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 انتخابات پیش رو و انتظارها
بخش خصوصی، روایتی که نا گفته ماند
چشم انداز انرژی کشور در سال ۱۳۹۲

   اخبار شورا  
گزارش کمیته های شورای بازرگانی ایرانیان

    گردهمایی شورای بازرگانی ایرانیان دبی آوریل ۲۰۱۳
   گزارش مجمع عمومی و انتخابات دوره یازدهم هیات مدیره

شرایط سرمایه گذاری مشترک در امارات
خروج از مدیریت قارچی

آشنایی با مبحث یادگیری ماشین
چگونه زنان می توانند ازفضای مجازی در رونق کسب و کار خود استفاده کنند

هشتاد سال تجربه بر روی صندلی داغ، گزارش جلسه پرسش و پاسخ آقای هوشمند
حکیم عمر خیام نیشابوری

چالشهای اصلی پیشرفت اقتصادی ایران
از حواله پول تا خط حیاتی زندگی
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بق�ول حضرت موالن�ا: مدتی این مثنوی تاخیر ش��د مهلتی 
باید که تا خون ش��یر ش��د و همین دوره هی��ات مدیره که مقارن 
با بیس��تمین سال تأس��یس ش��ورای بازرگانی ایرانیان دبی بود در 
اسفند ماه 1391 به پایان رسید، از تعداد 9 نفر اعضاء هیات مدیره 
قبلی فقط یک نفر داوطلب ادامه در هیات مدیره یازدهم ش��د، در 
آخرین روزها 4 نفر از اعضاء قدیمی ش��ورا که س��الیان متوالی در 
هیات مدیره بودند مجدداً پا به میان گذاشتند و خوشبختانه تعداد 
دیگ��ری نیز با تش��ویق قدیمی ها ثبت نام کردن��د و هیات مدیره 
جدید با ترکیب بسیار جالب چهره های قدیمی و جوانان تازه نفس 

انتخاب شد.

کار تحویل – تحّول و تشکیل کمیته های شورا طبق اساسنامه 
چند هفته به درازا کش��ید و کمیته ها تشکیل شدند و کار اجرایی 
شورا آغاز شد. بهنگام تحویل تحّول کار نشریه ماهانه شورا نیز باید 
بازبینی می ش��د ومدیر مس��وول و سر دبیر جدید معین می شدند 

بهمین دلیل مدتی این مثنوی تأخیر شد.

لیکن با مس��ؤلین جدید و تحریریه توانمند کار نش��ریه شروع 
شده است و انشاا.. مرتب ادامه خواهد یافت.

نکته هایی که ضروری می بینم یادآوری نمایم اینکه:

• ش��ورای ما تنها سازمان   ایرانیان است که در کشور میزبان 
) امارات عربی متحده( وجود دارد و بقیه سازمانهای فعال در امارات 

متعلق به دولت ایران می باشند.
• شورا پروانه فعالیت خود را از اتاق بازرگانی دبی دریافت نموده است.

• کلیه هزینه های شورا توسط اعضاء پرداخت می شود، بدین دلیل 
شورا هرگز وامدار هیچ سازمان و شخصی نبوده و به استقالل خود 

افتخار می نماید.
• در ش��رایط بس��یار حس��اس امروزی که ایران تحت تحریم های 
گوناگون بانکی- نفتی و ... قراردارد، نیاز به انس��جام و همبس��تگی 
بین ایرانیان مقیم امارات ب��ه ویژه بین تجار- بازرگانان و صاحبان 

صنعت بخش خصوصی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

س��رانجام روزی ای��ن وضعیت غیر متعارف بوج��ود آمده پایان 
خواه��د یافت، طوفان فروک��ش خواهد کرد و کس��انی که بتوانند 

مقاومت نمایند و پایدار بمانند ادامه مسیر خواهند داد.

در ح��ال حاضر وظیفه داریم ش��ورایمان را به ش��دت نگهبان 
باشیم و ثابت کنیم که هستیم و خواهیم بود.

دوس��تان عزیز، اعضاء محترم ش��ورا و هموطنان محترم

اسفندیار رشیدزاده
 سردبیر

هادی موتمنی
 رییس شورا

شماره پیش رو حاصل تالش همکاران کنونی و در تداوم زحمات پیشینیان است. 
ج��ای خالی دوس��تانی چون آقایان حمیدرضا حمیدی، دارا بوش��هری و امیرحس��ین 
مصدقی را در میان خود خالی می بینیم و در انتظار روزی هس��تیم که مجدداً فرصت 

کنند و به ما بپیوندند. یادشان گرامی باد.

ابتدا الزم اس��ت که بابت تأخیر در چاپ این ش��ماره پوزش بطلبیم. تغییرات پیش 
آمده در هیات مدیره و کادر هیات تحریریه یکی از دالیل است ضمن اینکه همکاران بر 

آن شدند که شماره ای متفاوت از نظر محتوا برای خوانندگان تدارک ببینند.
آرزوی دیرینه ای را که بسیار قبل در سر می پروراندیم، در این شماره با قدم های 
لرزان به تحقق نزدیک کردیم و شماره ای به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کردیم.
یعنی مجله دو پشت جلد دارد و می توان آن را چه از راست و چه از چپ ورق زد 
و به مطالب متنوع رسید. قرار بر این است که یک سوم مطالب مجله هربار به انگلیسی 
چاپ ش��ود تا مخاطبان غی��ر ایرانی را  هم  جذب کند. طبیعی اس��ت که مطالب آن 
ترجمه مطالب فارسی آن شماره نخواهد بود و طوری تدارک داده خواهد شد که برای 
خوانندگان انگلیس��ی زبان از نظر آش��نایی با اقتصاد و فرهنگ ایرانی جذاب باشد. در 
همین راستا نحوه توزیع مجله را طوری تغییر می دهیم تا در شوراهای بازرگانی دیگر 

حتماً حضور و مخاطب داشته باشیم.
در این ش��ماره شما ش��اهد همت هیات تحریریه در ارائه مطالب ناب و دست اولی 
هس��تید که برگرفته از تالش خود نویس��ندگان است. به جز دو مقاله اساسی که از دو 
صاحب نظر اقتصادی )دکتر علینقی مشایخی و دکتر نرسی قربان( برایتان از مجله یا 
روزنام��ه دیگر وام گرفته ایم، باقی مقاالت حاصل تحقیق، مصاحبه، گزارش و ... اعضاء 

هیات تحریریه است و در جای دیگر یافت نمی شود.

امیدواریم این روند را در شماره های دیگر نیز حفظ کنیم.
ن��وآوری دیگر، اختصاص چند صفحه به اعضایمان اس��ت. به غیر از معرفی اعضای 
جدید که )خواسته( در قسمت انگلیسی می آوریم، قسمتی را هم اختصاص به مصاحبه 
با اعضایی می دهیم که حرفی برای گفتن و تجربه ای برای انتقال دارند و در این راستا 
توجهتان را به مصاحبه جمعی " کارآفرینان جوان" با آقای منوچهر هوشمند جلب می 

کنم که در نوع خود بدیع و آموزنده است. 

مجل��ه، مجله شماس��ت. آن را س��ّکویی)Platform( می خواهیم ب��رای ابراز نظر 
خوانندگان. موضوع را خودتان انتخاب کنید. مطلب را برای تحریریه مجله بفرس��تید: 
گله، ش��کایت، موضوع مربوط به حرفه خاص، معرفی خودتان یا زمینه های کاری که 
فکر می کنید دیگران نیز الزم بدانند، پیش��نهادهای س��ازنده برای بهبود اداره شورا یا 

تحریریه...

در آخر یادآوری کنم که تمام ش��ماره های گذش��ته را بصورت PDF می توانید در 
www.ibc.ae  م��رور کنی��د ضمن اینکه  ) و بهتر از همه( با ثبت نام در این س��ایت 
می توانید نش��ریه الکترونیکی شورا را که هر پانزده روز یکبار بطور مرتب روزهای 15 
و 30هرماه ارس��ال می ش��ود، دریافت دارید. این کار با همت همکارمان آقای محمود 
بشاش و همکاری سایر اعضای تحریریه انجام می شود و خواندن مطالب متنوع آن را 

به اعضای محترم شورا حتماً توصیه می کنیم.

یادداشت سردبیر
پیام رییس شورا
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در روزهای پیش رو و قبل 13

از انتخابات ریاست جمهوری 
ش��اهد این خواهی��م بود که 
نامزدها برنام��ه هایی در بعد 
اقتصادی ارائ��ه خواهند کرد 
که بیان کننده رهنمودهایی 
برای ح��ل مس��ائل مختلف 
کش��ور در ش��رایط کنون��ی 
اس��ت. تاکی��د ب��ر اهمی��ت 
اش��تغال، افزای��ش تولی��د و 
س��رمایه گ��ذاری، ض��رورت 
توس��عه بخ��ش خصوص��ی، 
کاه��ش تصدی های دولت و 
توس��عه صادرات غیر نفتی از 
جمله آنان است. در حوزه های 
سیاس��ی- اجتماعی شاید از 
اهمیت آزادی های سیاس��ی 
اجتماع��ی و ج��وان گرای��ی 
س��خن به می��ان آی��د و در 
رواب��ط بین الملل��ی احتماالً 
تعام��ل مثبت با دنیای خارج 
برحس��ب س��الیق ض��روری 

دانسته شود.

س��ؤال این اس��ت که آیا 
نامزدها می توانند بر اس��اس 
این رهنموده��ا در رقابت ها 
ی گذش��ته جلب آراء کنند؟ 
جلوه این "رهنمودهای کلی" 
را م��ردم در زندگ��ی روزمره 
خود چگونه تلقی می کنند . 
آیا علی االصول اثر محسوسی 
از آن را دیده اند یا می بینند؟

آنچه برای انتخاب آگاهانه 
مورد نیاز است نه "رهنمود" 
مردم  اس��ت.  برنام��ه  بلک��ه 
نی��از به ش��نیدن راه حلهای 
مشخص برای مشکالت خود 
و یا کش��ور دارند. کاندیداها 
نیاز است که مشخصاً طرحی 
نو برای مشکالت ارائه دهند. 
مش��کالتی که بطور تاریخی 
گریبانگر کش��ور م��ا بوده و 

هست از جمله:

- نرخ پایین رش��د درآمد 
ساالنه همراه با نوسانات زیاد

- تورم مزمن
- س��طح غیرقاب��ل قبول 

فقر در گروه هایی از جامعه

- آس��یب پذی��ری باالی 

اقتص�����اد و نوسانات قیمت 
نف���ت

نامطل��وب  س�����اختار   -
تولید ناخ���الص داخلی

پ���ایین  به����ره وری   -
نیروی کار

- اشتغ���ال زایی کم

- ات�����الف اصل��ی ترین 
ثروت ملی کشور )نفت(

- حجم باالی تصدی های 
دولت همراه با کارایی پایین

ن���امطلوب  کیف���یت   -
خدمات دولتی

- محیط زیس��ت آلوده و 
تغییر نگران کننده اکوسیستم 

کشور

برای  انتخاباتی  نام��زد  هر 
اینکه خود را متمایز از س��ایر 
باید مش��خصاً  کاندیداها کند 
برنامه خویش را برای مشکالت 
ذکر ش��ده و س��ایر مشکالت 
اعالم کند و بگوید چه بخشی 
از آن��ان را به چ��ه طریق و به 
چه میزان و طی چه مدت می 

تواند حل کند.

بدیهی اس��ت ارائه پاس��خ 
به پرس��ش ه��ا از ظرفیت و 
ت��وان ی��ک فرد خارج اس��ت 
و نی��از به ای��ن دارد که نامزد 
به  متصل  ریاس��ت جمهوری 
یک گروه کارشناسی "فکری- 
برنامه ای" باش��د تا بتواند او 
نامزدها  کن��د.  پش��تیبانی  را 
ب��ا معرفی گروه کارشناس��ی 
بهتر جلب  اقتصادیشان حتماً 

آراء خواهند کرد.

بخ��ش خصوصی و جامعه 
بازرگان��ان ایران��ی در امارات، 
برنامه  ارای��ه  انتظ��ار  چش��م 
اقتص��ادی علمی و مش��خص 
مج��ری  گ��روه  معرف��ی  و 
پیش��نهادی توسط نامزدهای 

ریاست جمهوری است.

اقتصادی
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بخش خصوصی، بخش��ی اس��ت که بر پایه آماربانک مرکزی در سال 1385  
پنج برابر دولت هزینه و دو برابر دولت س��رمایه گذاری کرده اس��ت. اما همین 
بخش در سالهای پایانی دهه 30 نزدیک به هفت برابر دولت هزینه و نزدیک به 

6 برابر دولت سرمایه گذاری داشته است.

اگرچه بیش��تر دولت مردان برای نش��ان دادن حمایت از محرومان جامعه، 
کنت��رل و نظارت بر بخش خصوصی را به عنوان یک برنامه عمومی در دس��تور 
کار دارند اما بازنگری در رفتار بخش خصوصی و نقش این بخش در توس��عه و 
محرومیت زدایی از کش��ور نش��ان می دهد که بیشتر مشکالت اقتصادی کشور 
ناش��ی از افزایش تس��لط دول��ت بر بازار کس��ب و کار و ب��ی توجهی به بخش 

خصوصی می باشد.
پژوهشی را که از نظر می گذرانید با هدف شناخت بخش خصوصی، بر پایه 
آمار رس��می بانک مرکزی صورت گرفته است و چون آمارهای سال 85 به بعد 
کامل نبود نتوانس��تیم عملکرد سال های 85 تا 90 را هم در این پژوهش مورد 
بررس��ی قراردهیم.اما هرکجا که آمار این س��ال ها موجود بود به روند اقتصادی 

این سال ها نیز اشاره شده است.

 

افزایش شدید هزینه دولت در دهه پنجاه
افزایش قیمت نفت در دهه چهل و پنجاه باعث شد که هزینه های مصرفی 
دولت در سال  55نسبت به  سال 38 بیش از14 برابر افزایش یابد در حالی که 

در این دوره هزینه های مصرفی بخش خصوصی تنها سه برابر افزایش یافت. 

 

تغییر نس�بت س�رمایه گ�ذاری بخ�ش خصوصی و دول�ت دردوره  
      ۱۳5۰ - ۱۳۳۸

در همین دوره س��رمایه گذاری بخش دولتی بیس��ت برابر و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی 9 برابر افزایش یافت. )نمودار3( و همین دگرگونی باعث ش��د 
که نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به دولتی از 6 برابر در سال 39 به دو 

برابر در سال 55 کاهش یابد. 

 این دگرگونی های اقتصادی، تس��لط روزافزون دولت بر بازار کسب  کار را 
پایه ریزی کرد که  افزون بر مشکالت اقتصادی، اثر های ویران کننده فرهنگی 
و اجتماعی و به دنبال آن نارضایتی عمومی را به همراه داشت که این  موضوع 
بایستی جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.  اما در حوزه اقتصادی، دولت  قدرتمند 
تر و یخش خصوصی ضعیف تر شد و بخش مهمی از درآمد ملی در هزینه های 
جاری دولت و س��رمایه گ��ذاری های دولتی که از ب��ازده پایینی برخوردار بود 

هزینه شد و تورم افزایش یافت.

افزایش تورم در پی کاهش نس�بت سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در ده�ه 5۰

در س��ال 56 نس��بت هزینه بخش خصوصی به بخش دولتی به یک و هفت 
دهم و نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به بخش دولتی به دو برابر کاهش 
یاف��ت و تورم از 25 درصد فراتر رفت و سیاس��ت های اقتصادی دولت آموزگار 
که به منظور مهار تورم جایگزین دولت هویدا ش��ده بود با شکس��ت رو برو شد. 

)نمودار4(

بخش خصوصی، روایتی که ناگفته ماند

مهران ارشادی فر، عضو شورا و هیات تحریریه

اقتصادی
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13 روند نسبت س�رمایه گذاری بخش خصوصی به دولت پس از جنگ

پ��س از انقالب و با وقوع جنگ س��رمایه گذاری در ه��ر دو بخش دولتی و 
خصوصی کاهش یافت و از س��ال 68 به بعد با روی کار آمدن دولت س��ازندگی 
، بازس��ازی اقتصاد در دس��تور کار قرار گرفت و اش��تیاق بخش خصوصی برای 
س��رمایه گذاری افزایش یافت. در س��ال 68 س��رمایه گ��ذاری بخش خصوصی  
به س��ه برابر دولت رس��ید و تورم 28 درصدی س��ال 67 به 17 درصد کاهش 
یافت و این روند تا س��ال 70نیز ادامه پیدا کرد اما از س��ال 71 به بعد بر پایه 
سیاس��ت دولت مبنی براستفاده از امکانات دستگاه های دولتی برای طرح های 
س��ازندگی و تش��ویق سازمان های دولتی و لش��کری برای ایجاد درآمد، تمایل 
بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری کاهش یافت و بازار کسب و کاررا به نفع 

رقیب قدرتمند خالی کرد. 

س��رمایه گذاری بخش خصوصی برای سه س��ال پیاپی، از سال 72 تا سال 
74، نزدی��ک به س��رمایه گذاری دولتی ش��د و نرخ تورم ت��ا نزدیک 50 درصد 
افزایش یافت. دولت سازندگی در جهت اصالح سیاست های اقتصادی و تشویق 
بخش خصوصی قدم های مهمی برداش��ت و تا س��ال 76 سرمایه گذاری بخش 
خصوص��ی نزدی��ک به دوبرابر افزایش یافت، که البت��ه این رقم تنها 40% بیش 
از س��رمایه گذاری بخش خصوصی در سال 68 بود، اما در این دو سال سرمایه 
گذاری دولت از رش��د چندان��ی برخوردار نبود و بدین ترتیب س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی نس��بت به دولت تا حدود دو برابر افزایش یافت و نرخ تورم به 

17 درصد کاهش یافت.

روند س�رمایه گذاری بخش خصوصی در دوره اصالحات
دولت اصالحات، سیاس��ت های دولت س��ازندگی را در جهت تشویق بخش 
خصوصی برای سرمایه گذاری ادامه داد و فضای بازار کسب و کار را برای سرمایه 
گذاری بخش خصوصی بازتر کرد. س��رمایه گذاری بخش خصوصی با افزایش 9 
درصدی در این دوره)به قیمت ثابت( به یک و نیم برابر س��رمایه گذاری بخش 
خصوصی در سال 56)باالترین سرمایه گذاری پیش از انقالب( رسید. درحالیکه 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی در دوره 57-68 از رش��د متوسط منفی 5% و 
در دوره سازندگی از رشد متوسط چهار و سه دهم درصدی برخوردار بود. البته 
اهنگ رشد سرمایه گذاری از سال 80 تا 83 از رشد باالتری نسبت به سالهای 
76 تا 79 برخوردار بود و در این سالها رشد 13 و 18 درصدی را نیز تجربه کرد.

افزایش نسبت سرمایه گذاری به هزینه بخش خصوصی در دهه 7۰ 
و س�ال های آغازین دهه ۸۰

در ای��ن دوره، اگرچه هزینه بخش خصوصی به س��رعت افزایش پیدا کرد و 
رفاه عمومی نیز افزایش یافت اما نس��بت س��رمایه گ��ذاری بخش خصوصی به 

هزینه این بخش افزایش یافت که پس از سال 84 رو به کاهش گذارد  

  

نس�بت س�رمایه گذاری در ماش�ین آالت به س�اختمان
در دوره اصالحات با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، نسبت سرمایه 
گذاری در ماشین االت به ساختمان نیز افزایش پیدا کرد و آهنگ رشد سرمایه 
گذاری مولد به مراتب بیشتر شد که این نسبت نیزدر سال های 84 تا 90 روند 

کاهشی یافت. 
 

پیامدهای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال های ۸۳-75

۱-هزینه مصرفی سرانه بخش خصوصی
تاثیراقتصادی این سیاس��ت ب��ر زندگی مردم را می ت��وان در هزینه بخش 
خصوصی مشاهده کرد. هزینه سرانه بخش خصوصی درسال 86 که هنوز تحت 
تاثیر روند گذشته مانده بود به بیش از یک و نیم برابر هزینه سرانه در سال 56 
رس��ید و مردم از رفاه نس��بی برخوردار شدند که البته از سال 86 به بعد هزینه 

سرانه رو به کاهش گذارد.
 

۲-درآمد ملی 
درآمد ملی نیز به دنبال افزایش س��رمایه گ��ذاری بخش خصوصی در دوره 
اصالحات، 70% افزایش یافت و برای نخس��تین بار پس از انقالب از درآمد ملی 
س��ال 55 نیز عبور کرد و 40% نیز نس��بت به باالتری��ن درآمد پیش از انقالب 

افزایش یافت.
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۳- کاهش نرخ تورم در دوره اصالحات13

اما مهمترین تاثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان کاهش نرخ تورم 
دانس��ت. افزایش تورم بزرگترین آفتی است که زندگی محرومان جامعه را تهدید 
می کند چرا که از دس��تمزد ثابتی برخوردارند و دس��تمزد آن ها با تورم افزایش 

پیدا نمی کند. بنابراین برای این دوره محرومان فشار کمتری را تحمل کردند. 

بر پایه آمار بانک مرکزی، س��رمایه گذاری بخش خصوصی با تورم نس��بت 
عکس دارد هر اندازه میزان س��رمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر افزایش یابد 
میزان تورم بیش��تر کاهش می یابد. )نمودار9( برای آنکه تورم و سرمایه گذاری 

در یک نمودار قابل مقایسه با شد تورم در هزار ضرب شده است. 
 

 همانگونه که در این نمودار مش��اهده می ش��ود در س��اله های 74-84 که 
آهنگ س��رمایه گذاری بخش خصوصی افزایش یافت و نرخ تورم با کاهش پی در 
پی روبرو بود. اما همانگونه که در این نمودار مشاهده می شود در دوره پیش از 
انقالب افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی با افزایش تورم روبرو بود که این 

امر ناشی از افزایش سرمایه گذاری بخش دولتی است.

مقایسه نرخ تورم با نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به دولتی
در نمودار 10 نس��بت س��رمایه گذاری خصوصی به دولتی را در برابر تورم 
آورده ش��ده اس��ت و برای اینکه این دو روند در یک نمودار قابل مقایسه باشند 
نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به دولتی 5 برابر شده است . همانگونه که 
در این نمودار مش��اهده می شود تورم نسبت به این نسبت حساسیت بیشتری 
نشان می دهد و هرچه نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به دولتی افزایش 
بیشتری داشته باش��د نرخ تورم کاهش بیشتری نشان می دهد و افزایش تورم 

در سال های پیش از انقالب نیز از همین روند پیروی می کند.
 

برپای��ه این پژوهش، تنها راه برون رفت از بحران اقتصادی، توس��عه پایدار، 
افزایش رفاه عمومی و کاهش تورم در کشور آن است که بخش خصوصی برای 
س��رمایه گذاری در کشور دست به کار شود و دولت زمینه الزم برای این کار را 

فراهم کند و از رقابت با بخش خصوصی در فضای کسب و کار بپرهیزد. 
در ص��ورت ادامه وضع موجود، تنها راه مقابله با ت��ورم، ایجاد رکود در بازار 
اس��ت که این سیاست کاهش بیش��تر تولید ملی و رفاه نسبی مردم را به دنبال 

خواهد داشت.

اقتصادی

صنعت انرژی ایران در س��ال 1392 با چالشهای زیادی روبرو می باشد. که 
بطور کلی آنها را به دو دسته میتوان تقسیم نمود . 

گ�روه اول چالش هایی می باش��ند که با سیاس��ت گره خ��ورده اند مانند 
تحریم و فش��ار ب��رای کاهش صادرات نفت ایران، مش��کالت انتقال درآمدهای 
ارزی کش��ور و غیره . این تحریم ها علی رغم آنکه منش��اء بین المللی ندارند و 
عمدتاً در اثر فش��ار آمریکا به ش��رکای تجاری ایران برای انتخاب بین معامله با 
ایران و یا اس��تفاده از بازار و سیس��تم بانکی آمریکا به وجود آمده اس��ت، برای 

صنعت انرژی کشور چالشی بزرگ می باشد. 

گروه دوم چالش��هایی که با مدیریت بهتر امکان گذار از آن موجود است هر 
چند که ممکن است عامل اصلی به وجود آمدن آنها بعضاً به تحریم ها بر گردد. 
گروه اول این چالشها بدون مذاکره و توافقات سیاسی بین ایران و کشورهای 
1+5 قابل حل و فصل نمی باشند و فشارهای موجود ، در سال 1392 در صورت 
عدم رسیدن به توافق افزایش می باید . برنامهریزی برای مقابله با این چالشها نیاز 
ب��ه درایت ، آگاهی و تخص��ص باال از مکانیزم های موجود تجارت در جهان دارد 

که تا کنون از طرف تحریم کنندگان و متخصصین آنها بکار گرفته شده است. 

گ��روه دوم این چالش��ها به علل مختل��ف از جمله عدم آگاه��ی به اولویت 
آنها و یا دل مش��غولی به مس��ائل سیاست داخلی کش��ور توجه کمتری به آن 
گردیده است. این چالشها را میتوان با ارائه راهکارهای مناسب که بعضاً در این 

یادداشت آمده است تا حدود زیادی مدیریت نمود. 

کارت انرژی 
در گذشته برای کمک به اقشار آسیب پذیر در راستای افزایش نرخ فرآورده های 
نفتی کارت سوخت به صاحبان خودرو و واریز نقدی به حدود 73 میلیون نفر از 
جمعیت کش��ور انجام گرفته است. این راهکار منجر به افزایش نقدینگی و تورم 
گردیده و هزاران نفر از قش��ر مرفه کش��ور هم بدون آنکه نیازی داشته باشند از 
این طریق متمتع ش��ده اند. اگر کارت س��وخت فعلی با تغییراتی به کارت انرژی 
برای خانوارهای نیازمند گسترش یابد به نحوی که خانواده ها بتوانند از مبالغی 
که در این کارت به صورت اعتبار خواهند داشت برای خرید بنزین و یا پرداخت 
صورتحس��اب های برق و گاز خود استفاده کنند، اهداف هدفمند کردن یارانه ها 
بدون کمبود نقدینگی که دولت هر ماهه با آن مواجه بوده اس��ت تأمین می گردد. 
کارت هوش��مند انرژی همچنین میتواند یک منب��ع اطالعاتی گرانقیمتی گردد 
ک��ه نحوه مصرف انرژی خانوارها در نقاط مختلف کش��ور را رصد نماید . از آنجا 
ک��ه کارت ان��رژی برای صاحبین خ��ودرو نبوده و برمبنای ش��خص و یا خانواده 
طرح ریزی میش��ود از سوبس��ید اضافی به متمکنین که صاحب چندین خودرو 
هستند جلوگیری می نماید و در عوض کسانی صاحب خودرو نیستند هم مغبون 
نخواهند شد چون اعتبار این کارت بر مبنای کمکی است که به نیازمندان پس 

از افزایش بهای انرژی داده خواهد شد. 
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13 پرداخ�ت به موقع مطالب�ات بخش خصوصی 

صنعت ان�رژی و ب�ه روز ک�ردن قراردادهای 
گذشته : 

پرداخ��ت کمک نقدی به بی��ش از 73 میلیون 
نفر هر ماهه در راس��تای هدفمند ک��ردن یارانه ها 
منج��ر به طوالنی ش��دن زمان پرداخ��ت مطالبات 
پیمان��کاران صنعت انرژی گردیده اس��ت و در یکی 
دو سال گذشته این ش��رکتها با معضل نقدینگی و 
عدم توانایی س��رمایه گذاری برای گسترش فعالیت 
خود مواجه میباش��ند . از آنجا که دولت جریمهای 
برای تأخیر چندین ماهه و در پارهای اوقات سالیانه 
نمیپردازد ولی دس��ت اندرکان صنعت انرژی کشور 
برای ادامه کار خود مجبور به استقراض با بهره های 
بی��ش از 25 درصد میباش��ند ، بنیه مال��ی آنها به 
سرعت تحلیل میرود و منجر به تعطیلی کارگاه ها و 
اخراج متخصصین می گردد که لطمات شدیدی را 
به آینده این صنعت انرژی در کش��ور وارد می نماید. 
پرداخت به موق��ع مطالبات پیمان��کاران راهکار بر 

طرف کردن این چالش می باشد. 

در س��ال 1391 ک��ه ارزش ری��ال در رابط��ه با 
ارزه��ای معتبر جه��ان در ظرف م��دت کوتاهی به 
بیش از یک س��وم کاهش پیدا نمود و به دنبال آن 
تورم بی س��ابقهای در اقتصاد کش��ور شکل گرفت، 
تم��ام مع��ادالت گذش��ته را بطوری بر ه��م زد که 
ادامه فعالیت پیمانکاران و دس��ت اندرکاران بخش 
خصوصی در صنعت انرژی را غیر ممکن می سازد. 
قرارداده��ای انرژی وزارت نف��ت و نیرو که با بخش 
خصوص��ی در س��الهای 1389 و 1390 ب��ه امضاء 
رس��یده و در حال اجرا می باشند، به دلیل تحریم ، 
ت��ورم و کاهش ارزش ریال دیگر نه تنها منفعتی را 
برای پیمانکاران در بر ندارد بلکه اجرای آن به ضرر 

قابل توجهی نیز منتهی می گردد. 
اگر در سال 1392 بازنگری این قراردادها با در 
نظ��ر گرفتن حقایق اقتصادی روز ش��کل نگیرد در 
این س��ال شاهد از بین رفتن شرکت هایی خواهیم 
ب��ود که با هزینه زیاد برای اقتصاد کش��ور به وجود 
آمدند و می توانس��تند به بهترین شرکتهای انرژی 
منطقه تبدیل ش��وند. مجموعه هایی که اگر دوباره 
بخواهند شکل بگیرند نیاز به ده سال کار و کوشش 
مجدد خواهد داشت . اجازه بازنگری در قراردادها با 
سعه صدر قانون گزار و وزارتخانه های مربوطه امکان 
پذیر میباش��د و در این رابط��ه قراردادهای موجود 
و آتی باید از مکانیزمی برخوردار باش��د که نگذارد 
تحوالت در تحریمها، ارزش ریال و تورم مش��کالت 
اساس��ی برای اجرای روند کار ایجاد نماید و همواره 
این چالشها با مذاکره و حکمیت سریعاً حل و فصل 
ش��ود . خالصه نگذاریم کارآفرین��ان صنعت انرژی 
کش��ور به خاطر بوروکراسی موجود در این صنعت 
ورشکس��ته و رانده شوند و روند رو به پیش صنعت 

انرژی کشور متوقف گردد.
 

قیمت گذاری حاملهای انرژی 
در راس��تای هدفمن��د ش��دن یارانه ه��ا قیمت 

حاملهای ان��رژی در ایران تغییر یافت. 
یک��ی از اهداف این قانون رس��اندن 
انرژی ب��ه حدود  قیمت حامله��ای 
قیمته��ای جهانی ب��رای جلوگیری 
از اس��راف ، صرفه جوی��ی در انرژی 
و کاهش قاچ��اق فرآوردههای نفتی 
بود . متأس��فانه کاهش ارزش ریال 
در بازار آزاد از حدود 12،000 ریال 
ب��ه ازاء هر دالر به 35،000 ریال در 
سال 1391 تمام معادالت قبلی را به 
هم زد و فاصله بین قیمت حاملهای 
ان��رژی در ایران و جهان را دوباره به 
حال��ت قب��ل در آورد. قبل از تحول 
اخیر قیمت یک لیت��ر بنزین )فوب 
خلی��ج فارس( حدود ی��ک دالر بود 
که با در نظر گرفتن متوسط قیمت 
بنزین در کشور حدود 6،000 ریال 
هر لیتر و دالر معادل 12،000 ریال 
حدود 50 درصد قیمت جهانی بود. 
در ح��ال حاض��ر با در نظ��ر گرفتن 
 35،000 مع��ادل  دالر  ه��ر  ارزش 
ریال در سال 1391قیمت بنزین در 
ایران حدود 17 درصد قیمت جهانی 

است.

 گازوئی��ل نی��ز که ح��دود 20 
درص��د قیم��ت جهانی ب��ود اکنون 
ح��دود 7 درصد میباش��د و قاچاق 
بنزین و گازوئیل دوباره از سرگرفته 
شده اس��ت . اگر بخواهیم به همان 
رابطه قبل از کاهش ارزش دالر )50 
درصد قیمت جهانی( برسیم میباید 
هر لیتر بنزین 17،500 ریال باشد . 

در مورد گاز طبیعی برای خوراک 
و سوخت صنعت طبق قانون موجود 
و در نظر گرفتن ارزش دالر آزاد هر 
مترمکع��ب گاز باید ح��دود 5،000 
ریال باش��د . خوشبختانه این قانون 
در دو س��ال گذش��ته اجرا نش��ده و 
قیم��ت گاز صنایع حدود 800 ریال 
میباش��د . فرمول تعیین قیمت گاز 
در ای��ران ب��ر مبنای متوس��ط نفت 
وارداتی ژاپن محاس��به میش��ود که 
نحوه تعیین قیمت گاز مایع وارداتی 
به ژاپن اس��ت )ایران گاز مایع برای 
ص��ادرات ن��دارد(. بکارگی��ری این 
فرم��ول ب��رای قیمت گ��ذاری گاز 
در ای��ران باالخص ب��رای صنایع که 
ایجاد اش��تغال و آبادانی می نمایند 
و منافعش��ان نیز شامل مالیات بوده 
و ح��ق بیمه پرداخ��ت میکنند غیر 
منطقی بوده و هیچ توجیه اقتصادی 

ندارد. 

در شرایط فعلی که تحریم های 
گس��ترده بصورت مستقیم و غیر 
مستقیم علیه ایران اعمال میگرد، 
اس��تراتژی س��ازنده  تدوین یک 
برای قیمتگذاری حاملهای انرژی 
چالشی است که در سال 1392 
میباید ش��کل حل و فصل شود . 
در حالیکه بکارگی��ری قیمتهای 
ف��وب خلیج فارس ب��رای بنزین 
و گازوئی��ل ب��ه عن��وان یکی از 
اس��تراتژی  تدوی��ن  معیاره��ای 
قیمتگذاری غیر منطقی نیس��ت، 
بکار ب��ردن قیمت خری��د گاز از 
ترکمنس��تان و یا ف��روش آن به 
ترکیه ب��ه عنوان معی��ار تدوین 
قیمت گاز غیر منطقی میباش��د. 
قیم��ت گاز منطق��ه ای اس��ت و 
قیمت بی��ن المللی ن��دارد و در 
حال حاضر قیمت گاز در آمریکا 
یک پنج��م قیم��ت گاز در ژاپن 
می باش��د. ایران کمی بیش��تر از 
گازی را که به ترکیه میفروشد از 

ترکمنستان وارد می نماید.
قیمت این معامالت بر مبنای 
نیاز منطق��ه ای تعیین می گردد. 
اگر ای��ران ب��ا هزین��ه ای حدود 
یک میلیارد دالر سیس��تم انتقال 
گاز خ��ود را ب��ه ش��مال ش��رق 
کشور برس��اند میتواند در مقابل 
ترکمنس��تان از ق��درت چانه زی 
برخوردار باش��د و احتماالً گاز این 
کش��ور را به عوض 40 س��نت هر 
متر مکعب حدود 15 سنت بخرد.  
این ارقام مبنای قیمت گذاری در 
داخل کشور نیست . منطقی ترین 
راهکار آنس��ت که گاز در کش��ور 
جایگزین فرآوردههای نقتی گردد 

و نفت بیشتری صادر شود. 

قیمت  راهکاره��ای  از  یک��ی 
گ��ذاری عاملهای انرژی می تواند 
ب��ر مبن��ای هزینه ه��ای تولید، 
پاالی��ش و پخ��ش فرآوردههای 

نفتی و گاز در کشور باشد.

 اگر هزینه ها با در نظر گرفتن 
س��ود مناس��ب برای عملیات در 
نظر گرفته ش��ود ب��ه آن میتوان 
بهره مالکانه و مالیات را نیز افزود 
و حاکمیت می تواند با اعمال این 
مالیات از اسراف انرژی جلوگیری 
و یا برای سرمایه گذاری و ایجاد 
اش��تغال در این صنعت استفاده 

نماید . 
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شورا

مجمع عمومی عادی دوس��االنه ش��ورای بازرگانی 
ایرانیان-دبی در س��اعت 14 روز ش��نبه مورخ 9 مارس 
2012 )19 اس��فندماه 1391(، با حض��ور نمایندگان 
و ناظری��ن محت��رم ات��اق بازرگان��ی و صنای��ع دبی و 
سرکنس��ولگری جمهوری اسالمی ایران در دبی مطابق 
اساسنامه شورا برگزار شد. اعضاء حاضر در مجمع شورا، 
پس از استماع گزارش هیأت مدیره دهم و پس از استماع 
و تصویب گزارش بازرس شورا، نسبت به انتخاب هیأت 
مدیره یازدهم اقدام کردند. با ش��مارش آرا، 9 نفر اعضاء 

اصلی هیئت مدیره یازدهم شورا انتخاب شدند:

اعضاء هیئت مدیره شورا به ترتیب الفبا:
1.  خانم الهام ارجمندی

2.  آقای حسین اسرارحقیقی
3.  آقای اسفندیار رشیدزاده

4.  آقای حشمت اله سماواتی
5.  آقای عبدالرضا صمدی پور

6.  آقای محمدعلی عطاری فرد
7.  آقای عبدالقادر فقیهی

8.  آقای امیر فیشوری
9.  آقای هادی مؤتمنی

اعضاء علی البدل به ترتیب الفبا:
1.  آقای علیرضا امینی فر
2.  آقای حمید سربلندی

3.  خانم نسیمه سلیمانی فر
4.  آقای جعفر میناگر

پس از آن مجمع بازرس ش��ورا را انتخاب نمود. 
آق��ای حمیدرضا حمیدی به عن��وان بازرس اصلی و 
آقای جعفر میناگر بازرس علی البدل ش��ورا در دورۀ 

هیأت مدیره یازدهم خواهند بود.

هیأت مدیره جدید ش��ورا، در اولین جلسه خود 
در روز چهارشنبه 13 ماه مارس، هیأت رییسه شورا 

را به ترتیب زیر از بین خود انتخاب کردند:

رییس هیأت مدیره شورا
آقای هادی مؤتمنی

قائم مقام اجرایی شورا
آقای حسین اسرارحقیقی

نایب رییس شورا
آقای اسفندیار رشیدزاده

خزانه دار شورا
آقای عبدالقادر فقیهی

منشی هیأت مدیره
آقای عبدالرضا صمدی پور

در جلس��ۀ دوم هیأت مدیره در آغاز س��ال نو، با 
همفکری و توافق اعضا، مسئولیت تشکیل کمیته های 

شورا به شرح زیر تعیین شد:

رابط هیأت مدیره در کمیته روابط عمومی
آقای صمدی پور

رابط هیأت مدیره در کمیته مالی
 آقای فقیهی

رابط هیأت مدیره در کمیته عضویت 
آقای عطاری فرد

رابط هیأت مدیره در کمیته برنامه ریزی 
آقای دکتر رشیدزاده

رابط هیأت مدیره در کمیته حقوقی
آقای دکتر سماواتی

رابط هیأت مدیره در کمیته اجتماعی 
خانم ارجمندی

رابط هیأت مدیره در کمیته روابط بین الملل
آقای اسرارحقیقی

این افراد موظف ش��دند در مناس��ب ترین زمان، 
از اعض��اء عالقمند دعوت کنن��د تا کمیته های فوق 
تشکیل ش��ده و مانند موتورهای محرک شورا برای 
انج��ام مأموریتهای آن با توان و انگیزه بس��یار زیاد 

فعال شوند.

الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه
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هیأت مدیره ش��ورا در دوره یازدهم، از فروردین ماه 
س��ال 1392 فعالیت خود را برای یک دورۀ دو ساله 
آغاز نمود. شکی نیس��ت که تمامی فعالیتهای شورا 
در ساختار کمیته های هشت گانه قابل برنامه ریزی 
و اجراس��ت. با تعیین رابطین کمیته ها در جلس��ه 
ماه قبل هیأت مدیره، مقرر ش��د جلسات کمیته ها 
در کوتاهترین زمان تش��کیل شده و فعالیتهای شورا 
بدون توقف ادامه یابد. برنامه های جلسات کمیته ها 
و تصمیمهای اتخاذ شده، برای همراهی و همفکری 
اعضاء ش��ورا و یا مخاطب��ان دور و نزدیک، به اطالع 

خواهد رسید.

کمیته حقوقی 
راب��ط کمیته در هیأت مدیره، آقای دکتر حش��مت 
اله س��ماواتی هستند. به انتخاب اعضاء کمیته، آقای 
حمیدرض��ا حمیدی بعنوان ریی��س کمیته انتخاب 
ش��دند. کمیته حقوقی، بازنگری و تعیین فرم واحد 
برای آیین نامه های کمیته های ش��ورا را در دستور 

کار خود دارند.

کمیته برنامه ریزی 
رابط کمیته در هیأت مدیره، آقای دکتر اس��فندیار 
رش��یدزاده هس��تند. مطابق آیین نام��ه این کمیته، 
تمامی رابطین و رؤس��ای کمیته ها باید در جلسات 
کمیت��ه حضور بهم رس��انند. در دوره قب��ل، برنامه 
پنج ساله شورا توس��ط این کمیته تدوین شده و به 
تصوی��ب هیأت مدیره وقت رس��ید. حال، نظارت بر 
اج��رای برنام��ه و در صورت نی��از، بازنگری در مفاد 
برنامه در دس��تور کار این کمیت��ه قرار دارد. کمیته 
برنامه ریزی در روزهای یکشنبه، هر دو هفته جلسه 
دارند. کمیته برنامه ریزی اس��تراتژی س��االنه خود 
را "اثبات وجود ش��ورا" اعالم نموده اس��ت و از همۀ 
کمیته های شورا خواسته است این هدف را با اعضاء 
خود به بحث گذاشته و راهکارهای دسترسی به آن 

را در قالب برنامه های یکساله ارائه کنند.

کمیته اجتماعی 
رابط کمیت��ه در هیأت مدیره، خانم الهام ارجمندی 
هس��تند. با توجه به اینکه فقط دوس��ال از تشکیل 

ای��ن کمیته میگذرد و با توجه ب��ه اینکه هنوز آیین 
نامۀ مصوب ندارد، در جلس��ات  گذش��ته، وظایف و 
چش��م انداز فعالی��ت کمیته در دو س��ال آتی مورد 
بحث ق��رار گرفت تا امکان ارائ��ه برنامه راهبردی و 
تدوین پیش نویس آیین نام��ه فراهم گردد. کمیته 
اجتماعی نیز روزهای یکش��نبه، ه��ر دو هفته یکبار 
ه  و گ��ر ر کا  . د ا د ه��د  ا خو جلس��ه  تش��کیل 
 )IBC Young Professionals( ن  ن��ا ا جو
نی��ز بعن��وان کارگروه فع��ال این کمیته، جلس��ات 
ماهان��ه خود را به زودی اعالم خواهد کرد. همچنین 
کارگروه "مدیریت بحران و مس��ئولیت اجتماعی " با 

ارائه برنامه، کار خود را از این ماه آغاز خواهد کرد.

 کمیته روابط عمومی 
راب��ط کمیته در هی��أت مدیره، آق��ای صمدی پور 
هس��تند. مطابق آیین نامه پیش��ین کمیته )مصوب 
سال 2005( و با رأی اعضا و برای مدت 6 ماه، آقای 
صم��دی پور بعنوان رییس، آق��ای امینی فر بعنوان 
نایب رییس و خانم پورکیان بعنوان منش��ی کمیته 
انتخ��اب ش��دند. کمیت��ه روابط عموم��ی، برگزاری 
نشس��ت ماهانه و مجم��ع عمومی ف��وق العاده روز 
27 آوریل را در دس��تور کار خود داش��تند و اکنون 
نیز برای جلس��ات ماهانه دو م��اه ِمی و ژوئن برنامه 
ری��زی میکنند. این کمیته، ب��رای تقدیر از عملکرد 
و دس��تاوردهای جناب آقای دکتر افش��ار، ریاس��ت 
محترم بیمارس��تان ایرانی دبی، برنامه های شایسته 
ای ترتیب داده اند که به اطالع اعضاء و خانواده شورا 

خواهد رسید.

کمیته عضویت
راب��ط کمیته در هی��أت مدیره، آق��ای عطاری فرد 
هس��تند وآقای س��ربلندی نیز بعنوان رییس کمیته 
انتخاب ش��ده ان��د. صدور کارت عضوی��ت و تنظیم 
س��اختار و سیستم اطالعات اعضا در دستور کار این 
کمیته قرار دارد. همچنین، کمیته چالش بزرگی در 
تمدی��د عضویت و جذب اعضاء جدی��د در پیش رو 
دارد که باید روش��های بهینه برای این مهم تعریف 
کند. عالوه برآن، با توجه به پراکندگی موعد تمدید 
عضویت اعضاء قدیمی شورا، کمیته مأمور شده است 

بررسی کند که آیا روش بهینه ای برای تنطیم تاریخ 
پیش��نهاد خواهد ک��رد یا روال س��ابق ادامه خواهد 

یافت.

کمیته روابط بین الملل
 راب��ط کمیته در هیأت مدیره، آقای اس��رارحقیقی 
هس��تند. با توجه به اس��تراتژی "اثب��ات وجود" این 
کمیته مأموریت خواهد داش��ت روابط گس��ترده تر 
و پویاتری با س��ایر ش��وراهای بازرگانی و همچنین 
اتاقه��ای بازرگان��ی ام��ارات و ایران برق��رار کند. با 
برگزاری جلس��اتی با آژانس توس��عه سرمایه گذاری 
و بازرگانی برزیل )ApexBrasil( مقرر شد در ماه 
سپتامبر، جلسات مشترکی با این آژانس ترتیب داده 
ش��ود. همچنین، با توجه به تغییرات سازمانی اخیر 
در ات��اق بازرگانی دبی و تأس��یس ادارۀ جدیدی در 
ارتباط با ش��وراها و گروههای بازرگانی، این کمیته 
مسئول تداوم و گسترش روابط با اتاق بازرگانی دبی 

خواهد بود. 

کمیته مالی
 رابط کمیته در هیأت مدیره، آقای فقیهی هس��تند. 
این کمیته هنوز جلس��ه ای نداش��ته اس��ت ولیکن 
برنامه ریزی افزایش توان مالی ش��ورا را در دس��تور 

کار خود دارد.

هیأت تحریریه
بنا به تصویب هیأت مدیره، مدیر مس��ئول ماهنامه 
ش��ورا آقای هادی مؤتمنی، ریاس��ت شورا و سردبیر 
ماهنام��ه، آقای دکتر اس��فندیار رش��یدزاده )نایب 
رییس ش��ورا( خواهند بود. آقای دکتر رشیدزاده، با 
دع��وت از اعض��اء قبلی و عالقمندان ب��ه این حوزه، 
هیئت تحریریه را تشکیل داده اند. ضمن قدردانی از 
زحمات آقای بوش��هری که چهار سال مدیر مسئول 
ماهنام��ه IBC News بوده ان��د و هیأت تحریریه 
ش��ورا را ش��کل دادن��د، امیدواریم ترکی��ب جدید 
تحریریه نیز بتواند چ��اپ منظم ماهنامه و خبرنامه 
الکترونیکی را با محتوای مناس��ب و اطالع رس��انی 

شفاف پیگیری کند.
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در روز ش��نبه بیست و هفتم آوریل )هفتم اردیبهشت(، نشست ماهانه شورا 
در طبقه نهم هتل ش��انگریال برگزار شد. با توجه به اینکه اساسنامه شورا توسط 
کمیته حقوقی بازنگری ش��ده و نس��بت به آخرین نسخه تصویب شده در سال 
2003، اصالحاتی در آن صورت گرفته اس��ت، اساسنامه جدید، پس از تصویب 

هیأت مدیره وقت به مجمع عمومی ارسال شد تا به رای گذاشته شود.
 برای رأی گیری در مورد تغییرات اساسنامه، باید مجمع عمومی فوق العاده 
با حضور حداقل س��ه چهارم اعضاء تش��کیل شود.  فراخوان مجمع عمومی فوق 
العاده به همراه یک نس��خه از اصالحات اساس��نامه، همزمان با دعوت به مجمع 
عمومی برای برگزاری انتخابات در ماه مارس 2013، به اعضاء شورا ارسال شد. 
در آنزمان، تعداد حاضرین به حد نصاب )سه چهارم اعضاء( نرسید. بنابراین، در 
نشست ماه آوریل، دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای دومین بار انجام شد 
تا امکان رأی گیری در مورد تغییرات اساس��نامه فراهم گردد. مطابق اساسنامه 
ش��ورا، در بار دوم، حضور نصف به عالوه یک اعضاء کافیس��ت که مجددا مجمع 
به حد نصاب نرس��ید و مقرر شد برای بار س��وم، در نشست آتی شورا، تغییرات 

اساسنامه به رآی گذاشته شود. 

عالوه بر موضوع فوق، برنامه های نشس��ت مطابق روال از پیش تعیین شده 
ادام��ه یاف��ت. ابتدا، آقای مؤتمنی، رییس ش��ورا، به حاضرین خوش��امد گفته و 
گزارش��ی از تشکیل هیأت مدیره یازدهم و تشکیل کمیته ها ارائه دادند. ایشان، 
ضمن تش��کر از تالش��ها و فعالیتهای هیأت مدیره دهم در دوره ریاس��ت آقای 
مهن��دس حمیدی، از ایش��ان تقدیر نم��وده و به همین مناس��بت، تابلوی خط 

نفیسی به قلم استاد امید ربانی، به رسم یادبود، تقدیم ایشان نمودند.

در ادامه، هریک از رابط های هیأت مدیره که مس��ئول تشکیل کمیته های 
شورا هستند، با معرفی کمیتۀ ذیربط از اعضاء شورا برای حضور فعال در جلسه های 

کمیته ها، دعوت نمودند. 
موضوع »مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتی )CSR(«، اخیرا در سازمانهای بین 
الملل��ی و همچنی��ن در اتاق بازرگان��ی و صنایع دبی مورد توج��ه ویژه ای قرار 

گرفته است. آقای قادسی، از اعضاء هیأت مدیره نهم و دهم شورا، با عضویت در 
فعالیته��ای مرتبط در اتاق دبی، تجربیات جدیدی کس��ب نموده اند که در یک 

ارائه مطلب پویا و دوطرفه، به استحضار حاضرین در نشست رساندند.

یکی از مهمانهای ویژۀ نشس��ت ماه آوریل، آقای دکتر افشار، ریاست محترم 
بیمارس��تان ایرانی دبی بودند. با توجه به موفقیت اخیر بیمارس��تان در کس��ب 
جای��زۀ بین المللی اعتبار در کیفیت و مدیریت توس��ط مرکز توس��عه و تحقیق 
مجمع تجاری اروپا، از آقای دکتر افش��ار دعوت شد تا توضیحاتی در این رابطه 
به حاضرین ارئه کنند. بیمارستان ایرانی دبی در حالی انتخاب گردیده که حوزه 
هایی چون س��طح خدمات درمانی، برخوداری از تکنولوژی س��طح باال، کیفیت، 
کارکنان و روش��های مدیری��ت حرفه ای و نوین بطور کامل مورد بررس��ی قرار 
گرفته است. اعضاء شورا، از خدمات ریاست محترم بیمارستان ایرانی دبی تقدیر 

کردند.

شورا

شورای بازرگانی ایرانیان – دبی، امسال بیست ساله شد 
این س��رآغاز جش��نی باش��کوه بود که در آن، خانواده شورا و 
دوس��تان و همدالن با حضور گروه موس��یقی رستاک و مرور 
نواه��ای فولکولوریک اقوام ایرانی، حضور بهم رس��انده و تداوم 
فعالیت شورا را گرامی داشتند. خاطرات جشن بیست سالگی 
ش��ورا در گزارشی مصور، در شماره پیش ماهنامه به استحضار 

اعضاء محترم و یاران شورا رسید.

اکن��ون، در آغاز بیس��ت و یکمین س��ال فعالیت ش��ورا، 
مفتخری��م به اطالع برس��انیم ک��ه مجوز ص��ادره از اتاق 
بازرگان��ی و صنایع دب��ی برای دورۀ یکس��الۀ آتی تمدید 
ش��ده اس��ت. امید آنکه در ادوار آتی نیز، فعالیتهای شورا 
بعن��وان تنها نهاد غی��ر دولتی و غیر انتفاع��ی با موفقیت 

روزاف��زون ادام��ه یاب��د.
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روز نهم مارس 2013 برابر با نوزدهم اسفندماه، 
زمانیک��ه هموطنانمان در ایران زمین و در سراس��ر 
گیتی، برای اس��تقبال از نوروز و فرارسیدن سال نو 
آماده میش��دند، ش��ور و نش��اط انتخاب 9 نفر عضو 
هیأت مدیره که س��کان راهبری ش��ورای بازرگانی 
ایرانیان دبی را برای دوس��ال آتی در دست بگیرند، 

شورا را در بر گرفته بود.
از یکس��و، تداوم این روند منظم و خدش��ه ناپذیر 
ب��رای یازدهمی��ن دوره، با برگ��زاری مجمع عمومی 
عادی دوساالنه و ارائه گزارش عملکرد به اعضاء حاضر 
در مجمع، که مطابق با اساسنامه شورا باالترین رکن 

تصمیم گیریست، موجب افتخار و مباهات است. 
از س��وی دیگر، در شرایط محیطی و بین المللی 
فعلی، که فعالیت بازرگانان ایرانی را، علی رغم وفادار 
بودن ب��ه تمامی موازی��ن بین المللی، با دش��ورای 
مواجه نموده اس��ت، تداوم فعالیتهای شورا نشانه ای 
از ثب��ات و حضور فعال بازرگان��ان ایرانی در امارات 

عربی متحده می باشد.
مطابق اساسنامه ش��ورا، برنامه ریزی برای ثبت 

نام و معرف��ی داوطلبان عضوی��ت در هیأت مدیره، 
توس��ط کمیته برگزاری انتخابات متشکل از سه نفر 
از اعضاء داوطل��ب، انجام خواهد ش��د. در برگزاری 
انتخابات دوره یازدهم، آقایان بلورفروشان، قادسی و 
گرجی از طرف هیأت مدیره حاضر مأموریت داشتند 

تا بر برگزاری بهینه این مهم نظارت کنند. 

همچنی��ن از اتاق بازرگانی دب��ی، آقای وجد غانم 
الهاش��می، برای رس��میت یافت��ن مجم��ع و بعنوان 
کارش��ناس ناظر بر برگزاری صحیح مجمع و انتخابات 
در جلس��ه حضور داش��تند. با انتخ��اب مجمع، هیأت 
رییسه مرکب از آقایان احمد اسالملو، مطلب وخشوری، 
عبدالمهدی فالح و عباس بلورفروشان، ریاست جلسه 

مجمع و انتخابات را برعهده گرفتند.
داوطلبان حاضر در انتخابات هیأت مدیره یازدهم، 
ترکیب مناسبی از اعضاء قدیمی و جوانترهای فعال در 
امور اجرایی شوراست. آقای اسرارحقیقی از مؤسسین 
شورا در این مقطع حساس یه یاری شورا آمده و داوطلب 
عضویت در هیأت مدیره شده اند. آقای مؤتمنی، که از 

نخستین جلسه تشکیل شورا در 20 سال قبل حضور 
فعال داش��ته و در دو دوره پیاپی ریاست شورا را عهده 
دار بوده اند و همچنین آقای فقیهی و آقای فیشوری، 
از چهره های شناخته شده و فعال در شورا در این دوره 
داوطلب عضویت در هیأت مدیره ش��ده اند تا شورا را 

حمایت و تقویت کنند.

آقای دکتر رشیدزاده، مس��ئولیت کمیته برنامه 
ریزی را بر عهده داشته اند و در تمام سالهای حضور 
خود در ش��ورا، بس��یار فعال بوده و دلس��وزانه برای 
تدوین برنامه پنج ساله شورا وقت گذاشته اند. آقای 
دکتر س��ماواتی، در کمیت��ه حقوقی فعال بوده اند و 

اکنون داوطلب عضویت در هیأت مدیره هستند.

آقای عط��اری فرد، در دوره ده��م هیأت مدیره 
حضور داشته و مسئولیت کمیته عضویت را بر عهده 
داش��ته اند. آقای صم��دی پور و خان��م ارجمندی، 
س��ابقه دبیری شورا را داشته و به امور اجرایی شورا 

کامال اشراف دارند. 

گزارش مجمع عمومی و انتخابات دوره یازدهم هیأت مدیره
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س��رمایه گذای مشترک  یک برنامه ریزی کسب 
و کار اس��ت  که در آن دو نهاد کس��ب و کار با یک 
توافق مش��ترک، منابع خ��ود را برای ی��ک یا چند  
پروژه خاص و یا فعالیت های کسب و کار جدید  به 
اشتراک می گذارند. اطالع داشتن از ماهیت سرمایه 
گذاری مشترک حائز اهمیت است، در واقع سرمایه 
گذاری مشترک نه به معنی ادغام دو نهاد کسب 
و کار اس�ت و نه به معنی مشارکت بلکه سرمایه 
گذاری مشترک در حالت کلی به معنی همکاری 

دو نهاد برای یک فعالیت تجاری است. 
در ش��رایط عادی زمانی که یک س��رمایه 
گذاری مش��ترک ش��کل می گیرد که یک 
نهاد کسب و کاری دیگر منابع بهتری برای 
انجام یک بخ��ش از پروژه در اختیار دارد، 
در بعض��ی از موارد هر دوی این ش��رکتها 
پس از مذاکره وارد یک توافق می ش��وند 
تا به موجب آن پس از به اش��تراک گذاری 
منابع در س��ود و زیان مشارکت با یکدیگر 
شریک ش��وند. عواملی مانند دسترسی به 
ب��ازار، تحقی��ق و نوآوری، مش��اوره فنی و 
فن��اوری ب��ه روز و ...  نقش بس��یار مهمی 
را در اینگونه شراکتها ایفا می کنند.  بهتر 
اس��ت ب��رای درک بهت��ر مفهوم س��رمایه 
گذاری مش��ترک به عنوان نمونه از اتحاد 
میان شرکتهای  اپل و فلوکس برای ساخت 
 Beetle که یک ،”I-Beetle“ خ��ودروی
همگام ب��ا Iphone  یاد کنیم. به موجب 
این هم��کاری هر دو ش��رکت منابع خود 
را برای س��اخت خودروی جدید همگام با 
تلفن هم��راه در اختیار یکدیگر قرار دادند 

و در س��ود و زیان هم ش��ریک شدند، که این حالت 
خاص فقط در سرمایه گذاری مشترک پیش می آید. 
منهای این پروژه این دو شرکت کامال از یکدیگر مجزا 
م��ی باش��ند و هیچگونه تعهد یا توافق��ی با یکدیگر 

ندارند.

طبق قانون شماره هش��ِت 1984 فدرال امارات 
متحده، سرمایه گذاری مشترک به معنی یک اتحاد 
میان یک یا چند ش��ریک برای سهیم شدن در سود 
و زیان یک فعالیت تجارِی مربوط به یکی از ش��رکا 
اس��ت.  بعالوه این گون��ه قرارداده��ا منحصرا بیان 
کننده نوع ارتباط مابین طرفهای ش��راکت اس��ت و 
در م��ورد جوانب دیگر معتبر نمی باش��د. مالکهای 
ش��راکت مبتنی بر تمامی دالی��ل و مدارک  موجود 

می باشد. 
در ادامه چند رهنمود در ارتباط با مسائل حقوقی 

سرمایه گذاری مشترک بیان شده است:
1. حد و حدود سرمایه گذای مشترک به صورت 
عمده توسط  قراردادی تعیین می گردد که به موجب 
آن طرفهای قرارداد وارد این ش��راکت شده اند. حق و 
حقوق، تعهد، س��رمایه گذای، میزان سهم در سود و 
زیان از جمله عناوین مهمی هس��تند که بایستی به 
وسیله قرارداد سرمایه گذاری مشترک تبیین شوند.

2. ق��راراد منعقد ش��ده ب��رای س��رمایه گذاری 

مشترک منحصرا مابین طرفهای قرارداد می باشد و 
نیازی به ثبت تجاری یا انتشار آن نمی باشد.

3. بهت��ر اس��ت طرفی ک��ه در س��رمایه گذاری 
مش��ترک قصد انج��ام امورات مالی و تج��اری را به 

صورت شخصی دارد یک تاجر باشد.

4. هر کدام از ش��رکا بایس��تی ی��ک عنوان برای 
امور محوله  خود در س��رمایه گذای مشترک در نظر 
بگیرند. این مهم می تواند توسط طرفهای قرارداد با 

ذکر یک بند لغو گردد.

5. در س��رمایه گذاری مشترک ارائه اوراق قرضه 
یا بهادار مجاز نمی باشد.

6. هرکدام از طرفهای قرارداد، چه توس��ط خود 
شریک و چه توسط وکیل حقوقی، حق دسترسی به 

اسناد ومدارک مربوط به شراکت را دارا می باشند. 
تنها ش��رط ب��رای اس��تفاده از وکیل این اس��ت که 
دسترسی وکیل و استفاده از اسناد و مدارک مربوطه 
موجب��ات ضرر و زیان را برای ط��رف تجاری فراهم 
نکند. این ماده از قانون اجباری اس��ت و تحت هیچ 
شرایطی نمی توان از آن اجتناب کرد و هرگونه بند 

و یا توافقی در این مورد بی اثر خواهد بود.

7. قطعنام��ه ها ب��ا اتف��اق آرای تمامی طرفهای 
شرکای سرمایه گذاری تصویب می شوند.

8. ش��رکتهای ثالث   تنها حق اعاده 
ب��ا ش��رکتی را دارا می باش��ند که با آن 
قراردادی منعق��د کرده اند و وارد معامله 
شده اند و نه شرکای سرمایه گذار.  بروز  
چنین عملکردی توسط هر یک از شرکا 
می تواند منجر به تغییر ماهیت سرمایه 
گذاری مشترک به شرکتی حقیقی شود و 
این گونه توافق ها بایستی با توافق طرفین 
ش��رکای س��رمایه گذاری و مس��ئولیت 
تمامی آنان انجام پذیرد . به عنوان نمونه 
ای از حالت ذکر ش��ده می توان شرکای 
س��رمایه گذار اپل و فلوکس را می توان 
ن��ام برد که در آن اتحاد این دو ش��رکت 
برای ساخت ماشین همگام با تلفن همراه 
برای عموم آشکار بود بنابراین شرکتهای 
ثالث در صورت توافق هر دو طرف می تواند 
وارد شراکت س��رمایه گذاری شوند. این 
مهم در مواردی که شرکت ثالت تنها وارد 
معامله با یکی از شرکتهای طرف قرارداد 

هم شود صادق است.

بدین وسیله الزم به ذکر است که دبی و ابوظبي 
از اماراتهایی به ش��مار می روند که به دلیل امکانات 
بیش��ترو روابط تجاري دوستانه تجارت را براي همه 
آس��انتر کرده اند .قانون سرمایه گذاري مشترک 
این امکان را براي طرفین ش�رکتها فراهم کرده 
اس�ت که در مورد مسائل مذکور تصمیم بهتري 
اتخاذ کنند به طور مثال درصد سهم سود یا ضرر, 
سرمایه گذاري توسط هر یک ازطرفین قرارداد و 
حتی نقش یا وظایفی ک�ه هر یک از طرفین ایفا 
م�ی کنند.  در واقع  قان��ون, انعطاف بذیری    قابل 
توجهي را   برای طرفین در سرما یه گذاري مشترک 
ارائه می دهد که همین موضوع رش��د و پیش��رفت 
تجارت جدید را در ام��ارات متحده عربي به دنبال 

داش��ته    اس��ت. 

حقوقی

Ref: Panicker Partners "Advocates & Legal Consultants"   /   نوشین رحمانی نژاد، عضو شورا و هیات تحریریه
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فلس��فه ای از مدیری��ت اس��ت معتقد بر 13

اینک��ه برای ایجاد انگی��زش در کارکنان باید 
در تم��ام زمانها انه��ا را در تاریکی نگه دارید 
با نگه داش��تن و حفظ کارمن��دان در تاریکی 
هر از چند گاهی اطالعات س��وخته ای به انها 

داده شود
و کارمندان را برای دس��تیابی به اطالعات 
و تصمیمات س��ازمان محدود می کند و یک 
س��ری اطالعات ناقص، ناصحیح کاماًل مبالغه 

آمیز را در بین آنان پخش می کند.

 این فلس��فه از مدیریت که هدفش برای 
ایجاد انگیزش بیش��تر در کارکنان است برای 
ع��دم انتقال اطالعات حس��اس ب��ه کارکنان 
اس��تفاده می ش��ود مثل تغییر سیاس��تهای 
س��ازمان که از اطالعات اساسی به شمار می 

رود.
حال ان که کس��ب و کارهای امروزی باید 
س��ریعاً مس��یر خود را تغییر دهند. ارتباطات 
و اطالعات، ابزارهاي ضروری نواوری، خدمت 
دهی خوب به مشتریان، پایداری باال و تغییر 
هستند و بایستی ازادانه جریان داشته باشند. 

در یک تحقیق س��ازمانی، در پاسخ به این 
پرسش که به منظور ارتقای محیط کار خود، 
دوست دارید شاهد چه کاري از سوی مدیران 
و ی��ا سرپرس��تان خود باش��ید؟ 69 درصد از 
پاسخگویان چنین اظهار داشته اند: ارتباطات 

بهتر. 
 

به ش��یوه های متعدد ارتباطات فکر کنید 
)تلفن هم��راه، اینترنت، ایمی��ل، پیجر و...(، 
ق��درت ما براي ارتباط بهبود یافته اس��ت اما 
برخ��الف آنچه که درس��ت به نظر مي رس��د 
کیفیت ارتباطات تنزل کرده است. به عبارت 
دیگ��ر، کمی��ت ابزارهای ارتباط��ی افزایش و 
کیفیت ارتباط کاهش یافته اس��ت. در س��ال 
1995، ش��رکت بوئینگ، زمان��ي که اتحادیه 
ماشین کاران، اعتصاب 69 روزه خود را علیه 
این شرکت آغاز کرد، درگیر دومین و طوالنی 
تری��ن اعتصاب علیه خود ش��د. این ش��رکت 
میلیونها دالر را از دس��ت داد و دردس��رهای 
خدمت به مش��تریان بزرگ )36 خط هوایي( 

را تجربه کرد.
 

بخش��ي از این مش��کل مربوط به این بود 
که زمانی که شرکت بوئینگ مشغول موعظه 
کارگروه��ی و بهره وری ب��ود برخی از کارها 
را ب��راي هزینه کمت��ر به پیمان��کاران فرعی 
واگ��ذار کرد. این قطع ارتباط بین انچه مدیران 
مي گفتن��د و انجام مي دادن��د به بروز تنش 
بین اتحادیه و ش��رکت منجر ش��د. رئیس و 
ش��رکت بوئین��گ تقصیر را بر گ��ردن فقدان 

فهم عواطف و احساسات کارگران و شکست در ارتباط 
شرکت با نیروی کار انداخت. او خاطرنشان کرد که بخشی 
از مشکل به دلیل عدم توانایی بوئینگ در ارتباط متقابل 
موثر پیرامون ما چه کردیم و چرا کردیم ایجاد شد. در 
 UNITED PRODUCT( س��ال 1998 ش��رکت
SERVICE)UPS نیز درگیر سرنوشت مشابهی 
گردید. با اعتصاب کارکنان، این ش��رکت بیش 
از 700 میلی��ون درامد خود را از دس��ت داد و 
اعتبار و اعتم��ادش نیز در بین کارکنان وفادار 
ش��رکت بر باد رفت. در ای��ن رابطه مدیر منابع 
انس��انی ش��رکت آتالنتا گفت: هیچ کس برنده 
نش��د. او خاطرنشان ساخت که می شد جلوی 
این اعتصاب را گرفت اگر UPS ارتباط بهتری 
را قب��ل و یا درحین مذاک��رات برقرار می کرد. 
UPS دو درس مه��م از ای��ن اعتصاب آموخت: 
اول اینک��ه کارکن��ان درک کامل��ی از مزایای 
کاری خ��ود قبل از اعتصاب نداش��تند، اگر انها 
در این مورد اطالع درستي داشتند شاید برخي 

از ابهاماتی که وجود داشت از بین می رفت.
به طوری ک��ه در توافق نهایی بین اتحادیه 
و مدیری��ت افزای��ش مزایای کارکن��ان به طور 
برجسته ای نس��بت به قبل از قرارداد افزایش 
نیاف��ت. دوم اینک��ه، UPS ض��رورت ارتباط 
درضمن فرایند مذاکرات را کم اهمیت تخمین 
زده بود. به منظور اجتناب از ابهام کارکنان که 
در جری��ان مذاکرات به س��رعت چرخش کرد، 
UPS افس��ار اطالعات را بی��ش از حد محکم 
کرد که یک اشتباه عمده ان را گشود. کارکنان 
می خواستند بدانند چه چیزی در جریان است 
و بسیاری از انها احساس کردند توسط مدیریت 
لو رفته و کارشان را از دست می دهند، فقدان 
اطالعات موجی از واپس زنی، خشم، رنجش و 

کاهش درامد را برای شرکت ایجاد کرد.
  

سازمان هایی با دسترسی باال و پایین
دو ن��وع اصل��ی از س��ازمانها وج��ود دارند. 
س��ازمانهایي با دسترسی باال و س��ازمانهای با 
دسترس��ی پایی��ن. ارتباط خوب، نش��انه تمام 
عیار س��ازمانی با پایداری باالس��ت که در قلب 
ان، ارتب��اط حدوداً در هم��ه جا وجود دارد. در 
سازمانهای با دسترس��ی پایین، جریان ارتباط 
محفوظ و محدود اس��ت.  درحقیقت، کارکنان 
خ��ود را در تاریک��ي مي یابند مث��ل قارچ، در 
حاش��ی��ه باریکی از ش��رح وظای��ف محدود و 
درجه بندی می ش��وند و در چارت س��ازمانی 
ق��رار مي گیرن��د. جای تعجب نیس��ت که در 
این س��ازمانها، بس��یاري از آنها به طور سلسله 
مراتب��ی با مش��کالت بزرگت��ری در واکنش با 
تغییر، نوس��انات نیازه��ای مش��تریان و روان 
ب��ودن محیطه��اي کاری م��درن مواج��ه می 
شوند. برعکس، در سازمانهایی با دسترسی باال 
اطالعات تا باالترین حد امکان اوج مي گیرد و همه 

مدیریت
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13 را ش��ریک می کند. افراد اطالعات بیشتری دارند و 

بنابراین، مي توانند س��ریعاً به نیازهای مشتریان و 
محیط پاسخ دهند. سازمانهای با دسترسی باال خود 

را به ارتباطات شفاف و باز متعهد مي دانند.

نشانه های سازمان هایی با دسترسی پایین
این سازمان ها دارای فرهنگ مبتني بر مقررات 
هس��تند. مدیریت بیش��تر بر قدرت تحمیل قوانین 
و مق��ررات تاکید دارد تا ح��ذف قوانین و مقررات 

غیرضروری.
در این سازمان ها تصمیم گیری متمرکز است و 

فرایند تصمیم گیری از باال به پایین است.

این سازمانها داراي سیستم هاي پاداشی هستند 
ک������ه تغییر و نوآوري را به حداقل مي رساند چرا 
که فقط مدیران باالي این س��ازمانها مسئول تغییر 
و تایید هر نوع قانون و مقررات هس��تند. س��رعت 
تصمیم گیری نیز کند است زیرا مسئولیت و قدرت 
تصمیم گیری از انهایی سلب شده که بیشترین نیاز 

را براي ان دارند.
در این سازمان ها در مقابل تغییر، مقاومت می شود. 
چنین س��ازمان های��ی خ��ود را در مقاب��ل تغییر 

محافظت م��ی کنند و فقط یک حادثه، یک تهدید 
یا یک بحران عمومي براي شروع تغییر کافي است.

در این س��ازمانها در بدترین شکل، از الیه هاي 
باال به پایین اینکه چه نقشهایی بایستی داده شود، 
با چه کس��انی باید صحبت شود و چه کسانی باید 
درگیر ش��وند، دیکته می ش��ود و باالخره اینکه در 
این س��ازمانها درج��ه تحصیلی مهمت��ر از نتایج و 

دستاوردهاست. 

هرگز نباید فرض کرد که کارکنان ش��ما انچه را 
که ش��ما فکر می کنید می دانند را در واقع 

می دانند.
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در سه ده گذشته بروز تحوالت گسترده در زمینه 
عل��وم کامپیوتر و ریاضیات، تغییرات عمده اي را در 
عرصه هاي متفاوت حیات بش��ري به دنبال داش��ته 
اس��ت و تحوالت ناش��ي از فناوري هاي اطالعات و 
ارتباط��ات موجب تغییرات گس��ترده اي در تمامي 
عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي و کسب و کار شده 
اس��ت بطوریکه که جهان امروز به س��رعت در حال 
تبدیل به یک جامعه بزرگ اطالعاتي و دانش محور 
اس��ت. با گسترش روز افزون اس��تفاده از اینترنت و 
فن��اوری های تلفن همراه ، داده های بزرگ بصورت 
نمایی در حال افزایش و رشد هستند و تخمین زده 
می شود که هرساعت حدود 1 تریلیون صفحه وبی 
ایجاد ش��ده و یک س��اعت ویدئو در سایت یوتیوپ 
بارگذاری شود. همینطور مطابق پژوهشهای مختلف 
انجام شده با بررسی این روند مشخص می شود که  
در حدود 90% داده های موجود در دنیا امروز ظرف 

دو سال گذشته ایجاد شده است. 

جهان امروز به س�رعت در حال تبدیل به یک 
جامعه بزرگ اطالعاتي و دانش محور است

از طرف دیگر توسعه سریع تجارت الکترونیکی و 
تراکنشهای برخط شرکتهای بسیاری را مجبور کرده 
اس��ت که معامالت برخط خ��ود را برای پیگیریهای 
بعدی ثبت و ذخیره نمایند بعنوان مثال شرکت وال 
م��ارت بیش از یک میلیون معامله در س��اعت انجام 
میده��د و پایگاه داده ایی با حجم 2,5 پتا بایت 2,5 
%115          در اختی��ار دارد ک��ه م��الک تصمیم 
گیریها و راهبردهای کلیدی این شرکت می باشد. 

ب�ازار خ�رده فروش�ی درک و  در 
استفاده صحیح از داده ها می تواند 

تا ۶۰% حاشیه سود را افزایش دهد.

در واقع داده های بزرگ 
برای  ابزاری  بعنوان  امروزه 
گش��ودن کلید ثروت برای 
باشند  شرکتها مطرح می 
و مطابق بررس��ی انجام 
ش��ده توس��ط شرکت 
س��ال   در  ماکین��زی 
2009  تحلیل درست 
و دقی��ق داده ه��ای 
س��االنه ی موجود در 

دنیا می تواند به تصمیم 
گیریه��ای منجر ش��ود ک��ه ارزش 

تج��اری ایجاد ش��ده از آن به بیش از 

300 میلیارد دالر در س��ال می رس��د. مثال در بازار 
خرده فروش��ی درک و اس��تفاده صحیح از داده ها 
م��ی تواند ت��ا 60% حاش��یه س��ود را افزایش دهد. 
بنابرای��ن امروز داده های بزرگ که در هر ش��رکت، 
هر صنف و هر کس��ب و کاری دیده می شود بعنوان 
دارایی راهبردی س��ازمان در نظر گرفته می شود و 
تحلیل و اس��تفاده درس��ت از آنها می تواند موجب  
بهبود مدیریت راهب��ردی ، افزایش عملکرد مالی و 
همینطور بهبود کارایی عملیاتی س��ازمان شود. در 
واقع تحلیل کس��ب کارو پ��ردازش منطقی داده ها  
نقش��ه راهی را تدوین میکن��د که دانش نهفته را به 
دانایی و خرد قابل استفاده 
در عمل تبدیل می کند.

 این رشد روز افزون داده ها 
نیازمند روشهای خودکار تجزیه 
و تحلیل می باش��د که توس��ط 
انجام  مبحث یادگیری ماش��ین 
میش��ود.  اولین تعریف یادگیری 
ماشین توس��ط آرتور ساموئل در 
س��ال 1959 ارائه شد که  از آن به 
عنوان زمین��ه ای برای مطالعه یاد 
شده است که کامپیوتر را بدون 
اینکه برنامه ریزی ش��ود برای 
یادگیری توانمند می س��ازد. 
البته برای یادگیري ماش��ین 

تعری��ف ه��اي متعددي دیگ��ری نیز ارائه ش��ده، از 
جمله این که یادگیري ماشین، توانایي کامپیوتر در 
آموختن از تجربیات گذش��ته و سوابق و انجام بهتر 
وظایف اس��ت. به عبارتي ب��راي انجام بهتر کارها در 
آینده از آنچه که در گذشته روی داده است استفاده 
میشود. در واقع یادگیري ماشین فرآیندی است که 
طي آن یک سیس��تم  رفتارش را در نتیجه استفاده 
از تجربی��ات گذش��ته و داده ه��ا تغییر مي دهد.  
ای��ن مفهوم با طراحي و توس��عه الگوریتم ها ارتباط 
نزدیک��ی دارد و به کامپیوترها ها اج��ازه مي دهد تا 
رفتارها را براس��اس داده هاي تجربي مثل داده هاي 
حس��گر یا پایگاه داده ها تکام��ل دهند و در واقع با 
افزایش داده ها بازدهی باالتری در وظیفه مورد نظر 

پیدا کند.

یادگیري ماش�ین فرآیندی اس�ت که طي آن 
یک سیس�تم  رفتارش را در نتیجه استفاده از 

تجربیات گذشته و داده ها تغییر مي دهد.

 گس��تره این وظیفه میتواند از تشخیص خودکار 
چهره ب��ا دیدن چن��د نمونه از چهره م��ورد نظر تا 
فراگیری ش��یوه گام برداری ب��رای روباتهای دوپا با 

دریافت سیگنال پاداش و تنبیه باشد. 
عدم قطعیت در دنیای کس��ب و کار به اش��کال 
مختلف��ی وج��ود دارد از جمل��ه اینکه با دانس��تن 
اطالع��ات موجود بهترین پیش بینی ما از آینده چه 

MAPS
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13 خواهد بود ؟ بهترین مدل برای توضیح و تفسیر داده 

ها کدام اس��ت ؟ چه اقداماتی را باید انجام دهیم تا 
موفق باشیم ؟

در عمل یادگیری ماش��ین را به عنوان مجموعه 
ای از روش ه��ای تعریف می کنیم که می توانند به 
طور خودکار الگوهای موجود در داده ها را تشخیص 
دهند و س��پس با اس��تفاده از الگوهای کشف برای 
پیش بینی داده ها در آینده یا به انجام انواع دیگری 
از تصمیم گیری تحت شرایط عدم قطعیت بپردازند 
مانن��د اینکه چگونه برنامه ری��زی کنیم تا اطالعات 

بیشتری را جمع آوری کنیم.
 ت��ام میچ��ل در س��ال 1998 تعریف��ی جامع و 
تخصصی از یادگیری ماش��ین ارائه داد به اینصورت 
که یک برنامه کامپیوتری گفته می ش��ود که ضمن 
انجام وظیفه T در حال یادگیری از تجربه E می باشد 
و کارای��ی  P  این برنام��ه در انجام وظیفه T در اثر 
مرور زمان و تک��رار تجربه بهبود می یابد. به منظور 
درک این تعریف فرض کنید که ش��ما یک نرم افزار 
ب��ر روی برنام��ه ی دریافت ایمیل خ��ود به منظور 
فیلت��ر کردن هرزنامه نصب ک��رده اید. این نرم افزار 

با بررسی ایمیلهای دریافت شده ، ایمیلهای خوانده 
ش��ده و ارسال ش��ده و همینطور ایمیلهایی که شما 
بعنوان هرزنامه مش��خص ک��رده اید تالش می کند 
که با گذش��ت زمان و کس��ب تجربه بیشتر و دیدن 
ایمیلهای بیش��تری که بین شما و دوستان شما رد 
و بدل می ش��ود کارایی خ��ود را افزایش داده تا در 
نهایت بتوان��د ایمیل های هرز را با دقت بیش��تری 
فیلتر نماید. در این مثال دس��ته بندی و جدا کردن 
هرزنام��ه های بعنوان وظیفه مش��خص می ش��ود و 

تعداد ایمی��ل هایی که به درس��تی بعنوان هرزنامه 
تشخیص داده شده اند بعنوان کارایی و بررسی رفتار 
ش��ما در ارس��ال و دریافت و جدا ک��ردن ایمیل ها 
بعنوان تجربه مطرح می باش��د. اگ��ر بخواهیم بطور 
دقیق تر به این فرآیند نگاه کنیم متوجه می ش��ویم 
ک��ه در تش��خیص هرزنامه ها شناس��ایی یک کلمه 
ممکن اس��ت به تنهایی کافی نباشد بلکه شناسایی 
مجموع��ه ایی از کلم��ات در کن��ار یکدیگر و طول 
جم��الت و حج��م ، محتوا و حت��ی آدرس ایمیل و 
س��ابقه مکاتبه با این آدرس ایمیل در کنار یکدیگر 
پارامترهایی هس��تند که به تشخیص هرزنامه کمک 
می کنند. و این دقیقا کاری است که یادگیری ماشین انجام 
م��ی دهد و با در کنار یکدیگ��ر قرار دادن داده های 
خ��ام ایمیل ش��امل کلمات، محتوا، حجم و س��ابقه 
و اعم��ال الگوریتمهای هوش��مند بص��ورت خودکار 
هرزنامه را تشخیص می دهد و در طول زمان کارایی 

خود را بهبود می بخشد. 

برنامه کاربردی سیری )Siri( که در تلفن همراه 
آیف��ون  4S  عرض��ه می ش��ود را می ت��وان بعنوان 
تبلوری از بکارگیری الگوریتم های یادگیری ماشین 

در زندگی روزمره مطرح نمود. . س��یری یک برنامه 
هوش��مند اس��ت که برای پاس��خ دادن به سواالت، 
پیش��نهاد دادن و انجام بعض��ی از خدمات و فرامین 
صوت��ی بکار می رود به این ترتیب که کاربر با برنامه 
صحب��ت میکن��د و برنامه جواب کارب��ر را می دهد. 
سیس��تمي که س��یري از آن بهره میبرد، در واقع از 
فناوری درک زبان طبیعي، درک ماش��ین، استدالل 
ش��هودي و احتمالي، اس��تخراج دانش و همینطور 
سرویس��هاي وب در یک الگوریتم یادگیری ماشین 

اس��تفاده می کند و برای یافتن و استخراج اطالعات 
م��ورد نیاز کارب��ر از اینترنت و ش��بکه موبایل براي 

ارتباط با پایگاه داده هاي اپل بهره مي برد.

س�یری یک برنامه هوش�مند قاب�ل نصب در 
آیفون ۴S اس�ت که از الگوریتم های یادگیری 

استفاده می کند.
 سیری با استفاده از الگوریتمهاي تشخیص صوت،  
ص��داي کارب��ر را در یکي از گویش��ها و لهجه هایي 
ک��ه مي شناس��د، طبقه بندي کند و  ب��ه این ترتیب 
س��یري با هر بار صحب��ت، صداي صاحب��ش را بهتر 
تشخیص میدهد. در هنگام یادگیری سیري مي تواند 
رابطه هاي افراد دفترچه تلفن گوشي را نیز شناسایي 
کند. براي مثال اولین باري که از س��یري بخواهیم به 
مادرمان  زنگ بزند از ما مي پرس��د » مادر شما کدام 
فرد اس��ت؟« با دریافت جواب، س��یري اطالعات را در 
دفترچه تلفن دس��تگاه ذخیره و به این ترتیب رابطه ها 
و خویش��اوندان نزدیک کاربر را به خاطر مي س��پارد. 
البته فرآیند یادگیری و استفاده از سیری همانطور که 
کاربران آیفون مش��اهده کرده اند در ابتدا بسیار کند و 
زمان بر می باش��د و بتدریج برنامه سیری با یادگیری 

کارایی خود را بهبود می بخشد و درخواستهای کاربر را 
با خطای کمتری انجام می دهد. 

الگوریتم هایی که در یادگیری ماش��ین بکار برده می 
شوند به سه دسته اصلی یادگیری با نظارت یا با ناظر، 
یادگی��ری بی نظارت یا بی ناظر  و یادگیری تقویتی یا 
یادگیری با ارزیابی  تقسیم می شوند که به آنها مدلهای 
یادگیری گفته می شود که در مقاله های آینده آنها را 

با مثالهای کاربردی شرح خواهیم داد. 
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یکی از الگوهایی که از اواخر قرن بیستم 13

تاکنون در چارچوب انواع ساختارهای رشد 
و توسعه صنعتی در کشورهای جهان تجربه 
شده است، تشکیل و ارتقاء بنگاه های کوچک 
و متوسط می باش��د. بنگاه های کوچک و 
متوس��ط، در اکثر کشورها به عنوان عناصر 
مهم در پیشرفت های اقتصادی- اجتماعی 

شناخته شده اند.

 این بنگاه ها خصوصاً در ایجاد فرصت های 
شغلی با س��رمایه گذاری های پائین، توسعه 
ه��ای منطقه ای، توس��عه های س��ازمانی 
ش��رکتهای متکی ب��ر اص��ول تکنولوژی، 
ن��وآوری محص��والت و ایج��اد روش های 
نوی��ن، اهمیت بس��زایی دارن��د. این بنگاه 
ه��ای اقتصادی علی رغم آنکه به س��رمایه 
گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری 
داش��ته و درایجاد اش��تغال، ایجاد بس��تر 
مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش 
صادرات این کش��ورها، نقش مهمی دارند. 
در بسیاری از کشورها این بنگاه ها، تامین 
کنندگان اصلی مشاغل جدید، مهد تحول 
و نوآوری و پیش��رو در اب��داع فناوری های 

جدید بوده اند. 

ام��ا هم اکنون به دلیل تحوالت جهانی 
در ح��وزه بازاریاب��ی و ع��دم توانای��ی این 
شرکت ها برای سرمایه گذاری های بزرگ 
در فعالیت های بازاریابی، بررس��ی و پیاده 
سازی راهکارهای بازاریابی اینترنتی، بسیار 

مقرون به صرفه تر به نظر می رسد.

یک موضوع بس��یار مهم و قابل بررسی 
در مورد کس��ب و کارهای کوچک در این 
اس��ت که طی چند سال اخیر، تعداد زنانی 
که مدیریت کس��ب و کاره��ای کوچک بر 
عهده آنها است رش��د چشم گیری داشته 

است.

بررس��ی های متع��دد از نطقه نظرها و 
دی��دگاه های متفاوت، ب��ر این موضوع که 
زن��ان در کاره��ای خالقان��ه و کارآفرینی، 
همیش��ه جایگاه ویژه ای داشته اند، تاکید 
کرده و به همین دلیل، آنها برای راه اندازی 
و مدیری��ت کس��ب و کارهای متوس��ط و 
کوچک، همیشه کاندیدهای بسیار مناسبی 

هستند.

چنانچ��ه مطالع��ه مختص��ری در مورد 
بزرگ ترین و مط��رح ترین کارآفرینان در 
فض��ای دیجیتال انجام دهید، خواهید دید 
که نام زنان بس��یار موف��ق و مطرحی، در 

باالی لیست قرار دارد.
 

هرچند برخی بر این باور هس��تند که 
این موضوع ربطی به جنسیت افراد ندارد 
ولی مطالعات متعددی حاکی از این است 
ک��ه زنان دارای پتانس��یل ه��ای خاصی 
هس��تند که به آنها در موفقیت در حیطه 
کارآفرین��ی و مدیریت کس��ب و کارهای 
متوس��ط و کوچک، مخصوص��ا در فضای 

آنالین، کمک می کنند.

ادام��ه مطلب را با ی��ک مثال قابل لمس 
پیش می بریم. خانم رحمانی صاحب یک 
کافی شاپ کوچک اما مشهور در یکی از 
نقاط خوب شهر اس��ت. همانند بسیاری 
از صاحب��ان کس��ب و کاره��ای کوچک، 
روی��ای خانم رحمانی نی��ز آمیخته ای از 
اهداف تجاری و خواس��ته های ش��خصی 
نظیر افتتاح دومین شعبه کافی شاپ، سر 
وسامان دادن به لیست مشتریان، تهیه و 
ارسال یک خبرنامه اختصاصی و افزایش 

رضایت مشتری و فروش بیشتر است.

ش��ما هم احتم��اال رویاهای��ی دارید، 
رویاهایی که شاید دقیقا همانند رویاهای 
خانم رحمانی نباش��ند اما اهداف کسب و 
کار شما و آرزوهای شخصیتان را منعکس 

می کنند. 

حال اگر ارائه دهن��ده کاال یا خدمت 
هس��تید، احتماال با این چالش نیز روبرو 
ش��ده ای��د که چط��ور به ش��کل موثری 
فعالی��ت های بازاریابی خ��ود را مدیریت 
کنی��د و کارآتری��ن و مق��رون ب��ه صرفه 
ترین مسیر را برای جذب و حفظ و رشد 

مشتریان خود بیابید.
احتم��ال دارد حت��ی در ای��ن لحظه 
نس��بت به توانایی خود ب��رای راه اندازی 
ی��ک کس��ب و کار موفق دچار ش��ک و 
تردی��د ش��ده باش��ید. این ی��ک چالش 
کامال مش��ترک برای بسیاری از صاحبان 
کسب و کارهای کوچک است. آنها زمان 
و پول خ��ود را برای جل��ب توجه مردم 
هزینه می کنند اما دارای یک استراتژی 
مش��خص برای تبدیل مخاطبان بالقوه به 

بالفعل و حفظ مشتریان خود نیستند. 

حتی پیش��نهادات تجاری که در وب 
سایت های خودشان دریافت میکنند، به طور 
موثری بررس��ی و پاس��خ داده نمیش��ود. 
پیامهایی که ممکن است درآینده تبدیل 
ب��ه فروش ش��وند، ب��ه راحتی به دس��ت 
فراموش��ی سپرده می شوند. حتی فرصت 
تعام��ل مجدد با مش��تریان فعلی خود را 
نیز برای معامالت جدید و تازه از دس��ت 

میدهند.

فن آوری اطالعات
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13 به عنوان یک مثال کامال قابل لمس، خود ش��ما 

به عنوان یک مش��تری یکی از رستوران های ایرانی 
در امارات، حاضر هستید این ریسک را انجام دهید و 
وارد وب سایت آن رستوران )اگر وب سایتی داشته 
باش��د( شده و از طریق پس��ت الکترونیک، سفارش 
غذا ب��رای مهمان های خود بدهی��د و بعد با خیال 
آسوده منتظر بمانید تا غذای شما سر ساعت، درب 

منزل شما تحویل داده شود؟ من که چنین ریسکی 
را هرگز مرتکب نخواهم ش��د! حتی رستوران هایی 
که دارای بودجه های تبلیغاتی هنگفتی هس��تند و 
در رس��انه های مختلف هر روز تبلیغات می کنند، 
کمترین اهمیتی به وب س��ایت کس��ب و کار خود 

نمی دهند.
با این وجود، تبدیل همه این ایده ها و استراتژی ها به 
 )Marketing Plan( یک طرح و برنام��ه بازاریابی
یکپارچه، که مناس��ب کسب و کار ش��ما باشد کار 
دشواری است ولی نمی توان اهمیت وجود یک طرح 
بازاریابی، برای تعیین محدوده  فعالیت های کسب و 
کار خود را نادیده بگیرید. یک طرح بازاریابی که روی 
آن خوب فکر شده باشد پایه و اساس جذب و حفظ 

مشتریان راضی در هر کسب و کاری خواهد بود.

حال ممکن است وسوس��ه پیمودن آسانترین و 
س��اده ترین راه در ذهن ش��ما ایجاد شود. این کار 
فقط س��بب از دس��ت رفتن فرصت ها و هدر رفتن 
زمان و از دس��ت دادن س��رمایه و درآمدتان خواهد 
گردید. موفقی��ت در فضای آنالین نی��از به زمان و 
صب��ر دارد. و دقیق��ا همین جا اس��ت که یک مدیر 
کس��ب و کار متوس��ط و کوچک باید درست عمل 
کند. این که ما فکر کنیم فعال بازار مناس��بی داریم 
و تعدادی مشتری دائمی، چرخه روزانه کسب و کار ما 
را م��ی گردانند و فعال دس��ت نگه داریم تا در آینده 
فعالیت های آنالین خود را شروع کنیم، بزرگ ترین 

اشتباه یک مدیر است.

بنابراین، وجود یک طرح بازاریابی خوب در کلیه 
کسب و کارها، امری ضروری بوده و نیازمند زمان و 

تالش برای توسعه و پیاده سازی است ولی نتیجه و 
حاصل آن بسیار ارزشمند و چشم گیر خواهد بود.

سیکل زندگی مش�تریان در کسب و کارهای 
کوچک

سیکل زندگی مش��تریان، راهنمای خوبی برای 
کس��ب و کارهایی اس��ت که به دنبال یک راه ساده 

برای طراحی برنامه بازاریابی خود می باشند. نیازی 
هم به اس��تفاده از کتاب یا کارگاه های گران قیمت 
ی��ا حتی ف��رم های پیچی��ده و تجارب ب��زرگ و یا 

استعدادهای خاص فروشندگی نیست.

تنه��ا کافی اس��ت 7 گام ذیل را ک��ه چارچوب 
توسعه فروش و بازاریابی شرکت شما را تشکیل 

میدهند، طی کنید. این 7 گام که بر اس��اس 
تج��ارب متخصصین ش��رکت صاحب نامی، 
تحلیل و پیاده سازی شده، تاکنون به رشد 
هزاران کس��ب و کار کوچک کمک نموده 

است.

در واقع، نگرش��ی جدید در عرصه 
بازاریاب��ی ش��کل گرفت��ه و به س��رعت 
در حال گس��ترش اس��ت که بر آن نام 

"Inbound Marketing" گذاشته 
اند و من آن را به "بازاریابی جاذبه 

ای"  ترجم��ه ک��رده ام. این 
ترجم��ه ب��رای اولی��ن بار و 
انحص��ارا توس��ط م��ن ارائه 
شده و به نظر خودم بهترین 

و نزدیکتری��ن مفهوم به کلمه 
التین آن را می رساند. این نگرش 

در بازاریاب��ی توس��ط ش��رکت 
معظم HubSpot ارائه شده 
اس��ت و راه گشای بسیاری 
از مش��کالت بازاریاب��ی در 

فضای آنالین می باشد.
زنان که معموال دارای 

مس��ئولیت های متعددی در زندگی هستند، با ایده 
گرفت��ن از این مطالب و طراح��ی یک چرخه کامل 
مش��تریان کس��ب و کار خود، ق��ادر خواهند بود تا 
زمان های خود را بهت��ر مدیریت کرده و با کیفیت 

و سرعت بیشتری، به اهداف تجاری خود برسند.
ش��کل زیر، نمای کلی چرخه زندگی مش��تریان 
هر کسب و کاری، مبنی بر ایده بازاریابی جاذبه ای 

را نمایش میدهد.
 

در طرح فوق که از چپ به راس��ت باید بررس��ی 
ش��ود، مراحل زیر در چرخه تکامل مش��تری های 

تجارت شما وجود دارد:

1- جذب ترافیک. باید توجه داشته باشید که در 
بررسی عوامل موفقیت یا شکست هر کسب و کاری، 
فرمول ها و پارامترهای مختلفی مورد بررسی قرار می 
گیرند که به جرات می توان گفت که تعداد مخاطبین 
ی��ک کس��ب و کار، همیش��ه در تمام��ی فرمول ها، 
بیشترین تاثیر را داشته و از مهمترین عوامل موفقیت 
یا شکست یک کس��ب و کار است. شما و خدمات و 
محصوالت ش��ما هرچقدر هم که خوب باشند، بدون 
وجود متقاضی، موفقیت ش��ما حاصل نخواهد ش��د. 
پس یکی از مهمترین فعالیتهای هر کس��ب و کاری، 
جذب مخاطب و ترافیک بیش��تر باید باش��د. شما 
می توانید از طریق بس��یاری روش ها و ابزار آنالین، 
مثل ش��بکه ه��ای اجتماعی، موتورهای جس��تجو، 
بازاریاب��ی محتوای��ی )Content Marketing( و 
غیره، ترافیک چش��م گیری برای وب س��ایت خود 

ه��م  ا نمایید.              فر
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2- از حج��م ترافیک دریافتی 13

و تع��داد مخاطبین، درصد کمی، 
 )Lead( تبدیل به مخاطب بالقوه
می شوند. یعنی شما هرچقدر هم 
ک��ه ت��الش کنید، تنه��ا 7 تا 10 
درصد از کسانی که به وب سایت 
ش��ما وارد می ش��وند یا پیام های 
تبلیغاتی شما را دریافت می کنند، 
واقعا به محصوالت و خدمات شما 
عالق��ه یا نی��از دارن��د و مخاطب 
واقعی ش��ما هستند. این ها همان 
کسانی هس��تند که احتمال دارد 
در خبرنامه وب س��ایت ش��ما هم 

عضو شوند.

3- در گام س��وم، از این تعداد 
مخاطبی��ن بالق��وه باید حس��ابی 
پذیرایی کنید، به آنها رس��یدگی 
کنی��د و خالصه اینکه باید به آنها 
خوب توجه کنید. این مخاطبین، 
بسیار ارزش��مند و در عین حال، 
فرار هستند. وسواسی که معموال 
اکثر زنان در پذیرایی از مخاطبین 
خ��ود دارند، در ای��ن جا به کمک 
آنه��ا آمده و در ای��ن گام، همواره 
موفق تر از مردان عمل می کنند.

4- تمام تالش خود را که صرف 
کنید، از این تعداد مخاطب بالقوه، 
تنها بخشی حدود 1 تا 3 درصد، از 
شما خرید خواهند کرد. یک حساب 

سر انگشتی کنید. با همه تالشی که 
ب��ه خرج می دهید، اگر ش��ما 1000 

نفر بازدید کننده از وب س��ایت فروش 
محصوالت خانگی خود داش��ته باشید، 

تنها 10 نفر از ش��ما خرید خواهند کرد. 
پس خود را آماده روزهای سختی کنید که 

احساس س��رخوردگی و یا حتی شکست بر 
شما غلبه خواهد کرد.

5- وظیفه شما از این مرحله، بسیار حساس 
تر شده و باید با روشهای مختلف، این مشتری ها 

را راضی نگاه دارید. آنها از شما توقع دارند در مقابل 
اعتمادی که به ش��ما ک��رده و خدمات و محصوالت 
ش��ما را خریداری کرده اند، حسابی مورد توجه شما 
قرار بگیرند. این وظیفه ش��ما است که نیازهای آنها 
را شناخته و سعی در راضی نگاه داشتن آنها کنید.

6- اگر آنها از اولین خرید خود از ش��ما رضایت 
کامل داشته باشند، حاضر خواهند شد تا برای سایر 
خدمات و محصوالت مکملی که ارائه می کنید، پول 
خرج کنند. ش��ما باید با هنرمندی، بتوانید برای هر 
محص��ول یا خدمتی که دارید، خدمات و محصوالت 
مکم��ل را تعریف کنید و آنها را به مش��تریان فعلی 

خود، پیشنهاد دهید.

ثم��ر  ب��ه  اوج  نشس��تن تم��ام زحمات 7- 
ش��ما زمانی است که یک مشتری راضی، خدمات و 
محصوالت شما را به سایرین، پیشنهاد دهد. اگر این 
مرحله در چرخه تکامل مش��تری های ش��ما اتفاق 
بیافت��د، باید به خودتان تبری��ک بگویید و مطمئن 
باش��ید که راهی که رفته اید درس��ت بوده و همین 
راه را با جدیت ادامه دهید و ش��اهد موفقیت بیشتر 

خود باشید.

با اس��تفاده از س��یکل زندگی 
مشتریان به شکل جامع، شما قادر 
خواهی��د بود یک برنام��ه بازاریابی 
را برای کس��ب و کار خود طراحی 
کنید. طرح و برنامهای که کس��ب 
و کار ش��ما را رش��د دهد، س��بب 
مدیریت هوش��مندانه تر پیام های 
تجاری شود، نرخ تبدیل مشتریان 
بالق��وه را به بالفعل ب��اال برده و در 
نهایت سبب افزایش فروش و سود 
بیش��تر ش��ود. حال ش��ما اهمیت 
ایجاد ی��ک برنامه یا طرح بازاریابی 

ساختاریافته را درک نموده اید.

البته توجه داش��ته باشید که هر 
گام در اجرای طرح بازاریابی شما باید 
با حوصله و دقت پیاده س��ازی شود. 
عجل��ه کردن در ای��ن کارها، به هیچ 

وجه نتیجه خوبی نخواهد داشت.

تمام مراحل فوق به نوبه خود 
بس��یار مهم هستند و جابجایی یا 
حذف هری��ک از آنه��ا، حتما در 
موفقیت ش��ما تاثیر منفی خواهد 
داش��ت. به عنوان مثال، گام سوم 
در چرخ��ه فوق را در نظر بگیرید. 
در این گام، بر اساس همه تالش های 
در  مخاطبین،  از  تع��دادی  ش��ما، 
خبرنام��ه وب س��ایت ش��ما ثب��ت 
نام��ه کرده اند. این اف��راد حتما به 
دلی��ل عالق��ه و نیاز ب��ه محصوالت 
و خدمات ش��ما  حاضر ش��ده اند تا 
آدرس پس��ت الکترونیک خودشان را 
در اختیار ش��ما ق��رار دهند پس توقع 
دارند تا شما هم قدر این اعتماد آنها را 
بدانید. در گام س��وم شما باید بر اساس 
یک برنامه زمان بندی مشخص، این افراد 
را با ارس��ال خبرنامه های الکترونیکی، در 
جری��ان آخری��ن تحوالت کس��ب و کار خود 
ق��رار دهید. برای آنها معرفی محصوالت جدید 
را بفرس��تید. از موفقی��ت س��ایر مش��تریان در 
اس��تفاده از خدمات ش��ما، تعریف کنید. اطالعات 
مفید و آموزنده در مورد صنعت کس��ب و کارتان 
برایشان ارسال کنید، انواع تخفیف ها و پیشنهاد های 
جذاب برایش��ان بفرستید و این حرکت باید مرتب 
و دقیق و س��ر وقت انجام ش��ود. کافی است شما 
ای��ن فرایند را نادیده بگیرید و ش��اهد باش��ید که 
این افراد چگونه مانند برگ های خزانی، از لیست 

ش��ما خارج خواهند ش��د.

پ��س ب��ه اهمیت رعای��ت همه م��وارد در این 
چرخ��ه دقت کنید و ب��ا حوصل��ه و برنامه ریزی، 
در جهت رش��د و ارتقاء کسب و کار کوچک خود، 

پی��ش     بروی��د.

فن آوری اطالعات
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اجتماعی

متخص�ص  جوان�ان  کارگ�روه 
شورای بازرگانی ایرانیان در ادامه 
نشس�ت های ماهانه خود با عنوان 
" انتقال تجربه های موفق، این بار 
میزبان مردی خوش�نام و موفق با 
بیش از ۶۰ س�ال تجربه ارزش�مند 
ش�رکتهای  مدیری�ت  عرص�ه  در 
چند ملیتی در کشورهای مختلف 
جه�ان طی س�الیان  گذش�ته بود. 
صاحب اندیش�ه ای که نه تنها گذر 
زم�ان از انرژی و عالقه او برای تولید 
و کار نکاس�ته بلک�ه گن�ج تجربه، 
اندوخته ای گرانقدر ب�رای اجرای 
طرحهای فراوانی که در ذهن دارد 

فراهم آورده است.

منوچهر هوش�مند نامی آش�نا 
ب�رای متخصص�ان صنع�ت رنگ و 
رزی�ن در ایران اس�ت، چونانکه او 
را پدر صنعت رنگ ایران می نامند 
و امروز نیز تالش�های گسترده ای 
را در عرصه فرهنگ و پاسداش�ت 
از می�راث فرهنگی ایرانی�ان آغاز 
نموده اس�ت. حضور طوالنی مدت 
آقای هوش�مند بعنوان عضو شورا ، 
فرصت مغتنمی را برای نشس�ت و 
گپ و گفت میان جوانان متخصص 
ش�ورای بازرگانی ایرانیان و ایشان 
و  پرس�ش  جلس�ۀ  آورد.  فراه�م 
پاس�خی که م�ی تواند رهگش�ای 
توسعۀ کسب و کار برای بسیاری از 
جوانان کارآفرین عضو شورا باشد.

تهیه کننده: ایمان ارجمندی، عضو شورا و هیات تحریریه

گزارش جلسۀ پرسش و پاسخ کارگروه 

جوانان شورا با منوچهر هوشمند پدر 

صنعت رنگ و ر زین ایران
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13 من عالقه دارم کار کنم. دوست دارم تولید کنم. 

حاال به احتی��اج مالی کار ندارم که چقدر برای کار 
کردن احتیاج مطرح هس��ت یا نیس��ت. زندگی که 
انس��ان در آن کار نکن��د، یعنی هی��چ کاری نکند، 
خسته کننده اس��ت. مغز انسان باید فعالیت داشته 
باش��د. من هدفم همواره این بوده و می خواس��تم 
در مس��یر کار و تولید باشم. نمی خواستم هیچگاه 
از تولید و کار فارغ ش��وم. هدف م��ن از راه اندازی 
شرکت در س��ن 65 سالگی در دبی هم این مطلب 
ب��ود. و امروز هم س��خت مش��غول هس��تم و هیچ 
احساس پیری یا بازنشستگی نمی کنم. تنها گاهی 
زانوهایم به من می گویند که کمی باید آرام بگیرم. 

بقیه چیزها مرتب است.

مطال��ب فوق آغ��از صحبتهای آقای هوش��مند 
مدیر شرکت RESSER.است. مردی پر توان که..

امسال 82 سالگی خود را جشن می گیرد.

ایش��ان در آغاز جلس��ه با تبریک ب��ه کار  گروه 
جوانان متخصص ش��ورا با ذکر خاط��ره ای گفتند: 
10 یا 9 س��ال پیش در همین مکان در جلس��ه ای 
بعنوان پیشنهاد برای بهبود وضعیت IBC خواستار 
 IBC حضور هرچه بیش��تر جوان��ان در برنامه های
ش��دم. معتقد بودم جوانانی که با ش��ورا در تماس 
باشند، اعضای آینده IBC خواهند بود. خوشبختانه 
می بینم که بعد از 10 س��ال این موضوع راه افتاده 
و ضمن تبریک به ش��ما آرزوی ت��داوم و ادامه این 

فعالیت ها را دارم.

ترجیح من برای جلسه امروز این است که خیلی 
خودمانی و رو در رو با هم صحبت کنیم. شما می توانید 
هر س��ؤالی را که دارید از من بپرسید و من از روی 
تجربه هایم پاس��خ خواهم داد. من ترجیح می دهم 
که یک دیالوگ داش��ته باش��م و نه یک سخنرانی 
که من طی 80 س��ال گذش��ته چه کرده ام. ارزش 
آنجاست که ش��ما بتوانید قسمتهایی از زندگی من 
که برای زندگی و کسب و کار شما هم مفید است،   
بکاوید و راه��کاری برای زندگی خود در آن بیابید. 
ش��ما خودتان می توانید با کنجکاوی و آزادی خود 
ه��ر چیز را که الزم دارید، پیدا کنید، چه در موارد 

شخصی چه حوزه کسب و کار.
کوتاه س��خن اینکه من در ته��ران به دنیا آمدم 
و تحصی��الت اولیه خود را در کال��ج البرز به پایان 
رس��اندم. دانش��گاه برکل��ی کالیفرنیا ب��رای مقطع 
لیسانس و USC را برای تحصیالت تکمیلی تجربه 
ک��ردم. در همان مقطع هم مش��غول کار و زندگی 
بودم و متأهل و صاحب فرزند. مس��یر زندگی مرا به 
ممال��ک و مکانهای  بس��یار متنوعی در جهان برده 
است. خوشبختانه شرکتهایی را به من دادند تا آنها 
را اداره کن��م و بع��د هم چند واحد کس��ب و کار و 
شرکت را خودم تأس��یس و راه اندازی کردم. هنوز 
تصمیم نگرفته ام  تا بازنشس��ته شوم و هنوز با مغز 

و ذهن خودم کار دارم.

وی در پاس��خ به س��ؤال یکی 
از جوان��ان حاض��ر که از ایش��ان 
مهمترین داش��ته و دارائیش��ان را 

جویا شد، گفتند:
مهمترین دارایی من در زندگی 
آن اس��ت که من خودم، خودم را 
هم��واره  ب��اور داش��ته ام . به نظر 
م��ن نکت��ه مه��م در موفقیت هر 
پروژه ای آن اس��ت که کس��ی که 
م��ی خواهد پ��روژه را انجام دهد ، 
با ذه��ن و دل و قلب و وجود خود  
باور داش��ته باش��د که م��ی تواند 
پروژه را انجام بدهد. اگر خود شما 
خودتان را قبول نداشته باشید چطور 
می خواهید دیگران به ش��ما امید 
داش��ته باشند که می توانید کار را 
انج��ام دهید. این ام��ر یک قدرت 
بس��یار بزرگی به شخص می دهد 
ک��ه نمی دانم چطور مطرح کنم تا 
بتوانم همۀ موضوع را مطرح کرده 
باش��م. با یک مثال برایتان توضیح 

می دهم.

هنگام��ی که م��ن در فیلیپین 
بودم، ش��ش یا هفت م��اه پس از 
آغاز به کار من، یک حریق و آتش 
سوزی بس��یار عظیمی در کارخانه 
رخ داد ک��ه تم��ام کارخانه و مواد 
اولیه و مواد تولید ش��ده و فرمول 
های ش��یمیایی و  ماش��ین آالت 
و هم��ه چی و همه چی س��وخت.  
72ساعت آتش سوزی ادامه داشت 
و حتی سقف کارخانه هم سوخته 
ب��ود. من بعن��وان مدی��ر کارخانه 
تصمی��م گرفت��م که این ش��رکت 
باید کار کند و نمی خواس��تم همه 
چی��ز را رها کنم. چه��ار، پنج روز 
ط��ول کش��ید تا خاکس��تر و آهن 
پاره های کارخانه را جمع کردیم. 
چادر گرفتیم و وسط کارخانه یک 
چادر بس��یار بزرگی زدیم و دفتر و 
آزمایش��گاه و کارخانه و همه چیز 

زیر چادر آغاز به کار کردند.

روز پنج��م کار را آغ��از کردیم 
حتی بدون فرمول ها. چون فرمول 
ها را خودم درس��ت ک��رده بودم ، 
دوب��اره آنها را به دس��ت آوردم و با 
درخواست مواداولیه از شرکت های 
هم��کار، تولی��د کارخانه را ش��روع 
کردیم و حتی همان سال یک سود 
اندکی هم از تولید کارخانه بجاماند. 
من این داس��تان را بطور کامل در 

کتابی که در حال نگارش آن هستم 
توضی��ح مفص��ل داده ام و خواهید 

خواند.
موض��وع اینجاس��ت ک��ه اگ��ر 
من خ��ودم را باور نداش��تم امکان 
نداش��ت کارخانه ای ک��ه از لحاظ 
مالی، تکنول��وژی و مدیریت کاماًل 
س��وخته است را دوباره راه انداخت 
و بتوانید ثابت کنید که هنوز زنده 
است. فقط باید با یک باور عجیبی 
در وج��ود خودتان این کار را انجام 
دهید. م��ردم فکر م��ی کردند من 
دیوان��ه ام که می خواه��م تولید را 
آغاز کنم ولی شد. من از این نمونه 
ها پنج شش تایی دارم و همگی بر 
ای��ن اصل مبتنی بود که من خودم 
را باور داش��تم. اما دقت کنید این 
باور به تنهایی کافی نیس��ت. بلکه 
توانایی کار کردن بسیار سخت هم 
الزم اس��ت. یعن��ی روزی 15 -16 
ساعت کار بی وقفه.  بدن شما باید 
این حجم کار را بکش��د و بدن شما 
بای��د بتواند این مقاومت را داش��ته 

باشد.
شما خودتان را باور کنید، زمینه 
کاری خودتان را به خوبی بشناسید 
تا با پش��توانه قابل قبول اظهار نظر 
کنید. سخت کار کنید و در کار خود 
صادق  باشید. اینها را بگذارید روی 
همدیگر و با هم بکار ببندید. من به 
شما قول می دهم که موفق خواهید 

شد.

پدر صنع��ت رنگ و رزین ایران 
در پاس��خ به س��ؤالی که ، شما در 
ابتدای تحصیل خود رشته پزشکی 
را انتخاب کرده بودید ولی ش��رایط 
تحصی��ل در ای��ن رش��ته فراه��م 
نش��دو به تحصیل در رشتۀ شیمی 
پرداختی��د . آی��ا توانایی ش��ما در 
صنعت ش��یمیایی بود و یا پزشکی 
و نگاه شما به موضوع تواناییهایتان 

چگونه است؟ بیان داشت:

م��ن وقت��ی در آمری��کا بودم، 
س��ال اول و دوم ماه��ی 160 دالر 
ارز تحصیل��ی ب��رای دانش��جویان 
تخصی��ص می یاف��ت.  از این 160 
دالر، م��ا 80 دالر را ب��ه خان��واده 
هایم��ان در ایران برم��ی گرداندیم 
ت��ا بتواننددوباره  ارز تحصیلی  نیم 
بها برایمان خریداری کنند و تنها با 
80 دالر در ماه تحصیل می کردیم. 
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در نتیج��ه تحصیل در آمریکا برای 13

خانواده من هزینه ای در بر نداشت. 
با بکار آمدن دکتر مصدق به عنوان 
نخست وزیر و با ملی شدن صنعت 
نفت ای��ن هزینه تحصیلی هم قطع 

شد!.

حاال ش��رایط من را اینگونه در 
نظ��ر بگیرید، در ح��ال تحصیل در 
رش��ته طب هس��تم، متأهلم و بچه 
اول من هم بدنی��ا آمده و پول هم 
ندارم. رشته طب نیز یک سپرده ده 
هزار دالری از هر دانشجو الزم دارد. 
من هم در خانواده متولی نبودم که 
بتوانند این هزین��ه را تأمین کنند. 
ارزش تحصی��ل در خان��واده ما باال 
ب��ود ولی خانواده ما پولدار نبودن و 
پدر من 8 فرزند داشت و ما باید هر 
کدام خودمان هزینه تحصیلمان را 
فراهم می آوردیم. به این علت بود 
که من مجبور شدم در آن سن این 
تصمیم را بگیرم. گاهی زندگی شما 
را بافشار به سمتی که باید ، هدایت 
می کند. من اولین پسر بودم وبعداً 
خواهرها و برادرانم که آمدند شرایط 
از لحاظ اجتماعی و اقتصادی خیلی 
بهتر بود و یک ب��رادر و خواهر من 
هم پزشک ش��دند. این داستان در 
س��ال 1948 یعنی سه سال بعد از 
جنگ جه��ای دوم اس��ت و باید با 
شرایط تهران آن روز در نظر گرفته 
ش��ود. من وقتی وارد آمریکا شدم 
از تهرانی رفته بودم که در خیابانها 
اکثراً گاری و درشکه عبور می کرد 
و تک و توک ماشین در شهر دیده 
می شد. من در دوره دبیرستان هم 
شش سال فرانس��ه خوانده بودم و 
زبان انگلیسی در حد مقدماتی بلد 
بودم. جامعه آمریکا برایم غریب بود 
و عالقه به تحصیل در رش��ته طب 

نیز داشتم.

ولی خوش��بختانه امروز که نگاه 
می کنم می بینم اگر دکتر نشدم اما 
در کار دیگری که انجام دادم موفق 
ب��ودم. من همواره گفت��ه ام که اگر 
می خواستم به عنوان کار تخصصی 
ج��وب بکن��م آن کار را ه��م خوب 
انجام می دهم و در آن بسیار موفق 
خواه��م بود. هدف خوب کار کردن، 
مهم است. حاال هرکاری که امکانات 
زندگی ش��ما برای ش��ما بوجود می 
آورد، باشد. ش��ما خوب کار کنیدتا 

در آن رشته سرآمد باشید.

این س��ؤال هم��واره در زندگی 
م��ن بود که تخصص من چه خواهد 
بود. در دوره دبیرس��تان من هم در 
ادبیات و زبان و تاریخ پیش��رو بودم 
هم در ریاضی��ات و فیزیک. همواره 
س��ؤال من این بود که کدام گرایش 
را ادامه خواهم داد. من به این نتیجه 
رسیدم که برای من فرقی نمی کند 
که چه کاری انجام بدهم، اگر قلبم و 
روحم و وجودم را در آن کار بگذارم. 
اگ��ر ای��ن کار را بکن��م، نتیجه کار 
خوب در خواهد آمد و موفق خواهم 
شد. شما وقتی کار خوبی انجام می 
دهید، روح و عش��ق شما هم درگیر 
آن می ش��ود و به نتیجه موفق کار 
عالقه مند می شوید. حاال حسابدار 
باشید یا مدیر بازاریابی اگر کاری را 
به خوبی و ب��ا تمام وجود انجام می 
دهید تشویق دیگران نیز از عاملهای 
توسعه و پیشرفت کار شما می شود 
و ش��ما با اعتماد ب��ه نفس حرکت 

خواهید کرد.

         من در س��ن 18 س��الگی 
وارد آمری��کا ش��دم و در س��ن 19 
س��الگی بعنوان یک پرس��نل ساده 
در البرات��وار رن��گ س��ازی آغاز به 
کار ک��ردم و باید ظرفه��ای کثیف 
آزمایش��گاه رن��گ را می شس��تم. 
س��ؤال عمده خود م��ن این بود که 
رنگ چیست و فرمولهای آن از کجا 
می آید. ما به اندازه کافی ش��یمی و 
فیزیک در دبیرستان خوانده بودیم 
که حساس��یت من برای ش��ناخت 

فرمولهای رنگ برانگیخته شود.

 من به شدت کاتالوگها و برشورها 
را ن��گاه می ک��ردم و بنا به عالقه ام 
تصمی��م گرفت��م ی��ک کار روتی��ن 
وتکراری انجام ندهم و می خواستم 
در عمق کار بروم و تفاوتهای فرمول 
رنگهای دیوار، هواپیما و یا ماشین را 
بفهم��م و درک کنم. چه مواد اولیه 
ای باید اس��تفاده شود که محصول 

نهایی را به شما بدهد.

من وقتی در س��ن 28 س��الگی 
ب��ه فیلیپین رفتم 10 س��ال بود که 
در البراتواره��ای رن��گ س��ازی کار 
کرده بودم. مهندس ارش��د شیمی و  
سوپروایزر تحقیق و توسعه در بخش 
موشک و هواپیما شده بودم. در آن 
هنگام همزمان با رش��د صنعت هوا 
و فضا ، تمام صنایع و دانش��گاههای 

آمریکا تمرکزشان بر صنعت  رنگ برگشت و فرصت 
طالیی برای این صنعت در بخش تحقیق و توس��عه  

بوجود آمد.

 هنگام��ی ک��ه با س��الها تجربه  ب��رای مصاحبۀ 
کاری رفت��ه ب��ودم  ، پس از تأیی��د و گذر از مراحل 
مقدمات��ی دو ت��ا پیش��نهاد ب��رای م��ن روی می��ز 
گذاشتند، سوپروایزر یک کارخانه رنگ سازی بشوم  
یا س��وپروایزر  بخش تحقیق و توسعه برای موشک 
و هواپیما. من  قس��مت تحقیق و توس��عۀ هواپیما و 
موش��ک را انتخاب کردم در صورتی که تمام تجربه 
من در کارخانه بود و کس��ی هم اطالعات از  موضوع  
رنگ هواپیما و موشک نداشت .  حاال در نظر بگیرید  
باید در آزمایش��گاه تس��تهایی می گرفتید که حتی 
نمی دانس��تید که چه تس��تهایی هستند تا برسد به 

اینکه چگونه باید انجام شوند. 

ما مرتب با کارخانه های هواپیماسازی و موشک 
س��ازی و نهادهای تکنولوژی رنگ س��ازی جلسات 
مهندسی داشتیم. بنظر من اگر سه سال تجربه این 
کار را نداش��تم هیچوقت نمی توانستم در تکنولوژی 
رنگ به موفقیتهایی که سالیان  بعد به آنها رسیدم، 
برسم. هم بسیار هیجان آور بود و هم بسیار آموزنده.

مثاًل تنها شرکتی که برای رنگ سازی  هواپیمای 
X15 که با س��رعت بسیار باال حرکت و درجه دمای 
بس��یار ب��اال روی بدنه  اعالم آمادگی کرد، ش��رکت 
م��ا بود و این ام��ر با کمک متخصصان ش��رکتهای 
North American و Douglas محقق ش��د. در 
آن زم��ان هیچکس فکر نمی ک��رد که هواپیمایی با 
رنگ س��یاه تولید ش��ود تا  بتوانند حرارت را در کل 
بدنه منتقل کند. این معجزه هم  دس��تاورد بس��یار 
بزرگی برای صنعت رنگس��ازی و هواپیماس��ازی به 
هم��راه آورد و هم مناف��ع مالی گس��ترده ای برای 
شرکت ما بدست آورد و هم نام و اعتبار زیادی برای 

ما ساخت.

اص��ل ماجرا عالقه ش��خصی خودم ب��ود که یاد 
بگیرم. 15 یا 16 س��اعت در آزمایش��گاه کار کنم تا 
یاد بگیرم. ایده های س��ازنده در بسیاری از موارد  از 
ش��رکتهای هواپیماسازی دیگر و دیگر کارخانه های 
رنگ س��ازی می آمد و چون موضوع ناش��ناخته بود 
برای من بس��یار هیجان آور و جذاب می نمود و این 
انتخاب من بود که پا به عرصه ناش��ناخته بگذارم و 
با کمک مهندس��ان و متخصصان این بدنه را به جلو 

هل بدهم .
        آق��ای هوش��مند در ادام��ه س��خنان خود 
ب��ه عالقه مندی خود برای تدری��س در تمام دوران 
کاری خود اش��اره می کند و م��ی گوید من همواره 
زندگ��ی ،دانش��گاهیان  و معلمان را ی��ک پله باالتر 
از بقی��ه می بینم زیرا آنه��ا در حال آموزش دیگران 
هس��تند ولی در طی سالهای فعالیت خود نتوانستم 
به ادامه تحصیل و اخ��ذ مدرک PhD و فعالیتهای 
آموزشی بپردازم. من شخصاً برای کارهای تخصصی 

اجتماعی
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13 خ��ودم همواره با صاحبان م��دارج علمی باال، حتی 

باالت��ر از خودم همکاری کردم و حتی گاهی حقوق 
کارمندان متخصص من از من بیش��تر هم بود چون 
PhD داش��تند . من در واق��ع مدیریت پروژه ها را 
بعهده داشتم و بخشهای تخصصی و فوق تخصصی 

را به متخصصان می سپردم.

   مدیرعامل  و مؤسس شرکت پارس پامچال که 
  RESSER در سن 65 سالگی به تأسیس شرکت
در دبی اقدام نموده است، در زمینه دالیلی که او را 

پدر صنعت رنگ ایران می نامند ،گفت:

    ب��ه نظر م��ن مدیرخوب ، مدیری اس��ت که 
ش��رایطی را فراهم آورد تا تمام اعضای ش��رکت در 
هر س��مت و مس��ؤلیتی همواره در حال آموزش و 
مطلب آموختن باش��ند. من تم��ام فرمولهای تولید 
رنگ ش��رکت را از حالت محرمانه خارج کردم و 
Code Book را نیز در اختیار همه قرار دادم و در 

واقع محرمانه ترین اطالعات تولید رنگ را در اختیار 
همه قرار دادم. م��ن معتقد بودم تولید رنگ تنها با 
فرمول امکان پذیر نیس��ت، بلکه تجربه، س��رمایه و 
مدیریت نیز الزم دارد و اگر گروهی همه این عوامل 
را دارا باش��د در آن صورت ترجیح من ایجاد رقیب 
خواهد بود.من می دانس��تم  رقیب باعث بیش��تر و 
بهتر کار کردن ش��رکت پارس پامچال در ایران می 
ش��د و من عالقۀ وافری به این امر داش��تم . از آن 
تاریخ به بعد همه چیز باز شد و در اختیار همه قرار 
گرف��ت و کمک عمده ای به صنعت رنگس��ازی در 

ایران شد  و کارخانه های متعددی بوجود آمدند.

من همواره دلم می خواس��ت رقیب داشته باشم 
تا بطور مستمر به سمت جلو پیشرفت کنیم و بهتر 

کار کنیم تا موفقیت بیشتری بدست آوریم.

برای راه اندازی یک شرکت و مجموعه اقتصادی 

هیچگاه الزم نیست که تمام سرمایه گذاری با شما 
باشد و مالک صد درصد مجموعه باشید. اگر شرایط 
مناس��ب برای جذب سرمایه گذار فراهم آید باید با 
اعتم��اد به نفس و بینش پیش رفت. هر اش��تباهی 
ممکن است تجربه ای گرانقدر باشد و اگر بتوانید از 
آن ها استفاده کنید بسیار تواناتر از دیگران خواهید 

بود. 
م��ن در پارس پامچال عالقه ام این بود که افراد 
بیش��تر و بیش��تر یاد بگیرند. فرهن��گ مدیریت در 
ای��ران می گوی��د که کار را به زیردس��تان خود یاد 
ندهید تا جای شما را نگیرند. اما من با این فرهنگ 
بسیار مخالف بودم و ترجیح می دادم که در سالهای 
کار ش��رکت، مدیران تحصیل کرده و کارآزموده ای 
را بپرورانم تا در آینده بتوانند انجام کارهای کارخانه 
را بعه��ده بگیرند. من معتقد ب��ودم یک مدیر نباید 
کمتر از دو س��ال و یا بیش��تر از چهار سال در یک 
پست س��ازمانی بماند و هر مدیر موظف بود که دو 
مدیر را در زیر مجموعه اش بپروراند. یک ش��رکت 

باید بتواندچرخش داش��ته  و کار کند بدون آنکه به 
حضور یک ش��خص بستگی داشته باشد. من جز در 
م��دت کوتاهی در فیلیپین ک��ه مدیر کارخانه بودم 
در بقیه موارد هم��وار پرزیدنت مجموعه ها بودم و 
همواره عالق��ه مندی من این بود که بعنوان رئیس 
مجموعه ه��ا بتوانم ایده ه��ای کاری خود را پیاده 

کنم.
آق��ای هوش��مند عمده دالیل موفقی��ت خود را 
پیش بینی و قدرت طراحی آینده مطرح می نماید. 
بط��ور مثال می گوید:  پیش از رفتن به اندونزی هر 
روز صبح نیم ساعت هنگام رانندگی در کپنهاگ به 
نواره��ای آموزش زبان اندون��زی گوش می کردم و 
زبان اندونزیای��ی می آموختم. در نتیجه روز چهارم 
حض��ورم در اندونزی جلوی بی��ش از  چهارصد نفر 
نطق خود را به زب��ان اندونزیایی خواندم. چون می 
خواستم  چند س��الی که در اندونزی هستم به من 
خ��وش بگذرد و کارخانه م��ن هم خوب بگردد. من 

می خواس��تم ط��ی آن مدت کمی ه��م اندونزیایی 
باش��م، همینطور دانمارکی هم باش��م ویا فرانسوی 
.ا در س��احل عاج تمام مذاکرات به زبان فرانسه بود. 
همینط��ور قبلش به خوبی فرهنگ آن کش��ور را 

می شناختم و به محیط آشنایی وارد می شدم.

ایشان معتقدند بس��یاری از آموزه های خانواده 
در کودک��ی باعث ارتقاء روحیه مس��ؤلیت پذیری و 
پذیریش شرایط جدید همراه با درک لزوم تحصیل 

و آموزش آکادمی گشته است.

        وی در پاس��خ به س��ؤال یک��ی از اعضای 
جلسه که از دالیل انتخاب دبی از سوی ایشان برای 

اقامت طی سالیان اخیر جویا شدند گفت: 
    م��ی دانید که من در تمام عمرم کش��ورها و 
مکانهای بسیار مختلفی را تجربه کردم. وقتی به 65 
سالگی رسیدم، هم عالقه مند به مکانی نزدیکتر به 
ایران بودم و هم ش��رایط کار برایم در دبی مهیا بود. 

بازگشایی بازارهای آسیایی میانه هم دلیل مناسبی 
برای اس��تقرار من در منطقه ب��ود. دبی هم مکانی 
تمیز و مناسب برای زندگی و اقامت خانواده ام بود 
و بین آمریکا و دانمارک و سوئیس که می توانستم 
اقام��ت کنم، دبی مکان بهتری برای حضور من بود. 
االن ه��م که نگاه می کنم وضعی��ت دبی برای کار 
و زندگی خیلی  بهتر ش��ده و خیلی توس��عه بیشتر 
ش��ده و در مجموع خیلی خوش��حالم که آمدم دبی 
و مجموع��ه کاری��م را در دبی پایه گ��ذاری کردم و 

امنیت باالی اینجا هم برای زندگی مناسب است.

ای��ن دیدار دوس��تانه که بیش از دو س��اعت به 
ط��ول انجامی��د سرش��ار از نکات ارزن��ده و گفت و 
ش��نودهای مهم در زمینه کار و ت��الش و مدیریت 
مجموعه های اقتصادی و بازرگانی بود و امید است 
با تداوم جلسات مش��ابه، تجارب مؤثر و سازنده ای 
به نسل جوان کارآفرین ایرانی منتقل شود تا آینده 
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بیس��ت و هش��ت اردیبهش��ت، روز بزرگداشت 
حکیم عمر خیام نیشابوری است. به همین مناسبت 
بر آن ش��دیم تا خوانندگان فارس��ی زب��ان را، که با 
رباعی��ات خیام آش��نایی کامل دارند، با نخس��تین 
ترجم��ه انگلیس��ی آن که ش��اهکاری اس��ت تکرار 
ناشدنی، و شرح حال ادوارد فیت�����زجرالد، مترجم 

نامی این اثر آشنا کنیم.

بس��یار بجاست که از اس��تاد "محمد زرنگار"، از 
مشاهیر و نخس��تین دانش آموختۀ دانشگاهی اهل 
"اَوز" یاد کنیم که در نهم ماه ِمی 2013 در سن 98 
سالگی درگذشتند. ایشان متولد سال 1915 بودند 
و در س��ال 1938 از دانشگاه علوم بمبئی لیسانس 
میکروب شناسی شیمی آلی را دریافت کرده و پس 
از آن موفق به دریافت فوق لیس��انس شیمی از این 

دانشگاه میشوند.
اس��تاد زرنگار، در دهه 40 میالدی با روزنامه های 

کیهان و خاور و هفته نامه امید، کار روزنامه نگاری 
خ��ود را آغاز نموده و تا آخر عم��ر با تألیف و تقریر 

مق��االت ارزش��مند، در همین حوزه 
فع��ال بودند. ب��رادر ایش��ان، حاجی 
خان��واده  و  الریی��س  عبدالرحم��ن 
محترمشان، ساکن دبی هستند و یاد 

استاد زرنگار را گرامی می دارند.

کتاب نفیس رباعیات حکیم عمر 
خی��ام به اهتم��ام دکتر حس��ینعلی 
اس��فندیاری، ب��ا ترجم��ه انگلیس��ی 
فیتزجرال��د و مینیاتورهای بی بدیل 
استاد حسین بهزاد، با مقدمه شیوای 
اس��تاد محمد زرنگار در سال 1328 
هجری خورش��یدی بچاپ رسید و از 

گنجینه های ارزش��مند ادبیات فارسی است. آنچه 
در زیر آمده است، خالصه ایست از مقدمه این طبع 

رباعیات در ش��رح حال فیتزجرالد و جهانگیر شدن 
فلسفۀ حکیم عمر خیام نیشابوری.

آقای زرن��گار در مقدمه هم��ان کتاب 
نوشته اند :

“مطالعات من در این باب از شانزده 
هفده سال پیش که در دانشگاه بمبئی 
مش��غول تحصیل بودم شروع شده بود 
و از س��ال 1319 که به ایران بازگشتم 
پیوس��ته مترصد بودم که فرصتی بیابم 
ت��ا تطبیق رباعیات و ش��رح حال فیتز 
جرالد را در ایران انتشار دهم، اما اکنون 
که تیمسار سرتیب دکتر اسفندیاری با 
طرزی بهتر ب��ا همکاری نقاش هنرمند 
آقای حس��ین بهزاد مینات��ور انجام این 
مهم را بعهده و هّمت خویش گرفته اند با کمال میل 

مطالعات خویش را تقدیم خدمت ایشان می کنم”

ادوارد فیتزجرالد – مترجم رباعیات عمر خیام
در س��ال 1859 کتاب کوچکی ب��ا جلد کاغذی 
در لندن منتش��ر ش��د و از مطبعه یکس��ر به س��بد 
کتابهای "ارزان و بیمصرف" رفت. یک س��ال بعد دو 

تن از ش��عرای نامی انگلیس��ی 
و "سووین  یعنی "روس��ه تی" 
"گواریچ"  در کتابفروشی  برن" 
کتب کهن��ه و ارزانی را که در 
سبد کتابهای بیمصرف ریخته 
بودند بهم میزدندتا مگر کتاب 
اتفاقا ًچش��م  بیابند،  عجیب��ی 
ایش��ان به کت��اب کوچک گرد 

خورده ای افتاد که مانند کودکی یتیم در کنج انزوا 
به س��ر می برد: »رباعیات عمر خیام، شاعر و منجم 

ایرانی، لندن: سال 1859«

ن��ام مترجم در پش��ت جلد کت��اب و بر صفحه 
عنوان دیده نمی ش��د. "سووین برن" آن کتاب را به 
یک پنی خرید. چند روز بعد نیمی از مردم دانشمند 
لندن این 75 رباعی را ب��ا لذت فراوان میخواندند و 
مانند ورق زر میبردند و هر نسخه ای که بدست می 
آمد، با قیمت بس��یار گزاف خرید و فروش می شد. 
اما مردم از بس مست باده خیام بودند، به یاد ساقی 

یا مترجم گمنام و گوشه گیر او نیفتادند...

هش��ت س��ال بعد، ترجمه رباعیات به چاپ دوم 
رسید و مردم آنرا مانند شیرینی گرم و تازه می خریدند. 
در ای��ن ایام بود ک��ه توجه دانش��مندان به مترجم 
معطوف گش��ت. مردم میگفتند "ادوارد فیتزجرالد" 
پس��ر یکی از متمولین و اشراف است که در سن 21 

سالگی از کاخ پدرش گریخته و در دهات دوردست 
"س��وفاک" در کلب��ه خراب��ه ای زندگ��ی میکن��د و 
مصاح��ب او عبارتند از یک س��گ، یک گربه و یک 

طوطی!
تا سال 1880 )یعنی 21 سال 
بع��د از چ��اپ اول رباعیات( 
م��ردم راج��ع ب��ه  زندگان��ی 
فیتزجرال��د اط��الع صحیحی 
نداشته و نمیدانستند کیست. 
در اینس��ال، دوست و همکار 
ادبی او "و.الدیس رایت" شرح 
زندگی و آث��ار ادبی وی را در 
سه جلد منتشر س��اخت و جهانیان مترجم خیام را 
شناختند و دانستند که به راستی از سرچشمه نبوغ 

خیام ملهم بوده است.
"ادوارد فیتزجرالد" در روز 31 مارس سال 1809 
در شهرس��تان "سوفاک" )انگلستان( چشم به جهان 
گش��ود و به رس��م اعیان و اشراف و س��نت دیرین 
خانوادگی در سن پانزده سالگی به دانشکده معروف 
Trinity دانش��گاه کمبریج رف��ت تا علوم متداول را 
فراگیرد و مانند یک "مرد ش��ریف" تربیت گردد. اما 
ادوارد را آن رس��م و راه اشرافی پسند نیفتاد و پس 
از اتمام تحصیالت عالی به یکی از دهات "س��وفاک" 
رفت و ش��انزده س��ال تمام در انزوا به س��ر برد و تا 
س��ن چهل و دو سالگی به ادبیات، موسیقی، فلسفه، 
باغبانی و مطالعه پرداخت و دست به قلم و کاغذ نزد. 
در سال 1851 خاطرات ایام دانشجویی خویش را به 
رشته تحریر کشید و دو سال بعد چند نمایشنامه را 
از زبان اس��پانیولی و یکی دو درام را از نویس��ندگان 

کالسیک یونانی ترجمه کرد....

فیتزجرالد در میان نویس��ندگان و شعرا و ادبای 
عصر خویش دوس��تان زیادی داش��ت ول��ی از همه 
بیشتر به پروفس��ور "کوئل" استاد زبان سانسکریت 
در دانش��گاه کمبری��ج )که زب��ان فارس��ی را نیک 
میدانس��ت( ارادت میورزی��د و نزد او ب��ود که زبان 
فارس��ی آموخت. پس از آشنا شدن به زبان و ادبیات 
فارسی، فیتزجرالد کتب کالسیک را کنار گذاشت و 
به مطالعه آثار ش��عرای ایران پرداخت. نخست توجه 
وی متوجه جامی ش��دو در س��ال 1856 سالمان و 
ابس��ال جامی را به ش��عر روان انگلیسی ترجمه کرد 

که اکنون از آثار درجه دوم او بشمار است.

نامه ای که فیتزجرالد به یکی از دوس��تان خود 
نوش��ته )در سال 1875( و قس��متی از آنرا در اینجا 
میاورم نظر او را درباره ادبیات ایران روشن میسازد: 
"برای من تفریحی اس��ت که با ای��ن ایرانیان آزادانه 
سرو کار داشته باشم ... مقصودم نه مولوی رو می است 
ک��ه با آث��ار او  کمی آش��نایی دارم و ن��ه حافظ که 
بهترین اش��عارش به ترجم��ه در نمیاید چرا که وی 
در انتخاب کلمات خوش آهنگ از همه برتر است ... 
کالم حافظ و خیام س��خن درست و مثل زر خالص 
است. افسوس که در دنیا فلسفه خیام هرگز بر خطا 

نخواهد بود.

نخس��تین چ��اپ از ترجم��ه رباعی��ات خیام در 
پانزده��م ژانویه س��ال 1859 چنان بی س��ر و صدا 
منتشر گش��ت و چنان که گذشت به سبد کتابهای 
ارزان و بیمص��رف افت��اد. مجل��ه فری��زر از درج آن 
خ��ودداری کرده بود. هیچ ی��ک از مجالت ادبی در 
ستون کتابها نامی از آن نبرد. اگر برای کشف اتفاقی 

الهام ارجمندی /   عضو شورا و هیات تحریریه

اجتماعی



www.ibc.aeibc@emirates.net.ae29

13
92

اد 
رد

، خ
ک

ه ی
مار

 ش
م،

ده
نز

 پا
ال

س
15

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
1  

     
Ma

y  
     

20
13 آن دو تن شاعر نامی نبود، شاید امروز از فیتزجرالد 

و عمرخی��ام نامی برده نمیش��د. اما این حدس وارد 
نیست زیرا چنین گنج گرانبهایی را دیر یا زود کشف 
میکردند. ب��ه هرحال، بازار رباعیات چنان گرفت که 
ثانی انجیل شد و هم ردیف "شکسپیر" صدها شاعر 
و مستش��رق ب��ه تقلی��د از طبع فی��اض فیتزجرالد 
رباعیات��ی بدان س��بک و بن��ام ترجم��ه و تألیف و 
استقبال سرودند. ولی آنچه امروز بجای مانده است، 
همان ترجمۀ آس��مانی فیتزجرالد است. هنوز زنده 
بود که چاپ پنجم رباعیات را مانند ورق زر بردند...

اما چرا افکار و فلس��فه خی��ام از زبان فیتزجرالد 
موج��ب پیدای��ش یک نهضت فلس��فی ش��د، خود 

داستانی است شیرین و مهیج.

فیتزجرالد رباعی��ات خیام را از 
روی نسخه خطی معروف کتابخانه 
"بودلیان" دانشگاه آکسفورد ترجمه 
کرده است. این نسخه قدیمیترین 
مجموعه اصیل رباعیات خیام است 
که در س��ال 865 هجری در شیراز 
کتابت ش��ده یعنی حدود س��یصد 
س��ال پس از وفات خی��ام. با وجود 
ای��ن نمیتوان ه��ر 158 رباعی این 
نس��خه را ب��ه خیام منس��وب کرد 
زیرا مرحوم فروغی انتس��اب برخی 
رباعیات آنرا به خیام جایز نشمرده 
است. اما ش��امه و ذوق فیتزجرالد، 
صحیح را از س��قیم بازش��ناخت و 
هرچند در بعضی م��وارد مجموعۀ 
انگلیس��ی دارای رباعیاتیس��ت که 
اص��ل آن را در هیچ یک از نس��خ 
مختلف خیام نیافته ایم »و محتماًل 
از خ��ود فیتزجرال��د اس��ت که به 
سبک خیام ساخته« باز من حیث 
المجم��وع و بقول مرح��وم فروغی: 
"مجموع��ه ای نفیس و ش��اهکاری 
گرانبهاس��ت که هر انگلیسی زبان 
میخوان��د و لذت میب��رد و گرامی 
ادای  در  فیتزجرال��د  و  می��دارد... 
آن معانی بزبان انگلیس��ی و موافق 

مذاق اروپایی هنر کرده است."

علت اینکه ترجم��ه فیتزجرالد 
موافق مذاق اروپایی اس��ت اینست که رباعیات را به 
ترتیب مخصوصی که در نسخه های فارسی میبینیم 
در ترجم��ه اش ترتی��ب نداده. بج��ای اینکه از روی 
ح��روف الفباء رباعیات پراکن��ده ای را ترجمه کند، 
فیتزجرالد مجموعۀ انگلیسی را به شکل یک تمثیل 
با ش��رح مسلس��ل و موزونی درآورده است که آغاز 
و انجام��ی دارد و از نظر فن، یک تصنیف و رس��الۀ 
فلس��فی و ادبی کامل است. فیتزجرالد از زبان خیام 
فلس��فه ای را بیان میکند، حقایقی را میشمرد و به 

نتیجه ای میرسد:
شاعر میگوید: خورشید برآمده و صبح شده، همه 

را از خواب بلند میکند که بنوش��یم زیرا چون رفتیم 
برنخواهیم گش��ت. بهار است، بلبل با گل زرد سخن 
میگوی��د. گذر ایام هزاران گلرو و س��روقد را به گور 
فرس��تاده و اکن��ون از لب لعل و خ��ال زیبای چهره 

ایشانست که الله و سنبل میروید.

پ��س از ذک��ر زیباییهای طبیع��ت و بیاد آوردن 
اینکه همه خواهیم رفت و برنخواهیم گشت شاعر از 
دوران کودکی خویش خاطره هایی از درس و بحث 
و مدرسه و تحصیل علوم را بخاطر میاورد و سرانجام 
، از آن هم��ه دانش جز ای��ن نتیجه ای نمیگیرد که  
خواهی��م مرد. این فک��ر او را تهیی��ج میکند که در 

کش��ف اسرار ازل بکوشد که چرا می آییم و چرا می 
رویم. اما بار کمیتش لنگ میماند و نمیداند آمدن از 
چه و رفتن از بهر چیست! پس جامی خواهد تا اندوه 
جهان را به ِمی فروشوید. باری دیگر، چون موفق به 
کشف این راز نمیشود، لب بر لب کوزه میبرد و کوزه 

میگوید هر الله که پژمرد نخواهد بشکفت!

ش��اعر عصبی میش��ود، عق��ل و دی��ن را طالق 
میگوید ... اندرز میدهد که بهتر اس��ت از درس علوم 
بگریزی و اندر س��ر زلف دلبر آویزی ... این یکدم را 
غنیمت ش��مر و دریاب غیر از ین هیچ چیز را ارج و 

بهایی نیست.
از تقدی��ر س��خن میگوید و جد و جهد ش��ما را 
بیهوده می انگارد و آنگاه میگوید: آنکس که ترا فکند 

اندر تک و پو – او داند و او داند و او داند و او.
ولی بحث در قضا و قدر او را خش��مگین میسازد 
ک��ه چ��را در رهگذرش هزار ج��ا دام نهند: حکمش 
دیگری کند و عاصی اش نام نهند! با تعرض میگوید: 

آیا مقصود کج دار و مریز است؟
از آن پس گذر شاعر به کارگاه کوزه گران میافتد 
و فلس��فۀ خویش را از ربان »بیزبانی« کوزه ها بیان 
میکند و ِمی را چنان میستاید که اگر از ِگلش کوزه 

ای کنند و آنرا پر از باده کنند، زنده خواهد شد.
در پای��ان از ط��ی ش��دن نامۀ 
جوانی و دی ش��دن به��ار زندگانی 
ان��دوه میخ��ورد و آرزو میکندک��ه 
ایکاش چون یزدان بر فلکم دس��ت 
بدی تا بکام دل عشاق جهانی دگر 
آفریدمی. س��پس معشوقه و ِمی را 
خواهد تا بنور ماه باده بنوش��د زیرا 
ماه بس��یار بیاید و ما را با هم نیابد 
و منظومه اش را بدین ختم میکند 
ک��ه چون مانند ماهت��اب در حلقۀ 
دوس��تان بدان مکان رس��یدی که 

جای من بود، جامی نگونسار کن!

فیتزجرال��د در ط��ی ای��ن 75 
رباعی چنان افکار و فلس��فه خیام 
حقیق��ت جوی حقیقت بی��ن را با 
مهارت ش��رح میدهد و ب��ا قوت و 
ق��درت بی��ان میکند ک��ه میتوان 
گفت کمتر موضوع و مضمونیس��ت 
که در رباعیات خیام باش��د و درین 
مجموعه نباشد. عصارۀ فکر خیام را 
بطرزی گرم متبلور و مسلس��ل در 
این 75 رباعی گنجانیده و منطقش 
چنان قویس��ت ک��ه خواننده را جز 

تسلیم چاره ای نیست.

در  هنگام��ی  منظوم��ه  ای��ن 
انگلس��تان منتشر گشت و بشهرت 
عظیم رس��ید که جامع��ۀ اروپایی 
بیش��تر ب��ه حفظ ظواهر پ��ای بند 
بود تا بحفظ اصول. مردم به کلیسا 
میرفتند ولی عقیده ای راس��خ به دین نداشتند. در 
چنین جامعه ای، رباعیات خیام امید و فلسفه نوین 
آورد و ریا و ظاهرس��ازی را مکروه شمرد. با کلمات 
رس��ا و منطق محکم، فلسفۀ خوشگذرانی مخلوط با 
تسلیم – خوشگذرانی نه از روی فساد و تسلیم نه از 
روی ی��أس – به مردم آموخت و در عین حال گفت: 

دم را دریاب، زیرا چو رفتی، رفتی! 
امروز بس��یاری از رباعی��ات وی جزء اصطالحات 
ه��رروزه در آم��ده و مردم ب��دون اینک��ه بدانند در 

مکالمه و مکاتبه بکار می برند.
تهران- بهمن ماه ۱۳۲7 محمد زرنگار
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مقدمه
محدوده این نوش��تار بررس��ی چالشهایی 
است که مستقیما پیشرفت اقتصادی را محدود 
میکند بدون آنکه به جستوجوی عمیقتر ریشه 
این چالشها در حوزه های تاریخی، سیاسی و 

اجتماعی بپردازد. 

اقتص��اد، چالش��های اصل��ی  در ح��وزه 
پیش��رفت را میت��وان در دو الیه طبقهبندی 
ک��رد. الیه اول مبانی ذهن��ی و فکری، و الیه 
دوم نمودهای مهم الیه ذهنی و فکری است. 
از منظر آنچه در پی خواهد آمد، چالش��های 
پیشرفت اقتصادی ایران تورم، بیکاری، توزیع 
درآمد، کمبود سرمایه گذاری نیست. همه این 
نشانه ها و عوارض، ناشی از چالشهای ذهنی 
و فکری در حوزه پیش��رفت اقتصادی اس��ت. 
اینکه در اقتصاد چگون��ه باید تورم را کنترل 
کرد، دیگر مس��اله حل نشدهای نیست. تورم 
در حدود 150 کشور جهان، براساس گزارش 
بان��ک جهانی در س��ال 2011، زیر 8 درصد 
اس��ت. بیش از 150 کش��ور توانستهاند تورم 
را مه��ار و مدیریت کنند. یا مش��کل افزایش 
س��رمایه گذاری و کاهش بیکاری در بسیاری 
از کش��ورهای در حال توس��عه یا تازه توسعه 
یافته موفق نظیر ک��ره جنوبی، برزیل، چین 
و ترکیه حل ش��ده اس��ت. آنچه مهم است و 
باید حل شود مبانی ذهنی و فکری است که 
بستر تنظیم و اعمال راه حل مشکالت باال را 

میسر میسازد. 

۲- مبان�ی ذهنی و فکری در پیش�رفت 
اقتصادی

چهار چالش عم��ده فکری و ذهنی وجود 
دارد که میتواند زمینه ساز پیشرفت اقتصادی 

یا مانع آن باشد.

۲-۱- ذهنیت توسعه گرا: 
ب��رای پیش��رفت اقتصادی بای��د ذهنیت 
مدیران ارش��د جامعه یک ذهنیت توسعه گرا 
باش��د. در یک ذهنیت توس��عه گرا، توسعه و 
پیشرفت اقتصادی از اولویت و اهمیت زیادی 
برخوردار است. در ذهنیت توسعه گرا مسائل 
و چالش��های پیش��رفت اقتص��ادی در رأس 
مسائل مورد توجه قرار میگیرد و حل و فصل 
میشود. در ذهنیت توسعه گرا، چنانچه آهنگ 
رش��د و توسعه در یک منطقه، نظیر عسلویه، 
کند ش��ود، فورا علل آن مورد شناسایی قرار 
گرفته و رفع میش��ود. در یک ذهنیت توسعه 
گرا، اولین مسائلی که مورد بررسی قرار گرفته 
و حل و فصل میشود، مسائل فراروی پیشرفت 
اقتصادی اس��ت. به عنوان یک ناظر بر صحنه 
های مدیریت کش��ور، نویسنده نشانه هایی از 
ذهنیت توسعه گرا در مدیریت اجرایی کشور 
مالحظه نمیکند. به نظر میرسد که چالشهای 
سیاس��ی، امنیتی و روابط منطق��ه ای و بین 
الملل��ی فارغ از آثار توس��عه ای آن از اولویت 

و اهمیت بیشتری برخوردار است.

۲-۲- ذهنیت در مورد نقش دولت 
دولت ه��ا میتوانند نق��ش تعیین کننده، 
مثب��ت ی��ا منف��ی و بازدارنده، در پیش��رفت 
اقتص��ادی ایفا کنن��د. نق��ش دولتها حاصل 
ذهنیت مدیران ارش��د در م��ورد نقش دولت 
اس��ت. یک ذهنیت، دولت را عامل توس��عه و 
پیشرفت میداند. براس��اس این ذهنیت برای 
پیش��رفت دولت طرحهای عمرانی و سرمایه 
گ��ذاری انج��ام میده��د. برای نش��ان دادن 
پیشرفت بیشتر، تعداد طرح های انجام شده 
یا افتتاح شده توسط دولت باید افزایش یابد. 
ام��ا در ذهنیت دیگر دول��ت را »خدمتگزار و 
زمینه ساز توس��عه« میدانند. در این ذهنیت 

به س��رمایه گذاران و کارآفرینان است. البته ذهنیت 
جامعه خود متاثر از ذهنیت مدیران ارش��د، ذهنیت 
نس��بت به دولت و وجود یک قوه قضائیه توسعه گرا 
اس��ت. ولی در یک زیربنای فکری و ذهنی مناسب 
برای پیش��رفت، جامعه با دید مثبت و احترام آمیز 
به س��رمایه گذاران و کارآفرینان عرصه پیش��رفت، 
ن��گاه میکند. س��رمایه گ��ذاران و کارآفرینان برای 
پیش��رفت، اف��راد کلیدی و با ارزش��ی 
هس��تند که بای��د جامعه نیز ب��ه آنها با 
دیده تحسین و احترام نگاه کند تا افراد 
و اس��تعدادهای بیش��تری به س��مت 
کارآفرینی و سرمایه گذاری روی آورند 
و اگر ذهنیت جامعه نس��بت به سرمایه 
گ��ذاران و کارآفرینان منفی باش��د، اگر 
به آنها به عنوان افراد س��ودجو و فرصت 
طل��ب یا حت��ی تضییع کنن��دگان حق 
دیگران نگاه کنند، در آن صورت سرمایه 
گ��ذاری و کارآفرینی رون��ق نمی گیرد و 
آهنگ پیش��رفت جامعه کند میشود. در 
ایجاد یک ذهنیت مثبت نسبت به سرمایه 
گ��ذاران و کارآفرینان عرصه پیش��رفت 
اقتصادی، مدیران سیاس��ی و فرهنگی 
جامعه میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند. 
نقش موث��ر و مثبت مدیران زمانی بروز 
پیدا میکند که ذهنیت آنها توس��عه گرا 
باش��د و دولت خدمتگزار و زمینه س��از 

توسعه باشد و نه عامل مستقیم آن.

۳- نموده�ای مبانی ذهنی و فکری 
در عرصه پیشرفت اقتصادی

مبانی ذهنی و فکری که در قسمت 
قبل تش��ریح ش��د، نمودهایی در عرصه 
پیشرفت اقتصادی از خود بروز می دهند 
که ب��ر پیش��رفت اثر مس��تقیم خواهد 
داش��ت. در این قسمت سه نمود مهم از 

نمودهای ممکن ارائه میشود.

۳-۱- اقتصاد شفاف و رقابتی مبتنی بر بازار: 
وقتی ذهنیت آن باش��د که دول��ت خدمتگزار و 
زمینه س��از توس��عه اس��ت نه عامل آن، فعالیتهای 
اقتصادی بر عهده مردم و عوامل غیر دولتی اس��ت. 
آنچه روابط بین فعاالن اقتصادی غیردولتی را تنظیم 
میکند، روابط رقابتی و ش��فاف در اقتصاد مبتنی بر 
بازار آزاد خواهد بود. دخالت دولت به صورت فعالیت 
اقتصادی مس��تقیم یا دخالت دولت در سازوکارهای 
بازار به ص��ورت تعیین قیمت ه��ا، تخصیص منابع 
مح��دود بین فعاالن اقتصادی بر اس��اس امتیازهای 
خاص یا ص��دور مجوز فعالیت ب��رای افرادی خاص 
وجود نخواهد داش��ت. دخالت ه��ای مزبور از طرف 
دول��ت میتواند اقتص��اد را از حالت رقابت��ی و آزاد 
خ��ارج کرده و موج��ب رانت طلب��ی و رانت جویی 
شود. تجربه پیش��رفت جوامع موفق در جهان همه 
حاکی از وجود یک اقتصاد رقابتی و ش��فاف اس��ت. 

دکتر علینقی مش��ایخی بدون ش��ک یکی از 
متفکران و صاحبنظران بزرگ در زمینه اقتصاد 
کالن ای��ران اس��ت. از جمله خدم��ات او بنیان 
گذاری دانش��کده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه 
ش��ریف و تدریس در این نهاد فرهنگی اس��ت. 
وی این روزهای سخت برای بقای این دانشکده 
در تکاپوس��ت زیرا ع��ده ای به ضرورت وجود و 
دانش��کده ای برای تربیت ت��داوم اقتصاددان و 

مدیر در دانش��گاهی فنی ایراد گرفته اند!

در مقاله زیر که آنرا از روزنامه " دنیای اقتصاد" 
مورخ 92/1/31 وام گرفته ایم، دکتر مش��ایخی ما 
را ب��ه کنه چالش های پیش روی اقتصاد ایران می 
برد ولی از زاویه ای که کمتر به آن فکر شده است: 
ذهنیت مس��لط پش��ت پرده گرفتاریه��ای کنونی 

اقتصاد ایران و لزوم تغییر آن.

او معتقد اس��ت ک��ه تا مبانی ذهن��ی و فکری 
مدیران ارشد جامعه ) بخوانید"سیاسیون"( نسبت 
به چالش های پیش��رفت اقتصادی کش��ور از آنچه 
که اکنون اس��ت تغییر نکند، انتظار زیادی نسبت 
به مؤثر بودن سیاس��ت ه��ای اقتصادی کالن نمی 

توان داشت.

اسفندیار رشیدزاده

در حوزه اقتصاد، چالشهای اصلی پیشرفت را می توان در دو الیه طبقه بندی کرد. الیه 

اول مبانی ذهنی و فکری، و الیه دوم نمودهای مهم الیه ذهنی و فکری است. 

چالش های اصلی پیشرفت اقتصادی ایران

اقتصادی
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پیشرفت اقتصادی کشور است. در این ذهنیت دولت 
در خدمت عاملین پیشرفت اقتصادی قرار میگیرد و 
نه آنکه خود مس��تقیما عامل توسعه باشد. بر اساس 
ای��ن ذهنیت دولت فقط در زمین��ه احداث امکانات 
زیربنایی فیزیکی مانند احداث ش��بکه راه ها و بنادر 
و ارائ��ه خدمات زیربنایی مانند آموزش و بهداش��ت 

و امنیت فعالیت می کند و سیاس��تهای 
مالی، پولی و واردات و صادرات و روابط 
بین الملل را در جهت تس��هیل توس��عه 
و پیش��رفت تنظیم میکند. براساس این 
ذهنیت بیش��ترین سعی دولت به میدان 
کش��یدن ظرفیت ه��ا و توانایی موجود 
در م��ردم در عرصه پیش��رفت اقتصادی 
اس��ت. در صورت فعال شدن استعدادها 
و توانایی های مردم در عرصه پیش��رفت 
اقتصادی و زمینه سازی و حمایت دولت 
از آنها، پیشرفت شتاب گرفته و جامعه با 
همه توان و ظرفیت خود و نه فقط توان 

محدود دولت به پیش میرود.

۲-۳- قوه قضائیه توسعه گرا
پیش��رفت اقتصادی مس��تلزم وجود 
یک بس��تر حقوق��ی و قضایی مناس��ب 
اس��ت که بتواند با سرعت و دقت مسائل 
و اختالفات حقوق��ی در حوزه اقتصادی 
را حل و فص��ل و احقاق حق نماید. قوه 
قضائیه توس��عه گرا، قوهای اس��ت که با 
اولویت و تس��لط و با س��المت و سرعت 
مس��ائل قضای��ی در ح��وزه پیش��رفت 
اقتص��ادی را رس��یدگی و قضاوت نماید 
و از قض��ات عالم و مس��لط ب��ه دعاوی 
اقتصادی برخوردار اس��ت. با وجود یک 
قوه قضاییه توس��عه گ��را، امنیت خاطر 
مردم برای فعالیت در عرصه پیش��رفت 

اقتصادی فراهم میش��ود؛ اصطکاک ها و درگیریهای 
حقوقی که موج��ب هدر رفتن وقت و انرژی فعاالن 
اقتصادی میش��ود کاهش می یابد؛ تعرض به حقوق 
دیگران در عرصه اقتصادی توسط متجاوزان کاهش 
می یابد چون متجاوزان به حقوق دیگران درمییابند 
که به تجاوز آنها س��ریعا رس��یدگی شده و مجازات 
میش��وند و ل��ذا تجاوز ب��ه حقوق دیگ��ران و ایجاد 
درگی��ری و اصط��کاک کاهش مییاب��د. در یک قوه 
قضائیه که توس��عه گرا نباش��د، رسیدگی به دعاوی 
اقتصادی اولویت کمتری دارد. مسائل دیگری نظیر 
مس��ائل سیاس��ی و اجتماعی اولویت اول را دارد و 
قضات کمی تس��لط، تجربه و مهارت رس��یدگی به 

دعاوی اقتصادی دارند.

۲-۴- ذهنیت مثبت مردم نس�بت به سرمایه 
گذاران و کارآفرینان: 

عام��ل چه��ارم ذهن��ی و فک��ری ک��ه زیربنای 
پیشرفت اقتصادی را میسازد، ذهنیت جامعه نسبت 

به س��رمایه گذاران و کارآفرینان است. البته ذهنیت 
جامعه خود متاثر از ذهنیت مدیران ارش��د، ذهنیت 
نس��بت به دولت و وجود یک قوه قضائیه توسعه گرا 
اس��ت. ولی در یک زیربنای فکری و ذهنی مناسب 
برای پیش��رفت، جامعه با دید مثبت و احترام آمیز 
به س��رمایه گذاران و کارآفرینان عرصه پیش��رفت، 
ن��گاه میکند. س��رمایه گ��ذاران و کارآفرینان برای 
پیش��رفت، اف��راد کلیدی و با ارزش��ی 
هس��تند که بای��د جامعه نیز ب��ه آنها با 
دیده تحسین و احترام نگاه کند تا افراد 
و اس��تعدادهای بیش��تری به س��مت 
کارآفرینی و سرمایه گذاری روی آورند 
و اگر ذهنیت جامعه نس��بت به سرمایه 
گ��ذاران و کارآفرینان منفی باش��د، اگر 
به آنها به عنوان افراد س��ودجو و فرصت 
طل��ب یا حت��ی تضییع کنن��دگان حق 
دیگران نگاه کنند، در آن صورت سرمایه 
گ��ذاری و کارآفرینی رون��ق نمی گیرد و 
آهنگ پیش��رفت جامعه کند میشود. در 
ایجاد یک ذهنیت مثبت نسبت به سرمایه 
گ��ذاران و کارآفرینان عرصه پیش��رفت 
اقتصادی، مدیران سیاس��ی و فرهنگی 
جامعه میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند. 
نقش موث��ر و مثبت مدیران زمانی بروز 
پیدا میکند که ذهنیت آنها توس��عه گرا 
باش��د و دولت خدمتگزار و زمینه س��از 

توسعه باشد و نه عامل مستقیم آن.

۳- نموده�ای مبانی ذهنی و فکری 
در عرصه پیشرفت اقتصادی

مبانی ذهنی و فکری که در قسمت 
قبل تش��ریح ش��د، نمودهایی در عرصه 
پیشرفت اقتصادی از خود بروز می دهند 
که ب��ر پیش��رفت اثر مس��تقیم خواهد 
داش��ت. در این قسمت سه نمود مهم از 

نمودهای ممکن ارائه میشود.

۳-۱- اقتصاد شفاف و رقابتی مبتنی بر بازار: 
وقتی ذهنیت آن باش��د که دول��ت خدمتگزار و 
زمینه س��از توس��عه اس��ت نه عامل آن، فعالیتهای 
اقتصادی بر عهده مردم و عوامل غیر دولتی اس��ت. 
آنچه روابط بین فعاالن اقتصادی غیردولتی را تنظیم 
میکند، روابط رقابتی و ش��فاف در اقتصاد مبتنی بر 
بازار آزاد خواهد بود. دخالت دولت به صورت فعالیت 
اقتصادی مس��تقیم یا دخالت دولت در سازوکارهای 
بازار به ص��ورت تعیین قیمت ه��ا، تخصیص منابع 
مح��دود بین فعاالن اقتصادی بر اس��اس امتیازهای 
خاص یا ص��دور مجوز فعالیت ب��رای افرادی خاص 
وجود نخواهد داش��ت. دخالت ه��ای مزبور از طرف 
دول��ت میتواند اقتص��اد را از حالت رقابت��ی و آزاد 
خ��ارج کرده و موج��ب رانت طلب��ی و رانت جویی 
شود. تجربه پیش��رفت جوامع موفق در جهان همه 
حاکی از وجود یک اقتصاد رقابتی و ش��فاف اس��ت. 
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زمینه ساز و مشوق پیش��رفت تدوین و تنظیم می 
شوند. ولی این سیاستها، اقتصاد را از حالت رقابتی 
و شفاف خارج نمی کند. در یک اقتصاد رقابتی همه 
اس��تعدادها در جهت افزایش بهره وری و اس��تفاده 
بهت��ر از منابع محدود در جامع��ه، تولید محصوالت 
و خدم��ات بهت��ر به کار م��ی افت��د. در اقتصادهای 
غیررقابتی و رانتجویانه، اس��تعدادها بیشتر به دنبال 
کس��ب امتیازات و رانتهای بیشتر فعال می شوند تا 
تولید محصوالت بهتر با کارآیی و بهره وری باالتر. در 
اقتصادهای غیر رقابتی افراد از طریق کس��ب رانت و 
امتیاز ثروتمند میشوند، در اقتصادهای رقابتی افراد 
از طریق نوآوری و ابداع محصوالت بهتر و روش��های 
کارآمدتر تولید ثروت به دست میآورند. به این دلیل 
نمود اقتصاد رقابتی و شفاف که نشانه ذهنیت توسعه 
گرا و مردم محور اس��ت موجب افزایش بهره وری و 

پیشرفت اقتصادی میشود.

مدیری�ت  و  کارشناس�ی  جداس�ازی   -۲-۳
اقتصادی از مدیریت سیاسی: 

مدیریت اقتصاد کش��ور و مدیری��ت بنگاههای 
اقتصادی کاری اس��ت تخصصی ک��ه نیاز به دانش 
و تجرب��ه دارد. با وج��ود پیچیدگیهایی که در نظام 
اقتص��ادی وج��ود دارد، ام��روزه یک رش��ته مهم 
از دان��ش و معرفت بش��ری به چگونگ��ی مدیریت 
اقتصاد یک جامعه پرداخته و توس��عه یافته اس��ت. 
استعدادهای برجس��ته زیادی از جوامع مختلف به 
توسعه علم اقتصاد پرداخته اند تا بر اساس آن علم 
بتوان چگونگی پیش��رفت اقتصادی جوامع را درک 
کرد و برای تسریع و تسهیل پیشرفت سیاستگذاری 
کرد. عالوه ب��ر علم اقتصاد که عمدت��ا به مدیریت 
کالن جامع��ه می پردازد، دانش چگونه اداره کردن 
سازمانها و بنگاههای اقتصادی نیز بر اساس تجارب 
مدی��ران موفق و تام��ل متفک��ران و عالمان حوزه 
مدیریت رش��د کرده و توسعه یافته است. آگاهی از 
دانش مدیریت و تجارب س��ازمانهای موفق دنیا در 
کنار توجه به ش��رایط و فرهنگ بومی و نیز کسب 
تجرب��ه عملی در مدیریت الزمه اداره موفقیت آمیز 
سازمان ها است. چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه 
مدیری��ت بدون توجه به نظریه ها و دس��تاوردهای 
علمی و عملی بش��ر نمی توان در مقایسه با جوامع 
از نظر پیشرفت اقتصادی موفق بود. سعی و خطا در 
اقتصاد و مدیریت و تالش در اختراع »دوباره چرخ« 
موج��ب هدر دادن منابع و فرصتها و عقب افتادگی 
اقتصادی جامعه نسبت به سایر جوامع میشود. عدم 
پیشرفت اقتصادی در مقایسه با سایر جوامع سبب 
ایجاد ش��ک و ش��بهه در توانایی نظ��ام اجتماعی و 
سیاس��ی در پیشبرد جامعه میش��ود و موجب ایجاد 
اندیش��ه ها و انگیزه های جایگزینی یا اصالح نظام 

اجتماعی میگردد.

وقت��ی کارشناس��ی و مدیری��ت اقتص��ادی از 
مدیریت سیاس��ی جداسازی نشود، با تغییر مدیران 

ارشد سیاسی در جامعه و استقرار یک تیم سیاسی 
جدید، مدیران و حتی کارشناس��ان ارشد اقتصادی 
نیز با مالکهای وابس��تگی سیاسی به تیم مدیریت 
جدید انتخاب می ش��وند. بدون این جدا سازی، در 
انتخ��اب مدیران بنگاه های بزرگ دولتی یا عمومی 
اولویت با وابستگی سیاسی آنهاست تا دانش، تجربه 
و ت��وان مدیریتی آنه��ا. وقتی مدیران ب��ا تاکید بر 
وابستگی سیاس��ی آنها انتخاب میشوند، تواناییهای 
مدیریتی آنها در درجات دوم یا س��وم اهمیت قرار 
م��ی گیرد و کیفی��ت مدیریت اقتص��ادی جامعه و 
بنگاه ه��ای اقتصادی آن تنزل میکن��د، بهره وری 
اقتصاد کاهش مییابد و آهنگ پیش��رفت اقتصادی 

کند میشود.

اگر در مبانی ذهنی و فکری، ذهن مدیران ارشد 
جامعه توسعه گرا باشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی 
اولویت خواهد داشت. در آنصورت برای دستیابی به 
پیشرفت اقتصادی در انتخاب مدیران و کارشناسان 
اقتصادی اولویت را به توانایی ها و دانش مدیریت و 
اقتصاد آنها می دهند و از میان آنانکه صالحیتهای 
تجربی و دانش��ی باال دارند کسانی را که در سوابق 
کاری خ��ود ب��ا س��المت کارک��رده و نتایج خوب 
مدیریت��ی به دس��ت داده اند، انتخاب می ش��وند. 
م��الک اول در انتخاب، توانایی های کارشناس��ی و 
مدیریت��ی خواهد بود و نه وابس��تگیهای سیاس��ی. 
براساس یک ذهنیت توس��عه گرا، امور کارشناسی 
و مدیریت اقتصادی از وابس��تگی های سیاسی جدا 
میشود تا توسعه و پیشرفت اقتصادی جامعه قربانی 

وابستگی های سیاسی نشود.

۳-۳- روابط بین الملل: 
در دنیای امروز پیش��رفت اقتصادی مبتنی بر 
علم و تکنولوژی است که با سرعت بی سابقه ای در حال 
پیش��رفت است. پیشرفت س��ریع علم و تکنولوژی 
مرهون تالش همه قافله بش��ری در نقاط مختلف 
دنیا اس��ت. بنگاههای اقتصادی، مراکز تحقیقاتی 
و دانش��گاهی، دانش��مندان، صنعتگران و مدیران 
زی��ادی در جوامع و کش��ورهای مختل��ف دنیا در 
ح��ال تحقیق و کش��ف، ابداع و اختراع هس��تند. 
تولیدکنن��دگان ب��ا تمرکز روی تولی��دات خاص 
محص��والت منحصرب��ه ف��ردی را در کش��ورهای 
مختل��ف تولید میکنند که به دلیل اقتصاد مقیاس 
یا ح��ق انحصاری که بر اخت��راع خاصی دارند در 
کش��ورهای دیگر تولید نمیشود. در جامعه بشری 
نوعی تقس��یم کار و فعالیت شکل میگیرد. برخی 
از جوامع و کش��ورها به دالیل در دس��ت داشتن 
منابع خاص یا تخصصهای ویژه یا دانش و اختراع 
ثبت ش��دهای محصوالتی تولید میکنند که تولید 
آن محصوالت در کشورهای دیگر مقرون به صرفه 
نمیباش��د. کشورها کاالها و خدماتی تولیدی خود 
را ب��ا هم مبادله می کنن��د و به پیش می روند. با 
دسترس��ی به بازار کاال و خدمات در کش��ورهای 
دیگ��ر، مقی��اس تولی��دات میتواند افزای��ش یابد 

و تولی��د را اقتص��ادی ت��ر کند. حرک��ت دانش و 
تکنولوژی، س��رمایه و کاال و خدمات بین کشورها 
موجب تسهیل پیش��رفت اقتصادی آنها می شود. 
در دنیای امروز کش��وری نیست که توانسته باشد 
در ان��زوا از بقیه جه��ان و بدون به��ره برداری از 
تعامل با سایر کشورها به پیشرفت اقتصادی دست 
یافته باش��د. در دنیای امروز پیش��رفت اقتصادی 
هر کش��وری مس��تلزم تعامل اقتص��ادی و علمی 
با سایر کش��ورها اس��ت. چنانچه ذهنیت مدیران 
ارشد جامعه، ذهنیت توسعه گرا باشد، روابط بین 
المللی کش��ور به نحوی مدیریت میشود که ضمن 
حفظ اس��تقالل سیاس��ی، تعامل اقتصادی با سایر 
کش��ورها تسهیل ش��ود و به پیش��رفت اقتصادی 
کشور کمک شود. در تنظیم روابط بین المللی به 
توس��عه بازار برای محصوالت داخلی، به دسترسی 
اقتصاد ملی به دانش و تکنولوژی، به امکان جذب 
س��رمایه ها و منابع خارجی بین المللی و باالخره 
ب��ه رونق تعامل و دادوس��تد اقتص��ادی در جهت 

پیش��رفت اقتصادی توجه و اولویت داده میش��ود. 

۴- نتای�ج عمل�ی:
چنانچ��ه مبانی فک��ری و ذهن��ی جامعه برای 
پیش��رفت اقتصادی درس��ت باش��د یعنی زمانیکه 
مدی��ران ارش��د فکر توس��عه گرا داش��ته باش��ند، 
نظ��ام اجتماعی و سیاس��ی دولت را زمینه س��از و 
خدمتگزار توس��عه و نه عامل آن بداند، قوه قضائیه 
کش��ور با اولویت و به طور عالمانه و عادالنه مسائل 
و چالش��های حقوقی توس��عه را حل و فصل کند و 
احقاق حق کند و باالخره زمانیکه س��رمایه گذاران 
و کارآفرینان از احترام در جامعه برخوردار باشند، 
آنگاه نمودهای عینی مهمی در جامعه قابل مالحظه 
اس��ت. با ی��ک زیربن��ای ذهنی و فکری مناس��ب 
پیش��رفت و توس��عه به جای یک اقتص��اد رانتی و 
دولتی، یک اقتصاد رقابتی وجود خواهد داشت که 
در آن استعدادها به جای جهت گیری برای کسب 
رانت و امتیاز بیش��تر در جهت افزایش بهره وری و 
تولید کاالها و خدمات بیش��تر تالش خواهند کرد 
و محص��والت با کیفیت بهتر و قیمتهای مناس��ب 
تر تولید میش��ود. مدیران و کارشناسان اقتصادی 
خبره و با صالحیت مدیریت اقتصاد کالن و بنگاه های 
اقتص��ادی را به عهده میگیرند و بس��تر توس��عه و 
پیش��رفت اقتصادی را به نحو مناس��بی فراهم می 
کنن��د. روابط بین المللی زمین��ه را برای تعامالت 
و دادوس��تدهای علمی، تکنولوژیک��ی و اقتصادی 
فراهم میسازد. س��رمایه گذاری و کارآفرینی رونق 
میگیرد، بی��کاری کاهش بافته، رش��د درآمد ملی 
افزای��ش مییابد، تورم با مدیریت علمی و مناس��ب 
اقتصاد کالن و افزایش عرضه محصوالت و خدمات 
کنترل می شود، پیشرفت اقتصادی حاصل میشود 
و توان مادی را برای پیش��رفت در س��ایر زمینه ها 
نظی��ر زمینه ه��ای فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی 

فراهم می س��ازد. 

اجتماعی
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در س��ال گذش��ته بیش از 12% از کل حواله جات 
جهان، یعنی مبلغی در ح��دود 61 میلیارد دالر ، از 6 
کشور حوزۀ خلیج فارس انجام شده و بر اساس گزارش  
رسمی بانک جهانی بیش از نیمی از این مبلغ به کشور 

هندوستان ارسال گشته است. 
 بر اساس اعالم واحد مهاجرت و حواله جات بانک 
جهان��ی در تحقیقی که در م��ورد حواله جات و وجوه 
ارسالی  در میان  مهاجران 212  کشور جهان  صورت 
داده  ،  نتایج جالبی دست آورده که بصورت مختصر در 

ذیل ارایه می گردد. 

12% ازکل حوال��ه جات بین المللی از  6 کش��ور 
ح��وزۀ خلیج فارس یعنی بحرین ، کویت، عمان، قطر، 
عربستان س��عودی و امارات متحده صورت می گردد، 
این رقم بطور کلی در حدود 61,04 میلیارد دالر می باشد . 

بخش  عمده ای از این مبلغ یعنی در حدود 24,18 
میلیارد دالر از عربستان سعودی ارسال  شده  و شایان 
ذکر اس��ت که این مبلغ 39% از کل مبلغ ارس��الی از 
کشورهای حاشیه خلیج فارس را شامل می گردد . پس 
از عربستان، کشور امارات متحدۀ عربی با ارسال 18,21 
میلیارد دالر یعنی 29,8% از کل این مبلغ ، دارای رتبۀ 

دوم در میان 6 کشور مذبور می باشد . 

از س��وی دیگر مقصد عمدۀ این حواله جات کشور 
هند وس��تان بوده و  شاغالن  مهاجر هندی به تنهایی  
29,69 میلی��ارد دالر یعن��ی بی��ش از 49% کل مبلغ 
ارس��الی از کش��ورهای حوزۀ همکاری خلی��ج    را به 
مقصد این کشور حواله می کنند. در همین حال %47 
از مجموع حواله جات ارسالی به هند طی سال گذشته 
از کشورهای حوزۀ خلیج فارس بوده که این امر نشان 

دهندۀ رابطۀ نزدیک  اقتصادی دو منطقه می باشد. 
دیگر کش��ورهایی که در  لیست بیشترین دریافت 
کنندگان حواله جات ارسالی  و در رده های باال لیست  
قرار می گیرند، عبارتند از بنگالدش ، مصر و پاکستان . 

در مقام مقایسه شهروندان آمریکایی 
و انگلیسی شاغل در منطقۀ خلیج فارس  
طی سال گذشته هر یک به ترتیب 74 
میلیون و 81 میلیون  دالریعنی نزدیک 
به دو درصد از کل حواله جات منطقه را 
به خود اختصاص داده  و پول به کش��ور 

های خود ارسال نمودند. 
در  دیگر  س��وی س��که، ش��اغلین 
کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس که 
در خارج از منطقه مشغول کار می باشند، 
طی سال گذشته  در مجموع مبلغی در 
حدود 283 میلیون دالر به کش��ورهای 
خود ارس��ال نمودند ک��ه در این میان 
تنها شهروندان عربستان سعودی مبلغ 
244 میلی��ون دالر را به خود اختصاص 
داده اند  ش��ایان ذکر است 58 میلیون 
دالر از ای��ن مبلغ توس��ط ش��هروندان 
عربس��تانی مقیم آمریکا و 32 میلیون 
دالر از  عربستانی های مقیم انگلستان 
به کشور خود ارسال نمودند. در همین 
حال مجم��وع 39 میلی��ون دالر نیز از 
سوی شهروندان عمانی شاغل در دیگر 

کشورها به عمان ارسال گشته است. 
نزدیک به یک میلیارد نفر یعنی یک 
هفتم کل ساکنان زمین، بصورت داخلی 
ی��ا بین المللی مهاجرت نموده و با امید 
یافتن زمینه های مساعد تر کار و زندگی 

مرزهای کشور خود درا در نوردیده اند.
 

نتیجۀ رشد مهاجرت در جهان  آن 
اس��ت که مبلغ حواله جات ارس��الی به 
کشورهای در حال توسعه از سال 2000 
تا کنون به بی��ش از چهار برابر افزایش 
یافته و مبلغ 132 میلیون دالر در سال 
2000 اکنون به رقم 500 میلیارد دالر 

در سال 2012 رسیده است .  
در یک نگاه جهانی، مبلغ ثبت شدۀ 
حواله به کشورهای در حال توسعه طی 
سال گذشته با رشد 5,3 % روبرو بوده و 
انتظار می رود این رش��د طی سه سال 
آینده با ضریب رشد ساالنۀ  8,8  ادامه 

یابد .
بیش��ترین کش��ورهایی که بصورت 
رس��می بعنوان  دریاف��ت کنندۀ حواله 
در س��ال 2012   ثبت شده اند عبارتند 
از : هندوستان با مبلغ 69 میلیارد دالر 
}مبلغی نزدیک به فروش س��االنۀ نفت 
ایران{، چین 60 میلیارد دالر، فیلیپین 
24 میلی��ارد دالر، مکزیک 23 میلیارد 
دالر، نیجریه و مصر هر کدام 21 میلیارد 
دالر دیگر عمده دریافت کننده گان حواله 
جات عبارتند از پاکس��تان، بنگالذش، 

ویتنام و لبنان. 

   Kaushik  Basu به گفتۀ آق��ای
اقتصاد دان ارش��د بان��ک جهانی و قایم 
مقام ارش��د اقتصاد های در حال توسعه 
" مهاج��رت و حوالۀ پ��ول خط حیاتی 
زندگی میلیونها انسان است و می تواند 
نقش مؤثری در رشد و توسعۀ اقتصادی 
داشته باش��د. این امر باعث ایفای نقش 
مؤثر انسانها در بازار جهانی کار می شود 
و مناب��ع زیادی را در خدمت توس��عه و 

پیشرفت  قرار می دهد. 

وی می افزاید: این موضوع می تواند 
ریشۀ مش��اجرات و مناقشات گستردۀ 
سیاسی نیز باشد و بهمین دلیل باید با 
خونسردی و دقت مورد بررسی و تحلیل  

همه جانبه قرار گیرد . 

ترجمه: ایمان ارجمندی، عضو شورا و هیات تحریریه

اقتصادی
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  "A superior manager is a person 
who can bring ordinary people 
together to achieve extraordinary 
results." 
But this isn't just true of manager 
and leaders. This can be applied for 
all human beings.

The most valuable talent is being 
able to recognize hidden skills that 
others possess. The reason: There’s 
only one you, and you might have 
limited time. But if you as a manager 
or entrepreneur can bring out the 
best in others, you gain remarkable 
leverage though. It is not just talking 
about recognizing talent. It’s all 
about being able to recognize a look 
in someone's eyes that tells you 
something valuable is burning inside 
that person.
It’s about realizing that if you take 
Jake's drive, mix it with Julie's 
intelligence and Dave's creativity, 
then you will transform three mildly 
effective people into a spectacular 
team.

Look into past and instead of see 
what's "wrong" with others, try 
seeing what's special about them 
in very pragmatic and actionable 
terms.

It’s somehow a hard task. But below 
tips might be helpful.
Here's a short list of ways you can 
bring out the best in others:

1.) Let your gaze - and your 
attention - linger. 
Instead of rushing past a person, 
or barely acknowledging their 
existence, you could choose to stop 
and really look into their eyes. Look 
at their body language. Consider 

what they are NOT saying and NOT 
doing. Ask yourself why.
Consider two possibilities. One is 
that they have more value to add, 
but are unwilling (yet) to show 
greater initiative. Another is that 
they lack the confidence to utilize 
their "hidden" talents in a public 
fashion. Then look for ways to offer 
motivation and support.

2.) Magnify the quietest voices. 
Money, power, and influence often 
flow towards the loudest voices in 
an organization - but sometimes 
the quietest voices possess the best 
answers. Can you think of a way to 
magnify the quiet voices?
For example, the writer once visited 
an organization and was greeted by 
dozens of outgoing, warm people. 
But one young woman sat quietly in 
a corner, studying a book. It turned 
out she had recently moved from 
China, and did not yet have a strong 
mastery of English. But she was a 
genius, had performed at Carnegie 
Hall as a teenager, and had both a 
broader and deeper perspective 
than virtually everyone in the room.
Think about ways you can identify 
and encourage these quiet gems.

3.) Mix things up. 
Watch for opportunities to create 
non-intuitive combinations of 
people, ideas and circumstances. 
You can do this through social 
events, discussion groups, or even a 
carefully orchestrated meeting. You 
can do this by introducing people 
via email, and giving them a reason 
to interact.
Many times, we make the mistake of 
waiting for others to initiate change. 
You might be thinking: this isn't my  

job, I'm not head of the department/
division/company. Anyone can do 
this, and no matter who does it, that 
person is cultivating the amazing 
skill of bringing out the best in 
others.

4.) Look past your own biases.
Most of us are drawn to certain 
types of people. They might be like 
us, or they might simply be people 
who like us.

If all you do is to follow your natural 
instincts, then you will be blind to 
most of the talent on Earth. You 
need to cultivate an appreciation 
for people who think, act, and 
feel differently than you. This is a 
tremendously difficult challenge.

One way to start is to make others 
feel important by listening, really 
hard - with 100% of your attention 
- to what they have to say. Then 
repeat back what they told you, so 
that they know you understood. It's 
a small step, but an important one in 
the right direction.

If you only interact with people who 
are within your comfort zone, you 
will seldom achieve anything great. 
Almost by definition, spectacular 
progress requires disparate ideas 
and talents to come together in 
unprecedented ways.

Become one who cultivates talent 
in others. It will enrich your life and 
supercharge your career as well as 
the organization. 

Adapted form: The Best Talent: 
Bringing Out other’s Talent: By: 
B.Kasanoff (2013) 

REALIZING & UTILIZING SURROUNDING TALENTS: 
4 TIPS TO BE SUPERIOR MANAGER 

Management

   Prepared by: Amir. H.Rokhsari, Member of IBC and Editorial Board
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Provide authentic information:
Some of the businesses can not 

run ahead only because of their 
lack of honesty and dignity. If you 
design your business with attractive 
features, but non-genuine in nature, 
could be a great disaster! You will 
lose the faith of your clients in 
the long run. Be authentic to your 
statements as well as services.

Dare enough to take risks:
No doubt that you are familiar 

with the phrase; “no risk; no gain”! 
There are thousands of ways to 
reach the top of the success. No one 
knows which one will work for you. 
If any possible idea incorporates 
with your business conduct, never 
hesitate to try that.

Attempt to please everyone is a 
vein:

Remember, no one can please 
every one. It goes beyond human 
nature. So, don’t try in vein. Select 
your targeted audience, be caring 

to their demands and you will find 
them loyal to your brand. Don’t 
spoil your uniqueness by being 
misguided by others’ demands 
who are not your type. A group of 
potential customers will play the 
role of your brand ambassador 
automatically.

On time every time:
In any kind of businesses, regularity 

and consistency is must to maintain. 
Once your valuable customers 
start to depend on you, you have to 
keep it up. Make sure to meet their 
expectations always at the same 
level. Imbalanced customer service 
is very harmful to your reputation. 
Be the same and certain with the 
characteristics which differentiate 
you from others.

Just remember the above points 
next time you are going to serve 
your clients; you will be successful 
both in creating a unique brand 
and standing out of the crowd, I 
promise!
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Hi, you! Looking for a business 
idea to make your brand out of 
the crowd, isn’t it? Does it seem 
to be like searching for the Holy 
Grail? I understand. It is your crying 
need to establish a unique position 
among today’s competitive market 
and flourishing industry. As there 
are possibly tens of thousands 
of books offering tons of advices 
on this topic, I will not go for the 
same bookish discussions. Rather I 
present here some small pointers 
you should take care about.

What is personal branding?
It is something that makes you 

unique; unique in your style, unique 
in your values, and unique in your 
service. It may be represented by 
a name, a logo, a symbol, a design, 
a tag line, or any other feature 

which differentiates you from your 
counterparts. I like to explain it as 
something more than just a name or 
symbol. The brand itself is a specific 
identification that makes you distinct 
from others and helps to build a 
firm position in the customers’ 
mind. This is more appropriate in 
case of small businesses.

Here ends the introductory 
speeches. Let’s move forward to the 
helpline segment:

How to create a unique 
branding in the competitive 
market:

Quality is the key:
Most of the small business industries 

aim to sell to a hungry crowd. A 
business can only survive and reach to 
its target, if it offers goods or services 

that are the best in quality. If the 
quality of your products or services 
is above average, hopefully leading 
the top of the chart, people are 
bound to follow you.

Handle the customers with care:
To maintain a good quality, your 

approach is very important. Listen, 
people do not care enough about 
what you do, rather they notice 
how you do that. How you conduct 
your business is your identity. 
If you are able to build a link 
between your core values and the 
way of your business operation, 
it would create an ever lasting 
connection with your clients. This 
is the powerful force of founding 
brand loyalty. So, in order to win 
the hearts of the mass, maintain 
sound quality of your services  

HOW TO CREATE A UNIQUE BRANDING 
IN TODAY’S ECONOMY

Branding

Author: Mahmood Bashash, Member of IBC and Editorial Board
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IBC New Memebrs

Petroleum 
Products, 

which 
includes large 

refineries, 
becomes the 
third largest 
industry in 

Tehran Stock 
Exchange

Car makers erased earlier increase as investors 
weighed the possibility of more flexibility in setting 
prices by the companies against the uncertainties about 
costs and production. Based on a new agreement with 
the government, car makers for the first time would 
be able to sell cars in a forward contract where the 
price is not fixed in advance and would be determined 
based on the market conditions at the time of delivery.

About Caravel Logistics ME (LLC)
Caravel Logistics ME LLC UAE is one of the 
top NVOCC Shipping line & Freight forwarding 
company, rich in resources and has unique 
combination of skills experience backed by the 
latest technological aids.

Caravel launched its operations in 1995, head quartered in Chennai, India is highly 
professional and technology driven NVOCC & Freight forwarding company 
with an unquenchable commitment to high standards of value added customer 
services, orientation driven by firm commitment to upholding and improvement 
up on the best global tradition of shipping and freight forwarding industry.
Caravel is a complete one-stop-shop for global transport logistics services that 
provides everything you need from freight forwarding, customs clearance and 
3rd party logistics to brokerage, supply chain management, freight management, 
and import, export and cross trade to cater our customers.
List of services
1-  Sea freight
2-  Air freight
3-  Land transport
4-  Project & heavy lifts
5-  Packing and removals
6-  Wearhousing & distributions

Radisson Blu Hotel Dubai Deira Creek! 
A Luxury hotel at the core of Dubai’s bustling business hub, the Radisson Blu 
Hotel, Dubai Deira Creek offers exceptional business, conference and leisure 
facilities in comfort and style. Dubai’s only hotel that offers all rooms with private 
balconies overlooking the Creek, featuring 276 rooms including 30 suites.  All 
rooms include free wireless internet access, individual climate control, coffee and 
tea making facilities and a furnished balcony. Hotel offers an endless choice of 
award-wining restaurants and bars, whether you are looking for a well-cooked 
steak, just the right touch of Chinese, authentic Persian, trendy Italian or fresh 
Seafood, there’s a choice for everyone with 10 restaurants, 5 bars, a dhow and 
a cake shop. Radisson Blu Hotel, Dubai Deira Creek is located at 7 km distance 
from the Dubai International Airport and 300 m from Union Metro Station. The 
hotel’s prime location, having a mix of culture, business and shopping, offers easy 
access to all of the city’s attractions and entertainment, making it the perfect 
place to stay in Dubai.  Situated at a walking distance from historical landmarks 
and traditional souks. The Hotel provides a unique 24-hour Fitness Club with an 
outdoor swimming pool and a tennis court, together with 2 squash courts, a fully 
equipped hi-tech gym featuring cardio-vascular equipment, sauna and 2 massage 
rooms. The hotel has some of the finest conference facilities in the city. With 
13 meeting rooms, including 2 ballrooms that can accommodate 1400 and 800 
guests respectively, our hotel is ideal for small meetings and large conferences 
and weddings. All our rooms come with high-end technology, daylight, individual 
climate control and high-speed internet access. Wireless internet access (wifi) is 
also available at selected public areas around the hotel.                                                        

Contact Details:
Tel:   +971 4 222 7171  Fax:  +971 4 228 4777
www.radissonblu.com/hotel-dubaideiracreek
Info.deiracreek.dubai@radissonblu.com

TSE MAIN SECTORS  MARCH 2013
INDEX

Petro. Products
Engineering
Foods ex. Sugar
Metallic Ores
Banks
Telecom
TEDPIX
Pharmaceuticals
Chemicals
Financial intermediation
Cement
Basic Metals
Vehicles
Conglomerates

Crude Oil (WTI)
Copper
EURUSD

31-Mar

181,995.20
209.70
1,169.50
13,237.80
302.40
283.00
39,990.20
1,422.30
2,618.00
701.30
312.40
28,161.10
4,552.10
3,585.50

97.19
7,487
1.2810

Monthly (%)

21.4
13.4
9.6
7.6
7.2
5.8
5.8
5.0
2.9
0.9
-0.2
-0.4
-0.8
-1.4

5.8
-3.6
-1.9

2013 Return (%)

70.0
46.1
21.8
5.4
3.1
-7.7
5.6
5.8
-0.7
0.4
2.5
-10.1
-9.9
-2.7

6.5
-5.3
-2.9

Global prices for comparison only

 TSE INDUSTRIES
MARCH 2013

Banks
  10%

 Metallic
Ores 9%

IBC New Members ...
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Economy

In March 2013, the TSE All Share Index 
(TEDPIX) rose as much as 5.8 percent 
to complete its seventh monthly 
increase in eight months. TEDPIX ends 
the first quarter of 2013 at all time high 
of 39990.20 as companies in banking, 
engineering, and pharmaceuticals sectors 
trim most of decline in previous months 
and large industries like refineries and 
metallic ores producers show no sign of 
losing steam.

Refineries Again Lead the Market, 
Advance for the 9th Consecutive Months
Index of Petroleum Products rose 
more than 21 percent in March as large 
refineries raised EPS forecasts and 
investors continue to pay more for a 
sector highly immune from developments 
beyond the borders.  Isfahan Refinery, the 
largest refinery in TSE, raised its next fiscal 
year EPS by as much as 40 percent.
Furthermore, an official from the Oil 
Ministry said gasoline production in 
chemical plants will be shifted towards 
the refineries like Isfahan, Tabriz, and Lavan 
after completing the increase in capacity. 
Chemical plants started production of 
gasoline to compensate for the shortfall 
in imports but the quality of their gasoline 
must be improved by refineries before 
using in cars and other vehicles but it is far 
more profitable for refineries to produce 
gasoline themselves.

Finally, the quality of earnings of the 
refineries, which mostly comes from the 
domestic sales, is a reason for investors 
to pay more in comparison to sectors 
which highly rely on export. The price to 
earning ratio (P/E) is 12 for the refineries 
compared to 4 in chemicals. As a result, 
the Petr. Product is now the third largest 
industry in the TSE based on market 

capitalization after surpassing banks and 
metallic ores on the latest day of March. 
Chemicals Await the Largest IPO Ever
Index of chemicals rose 2.9 percent in 
March, recovering almost all the decline in 
the prior two months. Chemicals initially 
fell, like many other sectors, as investors 
needed to raise significant amount of cash 
for the largest IPO ever in Tehran Stock 
Exchange: Persian Gulf Petrochemical, 
a large holding which is responsible for 
almost half of production and exports of 
petrochemical products in the country. 
However, the first try to sell 5 percent 
of the company on March 18 was 
unsuccessful and at least investors blamed 
high offering price as the main reason.
Basic Metals Fall on Global Prices, 
Stronger Rial

Producers of basic metals like steel, 
copper, and zinc fell for the third months 
in response to the decline in global prices 
and expectations for stronger Rial (home 
currency).

Copper contracts in London Metal 
Exchange fell as much as 3.6 percent to 
7487 USD per metric ton to complete the 
second quarterly decline. Reports show 
that Copper inventories in London, New 
York, and Shanghai is at the highest level 
in almost a decade. Cyprus banking crisis 
is only the latest thing needed to raise 
uncertainties in Euro-area and accelerate 
decline in prices. Euro-area is responsible 
for almost 20 percent of global copper 
consumption.

Moreover, speculations about a stronger 
Rial against the USD also weigh on profit 
expectations. The recent appreciation 
of Rial also interrupted domestic sales 
of steel in Iran Mercantile Exchange 

(IME) as many traders prefer to wait to 
buy at lower prices. Mobarake Steel, 
the largest company in TSE, for example 
unsuccessfully tried to sell rolled products 
at previous prices while Khouzestan Steel 
had to lower prices of steel billet and 
bloom products by more than 6 percent 
to keep its buyers,
Others
Banks rose 7.2 percent in March, the 
biggest monthly increase in 19 months, 
after two banks won an initial European 
court to eliminate restrictions on their 
activities. In addition, consecutive months 
of increase in a limited number of sectors 
resulted in lower expectations for future 
returns. It caused some investors to think 
again about once the losers like companies 
in financial or engineering sectors, which 
might have already been undervalued in 
comparison.

Telecommunication Industry of Iran 
(TCI), the second largest company in TSE, 
rose 9.4 percent in March on speculations 
about increase in prices of services. TCI is 
reportedly in talks with authorities to set 
a new formula for prices in which the rate 
of inflation plays a key role. According to 
the latest report from the statistics office, 
consumer price index (CPI) increased by 
31.5 in the year ended March 20.

Iron ore producers rose for the eight times 
in nine months as two large institutional 
investors, Omid Investment and Mines & 
Metals Development Investment, said a 
possible increase in mining rights by the 
government would have limited impact 
on profit margins. However, this sector 
is in a position very similar to basic metal 
producers which hit by falling global prices 
and stronger Rial.

OVERVIEW March 2013

Tehran Stock Exchange
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Highlight 

1- Member activities in categories 1, 2, 3 of above trend is consisting 
half of the members in term of quanitity which shows these companies 
are into infrastructre development of target markets.

2-Shortage of enough firms among IBC listed members,in filed of 
Tourism, Shipping,Insurance, Media, considering the fact that these 
fileds of business plays an important role in GDP of UAE and other 
GCC countires.

3-Success of Iranian civil and industrial contractors among other UAEs 
contracting competetors.

1st GLANCE TO MEMBERS ACTIVITIES, 
BASED ON IBC 2012-13 DIRECTORY

 Trading Category
Machineries And Spare Parts
 Project, Mineral And Raw Material
 Building Material
General Trading
Contractor (Civil And Projects
 Food Stuff
Furniture, House Holds And Home Appliances
Computr Hardware, Electronic Spare Parts
 Engineering , Consultancy, Inspection
Hotels And Immigration Services
 Legal Consultancies
Publishers And Advertising Services
Insurance And General Brokers
 Cosmetic And Parmaceotical
 Medical Equipment
Investment Brokers
Shipping And Frieght Forwarding Services
 Real State
 Universities
Interior Design
Banking And Exchangers
 It And Computer Services
 General Consultancies And
 Mamangement Services
Restaurants
 Manufacturer
Courier Services
Textile And Garments
Sum 

Ratio
26
24
23
16
16
15
11
10
9
8
7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3

2
2
1
1

225

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

Economy

1- Member activities in categories 1, 2, 3 of 
above trend shows that almost half of the 
IBC members ( 73) are civil and industry 
based firms, considering the regional 
construction market boost , it can be 
concluded that , categories 1 to 3 , might 
have UAE as their main target market.

2- Categories of general traders, 
contractors and food stuff traders, 
counts for 47 firms of IBC members. 
Hence the role of Iranian contractors 
in UAE market might be considerable 
considering the high standards and 
competitiveness of this market. Whereas 
general traders could be more that 16 
company with reference to current 
active Iranian firms in general trading 
market. 

3- Lack of more number of companies 

among IBC listed members, in field of 
Tourism, Shipping, Insurance, Media and 
real state is notable, considering the 
fact that these fields of business plays 
an important role in GDP of UAE and 
other GCC countries.

4- Refer to latest trends on registered 
Iranian companies in UAE, total number 
of IBC active members is expected to 
be more than presently 155 companies. 

5- Other than IBC members, other 
companies which might not be 
interested to be an active IBC members 
might be invited to take a part in Iranian 
business network. IBC can play a key 
role in establishing Iranian business 
network (IBN)

6- Thus strong networking and business 

escalation might be necessary within 
members and none members, relatively 
among IBC members and network of 
other business councils or business 
networks. 

7- This can be useful to escalate current 
business trends among each single 
companies in term of learning the know- 
how(s), market evaluation, materializing 
the mutual potentials etc. 

8- Firms with activities similar to those 
with less number of member companies 
in different categories ( i.e. from 15 to 
27), can be invited / encouraged to 
become new members of IBC/IBN

9- There shall be designed initiatives 
to attract and encourage more Iranian 
firms to become IBC/IBN member.

   Prepared by: Amir. H.Rokhsari, Member of IBC and Editorial Board   with some comments from IBC editorial board
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Now open - elegant, sophisticated and ever so authentic, Shayan 
Restaurant at Al Ghurair Rayhaan by Rotana Dubai is home of the 
most delicious and delicate flavours of Persia. Steeped in old world charm 
and rich heritage, choose from an extensive menu the finest Persian 
cuisine over a sit-down dinner at our signature restaurant.

For a limited period only, early birds may dine every day of the 
week from 6:30pm to 8:00pm and get 50% off their meal. 

For reservations, call 04 2933000 or email fb.alghurair@rotana.com

Authentic Persian dining 
in the heart of Dubai. 
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