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جشني ديگر و انتخاباتي ديگر
تقديري از گذشته و انتخابي براي آينده

شورا در بيست سالگي تاسيس خود دو اتفاق مهم را پشت سر گذارده و خواهد گذارد، 
نخس��ت برگزاري جشن بيستمين سالگرد تاس��يس در ٢٧ ژانويه ٢٠١٣ و ديگر انتخابات 

يازدهمين دوره هيات مديره در ٩ مارچ ٢٠١٣. 

جشن، با نگاهي به گذشته، در جهت تقويم و تجليل از بزرگ زنان و مرداني كه با انديشه 
و عمر خويش در جهت بالندگي اين نهاد بر خواسته از جامعه فعاالن اقتصادي در  امارات 

عربي متحده در طي بيست سال گذشته تالش ورزيده اند، به شايستگي برگزار گرديد و با برگ زريني بر دفتر شورا خاطره 
اي نيك برجاي گذاشت.

انتخابات، با نگاهي به آينده، زمينه ساز حضور بزرگاني را فراهم خواهد آورد كه شايستگي بدست گيري امانتي بيست ساله 
را براي دو سال آينده احراز نمايند و مجدانه با اعتقادي راسخ در حفظ و اعتالي آن بكوشند

فشارهاي خارجي، دشواريهاي داخلي، اقتصاد بحران زده، تحوالت منطقه اي، تصميمات شتابزده، همه و همه كار را در 
شورا بسيار پيچيده تر از گذشته نموده است.

اين شرايط مديراني كارآزموده را طلب ميكند كه با صرف وقتي جانكاه با بهره گيري حداكثري از نيروي موجود در اعضا 
شورا، به مقابله با شرايط مبهم پيش رو بروند. 

در اين نوشتار و بطور خالصه اهم فعاليت هاي هيات مديره دهم شورا تقديم حضور گرديده است، زمان الزم است تا به 
ارزيابي عملكرد هيات مديره دهم شورا بنشينيم و نقاط قوت و ضعف آن را تحليل كنيم، ليكن اين ارزيابي يك ضرورت و چراغ 
راه آينده شورا خواهد بود. تالش بر نهادينه كردن فعاليت هاي شورا، تصويب برنامه پنج ساله، تاسيس كميته هاي اجتماعي، 
بين الملل، آموزش و پژوهش و كارگروه جوانان، برگزاري باشكوه جشن بيستمين سالگرد تاسيس شورا، دريافت تقديرنامه 
از وزير تجارت خارجي امارات عربي متحده، توافقنامه همكاري با كنفدراسيون صادرات ايران، چاپ دايركتوري ١٣-٢٠١٢، 
برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي، پايه گذاري واحد "مسئوليت اجتماعي شوراي بازرگاني ايرانيان دبي"، تداوم انتشار ماهنامه 

شورا و آغاز بكار نشريه الكترونيكي، تنها بخشي از مجموعه فعاليت هاي دو سال مسئوليت هيات مديره دهم ميباشد.

انتخابات پيش رو است، تعهد، مسئوليت پذيري، التزام به وظايف محوله و تالش جهت تحقق برنامه هاي معهود، اساسي 
ترين چالش ها در مديريت اين نهاد مدني در بيست سال گذشته بوده و در آينده نيز خواهد بود.

در خبرنامه الكترونيكي آتي به معرفي داوطلبان يازدهمين دوره انتخابات هيات مديره شورا خواهيم پرداخت، تا همگي 
بتوانيم بر اساس دانش، تجربه، سابقه فعاليت و اثرگذاري هر يك در شورا دست به انتخاب شايسته اي بزنيم.

اعضاء محترم ش��ورا و خوانندگان گرامی

حمیدرضا حمیدی 
سردبیر

سخن سردبیر

فهرست
۶ /   تاریخچه تاسیس شورا

8  /  گزارش عملکرد هیات مدیره دهم شورا ) ۹۱-۹۰(

۱۰  /  گزارش جشن بیستمین سالگرد تاسیس شورا

۲۰  /  برنامه بودجه فاز اول کمک به بازسازی زلزله زدگان 

۲۲  /  گزارش نخستین بازدید کمیته راهبری کمک رسانی به زلزله زدگان 

۲۴  /  لیست اسامی شرکت کنندگان در انتخابات یازدهمین  شورا 

۱۷  /  ژستهای رفتاری ) نظر شما چیست؟(

۳۰  /  نیوزویک آنالین می شود

۳۲  /  نقدی بر سبک زندگی ایرانی، خوشبختی را با راحتی اشتباه گرفته ایم

۳۷  /  دکتر حسن حبیبی در سه اپیزود

۳8  /  چرا هر کس به فکر گلیم خویش است 

۳۹  /  هدف مندی یارانه ها چرا و چگونه؟
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3 پايان سخن 

  شكر خدا كه هر چه طلب كردم از خدا
                                                    بر منتهاي همت خود كامران شدم

 
با سالم و احترام

 
با تش��كر از ش��ما خوانندگان گرامي كه در طول بيش از ٣٦ ماه گذش��ته با 
حمايت خود از نش��ريه شورا، موجبات انتش��ار ٣٠ نسخه پياپي از اين نشريه را 

فراهم آورديد.
 

ب��ا وجود اينكه كميته روابط عمومي دور جديد فعاليت نش��ريه ش��ورا را از 
نيم��ه دوم س��ال ٢٠٠٩ آغاز نمود، ليكن اين كميته با تش��كيل هيات تحريريه 
در اواخر آوريل س��ال ٢٠١٠ ش��كل نهادينه تري به  تشكيالت نشريه داد كه تا 
كنون نيز ادامه داش��ته است، اهم اين ساختار، تعريف رسالت نشريه با چارچوب 
خبري، تحليلي و مش��ورتي است كه سازمان داخلی آن از شش سرويس خبري 
)الهام ارجمندي(، اقتصادي )اسفنديار رشيدزاده(، بين الملل )جمال نيك نژاد(، 
اجتماعي )ايمان ارجمندي(، فناوري اطالعات )محمود بش��اش( و مديريت )دارا 
بوشهري( تشكيل مي شود، همه اين امور بانظارت سردبير )حميدرضا حميدي( 
و ب��ا مديريت اجرايي )اميرحس��ين مصدقي( و مديري��ت بازاريابي و امور هنری 
)علي فراهاني( تكميل  می گردد ودراين بين ، نگاه دقيق ويراستار )ندا مظهري 
و ريحان��ه ياوري( و همكاري دفتر ش��ورا )نرگس دادرس، ان��ور محمد( از اجزاء 

الينفك سازمان نشريه بوده است.

راه اندازي خبرنامه الكترونيكي شورا )محمود بشاش( زير نظر هيات تحريريه 
در ماه مي ٢٠١٢ ، از ديگر قدم هاي رس��انه اي كميته روابط عمومي شورا بوده 
اس��ت. خبرنامه الكترونيكی، رس��انه اي با فضاي متفاوت از نشريه، كه دو هفته 

يكبار به گستره بزرگي در داخل و خارج شورا ارسال ميگردد.
 

كليد های موفقيت سازمان فعلي روابط عمومي شورا عبارتند از:
· كار تيمی، كار تيمی و كار تيمی

· جلب مشاركت ، جلب مشاركت و باز هم جلب مشاركت
· نگاه كالن و غير شخصي به شورا

· نهادينه كردن خالقيت و نوآوری، عدم تعهد به حفظ س��اختارهای موجود 
برای اشاعه نوآوری

· شناخت ظرفيت های تيم
· برخورداری بيشتر از ظرفيت ها جهت افزايش بهره وری 

· پذيرش ديدگاه های مختلف، مخالف و منتقد و بكارگيري آن در امور شورا
· تفويض اختيارات به اعضاء تيم

· توس��عه فضا براي كليه اعض��اء تيم و به 
فراخور مسئوليت پذيري

· ارتباط نزديك و س��ازنده ب��ا دبيرخانه و 
تالش براي اس��تفاده بهينه از تمامي ظرفيت 

هاي موجود
 

در اي��ن عرصه عزيزان زيادي نيز با نگارش 
يا ارس��ال مق��االت و درج تبليغات با نش��ريه 
همكاري صميمانه ای داش��ته اند كه دس��ت 

يكايك ايشان را مي فشارم.
دريافت تقديرنام��ه از وزير تجارت خارجه 

امارات عربي متحده در ژانويه ٢٠١٣ جهت حمايت ش��ورا از داوطلبی دبي براي 
World Expo 2020 در نش��ريات سپتامبر ٢٠١٢ به بعد نيز، نشان از تعامل 

سازنده شورا با مسئولين محلي دارد.
در خاتمه از هيات مديره دوره هاي نهم و دهم ش��ورا سپاسگزارم كه با سعه 
صدر و اعتماد، اينجانب را به مديريت مس��ئول نش��ريه انتصاب كرده و تا پايان ، 

حمايت خويش را از اينجانب و سازمان نشريه دريغ نكردند.

 حفظ دستاوردهاي ٢٠ سالگي شورا در گرو شناخت دقيق از شرايط محلي، 
منطق��ه اي و جهاني اس��ت كه اين مهم در ش��ورا با حضور زن��ان و مرداني كه 
مس��ئوليت اجتماعي خويش را مقدم بر مطلوبيت هاي شخصي خود دانسته اند، 

دست يافتني و قابل تحقق است.

 پايان س��خن اينكه با انتش��ار اين نش��ريه و برگزاري انتخابات هيات مديره 
يازدهم، مس��ئوليت اينجانب نيز در رس��انه ها و س��اير امور اجرايي شورا در اين 
دوره نيز به پايان خواهد رس��يد، اميدوارم همواره نظ��اره گر بالندگي روزافزون 

اين نهاد مدني باشيم.
 

هر كه ما را ياد كرد، ايزد مر او را ياد باد
                                         هر كه ما را خوار كرد، از عمر برخوردار باد

هر كه اندر راه ما خاری فكند از دشمنی
                                        هر گلی كز باغ وصل اش بشكفد، بيخار باد

در دو عالم نيست ما را با كسی گرد و غبار
                                        هر كه ما را رنجه دارد، راحت اش بسيار باد

                                                                  با احترام مجدد،
                                                                   دارا بوشهري
                                                                   مدير مسئول

همكاران گرامي 

با سالم و احترام،

تقديرنامه وزير تجارت خارجي امارات عربي متحده از چاپ دايركتوري ١٣-٢٠١٢ و طرح پش��تيباني شورا از داوطلبي 
دبي در EXPO 2020 در نشريه ماه سپتامبر، نشان از تعامل سازنده شورا با مسئولين محلي دارد.

همواره اعتقاد و استمرار بر حركت هاي اصولي در شورا پايه گذار موفقيت هاي بزرگ گرديده است.

با تشكر از كليه سروران گرامي كه در شكل گيري اين مهم مشاركت داشته اند.

با تجديد احترام،

دارا بوشهري، قائم مقام اجرايي

سخن مدیر مسوول
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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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اس��تقرار بنده در دبی با مديريت شعبۀ يك 
ش��ركت آمريكايی در س��ال ١٩8٣ شروع شد. 
در س��ال ١٩85 در مراس��می كه برای تاسيس 
ش��ورای بازرگانی آمريكا ش��ركت داش��تيم كه 
آقای بن هندی سخنران بود. در آن زمان از 8٠ 
ش��ركت آمريكائی در دوبی همه عضو اين شورا 

شده بودند و شركت داشتند. 

اين واقعيت همكاری آمريكائيان با هم موجب 
تأثر بنده ش��د كه چرا ايراني��ان كه جمعيت آن 
زمانش��ان هم در دبی خيلی بيشتر از آمريكائيها 

بود،  زير يك سقف جمع نشده ايم.

احساس خود را با يكی از دوستان قديمی خود 
در دبی آقای محمد نخجوانپور، در ميان گذاشتم  
و او را بس��يار عالقمند ديدم، كه خود آستين بال 

بزنيم و چنين شورايی را تاسيس كنيم.
به نظر ايش��ان در آن زمان اينچنين تشكل 
ايرانيان موافق��ت نمايندگان دولت ايران را می 
طلبيد و ايش��ان داوطلب شدندكه با سركنسول 
وقت آق��ای عابدان زاده در م��ورد ايجاد چنين 
تش��كلی صحبت كنند. سركنسول آقای عابدان 
زاده از پيش��نهاد ما بس��يار اس��تقبال كردند و 
خوب به خاط��ر دارم كه آقای نخجوان پور می 
گفتند كه آقای عابدان زاده ش��خصاً برای ايجاد 
چنين تشكلی اقدام كرده اند  و موفق نشده اند. 
آق��ای نخجوان پور از آقای عابدان زاده قول 
گرفتن��د كه از اين تش��كل حمايت كنند بدون 
آنكه در آن دخالت نمايند تا اين تشكل بصورت 

كاماًل خصوصی ايجاد شود.
متعاقباً دوس��تان دور و نزديك خود آقايان 
اس��رارحقيقی، بيژن ش��يبانی و امير كاشانی را 

٢١ س��ال پي��ش درمجلس��ی در گفتگ��و درب��ا ره ضرورت تش��كيل ش��ورای بازرگان��ی ايرانيان دب��ی آقای 
عاب��دان زاده سركنس��ول وق��ت و عض��و افتخاری فعلی ش��وراكه يادش��ان بخير ب��اد گفتند * چن��د بار تالش 
ك��رده اي��م ولی  نش��ده و نمی ش��ود * گفتم می ش��ود  و من به پش��توانه ١٣ س��ال دبي��ری ات��اق بازرگانی و 
صناي��ع و مع��ادن مش��هد و اعتقا دی كه ب��ه آن دارم می توانم اي��ن كا ر را  بكنم  منتهی باش��رط هائی كه دارم
                                                                                                                                                  .

قرار ش��د در سركنس��ولگری دراين باره گفتگو كنيم و ازجناب اقای عظيمی نوبر سرپرس��ت وقت با نك 
های ملی منطقه كه در جمع بودند خواهش كردم بعنوان شاهد در سرگنسولگری حضور داشته باشند .                                                              
ميدانس��تم كه چه كار دش��واری را می روم كه به عهده بگيرم برای آن پيش از ديدار در سركنسولگری از 
آقايان حس��ين اسرار حقيقی - بيژن ش��يبانی- عباس بلور فروشا ن– دكتر امير كاشانی و )مرتضی معصوم 
زاده كه عذر خواستند و قول پشتيبانی دادند( دعوت كردم. موضوع را گفتم و پرسيدم اگر مرا پشتيبانی می 
كنيد اين كا ر را خواهم كرد كه همه موافقت كردند و سپس بعنوا ن هيئت موسس كارها را تامرحله بسيار 

دشوار رسميت شورا پيگيری كردند.                 
  در نشس��ت سركنس��ولگری دوب��اره ب��ا قاطعيت گفتم اينكار را م��ی توانم بكنم ولی ضم��ن احترام به 
نمايندگيهای كش��ورمان ش��رطم اينس��ت كه سركنس��ولگری و نهادهای دولتی هيچگونه حق د خا لت در 
كارهامان نداش��ته باش��ند و ا ز ما نخواهند مانند كاركنان دولتی رفتار كنيم ما نمايندگان بخش خصوصی 
هس��تيم. ولی چنانچه پش��تيبانی سركنسولگری الزم شد و ما خواستيم اينكار را بكنند كه پذيرفتند و عمل 

كردند  و در به ثبت رساندن ان ما را ياری كردند .   
                                                                 

جلسات هيئت موسس ) و پس از ا ن جلسا ت هيئت مديره تا زما نيكه دفتری برای شورا انتخا ب شد( 
در دفاتر خودما ن تش��كيل می ش��د هزينه هائی كه بود ميپرداختيم و بخش زيا دی از وقت گروه صرف كا 
رشورا و رسميت دادن با ن می شد .دشوا ريها بسيا ر بود مسئوالن حكومت دبی بعضا با نگرانی به وابستگی 
به سر كنسولگری بشورا مينگريستند و ايرانيان با همين ترديد در عضويت شورا ترديد ميكردند ولی صداقت  

وتاكيد ما بر استقاللما ن  ما را پيش برد  چيزی كه با ا ن ما ندنی خواهيم بود.       
          

همواره افتخا رم خواهد بود كه ١٠ س��ال اول ش��ورا رياس��ت آنرا بمن واگذاشتند و از آن پس وقتی دورا 
دور دگرگونی و پيشرفتهای چشمگير و تالش و كوشش های هيئت مديره ها و روسای سخت كوش شورا و به 
ميدان آمدن جوانان و ادا ره شورا به سبك و مطابق زمان وحمايت اعضا از خانه خودشا ن را مشاهده ميكنم 
و می بينم با چه صرف وقت و دانش و  ا نرژی و عش��ق به خدمت ش��ورا را بمراتب پيش��رفته تر از آنچه ١٠ 
س��ال پيش آنرا ترک كردم به بيس��ت سالگی  رسانده اند با احترام به يكايك اين عزيزان از خداوند برايشان 

ادامه موفقيت هاشان را آرزو می كنم.

بیستمین سالگرد شورا فرخنده باد
محمد نخجوان پور

محمد نخجوان پور
ریاست دوره های اول تا پنجم هیات مدیره

تاریخچه تاسیس شورا
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ايرانيان از حدود ٢٠ س��ال قبل، اكثراً از نواحی جنوبی ايران برای تجارت و كس��ب وكار به جنوب خليج 
فارس و س��رزمين كنونی امارات عربی متحده مهاجرت می نمودند. جالب اس��ت بدانيم نخستين ساختمان 
های ساروجی و مستحكم توسط هموطنان، در سواحل جنوبی خليج فارس كه آن زمان بنام "دول متصالحه 

الحقوق" ناميده می شد، كه امروز بنام محلۀ تاريخی "بستكيه" در كنار خور دبی، قابل مشاهده می باشد.

گروه دوم مهاجرين ايرانی حدود سال های ١٣١٣-١٣١4 خورشيدی به امارات مهاجرت نمودند. 

گروه سوم بعد از وقوع انقالب اسالمی ايران در سال های ١٣٦٠ به بعد، به تدريج به دبی آمده و مستقر 
شدند. 

ليكن ايرانيان مقيم هرگز دارای انس��جام و اتحادی نبودند و به صورت پراكنده به كس��ب و كار اش��تغال 
داش��تند. بعد از تش��كيل اتحاد امارات عربی متحده و ايجاد س��ازمان های اداری و ات��اق بازرگانی در دبی، 
بازرگانان هندی، پاكس��تانی، انگليس��ی و آمريكايی مقيم دبی اقدام به تش��كيل اتحاديه های صنفی به نام 
"شورای بازرگانی" به نام كشور خود نمودند. متاسفانه ايرانيان كه سهم عمده ای در تجارت با امارات را عهده 

دار بودند فاقد سازمان و تشكيالت صنفی بودند.

در س��ال ١٩٩٢ ميالدی، پنج نفر از بازرگانان ايرانی در دبی كه به كار و كسب اشتغال داشتند، اقدام به 
تاسيس سازمان صنفی به نام "شورای بازرگانی ايرانيان" نمودند كه بالفاصله بعد از فراخوان اوليه نخستين 
جلسۀ هيات موسسين با حضور نوزده نفر تشكيل و هيات مديرۀ موقت برگزيده شد و اقدام به دريافت پروانه 
برای ادامۀ كار ش��ورا نمودند. بعد از دو س��ال پروانه فعاليت رسمی ش��ورا صادر و شورا بوسيلۀ هيات مديرۀ 
منتخب مجمع عمومی بصورت افتخاری شروع به كار نمود. هيات مديره با كوشش و همت همگانی تاكنون 

ده بار هيات مديره انتخاب و شورا را اداره نموده اند. 

ش��ورا در حال حاضر تنها س��ازمان صددرصد متعلق به بخش خصوصی اس��ت كه بصورت مس��تقل و با 
هزينه هايی كه اعضاء می پردازند، اداره می ش��ود. در اثر همدلی و همزبانی و مس��اعی همگان، ش��ورا در 
امارات عربی متحده-در ايران- در حتی در بس��ياری از كشورهای ديگر جهان شناخته شده و بعنوان مرجع 
و ملجايی قابل اعتماد در خدمت تجارت-صنعت-خدمات به ايرانيان و س��ايرين معرفی ش��ده اس��ت. اكنون 
در آس��تانۀ بيس��تمين سال تاسيس شورا موقع را غنيمت شمرده، آرزو منديم شورا روز به روز بيشتر توسعه 
يافته و هموطنانی كه در امارات اش��تغال دارند و تاكنون عضو ش��ورا نبوده اند، با حضور خود شورا را پربارتر 

و موفق تر بدارند.

با تشكر
هادی موتمنی

در جري��ان گذاش��تيم كه با اس��تقبال آنان نيز 
برخ��ورد كردي��م و هم پيمان ش��ديم كه وقت 
الزم را همراه با كوشش برای ايجاد اين سازمان 
بگذاريم. قرار ش��د ه��ر كدام از ما پن��ج نفر از 
دوس��تان خود جهت مطرح ك��ردن موضوع به 

نشستی در باشگاه ايرانيان دعوت كنيم.
اين اتفاق در دوران رياس��ت آقای تشكری 
در باشگاه ايرانيان افتاد؛ همۀ حضار بشرط آنكه 
كاماًل خصوصی  بماند موافقت و حمايت خود را 
اعالم كردند. در اين جلسه، مقرر شد كه تدوين 
اساسنامۀ اين شورا را به عهدۀ حقوقدانی چون 
دكتر حميد موسويان، كه هم اكنون فوت شده 
اند، بگذاريم. تا در نشس��ت بع��دی با دعوت از 
ايرانيان ديگر مجمع عمومی تائيد ش��ود، قرائت 

و تصويب شود.

تا آنجا كه خاطرم هس��ت، دو نشست بعدی 
ح��دود 4٠ نف��ر از تجار ايرانی حضور داش��تند 
و پ��س از قرائت اساس��نامۀ پيش��نهادی و رفع 

چندی از ابهامات اين اساسنامه تصويب شد. 
قدم بع��دی درخواس��ت پروان��ه فعاليت از 
ش��هرداری بود كه اقدام ش��د و پ��س از اينكه 
م��دارک الزم همراه با تغييراتی در اساس��نامه 
ارائه شد، شهرداری دبی )ادارۀ اقتصادی( پروانۀ 
ش��ورای بازرگان��ی ايرانيان را باالخره درس��ال 
١٩٩٢ ص��ادر نمود. در آن زم��ان هيچ كدام از 
ش��وراهای بازرگانی نمی توانس��تند تحت اين 

پروانه كارمند استخدام كنند.

در نشس��ت بعدی كه پ��س از صدور پروانه 
ش��ورا در باش��گاه ايراني��ان تش��كيل گردي��د، 
انتخابات هيأت رئيس��ۀ ش��ورا انجام شد كه به 
اتف��اق آراء آقاي��ان محمد نخجوانپور و س��اير 
اس��امی برای دو س��ال انتخاب شدند. در اولين 
جلسۀ هيأت رئيس��ه آقای نخجوان پور بعنوان 

اولين رئيس شورا انتخاب شدند.

كه ايشان اين سمت را برای پنج دورۀ دوساله 
عهده دار بودند و در همين زمان الزم می دانم از 

زحمات موثر ايشان مجدداً تشكر كنم.
ضمناً الزم به ذكر اس��ت كه آقای نخجوان 
پور، پايه گذار اخذ مجوز از مقامات دوبی جهت 
استخدام كارمند تحت همين پروانۀ شورا بودند.

ش��ايد الزم به ذكر باشد كه شهرداری دبی 
بعداً نظارت بر فعاليت همۀ ش��ورا ها را به اتاق 
بازرگانی و صنايع دوبی واگذار كرد و از آن پس 
پروانۀ همۀ ش��وراها توس��ط اين نهاد صادر می 

گردد.

با احترام و افتخارداشتن چنین شورايی
عباس بلوفروشان

هادی موتمنی
ریاست دوره های هشتم و نهم هیات مدیره 
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اقدامات ساختاري
- انتصاب يكی از اعضا هيات موسس بعنوان سخنگوی شورا

- تشكيل كميته بين الملل جهت ساماندهي پيوندهاي بيروني شورا
- تشكيل كميته اجتماعي جهت تعريف و سازماندهي مسؤوليت هاي اجتماعي شورا

- تشكيل كميته آموزش و پژوهش شورا
- تشكيل كارگروه جوانان )IBC Young Professionals( با هدف به فعليت در آوردن توان بالقوه      

      كارآفرينان فردا
- پايه گذاری بخش "مسؤوليت اجتماعي" در شورا و انتصاب يكی از اعضا بازنشسته سازمان ملل بعنوان     

ارشد رييس شورا و مسوول واحد "مسؤوليت اجتماعي"        مشاور  

اقدامات استراتژيک
- تصويب و ابالغ برنامه پنج س��اله شورا، در ادامه 

تالش همكاران هيات مديره نهم شورا
- اصالحيه به اساس��نامه شورای بازرگانی ايرانيان 
دبی نس��خه مصوب نوامبر ٢٠٠٣ جهت تقديم به 

مجمع عمومی اعضا شورا در مارچ ٢٠١٣

سرمايه گذاری اعضاء شورا
- اتمام ساخت پروژۀ برج تجارت بين الملل با ٢١ طبقه شامل )٢B+G+٣P+١5Story(در Business Bay با

               سرمايۀ گذاری١٩5،٠٠٠،٠٠٠ درهم از سال ٢٠٠8

رسانه های شورا
”IBC News“ چاپ ١5 شماره ماهنامه داخلی شورا -

  - چاپ دايركتوری ١٣-٢٠١٢ شورا
)www.ibc.ae( رونمايي از تارنماي جديد شورا -     

              - پايه گذاری و ارسال ١8 خبرنامه الكترونيكی شورا
World EXPO 2020 برنامه ١5 ماهه در حمايت از داوطلبی دبی در -                     

                              - ميزگرد هيات تحريريه نشريه با كميته های اجتماعی و برنامه ريزی شورا

فعالیت هاي اجرايي
- برگزاري جشن بيستمين سالگرد تاسيس شورا با حضور بيش از 4٣٠ مهمان در سالن جوهره هتل مدينه جميرا با اجرا فاخر موسيقي

   اقوام و نواحي توسط گروه رستاک
- برگزاري ١٢ گردهمايي ماهانه و ٢ گردهمايی افطار

- برگزاري اولين نمايشگاه تخصصي دكوراسيون، معماري داخلي و تجهيزات اداري
- برگزاري اولين نمايشگاه تخصصي فرصتهاي سرمايه گذاري و خدمات حقوقي

- برگزاری اولين گردهمايی كميته های شورا
- برگزاری ٣ جلسه هم انديشی با اعضا جهت بحث، تبادل نظر و يافتن راه كار در موضوعات روز

- برگزاری ٧ جلسه آموزشی با بهره گيری از توان علمی و تجربی اعضاء با حضور دكتر فريدون فشاركی، مهندس امان امانپور، نيما  
        رشيدزاده، محمود بشاش، اميرحسين روشن ضمير و دكتر نوشين ماليری )كلينيك مهر(

- برگزاری چهار گردهمايی كارگروه جوانان شورای بازرگانی ايرانيان با هدف انتقال تجربيات با حضور دكتر شهيندخت خوارزمی
  )عضو افتخاری شورا(، عباس بلورفروشان و بهزاد سرمدی

iranian bUsiness coUncil, DUbai

گزارش عملکرد هیات مدیره دهم شورا
۱۳۹۰ -۱۳۹۱

شورا
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فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
- پاسداشت شب يلدا با خانواده شورا ٢٠١١ و ٢٠١٢

- پاسداشت مهرگان با خانواده شورا ٢٠١٢
- پاسداشت حكيم ابوالقاسم فردوسی

AUS Global Day 2012 در برگزاری Iranian Cultural Club همكاری مشترک با -
- تشكيل كميتۀ راهبردی كمك رسانی به زلزله زدگان استان آذربايجان شرقی

- بازديد نماينده شورا از مناطق زلزله زده استان آذربايجان شرقی
- عقد تفاهم نامه همكاری با نهادهای مدنی ايران جهت پيشبرد طرح اجرايی كمك رسانی به زلزله زدگان آذربايجان شرقی 

پیوندهاي بیروني
UN Branch of Economic & Social NGOs انجام اقدامات الزم و ارسال درخواست عضويت شورا در  -

UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs in Iran انجام اقدامات الزم و ارسال درخواست جهت عضويت در -
- تعامل فعاالنه با اتاق بازرگاني و صنايع دبي

DCCI Business Council Round Table Meeting حضور در پنج جلسه -
-  ارتباط مؤثر با اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی ايران و تهران

- حضور در سه جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران
- نشست با وزير اقتصاد و دارايي ايران )جناب سيد شمس الدين حسينی(

- نشست با وزير نفت ايران )جناب رستم قاسمی(
- نشست با رياست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی ايران )جناب محمد نهاونديان(

- نشست مشترک با هيات مديره و رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران )جناب يحيي آل اسحاق(
- نشست با معاونت وزير اقتصاد و دارايی ايران و رياست كل سازمان سرمايه گذاری )جناب بهروز عليشيری(

- دريافت نامه تقدير از وزير تجارت خارجه امارات عربي متحده )سركار لبنه القاسمي( جهت حمايت شورا از داوطلبي دبي براي
World Expo 2020   

  - نشست مشترک با رياست هيات مديره و مديرعامل DP World )جناب سلطان بن سليم(
Dubai Economic Council نشست ويژه با مسوولين بانك مركزي امارات عربي متحده و نشست های ويژه هيات اقتصادي دبي -

- جلسه مشترک با رياست پليس دبي )جناب ضاحی خلفان(
- دعوت از مدير اجرايی DP World )جناب جمال بن ثنيه(

2011Dubai Business Gala حضور شايسته در -
- شركت در گردهمايی شوراهای بازرگانی  به ميزبانی شورای بازرگانی سوئيس

- شركت در گردهمايی شوراهای بازرگانی به ميزبانی مشترک شوراهای بازرگانی كانادا و فرانسه
- شركت در گردهمايی شوراهای بازرگانی به ميزبانی مشترک شوراهای بازرگانی اياالت متحدۀ آمريكا و آلمان

- نشست مشترک با هيات مديره كنفدراسيون صادرات ايران از تشكلهای اتاق بازرگانی، صنايع، معادن 
و كشاورزی ايران و توافق      

  همكاری مشترک
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جشن بيستمين سالگرد تاسيس شورا،  با انبوه 
تالش ها، هم انديش��ي ها، چالش ها، همكاري ها 
و ... امروز به خاطره ها پيوس��ت و پاسداشت تالش 
٢٠ س��اله مان در حفظ و اعت��الي اين نهاد مدني 
به نيكي انجام و به خوش��ي تثبيت گرديد. خداوند 
را متواضعانه ش��اكرم كه فصل ديروز ش��ورا با ُمهر 
زريني بسته ش��د و از خداوند متعال توفيق فرداي 

پربارتري را براي آن مسئلت دارم.
گوي��ي همين ديروز بود، نخس��تين ب��ار كه بر 
تاريخ جشن در ژانويه ٢٠١٣ توافق كرديم و حجم 
گس��ترده اي از هماهنگي داخل��ي و خارجي آغاز 
گردي��د با بي��ش از ٦ ماه برنامه ري��زی و برگزاری 
جلسات متعدد چه درداخل شورا و چه خارج از آن.

دش��واري برگزاري چنين مراسمي از آنجاست 
كه س��خن از تاريخ يك نهاد مدني در ميان است، 
آنان كه س��اختند اش، آنان كه حمايت اش كردند، 
آنچه بر ايش��ان گران آمد، آنچه متوقف شان كرد، 
آنجا كه شكس��ت خوردند، آنج��ا كه زمين افتادند، 
آن��ان كه رفتند، آنان كه ماندند، آن زمان كه باز بر 
پا ايس��تادند، آن زمان كه موفق ش��دند، ... و اينك 
كه ماييم. به جديت آرش��يو عكسها، فيلم ها و لوح 
هاي فش��رده را مرور كرديم تا موش��كافانه بازبيني 
كنيم آنچه گذش��تگان كردند، ت��ا نقائص را رفع و 

نقاط قوت را برجسته كنيم. 

نام مراس��م و تعداد مهمانان به اندازه اي بزرگ 
ب��ود كه بتوصيه بزرگان، كميته روابط عمومي را بر 
آن داشت تا تصميم به برون سپاري مديريت مراسم 
نمايد. كميته اي كه در طول س��ه س��ال گذش��ته 
موفق به انتش��ار دو كتاب راهنماي دوساالنه، سي 
ماهنامه، هج��ده خبرنامه الكترونيك��ي و برگزاري 
بيش از بيس��ت گردهمايي ماهانه و نمايشگاه بوده 

است، به اين پيشنهاد گردن نهاد.

جلس��ات متعدد با ش��ركتهاي صاح��ب نام در 
مديريت مراس��م، برنامه ريزي ش��د، شش شركت 
و با هر يك س��ه جلس��ه در ط��ول 45 روز آغازين 

پ��روژه و نهايتا دريافت پيش��نهادات. تصور اوليه بر 
اين بود كه حضور ايشان چهره حرفه اي به مراسم 
خواهد داد. با مرور پيشنهادات مشخص شد كه در 
هر حال هيچ يك حاضر به قبول مس��ئوليت تامين 
مالي جشن نخواهند بود، لذا مسئوليت تامين مالي 
جش��ن و تامين هزين��ه هاي برون س��پاري ناچار 
بر ش��ورا تحميل مي گش��ت. در جلس��ه اي كه به 
فوريت تش��كيل گرديد اعضا كميته روابط عمومي 
هم پيمان ش��دند ت��ا بار ديگر با قبول مس��ئوليت 
انجام جش��ن، نش��ان از مديريت منس��جم، برنامه 
ري��زي هوش��مندانه و اجراي بي نق��ص باحضور و 
تالش نيروهاي داوطلب داخل شورا، داشته باشند. 
با وجود همه تجربيات گذش��ته، كار بس��يار دشوار 
مينمود، پروژه هاي گذشته اگر چه از جنس مشابه 
جشن بودند، در اندازه كامال متفاوت و اگر در اندازه 
مشابه جشن بودند در جنس متفاوت. ليكن عزم بر 
ورود به اين عرصه ش��د، مشكالت را ميبايست حل 
كرد، از ميان برداشت، دور زد و يا هر راهكار ديگر.

مكان برگ��زاري و گ��روه موس��يقي مهمترين 
چال��ش هاي پيش روي بود. مكان، فاخرترين هتل 
ح��ال حاضر دبي، بدون كمترين درنگ در انتخاب، 
بالفاصله برنام��ه ريزي بازدي��د از چند هتل ديگر 
انجام ش��د. در نهايت با انج��ام مذاكرات متعدد به 
محموعه هت��ل های جميرا، هتل آتالنتيس و چند 
مجموعه ديگر، س��الن جوه��ره در مدينه جميرای 

دبی بدين منظور انتخاب گرديد. 
تالش ش��د از ش��ركت در مراس��م مش��ابه اي 
ك��ه دعوت حض��ور پي��دا ميكرديم نظير س��الگرد 
تأسيس شوراي هاي بازرگاني تركيه، هند، كانادا و 
افغانس��تان فروگذار نگردد تا از اين روش نيز بتوان 
در كنار تجليل س��الگرد آغاز به كارشان، برداشتی 

نيز از نحوه اجرای اينگونه جشن ها نيز نمود.

انتخاب گروه موس��يقي اما پيچيده تر مينمود، 
ج��ذاب ترين و جامع تري��ن و در عين حال وزين 
تري��ن انتخاب كه با حال و هواي جش��ن س��ازگار 
گردد، مذاكره با گ��روه هاي مختلف جريان گرفت 
كه در نهايت از گروه ارزنده رس��تاک با تركيبي از 

١4 نوازنده و خواننده انتخاب گرديد. گروهی كه با 
تحقيق و بازس��ازی موس��يقي اقوام و نواحي كشور 
عزيزمان ايران و اجراهای متعدد داخلی و خارجی، 
از موفق ترين گروه های موسيقی در طول ساليان 

اخير می باشد. 
دعوت از فرهنگ س��رخوش، از گويندگان راديو 
فرهنگ ايران، كارگردان و فيلمساز تئاتر و سينما به 
عنوان مجري برنامه، حضور بيش از 4٣٠ نفر از اعضا، 
بازرگانان ايرانی و غير ايرانی، روس��ای ش��ورای های 
بازرگانی ايتاليا، اس��پانيا، تركيه، فرانسه، لبنان، اردن 
و مالزی، اجرای خط نوش��ته اميد رباني عضو ش��ورا 
و اس��تاد انجمن خوشنويسان ايران به صورت زنده و 
اهدای آن به قيد قرعه به يكی از ش��ركت كنندگان 
در كنار اهدای بيست بليط تهران/دبي به اروپا توسط 
ش��ركت هواپيمايي فالي جورجيا و نهايتا هديه لوح 
فشرده گروه رستاک به كليه مهمانان گرامي از برنامه 

هايي بود كه به شايستگي به اجرا درآمد.
بر آن شديم تا در اين ماهنامه شورا بعنوان ويژه 
نامه جشن بيستمين سالگرد تاسيس شورا، با ثبت 
گزارش اين جش��ن بزرگ برگ طاليي ديگري در 

تاريخ شورا رقم زنيم.

از تمامی كسانی كه در طول اين مسير با كمك 
های معنوی و مادی خود به مراس��م، ش��ورا را در 
به ي��ادگار گذاش��تن خاطره زيب��ای ديگری ياری 
رس��اندند تش��كر كرده و حضور تك تك ميهمانان 
را مجددا گرامی داش��ته و از كمك رياس��ت شورا 
آق��ای حميدی، قائم مقام اجرايی ش��ورا آقای دارا 
بوش��هری، همكارانم در هيأت مديره ش��ورا، مدير 
هنری و مس��وول تبليغ��ات آقای عل��ی فراهانی و  
همكارانم دركميته رواب��ط عمومی، كادر دبيرخانه 
شورا، هتل الغرير ريحان روتانا به عنوان اسپانسر و 
شركت سينما ٢4 كه با كمك آنان اين موفقيت به 

دست نمی آمد، تشكر ويژه می نماينم.

امیرحسین مصدقی
عضو هيأت مديره 

و مسئول كميته روابط عمومی شورا

گزارش جشن بيستمين سالگرد تاسيس شورا

مجری مراسم: فرهنگ سرخوش
رشته هنری: تئاتر ، تلويزيون

ديپلم هنرهای دراماتيك )تئاتر(، هنرستان صدا و سيما
فارغ التحصيل كارگردانی، دانشكده صداوسيما

پژوهشگر و مترجم حوزه رسانه
نوازنده و موزيسين فالمنكو و آمريكای التين
گوينده، فيلمساز و كارگردان تئاتر و تلويزيون

شورا
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   حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت                       آری به اتفاق جهان می توان گرفت

دوستان، عزيزان و سروران گرامی
سالم عرض می کنم!

از اينكه قبول زحمت كردين و در اين گردهمايی كه 
به مناس��بت بيستمين سالگرد تاسيس  شورای بازرگانی 
ايراني��ان برگزار می ش��ه، ش��ركت كرديد از همه ش��ما 

سپاسگزارم.
خ��وب دوس��تان عزيز، مجدد خ��وش آمد عرض می 
كنم. همانطور كه اغلب عزيزان حاضر اس��تحضار دارند، 
ش��ورا بيس��ت س��ال پيش به همت آقايان نخجوان پورو 
اس��رار حقيقی به عنوان هيات موسسين در سال ١٩٩٢ 

بنيان گذاری شد.

از اي��ن جمع امش��ب تنه��ا در خدمت جناب اس��رار 
حقيقی هس��تيم كه در فرصت مناس��ب از ايشان دعوت 

می كنيم تا در خدمتشان باشيم.

خوب در سال ١٩٩٦ شورا موفق شد تا از اتاق بازرگانی و صنايع دبی، مجوز رسمی تاسيس 
رو دريافت كنه. امروز ٢٠ س��ال از تاس��يس شورا می گذره. ٢٠ سال يك عمره كه تنها دوستان 

هم سن و سال من قدرش رو بيشتر می دونن.

در اين ٢٠ سال، مديران شورا اهداشون رو در نهايت دقت بر اساس آنچه در اساسنامه تعريف 
شده، دنبال كردند و امروز افتخار می كنيم كه به عنوان يك نهاد مستقل و غير سياسی تمامی 
ت��الش خودم��ان را در برقراری و ادامۀ رابطۀ صحيح و مثم��ر ثمر با نهادهای دولتی و خصوصی 

ايرانی و اماراتی و ديگر ملل همواره ادامه می دهيم.
ما همواره س��عی كردي��م تا مرتب خانه تكان��ی فرهنگی كنيم. اصول پيش كس��وتی، ريش 
س��فيدی و احترام به بزرگترها و اصول اعتقادی و ايمانی را همچنان محترم بشماريم و اصراری 

به دستكاری آنها نداشته باشيم.
سعی كرديم تا توانائی های خودمان را عموميت نبخشيم تا به جمع سرايت نكند. به جوان ها 
اجازه رشد بدهيم، اصالحشان كنيم، حمايتشان كنيم و برای اشتباه هايشان سرزنششان نكنيم 

تا خالقيت فدای تدبيرهای غير اصولی نشود.
پاسخگوی ؟؟ فعاليت يا عدم فعاليت های اجتماعی خودمون باشيم. به هر ترتيب، ما خودمان 

مستقيماً ذينفعان اين جامعه هستيم.

سعی كرديم آينده نگری رو هزينه تلقی نكنيم بلكه سرمايه گذاری انسانی تلقی كنيم.
به عنوان يك جامعۀ مدنی نسبت به مسئوليت های اجتماعی خودمان، سرمايه های اجتماعی 
مون و وظايف اجتماعی مون حس��اس باش��يم  و بر اساس فرهنگ مسئوليت پذيری بر اين باور 

بوديم كه تنها فعاليتی سالم است كه به حوزه ؟؟ ضربه نزند.

مسئوالنه سعی كرديم تا با رفتار، سيستم و واكنش های پايدار تصميم گيری كنيم.
سعی كرديم تا پيشگامان تحول و ترويج آگاهی باشيم.

به قطعۀ زيبايی برخورد كردم كه می گويد:
ذهن ما باغچه است,       گل در آن بايد كاشت

و نكاری گل اگر علف هرز در آن می رويد
زحمت كاشتن يك گل  سرخ  كمتر از برداشتن هرزگی آن علف است

شاد و پیروز باشید
اميدواريم با هم شب خوشی را داشته باشيم.         حمیدرضا حمیدی، رياست شورا
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نیما نیک طبع

متولد  ١٩ دی ماه ١٣5٩
 نوازنده ي سازهای دف، دايره، دهل، دمام و ُدم ُدم كارشناس صنايع اجراهای 
متع��دد در اروپا و آس��يا همچ��ون اجرائی با گروه منتخب يونس��كو در پاريس 
كس��ب مقام اول تكنوازی دف در جشنواره موسيقی فجر)سال ٧٦( و جشنواره 
استانی در كرمان)سال ٧٧( اجرای كنسرت در تهران و شهرهاي مختلف ايران 

و همچنين دركشورهاي اتريش و هند به همراه گروه موسيقی رستاک

اكبر اسماعیلي پور

متولد ١٦ ارديبهشت ماه١٣54
نوازنده ي س��ازهای تارو سه تار دانشجوي رشته موس��يقي برنده ي بهترين 
موس��يقي نماي��ش قصه مردي كه لب نداش��ت و دختران قاليب��اف ،اجراي 
كنس��رت به دعوت سازمان يونسكو در كش��ور فرانسه، اجرای كنسرت در 
تهران و ش��هرهاي مختلف ايران و همچنين دركش��ورهاي اتريش، هند، 

بالروس و مالزي به همراه گروه رستاک

فرزاد مرادی

متولد ١ ارديبهشت ماه ١٣5٧
خواننده و نوازنده ي سازهای تنبور، دوتار، سه تار، قوپوز، بم تار و دهل، كارشناس 

موسيقی از دانشكده، هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران
نوازنده برگزيده تنبور در جش��نواره موسيقی فجر و جشنواره دانشجويی سراسر 
كشور اجرای كنسرت در تهران و شهرهاي مختلف ايران و همچنين دركشورهاي 
اتريش، آلمان، فرانسه ،ژاپن، اسپانيا،هلند،ايتاليا، هند، بالروس و مالزي به همراه 

گروه رستاک.

سارا نادری

متولد 5 مرداد ماه ١٣٦٠
نوازنده ي سازهای دوتار، سهتار، رباب، ناقارا آذري ،تنبك، دسركتن )نقاره 
ي مازندراني( و دمام كارشناس موسيقی از دانشگاه سوره اجرای كنسرت 
در تهران و شهرهاي مختلف ايران و همچنين دركشورهاي اتريش، آلمان، 
فرانسه، اسپانيا،هلند،ايتاليا، هند، بالروس و مالزي به همراه گروه رستاک

سیامک سپهری

متولد ٢ شهريور ماه ١٣5٢
سرپرس��ت گروه و نوازنده ی تار, كارش��ناس موسيقی از دانشكده هنرهای 
زيبای دانشگاه تهران، برنده بهترين موسيقی جشنواره فيلم مستند يادگار، 
اجرای كنسرت در تهران و شهرهاي مختلف ايران و همچنين دركشورهاي 
اتريش، آلمان، فرانس��ه ،ژاپن، اس��پانيا، هلند، ايتاليا، هند، بالروس و مالزي 

به همراه گروه رستاک

شورا
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نگار اعزازی

متولد١٦ آذرماه ١٣٦٢  
 نوازنده ي سازهای دف، دايره، دهل و ديره )دايره ي بوشهري( كارشناسي 
طراحي پارچه و كارشناس��ي ارشد مرمت آثار باس��تاني همكاري با گروه 

هاي موسيقي آواي ماندگار و ديار مهر
اجرای كنسرت در تهران و شهرهاي مختلف ايران و همچنين دركشورهاي 

اتريش، هند و مالزي به همراه گروه رستاک

حسنا پارسا

متولد ١4 فروردين ماه ١٣٦٣
نوازنده ی كمانچه، ديپلم از هنرستان موسيقی

كارشناسی از دانشكده عالی و كارشناسی ارشد از دانشگاه هنر اجراي كنسرت 
با گروههای مختلف در تهران ، شهرستانها و كشورهای متعدد. كسب رتبه های 
اول، دوم و نوازنده برگزيده از جشنواره فجراجرای كنسرت در تهران و شهرهاي 

مختلف ايران به همراه گروه رستاک

یاسر نوازنده گرجی

متولد ١٩ خرداد ماه ١٣٦٣

نوازنده ی س��ازهای لَل��وا، دونلي، باالبان، ني ، قرنه،كرنا، س��رنا، ني انبان 
وقش��مه دانشجوی موسيقی كسب مقام برتر در جشنواره سراسری جوان 

ايرانی در نوازندگی ساز دونلی بلوچستان
اجرای كنس��رت در كش��ورهای دانمارک – س��وئد وگرجس��تان اجرای 

كنسرت در تهران و شهرهاي مختلف ايران به همراه گروه رستاک

پیران مهاجری

متولد ٧ بهمن ماه ١٣٦٣
نوازنده ي س��ازهای ع��ود، دهلك و طراحي و تنظيم كوبهای قطعات رس��تاک، 
كارش��ناس موسيقی از دانش��گاه هنر تهران اجرای كنسرت در تهران،  شهرهاي 
مختلف ايران، جش��نواره های موسيقی فولكور و همچنين دركشورهاي اتريش، 

هند و مالزي به همراه گروه رستاک

محمد مظهری

متولد ١8 دی ماه ١٣٦٠
نوازنده ي كمانچه كارشناس موسيقی از دانشگاه هنر تهران اجرای كنسرت در 
تهران و شهرهاي مختلف ايران و همچنين دركشورهاي اتريش، هند، بالروس 

و مالزي به همراه گروه رستاک.
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سازمان همكار در ايران: انجمن ياری كودكان 
در مع��رض خطر. اين انجمن بدليل س��وابق كاری 
درخشان خود و تعهد پذير بودن اعضاء، مورد تأييد 
س��اير بازيگران اجتماعی و همچنين دولت بوده و 
بعنوان همكار در تشخيص مراكز هزينه و مديريت 

اجرايی پروژه ها انتخاب شده است.

مح�ل اجرای پروژه: با توجه به حضور دائمی در 
منطقه، تش��خيص انجمن ياری در انتخاب مناسب 
ترين روستا برای اجرای پروژه ها مورد تأييد است. 
روستای افشرد از توابع بخش خواجه در شهرستان 

هريس با ١٠4 خانوار انتخاب شده است.

شرکا: انجمن ياری و تيم اجرايی در شورا، سازمانها 
و اش��خاص معتب��ر و مؤثری را جه��ت همكاری و 
تس��هيل ام��ور اجرايی برگزيده اند ك��ه به مرور در 

جريان اجرای پروژه ها وارد خواهند شد.

روش تخصی�ص بودجه: پس از امضا تفاهم نامه 

همكاری بين طرفين، برای هريك از موارد مصوب، 
بسته به آمادگی مركز هزينه، ٣٠% بودجه پرداخت 
خواهد ش��د و با توج��ه به گزارش پيش��رفت كار، 

تأمين بودجه خواهد شد.

طول مدت پروژه: ٩ ماه از زمان شروع

پروژه های مصوب:
١.  كمكه��ای فوری برای تأمي��ن بقای خانواده 
هاي��ی كه از درياف��ت امداد محروم مان��ده اند و يا 
نيازمند كمكهای ويژه هس��تند. فرايند شناس��ايی 
و  امدادرس��انی  آس��يب،  مع��رض  در  نيازمن��دان 
گزارش��دهی توس��ط س��ازمانهای غيردولتی فعال 
در منطق��ه مانند گروه فروريخت، بس��يار منظم و 
ش��فاف است. با توجه به امكان ثبت فعاليتها و ارائه 
گزارش عملكرد، مبلغ ١٠ ميليون تومان به اين امر 

تخصيص خواهد يافت.

٢. توسعه و تجهيز يك روستامهد نمونه با تأمين 

تجيزات و مواد آموزش��ی ب��ا تخصيص ١٠ ميليون 
تومان و تأمين حقوق مربيان برای يكدوره نُه ماهه 
كه طی آن مربيان محلی برای راهبری روس��تامهد 

آموزش داده شوند با تخصيص 5 ميليون تومان.

٣. ايج��اد بانك اطالعاتی كمكه��ا و فعاليتهای 
مردم��ی، اين طرح بر آنس��ت تا ب��ا راه اندازی يك 
پايگاه اطالعات منس��جم وثبت فعاليت های انجام  
ش��ده راهكارهايی عملی را در بحران های مش��ابه 
بعدی دراختيارقراردهد و مديريت بحران مردم نهاد 
را موثرتر و منس��جم تر عمل كند. برای توسعه اين 
پايگاه دانش، نگهداری و تأمين اطالعات، مبلغ ٩,٢ 

ميليون تومان تصويب شده است.

4. كمكهايی كه به منظور اشتغال زايی و ايجاد 
درآمد برای روستاييان، به خصوص بانوان روستايی 
با توجه به توانمنديهای ايشان در نظر گرفته ميشود 

برنامه بودجه پيشنهاد شده برای فاز اول کمک به بازسازی و 
اشتغال زایی در مناطق آسيب دیده در زلزله آذربایجان شرقی

کمیته راهبری کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی

اجتماعی
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این مردها
در بازديدی كه از مناطِق زلزله زده داشتم، يك گروهِ جوان با ظاهر و لهجه ای 
غريب توّجهم را جلب كردند. رفتم نزديِك تيمش��ان كه مش��غوِل كمك رسانی 
و س��اخت وس��از بودند و با چندنفر از آنها همكالم ش��دم. متوّجه ش��دم عرب 
زبان هس��تند و اهِل خوزس��تان. كمی تعّجب كردم؛ چون در آن س��اعاْت هنوز 
حتی بچه های خوِد اس��تان و ش��هرهای اطراف هم نتوانس��ته بودند به صورِت 
گسترده خودشان را برسانند به مناطِق زلزله زده ی اهر و ورزقان. داشتم از آنها 
ميپرس��يدم كه شما چه طور اينقدر زود خودتان را رسانديد و چه را آمديد و... 
كه چندنفر كه از بقّيه جسورتر بودند، سينه ستبر كردند و با فارسِی محكمی كه 
به عربی ميزد، گفتند: »٣٢ساِل پيش، وقتی كه دشِت آزاده گان سقوط كرد و 
سوسنگرد و بستان و حميديه افتاد دسِت عراق، يه عّده َمرد از جاهای مختلف 
اومدن و از ناموِس ما دفاع كردن و ش��هرهای مارو آزاد كردن. اونروز كس��ی از 
اونها نپرسيد چه طور اومديد و چه را اومديد. اونروز حسن شفيع زاده ها و علی 
تََجاّلييها به خودش��ون نگفتن كه مای آذربايجانی رو چه به دشِت آزادهگان. ما 
اونروز و اون َمردها رو نديديم، اّما خواستيم كاِر بزرِگ اونها رو امروز تو مقياِس 

كوچيِك خودمون تقليد كنيم...«

علی اكبر پورجمشيديان

بصورت پرداخت پول دستی نبوده بلكه با مطالعه 
و بص��ورت وام های كوچك با كمك به تهيه مواد 
اولي��ه و حماي��ت در ف��روش محصوالت ايش��ان 
خواه��د بود. در اين راس��تا، مطالعه امكانس��نجی 
و اس��تفاده از تج��ارب محلی، ك��ه در آذربايجان 
شرقی نيز سوابق خوبی از آن وجود دارد، اولويت 
خواهد داش��ت. برای انجام مطالعات امكانسنجی، 
مبل��غ ٢ ميلي��ون توم��ان و ب��رای تأمي��ن مواد 
قاليباف��ی بصورت وامهای ُخ��رد، مبلغ 5 ميليون 
توم��ان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. الزم به ذكر 

اس��ت كه ب��ا پيگيريهای ص��ورت گرفته، تعدادی 
دار قالی توسط يكی از خيرين، اهدا ش��ده است.

5. فعاليتهای فرهنگی و آموزشی نيز با توجه به 
جمعيت جوان منطقه و نوجوانان محصل و مشتاق 
مورد نياز اس��ت. مبل��غ ٢,٢ ميلي��ون تومان برای 
ايجاد يك كافی نت كوچك و حمايت از س��ه برنامه 
فرهنگی در س��ه م��اه آينده با هزين��ه ١,5 ميليون 
توم��ان )5٠٠ هزارتومان برای ه��ر برنامه( در نظر 

گرفته شده است.

اجتماع��ی  مرك��ز  تجهي��ز  و  س��اخت   .٦
چندمنظ��وره، هزين��ه هايی بيش��تر از توان فعلی 
ج��ذب كمك مال��ی ش��ورا دارد ليكن پيش��نهاد 
ميش��ود مطالعه امكانس��نجی برای اولويت بندی 
فعاليتها و يافتن بهترين نمونه هايی از ايندس��ت 
در س��طح بي��ن الملل انجام ش��ود. با در دس��ت 
داش��تن نتايج اين مطالعات، ام��كان برنامه ريزی 
برای ج��ذب كمكهای مالی محتم��ل خواهد بود. 
برای انجام اين مطالع��ات، مبلغ ٢ ميليون تومان 

پيش��نهاد   ميش��ود.

شرح پروژه های مصوب در يک نگاه

١

٢

٣

4

5

٦

١٠,٠٠٠,٠٠٠

١5,٠٠٠,٠٠٠

٩,٢٠٠,٠٠٠

٧,٠٠٠,٠٠٠

٣,٧٠٠,٠٠٠

٢,٠٠٠,٠٠٠

4٦,٩٠٠,٠٠٠

روش تخصیص بودجه مصوب )تومان( عنوان رديف

برای هريك از پروژه های فوق الذكر، بس��ته ب��ه آمادگی مركز هزينه، ٣٠% پيش 
پرداخت و با تأييد پيشرفت كار مطابق برنامه، بودجه اختصاص خواهد يافت

كمكهای فوری برای تأمين بقا

توسعه و تجهيز يك روستا مهد نمونه

ايجاد بانك اطالعاتی كمكها و فعاليتهای مردمی

اشتغال زايی و ايجاد درآمد برای روستاييان

فعاليتهای فرهنگی و آموزشی

مطالعات ساخت و تجهيز مركز اجتماعی چند منظوره

جمع بودجه قابل تخصيص در فاز نخست

هزينه ثابت خريد تجهيزات: ١٠ ميليون تومان
٩ ماه هزينه جاری پرسنلی: 5 ميليون تومان

مطالعه امكان سنجی: ٢ ميليون تومان
سرمايه اوليه صندوق اقتصاد خرد: 5 ميليون تومان
كمك به تجهيز يك كافی نت: ٢,٢ ميليون تومان
حمايت از سه برنامه فرهنگی: ١,5 ميليون تومان

در حال حاضر بودجه تعيين شده برای مطالعات مقدماتی اين طرح هزينه خواهد شد
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سه شنبه دوازدهم ديماه، 3
روز اول سال ميالدی ٢٠١٣، 
صبح زود، ف��رودگاه مهرآباد 
تهران. هدف، ديدار با مردمان 
ش��رقی،  آذربايجان  ش��ريف 
خصوصا اقامت در روستاهای 
آس��يب ديده منطقه قره داغ 
يا به روايت فارس��ی گويان، 

ارسباران است.

س��رمای هوا، قابل تحمل 
است ولی در مقصد؟ نميدانم. 
از پي��ش هماهن��گ ك��رده 
اي��م ك��ه يك جوان ش��ريف 
اََهری، دو روز تمام با پاترول 
سبزرنگش راهنما و راننده ما 
باشد و او در تمامی وعده ها، 
پيش از موعد مقرر و بس��يار 
خوش��رو، حاضر است. جوانی 
زحمتكش كه در معدن مس 
سونگون مش��غول كار است. 
با توجه به چهره شكس��ته و 
تجرب��ه فراوانش به نظرم ٣5 
س��ال س��ن دارد ولی اواخر 
سفر دانستم كه تنها بيست و 

چهارساله است و تازه داماد.

روز  صب��ح  اول،  ق��رار 
س��ازمان  در  ش��نبه  س��ه 
كش��اورزی  مهندس��ی  نظام 
تبريز اس��ت. آنجا دانس��تيم 
ب��ا  بوم��ی  جوانان��ی  ك��ه 
تحصي��الت عال��ی در حوزه 
كش��اورزی و مناب��ع طبيعی 
كوچ��ك  شهرس��تانهای  در 
آس��يب ديده و مراكز بخش، 
ش��ركتهای خدم��ات فنی و 
مهندسی كش��اورزی را اداره 
ميكنن��د و در چند ماه پس 
از زلزل��ه، كمكهای ش��ايانی 
در جم��ع آوری اطالع��ات و 
تكميل پرونده های دامداران 
و كشاورزان برای دريافت وام 
و كمك برای بازسازی طويله 
های تخريب ش��ده كرده اند. 
فهرست ١٩ شركت فعال در 
منطقه زلزل��ه زده را دريافت 
كرديم و به سمت شهرستان 
هريس و روس��تای جيقه كه 
در آن با آقای پوراكبر، دهدار 
ج��وان و موفق روس��تا وعده 

داشتيم به را افتاديم.

در مس��ير، بي��ش از آنكه 

بازس��ازيهای  و  خرابيه��ا 
عجوالنه و ناتمام و كانكسهای 
رنگ به رنگ و غير هماهنگ 
ب��ه چش��م بياي��د، زيباي��ی 
طبيعت، گسترۀ كوهستان و 
تنوع كشت و كار جلب توجه 

ميكرد.
روس��تای جيقه، از توابع 
بخ��ش خواج��ه شهرس��تان 
ِهري��س، ب��ا جمعيت��ی بالغ 
ب��ر ١١٠٠ نفر اس��ت كه در 
زلزل��ه ١٠٠% تخريب ش��ده 
بود. در زمان بازس��ازی، پيرو 
طرح هادی، محل روس��تا را 
تغيي��ر داده و در واق��ع آن��را 
از عم��ق دّره ب��ه ارتفاع كوه 
و نزديكت��ر به مس��ير جاده 
اصل��ی منتق��ل ك��رده ان��د. 
صحبت با روس��تاييان نشان 
كمكهای  هرچند  كه  ميدهد 
ارس��ال  بس��ياری به منطقه 
ش��ده ليكن به دليل تأخير، 
فرارسيده  زمس��تان  سرمای 
و س��اختمان س��ازی متوقف 
مان��ده و همچني��ن برخی از 
لوازم ارس��الی مفيد نبوده و 
اتفاق  بس��ياری  منابع  اتالف 
افتاده است. برخی از خوراک 
ارسالی، فاسد ش��ده اند و يا 
اصوال منطبق با روش زندگی 
و نياز مردم نبوده است. علی 
رغم س��رمای استخوان سوز، 
برخ��ی از مردم در چادرهای 
زندگی  احم��ر  نازک ه��الل 
ميكنند كه راه بر س��رما نمی 
بندد. سازه های كوچكی كه 
بعنوان آغ��ول موقت تحويل 
برخی  در  ش��ده،  روستاييان 
م��وارد به دليل ام��كان گرم 
ك��ردن و اس��تفاده از گرمای 
تن احشام، محل زندگی خود 

روستاييان شده است.

ما به هم��راه آقای دكتر 
ايرانمنش، پژوهشگر مديريت 
بحران و س��ركار خانم نجفی 
از انجمن ي��اری كودكان در 
معرض خطر، راهی اين سفر 
ش��ديم. اين دو نف��ر را همۀ 
اهالی روس��تا می شناختند! 
خصوصا خانم نجفی، كه گويا 
از اولين روزهای پس از وقوع 
زلزله در منطقه حضور داشته 
و كمكهای ش��ايانی به مردم 

اجتماعی
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ايشان چنان خوشنود شدند كه تا 
پاسی از شب با او نشستند و ترانه 
های محلی خواندند. ش��يرزنی از 
تبار گيلَك كه ش��ادی و شوق به 
دل روس��تاييان رنج ديده ميبرد، 
ف��ارغ از آنكه در رودبار يا بم بوده 

اند و يا اكنون در ارسباران.

ديده  آس��يب  منطقه  هرچند 
اس��ت، خانه ها نيمه ويرانندو هوا 
س��رد و يخ زده است، روستاييان 
ارس��باران چون هميشه ميهمان 
نوازند. ما به گرمی در منزل دهدار 
جيق��ه پذيرايی ش��ديم و اقامت 
كرديم. هم صحبتی با مردم محل 
برايمان آشكار كرد كه منطقه در 
حوزه های دامداری، كشاورزی و 
باغداری،زنبورداری و خصوصا در 
قاليبافی بس��يار مستعد و مولد و 

منحصر بفرد است.

برايم��ان روش��ن ش��د ك��ه 
ساختن يك اتاق و سرپناه، تمام 
زندگی  نيس��ت،  روس��تا  زندگی 
روس��تاييان به دام و باغ و مزرعه 
وابس��ته اس��ت و روس��تايی در 
پ��ی علم كردن دوب��اره دار قالی 
اس��ت تا سرمای زمس��تان كمتر 
اگ��ر بخواهيم  آزارش دهد. پس 
كمك مان��دگار و مؤثری بكنيم، 
بايد بتوانيم زندگی روس��تايی را 
به روال گذش��ته بازگردانيم. دام 
متواری، كشت و زرع بدون نهاده 
و وانه��اده از پِس ل��رزۀ زمين را 
تأمين كنيم تا روستا دوباره جان 

بگي��ر د .

برنام��ه  راس��تا،  همي��ن  در 
ه��ای اجراي��ی تدوين ش��ده تا 
ش��ورای بازرگانی به اش��تغال و 
كمك  روس��تاييان  درآمدزاي��ی 
كند و س��اير كمكهای بازس��ازی 
را به مس��ئولين ذيربط واگذارد. 
ب��ا كمك و هم��كاری انجمنهای 
در  فع��ال  خيري��ن  و  مردم��ی 
منطق��ه، اميد داري��م فعاليتهای 
موفقی در ارس��باران انجام دهيم 
و از تمام��ی عالقمندان به انجام 
به  فعاليته��ای مؤث��ر در ي��اری 
هموطنان آس��يب دي��ده، دعوت 
ميكنيم تا با ما همراه شوند. اميد 
آنكه اخبار خوب ارس��باران را در 

روستای جیقه – دیدار با روستاییانهمين رسانه به اطالع برس��انيم.

دبستان روستای خاکوانق – سرد است ولی سالم مانده

سازه هایی برای نگهداری موقت دام

روستای خاکوانق با 21 خانوار، 4 ساعت دور از جاده اصلی با دسترسی بسیار سخت در زمستان

روستای جیقه – از راست: آقای پوراکبر، دهدار، اقای ایرانمنش، خانم نجفی

منزل یکی از روستاییان خاکوانق، معلم روستا، راننده و راهنما

کانکسهایی برای اسکان موقت بی خانمان ها در محل ساخته میشود
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حسین اسرارحقیقی

متولد ٢8 اسفند ماه ١٣٢١، دارندۀ فوق ليسانس 
مش��اوران اداری از دانشگاه ملی ايران و فوق ليسانس 

های بانكی و مالی- بازرگانی بين المللی از كاليفرنيا
او در سال ١٣4١، به استخدام بانك مركزی در آمد 
و با طی مراحل مختلف در زمانی كه رياس��ت ادارۀ 
نظارت بر ارز )مسئول سياست گذاری ارزی كشور( 
را به عهده داش��ت، بعنوان رئيس منطقۀ خاورميانۀ 
خليج فارس بانك صادرات برگزيده و مامور گرديد.

بعد از دو سال در بانك صادرات، موسس شركت 
المكاس��ب متعل��ق به بانك مل��ی در آن زمان بود و 
همچنين شركت ايدرو اينترنشنال در جبل علی كه 
متعلق به سازمان گس��ترش و نوسازی صنايع ايران 

بود، اولين مديريت عامل اين شركت بودند.

پس از ٢5 س��ال خدمت بانكی در رش��ته های 
مركزی و بانكداری بازرگانی در سال ١٣٦5 به گروه 
بزرگ تجاری صنعتی اليوس��ف پيوست و مسئوليت 
ام��ور مالی و حس��ابداری تمامی گ��روه را به عهده 

گرفت.
او تا اوايل س��ال جاری مس��يحی، همكاری های 
خ��ود را با گ��روه ادامه داد و اكنون بصورت مش��اور 
مال��ی آزاد فعالي��ت دارد كه گروه اليوس��ف يكی از 
ش��ركت هايی می باش��د كه از مشاورۀ وی بهره می 

گيرد.
او يكی از بنيان گذاران شورای بازرگانی ايرانيان 
دبی می باشد. نه دوره در عضويت هيات مديره بوده 

و اكنون سخنگوی شورا می باشد.

بع��الوه، وی مدت ٣ س��ال عضو هي��ات مديره 
شركت .Al Tairnano Tech بوده است. شركت 
ادارۀ  ب��ا  و  كاناداي��ی   www.altairnano.com
مرك��زی در رينو-ن��وادای امري��كا و كارخانۀ توليد 
باطری های وس��ائل نقليۀ دريايی و هوايی و زمينی 
و همچنين ني��روگاه های برق برای ذخيره س��ازی 
فعالي��ت دارد. او همچنين عضوي��ت هيات مديره ٣ 

شركت ديگر ديگر می باشد. 

الهام ارجمندی

بازرگان��ی، نقش تفكيك ناپدي��ر جامعه ايرانيان 
مقيم امارت بوده و تنها نهاد رسمی ثبت شده ايرانی 
در اين حوزه، ش��ورای بازرگانی ايرانيان اس��ت. لذا 
وظيفه تمامی ايرانيان اس��ت كه با توجه به ش��رايط 
ام��روز حاكم بر جامعه خ��ود، تا حد توان و تخصص 

اين نهاد را پشتيبانی نمايند.

من، ب��ا هدف تقويت توانمندی ش��ورا در جذب 
مشاركت حداكثری ايرانيان، خصوصا بانوان بازرگان 
ايرانی ك��ه تا كنون نقش حداقلی در اداره ش��ورای 
بازرگان��ی داش��ته اند، و با تكيه ب��ر تجارب خود در 
دوره دبيری شورا و اشراف بر نقاط قوت، توانمنديها 
و تهديدهای پيش رو، بر خود فرض دانس��تم كه در 

دوره آتی انتخابات هيئت مديره شركت كنم.

تحصيالت: فوق ليس��انس مهندسی كامپيوتر – 
دانشگاه آزاد اسالمی تهران

س��وابق در ش��ورا: ٣ س��ال عضويت در شورا، ٢ 
سال دبيری شورا، عضويت در كميته روابط عمومی، 
كميته اجتماعی و هيئت تحريريه ماهنامه و خبرنامه 
الكترونيكی.  عضو ش��ورای مركزی كارگروه جوانان. 
عضويت در كميته راهب��ری CSR و هيئت اجرايی 

كمك به زلزله زدگان ارسباران.

فعالي��ت حرفه ای: رييس هيئت مديره ش��ركت 
كوي��ر؛ بازرگان��ی و توليد ف��راورده ه��ای غذايی – 

بازرگانی و تأمين فراورده ها و محصوالت نفتی

محمد اخالقی

نام شرکت: اخالقی جنرال تريدينگ

ليست اسامی شرکت کنندگان در انتخابات یازدهمين دوره هيات مدیره شورا 

انتخابات شورا
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علیرضا امینی فر

متولد مردادماه س��ال ١٣44 ) تهران(، م��الك و مدير 
 First Good Idea General عام�����ل ش�����ركت
Trading L.L.C، دارای دو مدرک تحصيلی ليسانس 
عمران و مديريت بازرگانی و همچنين فوق ليس��انس 

بازرگانی )بازاريابی( هستم. 

در سال  ٢٠٠4 ميالدی همراه با همسر و فرزندانم 
به امارات متحده عربی آم�دم و شرك���ت ب���ازرگانی
First Good Idea را تاسيس كرده و به فعاليت تجاری 
پرداختم ، فعاليت اصلی ش��ركتم در زمينه ی قطعات 
يدكی خودرو می باش��د و در طول س��ابقه ی فعاليت 
ش��رک، با اخذ نمايندگی انحصاری فروش محصوالت 
معتبرتري��ن كارخانج��ات اروپاي��ی در خاورميان��ه و 
كش��ورهای مش��ترک المناف��ع، اكن��ون ي����كی از 
ش�����ركت های معتبر و ش��ناخته شده در اين زمينه 

به شمار می آيد. 

از س��ال ٢٠٠5 مي��الدی عضو ش��ورای بازرگانی 
ايرانيان در دبی هستم كه بعضا در كميته های مختلف 
آن حسب نياز، شركت نموده ام و اميدوارم با داوطلب 
و سپس انتخاب شدنم توسط اعضا محترم شورا، تاثير 

گذار باشم.

دارا بوشهري

تحصيالت:
- كارشناس��ي ارش��د مديري��ت اجراي��ي دانش��گاه 

آمريكايي شارجه ٢٠٠4
- كارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي اقتصادي-

اجتماعي، مؤسس��ه عالي پژوهش در برنامه ريزي و 
توسعه ١٩٩٦

- كارشناس��ي مهندس��ي برق- الكترونيك دانشگاه 
صنعتي شريف ١٩٩4

تجارب كاري:
Steel Georgia، مديريت عامل ٢٠١٣ 

HSBC Bank Middle East
مديريت تسهيالت تجاري  ٢٠٠5 تا ٢٠١٢

سوابق فعاليت در شورا:
- عضويت شورا  ٢٠٠5 تا كنون

- عضويت هيات مديره،  ٢٠٠٧ تا كنون )دوره هاي 
هشتم، نهم و دهم هيات مديره(

- مسوول كميته عضويت  ٢٠٠5 تا ٢٠٠٧
- رابط هيات مديره در كميته برنامه ريزي 

٢٠٠٧ تا ٢٠٠٩
- مسوول كميته روابط عمومي  ٢٠٠٩ تا ٢٠١١

- عضو هيات تدوين برنامه پنجساله شورا
٢٠٠٩ تا ٢٠١١

- مدير مس��ئول و عضو هيات تحريريه نشريه شورا  
IBC News  ٢٠٠٩ تا كنون

- مدير مس��ئول خبرنامه الكترونيكي شورا ٢٠١٢ تا 
كنون

- مدير پروژه كتاب راهنماي شورا
IBC Directory 2010-11, 2012-13

- عضو كميته راهبري و مسئول هيات اجرايي شورا 
در كمك رساني به زلزله زدگان آذربايجان شرقي

٢٠١٢ تا كنون

- قائم مقام اجرايي شورا
٢٠١١ تا كنون )دوره دهم هيات مديره(

حمیدرضا حمیدی

تحصيالت:
- مهندسی ساختمان از دانشگاه برايتون انگلستان 

١٩8٢
- ديپل��م  بي��ن المللی س��اختمانی از دانش��كده 

تكنيكی  برايتون انگليس- ١٩٧8
 City & Guilds of London موسس��ه   -

انگليس- ١٩٧8

تجربيات كاری
- موس��س و مديرعامل ش��ركت احمد ش��اهين 

للتجاره از سال ١٩88 تا كنون
- شركت فونيكس رابر، از سال ٢٠٠٣ تا كنون

- شركت عمرانی توسر، مديريت پروژه- كارفرما
از سال ١٩٩8 تا كنون

- مدير پروژه در پروژۀ اجرايی س��اخت ش��هرک 
سازی بين المللی دبی

سوابق فعاليت در شورا:
- رياست شورا سال ٢٠١١ الی ٢٠١٣

- ٢٠ سال سابقۀ عضويت در شورا )از تاريخ شروع 
فعاليت(

- نايب رئيس شورا در دورۀ نهم
- سابقۀ چهار دوره عضويت در هيات مديرۀ شورا

٢٠٠5 تا كنون )دوره های هفتم، هشتم، نهم و دهم
- رابط هيات مديره در كميتۀ برنامه ريزی

- رابط هيات مديره در كميتۀ عضويت
- رابط هيات مديره در كميتۀ روابط عمومی

- رئيس كميتۀ عضويت
- عضو كميتۀ حقوقی

- رابط كارگروه جوانان
)IBC News( سردبير نشريۀ شورا -

)IB Tower( رئيس هيات امنا ساختمان شورا -
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اسفنديار رشیدزاده

تحصيالت: 
دكترای اقتصاد) دانشگاه ژنو(

مدت اقامت در امارات: ٩ سال

فعاليت تجاری: 
- س��يمان و مواد اوليه آن- پايه گياه خرما ناشی از 

كشت بافت

فعاليت توليدی و خرده فروشی:
Le Succes Bakery & Pastry 
)Production, Distribution and Retail(

فعاليت غير تجاری: مشاوره اقتصادی/ مالی

بان��ك مرك��زی،  س��وابق كار: دانش��گاه)تدريس(، 
شركت مش��اوره بانكی/اقتصادی، ش��ركت خدمات 
بيمه، ش��ركت س��رمايه گذاری گروه صنعتی آردل، 
 BMIIC،شركت توليد معدنی/صادراتی آسيای آرام

Dubai و چند مورد ديگر...

سمت در ش��ركت های خصوصی: بنيان گذار/ مدير 
عامل/ رئيس هيئت مديره

مشاركت در فعاليت های شورا: 
- عضو شورا از س��ال ٢٠٠5، عضويت در كميته ها 
از ٢٠٠٦، مس��ئول كميته برنامه ري��زی از ٢٠٠8، 
عضو كميته حقوقی و مشاركت در تدوين اساسنامه 

پيشنهادی شورا
عضويت در هيئت تحريريه مجله ش��ورا و مس��ئول 

بخش اقتصادی آن

سرگرمی شخصی: زنبور داری
ه��دف از كانديداتوری: مش��اركت در پي��اده كردن 
اهداف برنامه مدون و مصوب 5 س��اله شورا بويژه در 
شرايط خطيركنونی كه جامعه بازرگانان ايرانی مقيم 

دوبی در آن قرار دارند
  

حمیدرضا سربلندی

شركت اوارد تكنولوژی

نسیمه سلیمانی فر

عضو شورا از سال ٢٠٠5
MSN سمت: مدير عامل شركت

مقدمه: متولد ايران هستم و پس از اتمام تحصيالت، 
در ش��ركت های صنعتی ايران مشغول به كار شدم. 
چند س��ال بعنوان مدي��ر بازرگان��ی در زمينه های 

كاغذ، مقوا و فلزات فعاليت كردم.

سوابق كاری:
در س��ال ٢٠٠4، با هدف ايج��اد يك واحد بازرگانی 
فعال در امارات، ش��ركت MSN را در دبی تاسيس 
كردم كه تاكنون فعاليت آن ادامه داش��ته و توسعه 

يافته است.
بعنوان مديرعامل چندين شركت، موفق به دريافت 
نمايندگی انحصاری شركت های معتبر از كشورهای 
مختلف كه اروپايی در زمينۀ تجارت فوالد ضدزنگ 

)Stainless Steel( شدم.
ع��الوه بر اين، با تاس��يس يك مركز تولي��د و ارائۀ 
خدمات در زمينۀ فوالد ض��د زنگ برای فعاليت در 
منطقۀ امارات متحده در س��ال ٢٠٠8 فعاليت آغاز 

نمودم.
همچنين در س��ال ٢٠٠8 زمينۀ جديدی از فعاليت 

را در زمينۀ رستوران آغاز نمودم.
فعاليت های ديگر:

- بعنوان نمايندۀ گروه ش��ركت ها در سمينار دبی-
هامبورگ در سال ٢٠٠8 شركت كردم.

- در س��ال ٢٠١١، بعنوان عضو گروه تجاری امارات 
از طرف اتاق بازرگانی دوبی برگزيده شده. به همراه 
گروه در ماموريت بازرگانی بازرگانی به شهر كانزاس 
 ٢٠١١ Fututallia  KC آمري��كا در گردهماي��ی

شركت كردم.

هدف از داوطلب شدن: 
- جستجوی فرصت های تجاری برای اعضاء شورا

- تمركز بر فراهم آوردن ارزش افزوده برای بازرگانان 
ايرانی از طريق عضويت در شورا

عاليق فردی:
موسيقی، شعر و ورزش

ليست اسامی شرکت کنندگان در انتخابات یازدهمين دوره هيات مدیره شورا 

انتخابات شورا
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دکتر حشمت اهلل سماواتی

الف - سوابق و فعاليت ها:  )١( فعاليت در قوه قضائيه 
جمهوري اس��المي ايران در س��مت قاضي بمدت ١5 
س��ال )٢( معاونت پژوهش��ي دانش��گاه علوم قضائي و 
خدمات اداري )٣( س��ردبير س��ابق مجله ديدگاه های 
حقوقی )4( تدريس در دانش��گاههاي مختلف كش��ور 
)5( وكيل پايه يك دادگستري)٦(  داور بين المللی)٧( 
مستش��ار قانونی در امارات و فعالي��ت در دفتر وكالت 

احمد و راشد الرشيد در دبی و  شارجه

ب- تخصص و مدارک تخصصی: ١ كارشناسي حقوق 
قضائي از دانش��گاه شهيد بهشتي تهران ٢ كارشناسي 
ارشد حقوق خصوصي از همان دانشگاه   ٣ كارشناسي 
ارش��د حقوق تجارت بي��ن الملل از دانش��گاه هال 4  
دكتری حقوق شركتها از دانشگاه بيرمنگهام  انگلستان

ج- تأليفات: ١ خس��ارات ناش��ي از عدم انجام تعهدات 
قراردادی ٢ حقوق رقابت تجاري و نقش آن در تنظيم 
ب��ازار ٣ حقوق معامالت بين المل��ل 4 حقوق تجارت 
)جلد اول( 5 بر شاخس��ار حقوق ٦ بررس��ی و تحقيق 
پيرام��ون  اعس��ار ٧  بررس��ي و تحليل ابع��اد حقوقي 
ش��ركت با مس��ئوليت مح��دود  8 بررس��ی و تحقيق 
پيرامون ش��ركت های تضامن��ی؛ و نيز مقاالت متعدد 

حقوقی كه در نشريات وزين انتشار يافته است

د- پيشينه فعاليت در ش��ورای بازرگانی ايرانيان دبی 
و انگيزه داوطلب ش��دن: دكتر س��ماواتی حدود چهار 
سال است كه در شورای بازرگانی ايرانيان حضور فعال 
دارد. نامبرده چند دوره مس��ئول كميته حقوقی شورا 
را برعهده داش��ته و در تنظيم پيش نويس اساس��نامه 
جديد شورا  مشاركت فعال نموده است. وی هم اكنون 
عالوه ب��ر كميته مزبور در كميته اجتماعی ش��ورا نيز 
انجام وظيفه می كند. همچنين با نش��ريه شورا در حد 
نگارش مقاله همكاری داشته است. در كنار داوطلبان 
محترم عضويت در هيئت مديره ش��ورا كه از بازرگانان 
فاضل و فضالی بازرگان می باشند، ورود و حضور يك 
حقوقدان آشنا به حقوق تجارت بين الملل و شركت ها 
در هيئت مديره ممكن است در تنظيم خط مشی ها و 
برنامه ريزی ها مؤثر باشد. همچنين وی اميد آن دارد 
كه با مساعدت و همكاری اعضای جديد هيئت مديره 
بتواند در تنظيم آيين نامه های مربوط به كميته های 
ش��ورا و نيز عملی نمودن مقررات اساسنامه در زمينه 
ام��ور داوری و ميانجيگری و فص��ل اختالفات تجاری 

نقشی ايفاء كند. 

رضا صمدی پور 

 فارغ التحصيل مهندسی  الكترونيك
 سال  ١٣٧٠    

- مش��اركت در فعاليته��ای ش��ورا : عضو ش��ورای 
بازرگانی ايرانيان از سال٢٠٠4 

- عض��و كميته ه��ای  عضويت  در س��ال ٢٠٠4 و 
اجتماعی ٢٠١٢  

- مسوول كميته عضويت  از سال   ٢٠٠4  تا قبولی 
سمت دبير شورا   

- دبير شورا در دو دوره هيات مديره از سال ٢٠٠4 
تا ٢٠٠8

تخصص و فعاليت حرفه ايی : اقامت در دبی از سال 
٢٠٠٣  و مديرعامل ش��ركت وابل  از سال ٢٠٠8  با 
تخصص در مواد اوليه صنايع پالستيك و پروژه های 
پخ��ش و تصوي��ه آب  ، دارای تجرب��ه كار در زمينه 

فعاليت با شركتهای اروپايی و چينی  

عالقمند به  ورزش بسكتبال  و هنر  تاتر

هدف از داوطلبي احس��اس نياز به كمك در راستای 
انجام فعاليتهای زير:

 
١- تقوي��ت در بكارگي��ری ت��وان بالق��وه اعض��ا در 

فعاليتهای گروهی 
٢- زمينه سازی  جذب بيشتز عضو در  شورا 

٣- بهبود روشها در ارائه سرويس به اعضا
4- تقويت شورا به عنوان يك نهاد مدنی مستقل 

5- زمينه س��ازی ايجاد ش��بكه ارتباطی بيشتر بين 
اعضا و خارج از شورا 

٦- معرف��ی زمينه های اقتصادی برای رش��د س��ود 
آوری اعضا در كسب و كار

٧- بكار گيری توان شورا در توسعه فعاليتهای سود  

شعار انتخاباتی: 
همدلی از هم زبانی خوش تر است  

محمدعلی عطاری فرد

فارغ التحصيل رشتۀ مهندسی مكانيك، در حال 
حاض��ر بعنوان مدير منطقه ای ش��ركت IEI در 

حال فعاليت می باشم.

هدفم از ش��ركت در اين دوره انتخابات، كمك به 
همبستگی بيش��تر ايرانيان مقيم امارات در اين 

شرايط بحرانی می باشد.

امي��دوارم با توجه به موقعيت ش��غلی و امكانات 
موجود بتوانم به اين هدف نائل ش��وم و به جايی 
برس��يم كه هر ايرانی مقيم امارات خود را جزئی 

از شورای بازرگانی ايرانيان بداند.
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خسرو حسنی گودرزی 

تحصيالت و تخصص: كارشناسی مهندسی كامپيوتر 
از دانشگاه كامپيوتر DPI ايران- تهران

مشاركت در فعاليتهای شورا: 
عضو شورای بازرگانی ايرانيان از سال ٢٠٠٦

تخصص و فعاليت حرفه ايی : اقامت در دبی از سال 
 Source Properties ٢٠٠٢  و مديرعامل شركت
و PizzaRap Restaurant ب��ا تخصص پروژه های 

ساختمانی، اداری و مسكونی 

مشاركتهای اجتماعی:
عض��و افتخاری انجمن خيريه در اس��تان لرس��تان، 
شهرستان بروجرد جهت تهيۀ جهيزيه برای دختران 

بی سرپرست

هدف از داوطلبي و ايده ها براي پيشبرد امور شورا 
همبستگی و يكپارچگی اعضاء و هيات مديره جهت 

پيشبرد اهداف شورای بازرگانی ايرانيان

ش��عار انتخاباتی: همه با هم به سوی ايجاد صميمت 
و تسهيم تجربه و دانش ايرانی 

 

امیر فیشوری 

متولد س��ال ١٣٣٢، فارغ التحصيل سال ١٣55، 
مدير عام��ل ش��ركت پيمانكاری جينك��و. مقيم 

امارات عربی متحده از سال ١٩8١ ميالدی.

عبد القادر فقیهی

متولد س��ال ١٣١8، حدود 5٠ سال اقامت و فعاليت 
بازرگانی در دوبی، مدير عامل شركت بازرگانی عبد 
القادر فقيهی، و نماينده ش��ركت سهامی بيمه ايران 
در امارات عربی متحده و س��لطنت عمان. و رييس 
انجمن خيرين مدرس��ه س��از در ام��ارات. دو دوره 
عضوي��ت در هيات مديره ش��ورای بازرگانی ايرانيان 

در امارات.

ليست اسامی شرکت کنندگان در انتخابات یازدهمين دوره هيات مدیره شورا 

انتخابات شورا
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جعفر میناگر

عضو شورا از سال ٢٠٠٢ )همزمان نمايندۀ شركت 
 Crowe ك��ه در س��ال ٢٠١٠ ب��ه AGN MAK

Horwath تغيير نام پيدا كرد.

اقامت در دبی از سال 
١٩88

تحصيالت، ليسانس مديريت )دانشگاه تهران(
از ش��روع اقام��ت ت��ا س��ال ٢٠٠8 )مس��ئوليت 

حسابداری و مالی در رده های مديريت(
در سال ٢٠٠8 تاسيس شركت

Minagar Consulting

هم��كاری با بيش از ٢٠٠ ش��ركت در زمينه های 
مشاورۀ حس��ابداری، پيشنهاد و نصب برنامه های 

حسابداری در ارتباط با شركت
Crow Horwath 

عالقمند به ورزش تنيس و هنر موسيقی

امیرحسین مصدقی

نام شركت:
كلوپ اسالمی پی اند آی

سوابق تحصيلی:
ليس��انس مهندس��ی صنايع – برنامه ري��زی و تحليل 

سيستم ها

سوابق كاری و حرفه ای:
- مدير دفتر خاورميانه و آس��يای جنوب شرقی كلوپ 

- ٢٠٠5 تا كنون
- قائم مقام رئيس كل اجرايی كلوپ - ٢٠٠4 تا كنون

- مدير IT كلوپ - ٢٠٠٢ تا ٢٠٠4 
- رئيس هيأت مديره شركت توسعه فناوری اطالعات 

و ارتباطات بارق - ٢٠٠١ تا ٢٠٠4

سوابق مربوط به شورای بازرگانی ايرانيان-دبی:
- عضو شورا - ٢٠٠5 تاكنون

- عضو هيأت مديره شورا - ٢٠١١ تاكنون
 )دوره ١٠(

- رابط هيأت مدي��ره و رئيس كميته روابط عمومی - 
٢٠١١ تاكنون

 ٢٠١١ - )IBCNews( مدير اجرايی ماهنامه شورا -
تا كنون

- مدير پروژه جشن ٢٠ سالگی شورا  - ٢٠١٣
- مدير اجرايی كتاب راهنمای شورا - ٢٠١٢-٢٠١٣

- عضو كميته روابط عمومی - ٢٠٠٩-٢٠١١
 Dubai Business Gala مدير اجرايی ويژه نامه -

2010
- رئي��س هي��أت تحريريه كت��اب راهنمای ش��ورا - 

٢٠١٠-٢٠١١
- مدي��ر اجرايی دومين هماي��ش فراخوان عضويت در 

شورا - ٢٠١١
- عضو كميته عضويت - ٢٠٠8-٢٠١١

هادی موتمنی 

تحصيالت و تخصص: 
كارشناسی جامعه شناسی از دانشگاه تهران 

مشاركت در فعاليتهای شورا: 
- عضو شورای بازرگانی ايرانيان از سال 

- عض��و هيات مديره در ٩ دوره، نائب رئيس ش��ورا، 
قائم مقام اجرايی، رئيس شورا در دو دوره

- عضويت در هيات تحريريه شورا

تخصص و فعاليت حرفه ايی:
اقامت در دبی از س��ال ١٩8١  و مديرعامل شركت 
صاوان التجاره  با تخصص در فيلم و دوربين عكاسی  
و  نماينده ش��ركت فوجی ژاپن، دارای تجربه كار و 

مسافرت 45 سال

دستاوردها و سرگرميهای شخصی:
دانش��جوی ممتاز كارشناسی ارش��د ، ارائه مقاله در 
ژورن��ال های بين المللی، كس��ب رتب��ه اول فروش 

محصوالت

مشاركتهای اجتماعی:
عضو افتخاری انجمن خيريه مدرسه ساز ايرانی

شعار انتخاباتی : همه با هم به سوی ايجاد صميمت 
و تسهيم تجربه و دانش ايرانی 
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هفته نام��ه نيوزويك )Newsweek( يكی از قديم��ی ترين و معروف 
ترين مجالت جهان، در آينده ديگر روی كاغذ چاپ نمی شود.

نيوزويك كه سابقه ای هشتاد ساله در زمينه انتشار گزارش ها و تحليل 
های خبری دارد، قصد دارد به نشريه ای صرفاً آنالين تبديل شود.

آخرين نس��خه چاپی اين نشريه در ٣١ دس��امبر سال ٢٠١٢ )١١ دی 
١٣٩١( منتش��ر ش��د و پس از اين تاريخ، فقط نس��خه آنالي��ن پولی با نام 

»نيوزويك گلوبال« در دسترس خواهد بود.

به گزارش بی بی س��ی، توقف انتش��ار رس��انه های چاپی چيز عجيبی 
نيس��ت زيرا از يك سو روز به روز بر تعداد مخاطبان نشريات آنالين افزوده 
می شود و از سوی ديگر درآمدهای تبليغاتی مطبوعات سيری نزولی دارد.

بر اس��اس اين گزارش، كاهش تيراژ و آگهی های تبليغاتی باعث ش��ده 
نيوزويك كه زمانی دومين نش��ريه هفتگی پرفروش به ش��مار می رفت، به 

مجله ای زيان ده تبديل شود.

 Daily( دو س��ال پيش، نيوزويك و گروه خبری اينترنتی ديلی بيس��ت
Beast( در هم ادغام شدند.

تينا براون )Tina Brown(، بنيانگذار ديلی بيس��ت گفت: س��ايت وی 
اكن��ون در هر ماه، بيش از ١5 ميليون بازديدكننده منحصر به فرد دارد كه 

اين رقم نسبت به سال گذشته ٧٠ درصد افزايش داشته است.

وی از هزينه های سنگين چاپ و نشر سخن گفته است.

فراز و فرودهای نیوزويک

• در ١٧ فوريه سال ١٩٩٣ اولين شماره نيوزويك منتشر شد.

• در سال ١٩٦١ واشنگتن پست، نيوزويك را خريد.

• در س��ال ١٩٧٠ خبرنگاران زن اين مجله با الهام گرفتن از خبرنگاران 
نيوي��ورک تايمز و چند نش��ريه ديگ��ر، از تبعيض جنس��يتی عليه خود، از 

نيوزويك شكايت كردند.

• در سال ١٩8٣ نيوزويك گفت به زودی گزارشی درباره پناهگاه هيتلر 
منتش��ر خواه��د كرد اما چند هفته بعد معلوم ش��د اي��ن گزارش فقط يك 

شوخی بوده است.

• در س��ال ٢٠٠5 نيوزويك گزارش داد ك��ه در گوانتانامو، از توهين به 
قرآن به عنوان يك شيوه بازجويی استفاده می شود. اين امر خشم مسلمانان 
را برانگيخت و تظاهرات خونينی را در خاورميانه به دنبال داشت. نيوزويك 

چندی بعد، ادعای خود را پس گرفت.

• در سال ٢٠١١ وب سايت Newsweek.com تعطيل شد و ترافيك 
آن به سايت ديلی بيست منتقل گشت.

• در س��ال ٢٠١٢ نيوزويك اعالم كرد در پايان سال، انتشار نسخه های 
چاپی را متوقف خواهد كرد.

نيوزويك به رش��د س��ريع خود در تبل��ت ها و ابزار آنالي��ن، همچنين 
مشاركت موفقيت آميز خود در سطح بين الملل و در صنعت پوشش دادن 

رويدادهای جهانی ادامه خواهد داد.

»نيوزويك گلوبال« نس��خه تمام ديجيتال و تنها نسخه بين المللی اين 
مجل��ه، دارندگان تلفن های همراه و مخاطب��ان فهيم خود را كه مايلند در 
يك بس��تر حرفه ای و كارشناسی شده، به كسب اطالعات درباره حوادث و 

رويدادهای جهانی بپردازند، هدف می گيرد.

نيوزویک آنالین می شود

فن آوری اطالعات
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»نيوزويك گلوبال« از طريق پرداخت حق اش��تراک، پشتيبانی می شود 
و مطالب آن به وس��يله كتاب خوان ه��ای الكترونيكی برای تبلت ها و وب، 

قابل مشاهده خواهد بود.

همچنين، بخش هايی از محتويات نيوزويك گلوبال، در »ديلی بيس��ت« 
منتشر خواهد شد.

تينا براون )Tina Brown( می افزايد: ما چهار سال پيش گروه خبری 
اينترنتی ديلی بيس��ت )Daily Beast( را راه اندازی كرديم. دو سال قبل، 
ما اين كسب و كار خود را در مجله نيوزويك )كه پيشتر واشنگتن پست آن 

را به سيدنی هارمن فروخته بود( ادغام كرديم.

در حالی كه س��ال ٢٠١٣ به استقبال هشتاد سالگی نيوزويك می رويم، 
بايد آن ش��يوه روزنامه نگاری را كه به اين مجله معنا و مفهوم می بخش��د، 

كماكان حفظ كنيم و به سمت آينده تمام الكترونيك گام برداريم.

قطعا نيوزويك اولين نمونه از انتقال از فضای رس��انه ای چاپی به فضای 
آنالين نبوده ولی به دليل بزرگ بودن اين اتفاق، به اين شكل سر و صدا راه 

انداخته است و قطعا هم، آخرين آنها نخواهد بود.
هري��ك از م��ا در مقابل اين حركت و چرخش ك��ه در واقع در پی تغيير 
رويك��رد مخاطبين رس��انه ها اس��ت و نه تصمي��م مديران اين رس��انه ها، 
نظ��رات مختلفی داريم و اي��ن موضوع را بنابر ديدگاه های خود، به ش��كل 
های مختلفی نقد و بررس��ی می كنيم. ش��ايد هم با خواندن اين مطلب، با 
حساس��يت بيش��تری، روند اين حركت را پيگيری كنيم. ولی آنچه مس��لم 
اس��ت، اين حركت، شروع ش��ده و غير قابل بازگشت است. نمی توان بر اين 
باور بود كه اقدام نيوزويك، مقطعی، موردی، احساسی و يا اشتباه بوده. بلكه 
اين، حركتی اس��ت كه بر مبنای واقعيات زمان ما اتفاق افتاده و س��رعت آن 

هر روز بيشتر خواهد شد.

نكته قابل توجه اين اس��ت كه مديران نيوزويك خود را از چند س��ال 
قب��ل برای چنين زمانی آماده كرده بودند و با آغوش باز به اس��تقبال آن 
رفته اند ولی آيا اين اتفاق برای همه رسانه های چاپی مشابه رخ خواهد 
داد؟ آيا نمی توان تصور كرد كه بس��ياری از رس��انه های موجود، چش��م 
خ��ود را بر واقعيات اطراف خود بس��ته اند و هيچ گون��ه آينده نگری در 
اي��ن مورد ندارند؟ پس زمانی كه نوبت آنها برس��د، چه اتفاقی برايش��ان 

خواه��د   افت��اد؟

www.newsweek.com
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در بررس��ی اين اص��ول، فرهنگ و س��بك 3
زندگی ايرانی مورد توجه اين محقق بوده است. 
نقده��ای وارده بر س��بك زندگ��ی و مطالعه و 
بررس��ی مقايسه ای اين س��بك با روش زندگی 
كشورهای توسعه يافته از جمله مطالعات دامنه 
دار اين اس��تاد دانشگاه بوده است. بر اين اساس 
و نظر به اهميت موضوع سبك زندگی معطوف 
به توس��عه يافتگ��ی گفتگويی ب��ا دكتر محمود 

سريع القلم انجام داده ايم كه از نظر ميگذرد.

* گروه دين و انديش�ه: چه آسيبهايی را 
برای سبك زندگی ايرانيان به طور كلی ميتوان 

برشمرد؟

** س�ريع القلم: در نظر داش��ته باش��يد 
كه ما به س��بك زندگی هي��چ ملتی اصالتاً نمی 
توانيم ايراد بگيريم چون س��بك زندگی نتيجه 
انباشت تجربيات تاريخی يك ملت است. اما می 
توانيم معيارهايی را مشخص كنيم و از آن زاويه 
آسيب شناسی كنيم. در اينجا قصد دارم آسيب 
شناسی س��بك زندگی ايرانی را بر اساس خود 
فرهنگ ايرانی و فرهنگ دينی مورد خطاب قرار 

دهم.

*مادي��ات و خودخواه��ی كانونهای س��بك 
زندگی ما شده است.

** بر اس��اس تجربه ای كه در مش��اهدات 
بي��ن الملل��ی از جوامعی چون تركي��ه، مالزی، 
كش��ورهای عرب��ی و اروپايی داش��ته ام اولين 
وجه مقايس��های كه ميتوان در خصوص سبك 
زندگی ايرانی و همه اين كشورها در نظر گرفت 
و البته بر خالف ادعاهايی كه عموماً در ميان ما 
وجود دارد اين اس��ت كه ميانگين ايرانی خيلی 
دنيا دوست اس��ت. عالقه عميقی به دنيا و مال 
دني��ا دارد ولی هنرمندانه و با ادا و ظاهرس��ازی 
آنرا اس��تتار ميكند. از اي��ن دنيا هم، پول، لوازم 
زندگی، نماي��ش خانه و ويال به ديگران س��هم 
مهمی از دنيادوس��تی ايرانی دارد. در مقايس��ه، 
يك دانماركی برای نقاش��ی، موزه، هنر، كتاب، 
آخرين رمانها، كنسرت، تئاتر، دوستان فرهنگی، 
كش��ف كش��ورها و فرهنگ های ديگ��ر، جا باز 
ميكند. در س��بد كااله��ای ميانگين ايرانی، اين 
موارد تقريباً تعطيل اس��ت. كافی اس��ت صورت 
آرام و خوشرنگ يك شهروند معمولی تركيه را 
ب��ا يك ايرانی مضطرب و هميش��ه در حال پول 

جمع كردن مقايسه كنيد.

* ظاه��ر و باطن ميانگي��ن ايرانی باالی 5٠ 
درصد شكاف دارد.

** اين يك پارادوكس اس��ت چ��را كه در 
جامعه ای زندگی می كنيم كه مباحث دينی و 
اخالقی در آن سهم مهمی از تبليغات و آموزش 
را دارد. برای نمونه اين مباحث توسط رسانه ها، 

از طريق فضای عموم��ی، از طريق آموزش و از 
طريق كت��ب مذهبی طرح و عنوان ميش��ود و 
آموزش معن��وی و دينی جايگاه زيادی دارد اما 
اين بعد دينی به نظر می رس��د بيش��تر بعدی 
ذهنی است. يعنی يك مداری در ذهن ميانگين 
ايرانی هست كه ارتباط بسيار محدودی با عمل 
فرد ايرانی دارد. نكته دوم اين اس��ت كه بخشی 
از فرهنگ م��ا تكرار آموزه های اخالقی و دينی 
اس��ت. يعنی شما اگر در طول يك روز هزار نفر 
ايرانی را نمونه انتخاب كنيد مش��اهده خواهيد 
كرد ك��ه آنها خيل��ی تذكر می دهن��د و نكات 
اخالقی را مورد اش��اره ق��رار ميدهند و واژگان 
دين��ی، معنوی و اخالقی زي��ادی را به كار می 
برند. واژگانی مانند انسانيت، خدا، پيغمبر، پاكی، 
وجدان، محبت، صداقت، ش��رافت، راستگويی و 
وظيفه دائماً مورد اس��تفاده ماس��ت، اما پرسش 
اينجاس��ت كه انعكاس اين واژه ها در زندگی و 
عمل ما چيس��ت؟ نيم كره ذهنی ما با نيم كره 

عملی ما تقريباً هيچ ارتباطی با هم ندارند.
نكته ای كه حالت معماگونه دارد اين اس��ت 
كه دايره ذهنی اخالقی و دايره بيان اخالقی چه 

ارتباطی با عمل اجتماعی ما دارد؟
م��ن در منطق��ه ني��اوران تهران ب��ه راننده 
اتومبيلی كه س��وبله )و نه دوبله( ايستاده بود با 
زبان خيلی ماليم��ی گفتم لطف ميكنيد قدری 
جلوت��ر پارک كنيد چون ترافيك س��نگينی در 
نتيجه توقف شما ايجاد شده است. پاسخ ايشان 
اين بود كه من هر كاری دوس��ت داش��ته باشم 
می كن��م. در اعتراض ش��هروند ديگ��ری، وی 
گفت زياد حرف بزنيد شما را مچاله ميكنم بعد 
ميان��دازم در جوب. در مورد جمالت اين راننده 
متخلف، می توان تحقيقات گس��تردهای درباره 

فرهنگ خودخواهانه ايرانی انجام داد.

* انعكاس اخالق و معنويت و انس��انيت در 
زندگی و عمل ما بسيار محدود است.

** در اينجا قصد اين اس��ت كه رابطه بين 
ذهن و عمل را در خصوص س��بك زندگی مورد 
بررس��ی قرار دهيم. تحقيق��اً هيچ ملتی در دنيا 
به اندازه ايرانيها از اخالق و معنويت و انس��انيت 
صحبت نميكنند، ام��ا انعكاس اين در زندگی و 
عمل ما بس��يار محدود اس��ت. اين اولين نقدی 
اس��ت كه به زندگی ايرانی وارد اس��ت كه چرا 
اينق��در ظاهر اخالقی و معنوی دارد، ولی باطن 
مادی. بعضی رس��انه ها كه به اروپايی ها حمله 
ميكنن��د و ميگويند آنها مادی هس��تند، مفيد 
خواهد بود اگر بروند در ميان آنها زندگی كنند 
و بعد منصفان��ه قضاوت كنند كه ما مصرفگراتر 
هس��تيم يا آنها. ما به پ��ول و جمع كردن مال 
دنيا و مقام و منصب وابس��ته تر هستيم يا آنها؟ 
بنابراين، اينگونه بايد تبيين كنيم كه ماديات در 
سبك زندگی ايرانی جايگاه بسيار كانونی دارد. 
جمع كردن پول و امكانات و داش��تن س��مت و 

اجتماعی
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3 منصب برای ميانگين ايرانی بس��يار مهم و بلكه 
تمام زندگی است.

* خوشبختی را با راحتی اشتباه گرفته ايم.

** كم ميشناس��م اف��رادی را كه حتی اگر 
ب��ه پ��ول و امكانات ه��م ميرس��ند از آن برای 
بهره ب��رداری بهينه از زندگی اس��تفاده بكنند. 
به جای ارتقاء كيفي��ت زندگی، مصرفگراتر می 
شوند. به نظر ميرسد بسياری از ما، خوشبختی 
را با راحتی اش��تباه گرفتهاي��م و فكر می كنيم 
تجم��الت يعنی ايدهآلهای زندگی. بس��ياری از 
ما، هدفی باالت��ر از تأمين غراي��ز اوليه نداريم. 
خلق كنيم؛ توليد كنيم؛ كار به جا ماندنی انجام 

دهيم؛ چنين افرادی در اقليت محض هستند.

يك دليل مهم عالقه ما به دارايی و ماديات 
برای نمايش به ديگران و فخرفروش��ی است. از 
يك نفر كه مدتی قبل در منطقه فرش��ته تهران 
قتلی را مرتكب ش��ده بود پرسيدند كه چرا اين 
كار را انج��ام داديد گفت��ه بود كه مقتول پولش 
را خيلی به رخ من ميكش��يد. شايد فرهنگی كه 
45 سال پيش در مناطق فرودست تهران حاكم 
بود االن در منطقه فرشته تهران ميبينيد. يعنی 
قتل، درگيريها و نزاع های خيابانی در تهران به 
خاطر فخرفروش��ی و مس��ائل غريزی و ماديات 

است.

از اينرو، اين سبك زندگی ايرانی كه به شدت 
عالقمند اس��ت پول جمع كند و به خصوص در 
اين هشت سال گذشته از هر وسيله ای استفاده 
كند تا به امكانات و مال برس��د زندگی را بسيار 
دچ��ار تن��ش ميكند و اضطراب آور اس��ت. بعد 
افراد دنبال اين هستند كه آنچه را كه به دست 

آورده اند حاال چگونه بايد حفظ كنند.
اي��ن نكات را نمی ش��د بيان ك��رد اگر وجه 
مقايس��ه ای وجود نداش��ت. يعنی اگر يك نفر 
صرف��اً از دريچ��ه فرهنگ داخلی اي��ران به اين 
مسائل نگاه كند ممكن اس��ت آنها را روندهای 
طبيع��ی و عادی در جامعه ايرانی تلقی كند. اما 
در كشوری مثل تركيه و مالزی ديده می شود كه 
بخش مهمی از رسيدن به ثروت برای اين است 
كه اف��راد هدفی در زندگی دارن��د و ميخواهند 
كاالي��ی را خل��ق و خط تولي��دی را راه اندازی 
كنن��د و می خواهند چه به صورت محلی و چه 
بي��ن المللی رقابت كنن��د و به طور خالصه می 
خواهند كار مفيدی انج��ام دهند. يعنی فضای 
جامع��ه برای توليد ثروت و پول و برای يك نوع 
خالقيت و نوآوری و افزايش ثروت ملی اس��ت. 
در اي��ن بحث مثال آلم��ان را نميزنم بلكه مثال 
تركيه و مالزی را ميزنم. االن خانواده هايی كه در 
تركيه صاحب ثروت ش��ده اند بعضاً نزديك يك 
ق��رن كار و تالش و فعاليت كرده اند و با فكر و 
زحمت به اين جايگاه رسيدهاند و در سطح ملی 

و بين المللی رقابت كرده اند تا توانس��تهاند به 
اين سطح از ثروت برسند.

* ميانگين ايرانی فردی كوتاه مدت است.

** س��بك زندگی ايرانی تا زمانی كه تلقی 
منطق��ی از پ��ول و امكانات پي��دا نكند اصالح 
نميش��ود. بخشی از اين مسأله به اين برميگردد 
ك��ه ما ميترس��يم و زندگی را كوت��اه مدت می 
بيني��م و عموماً در يك قرن و نيم گذش��ته در 
فضاهای بی ثباتی زندگی كرده ايم. لذا افراد به 
دنبال اين هس��تند كه نهايت بهرهبرداری را در 
زمانه��ای كوتاه انجام دهن��د و حرصی كه برای 
س��ريع به دس��ت آوردن پول دارند فروبنشانند. 
البته اين مسايل ريش��ه های طبقاتی هم دارد. 
ف��ردی را ميشناس��م ك��ه س��ال ١٣٧٠ راننده 
تاكس��ی بوده و ه��م اكنون با ران��ت، زد و بند 
و اجح��اف به حق��وق ديگران به ث��روت دهها 
ميلياردی رس��يده اس��ت. او را تشويق كردم به 
حج برود و آس��يا، آفريقا و اروپا را كش��ف كند. 
ج��واب داد ك��ه دو كارخان��ه باي��د راه اندازی 
كند ش��ايد در هفتاد س��الگی فرصت اين كارها 
فراهم ش��ود. كسی كه قباًل در فقر و محروميت 
زندگی كرده االن از فرايند ناسالم پول درآوردن 
در اي��ن جامعه به وجد آم��ده و معنای ديگری 
برای زندگی قايل نيس��ت. كت��اب خواندن و به 
موزه رفتن برای او مس��خره اس��ت. رشد قوای 
فكری و معنوی برای او وقت تلف كردن اس��ت. 
به صورت اين ش��خص با اين ث��روت نگاه كنيد 
فكر ميكنيد كارگر معدن اس��ت. اين صورت را 
مقايسه كنيد با مردم و كارآفرينان عادی جامعه 
ما كه ب��ا زندگی معمولی، اميدوار و ش��اداب و 
سالمتی روانی دارند. بسيار جالب خواهد بود ما 
حتی در ميان مجريان مملكت، 5 نفر پيدا كنيم 
كه خوش رنگ و خوش پوس��ت باشند. صورت 
انسان، انعكاس آرامش، سالمتی روانی و روحی 
اوست. پول و س��مت به طور باور نكردنی برای 
ميانگين ايرانی قداس��ت پيدا كرده و معما اين 
اس��ت كه اين در جامعه ای است كه می خواهد 

الهام بخش ديگر مسلمانان باشد!
* س��هم خوش��گذرانی و تفريح در زندگی 

ايرانی در مقايسه با اروپاييها باالست
** نقد س��وم بر س��بك زندگی ايرانی اين 
اس��ت كه در مقايس��ه ب��ا ملتهای ديگر س��هم 
تفريح و خوش��گذارانی و دور هم جمع شدنهای 
متع��دد و طوالنی بس��يار باالس��ت. همه ملتها 
دنبال خوش��گذرانی و تفريح هس��تند اما سهم 
خوش��گذرانی و تفريح در زندگی ايرانی افراطی 
اس��ت. اخالق، معنويت و حرفهای دلچس��ب به 
عنوان پوشش��ی است بر آنچه ما در باطن انجام 
می دهيم. بايد توجه داش��ت كه سرنوش��ت هر 
ملتی با روحيه اكثريت آن ملت رقم می خورد.

صحبت من اين نيست كه همه ايرانيان اين 
ويژگيها را دارند ولی اكثريت آنها چه در داخل 
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و چه در خارج اين خصايص را دارند. 3
برای همين تاريخ، فرهنگ و زندگی 
ما به شدت سينوسی و نوسانی است. 
يكب��ار يك فرد ثروتمن��د هلندی را 
مالقات ك��ردم كه عمده درآمد خود 
را صرف ام��ور خيريه ميكرد. وی در 
يك آپارتمان نسبتاً متوسطی زندگی 
م��ی كرد و معتقد بود از اين فرصتی 
ك��ه در اختيار دارد و از اين امكاناتی 
كه به دس��ت آورده باي��د كار مفيد 

اجتماعی انجام بدهد.

* س��بك زندگ��ی ما به ش��دت 
خودمحور است

** نق��د چه��ارم اينكه س��بك 
زندگی ما به ش��دت خودمحور است. 
ما بيشتر به دنبال حريم فردی خود 
هس��تيم و به آن حريم بيشتر توجه 
داري��م. زيرا اگ��ر كس��ی اجتماعی 
فك��ر كند بس��ياری از كارها را انجام 
نميده��د. اگر من اجتماعی فكر كنم 
هيچ وقت از اتومبيل آشغال به بيرون 
نم��ی اندازم؛ اگر م��ن اجتماعی فكر 
كنم هيچ وقت اتومبيل خود را دوبله 
پ��ارک نمی كنم؛ اگ��ر من اجتماعی 
فكر كنم هيچ وق��ت زمينههای آزار 
و اذيت همس��ايگان خ��ود را فراهم 
نميكنم. در ي��ك مجتمع آپارتمانی، 
يكی از دوس��تان ميگفت همسايهای 
معتقد بود حتی ساعت دو نصف شب 
صدای بلند موس��يقی پخش كند به 
كس��ی مربوط نيس��ت. هر كاری كه 
دوس��ت داشته باش��د و خانوادهاش 
عالقمند باش��ند با هر س��ر و صدا و 
مزاحمت��ی حري��م آپارتمان ايش��ان 
اس��ت. اي��ن درصد قاب��ل توجهی از 
توحش اس��ت كه با زندگی انس��انی 
و مدنی ناس��ازگار اس��ت. من حتی 
متغيره��ای اخالق��ی و دين��ی را در 
اي��ن قضاوت دخال��ت نميدهم چون 
ف��رد اخالق��ی و دينی باالت��ر از فرد 
مدنی اس��ت. خاطرم هست در دهه 
١٣5٠ در دوره نوجوان��ی، همس��ايه 
نمازخوانی داش��تيم كه با نوک پا در 
كوچه راه ميرفت و معتقد بود ممكن 
اس��ت صدای كفش باع��ث ناراحتی 

همسايه ها شود.

* به گونهای تربيت می ش��ويم 
كه نگاهمان اجتماعی نيست

** ب��ه طور كلی ما ب��ه گونهای 
در خانواده، مدرس��ه و جامعه تربيت 

می شويم كه نگاهمان نگاه اجتماعی 
نيست؛ نگاهمان نگاه عمومی نيست. 
ب��ه عنوان مثال در ح��ال حاضر و در 
ش��هر تهران شهرداری همه جا تبليغ 
كرده كه ما از شهروندان خواهش می 
كنيم كمتر آشغال توليد كنند. چون 
م��ا ظاه��راً در دنيا جزو ش��هروندانی 
هستيم كه اس��تعداد بااليی در توليد 
زبال��ه دارن��د. اگر ما خ��ارج از منافع 
شخصی فكر كنيم، جامعه و انسانهای 
ديگر هم برای ما اهميت پيدا ميكنند. 
عجيب بسياری از افراد، خارج از خود 
و منافع خود به حقوق انسانهای ديگر 

بيتفاوت شده اند.
ما ايرانی ها يك ظاهری داريم و 
ي��ك باطنی. اين در حالی اس��ت كه 
فرد ژاپن��ی و آلمانی و تركيهای يك 
كاراكتر و شخصيت بيشتر ندارد. اما 
ما به عن��وان يك ايرانی يك ظاهری 
داريم كه خ��ود را موجه معرفی می 
كني��م و حرفه��ای بس��يار زيباي��ی 
م��ی زنيم و از قضا بخ��ش مهمی از 
حرفهای ما ني��ز اخالقی و معنوی و 
در مذمت دنيا است اما سبك زندگی 
ما به شدت خودمحور و مادی است و 
به دنبال جمعآوری پول و حفاظت از 

حريمهای فردی خود هستيم.

* هنوز كشور و جامعه به معنای 
علمی كلمه نداريم

** ب��ر اي��ن اس��اس اس��ت كه 
معتق��دم در اين جغرافياي��ی كه ما 
زندگی م��ی كنيم هن��وز دو مفهوم 
در ميان ما ش��كل نگرفته است. يكی 
اينكه ما هنوز كش��ور نداريم و ديگر 
اينك��ه ما هن��وز جامع��ه نداريم. ما 
عدهای هستيم كه با سنن و خلقيات 
زندگ��ی  جغرافياي��ی  در  مش��ترک 
ميكني��م. در عل��م جامعه شناس��ی، 
جامعه اينگونه تعريف می ش��ود كه 
عدهای در آن دارای اهداف مشترک 
و جهت گيری مش��ترک هستند. ما 
هنوز به آن مرحله نرسيده ايم. شايد 
يك دليل اين باشد كه ما امپراتوری 
بوده ايم. بر اين اساس معتقد هستم 
كه ما هنوز كش��ور- ملت نشده ايم. 
البته ملت هستيم؛ ما ايرانی هستيم 
و با زبان فارس��ی صحبت می كنيم 
و دارای ادبي��ات غن��ی و تاريخ كهن 
و س��رزمين گسترده هس��تيم. اينها 
هم��ه ش��اخصهای يك ملت اس��ت. 
اما ما كش��ور- ملت نيستيم؛ چينيها 
هستند، اما ما هنوز نيستيم؛ ژاپنيها 

هس��تند و ما نيستيم. اگر ما كش��ور بوديم و جامعه 
داش��تيم، حتماً كسی از بيت المال اختالس نميكرد 
و راضی نميش��د از طريق تلفن، رانت و ارتباطات به 
ثروت برسد چون تعهد و وفاداری به كشور داشت و 
از مردم خجالت می كش��يد. آيا يك آلمانی اين كار 
را می كند؟ قبل از اينكه از قانون بترس��د به احترام 
كش��ور و هموطنانش اين كار را نميكند. دوس��تان 
بسياری در بخش خصوصی دارم كه حاضر نشده اند 
پروژه های بزرگی را قبول كنند چون نخواس��تهاند 
رش��وه و كميسيون پرداخت كنند. اينگونه افراد برای 
خود احترام قايل اند و مانند عالينسبها، خسروشاهيها، 
خياميها و ايروانيها، برای كش��ور، جامعه و ش��خص 
خودش��ان احترام قايل اند. البته اي��ن گونه افراد از 
اصالت خانوادگی برخوردارند و تازه به دوران رسيده 
نيستند. وقتی كسی در فقر مطلق بزرگ شده و هم 
اكنون صاحب منصب ش��ده، عموم��اً اين گونه افراد 
ديگر كسی را بنده نيستند و از فرصت به دست آمده 
نهايت استفاده نامش��روع را ميكنند. كشور، جامعه، 
دين و اخالق برای آنها در عمل تعطيل است و صرفاً 

تزئينات سخنرانی است.

بنابراي��ن وقتی ما می خواهيم س��بك زندگی را 
نقد كنيم در مقايس��ه با يك س��ری الگوها و مالكها 
بايد اين كار را انجام دهيم. پرسش اين است كه آيا 
مجموعه فعاليتهايی ك��ه ما ايرانيها انجام می دهيم 
تبديل به س��رمايه اجتماعی، ثروت ملی و پرس��تيژ 
جهانی می ش��ود يا نه؟ آن موقع می توانيم بگوييم 
س��بك زندگی كارآمدی داريم و نتيجه داده اس��ت 
و توانس��ته اين متغيرها را ب��ه صورت كمی و كيفی 
افزاي��ش بدهد. هر ك��دام از ما می تواند بر اس��اس 

وجدان خود به اينها پاسخ بدهد.

اگر به طور خالصه بخواهيم بگوييم سبك زندگی 
ما دارای اين ضعف جدی است كه خيلی خودمحور 
بار می آئيم كه برای تبيين اين نكته مثالهای فراوانی 
نيز وجود دارد. يكی از دوس��تان م��ن كه مطالعات 
اجتماع��ی انجام می دهد به م��ن گفت كه آموزش 
مدنی در مركز و جنوب شهر تهران به مراتب موفقتر 
از شمال ش��هر تهران است. اين فرد مطرح می كرد 
كه اگر در يكی از مراكز جنوب و مركز ش��هر تهران 
جلس��های برای بهبود فرهنگ آپارتمان نش��ينی در 
محل های برگزار شود جمعيت زيادی برای شنيدن 
اين بحث حض��ور خواهند داش��ت. در حالی كه در 
ش��مال ش��هر تهران به خاطر اينكه افراد پول دارند 
احس��اس بی نيازی به فرهنگ مدنی ميكنند. يعنی 
برای نمونه كس��ی كه ماش��ين ٢٠٠ ميليون تومانی 
س��وار می شود احس��اس می كند به آموزش نيازی 
ندارد چ��ون پول دارد. البته اگر كس��ی با زحمت و 
تالش خود، اتومبيل پانصد ميليون تومانی هم سوار 
ش��ود هيچ اشكالی ندارد. چنين فردی، حتماً تربيت 

و مدنيت هم دارد.

* رانت باعث به هم ريختگی طبقاتی و اجتماعی 
در جامعه شده است

اجتماعی
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3 ** بر خالف كش��ورهای صنعت��ی و يا ملتهايی 
چ��ون تركي��ه و مالزی و ي��ا حتی ملته��ای منطقه 
حاش��يه خليج فارس كه بسيار مدنی شده اند، ما در 
جامعهای زندگی می كنيم كه آنهايی كه بر اس��اس 
رانت، ارتباطات و تلفن صاحب امكانات و پول شده اند 
از مدنيت بس��يار پايينتری برخوردارند. اصطالحاً در 
فرهن��گ ما به اين افراد "تازه به دوران رس��يده ها" 
گفته می ش��ود. اين پديده نشان از "به همريختگی 
طبقاتی" در جامعه ماست. در سالهای گذشته شاهد 
هستيم كه يك دفعه در جامعه ما طبقهای به وجود 
آم��د كه عمدتاً از طريق رانت صاحب ثروت ش��دند. 
البته اين يك پش��توانه علمی هم دارد. هر فردی در 
هر س��مت و جايگاهی كه ق��رار دارد اگر يك دفعه 
حالت جهشی پيدا كند حتماً نوعی نارسايی رفتاری 
در او پديدار ميشود. برای نمونه آيا می توانيم تصور 
كنيم كه يك طلبه ١5 ساله مرجع تقليد بشود! چرا 
در دانشگاه عنوان می شود كه حداقل بايد ٢٠ سال 
بگذرد تا فردی اس��تاد تمام بش��ود می شد به همه 
در همان س��ال اول استاد تمامی اعطا كرد! اخذ اين 
عناوين و درجات مرحله به مرحله است. آيا می شود 
پزش��كی را كه يك سال طبابت كرده با پزشكی كه 
٢٠ س��ال طبابت كرده يكی دانست؟! آيا می توانيم 
تصور كنيم كه فردی كه در س��ه س��ال گذش��ته با 
حقوق ماهيانه معادل يك ميليون تومان زندگی می 
كرده حاال گردش مالی او در يك س��ال برای نمونه 
٦٠٠ ميليارد تومان اس��ت. از اي��ن تعداد در جامعه 
بس��يار داريم. برای رسيدن به اين درجات و مقامات 
بايد زحمت كش��يد. البته م��ن از معتقدان جدی به 
توليد ثروت فردی و ملی هس��تم اما با فكر، زحمت 
و رقابت. ما در گذش��ته از اينگونه افراد داشته ايم و 
هنوز هم اقليت��ی با كار و زحمت، فعاليت خصوصی 
ميكنند اما افراد فراوانی هم در دستگاههای اجرايی 
داريم كه ب��ا ارتباطات، بيت المال را بلعيده اند و به 
واس��طه رس��انه های فلج و عملكرد ناچيز نهادهای 
نظارتی، موفق هم بودهاند. نقدينگی كشور در سال 
١٣84، ٦٩٠٠٠ ميليارد تومان بود كه هم اكنون به 
4١٠٠٠٠ ميليارد تومان رس��يده و در همين مدت، 
درآم��د نفت كش��ور، ٦5 درصد درآم��د كل نفت از 
زمان مظفرالدين شاه )١٠8 سال پيش( تاكنون بوده 
اس��ت. آيا اين امكانات كم نظير به ارتقاء استاندارد 
زندگی ميانگين ايرانی، عزت ملی، ساختار عمرانی و 
جايگاه ويژه در منطقه تبديل ش��ده است؟ به همين 
دليل بايد اين اصل مقدس سياسی و اقتصادی را كه 
تجربه چند صد ساله بشری هست از طال گرفت كه 

حكمرانان يك كشور بايد از طبقه متوسط باشند.
بر اين اس��اس يك ب��ه هم ريختگ��ی اجتماعی 
و طبقات��ی در جامعه به وجود آم��ده كه پيامدهای 
آن به ويژه در كالن ش��هرها قابل مش��اهده اس��ت. 
از بس��ياری از افراد فرهنگی در دنيا ش��نيده ام كه 
ايرانيه��ا از جهت ادب در ميان ملتهای جهان زبانزد 
بوده اند. تهران متأس��فانه در حال حاضر به يكی از 
ش��هرهايی تبديل ش��ده كه ادب و تربيت در آن در 
حداقل ممكن خود ق��رار دارد. اين موضوع به دليل 
به هم ريختگی طبق��ات اجتماعی و فقدان آموزش 

مدنی در اين شهر است. ممكن است 
بعضی مجريان به اين نقد من، خرده 
بگيرند. به نظرم دليلش اين است كه 
رابطه آنها با جامعه، حالت رسمی و 
مملو از تعارفات رايج ايرانی اس��ت. 
برای من كه در ش��هر تهران رفت و 
آمد دارم و با جامعه س��روكار دارم، 
بيادبی به يك اصل در ش��هر تهران 

تبديل شده است.
 

* در كت��اب ش��ما ب��ا عن��وان 
"اقتدارگراي��ی ايرانی در عهد قاجار" 
به نوعی ريشه تفاوت در نظر و عمل، 
اس��تبداد تاريخی عنوان شده است. 
در واق��ع اين تف��اوت نوعی فرهنگ 
چاپلوس��ی است. در آن كتاب عنوان 
ش��ده ك��ه نزدي��كان پادش��اه برای 
نزديكت��ر ك��ردن خود ب��ه او چيزی 
را ميگوين��د ك��ه پادش��اه را خوش 
آي��د و در واقع مطالب��ی را بيان می 
كردند كه بعضاً خود اعتقادی به آن 
نداش��تند. چقدر معتقد هستيد كه 

ريشه اين مسأله سياسی است؟

** اي��ن موضوع برميگ��ردد به 
شاخصهای زندگی ما ايرانيان. حرف 
ش��ما درس��ت اس��ت كه ب��ه داليل 
تاريخ��ی و سياس��ی م��ا در جاي��ی 
آموزش نمی بينيم كه مورد نقد قرار 
بگيريم. ش��ما اگر ماليمترين انتقاد 
را به ميانگين ايرانی داش��ته باش��يد 
احتم��االً دوس��تی آن ش��خص را از 
دست می دهيد. فكر كنم هر كسی 
اين تجربه را در زندگی خود داش��ته 
اس��ت. عادت كردهايم ك��ه همواره 
از ما تعريف بش��ود. حت��ی پدرها و 
مادره��ا نيز عموماً فرزن��دان خود را 
تأييد ميكنند تا آنها را تربيت كنند.

م��ا به س��ختی م��ی تواني��م به 
همديگ��ر تذكر بدهي��م و يكديگر را 
نق��د بكنيم. هم روش اين كار را بلد 
نيس��تيم و هم آمادگی روحی برای 
پذي��رش نق��د نداري��م. االن هم در 
دانش��گاههای ما و هم در رس��انه ها 
می شود گفت كه تقريباً نقد تعطيل 
اس��ت. گله و ش��كايت خيل��ی زياد 
است اما نقد به معنای مطرح كردن 
نارس��اييها با دليل و استدالل بسيار 
ضعيف اس��ت. ما برای اين مس��أله 
در جايی آم��وزش نم��ی بينيم. در 
كشورهای صنعتی هم پدر و مادرها 
فرزندانش��ان را نقد م��ی كنند، هم 
رسانه ها مديران جامعه خود را نقد 

م��ی كنند و هم يك فرهنگ عمومی 
ب��رای بهب��ود امور زندگ��ی از تغذيه 
گرفته تا رفتار در سطح جامعه وجود 
دارد. م��ا اينها را نداري��م و در جايی 
آم��وزش ب��رای اين كار نم��ی بينيم 
و ب��ه طور طبيعی كس��ی كه در اين 
جامعه بزرگ می شود ناخودآگاهش 
اين اس��ت كه من بايد مورد تقدير و 
س��تايش قرار بگي��رم و هيچ ايرادی 
ندارم. م��ی توان اي��ن را اثبات كرد. 
ب��رای نمون��ه بيائيد االن به س��طح 
ش��مال شهر تهران برويم و از افرادی 
كه دوبله پارک كرده اند بپرسيم چرا 
ش��ما دوبله پارک كردهايد. عموماً به 
ش��ما خواهند گفت كه اوالً به ش��ما 
مربوط نيس��ت و ثانياً من كار دارم و 
برايم اصاًل مهم نيست كه برای انجام 
كارم حق��وق ديگران را ناديده بگيرم 
و حتی ممكن اس��ت كه طرح سؤال 
به نزاع و درگيری ه��م بيانجامد كه 
نمونه های آنرا در س��طح شهر تهران 
ش��اهد هستيم. ش��ما نمی توانيد به 
كس��ی حتی نكتهای را بي��ان كنيد 
حال نقد كه واژه خيلی غليظی است 
جای خ��ود دارد. حت��ی ماليمترين 
نكت��ه در م��ورد نحوه فك��ر كردن و 
رفتار ك��ردن ش��خصی را نمی توان 
مطرح كرد چرا كه خيلی س��ريع به 
ن��زاع و درگيری و كش��مكش ميان 
اف��راد تبديل می ش��ود. اين پديده و 
معايب در يك مقطعی در اين كشور 
بايد اصالح ش��ود. به اين مس��ائل و 
مباحث رس��انه ها بايد اهتمام داشته 
باشند و مدارس و خانواده ها بايد در 
مورد آن كار كنند. مس��ئولين ايران 
بايد قدری غيرسياسی فكر كنند و به 
مسايل عادی هم توجه كنند. موضوع 
مديريت كه فقط امپرياليسم نيست. 
اصالح وضعيت فس��اد مالی خود يك 
پروژه مل��ی اس��ت. برگرداندن ادب 
و تربي��ت به جامعه خ��ود يك پروژه 
ملی اس��ت. اخيراً تلويزيون گزارشی 
در مورد قبرس��تانهای انگليسی تهيه 
ك��رده بود يا قب��اًل اعتصاب كاركنان 
متروی پاريس را دليلی بر فروپاش��ی 
و  امپرياليس��م  شكس��ت  فرانس��ه، 
اضمح��الل اتحادي��ه اروپ��ا تفس��ير 
ميكردن��د. اولوي��ت ما اين مس��ايل 
نيس��ت. يكی از تواناييهای يك فرد، 
يك بن��گاه اقتصادی، يك نهاد و يك 
سيستم اين است كه اولويتهای خود 
را تشخيص دهد. اصالح سبك زندگی 
ايرانی محتاج اين اس��ت كه ما اينقدر 
از خودم��ان تعريف نكنيم و برای اخذ 
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امكان��ات و مطرح ش��دن، واقعيتهای 3
جامعه را وارونه جلوه ندهيم.

برخالف بسياری از تحصيلكرده های 
ايرانی كه دولت را مقصر اين مسايل 
و مش��كالت می دانند معتقد هستم 
كه جامعه سهم خيلی مهمتری دارد. 
جامعه، تشكلهای مردمی و اصناف و 
انجمنها در اين مسايل خيلی مهمتر 
از دولت هستند. در هيچ كجای دنيا 
دولت به دنبال اين نيست كه بخشی 
از قدرت و اقتدار خ��ود را به جامعه 
منتقل كند. هميشه جامعه بوده كه 
ب��ا آگاهی و تش��كل و مطرح كردن 
مس��ايل س��عی می كند كه عملكرد 
دول��ت را ارتقاء ده��د. حداقل تاريخ 
سيصد س��اله اخير دنيا اين موضوع 
را به ما نشان می دهد. بنابراين خود 
م��ردم هم خيلی مهم هس��تند. اين 
پرس��ش مطرح است كه آيا مردم ما 

آمادگی تغيير را دارند؟
آي��ا آمادگی اي��ن را داريم كه به 
ج��ای آنكه يك ش��ب بروي��م پيتزا 
بخوريم پول آنرا صرف خريدن كتاب 
كني��م؟ م��ا بايد خودم��ان را اصالح 
كني��م و نه اينكه تمام��اً نگاه ما اين 
باشد كه دولت بايد اصالح شود. نبايد 
نگاه اينگونه باش��د كه ما مردم همه 
آداب و رفتار و ك��ردار و خلقياتمان 
بسيار عالی اس��ت و مشكل فقط در 

دولت است!

 * در بحث توسعه يافتگی، شما 
معتقد هس��تيد كه اصول توس��عه را 
می توان از كشورهای ديگر اخذ كرد 
و برای توسعه يافتگی به كار برد. اما 
در خصوص الگوهای توس��عه معتقد 
هس��تيد كه اين الگوها الزاماً از يك 
جامعه به جامعه ديگر قابل كاربست 
نيستند. با وام گيری از اين موضوع، 
چ��ه ش��اخصها و اصولی از س��بك 
زندگی كش��ورهای توس��عه يافته را 
می توان در جهت رسيدن به توسعه 

و پيشرفت مورد توجه قرار داد؟

** حض��رت امي��ر)ع( ميگويند 
شما را دعوت ميكنم به ترس از خدا 
و نظم در امور. ش��ايد نظم در امور را 
اينگونه تجزيه كرد: عقالنيت،  بتوان 
علمگرايی، قانونگرايی، انسجام فكری 
نخبگان سياس��ی، ق��وه مقننه قابل 
كارآم��د و قوه قضائي��ه بيطرف. اين 
اصول جهانشمول هس��تند و نتيجه 
تجربه بش��ری. هي��چ جامعهای نمی 

توان��د ب��دون علم، نظ��م و عقالنيت 
و انس��جام و قانونگرايی توسعه پيدا 
كند. اينها را بايد همه رعايت كنند و 
مد نظر داشته باشند. اما كشورها در 
الگوسازی می توانند راههای مختلف 
را طی كنند. اصول توس��عه چينی با 
اصول توس��عه ژاپنی در قرن نوزدهم 
يكی است اما مدل و الگوی ژاپنی با 
مدل و الگوی چينی متفاوت اس��ت. 
در واقع راه و ش��يوه رسيدن اين دو 
كشور به توس��عه متفاوت از يكديگر 

است.

س��بك زندگی ناش��ی از توسعه 
يافتگ��ی، دارای اصولی اس��ت. اولين 
اصل مس��أله قانونگرايی است. يعنی 
افراد باي��د بياموزند كه در چارچوب 
قانون عمل كنند. قانون نيز بايد برای 
افراد به صورت عادت در آيد. اگر يك 
ش��هروند در شهر تهران در ساعت ٣ 
صبح پش��ت چراغ قرمز قرار گيرد و 
ببيند پليس نيس��ت و از چراغ قرمز 
رد شود او بر اساس عادت اين كار را 
انجام می دهد. اگر در شهر هامبورگ 
آلمان هم كس��ی پش��ت چراغ قرمز 
ق��رار می گي��رد و چن��د دقيقه می 
ايس��تد تا چراغ س��بز شود و حركت 
می كند او نيز بر اس��اس عادت اين 
كار را انج��ام می دهد. راننده آلمانی 
يك عادت مثبت دارد و راننده ما يك 

عادت منفی.

مهمترين وجه توسعه يافتگی در 
س��بك زندگی، رعايت قاعده و قانون 
در يك جامعه است. به داليل بسيار 
پيچيده روانی و تاريخی و اجتماعی، 
ميانگي��ن ايرانی عالقمن��د به قاعده 
نيس��ت. در ع��وض خيل��ی عالقمند 
است از هر روشی استفاده كند تا به 
منافعش برس��د كه عموماً هم منافع 
دنيوی هس��تند. اين آس��يب بايد در 
ي��ك مقطعی اصالح ش��ود. تا زمانی 
كه اين موضوع اصالح نشود مشتقات 
مثبت س��بك زندگی ناشی از توسعه 
يافتگی هم اصالح نمی شود. باالخره 
اگر می خواهيم استادی را در دانشگاه 
استخدام كنيم بايد قواعد و قوانينی 
وجود داش��ته باشد. اگر می خواهيم 
در يك دوره انتقال سياسی قدرت در 
كش��ور قرار گيريم بايد قاعده وجود 
داشته باشد. اگر می خواهيم ماشين 
خ��ود را در جايی پ��ارک كنيم بايد 

قاعده وجود داشته باشد.
در ح��ال حاضر س��واحل دريای 

خزر را در نظر بگيريد. هر اتومبيلی می آيد و پارک 
می كند و سرنش��ينان آن چندين س��اعت از محيط 
و فضا و غيره اس��تفاده می كنند و چند كيلو آشغال 
می گذارند و آنجا را ترک می كنند. ما كجا بايد ياد 
بگيريم كه اين س��واحل متعلق به همه ماست و من 
حق ن��دارم آن را كثيف و آلوده كن��م. بايد آموزش 
ببينيم ك��ه چگونه محيط زيس��ت و محيط زندگی 

خود را تميز نگه داريم.

* رعاي��ت قان��ون و قاعده مندی كانون س��بك 
زندگی معطوف به توسعهيافتگی است

** در س��بك زندگی، قانون و قانونگرايی خيلی 
كليدی است. وقتی انگلستان، آلمان، آمريكا، ژاپن و 
بعدها برزيل و ديگران را با خود مقايس��ه می كنيم 
در می يابيم كه كانون توسعه يافتگی آنها قانونگرايی 
است. "داس��يلوا" در طول 8 سال رياست جمهوری 
خود بس��يار موفق عمل كرد و برزيل را از يك كشور 
در حال توس��عه تقريباً به يك كش��ور توسعه يافته 
تبديل كرد در حدی كه توليد ناخالص داخلی برزيل 
امروز از انگلستان و روسيه بيشتر است و يك كشور 
محت��رم و معتبر بين المللی ش��ده اس��ت. به قدری 
عملكرد اين فرد مثبت و موفقيت آميز بود كه مردم 
برزيل ب��ه دفعات تظاهرات كردند ك��ه او برای دور 
سوم رياست جمهوری در قدرت باقی بماند كه البته 
اين امر مش��روط به تغيير قانون اساس��ی اين كشور 
بود. آقای "داسيلوا" با شهامت و قاطعيت مطرح كرد 
كه بايد به قانون اساسی احترام بگذاريم و دو دوره 4 
س��اله برای من كافی است و قطعاً افراد و گروه های 
ديگر در كش��ور هستند كه می توانند قطار توسعه و 

پيشرفت را هدايت كنند.

ب��ا اينكه ل��ذت قدرت و س��مت داش��تن ظاهراً 
باالترين لذتهاس��ت ولی آقای "داس��يلوا" به عنوان 
يك برزيلی معق��ول و قانونمند از قدرت كنار رفت. 
منظور اين است كه سبك زندگی ما چه شهری، چه 
مدنی، چه سياسی، چه اجتماعی و چه در حوزههای 
آموزش��ی بايد به س��مت قاعدهمندی پيش برود. از 
ش��ما می پرس��م كه مقررات مربوط به ارز در طول 
چهار سال گذش��ته در بانك مركزی چند بار تغيير 
كرده اس��ت؟ ظاه��راً تغييرات ص��ورت گرفته چند 

صدتايی ميشود!

چگونه كارخان��ه دار و بخش خصوصی می تواند 
قاع��ده مند عمل كند وقتی ك��ه قواعد اقتصادی هر 
نيم روز عوض می ش��ود. ما در همه حوزهها همين 
وضعي��ت را داريم. البته برخی نام اين را پويايی می 
گذارن��د در حالی ك��ه اين پويايی نيس��ت و هرج و 
مرج اس��ت. ثباتی كه در انديشه و تفكرات آلمانيها 
و ژاپنيه��ا وجود دارد بدون ترديد آنها را در موقعيت 
برتر جهانی قرار داده اس��ت. بنابراين رعايت قانون و 
قاعده مندی را در كانون س��بك زندگی معطوف به 

توسعه يافتگی می دانم.

اجتماعی
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دکتر حسن حبيبی در سه اپيزود 

 استاد دكتر حس��ن حبيبی سياستمدار اخالقی 
ايران دقيقا سی و چهار سال پس از بازگشت به وطن 
جان به جان آفرين تسليم كرد و ميراث ارزشمندی 
را برای ايرانيان از خود به يادگار گذاشت. اين نوشته 
در نگاهی گذرا س��ه اپيسود از س��ه دوره ی زندگی 

دكتر حبيبی را بازتاب می دهد.

 اپی�زود اول: تدوين پیش نوي�س اولیه قانون 
اساسی

دكت��ر حبيبی همزمان با جري��ان نهضت ملی پا 
به عرصه سياست گذاش��ت و فعاليت های متفاوتی 
داش��ت كه در جای خود ارزش كاويدن دارند. ليكن 
بزرگتري��ن آث��ر باقيمان��ده از او از اي��ن دوره، پيش 
نويس قانون اساسی است. حضرت امام خمينی )ره( 
رهبر انقالب اس��المی در پاري��س او را مامور تدوين 
اي��ن مهم ك��رد و او به خوبی از عه��ده برآمد. دكتر 
حبيبی با دركی ك��ه از فرهنگ ايران و روح انقالب 
اسالمی داش��ت و هم-چنين، با فهمی كه از دنيای 
معاصر داشت و آن را تجربه كرده بود، پيش نويسی 
را تهي��ه نمود كه مورد قب��ول ابتدايی رهبر انقالب 
ق��رار گرفت. بعدها اين پيش نويس توس��ط س��اير 
حقوقدان��ان بزرگ در ايران مورد واكاوی قرار گرفت 
و توسط مراجع تقليد نيز مورد بررسی قرار گرفت و 
با اصالحات اندكی به مجلس خبرگان قانون اساسی 
تقديم شد. هرچند، اين پيش نويس عينا در مجلس 
خبرگان به عنوان پيش نويس اصلی در دس��تور كار 
قرار نگرفت و اين مجلس مس��تقيما اقدام به تدوين 
قانون اساس��ی نمود، ليكن در جای جای آن اثر اين 
كار ديده می ش��ود. چارچوب دولت مدرن، تفكيك 
ق��وا، حقوق ملت؛ ش��امل حقوق مدنی، سياس��ی و 
اجتماعی ش��هروندان و حق حاكميت ملی از جمله 
آن ها اس��ت. در اين ارتباط، به اصول ناظر بر آزادی 
و اس��تقالل و جداي��ی ناپذيری اي��ن دو از يكديگر، 
منع تفتيش عقاي��د، حقوق مالكيت خصوصی، اصل 
برائ��ت، حاكميت قانون و پاس��خگويی حاكمان نيز 
می توان اش��اره نمود. شباهت های متن سوگندنامه 
های نمايندگان مجلس و رييس جمهوری در قانون 
اساس��ی جاری و پي��ش نويس اوليه نش��ان دهنده 
اس��تحكام متن اوليه اس��ت. نقش دكتر حبيبی در 
اين ارتباط زمانی بهتر درک می ش��ود كه به فضای 
پرهياه��و، كامال س��يال و ناپاي��دار انقالبی آن زمان 
توجه ش��ود. قوت گفتمان سوسياليستی در ايران و 
جهان از يك سوی و گرايش به قرائت سنتی از دين 
كه در جريان انقالب قوت گرفته بود از س��وی ديگر، 
هر دو می توانس��تند سرنوش��ت قانون اساسی را به 
نح��و ديگری رقم زنند. هر چند، اعتبار اصلی در اين 
ارتباط تعلق به حضرت امام )ره( و تيزبينی ايش��ان 
دارد كه از افراط و تفريط پرهيز داشتند، ليكن نقش 

دكت��ر حبيبی ني��ز در اين ارتباط نبايد دس��ِت كم 
گرفته ش��ود. او نيز چنانچه از عمق انديش��ه و درک 
تاريخی درست از ايران برخوردار نبود، می-توانست 
چارچ��وب ابتدايی را به نحو ديگ��ری تنظيم كند و 
م��ا نيز اينك در جای ديگری قرار داش��تيم. معموال 
در اين موقعيت های سرنوش��ت ساز متن های اوليه 
چارچوب و مس��ير اصلی را تعيين می كنند. ديگران 
ه��ر چند بخواهند مس��ير را تغيير دهن��د مجبورند 
نهايتا در زمينی كه طراح اوليه ترسيم كرده و قاعده 
ای ك��ه او وضع كرده بازی كنند، لذا اثرش��ان نهايتا 

محدود خواهد بود.

اپیزود دوم: مديريت ناظر بر منافع ملی
دكتر حبيبی پس از پيروزی پس��ت های اجرايی 
متفاوتی را بر عهده داش��ت. آنچه در رفتار اين مرد 
در تمام س��مت هايش می توان ديد رويكرد ناظر بر 
منافع ملی و همكاری عمومی اس��ت. خوب به خاطر 
دارم كه در آغازين س��ال های دهه ٦٠ كه ايش��ان 
مسئوليت وزارت دادگستری را داشتند و ما گروهی 
از جوان��ان در حوزه ی معاونت سياس��ی و اجتماعی 
وزارت كش��ور مشغول فعاليت بوديم او به ما اهميت 
رونده��ای جرايم اجتماعی و توجه به گس��ترش بزه 
ه��ای اجتماعی را می آموخت و از ما می خواس��ت 
كه به اين امور حس��اس باش��يم. او به ما ياد می داد 
كه تمام مسائل را نمی توان از دريچه تنگ سياست 
نگاه كرد بلكه بايد به جامعه رويكرد اجتماعی داشت 
و نس��بت به تحوالت درونی جامعه حساسيت نشان 
داد. اف��زون براين، در اين ارتباط، به ما می گفت كه 
نمی توان به حدس و گمان ها ش��خصی بسنده كرد 
بلكه بايد به امار و مش��اهدات علمی توجه داش��ت. 
در درون دول��ت ني��ز، كه هر كس��ی نگران حوزه ی 
مس��ئوليت خود بود، دكتر حبيبی ب��دون هياهو با 
ايجاد يك نظم حقوقی نگران سازگاری تصميم های 
دولت با بكديگر، پيوستگی آن ها به اقدامات پيشين 
و اتخاذ به موقع تصميم ها بود. شخصيت آرام، متين 
و دقيق او در كنار آقای هاش��می رفسنجانی موجب 
همدلی و همراهی وزرا می گش��ت و باِر زيادی را از 
دوش رييس جمهور برمی داش��ت. بر خالف ظاهر، 
ك��ه فردی ك��م صحبت بود و كمت��ر اظهار نظر می 
ك��رد، نقش او در هماهنگی مس��ائل، تعيين اولويت 
ها و ايجاد انس��جام در درون دولت و پی گير موارد 

اساسی بسيار موثر بود.

اپیزود سوم: ايرانی اخالقی
دكت��ر حبيب��ی پس از كن��اره گي��ری از دولت، 
محي��ط و موضوع كاری خودش را ش��خصا انتخاب 
ك��رد و تالش كرد به آنچه كه دوس��ت دارد بپردازد 
و آنج��ور كه می خواهد زندگی كند. از اين منظرمی 

توان گفت كه عليرغم تمام تلخی ها، او ش��ادكام از 
اين دنيا رفت. او ايران را دوس��ت داشت. او ايران را 
همانطور كه هس��ت دوست داش��ت و نمی خواست 
تصوير وارونه ای از آن به جهان ارائه كند. اين بدين 
معنی نيس��ت كه او ضعف ها و كاستی های ايران را 
نمی ديد و برای اعتالی آن همت نداش��ت، بلكه دِل 
پرخونی داش��ت، ليكن تالش نم��ی كرد يك تصوير 
ذهنی از ايران بس��ازد كه با واقعيت مغايرت داش��ته 
باش��د. او هم به تاريخ ايران عالقه داشت و هم امروز 
ايران را رصد م��ی كرد. او هم جنبه های ملی ايران 
زمي��ن را می ديد و هم اس��الم را ب��ه عنوان جدايی 
ناپذير هويت ايران پاس می داش��ت. بخاطر دارم كه 
س��ه س��ال پيش كه به ديدار او رفته بود او با عالقه 
از اينكه س��الن اصلی ساختمان بنياد ايرانشناسی را 
به نام محتش��م نام گذاری كرده، ياد می كرد. او می 
گفت محتش��م كاشانی هم پايه فردوسی و سعدی و 
حافظ برای ما محتش��م است، لذا من نام بزرگترين 
س��الن اين س��اختمان را به نام محتشم نام گذاری 

كردم.

دكت��ر حبيب��ی را همه ب��ه وارس��تگی اخالقی 
می شناس��ند. نوش��ته ام را با ذكر آخرين ديداری 
كه با وی داش��تم ب��ه پايان می ب��رم. فرودين ماه 
س��اِل جاری بود كه به اتفاق دوس��ت عزيزم آقای 
مهندس زنگنه به ديدار اين مرد دوس��ت داش��تنی 
رفتيم. خيلی اظهار خس��تگی و دلتنگی می كرد. او 
به تفصي��ل از عارضه ای كه برای او رخ داده بود و 
محبت��ی كه اطبا در حق وی روا داش��ته بودند ياد 
م��ی كرد و آرزوی ديدار حق می كرد. او می-گفت 
روی ميز من پاِک پاک است و دستم به هيچ كاری 
نمی رود و آماده ام كه هر گاه حضرت دوس��ت ندا 
در داد من لبيك بگويم. آن گاه ادامه داد بيشترين 
چيزی كه مرا آزار می دهد درخواس��ت انجام كاری 
از ديگران برای خودم است. او می گفت من عمری 
اس��ت كه از كس��ی چيزی برای خودم طلب نكرده 
ام. سپس ادامه داد كه برای من بسيار سخت است 
كه به كس��ی بگويم به من آب بده و يا در مس��ائل 
ش��خصی ام به من كمك كن. از س��وی ديگر توان 
انجام بس��ياری از كارها را ندارم. بس��يار تالش می 
كن��م حتی وقتی يك لي��وان آب می خواهم خودم 
بلند بش��وم و بروم آن س��وی ميز و يا اتاق و آن را 
تهي��ه كنم. خانواده ام كه اين وضعيت را می بييند 
به من اعتراض می كنند، ليكن من هم عمری است 
با اس��تغنا و بدون درخواس��ت از هيچ كس زندگی 
ك��رده ام. او م��ی گف��ت از اينكه ماي��ه ی زحمت 
خانواده ام هستم رنج می برم. آری او نمونه استغنا 
و علو طبع و سياس��تمدار اخالق��ی در اين روزگار 

قحطی اخالق بود. روانش ش��اد.

عباس آخوندی، به پاس حرمت استاد دکتر حسن حبیبی

اجتماعی
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اجتماعی

كلمه »اخ��الق« بالفاصله نصيحت 
را تداع��ي مي كن��د. در جامعه ما رايج 
ترين راه براي حل مش��كالت اخالقي، 
نصيحت اس��ت. بر همين اساس، صدا 
و س��يما براي مقابله ب��ا تنزل وضعيت 
اخالق��ي، مخاطبان��ش را نصيحت مي 
كند، در دانش��گاه ها دروس اخالق مي 
گذارند و به افراد مي گويند كه اخالق 
چيس��ت و راه درس��ت زندگي اخالقي 
چيست، »مش��اوران« نيز در كتاب ها 
و رس��انه ها و مطب ه��ا از مراجعين و 
مخاطبين خود مي خواهند كه زندگي 
را به نح��وي ديگر ببينند و تحول را از 

درون خود آغاز كنند. 
مس��ووالن روابط عمومي از طريق 
تابلوهاي شهري روزانه ساكنان شهر را 
نصيحت مي كنند و به الگوي مناس��ب 
زندگي دعوت م��ي كنند. چرا با وجود 
حج��م انفجارگونه نصيح��ت، وضعيت 
اخالق��ي راضي كنن��ده نيس��ت؟ اگر 
بود ك��ه اين همه نصيح��ت الزم نبود. 
اگ��ر اخالق رعايت مي ش��ود، چرا بايد 
بازگرداندن پول گمش��ده به صاحبش 
ت��ا اين ح��د باعث ش��ادماني ش��ود؟ 
جز اين اس��ت كه كمتر كس��ي انتظار 
چني��ن رفتاري را داش��ته اس��ت؟ اين 
بدان معناست كه عمل اخالقي، عملي 
اس��ت كمياب و در نتيجه شگفت آور. 
ممكن اس��ت وضعيت اخالق��ي تا اين 
اندازه هم بد نباش��د ولي اين احساس 
عمومي وج��ود دارد كه در يك محيط 

غيراخالقي زندگي مي كنيم.
 پ��س آيا اين همه ت��الش اخالقي 
بي حاصل بوده است؟ چرا نصيحت ها 
به بهبود وضعيت اخالقي منجر نش��ده 
اس��ت؟ دليل آن را بايد در بي اعتنايي 
به خصيصه اجتماعي اين پديده جست 
وجو ك��رد. اخ��الق محص��ول زندگي 
گروه��ي اس��ت و اگ��ر جاي��ي زندگي 
گروهي ضعيف باشد، اخالق هم ضعيف 
مي شود. الگوي گذران وقت اين نكته 
را تاييد مي كند كه شهرنشينان ايراني 
وقت خود را بيش��تر مصروف نيازهاي 
فردي خود مي كنند و كمترين ميزان 
وقت را براي فعاليت هاي ديگرخواهانه 
مي گذارند. مركز آم��ار ايران در پاييز و 
زمستان ١٣٧٧ و بهار ١٣88 شيوه هاي 
گذران وقت را در بين شهرنشنيان باالتر 
از ١5 سال بررسي كرده است. بر اساس 
يافته هاي اين آمارگيري، بيشترين زمان به 
فعاليت هاي »مراقبتي«، »خانه داري«، 
»فعاليت ش��غلي« و »استفاده از رسانه 
هاي جمعي« اختصاص دارد. ١٣ساعت 
و ١٧ دقيقه صرف فعاليت هاي مراقبتي 

مثل خواب و تغذيه و بهداش��ت روزانه 
مي ش��ود. بع��د از آن ٣ س��اعت و ١٠ 
دقيقه براي خانه داري صرف مي شود. 
افراد شهرنشين، به طور متوسط حدود 
٢ س��اعت و 4١ دقيق��ه را ب��ه فعاليت 
ش��غلي و نزديك به دو س��اعت در روز 
را به اس��تفاده از رس��انه ه��اي جمعي 
اختصاص مي دهن��د. احتماالتلويزيون 
بيشترين سهم را در رسانه هاي جمعي 
دارد. اي��ن اع��داد را مقايس��ه كنيد با 
٣ دقيق��ه روزان��ه ص��رف فعاليت هاي 
داوطلبانه و خيريه. )چكيده يافته هاي 
طرح آمارگيري گ��ذران اوقات فراغت 
نق��اط ش��هري به��ار ١٣88 ص ٧( به 
اين ترتيب، الگ��وي صرف زمان روزانه 
نش��ان مي دهد فعاليت هاي داوطلبانه 
كم اهميت تري��ن بخش زندگي روزانه 
شهرنش��ينان اس��ت. اين اعداد نش��ان 
دهن��ده غلبه الگويي از زندگي فردي و 
خزيدن به روابط درون گروهي اس��ت. 
بر اس��اس نتايج، بيش��ترين زمان براي 
تامين نيازهاي مادي و نيازهاي اساسي 
صرف مي ش��ود. از س��اعات باقيمانده، 
بخش عم��ده ب��ه س��رگرمي و تفريح 

اختصاص مي يابد.
 الگوي سرگرمي و تفريح نيز كمتر 
الگوي��ي اجتماعي اس��ت و بيش��تر به 
اس��تفاده از رس��انه )آن هم تلويزيون( 
اختص��اص دارد. رواب��ط اجتماعي هم 
به حوزه دوس��تان و خانواده و آشنايان 
محدود است. در نتيجه، زندگي ما يا در 
تنهايي و يا در حلقه هاي نس��بتا بس��ته 
اجتماعي و به اصطالح گروه هاي اوليه 
مي گذرد. پژوهش هاي اجتماعي ديگر 
هم تايي��د مي كنند كه مش��اركت در 
حيات گروهي ضعيف اس��ت. نهادهاي 
صنف��ي، علم��ي، اجتماعي و... رش��د 
چندان��ي نيافته ان��د و در بعضي موارد، 
اين گ��روه ها و نهادها، تداوم س��ازمان 
هاي دولتي اند. در نتيجه، فرصت هاي 
اندكي براي فعاليت هاي غيرشخصي و 
عمومي وج��ود دارد. اين ضعف نهادي 
موج��ب كاهش س��هم فعالي��ت هاي 
داوطلبان��ه در زندگي روزانه س��اكنان 
شهري شده است. از اين رو، رفتارهاي 
ديگرخواهان��ه، اغل��ب هيجاني، گذرا و 
نامستمرند، به سرعت شكل مي گيرند 
و ب��ه نقطه اوج مي رس��ند و به همان 
س��رعت نيز رو ب��ه افول م��ي گذارند. 
مثالدر روزه��اي اول وقوع يك زلزله ، 
تمايل به كمك زياد است ولي در زمان 
بازسازي كه نياز به كمك بيشتر وجود 
دارد، ش��وق و رغب��ت عمومي فروكش 
كرده اس��ت. به اين ترتيب، مهارت هاي 
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اقتصادی

اجتماع��ي در زمين��ه هم��كاري كردن با 
ديگران پرورش نيافته اس��ت و براي نمونه 
يكي از شيوه هاي رفتاري رايج در تعامل با 
ديگران، قهر كردن و كناره گرفتن اس��ت. 
ش��رايط محيطي نيز ب��ه چند صورت اين 
الگ��و را تقويت مي كنن��د. از يك طرف، 
غلب��ه ارزش ه��اي م��ادي و اقتصادي و 
از ط��رف ديگ��ر فض��اي س��وءظن و بي 
اعتمادي به رش��د الگوهاي منفعت جويي 
خودگرايانه مجال داده اس��ت. به اقتضاي 
ش��رايط زندگي، بخش عم��ده يي از وقت 
اف��راد به فعاليت اقتصادي اختصاص دارد. 
حضور مستمر در يك محيط، باعث كسب 

ارزش هاي آن محيط مي شود. 
در محي��ط هاي اقتص��ادي، دو ارزش 
بنيادين وجود دارد: يكي رقابت و ديگري 
كسب سود بيش��تر. در محيط اقتصادي، 
ي��ك بن��گاه به بن��گاه »ديگر« به چش��م 
رقي��ب نگاه م��ي كن��د. از ط��رف ديگر، 
منطق فعاليت اقتصادي كس��ب س��ود هر 
چه بيشتر اس��ت. در شرايط ضعف حيات 
گروه��ي، اي��ن دو منطق ب��ه كل زندگي 
جامعه س��رايت كرده است. ميل به كسب 
پول به صورتي مهارناپذير در ميان اعضاي 
جامعه گس��ترش مي يابد و هر تصميم يا 
اقدامي كه به كس��ب پول بيش��تر منتهي 
نشود، غيرعقالني قلمداد مي شود. در اين 
نگاه صرف وقت ب��راي فعاليت داوطلبانه، 
توجيه��ي ن��دارد و در نتيج��ه آن، حيات 
اجتماع��ي ه��ر روز از ارزش ه��اي گ��رم 
همدالنه، انس��جام بخ��ش و اخالقي تهي 
ت��ر مي ش��ود. جامع��ه ما از يك س��و در 
آم��وزش مهارت هاي اجتماع��ي و ترويج 
عم��ل اخالقي و توليد احساس��ات جمعي 
مثبت مثل اعتماد دچار ضعف اس��ت و از 
سوي ديگر با تس��لط ميل به سودجويي، 
با رش��د رفتاره��اي خودخواهان��ه مواجه 
است. اين ش��رايط مس��اعدي براي رشد 
بدبيني، سوءظن و احساس خطر از ناحيه 
ديگري فراهم آورده اس��ت. يكي از نتايج 
اين الگوي زندگي، كم توجهي و حتي بي 
اعتنايي به ديگران و پيگيري منافع فردي 
است. هر كس تالش مي كند »گليم خود 
را از آب بي��رون بكش��د.« سياس��ت هاي 
اجتماعي در ايران به جاي توجه به داليل 
ايجاد اي��ن وضعيت، توجه خ��ود را روي 
نشانه ها و نه خود مشكالت متمركز كرده 
اند. از طرفي، سياست هاي اجتماعي براي 
حل مش��كالت عمدتا به دو روش تبليغ و 
كنترل محدود شده اند. با چنين دريافتي، 
نمي توان اخ��الق را در زندگي اجتماعي 
تقويت كرد، فقط بايد منتظر باشيم تا پول 
گمشده يي به صاحبش بازگردد تا يابنده 

را تشويق كنيم.

 طرح هدفمندی يارانه ها شايد از معدود سياستهايی 
بود كه مورد اتفاق اكثر كارشناس��ان اقتصادی و فعاالن 
اقتصادی قرار گرفت؛ به س��بب اينك��ه حركتی بود به 
س��مت اصالح نس��بی قيمتها در اقتصاد ايران.در واقع 
برخ��ي از انح��راف منابع را اصالح ميكرد؛ اس��تفاده از 
حاملهاي س��وخت را بهينه ميكرد؛ از اس��راف سوخت 
جلوگيري و به بهينه شدن و رقابتي شدن توليد كشور 
كمك ميك��رد. ام��ا در اينكه نحوه اج��راي آن چگونه 
باش��د، اختالف نظر وجود داشت. بعضي از كارشناسان، 
مخصوصاً در دولت، دنبال اجراي فوري بودند و ش��وک 
درمان��ي را تجوي��ز ميكردند. برخي ديگ��ر از جمله در 

جامعه فعاالن اقتصادي و در مجلس 
اعتقاد داشتند كه اگر هدفمان كمك 
به توليد اس��ت، بايد به توليد فرصت 
الزم را بدهيم كه خ��ودش را با اين 
شرايط تطبيق بدهد. به هر حال فاز 

اول شروع شد.
يكي ديگر از تفاوت نظرها اين بود 
كه آيا ما نگاه توليدگرا را بايد ترجيح 
بدهيم يا ن��گاه مصرفگرا را؟ اگر نگاه 
توليدگرا مورد تأكيد ما باش��د، بايد 
درص��د بيش��تري از منابع��ي كه از 
اي��ن گران كردن حاملهاي س��وخت 
حاصل ميش��ود، به انطب��اق توليد با 
تكنولوژيهاي جدي��د اختصاص يابد. 

اما عماًل نگاه مصرفگرا بيش��تر مورد تأكيد قرار گرفت. 
قرار شد 5٠ درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها به 
مصرفكنندگان داده بشود به معناي اينكه به گروههاي 
كم درآمد داده بش��ود. اين هم كنار گذاش��ته شد و به 
همه آحاد جامعه داده ش��د. قرار بود ٢٠درصد آن براي 
دول��ت بماند و ٣٠درصدش به توليد داده ش��ود. عماًل 
االن در پايان اين اجراي تقريباً دو س��اله، اگر نگاهي به 
عملكرد كنيم، ميبينيم آن قس��متي كه ناظر به بخش 
تولي��د بود، اصاًل تحقق پيدا نكرد. در واقع كمك نقدي 
كه در بخش مصرف پيش بيني ش��ده بود، دولت حتي 
قبل از گران كردن، به اس��تقبال آن رفت؛ اما در بخش 

توليد اين را نداشتيم.
پرداخت قاب��ل توجهي به واحدهاي توليدي چه در 
بخش كش��اورزي، چه در بخ��ش صنعت، چه در بخش 
معدن صورت نگرفت. اين هم كه ما بگوييم چون قيمت 
سوخت و برق به س��طح بين المللي نرسيدهاست پس 
هنوز داريم به صنايع يارانه ميدهيم، اين در واقع خروج 
موضوعي از مطلب اس��ت؛ عين همان منطقي كه براي 
حمايت از مصرف مقرر ش��د و 5٠ درصد تعيين ش��ده 
بود، عين همان منطق در قانون گذاشته شده بود براي 

حمايت از توليد؛ تا بخش توليد بتواند اين فشار قيمت 
تمامش��ده را جبران كند، به خص��وص كه در بعضي از 
م��وارد، با رويكرده��اي تعزيراتي مانع ش��دند از اينكه 

واحدها بتوانند دخل و خرج كنند.

االن در ش��رايطي هستيم كه دو مسأله جدي پيش 
آمده، اوالً مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي حل نشده 
اس��ت. يعني ما بيش از ٢ س��ال است كه در واحدهاي 
توليدي نياز شديد به نقدينگي به ويژه براي سرمايه در 
گردش را شاهد هستيم. اين نوسانات اخير ارزي هم بر 
دشواري و محدوديتها افزود؛ يعني با دو برابر شدن نرخ 
ارز در مركز مب��ادالت و بلكه ٣ برابر 
شدن در بازار آزاد، نياز واحد توليدي 
ب��راي واردات مواد اوليه اش، دو س��ه 
برابر ش��ده اما از آن طرف تس��هيالت 
بانكي نتوانس��ته اس��ت به پ��اي اين 
برسد؛ لذا فشار بر واحدهاي توليدي، 

بيشتر از قبل احساس ميشود.

از ط��رف ديگ��ر مش��كالتي ك��ه 
به س��بب تورمي ك��ه در اقتصادمان 
نرخش جهش يافت، پيدا ش��د، طبعاً 
نياز ب��ه نقدينگي را افزاي��ش داد. در 
اين ش��رايط، تا ما ب��ه درد واحدهاي 
توليدي نرسيده ايم، ايجاد يك شوک 
جديد تورمي طبعاً قابل دف��اع منطقي نخواهد بود لذا 
در آن بياني��ه اي، فع��االن اقتصادي، اج��راي فاز دوم 
هدفمندي يارانهها را مش��روط كردند. با اصل هدفمند 
كردن كماكان موافق هستند اما در خصوص شيوه اجرا 
ميگوين��د كه اوالً فاز اول تا زماني كه تعهدات به توليد 
انجام نش��ده باش��د به پايان نرس��يده كه ما فاز دوم را 
ش��روع كنيم. ثانياً ما بياييم يك ارزيابي مستقلي كنيم 
از نتاي��ج فاز اول؛ ببينيم از آن اهداف س��ه گانه اي كه 
در نظر داش��تيم به كدام يك از آنها رس��يديم، به چند 
درصدش رسيده ايم؟ سوم اينكه ثبات اقتصادي ايجاد 
بشود. امر دست زدن به قيمتهاي نسبي به خصوص در 
مورد قيمتهاي حاملهاي سوخت يك امر بخشي نيست، 
يك امري اس��ت كه به كالن اقتص��اد ربط پيدا ميكند. 
ببينيم آيا ما در كالن اقتصاد، آن شرايط ثبات و آرامش 
را داري��م كه چنين جراحي ص��ورت بگيرد يا اينكه نه، 
ما يك التهابات��ي را داريم كه اين ميتواند به آن فضاي 
ملتهب كمك كند. ل��ذا در نظري كه فعاالن اقتصادي 
ارائ��ه كردند درواقع موافقت مش��روط اع��الم كردند و 
مخالف��ت اعالم نكرده اند و گفته اند كه اجراي فاز دوم 

مشروط بشود به اين چند شرطي كه اشاره كردم.

محمد نهاوندیان

خيال های ما و اقتصاد
هدف مندي  یارانه ها چرا و چگونه؟ 
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