبود امضای ديجيتالی باعث ش��ده 
بسياری از بانك ها با وجود استفاده 
از ني��روی متخص��ص IT نتوانن��د 
از ويژگيه��ا و تواناي��ی ه��ای آنان 
به��ره گيرند. اي��ن را هم بگوييم كه 
ايجاد ش��بكه و زير س��اخت وظيفۀ 
بانك ها نيس��ت. هم اكنون بشقاب 
های مربوط به ارتباطات بی س��يم 
موج��ود در بانك ها كه ق��رار بوده 
ش��بكۀ بانكی نام گيرند، با مش��كل 
مواج��ه ان��د. متاس��فانه  ب��ه دليل 
مش��كالت مختلف با وج��ود نصب 
چني��ن تجهيزات��ی در برخی بانك 
ه��ا، هن��وز از روش ه��ای تماس از 
طريق خطوط تلفنی اس��تفاده می 
شود. در حقيقت بانك های مختلف 
بايد با برنامه ريزی ايجاد زير ساخت 
مخابرات��ی مس��تقل كه طبع��اً بايد 
توس��ط مخابرات ص��ورت گيرد، به 
صوت ديجيتالی شدن حركت كنند.

آتش تحریم
ب��ه دلي��ل تحريم ه��ای صورت 
گرفت��ه، اغلب بانك های صاحب نام 
جهانی تمايل��ی به همكاری با بانك 
های ايرانی ندارن��د. همچنين عدم 
دسترس��ی به برخی س��خت افزارها 

و ن��رم افزاره��ای فن��اوری نوين به 
دليل محدوديت های موجود منجر 
به اختالل و ع��دم كارايی بانكداری 
الكترونيك در كشورمان شده است. 
عماًل ش��ركت های مه��م و مطرح 
دني��ا در اين حوزه نم��ی توانند به 
كش��ور وارد شوند و به نوعی مجبور 
به كپی ب��رداری از تكنولوژی های 
پيش��رفته ای كه اوضاع را دشوارتر 
م��ی كن��د. اي��ن را هم باي��د گفت 
ك��ه وزنۀ مش��كالت در اين صنعت 
بيش��تر ب��ه س��مت مش��كالت نرم 
افزاری س��نگينی می كند تا موانع 
س��خت افزاری. به اين معنا كه نرم 
افزاره��ای تب��ادل اطالع��ات ما كه 
توس��ط متخصصان داخلی طراحی 
ش��ده كامل و بی نقص نيستند، در 
حال��ی كه عوامل مخرب و هكرها تا 
ح��د زيادی در مقياس جهانی عمل 
می كنند كه اين امر شرايط نا امنی 

را رقم می زند.

آم�وزش  و  عموم�ی  فرهن�گ 
همگانی

صف های طوالن��ی در بانك ها 
نش��ان م��ی دهند كه هن��وز بخش 
عمده ای از مردم با سيس��تم های 
آش��نايی  الكتروني��ك  بانك��داری 
كام��ل ندارن��د و يا حداق��ل به آنها 
ب��ی اعتمادند. البته مش��كل اصلی 
در اي��ن زمينه به نواق��ص ابزارهای 
مورد استفاده در اين نوع بانكداری 
ب��از می گردد. ب��رای مثال اينترنت 
پرسرعت نياز اساسی برای استفاده 
از اي��ن اب��زار هاس��ت، در حالی كه 
در اي��ران دسترس��ی ب��ه اينترنت 
با اس��تانداردهای جهان��ی هنوز يه 

رويای شيرين به حساب می آيد.

آم��وزش كاركن��ان  ضع��ف در 
يك��ی ديگر از مش��كالت موجود در 
گاهی  اس��ت.  الكترونيك  بانكداری 
مش��اهده ش��ده كاركن��ان بانك ها 
عالوه بر اس��تقرار سيستم مكانيزه، 
در كنار اس��تفاده از اين سيستم ها 
كاره��ا را ب��ه صورت دس��تی انجام 
م��ی دهند. بنابراي��ن پس از اصالح 
زيرس��اخت، آموزش و اطالع رسانی 
در كشور يك امر ضروری به حساب 
م��ی آين��د. فرهن��گ اس��تفاده از 
توانمندی های بانكداری الكترونيك 
در جامعه تنها در نتيجه بسترسازی 
مناس��ب فرهنگی، ايجاد اعتماد به 
اين شيوه بانكداری و اجرای برنامه های 

مقاله اقتصادی
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آموزشی وتبليغاتی، ممكن و ميسر خواهد شد.

حلوای نقدی
نگه��داری پول نقد به ايراني��ان اطمينان خاطر 
م��ی دهد. مردم صف می ايس��تند و پ��ول خود را 
توس��ط سيس��تم های خودپرداز )ATM( از بانك 
خارج می كنند، سپس خريد می كنند و پول خود 
را ب��ه مغازه دار می دهند، مغازه دار نيز همان پول 
را پس از صرف زمان به حسابش در بانك می ريزد! 
 )POS( اين در حالی اس��ت كه اگر از پايانۀ فروش
نصب ش��ده در فروشگاه های استفاده شود، هزينه 
های فرصت افراد به ش��دت كاهش پيدا می كند و 
ديگر نياز به اتالف وقت برای گرفتن يا واريز كردن 

منابع نقدی در بانك نخواهد بود.

ع��الوه براي��ن، اعط��ای هدي��ه به دوس��تان و 
آش��نايان، از ديرباز جزو آداب و رس��وم كشورمان 
بوده است. اما عليرغم وجود هدايای اعتباری، اكثر 
افراد به اس��تفاده از پول نقد تمايل بيشتری نشان 
م��ی دهند، هر چند در اين موض��وع، مقاديركارت 
ه��ای اعتباری نيز خود يك چالش به حس��اب می 
آيند؛ ضمناً برای آگاه��ی افراد از مزايای بانكداری 
الكتروني��ك، ع��الوه ب��ر تاكي��د مزاي��ای اوليۀ آن 
همچ��ون صرفه جويی در زم��ان و هزينه ضروری 

اس��ت بر منافع عموم��ی اس��تفاده از آن همچون 
كاهش مصرف س��وخت، كاه��ش ترافيك، كاهش 
آلودگی محيط زيس��ت، كاه��ش هزينه های چاپ 

اسكناس و غيره تاكيد گردد.

بانکداری سنتی مطمئن تر است؟
در ايران مش��تريان بانك ها ترجيح می دهند 
از طريق سيس��تم سنتی امور بانكی خود را انجام 
دهند. در واقع مش��اهده می ش��ود كه اس��تفاده 
از اينترن��ت ب��رای مش��تريان به عن��وان يك نياز 
حياتی و يك ضرورت مطرح نيس��ت. عدم امنيت 
م��ی تواند يكی از علت های اين امر باش��د. برای 
مثال در سيس��تم های سنتی افراد با دريافت يك 
س��ند كاغذی كه در محاك��م قانونی قابل پذيرش 
اس��ت، احس��اس امنيت بيش��تری می كنند، در 
حال��ی كه س��ند الكترونيك��ی دارای اي��ن اعتبار 
نيس��ت. اين مشكل با تش��كيل ارگانی مشترك از 
وزارت اطالعات، قوۀ قضائيه و ش��بكۀ بانكی برای 
پيگيری موانع امنيت��ی تا حدودی كاهش خواهد 
يافت. از س��ويی ديگربه دليل وجود فرار مالياتی، 
افراد تمايلی به فاش كردن مسايل اقتصادی خود 
ندارن��د. ح��ال آن كه در دني��ای الكترونيك همه 
چي��ز ثبت و ضبط می ش��ود و ب��ه همين خاطر 
تماي��الت به بانك��داری الكترونيك در كش��ورمان 

كمتر است.

مشکالت ساختاری
هزينۀ نسبتاً س��نگين پياده س��ازی بانكداری 
الكترونيك از جمله خريد تجهيزات سخت افزاری 
برای گذار از بانكداری س��نتی ب��ه بانكداری نوين 
مانعی بر روند نوين مانعی بر روند توسعۀ بانكداری 
الكترونيكی در ايران است. از سويی منطبق نبودن 
ابزارهای پولی و بانكی كش��ور ب��ا ابزارهای پولی و 
بانكی جهان نظيركنترل س��ود نرخ بانكی، س��قف 
اعتباری، نس��بت س��پردۀ قانونی و مواردی از اين 
دس��ت، يكی از موانع ارتباط بين بانك های ايرانی 
و بانك های خارجی و در نتيجه به روز بودن بانك 
ه��ای داخلی اس��ت. حضور پررنگ دولت و ش��به 
دولتی ها در توس��عۀ زير س��اخت های ارتباطی و 
عدم حضور ش��ركت های بزرگ بخش خصوصی از 
ديگر موانع موجود بر س��ر راه گس��ترش بانكداری 

الكترونيك به شمار می آيند. 
با توجه به مش��كالت برش��مرده شده در حوزۀ 
بانكداری الكتروني��ك و از آنجايی كه اين مكانيزم 
تاثي��ر زي��ادی در هم��ۀ جوان��ب اقتص��ادی دارد، 
اميدواري��م روز ب��ه روز فرهنگ اس��تفاده از آن در 

ميان مردم بيشتر و بيشتر شود. 
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تحلیل وضعیت کنونی مدیریتی2

وض��ع مديريت��ی در كش��ور جدا از 
وضعيت اجتماعی و علمی ما نيست؛ آن 
هم ملغمه ای است از همه نوع رهيافت 
ها و نيز ش��اهد طيفی هستيم از سطح 
بسيار نازل تا سطح عالی؛ يعنی با طيفی 
بسيار گس��ترده از كيفيت و روش های 
مديريتی روبرو هس��تيم كه هنوز نه به 
يك روش منس��جم منجر ش��ده است و 
نه به يك سازوكار برای اعمال مديريت 
كيفی. در س��طح كالن دو نمونه را می 
توان ذك��ر كرد: يك��ی مديريت انقالب 
و ديگ��ری مديريت جنگ. ك��م نبودند 
افراد، گروه ها و كش��ورهای خارجی كه 
از ابتدای انق��الب همواره می گفتند، يا 
اميدوار بودند، انقالب بعد از ش��ش ماه 
يا يك س��ال منقرض ش��ود، كه نه تنها 
چنين نش��ده اس��ت، بلكه ب��ه نظر می 
رس��د ن��وع مديريت جامعه مس��تقل از 
هر نقدی كه بر آن وارد باش��د، در حال 
تبديل ب��ه الگويی در ميان كش��ورهای 
جهان س��وم به ويژه كشورهای اسالمی 
اس��ت. اين مديريت دس��ت كم در اين 
كشورها بسيار تاثيرگذار بوده است. دوم 
جنگ تحميلی، كه در وضعيتی بس��يار 
ش��كننده برای ايران ش��روع شد. عراق 
بعث��ی و بس��ياری ديگر از كش��ورها در 
ابتدا ش��ك نداش��تند كه ايران در مدت 
كوتاهی به زانو در خواهد آمد، چند تكه 
خواهد شد، و دست كم زيرساخت های 
آن نابود خواهد ش��د. درس��ت است كه 
نزديك به ششصد شهر ما صدمه ديدند، 
اما ايران نه به زانو در آمد و نه چند تكه 
شد. به عكس، پس از چندی تبديل شد 
به كشوری با تجربه ای كارا در تمام امور 
دفاعی، چه س��خت و چه نرم، با سپاهی 
كارآزموده و صنايع دفاعی مستقل. اين 
جنگ حتی در تعري��ف علم و مديريت 
در كش��ور تاثير گذاش��ت. در درازمدت 
خواهي��م ديد كه مفهوم عل��م در ايران 
و چگونگی رش��د آن، و ني��ز رفع موانع 
سهمگين فرهنگی آن، به شدت متاثر از 
نيازهای اين جنگ و عبرت های ناش��ی 
از اي��ن جنگ هدايت خواهد ش��د. ايده 
ه��ای خام بومی گرايی و علم اس��المی 
در اين نيازها مس��تحيل خواهند شد و 

مفهومی پويا از آن سر در خواهد آورد.

از اي��ن دو مثال كالن ك��ه بگذريم 
در س��طوح خ��رد تناقض های بس��يار 
گس��ترده ای را در اين دهۀ اول انقالب 
ش��اهد بوده ايم؛  همكاری با تحصيالت 
نازل رئيس يك دانش��گاه ش��ده بود؛ در 
دوران انق��الب فرهنگ��ی؛ چن��د همكار 

ديگ��ر نازنين و متخص��ص را آن چنان  
ذليل كرد كه اش��ك مرا درآورد. روزی 
به دفتر س��تاد انق��الب فرهنگی رفتم و 
يكی از اعضای ش��ورای انقالب را كه از 
اروپا می ش��ناختم، مالقات كردم. به او 
گفتم آخر كاری بكند! مدير عامل يكی 
از بزرگترين صنايع م��ا در همان اوايل 
انقالب )س��ال ١٣٦٣( ك��ه هيچ تجربه 
ای در مديري��ت يك كارگاه كوچك هم 
نداشت، در جلسه ای با نمايندگان يك 
كمپانی خارجی شركت می كند، سپس 
در يك جلس��ه با حضور كارآموزانی كه 
قرار بود خارج از كش��ور آموزش ببيند، 
چني��ن می گوي��د: يارو خارج��ی را در 
مذاكره مچاله ك��ردم و از پنجره بيرون 
انداختم. همين مدير در پاسخ كارمندی 
كه تقاضای وام داش��ت فرم كتبی را از 
دس��تش م��ی گيرد، پ��اره م��ی كند و 
می گوي��د كه با خدا تل��ه پاتی دارد؛ و 
او گفته اس��ت اگر وام خ��واه صالح بود 
ماش��ين نويس برای اين كار اجير نمی 
كرد؛ كاغذ ژاپنی مصرف نمی كرد، و به 
كارخانۀ صهيونيست ها كمك نمی كرد. 
نويس��نده ای در موضع مديريت در دو 
جلد كتاب قطور می نويسد: سرعت رشد 
و ترقی جامعه در اين نظام مديريتی به 
گونه ای اس��ت كه پيش بينی می شود 
حداكثر در مدت سی سال از كشورهای 
صنعتی غرب ك��ه در حال حاضر ٢٠٠ 
س��ال از ما پيش هس��تند، جلو افتاده و 
جبران تمام عقب ماندگی های قبلی را 
بنماييم )پيشگفتار جلد اول آن كتاب( 
ب��ه تبع افكاری از اين دس��ت ب��ه ابزار 
مديريتی، به خ��رد مديريتی و به نقش 
جوهرۀ مدرنيت ساختارهای پيچيده در 
دني��ای مدرن بی توجه ب��وده ايم. آنجا 
كه اثر ندانم كاری هايمان در درازمدت 
ديده می شود مانند امور فرهنگی، هنوز 

تاثير اين گونه افكار خام هويداست.

نمونۀ اي��ن رفتاره��ای مديريتی را 
همان گونه كه در بخش ٢.٣ بيان كردم 
در مديريت علم كشور اين روزها شاهد 
هس��تيم. همين رفتارهای ناس��نجيده 
باعث ش��ده اس��ت افس��ردگی در ميان 
نسل دانشجويی و دانش آموزی افزايش 
ياب��د و نيز مهاجرت نخبگان به ش��دت 
رش��د كند، كه در دانشگاه ها به وضوح 
ش��اهد آن هس��تيم. اين نوع مهاجرت 
مش��ابه اس��ت با صادرات م��واد خام به 
دليل ناتوان ب��ودن در فراوری آن مواد؛ 
ما در مديريت پرورش اس��تعدادهايمان 
به ح��د الزم موفق نبوده اي��م و دراين 
س��ال ها مش��غول اعمال سياست های 

معرفی کتاب
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البت��ه بخش��ی از نارضايت��ی ه��ای 
مديريت��ی ناش��ی از عدم ش��ناخت ما 
از مقتضي��ات دنيای مدرن اس��ت. كم 
ش��كايت نمی ش��ود از اينكه چرا فالن  
عيب رفتار سازمانی يا اجتماعی مرتفع 
نمی ش��ود يا چرا ف��الن كار كه نفع آن 
بديهی اس��ت انجام نمی ش��ود. غافل از 
اينكه در س��طح يك سازمان،  يا جامعه 
سازو كار دريافت اطالعات مفيد و قابل 
اجرا از فرد به س��ازمان بسيار پيچيده و 
زمان بر است، و ما در اين شرايط توسعه 
ای تجربۀ بس��يار ناچيزی در اين مورد 
داريم؛ اما در بس��ياری ان��گار همه چيز 
پيش صنعتی است، هنگامی كه سرعت 
تولي��د اطالعات كند ب��ود، يعنی كندتر 
از س��رعت اش��اعۀ اطالعات در جامعه . 
مقتضي��ات دوران پيش صنعتی به گونه 
ای بود كه می ش��د اشكالی را به موقع 
رف��ع كرد يا هر كار نافع را به موقع اجرا 
كرد با س��ازو كاری متناسب با آن دوره. 
ام��ا اكنون م��ا كه با همان س��ازوكارها 
خ��و گرفته ايم، انتظ��ار داريم در دوران 
صنعت��ی و پس��اصنعتی و در جامع��ۀ 
اطالعاتی كه س��رعت تولي��د اطالعات 
بس��يار زياد است سازمان ها و نهادهای 
اجتماع��ی به همان س��رعت به ايده ها 
پاسخ بدهند كه امكان پذير نيست، مگر 
س��از و كارهای دنيای مدرن و مديريت 
مدرن به كارگرفته شود. اين گونه است 
كه سرعت زياد در توليد اطالعات و ايده 
ها تعادل مديريتی را در جامعۀ ما به هم 
زده اس��ت. هوشمندترين مديران ما هم 
در نظ��ام اجتماعی در حال گذار ما ابزار 
كافی برای با اطالع شدن، و سپس باور 
سازی در محيط خود و سپس اجرا را در 
اختيار ندارد. ش��ايد شهرداری تهران در 
دوران اخير خود نمونۀ به نسبت موفقی 
باشد از يك سازمان بزرگ كه با سرعت 
معقول��ی ايده ها را ب��ه كار ميگيرد. در 
بيش��تر س��ازمان ها و نهاده��ای مدنی 
مدرن مديريت ما با تفكر س��نتی اعمال 
می ش��ود كه كارساز نيس��ت. ادارۀ اين 
نهادها را همچون نهادی سنتی در قرون 
گذش��ته يا همچون ديوان های دولتی 

گذشته می پنداريم.
گردش كار، اهميت نقش تعداد عمل 
ه��ای الزم برای انجام ي��ك كار و روال 
م��وازی يا پياپی آنها را نمی شناس��يم. 
يكی از علل مش��كل زمانبندی و بودجه 
بندی پ��روژه های ب��زرگ ماهمين امر 
اس��ت. جامعۀ صنعتی مدرن، كه بسيار 
پيچيده اس��ت و مرتب  پيچيده تر می  
ش��ود، نياز روز افزون به متخصص دارد. 

آموزش چنين افرادی هم الزاماً آموزش 
عرفی است مبتنی بر خردنوين. ماهنوز 
ب��ا اين واقعيت كنار نيام��وده ايم. هنوز 
وزارت علوم و آموزش و پرورش ما اصل 
را بر خردگرايی نگذاش��ته اس��ت؛ مثاًل 
وزير عل��وم اعالم می كند ه��دف ما از 
دانش��گاه تربيت دانش��جوی قانون مدار 
اس��ت؛ يا سندی از دانش��گاه امام صادق 
)ع( ه��دف را دانش و تزكي��ه می داند 
و مش��خص نمی كند مثاًل در استخدام 
استاد يا دفاع يك رساله ارزش را به چه 
چي��ز بايد داد؟ آيا محدود كردن خرد و 
دانش از طريق تزكيه منجر به اين نمی 
ش��ود افراد خالق، يا اص��اًل خالقيت با 
ارزش تلقی نشود؟ جامعۀ ما و مديريت 
جامع��ۀ ما هنوز با اين معضل دس��ت و 
پنجه نرم می كن��د؛ گر چه به نظر می 
رس��د در بخش اقتصاد مديريت جامعه 
راح��ت ت��ر با اي��ن مقوله ب��ه نفع خرد 

تجاری كنار آمده است.
در س��طح كالن، مديري��ت جامع��ه 
هن��وز ب��ه مقتضي��ات دنيای م��درن و 
نقش كارشناس��ی در سياس��ت س��ازی 
ها آگاه نيس��ت، هنوز ب��ه قوانين كالن 
رش��د و توس��عه، نقش اقتص��اد، نقش 
ان��رژی، و نقش گردش س��رمايه و خرد 
در جامعه آگاه نيس��ت؛ هنوز تصور می 
كند با خياالت می توان ره چند س��اله 
يا چندصدس��اله را پيمود؛  هنوز تصور 
م��ی كند می توان با چن��د جوان نخبه 
آموزش نديده و كارش��ناس نشده، اتاق 
فكر تش��كيل داد؛ هنوز خيال می كند 
ادارۀ مدنی يك كش��ور ش��بيه به ادارۀ 
جنگ اس��ت و تجربۀ جن��گ تحميلی 
اينجا هم می تواند كارس��از باشد؛ هنوز 
خيال ميكن��د دفاع فرهنگی و ملزومات 
آن از جن��س دفاع در جن��گ تحميلی  
است؛ هنوز خيال می كند توسعۀ علمی 
را می توان با همان ابزاری به پيش برد 
كه جنگ تحميل��ی را! با مفاهيم مدرن 
اقتص��اد و انرژی، منابع توس��عه ای در 
دنيای مدرن آش��نا نيست؛ هنور تفاوت 
مي��ان مفهوم گرايی و ت��ورم برايش در 
پرده ای از ابهام اس��ت؛ هنوز تصور می 
كند ادارۀ كش��ور يعنی رفع مش��كالت 
روزم��ره؛ هنوز از تلفي��ق راهبرد اجرای 
م��وارد روزمره بی اطالع اس��ت؛ در يك 
كالم هن��وز به اهميت نق��ش اقتصاد و 
انرژی در س��ايت گذاری ه��ای نوين و 
اهمي��ت پايه ای تفكر علمی مدرن آگاه 
نيستيم و از آن فاصله بسيار داريم. پس 
برای صد س��ال بعد خودمان هم فكری 

نداريم! 
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سيد علی اكبر خيامی،روحانی، زمين داری 2

كوچك و از جهت اقتصادی در طبقه متوس��ط 
رو به پايين مشهد بود، خانواده بزرگش شامل 
9 فرزند می شد، شش دختر و سه پسر داشت 
در س��ال ١٣٠٣ شمسی پسری به دنيا آمد كه 
نامش را احمد گذاشتند. احمد از هفت سالگی 
به مدرس��ه رفت به اين اميد كه ،كارمند دولت 
وحقوق بگير شود اما احمد عاشق كارهای فنی 
بود.اين قول بس��يار ش��ايع بود هنگام فراغت 
از مدرس��ه  به شستش��وی اتومبيل وكمی كه 
بزرگتر ش��د تعميرهای س��اده اتومبيل را هم 
انجام می داد. در س��رمای زمس��تان مش��هد 
گاه ان ق��در روی اتومبي��ل ها كار می كرد كه 
دس��تهايش ترك می خورد وناچار می شد پيه 
داغ روی ان بري��زد تا زخم ان التيام پيدا كند. 
از نظر ميالنی ش��ايعه اتومبيل شويی در دوره 
نوجوانی،اته��ام ونف��رت طبقه اش��رافی زمين 
دار به ب��رادران خيامی ،به عل��ت ثروت ونفوذ 
سياس��ی آنها،در دهه چهل و پنجاه می باش��د 
.احمد به مدرس��ه و آموزش های رسمی عالقه 
ايی نداش��ت و پس از كالس نهم،دبيرس��تان 
شاهپور را ترك نمود و بعدها در مدرسه رازی 
شبانه ادامه تحصيل داد. احمد خيامی شغل های 
مختلف��ی را به عنوان ش��اگرد مغ��ازه،از جمله 
تعمير ماشين پس از ترك مدرسه تجربه نمود. 
روزی كه در خردسالی نخستين دوچرخه اش 
را تهي��ه كرد همه  عش��ق و عالقه اش آن بود 
ك��ه يك موتورس��يكلت را جانش��ين آن كند. 
وقتی توانس��ت يك موتورس��يكلت كهنه را به 
صورت نقد و اقس��اط خريداری كند چشمش 
به اتومبيل های معدودی بود كه در آن س��الها 
در خيابان های مشهد عبور می كردند. در آن 
زمان اتومبيل يك وسيله اشرافی و بسيار گران 
محسوب ميشد. احمد نمی توانست با پولی كه 
از حمل مس��افر با موتورسيكلت يا كرايه دادن 
آن به نو جوانان به دس��ت م��ی اورد اتومبيلی 
خريداری كند .اّما به زودی توانس��ت با موتور 
اتومبيل اشنا شود و بعد ها تا روزی كه توانست 
نخس��تين اتومبيلش را تهيه كند در گاراژهای 
مشهد به تعمير اتومبيل پرداخت. سالهای بعد 
كه در كارخان��ه اش چند هزار كارگر وكارمند 
كار می كردند و توليد س��االنه پيكان به حدود 
صد هزار رس��يد هر وقت اتومبيلش ايراد پيدا 
می كرد آستين هايش را باال می زد و مشغول 
تعمي��ر اتومبي��ل می ش��د كار فرم��ای بزرگ 
صنايع اتومبيل س��ازی كشور از هر ميكانيكی 

بهتر از عهده كار بر می آمد.

شوروی ها كنترل شهر مشهد را در شهريور 
١٣٢٠ به دس��ت گرفتند. از نظر علی بهزادی، 
سيد علی اكبر خيامی با شريكش چند كاميون 
برای حمل و نقل بار داشت و شوروی ها آن را 
برای جابجايی محصوالت خود از دستش خارج 
و محل كاميون ها را در مشهد تصرف كردند. با 

اتمام جنگ و ترك مشهد از كاميون ها خبری 
نبود ولی محل كاميون ها را آزاد گذاشتند. در 
روايتی ديگر، علی اكبر خيام  مقداری از زمين 
كشاورزی و باغ خويش را فروخت و سرمايه آن 
را به پسرانش داد. احمد با آن سرمايه، گاراژی 
در فلكه برق مشهد خريد. احمد اتومبيل های 
دس��ت دوم بن��ز ١٨٠ و ١9٠ را از ته��ران می 
خريد و پس از تعميراتی، آن را به طور قسطی 
به راننده های تاكس��ی م��ی فروختند. در اين 
دوره محمود كارهای فنی، احمد كارهای مالی 
و حسابرسی و پدرش صندوقدار بود. پس از دو 
س��ال فعاليت، نمايندگی فروش را نيز گرفتند 
ش��ركت بنز نيز به علت فروش زياد، يك بنز به 
آنها هديه داد. احمد خيامی پس از چهار سال 
فعالي��ت گاراژ و نمايندگی بنز به تهران رفت و 
مغازه لوازم و فروش قطعات را در خيابان چراغ 
گاز اج��اره نمود. محم��ود خيامی تحصيلش را 
تا ديپلم در مدرس��ه روزانه ادام��ه داد. به نظر 
می رس��د پايان اشغال كش��ور، وجود امنيت و 
ديدار زائرين از مش��هد پ��س از جنگ موجب 
رونق دوباره كس��ب و كار و گسترش ماشين و 
حمل و نقل در مش��هد گرديد. توانايی برادران 
خيام��ی در تعمي��ر ماش��ين، ني��از و تقاضای 
ب��ازار برای اين مهارت س��بب رونق كارش��ان 
ش��د. در اين دوره مش��هد، مقدس ترين شهر 
ايرانيان ش��يعه بعد از مك��ه، كربال و نجف بود. 
با مشكالت س��فر خارجی در آن روزها، مشهد 
قابل دسترس ترين مكان مقدس برای ايرانيان 
ش��يعه به منظور زيارت بود. در آن سال ها دو 
ش��ركت ايران تور و تی بی تی اولين سيس��تم 
حمل و نقل اتوبوس��رانی را بين تهران و مشهد 
برقرار نموده بودند هر روز دو اتوبوس از تهران 
عازم مش��هد و بالعكس حركت می كرد. خراب 
ب��ودن جاده ها در كن��ار اتوبوس های قديمی، 
ني��از به قطعات و تعمير ماش��ين ها را ضروری  
می نمود. اس��تفاده از موقعي��ت كمبود نيروی 
فنی، ظرفيت خالی بازار تعمير ماش��ين، زمينه 
الزم برای رونق كسب و كار، انباشت سرمايه و 
تجربه را برای آن��ان فراهم نمود. مدتی به اين 
كار ادامه دادند و بر اثر كار زياد و تجربه عملی 
تا حد زيادی با اصول فنی ماشين آشنا شدند. 
در اي��ن دوره كالس های فنی ب��رای آموزش 
تخصص های مختلف خصوصا در ش��هرها، در 
سطح كشور بسيار كم بود بسياری از آموزشها 
از طريق سيستم اس��تاد شاگردی در مغازه ها 
و كارگاه ها در طی س��ال ها تجربه بدست می 
آم��د. برادران خيامی از اين راه به بس��ياری از 
مسائل فنی ماشين آش��نا شدند. جاه طلبی و 
توسعه فعاليت احمد خيامی را احتماال در سال 
١٣٣٣ به تهران كش��اند وی دفتری در خيابان 
اكباتان به منظور فروش لوازم يدكی ماش��ين 

ها باز كرد.

م��ردان خود س��اخته در ط��ول عمر خود 

پیشگامان رشد
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2 دس��ت به كارهای متعدد می زنند و ناكام می مانند 

ام��ا ناگه��ان در ميان آن همه كار يك��ی با موفقيت 
همراه می ش��ود و با آن به هدف می رس��ند. احمد 
بعد از مدت ها كرايه دادن دوچرخه و موتورسيكلت، 
آوردن اتومبيل از تهران به مشهد و كار در تعميرگاه 
مشهد به اين نتيجه رسيد كه در زادگاهش بيش از 
اين امكان ترقی براي��ش وجود ندارد. گاراژ و تعمير 
گاهش را به برادر كوچك ترش محمود س��پرد و در 
آس��تانه سی سالگی-١٣٣٣- عازم تهران شد. در آن 
زمان در تهران كس��انی بودند ك��ه اتاق اتوبوس می 
س��اختند. مانند: اتوبوس ش��مس العم��اره، اتوبوس 
ايران پيما. اينها شاس��ی اتوبوس را از خارج وارد می 
كردند و با چوب و آهن و اّره و چكش برای آن اتاق 

می س��اختند. احمد شيفته كار اين صنعتگران 
با ذوق ش��ده بود، كس��انی كه صنايع دستی را 
جايگزي��ن يك كار كامال صنعت��ی كرده بودند. 
آرزو داش��ت خودش هم دست به چنين كاری 
بزند اّما اين كار پول الزم داشت و احمد تصميم 
گرف��ت كاری كند كه احتياج به س��رمايه زياد 

نداشته باشد.

احمد خيامی طی مدتّی كه برای رس��اندن 
اتومبي��ل های مختل��ف از تهران به مش��هد و 
همچنين زمانی كه در تعميرگاهش در مش��هد 
روی اتومبيل های مختلف كار كرده بود متوجه 
ش��د كه وقتی موتور اتومبيلی خراب می شود 
اولي��ن كار يك تعميركار اين اس��ت كه قطعه 
معيوب را با يك قطعه سالم عوض كند. احمد با 
كمك يكی از آشنايان، يك مغازه فروش قطعات 
اتومبي��ل در خيابان اكباتان تهران اجاره كرد و 
عنوان فروش��گاه تضامنی برادران خيامی باالی 
آن زد بعده��ا درباره آن تابلو گفت: " به غير از 
برادران نمازی، كاشانچی و فريدون سودآور كه 
قبال با آنها كار كرده بود و به وی اعتماد داشتند 
بقي��ه نماينده های اتومبيل حاضر نمی ش��دند 
جنس نسيه بدهند. برای آن كه خريداران را به 
سوی مغازه جلب كند ناچار بود قطعات و لوازم 
همه اتومبي��ل ها را بفروش��د. انتخاب عنوان- 
ش��ركت تضامنی برادران خيامی- به فروشنده 
ها نش��ان می داد كه شركت فقط در حد سهام 
مسئول بدهی هايش نيست و آن ها می توانند 
برای وصول مطالبات خود از س��اير دارايی های 

برادران خيامی هم اقدام كنند." كار ش��ركت خيلی 
زود گرف��ت به طوری كه مغازه ه��ای اطراف و اتاق 
ه��ای طبقات ب��االی س��اختمان را اول اجاره و بعد 
خري��داری كرد. ب��ا تغييرات��ی آن را تبديل به يك 
فروش��گاه بزرگ و طبقات باال را تبديل به آپارتمان 
های دفتری نمود. رونق كار فروشگاه آنقدر زياد بود 
كه او تعدادی كارمند، ويزيتور و فروشنده استخدام 
كرد. اين فروشگاه بعدها به نام " پی-ال-پی" عرضه 
كننده يك��ی از بزرگترين قطعات يدكی اتومبيل در 

ايران درآمد.

در اين دوره برادران سودآور نمايندگی مرسدس 

بن��ز آلمان را در ايران داش��تند احمد خيامی وی را 
متقاعد نمود كه نمايندگی بنز را در مش��هد به آنها 
بدهد. پس از چند س��ال برادران سودآور نمايندگی 
بن��ز را فروختن��د در اي��ن زم��ان ب��رادران خيامی 
توانس��تند نمايندگی آن را از شركت آلمانی بدست 
آورند و مسئوليت فروش آن را در كل ايران به عهده 
گرفتند. از اين دوره فعاليت اقتصادی آنها از س��طح 
ايران به خارج از كش��ور گس��ترش و با شركت های 

بزرگ بين المللی ارتباط برقرار نمودند.

ب��رادرش محمود كه ش��ش س��ال از او كوچكتر 
بود خواس��ت گاراژ وتعمير گاه مش��هد را بر چيند و 
خودش به اتف��اق بعضی از كارگ��ران كه به نظرش 

متخص��ص وقابل اعتماد هس��تند به ته��ران بيايد . 
محمود خيامی پ��س از مدتی كوتاه با همه كارهای 
فروش��گاه قطعات يدكی اتومبيل اشنايی پيدا كرد و 

فروشنده ها وخريداران را شناخت.   

احمد تش��كيال تش را به برادر كوچكترش سپرد 
به قصد ديدار از كارخانه های بزرگ اتومبيل سازی 
جه��ان از نزدي��ك وآگاهی از طرز كارش��ان به اروپا 
و امري��كا رف��ت تا از ميان مدل ه��ای گوناگون يك 
اتومبيل س��واری مناس��ب را برای مونت��اژ در ايران 
انتخ��اب كن��د. اول ب��ه ايتالي��ا رفت،كارخانه های 
اتومبيل س��ازی فيات والنچيا توجه او را جلب كرد 

به خصوص مجذوب عظم��ت كارخانه فيات و تنوع 
توليداتش ش��د.احمد خيام��ی از ايتاليا به اس��پانيا 
رف��ت.در آن زمان كارخان��ه اتومبيل س��ازی فورد 
امريكا در اس��پانيا اتومبيل ه��ای كوچكی به نامه» 
فی يس��تا«توليد می كرد خيامی اين اتومبيل را هم 

پسنديد وآن را در اولويت قرارداد.

خيامی از اسپانيا راهی آلمان، فرانسه، انگلستان، 
س��وئد و امري��كا ش��د. او از كارخانه ه��ای اتومبيل 
س��ازی فولكس واگ��ن، مرس��دس بن��ز، دكا، پژو، 
س��يتروئن وكارخان��ه روتس س��ازنده اتومبيل های 
هيلم��ن، آرو، آونجر وجاگوار بازدي��د كرد وبيش از 
همه مجذوب فولكس واگن ومرس��دس بنز شد.يكی 
از دوس��تان همراه��ش می گف��ت :»احمد از 
اين س��فرتجربيات فراوانی اندوخ��ت او كه تا 
اين زمان فقط در ش��هر های مش��هد وتهران 
اقام��ت كرده وتعميرگاه ه��ا وكارگاه های اين 
دو ش��هر را ديده بود.از مشاهده كارخانه های 
بزرگ اتومبيل سازی اروپا وآمربكا با چند هزار 
كارگ��ر وكار مند چنان به هيجان امده بود كه 
دائم در حال برنامه ريزی بود كه در ايران يك 
كارخانه اتومبيل س��ازی بزرگ تاسيس كند.« 
در باز گش��ت به ايران خواست اتومبيل »آرو« 
از محصوالت كارخانه اتومبيل سازی»روتس« 
انگلس��تان را مونتاژكند .روت��س در آن زمان 
ي��ك كارخان��ه اتومبيل س��ازی ورشكس��ته 
ب��ود و خيام��ی در بازدي��د از آن كارخانه  به 
توليدات آن از همه كمتر امتياز داده بود. يكی 
از دوس��تان از او پرس��يد روتس يك كارخانه 
ورشكسته است؟ جواب داد: در زندگی، انسان 
هميش��ه مختار نيس��ت ه��ر كاری را كه می 

خواهد انجام بدهد.

سياس��ت ه��ای حمايتی دولت��ی از جهت 
تعرفه باال برای ماشين های وارداتی، سياست 
های اعتبارات ارزان برای صنايع خودروسازی 
نقش موثری در ش��كل گي��ری و تقويت اين 
موسس��ات در دوره جنين��ی اي��ن صنايع می 
باش��د. با اي��ن وجود، اي��ن حمايت ه��ا نافی 
توانايی ها، سخت كوش��ی و برنامه ريزی اين 

كارآفرينان نمی باشد.
نامی كه او برای كارخانه اتومبيل س��ازی 
اش انتخ��اب كرد ايران ناس��يونال ب��ود كه امروز به 
اي��ران خودرو تغيي��ر نام داده اس��ت. كارخانه ايران 
ناس��يونال روز ١٢ مهرماه ١٣٤١ با س��رمايه ای در 
ح��دود ١٠ ميليون تومان و ب��ا هدف مونتاژ و توليد 
انواع خودرو در خيابان اكباتان تهران متولد شد و از 
٢٨ اس��فندماه ١٣٤٢ با توليد اتوبوس شروع به كار 
كرد. موسس��ان اوليه اين كارخان��ه آقايان حاج علی 
اكبر خيام��ی، احمد خيامی، محمود خيامی و خانم 
ها مرضيه خيامی و زهرا س��يدی رشتی ) همسران 

دو برادر( بودند.
قطع��ه زمين��ی بين ج��اده مخص��وص و اتوبان 
ك��رج به قيمت مت��ری يك تومان در س��ال ١٣٤٠ 
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خريداری نم��ود، اوايل كار تاس��يس كارخانه ايران 2

خودرو، مهندس س��اختمان در باره پش��تكار احمد 
خيام��ی می گفت: " گاهی كه در زمس��تان قرار می 
گذاشت ساعت هفت صبح سر ساختمان های نيمه 
تم��ام كارخانه ايران ناس��يونال در جاده كرج برويم، 
او س��اعت شش صبح به در خانه می آمد. وقتی می 
گفتيم در اين س��اعت روز هوا تاريك اس��ت و نمی 
ش��ود كاری انج��ام داد، باز روزهای بع��د در همين 
س��اعت می آمد و در س��رمای س��رد زمستان يك 
س��اعت در داخل اتومبيل منتظر م��ی ماند تا وقت 
حركت فرا رس��د. او در تابس��تان نوع��ی ديگر عمل 
می كرد. در گرمای س��وزان تي��ر و مرداد همين كه 
می ديد كارگرهای س��اختمانی تشنه شان است به 
سرعت به كرج می رفت و با ماشين خود قالب های 

يخ و نوشابه می خريد."

يك س��الن بزرگ در آنجا س��اخت و وسايل كار 
س��اخت اتاق اتوب��وس را در آنجا نص��ب كرد. برای 
س��اخت ات��اق ٢٠ نف��ر از كارگرها و سرپرس��ت ها 
برای دوره آموزش اتاق س��ازی ب��ه آلمان رفتند آن 
گاه از س��ودآور نماينده اتوبوس های مرس��دس بنز 
٣٢١ موتور، گيربكس و ديفرانس��يل را می گرفت. با 
نقشه كش��ی آلمانی ها اتاق اتوبوس می ساخت. در 
آن زم��ان عده زيادی به س��اختن اتاق های اتوبوس 
اشتغال داش��تند. به مدت چند س��ال صندلی اتاق 
اتوبوس توس��ط كارگاه محسن آزمايش درست می 
ش��د. اتاق هايی ك��ه در ظاهر با اتاق های س��اخت 
خارج فرق نداش��ت، با تالش احم��د خيامی نيروی 
هوايی حاضر ش��د برای سرويس هايش ٣٠ دستگاه 
از اي��ن اتوبوس را بخرد بعد از آن ش��ركت لوان تور 
كه يك ش��ركت ورشكس��ته بود به اقس��اط اتوبوس 
خري��د و بعد از آن ش��ركت  TBT اين اتوبوس ها 
را خري��د و به اين گونه اتوبوس های س��اخت ايران 
ناس��يونال در داخل و خارج شهر مورد استفاده قرار 
گرف��ت.  مدتی نيز س��واری بن��ز ٣٠٢ در كارخانه 
ساخته شد. احمد تصميم گرفت برای جلب خريدار 
دس��ت به ابتكارهايی بزند. طی مدت��ی كه اتومبيل 
های مختلف را از تهران به مشهد و بالعكس می برد. 
اغلب مشاهده می كرد كودكان خردسال با مردان و 
زنان سالخورده از راننده تقاضا می كنند چند دقيقه 
نگهداريد و ... مس��افر ش��رمزده زير درخت يا پشت 
يك درخت خودش را س��بك ميكرد. ايران كشوری 
وسيع و فاصله بين شهر های بزرگ بسيار زياد است.

اين گرفتاری مس��ا فران همه خطوط  اتوبوس رانی 
كشور بود . احمد به هواپيما نگاه می كرد با خود می 
انديش��يد مس��افران انها در موارد اضطراری چه می 
كنند.چرا او در اتو بوس اين كار را نكند؟س��ر انجام 
در قسمت انتهايی اتوبوس ها يك دستشويی كوچك 
درس��ت كرد . با همين فكر و طراحی آن خريداران 
اتوبوس او چند برابر ش��د.اين كار به  ش��ركت های 
مسافر بری دليلی برای تبليغ وجلب مشتری ميداد 
.وقتی اتاق س��ازهای ديگر از اي��ن كار او تقليد می 
كردنداحمد يك قدم ديگر برداش��ت ودر گوشه ای 
از اتوب��وس ي��ك يخچال نصب كرد تا مس��افران در 

سفر های طوالنی از نوش��ابه خنك استفاده كنند و 
بعد ها به همان نسبت كه كارش رونق پيدا می كرد 
قدم های ديگری بر می داش��ت. به جای بكارگيری 
چكش و اّره معمولی، وس��ايل برقی و ماشين به كار 
می برد. چند متخصص اتاق سازی از آلمان آورد. به 
جای رنگ كردن اتوبوس باقلم مو اتاق رنگ درست 
كرد. در اين اتاق، اتوبوس وارد می ش��د و رنگ پاش 
های برقی همه جايش را به طور مس��اوی رنگ می 
كردند. يك س��الن برای ساخت صندلی های راحت 
مخصوص اتوبوس ساخت تا مس��افرانی كه چندين 
ساعت روی صندلی می نش��ينند احساس ناراحتی 
نكنند. اين كارگاه صندلی س��ازی بعدها الهام بخش 
او در س��اختن نخس��تين كارخانه بزرگ مبل سازی 

ايران به نام "مبليران" شد.

قراردادی بين شركت ايران خودرو و تالبوت )زير 
مجموعه شركت كرايسلر( در مورد مونتاژ و ساخ�ت 
خودروی پيكان ) نام انگليس��ی آن هيلمن( در سال 
١٣٤5 منعقد شد. پيكان در ارديبهشت سال ١٣٤٦ 
ش��روع به كار و در پائيز اولين توليد آن به بازار آمد. 
متخصصانی از كارخانه تالبوت برای آموزش پرسنل 
به كارخانه آمدند همچنين ١٨ نفر شامل ٦ مهندس 
و ١٢ كارگر ب��ه انگليس اعزام و در آنجا دوره كامل 
فنی در م��ورد موتور و گيربكس پيكان را گذراندند. 

مدل دولوكس پيكان در سال ١٣٤٨ شاخته شد.
خط توليد وانت در س��ال ١٣5٣ به بهره برداری 
رس��يد، توليد وانت پيكان در سال ١٣55 به حدود 
١75٠٠ دس��تگاه و در س��ال ١٣57 ب��ه هفت هزار 
دس��تگاه كاهش يافت. در طی س��ال های ١٣5٨ تا 
١٣٦٨ جمعا حدود ١١٠ هزار دس��تگاه وانت توليد 
نم��ود. كارخانه ريخته گری و موتور س��ازی در ٢7 
مهرماه ١٣5٣ داير ش��د تا ش��ش قس��مت از موتور 
پيكان ١٦٠٠ را توليد نمايد. قبل از گشايش ريخته 
گ��ری كارگران را برای آموزش به انگليس فرس��تاد. 
در ريخته گری ابتدا ش��اتن، بعد سرس��يلندر سپس 
س��يلندر كامل می س��اختند. در آغاز از ٢٠ سيلندر 
دو تای آن س��الم و بدون سوراخ بود سپس دستگاه 
های مجهزی برای تراشكاری آن آوردند كه ضايعات 

كاهش يافت.

بهترين مدل پيكان كه در ايران معروف به پيكان 
اونجر است نيز در س��ال ١٣5٤ ساخته شد؛ پيكان 
تا قبل از انقالب در بيش از ش��ش مدل استيش��ن، 

دولوكس، كار، جوانان توليد شد.
در روزه��ای آغازين كارخانه ايران ناس��يونال، با 
توليد روزانه ١٠ دستگاه اتومبيل سواری و 7 دستگاه 
اتوبوس و كاميون كار خود را ش��روع كرد. در پايان 
س��ال اول فعاليت، با ٢5٠ پرس��نل، 7 هزار دستگاه 
خ��ودرو تولي��د نمود ش��ايد هيچ كس تص��ور نمی 
كرد كه اين كارخان��ه در برابر توليد رقبای خارجی 
دوام آورد در حالی كه توليد س��االنه خودروس��ازان 
اروپايی و آمريكايی به چند صد هزار می رسيد، اين 
محصول نوپا كه از محصوالت يك شركت ورشكسته 
در انگلس��تان اس��ت بتواند در ميان ايرانيان جا باز 

كند اما پيكان خيلی زودتر از آنچه تصور می شد، به 
ميان مردم آمد و تاريخ اين خودرو آغاز ش��د. توليد 
آن در س��ال ١٣57 به ١٣٦ هزار دس��تگاه افزايش 
يافت ش��ركت ايران خودرو در طی ١٠ سال توانسته 
بود ٢٢ درصد قطعات پيكان را در ايران توليد نمايد. 
از س��وی مخالفان اين گونه ش��ركت ها مورد نّقادی 
قرار می گرفت كه آنها متصل كننده قطعات وارداتی 
از خارج می باش��ند و ارزش افزوده شان اندك بوده 
اس��ت. به نظر می رس��د مراحل مقدماتی و ظرفيت 
س��ازی برای توليد ارزش افزوده بيشتر، در طی يك 

فرآيند مورد مالحظه قرار نگرفت.

برادران خيامی در كنار مونتاژ اتومبيل س��واری، 
اتوب��وس، مينی بوس و آمبوالن��س در كارخانه ها و 
موسس��ات ديگر به صورت مس��تقل يا مش��اركت با 

ديگران به سرمايه گذاری پرداختند.

١- كارخانه الستيك سازی بريجستون ايران
٢- شركت پيستون سازی ايران

٣- كارخان��ه پول��ی رن��گ )توليد كنن��ده رنگ 
اتومبيل(

٤- كارخانجات رضا در مشهد برای توليد سپر و 
رينگ اتومبيل )قطعات اتومبيل حال حاضر(

5- كارخانه جوش اكسيژن در مشهد با سهم ٢5 
درصدی ايران ناسيونال

٦- كارخانه ايدم در تبريز برای توليد موتور
7- كارخانه فنرسازی در جاده كرج

٨- كارخانه ريخته گری
9- كارخان��ه تولي��د موتور اتومبيل ب��رای توليد 
قسمت هايی از سيلندر و رينگ و پيستون اتومبيل

١٠- بانك صنايع

در اواخر سال ١٣5١، برادران خيامی بعد از سال 
ها همكاری، از هم جدا شدند. كارخانه های اتومبيل 
سازی پيكان، اتوبوس سازی، مرسدس بنز به احمد 
برادر بزرگتر كه موس��س اين تش��كيالت عظيم بود 
نرس��يد بلكه سهم محمود برادر كوچكتر شد. احمد 
خيامی نيز با پولی كه از ايران ناسيونال برايش مانده 
بود، ابتدا تعداد زيادی از سهام بيمه اميد )بيمه آسيا 
فعلی( را خريد و س��پس يك كارخانه مبل سازی به 
نام مبليران تاسيس كرد. او بعد از آن فروشگاههای 
زنجيره ای به نام فردوس��ی، كوروش )قدس كنونی( 
و فروش��گاه های در تهران و مش��هد تاس��يس كرد. 
محمود خيامی هم كه حاال صاحب ايران ناس��يونال 
شده بود توانست كار را توسعه دهد. گزارش رسمی 
كه در بهار ١٣5٤ منتشر شد حاكی از موفقيت های 
كم نظير ايران ناسيونال بود كه به بزرگترين كارخانه 
صنعتی كش��ور تبديل شده است. به موجب آمارها، 
فروش توليدات ايران ناس��يونال در س��ال ١٣5٣ به 
١/9 ميليارد تومان رس��يد و داراي��ی اش متجاوز از 
يك ميلي��ارد تومان بود. اين داراي��ی برای كارخانه 
ای كه ١٢ س��ال قبل با س��رمايه ١٠ ميليون تومان 
آن ه��م به صورت زمين و ماش��ين آالت تاس��يس 
ش��ده بود در پايان اسفند ١٣5٦ به ٨ ميليارد ريال 

پیشگامان رشد
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2 افزايش يافت بخشی از اين افزايش سرمايه به مقدار 

٣/٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال تا پايان ١٣5٦ به س��رمايه 
ش��ركت اضافه گرديد. اين افزاي��ش تا چندی پيش 
غي��ر قابل تصور به حس��اب می آم��د. فقط مالياتی 
كه كارخان��ه به دولت پرداخته ب��ود، ٢9/9 ميليون 
تومان بود. فعاليت محمود خيامی به اين حد محدود 
نمی شد. او مشغول مذاكره با كارخانه مرسدس بنز 
آلمان برای مونتاژ مرسدس بنز ١7٠ هم بود. عالوه 
ب��ر اين ها تالش م��ی كرد برای ص��ادرات پيكان و 
اتوبوس مرس��دس بنز بازارهايی در اروپای شرقی و 
كشورهای همسايه پيدا كند. بعد از مدتی به عنوان 
آن كه كارخانه جوابگوی تقاضاهای داخلی نيس��ت 
جل��و ص��ادرات اتومبي��ل و اتوبوس گرفته ش��د. 

محمودخيام��ی كه به فوتب��ال عالقه زيادی 
داش��ت با ترغيب دوس��تانش در اواسط دهه 
پنجاه، ايران ناس��يونال مدتی باش��گاه اقبال 
را خري��داری و تيم پي��كان را به وجود آورد. 
درآن س��ال ه��ا بعد از ش��ركت نفت، حقوق 
و مزايای كاركنان ايران ناس��يونال از س��اير 
ش��ركت ها بيش��تر بود. برای كارگران نمونه 
مج��رد هر س��ال برنامه تفريحی ب��ا امكانات 
اقام��ت و غذا برنامه ريزی می ش��د و با ١٠ 
اتوبوس به ش��مال و متاهل ه��ا را به همراه 
خانواده به مش��هد م��ی فرس��تاد. چهل نفر 
از سرپرس��تان مس��ن را با خود ب��ه حج برد. 
مهندس��ان، سرپرس��تان و كارگران نمونه را 
در ي��ك مرحله با هواپيما به كربال فرس��تاد. 
محمود خيامی با تقسيم غذا در عزاداری ماه 
محرم و برگزاری مراسم مذهبی در خانه اش 
كه روز جمعه برقرار بود با مشكالت كارگران 
بيشتر آشنا می ش��د. خانواده كارگران را به 
كارخانه دعوت می كرد تا آنان با سختی كار 
همس��ران، پدران و برادران شان آشنا گردند 
بعد در س��الن آمفی تئاتر با برنامه موس��يقی 

ش��ادی آنان را فراهم می آورد.

احم��د و محم��ود خيام��ی هردو پ��ركار و 
س��ختكوش بودند. اغلب روزها قبل از كاركنان 
به كارخان��ه می آمدند و بيش��تر روزها بعد از 
كارگ��ران و كارمن��دان به خانه م��ی رفتند. با 
وق��وع انقالب محمود خيامی در س��ال ١٣57 

عازم اروپا و مجددا مش��غول فعاليت تجاری و افتتاح 
نمايندگ��ی مرس��دس بنز در لندن ش��د ك��ه امروز 
تع��داد نمايندگی ها در انگس��تان و آمريكا به هفت 

نمايندگی رسيده است.
محم��ود در تيرم��اه ١٣٨٢ در همايش صنعت و 
معدن خراس��ان به عنوان پيشكس��وت نمونه صنعت 
معرفی شد. ايش��ان در حال حاضر سرپرستی هيات 
امنای دانش نامه ايرانيكا در شهر نيويورك را بر عهده 

دارد و در نيوجرسی نيز نمايندگی فروش بنز دارد.

احم��د خيامی بع��د از انقالب ب��ه تورنتو رفته و 
س��پس برای معالجه سرطان خود عازم لس انجلس 
ش��د. وی در يك  آپارتمان كوچك دو اتاقه زندگی 

می كرد كه با خانه بس��يار بزرگ��ش در تهران قابل 
مقايس��ه نبود.در اين زمان با وجود رس��يدن به 7٦ 
س��الگی و ضعف جسمی ناش��ی از بيماری با نشاط 
جوانی كار می كرد .يكی از دوس��تانش كه چند روز 
قب��ل از مرگش با او ديدار كرده بود می گفت :»ريه 
وكب��دش كار نمی كند ،با آن صورت تكيده ،چش��م 
های گود افتاده و جسم ضعيف روحيه اش قوی بود 
. در اين حال او ش��روع به يادآوری خاطرات گذشته 
كرد،ايامی كه روزها به ماشين شويی می پرداخت و 
ش��بها بزرگترين آرزويش آن بود كه به سينما برود 
اما چون پول خريدن بليت را نداشت هر بار به نوعی 
خودش را به سالن سينما می رساند. گاهی هم بليت 
م��ی خريد . يك بار كه موفق نش��ده  بليت بخرد به 

بليت فروش می گويد كه مادرش سخت بيمار است 
و به او گفته اند دكترش به اين سينما آمده اگر او را 
بر بالين مادر نبرد ممكن است مادرش بميرد . بليت 
فروش دلش به رحم آمده  و او به اين بهانه به سالن 
سينما می رود وفيلم را تا اخر تماشا می كند. احمد 
چند روز بعد در فروردين سال ١٣79 فوت می كند 
و در مموريال پارك،گورستان ايست وود لس انجلس 
به خاك س��پرده می ش��ود. كارگران كارخانه ايران 
خود رو وكارخانه های ديگر و فروش��گاه های قدس 
مراس��م متعددی به ياد او بر پ��ا می كنند . عده ای 
از كارگران تازه اين موسس��ات به عنوان آنكه او يك 
سرمايه دار طاغوتی بود تصميم گرفتند مراسم را به 
هم بزنند . يكی از كاركنان قديمی ايران ناسيونال با 

بي��ان جمله ای آنها را آرام كرد . هيچ كس به مرده 
حس��ادت نمی كند به خص��وص اگر مانند ما كارش 
را با كار گری ش��روع كرده ومانند هر كارگری ساده 

وغريبانه به خاك سپرده شده باشد.
اهل مطالعه وش��يفته ادبيات ايران بود.در عقايد 
مذهبی اهل تساهل وتسامح بود. دو برادران خيامی 
بر اساس گزارش س��اواك در اواخر دهه سی بهمن 
س��ال ١٣٤١ در كلوپ مصدق ودر شهرستان تربت 
جام برای تاسيس اتحاديه مورد بحث فعاليت داشته 
وبه همين دليل در ٦ بهمن ١٣٤١ به اتهام همكاری 
با شركت كنندگان در ميتينگ جبهه ملی دستگير 
و با اخذ تعهد آزاد ش��دند. گر چ��ه در دهه چهل و 
پنجاه، رويكرد سياس��ی آنها تغيي��ر كرده و مخالف 

تحوالت راديكال بودند.
همچنين در باره ساير اقدامات آنها گزارش 
م��ی دهد كه منزل پدريش��ان را ب��ه آيت اهلل 
ميالنی در مش��هد برای ساخت مدرسه واگذار 
نموده وماهی ١7 هزار تومان برای هزينه های 
مدرس��ه به وی می پردازن��د. در فعاليت های 
خيريه مثل س��اخت مس��جد،برگزاری ازدواج 
برای ٢5 زوج بی بضاعت در هتل ونك ،ساخت 
مدرس��ه فعال بودند. بخش��ی از فعا ليت های 

اجتماعی آنان عبارتند:

➢ س��اخت مجتمع مسكونی كه به ١٦ دستگاه 
معروف ش��د ب��رای كاركنان اي��ران خودرو در 

اراضی نيروی هوايی در شرق تهران.

➢ س��اخت هنرس��تان مدرس��ه صنعت��ی ايران 
ناسيونال برای تربيت تكنسين در جاده قديم كرج

➢ هنرستان بزرگ صنعتی مشهد

➢ مركز مبارزه با سرطان در خيابان كوهسنگی 
مشهد

➢ احداث ١٢ باب واحد آموزشی در ١٢ شهر از 
استان های خراسان

➢ احداث ٨ باب واحد آموزشی در شهر مشهد 
به نام امام هشتم توسط محمود خيامی

➢ بيمارستان بزرگ در مشهد كه نيمه كاره ماند

➢ ش��روع اح��داث ١١٠ واحد آموزش��ی روس��تايی 
بخش��ی از فعاليت های كارآفرينی می باش��د كه با 
وج��ود مصادره صنايع و اموالش همچنان عش��ق به 
سرزمينش در او شعله ور است. پس از انقالب ايران 
ناسيونال بموجب بند الف اليحه ی حفاظت و توسعه 
صناي��ع در ١٦ تير ١٣5٨ به اعتبار نوع صنعت، ملی 
اعالم ش��د با وجود اينكه نتوانسته در طی ٣٢ سال 
به س��رزمينش برگردد همچن��ان از توليد ثروت در 
اروپا به توسعه امور آموزشی شهرش با جديت تمام 

تالش می كند.
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س��ال ها پيش و به دنبال تولد 2

مفهومی به نام رسانه های اجتماعی، 
موضوع هوادار )Fan( مطرح شد و 
اين كه هر شركت و سازمانی چقدر 
طرفدار در اين ش��بكه ها می تواند 

برای خود دست و پا كند.
در آن زمان گفته می ش��د اين 
ش��بكه ها می توانند بين صاحبان 
كس��ب و كارها و مشتريان شان، 
و  طرف��ه  دو  گ��رم،  ارتباط��ات 

هدفداری شكل دهند.

هنوز ه�م که هنوز اس�ت این 
وعده تحقق نیافته است.

قبل از ادامه مطلب، نظر ش��ما 
را به اين نكته مهم جلب می كنم 
كه هرچن��د كه كلمه ه��وادار در 
ابتدا توس��ط فيسبوك مطرح شد 
ول��ی اين مفهوم با نام هايی ديگر، 
هميش��ه و قبل از تولد فيسبوك 
هم وجود داش��ته و م��ورد توجه 

بوده.
مثال س��اده آن، تع��داد اعضاء 
خبرنام��ه الكترونيك��ی ك��ه برای 
مخاطبين خود ارس��ال می كنيد، 
دقيق��ا همي��ن مفهوم ه��وادار را 
تداع��ی می كن��د. هرچ��ه تعداد 
اعضاء خبرنامه بيشتر باشد، يعنی 
ش��ما تع��داد عالقمند و ه��وادار 

بيشتری داريد.

ح��ال برگرديم به بحث اصی و 
اجازه دهيد با طرح چند س��وال، 

قدری موضوع را روشن تر كنم:

آی�ا ش�ما – ب�ه عن�وان مدیر 
یک ش�رکت تولیدی یا رئیس 
یک کس�ب و کار -  می دانید 
هواداران ش�ما در شبکه های 
اجتماع�ی نظی�ر فی�س بوک، 
مانن�د  و  لینکدی�ن  توییت�ر، 
از  آن، چه کس�انی هس�تند؟ 
جنسیت، س�ن و سال و عالقه 
اطالع�ی  هایش�ان  و س�لیقه 
داری�د؟ آیا م�ی دانی�د کدام 
ی�ک از آنه�ا، طرف�دار جدی 
محص�والت و س�رویس ه�ای 
ش�ما هس�تند و مس�تقیم یا 
را  کاالهای شما  غیرمس�تقیم 

تبلیغ می کنند؟

به احتمال زياد، پاسخ شما به 
اين سواالت منفی است زيرا هيچ 

راه و روش روشنی كه با آن بتوان اطالعات 
مرب��وط به ه��واداران تان را ب��ه طور ريز و 
دقيق به دست آوريد، وجود ندارد. البته اگر 
بخواهم روراست باش��م، معتقدم كه پاسخ 
بس��ياری از خوانندگان اي��ن مطلب به اين 
سوال ساده كه آيا اصال شما در شبكه های 
اجتماعی فعال هستيد هم، منفی است چه 
رسد به اينكه بدانيد وضعيت هواداران شما 
در چ��ه حالی اس��ت. با اين ح��ال، موضوع 

بحث را ادامه می دهم.

دقيقا ب��ه همين دليل اس��ت كه چون 
صاحب��ان كس��ب و كارها درك درس��ت و 
عميق��ی از هواداران خود ندارند، از ش��بكه 
ه��ای اجتماع��ی فقط به مثاب��ه يك كانال 
ارتباط جمعی استفاده می كنند نه بيشتر.

شايد اين موضوع چندان هم بد نباشد و 
به هر حال، ش��بكه های اجتماعی به نوعی، 
به عنوان يك رس��انه جمعی مطرح هستند 
و می توانند كاربرد ي��ك كانال ارتباطی را 
داشته باش��ند ولی مثل اين هست كه شما 
يك گوشی موبايل آيفون داشته باشيد ولی 
هنوز ق��رار مالقات های خود را در دفترچه 

سررسيد خود يادداشت كنيد!

واقعيت آن اس��ت ك��ه بازاريابی مبتنی 
 Social Media( بر ش��بكه های اجتماعی
Marketing( برای نيل به موفقيت بيش��تر 
بايد به س��مت برقراری تعامالت شخصی و 
فردی بين ش��ركت ها و مش��تری ها تغيير 

جهت بدهد.

اين ام��ر به فناوری ه��ای جديدی نياز 
دارد ك��ه ط��ی آن ش��ركت ها م��ی توانند 
اطالع��ات ارزش��مند من��درج در پروفايل 
مشتری های خود در شبكه های اجتماعی 
را ب��ه دس��ت آورده و بر آن كار و س��رمايه 

گذاری كنند.
اي��ن م��دل پيش��نهادی در واقع همان 
سيس��تم ثبت داده های موجود در س��ايت 
های اجتماعی است. واضح است كه سيستم 
حس��ابداری ي��ك ش��ركت، مرك��زی برای 
ثب��ت داده ها و تراكنش های مالی اس��ت. 
واحد منابع انسانی ش��ركت ها نيز به ثبت 
اطالعات مربوط به پرسنل و كارمندان می 
پردازد. سيس��تم ثب��ت داده های اجتماعی 
نيز مركز اصلی گردآوری و ذخيره س��ازی 

تمام اطالعات اجتماعی كاربران است.

شركت ها با استفاده از اين سيستم می 
توانند بی وقفه و به طور مس��تمر اطالعات 
مش��تريان و مصرف كنن��دگان محصوالت 
خود را از مناب��ع مختلف گردآوری كرده و 

آنها را سازماندهی و به روز رسانی كنند.

فناوری اطالعات
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2 صاحبان كس��ب و كارها با استفاده 

از اي��ن اطالعات دقيق و ريز می توانند 
با پی بردن به عالقه مندی ها و ساليق 
خاص مشتريان خود، ارتباطات عميق 
ت��ر و هدفدارتری را پی ري��زی كنند. 
اين امر در دني��ای بازاريابی از ارزش و 

اهميت بسياری برخوردار است.

فرض كنيم شما طراح و توليدكننده 
تجهيزات ورزشی هستيد.

ش��ما با در دس��ت داش��تن چنين 
اطالع��ات ذيقيمت��ی از كس��انی ك��ه 
محصوالت ش��ما را ب��ه كار می گيرند، 
م��ی دانيد كه ب��ه عنوان مث��ال كدام 
مش��تری به ورزش اس��كی روی برف 
عالقه دارد و كداميك، س��رگرم شدن 

به ورزش تنيس را بيشتر می پسندد.

ش��ما همچنين می توانيد دريابيد 
كه كدام يك از مش��تری هايتان فعال 
هس��تند، ك��دام يك از كاالهای ش��ما 
ناراضی اس��ت و كدامين فرد بالقوه می 
تواند تبلي��غ دهان به دهان محصوالت 

شما را به عهده بگيرد.
ب��ه اين ترتي��ب ق��ادر خواهيد بود 
پيام های هدفداری را برای هر كدام از 
مشتريان خود – بر اساس شناختی كه 

از آنها داريد – ارسال نماييد.

اين سيس��تم همچنين م��ی تواند 
داده های اجتماعی را با ديگر سيس��تم 

های تجاری به اشتراك بگذارد.

بنابراي��ن، دپارتمان ه��ای مختلف 
س��ازمان )از قبيل دپارتم��ان طراحی، 
فروش، تبليغات، خدمات پس از فروش 
و...( م��ی توانند از اين اطالعات به نحو 

احسن استفاده كنند.
از س��وی ديگ��ر، ش��ركت ه��ا ب��ا 
شناسايی هواداران دوآتيشه محصوالت 
قابلي��ت  از  برخ��ورداری  و  خ��ود 
ارزش��مندی به نام »برقراری تعامالت 
شخصی با مشتری«، می توانند بر اين 
اف��راد به عنوان عوامل��ی كه می توانند 
در تبليغات غيرمستقيم كاربرد داشته 
باش��ند، س��رمايه گذاری های وسيعی 

انجام دهند.

طبق يك قانون نانوشته، شركت ها 
برای بازاريابی در شبكه های اجتماعی، 
ب��ه عن��وان اولي��ن گام باي��د حض��ور 
چش��مگيری از خود نشان بدهند و در 
مرحل��ه بعدی، به جمع ك��ردن هوادار 

بپردازند.

در گذش��ته اين استراتژی به شدت 
در حال رش��د بود و طرف��داران زيادی 

پيدا كرده بود.
در آن زمان وزن بس��ياری از شركت 
ه��ا با تعداد هواداران آنها در ش��بكه ها 
محك م��ی خورد، ولی امروزه داش��تن 

هوادار به خودی خود كافی نيست.
شما حتما صفحات فيسبوك زيادی 
را م��ی شناس��يد ك��ه در زمان ش��روع 
فعاليت، به دليل اينكه زمان بندی و به 
روز س��انی مطالب آنها، دائمی و روزانه 
بوده اس��ت، توانس��ته اند تعداد زيادی 
هوادار را جذب كنند. ش��ايد ش��ما هم 
مثل من به پيشرفت سريع اين صفحات 
حسادت كرده باش��يد. ولی نكته جالب 
اين اس��ت كه بع��د از ٦ ماه از ش��روع 
فعالي��ت و در زمان��ی ك��ه چندين هزار 
هوادار دارند، شما به ندرت نامی از آنها 
می ش��نويد و اگر ه��م مطلبی از آنها را 
به طور اتفاقی در فيسبوك ببينيد، تازه 
ياد آنها می افتيد و س��ری به آن صفحه 

می زنيد.
اين مثال، به طور معمول و هميشه 
و س��اير ش��بكه ه��ای  فيس��بوك  در 
اجتماعی اتفاق م��ی افتد. دليل آن هم 
كامال مشخص اس��ت. امروزه، هوادارن 
شما در ش��بكه های اجتماعی، فقط به 
كمي��ت تعداد ه��واداران ش��ركت و نام 
تجاری ش��ما، دلخوش نمی كنند بلكه 
آنها به دنب��ال اين هس��تندتا با هوادرا 
ش��دن در صفحه كس��ب و كار شما در 
ش��بكه های اجتماعی، ب��ه طور مرتب 
به روز ش��وند و اخبار و پيش��نهاد های 
جديدی به دستشان برسد. آنها دوست 
دارند تا شما ش��نوده خوبی برای انتقاد 

های آنها باشيد.
ش��ايد در مقطعی از زم��ان، افزايش 
تعداد هواداران صفحه شما در فيسبوك، 
يك��ی از مهم تري��ن دغدغه های فكری 
ش��ما باش��د ولی حتما بايد برای زمانی 
آماده باش��يد كه اين تعداد هوادار، بايد 
توس��ط مطالب موجود در صفحه شما، 
تغذيه ش��وند و به آنها رس��يدگی شود. 
ي��ا اينكه خ��ود را برای ريزش ش��ديد 

هواداران خود، آماده كنيد. 
اكن��ون زم��ان آن ف��را رس��يده كه 
صاحبان كسب و كارها بتوانند شناخت 
عميق و دقيقی از هويت مشتريان خود 
پي��دا كرده و ب��ه دنب��ال آن، ارتباطات 
گسترده، هدفمند و گرمی با آنها برقرار 

سازند.

اين روش، شما را به موفقيت تجاری 
از طريق ش��بكه های اجتماعی نزديك 
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در امارات عربی متحده ممكن است 2

وضعيتی برای ش��ركت ه��ای تجاری 
سرمايه ای )شركت های سهامی خاص 
يا عام( يا ش��ركت با مسئوليت محدود  
پي��ش آيد كه محكمه ب��دون توجه به 
اينكه اين ش��ركت ها دارای شخصيت 
حقوقی هستند و بدون در نظر گرفتن 
اينكه مسئوليت س��هامداران يا شركاء 
به ميزان آورده آنان است )كه سرمايه 
شركت را تش��كيل می دهد(، اعضای 
ش��ركت را محكوم به پرداخت محكوٌم 
به می نماي��د. در واقعدادگاه توجه ای 
به اينكه شركت چه نوع شركتی است، 
ندارد؛ بلكه سهامداران و اعضاء شركت 
را محكوٌم عليهم  پرونده قرار می دهد.

حال اين س��ؤال  پيش می آيد كه 
بر چه اس��اس  و مبناي��ی دادگاه های 
ام��ارات  ش��خصيت حقوق��ی چني��ن 
ش��ركت هايی را ناديده م��ی گيرند و 
اعضای آن ه��ا را خوان��دگان و نهايتا 

محكوم عليهم پرونده قرار می دهند.

در پاس��خ بايد گفت ك��ه اين اقدام 
محاكم بر اساس دكترين خرق پوسته 
شركت صورت می گيرد. برای تشريح 
موض��وع و پاس��خ تفصيلی به س��ؤال 
مارالذك��ر در ابتدا ب��ه طرح دو مبحث 
حقوقی  ش��خصيت  پيرامون  مقدماتی 
ش��ركت ها و مفهوم مسئوليت محدود  
خواهيم پرداخت و س��پس به توصيف 
دكترين خرق پوس��ته شركت و  شرح 
روي��ه ه��ای قضائی در اي��ن زمينه در 
سيستم كامن ال و امارات عربی متحده 

می پردازيم.

الف - شخصیت حقوقی شرکت
۱-تعریف شخصیت حقوقی

همين كه ش��ركت تشكيل گرديد  
واجد يك شخصيت حقوقی يا ماهيت 
قانونی می ش��ود كه مش��خصات مجزا 
و  اعض��اء  از صاحب��ان و  و جداگان��ه 
س��هامداران آن دارد. دارای حق��وق و 
وظائف و تعهدات مختص به خود بوده 
و م��ی تواند ش��كايت كن��د و يا طرف 

شكايت قرار گيرد.

در تعريف شخصيت حقوقی آورده 
اند كه:

" عبارت است از مجموعه اشخاص 
يا اموالی كه برای تحقق هدف معينی 
جم��ع آمده ان��د. و اي��ن مجموعه كه 
دارای كيان مستقل از اشخاص يا اموال 

تشكيل دهنده آن است، شخص واحد 
محسوب می گردد".

يا گفته ش��ده كه عبارت اس��ت از 
"هر واح��د اجتماعی كه ب��رای غرض 
اجتماعی معينی بوجود آمده اس��ت و 
دارای وج��ود قانون��ی مختص به خود 
و مس��تقل از اعضای تش��كيل دهنده 
آن اس��ت و ب��ا اين وج��ود قانونی می 
توان��د صاحب ح��ق و متحمل تكاليف 
و تعهدات ش��ود". و نيز نويس��نده ای 
ش��خصيت حقوقی را اينگونه توصيف 
كرده ك��ه: " موجودی كه مجموعه ای 
از اشخاص يا اموال می باشد كه قانون 
برای آن ش��خصيت قانونی قائل ش��ده 

است".

لذا مثاًل ش��ركت تجاری، ش��خص 
مستقل از شركاء محسوب می گرددكه 
بر اس��اس ضرورات حيات اجتماعی و 
اقتصادی بوجود می آيد كه واجد يك 
ش��خصيت قانونی در كنار ش��خصيت 
طبيعی )انس��ان( می ش��ود.  اما اينكه 
اين طبيعت قانونی بصورت مجاز است 
يا حقيقت، خود محل بحث حقوقدانان 
م��ی باش��د. ع��ده ای م��ی گويند كه 
مجاز اس��ت زيرا ش��خصيت قانونی را 
فقط ش��خص طبيعی می تواند داشته 
باش��د و برخی می گويند كه حقيقتی 
واقعی اس��ت و افتراض نيس��ت. لذا در 
پی آن هستند كه شخصيت حقوقی را 
جانشين ايده مالكيت مشترك نمايند.

ام��ا ف��ارر  )Farrar( مفه��وم اين 
شخصيت حقوقی مس��تقل و جداگانه 
را اس��تعاری می دان��د و آن را اينگونه 
توصيف می كند:" ... در اصل اس��تفاده 
تش��بيهی و اس��تعاری لفظ��ی و زبانی 
جه��ت پوش��انيدن پيكره ي��ك گروه 
رس��می با ماهيت ش��خصيت حقوقی 
مس��تقلواحدی اس��ت كه با توسل به 
قياس با ش��خص طبيع��ی صورت می 

گيرد". 

ف��ی الواق��ع، حقوق ش��ركت ها با 
ايجاد اين مفهوم، از صاحبان ش��ركت 
م��ی خواه��د ك��ه همانگون��ه ك��ه  با 
س��ازمانها  به عنوان اش��خاص حقوقی 
برخورد هوشيارانه می كنند، به همين 
منوال به حقيقت تش��كيالتی ش��ركت 
ها نگريس��ته و برخورد نمايند.  در اين 
معنا، مفهوم شركت، منطقی، اعتقادی، 

توصيفی، و تجويزی می شود.

آنچ��ه ك��ه در رابطه با ش��خصيت 

حقوقی
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2 حقوقی بايد در نظر داشت اينكه برای 

تكوي��ن ش��خصيت حقوق��ی از حيث 
حقوقی دو عنصر الزم است:

عنص�ر اول –  عب��ارت اس��ت از 
عنصر موضوعی ش��خصيت حقوقی كه 
از تعريف آن بدست می آيد. يعنی بايد 
گروهی از اش��خاص يا مجموعه ای از 
اموال برای نايل شدن به تحقق غرض 

و هدف مشخص وجود داشته باشند.

عنص�ر دوم – عب��ارت اس��ت از 
عنصر شكلی ش��خصيت حقوقی.  اين 
مجموع��ه و گ��روه دارای ش��خصيت 
حقوقی نمی گردد مگر اينكه حكومت 
آن را ب��ه عن��وان ش��خصيت حقوقی 
صراحتاً و يا ضمناً به رسميت بشناسد.  
در ضمن شناس��ائی شخصيت حقوقی 
توسط حكومت ممكن است به صورت 

عام باشد يا خاص.

۲- آثار شخصیت حقوقی

هنگامی كه ش��ركت تجاری دارای 
شخصيت حقوقی شود، از منظر قانونی 
يك شخص حقوقي تلقي مي گرددكه 
موضوع حقوق و تكاليف قرار مي گيرد 
و م��ي تواند مالك ام��وال غير منقول، 
مبادرت ب��ه انعقاد ق��رارداد كند، و به 
عنوان شاكی يا مدعی در محاكم طرح 
دع��وی نمايد و ي��ا از وی تحت عنوان 
متش��اكی ش��كايت ش��ود و يا مدعی 
عليه دعوی قرار گيرد. به عبارت ديگر 
ش��ركت تج��اري يك ش��خص قانوني 
است كه در بيشتر موارد مانند شخص 
طبيعي با وي معامله مي شود، وقدرت 
و توانايي مالك شدن و بستن قرارداد، 

و نيز شاكي و متشاكي شدن را دارد.

ب - مس�ئولیت مح�دود عنص�ر 
تشکیل دهنده شخصیت حقوقی

مهمترين عنصر متشكله شخصيت 
حقوق��ی ش��ركت ، همان"مس��ئوليت 

محدود" می باشد.

هدف از مسئوليت محدود اين است 
كه ايجاد تأمين حداقل، برای س��رمايه 
گذاران شود كه در صورت پرداختن به 
امر تج��اری الاقل روی زندگی و اموال 
شخصی خودشان امنيت داشته باشند. 
ل��ذا ، باالترين چيزی كه يك عضو می 
تواند از دس��ت بدهد مبلغ و آورده ای 
است كه به عنوان حصه خود پرداخت 

كرده است.
بنابراي��ن، طلبكاران��ی ك��ه علي��ه 
شركت ادعا دارند، در كسوت بستانكار، 
فقط می توانند به اموال ش��ركت برای 
جبران ادعاهای خود نظر داشته باشند، 
و عموماً نمی توانند عليه اموال شخصی 
و خصوص��ی اعض��اء ش��ركت ادعايی 
داش��ته و ط��رح دع��وی نماين��د. اين 
موض��وع  حائز تأثير بالقوه در پوش��ش 
دادن به خطراتی كه سرمايه گذاران با 
آنها مواجه هستند، می باشد. بالنتيجه 
آنان قادر خواهند ش��د كه به اكتساب 
س��ود نامحدود بپردازند در حاليكه در 
ص��ورت وقوع زيان ، اي��ن ضررمحدود 
به هم��ان آورده م��ی ش��ود. بنابراين 
آشكارا شركت ها به اين دليل تشكيل 
می ش��وند كه تا مي��زان قابل توجهی، 
در وهل��ه اول س��هامداران خ��ود را از 
مس��ئوليت ش��خصی در مقابل ديون و 
قروض شركت محافظت كنند. به قول 
نويسنده ای شخصيت حقوقی شركت 
ها و مس��ئوليت محدود اعضای آن هر 
كدام مانند يك طرف   س��كه هستند.

بنابراين آن دسته شركت های تجارتی  
كه در آنها مس��ئوليت شركاء نامحدود 
اس��ت )مانند ش��ركت های تضامنی و 
نس��بی( آميزه ای از شخصيت حقوقی 
مستقل توأم با  يك تعهد در قالب فرم 
استاندارد می باش��ند كه در چارچوب 
اين تعهد، اموال ش��خصی شركاء نوعی  

وثيقه تلقی می شود.

مفهوم مس��ئوليت محدود در قرن 
هفدهم در انگلس��تان ابداع شد و قبل 
از اين تاريخ مردم از سرمايه گذاری در 
شركت ها واهمه داشتند، زيرا هر يك 
از شركاء در مشاركت ها و شركت های 
تضامنی يا شراكت های عمومی تجاری  
)General Partnerships( ممكن 
بود در برابر ديون شراكت مسئول واقع 
شود. هر چقدر كه ش��ركت ها بزرگتر 
و حجيم تر ش��دند، به سرمايه گذاری 
بيش��تر نياز داش��تند. همي��ن موضوع 
موجب ب��ی رغبتی س��رمايه گذار می 
گردي��د، زي��را ميزان و مق��دار خطر و 

ريسك  باالتر می رفت.

در واق��ع بايد گفت مفهوم دكترين 
ش��خصيت حقوقی مس��تقل  در كنار 
"مس��ئوليت محدود" دس��ت به دست 
م��ی گردد. مهمترين مس��ئله در مورد 
مسئوليت محدود اين است كه نه تنها 
م��ی تواند رون��د تجارتی م��ورد عالقه  
ش��ركت را تسهيل نمايد، بلكه  شركت 
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و اعضای آن را نيز مورد حمايت قرار می دهد.2

ج - دکترین خرق پوسته شرکت

همانگونه كه اش��اره ش��د يك��ي از انگيزه هاي 
اصلي تشكيل شركت بويژه در شركت هاي سرمايه 
و ني��ز ش��ركت با مس��ئوليت محدود،  مس��ئوليت 
محدود شركاء و س��هامدارن است. توسط دكترين 
مس��ئوليت محدود شريك يا سهامدار فقط آنچه را 
كه به عنوان آورده در شركت به مشاركت گذاشته 

از دست مي دهد و نه چيز بيشتر.

با وجود اين استثنائات متعددي بر مفهوم كلي 
مسئوليت محدود وارد ش��ده است. موقعيت هايي 
وج��ود دارد كه محكمه داخل و درون ش��ركت را 
م��ي نگرد و بعبارتي اقدام به خرق پوس��ته و لفافه 
شركت واجد ش��خصيت حقوقي  مي كند،و شركاء 
و سهامداران ش��ركت را مس��تقيماً و شخصاً براي 

تعهدات شركت مسئول مي شناسد.

دكترين خرق پوسته شركت وقتي مورد استناد 
قرار مي گيرد كه اعضاي شركت تمايز بين شركت 
و اعضاء را كدر و تار كرده باش��ند. قابل ذكر اس��ت 
كه اگرچه  شركت داراي  ماهيت حقوقي  مجزا مي 
باش��د، فقط با بكار گرفتن نمايندگاني  از اشخاص 
طبيع��ي ك��ه آن را تش��كيل مي دهند م��ي تواند 
فعاليت نمايد. به دو طريق شركت ممكن است  در 
حقوق تجارت مس��ئول واقع شود: بدليل مسئوليت 
مس��تقيم ) نقض مس��تقيم( و به خاطر مسئوليت 
ثانوي ) بخاطر اقدامات و اعمال نمايندگان انساني 
كه در راس��تاي كارمند بودنشان در شركت فعاليت 

مي كنند(.

دكترين خرق پوس��ته ش��ركت در هر كشوري 
متغير است. در نظر دو نفر از اساتيد حقوق، ظاهرا، 
يك توافق كلي بر حول قلمرو"مس��ئوليت محدود" 
وجود دارد. لكن بالعكس "خرق پوسته شركت" در 

عداد موضوعات پيچيده و سر در گم قرار دارد.  

در ح��ال حاض��ر دو تئوري  براي برداش��تن و 
ش��كافتن پرده ش��ركت وج��ود دارد. اولين تئوري 
عبارت است از "شخصيت دوم و جانشين" و نظريه 

دوم دكترين "ابزاري و واسطه".

نظريه ش��خصيت دوم و جانش��ين وقتي مورد 
توجه قرار مي گيرد كه حدود  قابل تشخيصي بين 

شركت و اعضاي آن وجود داشته باشد.

از سوي ديگر نظريه ابزاري و واسطه، به موضوع 
اس��تفاده صاحبان شركت  از ش��ركت بررسي مي 
كن��د  و اينكه بر اثر اقدامات ش��ركت، صاحبان آن 
بهره برده اند تا ش��ركت. اينبستگي به دادگاه دارد 
كه كدامي��ك از اين دو تئ��وري را اعمال كند و يا 
اينك��ه با هم تركيب كند. محاكم معموال تمايلي به 

اينكه پوسته شركت را خرق كنند، 
ندارند و وقتي اين كار را مي كنند 
ك��ه تحميل مس��ئوليت ب��ر اعضاء 

نتيجه عادالنه در بر داشته باشد.

د - محاک�م کش�ورهای دارای 
سیس�تم کامن ال و موارد خرق 

پوسته شرکت

تحت حقوق معروف به كامن ال 
دكترين خرق پوسته به عنوان يكی 
از روش های مقدماتی كه توس��ط 
آن دادگاه تقاضاه��ا و در خواس��ت 
ه��ای مش��تاقانه اش��خاص ب��رای 
اجرای متوقع و مورد انتظار مفهوم 
شخصيت حقوقی جداگانه شركت 

را تخفيف داده و ماليم نمايد.
مشكالت ناشی از يافتن برخی 
س��ر نخ ه��ای اين اص��ل در خالل 
كليه تصميم��ات گوناگون محاكم، 
اساس��اً از ماهي��ت غي��ر واقع��ی و 
كذب مواردی نشأت می گيرند كه 
در عين حال كه به نحو گس��ترده 
موضوع��ات مختل��ف زيربنايی می  
باشند لكن هم چنان تحت مفهوم 
اس��تعاری "پوس��ته" به هم مرتبط 

می شوند.

بط��ور كلی ش��خصيت حقوقی 
مجزای ش��ركت فقط وقتی ناديده 
گرفت��ه م��ی ش��ود ك��ه دادگاه به 
نظ��رش برس��د ك��ه در واق��ع و يا 

مطابق قانون:

- چند ش��ركت بين خودش��ان 
  )Partnership( ش��راكت  نوعی 
بوج��ود آورده ان��د؛ و ي��ا وج��ود 
ش��ركت و نقشی كه بازی می كند 
صرفاً  غير واقعی Sham يا اينكه 
فريبكارانه است. و يا هدف از ايجاد 
ش��ركت يا اس��تفاده از آن به قصد 
گريز از تكاليف قانونی و شبه امينی 
)Fiduciary( بوده يا اينكه امكان 
توس��ل به حيله و تزوي��ر را فراهم 
 )Agency( آورند؛  ويا نمايندگی
دكترين ش��خصيت حقوقی  اصوال 
مجزای ش��ركت بيانگر اين اس��ت 
كه شركت دارای ماهيت متفاوت با 
اعضای می باش��د. به اين معنی كه 
شركت بوجود نمی آيد كه نماينده 
س��هامداران و اعضاء شود. هنگامی 
كه چني��ن حالت��ی حادث ش��ود 
انگلو ساكس��ن بدون هيچ  محاكم 
ترديدی مبادرت به خرق پوس��ته 

ش��ركت می كنند؛ و يا  نا برابری 
 Unfairnessو غير عادالنه بودن
يكی ديگر از م��وارد و زمينه های 
جدی ك��ه محاكم انگلو ساكس��ن 
آمادگی خرق پوس��ته ش��ركت را 
دارند زمانی است كه به اين نتيجه 
برس��ند كه در بخشی از اقدامات و 
فعاليت ش��ركت بی عدالتی وجود 
دارد. ش��اكی می تواند از محكمه 
بخواهد كه ب��ر مبنای اينكه انجام 
خ��رق پوس��ته ش��ركت عادالنه و 
ص��واب اس��ت، لفاف��ه ش��ركت را 

بردارد.

ه- محاکم امارات و موارد خرق 
پوسته شرکت

محاك��م كش��ور ام��ارت عربی 
ممك��ن  ص��ورت  دو  در  متح��ده 
و  خ��رق  را  ش��ركت  استپوس��ته 
ش��خصيت حقوق��ی آن را ناديده 

بگيرند.:

١- هنگامی كه ش��ركت های  
س��رمايه ای و شركت با مسئوليت 
مح��دود به عنوان ابزار و پوش��ش 
ب��رای انج��ام اعم��ال و اقدام��ات 
مخالف اساسنامه ش��ركت و برای 
ورود ض��رر به ش��ركاء ش��ركت يا 
دائني��ن تش��كيل ش��ده باش��د و 
اقداماتمديران و شركاء در بردارنده 
تزوي��ر و كالهب��رداري و خط��ای 
جسيم و فربه باشد. در اينجا ديگر 
اعتنايی به اينكه مسئوليت شريك 
صرفاً محدود به حصه وی اس��ت، 
نم��ی ش��ود. و موضوع بر اس��اس 
قواعد مربوط به مس��ئوليت ناشی 
از فع��ل ضار )ضرر زنده( بررس��ی 
می شود. نيازی به اشاره نيست كه 
استخالص و نتيجه گيری در مورد 
اين مطل��ب كه آيا ض��رری ايجاد 
شده يا نه در اختيار محكمه است.

اگرچه ش��ريك در ش��ركتهای 
س��رمايه ای يا شركت با مسئوليت 
مح��دود دارای تكلي��ف و التزامی 
نيس��ت لكن اگر در مورد التزامات 
ش��ركت ضمانت داده باش��د، اين 
التزام به اموال شخصی وی سرايت 
م��ی كند. البت��ه در اينجا محكمه 
ب��ر اس��اس قواعد مرب��وط به عقد 
ضمانت )عق��د الكفال��ه( قضيه را 
رس��يدگی می كند و نه بر مبنای 

روابط آنان با شركت.

حقوقی
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