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پیام رییس شورا

از مدتها قبل بعضی از بانکهای خارجی مستقر در امارات نظیر HSBC و سپس بانکهای محلی اقدام به گزینش مشتریان 
خود نموده و بدون ذکر دلیل خاص به مشتریان ایرانی خود اعالم نمودند که حساب های دالری و یورو خود را بسته و وجوه 
خود را از بانک دریافت نمایند، سپس اقدام به بستن حساب های درهم نموده و وجوه مردم را مسترد نمودند، اخیرا" یکی 
از بزرگترین بانکهای مســتقر در امارات موج جدید بستن حساب ها را آغاز نموده حتی حساب های شخصی و کم فعال و 

غیر تجاری را نیز می بندد.
با مراجعات مکرر به مسئولین بانک هیچگونه پاسخ روشنی که داللت بر این کار بنماید ارایه نمی دهند، بانک مرکزی امارات 
نیز خود را سپاســگزار بانکها میداند و می گویند بانکها در گزینش مشــتریان خود اختیار دارند و می توانند برای اشخاص 
حســاب باز کنند و تســهیالت ارایه نمایند و بالعکس هر زمان می توانند تسهیالت را کم و زیاد کرده یا باطل نمایند بانک 

مرکزی در این قبیل موارد مداخله نمی نماید، 
مسولین بانکها نیز می گویند چون از جریمه هایی که اخیرا" علیه چندین بانک اعمال شده می ترسیم اقدام به بستن حساب 

مشتریانی که مورد قبول مان نیستند می نماییم.

طرفه اینکه همزمان با بســتن حســاب های ایرانیان بانکهای دیگری اقدام به گشایش حساب برای ما می نمایند. آنچه که 
باعث ایجاد مشکل می شود اینکه معموال" رابطه مشتری با بانک بر اساس اعتماد متقابل بنا نهاده شده ، سالها وقت صرف 
شده تا بانک به مشتری خود اعتماد نموده تسهیالت در اختیار قرار دهد، با بستن و ابطال تسهیالت تا مشتری بتواند با بانک 

جدید رابطه متقابل برقرار نماید سالها زمان الزم دارد، در این میان لطمه ای که به مردم می خورد قابل جبران نیست .

هیات مدیره شورای بازرگانی ایرانیان دبی تمام مساعی خود را بکار برده و با تماس های که با مسئولین بانکها و اتاق بازرگانی  
و صنایع و معادن دبی داشــته مکرر موضوع را مطرح نموده لیکن متاســفانه نتوانسته پاسخ قانع کننده ای غیر از اینکه ) 
مدیران بانکها در ادامه کار با مشتریان خود اختیار دارند دریافت نماید ( شورا ضمن ارایه گزارش فوق وظیفه خود می داند 
کماکان موضوع را با مقامات اماراتی در میان گذاشته و پی گیری نماید تا همکاران محترم را از مشکل بوجود آمده برهاند. 

هادی موتــمنی 
رییس شورا

دوستان محترم عضو شورا

اعضاء محترم شورا

سروران ارجمند 
جنابان آقایان

محمد امین صباغ زاده- مهرداد بازرگان، محمدرضا صفا، سید حمدی هاشمی، حسن روحانی 
بدینوســیله انتخاب مجدد دوستان عزیز و ارجمند را بعنوان هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی بندرعباس شادبـــاش 

می گوییم.

یقین داریم تیم متحد و همدل که مجددا" با آراء اعضاء محترم اتاق برگزیده شــده اند مانند گذشــته می توانند موفقیت های چشم گیری 
را بــرای آینده اتاق بندر عباس بوجود آورده و ثبت نمایند. 

بهروزی و شادکامی همگان را از خداوند متعال مسالت دارم. 

هیات مدیره شورا بازرگانی ایرانیان- دبی 
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مقاله سردبیر

درفرداي پایان جنگ جهاني دوم حدود٧٠ ســال پیش، ایاالت متحده امریکا 
مدیریت سیستم اقتصاد جهان را از انگلستان تحویل گرفت و تا کنون همچنان 
مسلط در در دست دارد. دراجالس "برتون وودز" که در انگلستان برپا شد،توافق 
شــد سیســتم جدید بر پایه دالر قابل تبدیل به طال به پشتوانه ذخایر "فورت 
ناکس" قرار گیرد. دو نهاد پولي هم بعنوان ابزار اجرایي این سیســتم نوین به 

رهبري آمریکا در واشنگتن  تاسیس گردید:

-یکــي براي تامین مالي باز ســازي و توســعه )عمدتاً( 
 International Bank for Reconstruction & اروپــا

Developmen-IBRD یا همان بانک جهاني 

-دومــي صندوق بین المللي پــول IMF براي کنترل و 
تســهیل جریان پولي معطوف به تجارت بین الملل

این نظام موجب بازســازي اروپا )طرح مارشال( ورونق 
تجارت جهاني شــد و تا ٢٥ ســال بخوبــي کار کرد . با 
باال گرفتــن جنگ ویتنام و خونریــزي پولي این جنگ 
پر هزینه، ایاالت متحده امریــکا بطور یک جانبه رابطه 
دالرو طال را در١٩٧١ قطع کردو این اغازي شــد براي 
انتشــار بي رویه دالروتســلط بي چون و چراي امریکابر 

نظــام پولي بین المللي و کنترل ذخایر آن.

بدین ترتیب نتیجه ٤٤ سال مصرف بدون مهار آمریکا و کسري بودجه مزمن 
این کشــور،  پمپ کردن بي رویه دالر به سیســتم پولي جهاني بوده اســت.

جالب اســت بدانیم نســبت بدهي به تولید ناخالص مليGDP این کشور که 
درســال ١٩٧٣ حدود ٤٠ در صد بود هم اکنون به باالي ١٠٠در صد رسیده 
است. این بدان معنیست که امریکا رشد اقتصادي داخلي اش و سلطه اش را 
بــر نظام پولي بین الملل عمدتا  با وام گیري از باقي جهان به انجام رســانده 

است.

در چنین نظامي، دو اتفاقي رخ داده است که هر یک به شدتي متفاوت،تاثیر 
در بزیرکشیدن ســلطه امریکا بر نظام پولي بین المللی خواهند گذاشت:

یکي شــکل گیري پول واحد اروپا)یورو( و دیگري ظهور غول اقتصادي چین 
 

تحلیــل کنوني ما در مورد بهمني اســت که از جانب چین در حال ســرازیر 
شدنست و کمتر فعال اقتصادي )در حد مدیر واحد کوچک و متوسط ( واقف 

آنست. پیامدهاي  به 

چیــن از ١٩٧٨ رفرمهایي را در زمینه اقتصــادي آغاز کرد که نتیجه اش 
بعد از ٣٥ ســال قدرت اول اقتصاد جهاني شــدن و  پیشي گرفتن میزان 
تولید ناخالص داخلي آن کشــور در پایان ســال گذشته میالدي از ایاالت 
متحــده امریــکا ) بر مبناي محاســبه صنــدوق بین المللي پــول بر پایه 
برابري قدرت خرید purchasing power parity(  بود.وزنه این کشوردر 
تجارت جهاني ســال بسال رو به فزوني گذاشــت.تراز مثبت تجاري چین 
از زمــان حضــور فعالش در در بازارهاي بین الملي هم اکنون این کشــور 
را با ٣/٨ تریلیون دالر دارنده بزرگترین ذخایر در دنیا کرده اســت. مدل 
چین براي رســیدن به این میزان ذخایر، پایین نگهداشــتن ســطح هزینه 
هــاي تولید، مصرف کم، پس انداز و ســرمایه گذاري مجدد در دســتگاه 

است. بوده  تولیدیش 

با وجود این قدرت اقصادي و این حجم بزرگ ذخایر، اکنون بیش از ٥ ســال 
اســت که چین منتظر راي کنگره امریکاســت تا به آن اجازه ایفاي نقشــي 
در خــور اهمیت اقتصادیش در IMF بدهد! خســته از ایــن انتظار و ببازي 
گرفته نشدن در نهادي به این اهمیت، چین در پــــــــــایان ٢٠١٤ تصمیم 
گرفت بانـــــک بین المللــــــي خــــــویش را بنـــــــام "بانک سرمایه 
 Asian(گــــذاري زیربنایي آسیایي" تاسیس کنـــــد

Infrastructure Investment Bank(AIIB

ایجــاد این بانک چالشــي براي نظام کنونــي برهبري 
امریکاســت. چیــن تصمیــم دارد به پشــتوانه ذخایر 
عظیمــش  در بانکــي که نقش مســلط را خود خواهد 
داشــت، شــروع به خرج کند.بانکي که میخواهد عمدتاً 
در پروژه هاي بي شــماري که در آسیاي جنوب شرقي 
منتظر تامین مالي هســتند، سرمایه گذاري کند.از هم 
اکنون حوزه هاي این ســرمایه گذاریها مشــخص شده 

است:

ســرمایه گذاري در زیربناهاي انرژي و نیرو، حمل و نقل، 
مخابرات، زیرســاختهاي روستایي و توســعه کشاورزي، 

تامین آب و بهداشت، محیط زیست و توسعه شهري.

تــا کنون ٤٠ کشــور و از جملــه ایران )درفــرداي توافق جدیــد فروردین 
تقاضایش پذیرفته شــد( به ان پیوسته اند:ده کشــور از خاور میانه و شمال 
آفریقا،٩ کشــور از آســیاي میانه و جالب اینکه متحدان نزدیک امریکا چون 
انگلســتان، استرالیا ،فرانســه و  ایتالیا همراه با ١٥کشــور اروپایي )ازجمله 
روســیه( سریعا بعنوان اعضاي موسس به نداي چین پاسخ گفته اند.انها خوب 
درك کرده اند که فرصتهاي جدیدتجارت و سرمایه گذاري در اسیاي جنوب 
شــرقي و چین اســت. چیني که بنظر غربیها مدل اقتصادیش در ده ســال 
اینــده مانند امریکا مصرف محور خواهد شــد و بازارعظیمي از مصرف کننده 
خواهــد داشــت)بیادبیاریم اقتصاد امریکا را در پایان جنــگ جهاني و ایفاي 
نقــش لوکوموتیو در نظام جدید پولي برتون وودز(. ژاپن و امریکا به این نهاد 
پشــت کرده اند.نهادي که چین تعهد تامین ١٠٠ میلیارد دالر سهمش را در 
ســرمایه بانک از هم اکنون داده است. مقر این بانک در پکن است. اساسنامه 
آن قرار اســت در ماه جون توســط اعضا تصویب شود و بانک رسما در پایان 

سال میالدي افتتاح وکارش را شروع کند.

شــرط بزرگ موفقیت این بانک قابل تبدیل اعالم شدن یوان است. پولي که 
هــم اکنون کامال قابل تبدیل در سیســتم پولي بین المللي نیســت و بهمین 
دلیل در حال حاضر بطور وسیع بعنوان ذخیره ارزش بکار نمیرود. گرچه طي 
دوســال گذشــته پول چین از رده چهاردهم به رده پنجم درردیف بیشترین 
پولهاي مورد اســتفاده در تجارت بین الملل ارتقا پیدا کرده است امایوان تنها 
٢/٢ درصدســهم در پرداختهاي بین المللي دارد)ین ژاپن ٢/6٩در صد و دالر 

.)٤٤/6 امریکا 

نقطه ثقل اقتصاد جهاني از اقیانوس اطلس به اســیاي جنوب شــرقي در حال 
جابجایي اســت،تغییراتي ژرف ولي اهسته در سیســتم کنوني در حال تکوین 
اســت. باید در برنامه ریزیهاي خود جایــي در خور براي چین،پول ملي اش و 
بانک سرمایه گذاري زیر بنایي اسیایي بطور جدي از هم اکنون ملحوظ داریم.

ایا وقت فکر کردن جدي به یوان نیست؟

سيستم پولي بين الملل نويني در حال تكوين است

اسفندیار رشیدزاده 
سردبیر
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دیدگاه سطحی از شهر تهران:
به عنوان کســی که بیش از هفت سال دور از ایران 
زندگی کرده، در وهله اول با ورود به تهران، شــاید 
ترافیک و حجم باالی تردد شهری اولین نشانه هایی 
اســت که توجه هر تازه وارد را جلب میکند. خطوط 
حمل و نقل شــهری مانند اتوبوس، مترو و تاکسی 
خطی های منظم تر و ســامان دهی شــده اند. یک 
تشــکر خیلی زیاد از شــهرداری تهران که در فصل 
بهار تهران را گل باران کرده اســت. خیابانها و کوچه 
ها تمیزتر و خدمات شهری منظم هستند و از قاعده 
خاصی پیروی می کنند. در کل به غیر از رانندگانی 
که همیشه عجله دارند و یا موتور سوارانی که قوانین 
را رعایــت نمی کنند، حتی ترافیک های طوالنی در 
سطح شهر نظم داشته و توسط پلیس های راهنمایی 

رانندگی کنترل می شود. 

و اما بنگاه های  کسب و کار:
در کل پس از توافــق لوزان در فروردین ماه ١٣٩٤، 
جنب و جوش خوبی در ســطح بنگاه های کسب و 
کار به چشــم می خورد. شرکتهای بزرگ خصوصی 
و یا نیمه دولتی به فکر تجهیز و آماده ســازی خود 
برای باز شدن اقتصاد ایران و تعیین نقش خود برای 
مشارکت با شرکتهای بین المللی و منطقه ای افتاده 
اند. بســیاری از آنها در حال بهینه سازی وب سایت 
های خود به زبان انگلیســی هستند.  به روز کردن 
رزومه کاری شــرکت برای ارائه به ســرمایه گذاران 
و یا شــرکای احتمالی خود، ارائه گزارشهای مالی و 
تخصصی از حوزه کاری خود به زبان انگلیسی و فعال 
تر شدن کسب و کار های نو پای دانش بنیان از دیگر 
مواردی است که به نظر می رسد در چند ماه گذشته 

شروع شده است. 

حضـــــور شرکتهـــــای سرمـــــایه 
گذاری و تامین سـرمایه در نمایشگاه سرمایه 
 Stuttgart Invest Stuttgart Messe گــذاری 

2015

در ١٨ و ١٩ اپریــل ٢٠١٥، شــهر اشــتوتگارت 
آلمان میزبان شرکتهای ســرمایه گذاری و بانک 
های تامین ســرمایه از سراسر جهان بود. از ایران 
نیز حضور فعالی از شــرکتهای تامین ســرمایه و 
بنگاه های فعال در بازار ســرمایه ایران مشاهده 
شــد. برای مثــال بانــک اقتصاد نوین، شــرکت 
بورس کاالی ایران و بــورس اوراق بهادار تهران 
از ســازمانهایی بودند که در این نمایشــگاه غرفه 
داشــته اند و برای معرفی بازار ســرمایه ایران به 
دنیای بین المللی ســرمایه گذاری تالشــهایی را 

آغاز کرده اند. 

جشنواره پل iBridge  برلین – خرداد 1394
این جشــنواره از تمامی ســرمایه گــذاران ایرانی و 
صاحبان کسب و کار موفق ایرانی مقیم آمریکا و سایر 
نقاط جهان و همچنین صاحبان کســب و کار دانش 
بنیــان در ایران، دعوت به عمل می آورد تا برای هم 
فکری و تبادل دانش و تجربه خود برای توسعه کسب 
و کار های دانش بنیان خصوصا در صنایع پیشــرفته 
تکنولوژیکــی )High Tech Industries( دور هــم 
جمع شــوند. همچنین در این همایش پتانســیل 
ایران برای تبدیل شــدن بــه قطب علمی و صنعتی 
در منطقه با همفکری کارشناســان و اســاتید نخبه 
ایرانی در داخل ایران بررسی و تحلیل می شود. برای 
http://ibridges. اطالعات بیشتر به وب ســایت
http://www.i-aim.org/iBridge/fa/  و  /org

default.aspx رجوع فرمایید. 

نشست فکری انجمن ایران و اروپا – سپتامبر 
1394

Europe-( دومین نشســت انجمن ایران و اروپــا
Iran Forum( در ســپتامبر امســال در سوئیس  
برگزار خواهد شد. در این نشست از مدیران بانکها و 
شرکتهای فعال در بازار سرمایه  در ایران مانند بانک 
خاورمیانه ، شــرکت تامین ســرمایه امین ، شرکت 
تامین سرمایه کاردان، شرکت سرمایه گذاری فیروزه 
و شرکت سرآوا به عنوان سخنران دعوت شده است. 
از مهمترین عناوین مورد بررســی این نشســت می 

توان موارد زیر را نام برد:

• جایگاه تامین مالی و مالیه بین الملل در ایران
 • جایگاه  قوانین بین المللی برای حمایت از سرمایه 

گذاری خارجی در ایران
• نقش بانکداری در توسعه اقتصاد ایران و چگونگی 
گســترش آن در حوزه بین المللی با رویکرد پســا 

تحریم
• معرفی بازار بورس اوراق بهادار تهران

 • حضور نو پای شرکتهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر 
و نقش آنها در توسعه اقتصاد کارآفرینی در ایران

• جایگاه تأمین مالــــی شــرکت ها و پــروژه ه ای 
ســرمایه گذاری خارج از بازار بــورس اوراق بهادرا و 

ادغام و تملیک 
• بررسی وضعیت تامین مالی پروژه های صنعتی در 

ایران

بـــــرای اطالعات بیشــتر میتواینـــــد به آدرس 
com/.http://www.europeiranforum2

agenda/ رجوع نمایید.

گزارش

در تهران چه خبر؟
یگانه اقبال نیا عضو هیات تحریریه
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اکنون بخش خصوصی در کشور در جایگاهی است 
که همه از دولتمردان تــا نظریه پردازان  اقتصادی 
چشم به ان دوخته اند تا در دوران پساتحریم نقش 
برجســته تری را در اقتصاد کشــور بازی کند و با 
کارآفرینی بیشــتر، تولید بیشــتر و سرمایه گذاری 
گسترده تر کشور را در گذر از بحران اقتصادی یاری 
برساند. چنین جایگاهی اگرچه نوید روزهای بهتری 
را برای بخش خصوصی به ارمان می آورد، مسئولیت 
آور نیز هست و پرسشی را در برابر بخش خصوصی 
قرار می دهد که آیا بــرای رویارویی و پدیرش این 

مسئولیت بزرگ  آمادگی دارد یا خیر؟

برای رسیدن به چنین توانایی  بخش خصوصی نیاز 
دارد تا :

١- شــناخت درســتی از توانایی ها و کاستی ها در 
گستره کشور داشته باشد.

٢- شناخت خوبی از بازارهای منطقه و جهانی برای 
بازرگانی دوجانبه با کشور داشته باشد.

٣- قانون ها و آییــن نامه ها را در پیوند با کارهای 
بازرگانی و تولیدی واکاوی کند.

٤- برای بارور شــدن اقتصاد همه جانبه در کشــور 
برنامه پیشنهاد کند.

٥- جایگاه دولــت و بخش خصوصی و کارهایی که 
بایستی از هر سو انجام شود را به روشنی بازگو کند.

چنین برنامه ای شاید در گام نخست از سوی برنامه 
ریــزان دولت و مجلس پذیرفته نشــود اما رفته رفته، 
سرچشــمه خوبی برای بررســی داده ها و سیاست 
هــا در کار برنامــه ریزی خواهد شــد. و هم بخش 
خصوصی چارچوبی به دست خواهد آورد که بر پایه 
آن بتواند با دولت مردان در ســطح شــهر، استان و 

کشور به رایزنی بپردازد و برنامه های خود را پیش ببرد.

ارزیابی توانایی ها و کاســتی ها در گستره 
کشور

اتاق بازرگانی فراگیرترین ســازمان بخش خصوصی 
در کشــور اســت که می تواند با کمــک اتاق های 
اســتانی، توانایی و نیازهای کشور را برآورد کند اما 
برای برآورد بهتر و درســت تر بایســتی شمار اتاق 
ها افزایش یابد . و هر شــهری اتاق خود را داشــته 
باشد. ترکیب عضوهای اتاق ها بسته به نوع بازرگانی 
ها و تولید کنندگان در هر شــهر متفاوت است ولی 
بایستی زمینه ای فراهم شود تا استادان  دانشگاه و 
پژوهشــگران نیز بتوانند در اتاق ها عضو شوند و در 
جمع آوری و پرداخت داده ها و همچنین سیاســت 

گذاری ها به اتاق کنک کنند.

پیوند اتــاق با دانشــگاه ها می توانــد از همکاری 
گســترده و برنامه ریزی شــده با دانشگاه آزاد آغاز 
شود که یک نهاد مردمی است و کم و بیش در همه 
شــهر ها شاخه دارد و می تواند با شورا ها همکاری 

گسترده ای داشته باشد. 

سازمان برنامه و بودجه پیش از این داده های خوبی 
در باره توانایی ها و برتری های نســبی بخش های 
کشور گرداوری کـــــــرده است که می توانند پایه 

ای برای این ارزیابی قرار گیرد. 
از ســوی دیگر شوراهای شهرها  و شهرداری ها نیز 
می توانند در این همکاری ارزیابی گســترده ای با 
اتاق داشته باشند و از امکانات متقابل یکدیگر بهره 

بگیرند.

ارزیابی فرصت هــای بازرگانی منطقه ای و 
جهانی

ایران همواره از فرصت منطقه ای خود در گسترش 
بازرگانی بهره برده اســت. هم اکنــون نیز با وجود 
کشــورهای آسیای میانه در شــمال و افغانستان و 

عراق، می تواند همچنان جایــگاه خود را به عنوان 
یک بازار منطقه ای اســتوار کنــد. و همچنین می 
تواند با ارزیابی بازارهای جهانــی، جایگاه بازرگانی 
ایران در جهــان را افزایش دهد. برای رســیدن به 
چنیــن جایگاهی نیاز داریم کــه زمینه برپایی اتاق 
های برون مرزی فراهم شــود و از بازرگانان ایرانی 
در کشــور های گوناگون به ویژه کشورهای منطقه 
خواســته شــود که این اتاق ها را برپا ســازند و با 
پیوند همیشــگی با اتاق بازرگانی ایران در راه بهبود 
بازرگانی، افزایش صادرات و افزایش تولید در کشور 
کمک کنند. اطالعات برون مــرزی می تواند نقش 
مؤثری در بهبود برنامه ریزی در شــهر و استانهای 

مرزی داشته باشد.

ارزیابی قانون ها و آیین نامه ها
قانون ها و آیین نامه ها بسیاری در سالهای گذشته 
نوشته شده است که همه جانبه نبوده و راه بازرگانی 
و تولید را سد کرده است . این قانون ها و آیین نامه 
ها بایستی دوباره ارزیابی شوند و کاستی های آن ها 
به دولت و مجلس گوشــزد شود. این بررسی به اتاق 
کمک می کند تا چارچوبی برای این بررســی ها به 
دســت آورد که از این پس پیش از قانون گذاری یا 
نوشتن آیین نامه ها بتواند دیدگاه خود را با دولت و 

مجلس در میان بگذارد.

برنامه ریزی باروری اقتصادی
 برنامــه بخش خصوصی ، افزایــش بازرگانی، تولید 
و کار را در بــر می گیرد و تــالش می کند تا همه 
توانایی ها و برتری های شهرها و روستاها را ببیند و 
این توانایی ها را به کار اندازد و به سودآوری برساند.

 نگاه اســتانی ، بخشی، شهری و روستایی می تواند 
انگیزه بیشــتری برای کنشــگران اقتصــادی برای 
ســرمایه گذاری پدید بیاورد و مــی تواند بانک ها 
را نیز به این ســوی برگرداند که رویکرد بخشــی و 
شهری بیشــتری داشته باشــند.زمینه همکاریهای 

اقتصادی

آماده باش بخش خصوصی 
مهران ارشادی فر، عضو شورا و هیات تحریریه
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5 بخش خصوصی با دولــت در زمینه اجرای طرح 
هــای عمرانی افزایش می یابد و شــاید برخی از 
این طرح ها با همیاری خود بخش خصوصی انجام 
شود چرا که انجام این طرح ها به سودآوری بیشتر 

می انجامد. 

این برنامه می تواند توانایی ها و برتری های بخش 
های گوناگون کشــور را به چشم ســرمایه داران 
داخلــی و خارجی بیــاورد و انگیزه آنــان را برای 

سرمایه گذاری افزایش دهد.
 

این برنامه می توانــد چراغ راه برنامه ریزان دولتی 
و مجلس باشــد که به جای طرح های عمرانی کم 
سود ده و یا برخی زیان ده که در کشور اجرا کرده 
اند به سوی طرح هایی روی بیاورند که درآمد زا و 
کارآور است و می تواند خوشنودی بیشتر مردم را 

درپی داشته باشد. 
نامه بخش خصوصــی همه توانایی های تولیدی و 
بازرگانی را در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ 
در نظر می گیرد و اتاق های بازرگانی شــهرها می 
توانند پشتیبان برنامه های شهرها و روستاهای خود 
باشند و در جهت پیشرفت این برنامه تالش کنند 

و با مقام های بومی و استانی به رایزنی بپردازند.

جایگاه بخش خصوصی و دولت
یکی از دشواری های بزرگی که پیش روی اقتصاد 
کشــور قد برافراشــته اســت، نبود یک مرزبندی 
درســت میان زمینه های کاری بخش خصوصی و 
دولتی است و دولت از بازرگانی تا تولید و کارهای 
خدماتی وارد بازار کار شــده و فضا را برای بخش 
خصوصی تنگ کرده است. وجود دولت در بازار در 
جامه یک بازرگان و تولید کننده توانایی رقابت را از 
بخش خصوصی می گیرد و بخش خصوصی چاره 
ای نمی بیند که بازار را ترك کند. بخش خصوصی، 
در چارچوب برنامه باروری اقتصادی، بایســتی مرز 
میان فعالیت های دولت و بخش خصوصی را روشن 
کند و از دولت بخواهد که در حوزه هایی که بخش 
خصوصــی توانایی انجام کارهــا را دارد دولت وارد 
نشود و چه بســا کارهایی خدماتی که هم اکنون 
به دســت دولت انجام می شود می تواند به بخش 
خصوصی سپرده شود تا با بهرهوری باالتر و خدمت 
بهتر و پرشتاب تر هم هزینه عمومی کاهش یابد و 

هم رضایت مردم افزایش یابد.

اگر بخش خصوصی دســت روی دســت بگذارد 
و منتظر بماند که دولت خودخواســته بخشــی از 
کارهای خود را به بخ خصوصی واگذارد و از دخالت 
مســتقیم در بازار خودداری کند بایستی گفت که 
آزموده های پیشین نشان داده است که این رخداد 
روی نخواهد داد چنانکه خصوصی ســازی، پس از 
نزدیک به بیســت ســال که از عمر آن می گذارد، 
تنها به دســت به دست شدن شرکت ها و کارخانه 
ها از یک ســازمان به سازمان دیگر انجامید و باری 

از دوش مردم برداشته نشد.

گشايش بانكي در راه است
اخبار حوزه ریاست  اتاق ایران

گزارش، خبری از تهران

یک هیات تجاري سوییسي دیروز با فعاالن اقتصادي ایران دیدار کرد. در همین حال سفیر سوییس در 
ایران نیز اعالم کرد که گشایش هاي بانکي براي ایران از سوي سوییس در راه است. غالمحسین شافعي، 
رییس اتاق ایران درباره دیدار انجام شده بین این دو گروه به مهر گفت: رابطه اقتصادي ایران و سوییس 

مي تواند گسترش یابد.

عالوه بر این ایران مایل است از توان و تجربه شرکت هاي سوییسي در حوزه ماشین آالت صنعتي، صنایع 
غذایي، دارویي، نساجي و نیز احیاي صنعت ساعت سازي استفاده کند.

رییس اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران افزود: ایران و سوییس همچنین مي توانند در صنایع دارویي،
گردشــگري و لوازم پزشکي همکاري مشترك انجام دهند، این در حالي است که طي دو سال گذشته، 
برنامه اقتصادي دولت و قوانین سرمایه گذاري ایران، راه هاي ورود شرکت هاي خارجي را هموارتر کرده 

است.

»لیوي لوی« رییس بخش اقتصادي و نماینده شوراي فدرال در امور قراردادهاي بازرگاني سوییس گفت: 
روابط اقتصادي  دو کشور در تاریخ ریشه دارد و امیدوارم بعد از لغو تحریم ها روابط تاریخي و دوستانه 

دو کشور وارد مراحل جدیدي شود.

»اریک هرت زوگ« سفیر سوییس در تهران هم در این نشست با اشاره به اینکه کشور ایران قطب مهم 
انرژي در  جهان به شــمار مي رود، افزود: ســوییس امیدوار است در بخش اقتصادي هم مثل سیاست 
روابط دو کشــور بیش از گذشته گسترش یابد. وي افزود: سوییس آماده است روابط اقتصادي و بانکي 
خود را به محض لغو تحریم هاي اتحادیه اروپا با ایران گســترش دهد و امیدوارم با اعتماد دوجانبه این 

روابط گسترش یابد.

حسین سلیمي، رییس اتاق بازرگاني مشترك ایران و سوییس در این نشست گفت: ایران در منطقه اي 
راهبردي واقع شــده و بازاري ٤٠٠ میلیون نفري به فاصله دو ساعت پرواز از تهران در کشورهاي عضو 
سازمان همکاري هاي اقتصادي اکو وجود دارد و هر کشوري که در ایران سرمایه گذاري کند مي تواند 
از مزایاي بازار ٤٠٠ میلیون نفري منطقه بهره مند شود.رییس انجمن سرمایه گذاري هاي مشترك ایران 
و ســوییس گفت: در حال حاضر بسیاري از شــرکت هاي سرمایه گذار خارجي ضمن مطالعه و ارزیابي 
پتانســیل هاي موجود در حوزه هاي گوناگون اقتصادي کشــورمان از جمله نفت، گاز و تولید کاالهاي 

صنعتي به سرمایه گذاري در این زمینه ترغیب شده اند. 

وي درخصوص برنامه هیات اقتصادي کشور سوییس در کشورمان، دیدار با مقامات عالي رتبه اقتصادي 
و واحدهاي صنعتي کشورمان را از جمله برنامه هاي اصلي این هیات خارجي در مدت حضور در ایران 

ذکر کرد.
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فرصتهای پيش رو در توسعه منطقه ای

تهیه کننده: ایمان ارجمندی، عضو شورا و هیات تحریریه

طــی ماهای اخیر نه تنها موضوع مذاکرات هســته ای 
ایــران و کشــورهای ١+٥ بیشــترین اخبــار را در 
رســانه های ایران  به خود اختصــاص داد، بلکه در 
رســانه های جهان نیز جوانب گوناگون این موضوع 
بسیار گســترده مورد توجه قرار گرفت، کارشناسان، 
تحلیل گران سیاســی و اقتصادی و صاحب نظران 
حــوزه های مختلف هریک از جنبــه های متفاوتی 
تهدید ها و فرصتهای پیش روی مذاکرات را به نقد 
و بررســی نشســتند. انعکاس مذاکرات تا اندازه ای 
توجه رســانه هــا را به خود  جلب نمــود که اخبار 
انتخابات انگلستان و یا تهدیدهای یونان برای خروج 
از اتحادیه اروپا هیچگاه در صدر اخبار قرار نگرفتند.

  
بطور کلی انچه بنظر می آید، این است که  موضوع 
در دو ســطح متفاوت  در حــال بحث و تبادل نظر 
میان مجامع و محافل می باشــد. نخســت ارزیابی 
هایی که به بررسی شرایط موجود و احتمال موفقیت 
یــا عدم موفقیت مذاکرات  می پردازند و دیگری پیش 
بینی هایی است  که به تاثیر و تخمین دستاوردها و 
نتایــج حاصل از مذاکرات می پردازند . و این هر دو 
مهم در واقع تاکیدی است بر اهمیت تاثیر بازگشت 
ایران به عرصه بازارهای ازاد و معامالت بدون تحریم 

و ممنوعیت با جهان و اقتصاد بین الملل. 

ایران کشــوری با بیش از٧٧  میلیون نفر جمعیت با 
نرم سنی ٢٨ سال و ٧٠ در صد زیر ٣٥ سال، کشور 
جوانی اســت که نیروی کار بالقــوه و تحصیلکرده 
منحصر بفردی را  در منطقه خاورمیانه دارا می باشد 
. بویژه اگر امــار زنان تحصیل کــرده باالی مقطع 

لیســانس و با تحصیالت دانشگاهی  را مد نظر قرار 
دهیم .اگر چه امار بیکاری و رشــد آن در  سالهای 
بین ٨٤ تا ١٣٩٠ از بحرانهای پیش روی دولت بوده 
اســت و کاهش چند درصدی ســالهای اخیرهنوز 
نتواتسنه امار بیکاری در ایران را به زیر ١٢٪ برساند. 
هرچند که اقتصادانــان در صحت این آمار اختالف 

نظرهایی با هم دارند. 
 

بیش از هجــده میلیون هکتار زمین کشــاورزی با 
تنــوع اب و هوایی بیش از ٤٠ درجه ســانتیگراد ، 
اگرچه پتانسیلهای کشاورزی فراوانی را برای کشور 
فراهم اورده ،اما همچنــان جنبه ژئوپلتیک ایران از 
مهمترین ویژگیهای آن محســوب می گردد .ایران 
در چهار راه ارتباطی میان شرق کهن و غرب توسعه  
یافته قرار گرفته و سهم بزرگی در شکل دهی تمدن 
جهانی عهده دار بــوده و این نقش تا کنون تاریخ ، 
همواره بر تأثیر گذاری منطقه ای و بین المللی ایران 

افزوده است. 

ایران با دارا بودن  بیش از ١٥٧ میلیارد بشــکه نفت 
که تا کنون در ذخایر زیر زمینی اکتشــاف شده اند، 
بعنوان سومین یا چهارمین ) بسته به نحوه ارزیابی( 
کشــور دارای منابع نفت از اهمیتی برخوردار است 
که  همواره نظر کشــورهای اروپایی و آسیای شرقی 
را حتی پــس از قطع ارتباط با آمریــکا در هه ٨٠ 
میالدی،  به خود جلب نموده . اما این مهم هنگامی 
ارزش دو چنــدان می یابد کــه در این ارزیابی ٣٣ 
میلیون متر مکعب مخــازن گاز ایران را نیز در نظر 
بگیریم . مخازنی که ســومین دارایی گازی در میان 

کشور های جهان محسوب می شود.  

اگرچه مشــکالت فنی ناشی از تحریمهای اقتصادی 
امروز صادرات نفت ایران را به عددی نزدیک به ١،١ 
میلیون بشــکه  رسانده اســت اما بر اساس نظرات 
کارشناسان، ایران در صورت سرمایه گذاری مناسب 
قادر خواهد بــود بزودی صادرات نفــت خود را به 
عدد  ســه میلیون بشــکه در روز بازگرداند. عددی 
که متوســط تولید دهه ٩٠ میالدی و پیش از آغاز 
تحریمهای اقتصادی  ایران بحساب می آمد. هرچند 
بازگشــت به تولید سالهای  دهه ٧٠، میالدی یعنی 
بیــش از پنــج میلیون بشــکه در روز دیگر چندان 

محتمل به نظر نمیرسد. 

هنگامی که حســن روحانی ریاست جمهوری ایران  
بیش از یک ســال و نیم پیــش در اجالس داووس 
از عــزم ایران برای ارتقا ســطح اقتصادی کشــور 
تا رســیدن بــه اقتصادی هم اندازه ده کشــور برتر 
اقتصادی دنیا ظرف ســه دهه ی آینده سخن گفت 
در حالی که کشــورش طی سال ٢٠١٢  رشد منفی 
بیــش از ٥ درصدی در GDP را  تجربه کرده بود و 
در حال مواجه با تحریم های گسترده اقتصادی روزگار 
مــی گذراند، هیچ کــدام از کارشناســان اقتصادی 
حرف هــای او را قابل تحقق ارزیابــی نمی کردند. 
 ٢٠١٤ GDP اما در حالی که تحلیــل گران غربی
ایران را حــدود ٤٥٠ میلیارد دالر تخمین می زنند 
و دیوارهــای یخی تحریم پیرامــون ایران  در حال 
آب شدن هستند، باید آینده ای متفاوت را از نقش 

آفرینی ایران در اقتصاد بین الملل انتظار کشید.

اقتصادی
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5 هرچند به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع تحریم های 
اقتصادی نتایــج زودهنگامی را برای ایران به همراه 
خواهد داشــت، مانند آزادی ســرمایه های مسدود 
شــده ایران در جهان که ارزیابی کمیته سیاســت 
خارجی  سنای  آمریکا از آن بیش از میلیارد پنجاه 
میلیارد دالر است و یا فروش نفت هایی که ایران در 
کشتی های متفاوتی در اقصی نقاط دنیا انبار نموده،  
که روزنامه گلف نیوز انرا بیش از ٤٠ میلیون بشــکه 
تخمین زده است. اما دستاوردهای میان مدت رفع 
تحریم های اقتصادی برای ایران خیلی بیش از این 
خواهد بود و می تواند موتور نیمه فرسوده ی صنعت 
کشور را نو سازی و بازسازی و آماده ی رقابت های 

بین المللی نماید.

شــاید این موضــوع توجیه گر این واقعیت باشــد 
که چــرا طی ماه های اخیر رســانه هــای بزرگ 
بیــن المللی بــه طور پیاپی به انعکاس و پوشــش 
اخبار مذاکــرات میان ایران و٥+١ بــه نمایندگی 
از کشــورهای جهان  پرداختنــد . در واقع ارزش 
بازگشــت ایران به بازار اقتصاد آزاد تنها گشــوده 
شدن یک بازار جدید با جمعیتی باالی ٧٠ میلیون 
نفر نیست، بلکه بازگشت یک شریک تجاری جدید 
برای اقتصادهای پیشــرفته ی است که میخواهند 
از مزیت تولید کاال و خدمات در منطقه خاورمیانه 
بهره بجویند و چشم امیدی به بازارهای روبه رشد 

آسیای دور و آسیای میانه دارد. . 

امروز مهم آن اســت که چه کشــورهایی میتوانند 
بیشترین منافع را از بازگشت ایران به اقتصاد آزاد به 
دست آورند و گوی رقابت را از دیگران ربوده، جایگاه 
مناســبی را در توســعه ی بازاِر رو به رشد ایران به 
خــود اختصاص دهند . بدون شــک رقابت قدیمی 
میان شرق و غرب آتالنتیس بار دیگر رخ می نماید 
و آمریکایی ها نیز می خواهند چون شریک و رقیب 
دیرینه شــان ، اروپا، در ایــران برای خود جایگاهی 
کســب کنند . اما زخم های عمیق سیاسی و فاصله 
هــای دور اجتماعی و برخوردهای ناهنجار فرهنگی 
میان ایران و آمریکا، طی سه دهه ی گذشته، موضوع 
قابل حل ســاده ی نمــی نماید . بــه همین دلیل 
کشورهای اروپایی، آلمان، انگلستان و فرانسه، هیأت 
های اقتصادی پرتعداد و بلندپایه ای را طی یک سال 
گذشــته به ایران فرستادند. این کشورها بیش از هر 
کشور دیگری پیام آقای روحانی، ریاست جمهوری 
ایــران را جــدی ارزیابی کردند، که در ســوئیس و 
نیویورك اعالم کرد: ) ایران برای کسب و کار آماده 
اســت. بیایید و ما را ببینید و فرصت های ســرمایه 
گــذاری را برای خود پیدا کنید. من از شــما برای 

آمدن به ایران دعوت می کنم(    

اما در ایــن میان آنچــه کمتر مورد بررســی قرار 
میگیرد، فرصت های گســترده ی همکاری ســت 
که در آینــده ی نزدیک میان ایران و کشــورهای 
عــرب حوزه ی خلیج فارس به وجــود خواهد آمد. 
کشورهای همســایه عرب جنوبی  نه تنها از مزیت 

همســایگی و نزدیکــی ســرزمینی با ایــران بهره 
مندند، بلکه نزدیکی و شــباهت هــای فرهنگی و 
دینی ، عامل بســیار موثر و درخشــان در توسعه 
ی روابــط اقتصــادی میان این همســایگان چند 
هزارســاله خواهد بود و منافع و مســائل مشترك 
سیاســی امکان تعمیق روابط اقتصادی و مشارکت 
همه جانبه در توســعه ی منطقه ای را برایشــان 
به ارمغان خواهد آورد. در واقع ایران و کشــورهای 
حوزه ی خلیج فارس مسافران یک کشتی هستند 
که تنها راه رسیدنشان به ساحل توسعه و پیشرفت 
و امنیــت  از طریق همراهــی و همدلی با یکدیگر 

میسر خواهد شد.

در همین راستا دســتاوردهای اقتصادی کشورهای 
حوزه خلیح فارس بســیار قابل ارزیابی و ارزشمند 
برای توســعه ی اقتصادی ایران می باشــد. به طور 
نمونه کشــور امارات متحده عربــی، امروزه  خود را 
بــه عنوان مرکز تبادالت اقتصادی منطقه ای مطرح 
نمــوده و نقش خود را در ارائــه ی خدمات بازرگانی، 
چه از لحاظ زیرســاخت، چه از لحاظ ســرویس و 
چرخش کار در میان صاحبان کسب و کار و شرکت 
های چند ملیتی که برای کسب و کار به منطقه می 
نگرند تثبیت نموده اســت. تجارب و دستاوردهای 
بزرگ این کشور در توســعه ی شهری، بنادر و 
سرویس های کشــتی رانی، راه اندازی - مدیریت و 
توسعه ی خطوط هوایی متعدد و موفق در باالترین 
رده های بین المللی، سیســتم های بانکی پیشرفته، 
توریست، خدمات هتل داری از جمله دستاوردهای 
بســیار با ارزش توسعه امارات در سالهای اخیر بوده   

است.    

اگر مذاکرات ایران با قدرت های جهانی به سرانجام 
مــورد قبول برای همه ی کشــور هــای منطقه و 
جهان برسد، فرصت مناسبی برای کشورهای حوزه 
خلیج فارس از ســویی و ایران از دیگر سو به وجود 
خواهــد آمد تا به بســط و گســترش چندین برابر 
روابــط اقتصادی خــود اهتمام بورزنــد و تجارب و 
دســتاوردهای مهمی  را که در این کشورها وجود 
دارد و  ایران نیازمند به دست آوردن و بومی کردن 
آنهــا در فضای نوین اقتصادی خود می باشــد ، به 
تبادل و معاوضعه نشــینند . اگرچــه این همکاری 
برای ایران بســیار ارزشــمند و مفیــد خواهد بود 
اما دســتاوردهای اقتصادی گســترده ای نیز برای 
کشــورهای  همســایه   به ارمغــان خواهد آورد و 
میتوانند منابع مالی گســترده ای از فروش ، نصب ، 
مدیریت و اجرای تکنولوژی و خدمات مورد نیاز بازار 

روبه رشد ایران به دست آوردند. 

در واقع سوالی که امروز باید همه به آن بیندیشند 
این اســت که چه کسانی بیشــترین دستاوردها را 
از باز شــدن بازار اقتصادی ایران به دست خواهند 
آورد . عرصه ای اســت آماده که برخورد مناســب 
دولت ها می تواند برایشــان منافع بیشــتری را به 

همراه آورد. 

اگر مذاکرات ایران با قدرت های 

جهانی به سراجنام مورد قبول 

برای همه ی کشور های منطقه 

و جهان برسد، فرصت مناسبی 

بــرای کشــورهای حــوزه خلیج 

فارس از سویی و ایران از دیگر 

ســو به وجود خواهد آمد تا به 

بسط و گســترش چندین برابر 

روابــط اقتصادی خــود اهتمام 

بورزند
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مطلب زیر به تشریح این موضوع می پردازد:

در رشته اقتصاد بازرگانی، یکی از واحد های درسی مدیریت مالی می باشد که در آن 
مفاهیم مفیدی مانند محاسبه هزینه و درآمد بنگاه بر حسب تعداد تولید را آموزش 
میدهند. با محاســبه این دو تابع بر اساس میزان تولید، میتوان نقطه ای که از نظر 
ریاضی این دو تابع یکدیگر را قطع می کنند را به روش ریاضی اســتخراج نمود و 
برای یک بنگاه با ظرفیت تولید ثابت معین کرد که برای چه میزان تولید، هزینه ها 

و درآمدها سر به سر شده و بنگاه به نقطـه صفر سود می رسد. 

تابع هزینه ثابت )FC( به این معنی است که با افزایش تعداد تولید قسمتی از هزینه 
های تولید شــما ثابت می ماند )مثل اجاره محل، هزینه نگهداری محیط کارخانه، 

هزینه نیروی کار اداری مستقر در کارخانه و ...(

تابع هزینه متغیر VC  شــامل هزینه هایی است که با تولید حتی ١ واحد بیشتر، 
هزینه های تولید آن نیز افزایش می یابد مانند هزینه مواد اولیه، هزینه مواد واسطه 
تولید و هزینه برق مستقیم تولید. جمع حاصل از دو هزینه ثابت و متغیر، هزینه کل 

بدست می آید.

TC = FC + VC
در قسمت در آمدها، در آمد ها را تابع مستقیمی از تعداد تولید در قیمت فروش آن 
در نظر میگیرند )TR(. اگر منحنی های درآمد کل )TR( و هزینه کل )TC( در یک 
نمودار بر حسب تولید رسم نماییم، می توانیم نقطه ای از تولید که درآمد کل برابر 
 Break Even( با هزینه کل می شود را محاسبه نمود. به این نقطه، نقطه سربه سر
Point( نامیده می شــود. در این نقطه بنگاه از منطقه ضرر بیرون آمده و به نقطه 

سود صفر رسیده است. 
با محاسبه این نقطه صاحبان بنگاه می توانند به سواالت زیادی در مورد ماهیت تولید 

و خصوصا سیاست قیمت گذاری محصول خود در بازار پاسخ دهند. برای مثال فرض 
کنید بنگاهی قصد شــرکت در مناقصه ای از سوی سازمان برق ) فروش المپ کم 
مصرف به مدت ٥ سال به سازمان( برای عرضه المپ کم مصرف خود دارد. این بنگاه 
می بایســت قیمتی را پیشنهاد دهد که از تمامی شرکت های رقیب خود پایین تر 
باشد. اگر بتواند روی قیمتی پیشنهاد دهد که به سود صفر خود نزدیک باشد، ضمن 
بیرون کردن رقبا از مناقصه، با افزایش بهره وری در طول پنج ســال تولید و کسب 
فروش تضمینی از سازمان، می تواند سود خود را آرام آرام بیشتر نماید. این یک مثال 

بسیار ساده در مورد کاربرد علم ریاضی در امور مالی بنگاه بود. 

در زمان دانشجویی در رشــته اقتصاد با بهره گیری از همین فروض ساده، و پیاده 
سازی آن با داده ها و آمار واقعی در کارخانه المپ کم مصرف، موفق شدیم تا بهینه 
نقطه قیمت را محاسبه کنیم. وقتی چنین تحلیلی را برای مدیر عامل جوان و تازه 
کار تشریح کردیم، او با تعجب اما کنجکاوی خاصی فایل اکسل را بررسی دوباره کرد 
و مواردی را خود به آن اضافه و کم نمود تا سرانجام توانست فروش انحصاری المپ 

کم مصرف را برای ٥ سال از آن خود کنند و مناقصه وزارت برق را برنده شود. 

منظور از این بیان این مطالب این اســت که بکارگیری فنون ساده علم 
ریاضی در اقتصادهای نه چندان پیشــرفته، هنوز خط کش و معیار اندازه 
گیری خوبی برای حرکت مدیران می تواند محســوب شود. به دلیل اینکه 
هنوز مدیران این کشــورها طعم شیرین موفقیت در تصمیم گیری های خود را با 
اســتفاده از تحلیل علمی و دقیق ریاضی نچشــیده اند، به همین دلیل کاربرد علم 
اقتصاد سنجی و اقتصاد ریاضی در سطح بنگاه های خرد و کوچک بسیار ناشناخته 

و گمنام باقیمانده است.

این در حالی ســت که وقتی مدیران در رشته دانشگاهی MBA  و مدیریت اجرایی 
تحصیل میکنند، قسمتی از واحدهای درسی آنان، استفاده از علم اقتصاد در مدیریت 
می باشــد. لیکن به دلیل اینکه ســطح اقتصاد تدریس شده در این رشته ها بسیار 
ابتدایی می باشد، عموما فارغ تحصیالن رشته های مدیریت، تصور درستی از کاربرد 

علم اقتصاد سنجی و مدل سازی اقتصادی پیدا نمی کنند.

گرچه در ســالهای اخیر این روند به کندی در حال بازگشت می باشد و شرکتهای 
تولیدی بزرگ در ایران نیاز به اســتفاده از اقتصاد سنجی را برای برنامه ریزی های 

خود در بخش بازار و قیمت گذاری را بیشتر لمس کرده اند. 
برای مثال شــرکت بزرگ تولید کننده مواد غذایــی در ایران، به تازگی برای اضافه 
کردن خط تولید جدید خود برای یک محصول شناخته شده خود در بازار، نیاز به 

تقاضا سنجی در این بخش دارد. این شرکت می خواهد بداند،  

•  چه عواملی در تعیین تابع تقاضای بیسکویت شکالتی در مناطق مختلف تهران 
تاثیر گذار هستند؟

•  آیا این عوامل از منطقه به منطقه دیگر فرق میکند؟ 

نقش تحقيقات کمی )آماری( در توسعه تجارت بنگاه های خرد کسب و کار
مطالعه موردی : کشورهای خاورمیانه

یگانه اقبال نیا عضو هیات تحریریه

وقتی صحبت از تحقیقات آماری در علوم اجتماعی و اقتصادی میکنیم، اغلب صاحب نظران اولین مانع  پیش رو در این حوزه را وجود نـــــاکافی داده های آماری بر 
می شمارند. به نظر نگارنده مشکل اساسی در این حوزه ریشه بنیادی تر دارد و یکی از دالیل آن میتواند در عدم داشتن دانش، تجربه و اعتماد مدیران  به استفاده از 

روشهای علمی در حوزه کسب و کار خود باشد. 

اقتصادی

)شکل ١( تحلیل سر بر سر
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•  اگر متفاوت هستند،  با چه ضرایبی و با چه وزنی؟

•  و پس از تعیین ضرایب و متغیرهای موثر، با پیش بینی این متغیرها ، در یک سال 
آینده تقاضای بیسکوییت شکالتی چه میزان در چه مناطقی افزایش می یابد؟ و ....

داده های احتمالی مورد نیاز برای مدل سازی تابع تقاضای بیسکوییت شکالتی:میزان 
فروش روزانه/ماهانه / فصلی بیسکوییت شکالتی به تفکیک مناطق مختلف تهران 

برای چندین سال متوالی 

١. قیمت فروش روزانه/ماهانه / فصلی بیسکوییت شکالتی به تفکیک مناطق مختلف 
تهران برای چندین سال متوالی

٢. میزان جمعیت و ساختار جمعیتی )جوان/ پیر( مناطق مختلف تهران برای چندین 
سال متوالی

٣. توزیع درآمدی مناطق مختلف تهران برای چندین سال متوالی

٤. قیمت کاالهای جانشــین )رقیب( بیسکوییت شکالتی در مناطق مختلف برای 
چندین سال متوالی و ...

با داشــتن این داده ها و بررســی صحت و ســقم مدل و متغیرها با استفاده از نرم 
افزارهای اقتصاد سنجی یک تابع تقاضایی به صورت زیر بدست خواهد آمد: )اعداد و 

متغیرها فرضی می باشد(. 

اگر بخواهیم بصورت ریاضی نشان دهیم:

Sales= (0.25)*(A.Income)+(-0.02)*(Price 1)+(1.2)*(Pop)+(0.03)*(Price 2)+ε

حــال فرض کنید پس از برآورد این تابع و اطمینان از صحت اعتبار آماری مدل، 
می خواهیم بدانیم میزان فروش بیســکوییت شکالتی برای چند سال آینده چقدر 
افزایــش خواهد یافت؟ آیا این افزایش به میزانی خواهد بود که نیاز به افزودن خط 

تولید جدید داشته باشد یا خیر؟

برای این کار به پیش بینی متغیرهای مستقل مدل نیازمندیم:

پیش بینی متوسط در آمد شهروندان در منطقه سه تهران:
متوسط نرخ رشد درآمد در منطقه سه تهران در سالهای گذشته و تعمیم آن به آینده

متوســط نرخ رشد درآمد در منطقه سه تهران در سالهای گذشته با در نظر گرفتن 
رشد تولید ناخالص داخلی 

پیش بینی متوسط نرخ رشد درآمد سرانه )این آمار توسط صندوق بین المللی پول 
برای همه کشورها محاسبه میگردد(

پیش بینی میزان جمعیت و ساختار آن :
متوسط نرخ رشد در بین دو سر شماری در منطقه سه 

متوســط میزان جمعیت جوان ١٠ الی ٢٥ ســال در سر شــماری های گذشته با 
احتساب نرخ رشد میانگین آن

پیش بینی قیمت کاالی جانشین / رقیب:
متوسط قیمت کاالی جانشین / رقیب با احتساب نرخ رشد احتمالی میانگین آن

پس از جایگذاری اعداد پیش بینی شده در مدل، میتوان میزان فروش را برای مدت 
معین شده، محاسبه نمود.

اگر بخواهیم محاسبات را دقیق تر کنیم می توانیم برای پیش بینی هر یک از متغیرهای 
مستقل ، خود یک مدل جداگانه طراحی کنیم. برای مثال نرخ رشد درآمد شهروندان به 
احتمال زیاد تابعی است از نرخ رشد تورم )با عالمت معکوس(، قیمت نفت در سالهای 

آینده و دیگر متغیرهای کالن اقتصاد ایران. 

همانطــور که می بینیم به میزانی که برای یک مدل علمی هزینه و زمان صرف می 
شود، دقت مدل نیز بیشتر و بیشتر می گردد. به طوری که حتی با طراحی سناریوهای 
مختلف پسا تحریم: برداشتن تحریم ها در دو سال آینده و یا سه سال و یا ده سال باز 

میتوان مدل های پیش بینی دقیق تری را محاسبه نمود.
 

و به همین ترتیب میزان فروش در دو سناریوی تحریم قابل محاسبه و بررسی می باشد. 

پیش بینی سطح قیمت ها 
و قیمت کاالی جانشین

بر داشتن تحریم ها 
طی ٥ سال

بر داشتن تحریم ها 
طی ٢ سال

سناریوی 
پیش بینی درآمد سرانهتحریمها

 در ٥ سال آینده

پیش بینی سطح قیمت ها 
و قیمت کاالی جانشین

پیش بینی درآمد سرانه در 
٢ سال آینده

)A.Income( )٠.٢٥(* )متوسط درآمد شهروندان در منطقه سه(  •
 )Price( )٠.٠٢-(* )قیمت بیسکوییت شکالتی(   •

)Pop( ) ١.٢(*)جمعیت ١٠ الی ٢٥ سال منطقه سه(  •
)Price2( )٠.٠٣(*)قیمت بیسکوییت شکالتی رقیب(   •

 = )Sales( متغیرهای  وابسته  مدلمیزان فروش بیسکوییت شکالتی منطقه سه تهران

متغیرهای مستقل مدل
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يـكی بخـر، دوتـا ببـر!
علیرضا عباسی، عضو هیات تحریریه

حدود ١٣٠ سال پیش، آسا کندلر )مؤسس کوکاکوال( 
که به روشــهای نوآورانه و خالق بازاریابی اش شهرت 
داشــت، همزمان با تأســیس این شرکت کوپنهایی 
چاپ کرد که مردم میتوانســتند آنها را با یک لیوان 
نوشــابه مجانی عوض کنند. در آن هنگام کوکاکوال 
صرفاً شرکت کوچکی در جنوب آمریکا )آتالنتا( بود. 
او از تمامی پرسنل شرکت خواست تا این کوپنها را 
در میان اطرافیانشــان پخش کنند. همچنین تعداد 
زیــادی از این کوپنها در مجــالت مختلف و نیز از 
طریق پســت برای طیف وســیعی از مردم آمریکا 
ارسال شد. این کار مدتها ادامه یافت و بیش از ٨/٥ 
میلیــون کوپن در مدت ١٠ ســال بین مردم توزیع 
شد و حدود ١٢ درصد مردم آمریکا موفق به دریافت 
نوشابه مجانی شدند. حاصل این کار، شناخته شدن 
نام کوکاکــوال در میان تمامی مردم آمریکا )و حتی 

خارج از آن( بود.

پس از آن شــرکتهای دیگر هم به فعالیتهای مشابه 
رو آوردند تا نام و محصوالت خود را به مردم معرفی 
کنند. تا حــدود ســال ١٩٣٠، بازاریابی کوپنی به 
یکی از روشــهای موفق و معتبر بازاریابی در سراسر 
جهان تبدیل شد. در آن هنگام کوپنها صرفاً از طرف 
شــرکت تولیدکننده و معموالً بدون واسطه عرضه 
میشد. گفته میشود در سال ١٩6٥ بیش از نیمی از 
مردم آمریکا از چنین کوپنهایی اســتفاده کرده اند! 
در اواخر دهــه ١٩٩٠ و با ظهور اینترنت، کوپنهای 
اینترنتی معرفی شــد که به سرعت جای خود را در 
میــان مخاطبان باز کرد. در ســال ٢٠٠٠ میالدی، 
میزان صرفه جویی مردم آمریکا از طریق این کوپنها 
در حدود ٤ میلیارد دالر در سال تخمین زده شد! در 
ســالهای اخیر حتی دولتها هم جهت معرفی و ارائه 

خدمات خود به این روش روی آورده اند...

اگرچه کلمه کوپن )Coupon( ریشــه فرانســوی 
دارد، ولــی با معرفی و گســترش بازاریابی کوپنی، 
همین کلمه به ســرعت جای خــود را در فرهنگها 
و زبانهــای مختلف باز کرد )اگرچــه بعضاً تلفظ آن 
متفاوت است(. امروزه کمتر کسی است که با مفهوم 
کوپن آشــنا نباشــد. خصوصاً در میان ایرانیان، این 
کلمه یادآور ســهمیه بندی کاالســت، که به دلیل 
شــرایط خــاص تاریخی و بحران جنــگ تحمیلی، 
اندکی معنــی آن متفاوت بــوده و عمدتاً بار منفی 

دارد.

تنوع کوپن ها
کوپنهــای بازاریابی تنوع بســیار زیــادی دارند که 
متناســب با نوع محصــول و خدمات، مشــتری و 
مخاطب، و استراتژی فروشنده، زمان و مکان توزیع 
و مصرف، و همچنین نحوه اجرای آن ممکن اســت 
بازخوردهای متفاوتی داشــته باشد. رایجترین انواع 
کوپن عبارتند از: کوپن تخفیف، کوپن یکی بخر دوتا 

ببر، کوپن ارسال مجانی، کوپن اولین خرید و ...
کوپنها معموالً از طریق ســه گروه توزیع میشــوند: 
تولیدکننــده، فروشــنده، و اخیراً شــرکتهای ثالث 
)بازاریاب(. در دوران گذشــته که عرضه محصوالت 
معموالً بدون واسطه و از تولیدکننده به مصرف کننده 
بود، کوپنها هم بیشــتر از طرف خــود تولیدکننده 
عرضه میشد. نوشــابه های مجانی کوکاکوال مثالی 
از آن اســت. اما از وقتی شبکه های توزیع و خرده 
فروشــی ها ایجاد شد، اکثر کوپنها از طرف واسطه ها 
و فروشــنده ها عرضه میشود )مانند Wal-Mart و 
Amazon(. حتــی برخی فروشــنده ها، کوپنهای 

رقبا را نیز میپذیرند. با ظهور اینترنت و فروشگاه های 
اینترنتــی، توزیع و پذیرش کوپنهــای اینترنتی نیز 
به سرعت گسترش پیــــدا کرد که هنوز هم بخش 

عمده ای از کوپنهای بازاریابی را تشکیل میدهد.

در ســالهای اخیر، شــرکتهای بازاریابــی به کمک 
فروشنده ها آمده اند و بطور تخصصی روی کوپنهای 
مختلــف بازاریابــی کار میکننــد. در حــال حاضر 
شــرکتهایی وجود دارند که صرفــاً اقدام به چاپ و 
توزیع کوپن میکنند و معموالً هم از طرف فروشنده 
و هم از طــرف خریدار درآمد دارنــد. تعداد چنین 
شــرکتهایی مرتب رو به افزایش اســت که نشان از 
رونق این بازار و عالقه به روش بازاریابی کوپنی دارد. 
معروفترین شرکتهای بازاریابی کوپنی در جهان )که 
 Coupons، عمدتاً اینترنتی هســتند( عبارتند از

GroupOn، RetailMeNot، eBates و ...

در چند ســال اخیــر، امارات متحده عربی نشــان 
داده که بــازار پررونقی برای کوپــن خصوصاً برای 
رســتوران، خرده فروشی و خدمات آسایشی )مانند 
ماســاژ، هتل و ...( میباشــد و بنابرایــن کوپنهای 
زیادی در حال توزیع و اســتفاده است که از جمله 
 GroupOn، Cobone،شــرکتهای از  میتــوان 
EntertainerMe، eCart و ... نام برد. ایران نیز 
از ایــن بازار عقب نمانــده و اگرچه بازاریابی کوپنی 
در ایــران پیچیدگیهای بیشــتری دارد و بعضاً این 
نوع بازاریابی مغایر فرهنگ مصرفی در ایران اســت، 
ولی تعداد ســایتهای فروشــنده کوپن در ایران نیز 
رو به افزایـــــش است، از جملـــــه میتوان بـــه

NetBarg، GoldTag، Dabi و ... اشاره کرد.
بســته به اســتراتژی بازاریابی، گاهی ممکن است 

اقتصادی
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5 کوپنها در تعداد محدود و مشــخص عرضه شــود و 
معمــوالً رقابت برای دریافت آنها باال میگیرد. گاهی 
بازار ســیاه خرید و فروش کوپن شــکل گرفته و بر 
اســاس تقاضا ممکن است هر کوپن تا چندین برابر 
قیمت واقعی آن به فروش برســد. ممکن اســت بر 
اساس نوع محصول و خدمات، کوپنها به نام اشخاص 
صادر شــود که در این صورت خرید و فروش آن را 
دشــوار میکند. حتی در برخی موارد، اماکن قانونی 
برای خریــد و فروش کوپنها وجــود دارد تا جلوی 

آشفتگی بازار گرفته شود.

کارکرد کوپن ها
کوپـــــن نمونــه ای از اســتراتژی تبعیض قیمت 
)Price Discrimination( است که مشتریانی با 
کشــش قیمتی باال را هدف قــرار میدهد. کوپنها با 
داشتن تنوع فراوان، کارکردهای متفاوتی نیز دارند. 
کوپنهای خرده فروشی که از طرف خود فروشنده یا 
تولیدکننده عرضه میشوند، معموالً بعنوان پول نقد 
تلقی میشوند. یک کوپن دو دالری خرید یک بسته 
قهوه، به این معنی است که میتوانید بجای دو دالر 
از پول نقد، کوپن پرداخت کنید. مشــتری کوپن را 
پرداخــت میکند و کاال را دریافت میکند، اما تبدیل 
کوپن به پول واقعی ممکن اســت برای فروشنده به 
راحتی انجــام نگیرد. خصوصاً اگــر کوپن از طرف 
تولیدکننده صادر شــده باشد، فروشنده باید هر بار 
کوپنهای دریافتی را به تولیدکننده ارســال کند تا 
پس از بررســی و احتماالً گذشــت چند روز، پول 
آنها را دریافت کند. در برخی از کشــورها، فروشنده 
مجبور است حدود ٨ درصد مبلغ کوپن را نیز بعنوان 
هزینه ارسال و بررسی پرداخت کند، یعنی فقط ٩٢ 
درصد مبلغ کوپــن را دریافت میکند که در صورت 
داشــتن تعداد زیادی کوپن، ممکن است رقم قابل 
مالحظه ای باشــد. از این رو بعضاً فروشنده ها برای 

دریافت کوپن محدودیتهایی وضع میکنند.

وقتی پای شــرکت ثالث )بعنوان بازاریاب( درمیان 
باشــد، قضیه کمی متفاوت اســت. معموالً شرکت 
بازاریاب بعنوان یک واســط، از هر دو طرف خریدار 
و فروشنده درآمد داشته و این درآمدها را به یکدیگر 
مرتبط نمیکند. فروشنده از محل هزینه های بازاریابی، 
قراردادی با شرکت بازاریاب میبندد و سپس بازاریاب 
شــروع به صدور و فروش کوپن به مشــتریان بالقوه 
میکند. این دو منبع درآمد عموماً مستقل از یکدیگر 
هستند، یعنی بازاریاب هزینه بازاریابی را از فروشنده 
میگیرد مستقل از اینکه کوپنها فروش برود یا نرود؛ از 
طرف دیگر بازاریاب هزینه کوپن را از خریدار میگیرد، 

مستقل از آنکه خریدار آن را استفاده بکند )سودی به 
فروشنده تعلق بگیرد( یا نکند.

فروشــنده هــا و تولیدکننده ها معمــوالً بازاریابی 
کوپنــی را جهــت معرفی محصــوالت جدید )مثاًل 
یک نوع پیتزای جدید در یک رســتوران ایتالیایی( 
و یــا برای عرضه محصوالتی کــه کمتر تقاضا دارد 
)مثاًل یک نوع کنسرو در یک سوپرمارکت( استفاده 
میکنند. رســتورانها معموالً حاشــیه سود بیشتری 
روی مخلفات جانبی قرار میدهند )مثل نوشــیدنی 
و اســنک(، و بنابراین به صرفه خواهد بود که کوپن 
غذاهای اصلی را عرضه کنند. در نتیجه مشــتری با 
داشتن کوپن، نه تنها بیشتر از مقدار مورد نیاز خود 
غذای اصلی را خریداری میکنــد، بلکه در کنار آن 
مجبور اســت مخلفات و نوشیدنی را با قیمت عادی 
)بــدون تخفیف( بخرد و در نتیجه برای فروشــنده 

توجیه خواهد داشت.

تأثیر کوپن ها
طبق تحقیقاتی که در ســالهای اخیر انجام شــده، 
تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم کوپنها را میتوان به 

این صورت خالصه نمود:

اول آنکه، مشــتریانی که از کوپن استفاده میکنند، 
بیشتر خرج میکنند. به نظر میرسد که صرفه جویی 
کوچکی که استفاده از کوپن ایجاد میکند، مشتریان 
را ترغیب میکند که بیشــتر خرج کنند. حدود 6٠ 
درصد مشتریان اعتقاد دارند که اگر کوپن نداشتند، 

کاالی مربوطه را نمیخریدند. در ســبد کاالی مورد 
تحقیق، متوسط خرید مشتریان با کوپن ٢١6 دالر 

و بدون کوپن ١٢٢ دالر بوده است!

دوم آنکه، استفاده از کوپن باعث افزایش رضایتمندی 
میشود. مشــتریان کیفیت و کمیت کاال یا سرویس 
دریافتــی را با هزینه آن مقایســه میکنند و بر این 
اســاس ابراز رضایت میکنند. استفاده از کوپن باعث 

میشود این رضایتمندی افزایش یابد.

ســوم آنکه، کوپنها وفاداری مشتری را نیز افزایش 
میدهند. از میان مشتریان مورد تحقیق، بیش از ٩٠ 
درصد اعالم کرده اند که دوباره برای خرید به همان 
فروشگاه بازمیگردند، درصورتیکه در مورد مشتریان 

بدون کوپن این عدد کمتر از ٨٠ درصد است.

و نهایتــاً، کوپنها عالقه به خرید را افزایش میدهند، 
زیرا روشــی متفاوت برای خریــد ارائه میدهند که 
برای اکثر مشــتریان جالب است. بیش از ٧٥ درصد 
مشــتریان مورد مطالعه ابراز میکنند که استفاده از 
کوپن برایشان راحتتر و جالبتر از خرید عادی است!

بنابراین بازاریابی کوپنی اگرچه ساده مینماید، ولی 
خصوصـــــــاً در ســالهای اخیر روشی بسیار مؤثر 
در بازاریابی بــــــــرای انــواع کاال و خدمات بوده 
اســت. اخیراً دولتها نیز جهــت ارائه برخی خدمات 
)مثل خدمـــــــات مخابـــــــراتی( به این روش 

روی آورده اند...
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تئــوری پنــجره شــكستــه
گردآورنده: نادر قادسی، عضو هیات مدیره شورا

مدیریت

در دهه هشتاد در نیویورك باج گیری در ایستگاهها 
و در داخل قطارها امــری روزمره و عادی بود. فرار 
از پرداخت پول بلیط رایج بود و سیستم مترو ٢٠٠ 
میلیــون دالر در ســال از این بابت ضــرر می کرد. 
مردم از روی نرده ها بداخل ایســتگاه می پریدند و 
یا ماشــین ها را از قصد خــراب می کردند و یکباره 
سیل جمعیت بدون پرداخت بلیط به داخل سرازیر 
می شد. اما آنچه که بیش از همه به چشم می خورد 
گرفیتی )Graffiti( بود. )گرفیتی نقش ها و عبارات 
عجیــب و غریب و در همی اســت که بر روی دیوار 
نقاشی و یا نوشته می شود(. هر شش هزار واگنی که 
در حال کار بودند از سقف تا کف و از داخل و خارج 
از گرفیتی پوشــیده شده بودند. آن نقش و نگارهای 
نامنظم و بی قاعده چهره ای زشت و عبوس و غریب 
را در شــهر بزرگ زیرزمینی نیویــورك پدید آورده 
بودند. اینگونه بود وضعیت شــهر نیویورك در دهه 
١٩٨٠ شــهری که موجودیتــش در چنگال جرم و 

جنایت و کرك فشرده می شد.

بــا آغاز دهه ١٩٩٠ به نــاگاه وضعیت گوئی به یک 
نقطــه عطف برخورد کرد. ســیر نزولی آغاز گردید. 
قتل و جنایت به میزان ٧٠ درصد و جرائم کوچکتر 
ماننــد دزدی و غیره ٥٠ درصد کاهــش یافت. در 

ایســتگاههای مترو با پایان یافتن دهه ١٩٩٠، ٧٥ 
درصد از جرائم از میان رفته بود. در ســال ١٩٩6 
وقتی گوئتز بــرای بار دوم بدلیل شــکایت کیبی 
جوانــی که فلج شــده بود به محاکمــه فراخوانده 
شــد روزنامه ها و مــردم کمتریــن اعتنائی دیگر 
به داســتان وی نکردند. زمانی کــه نیویورك امن 
ترین شــهر بزرگ آمریکا شده بود دیگر حافظه ها 
عالقه ای به بازگشــت به روزهای زشت گذشته را 

نداشتند.

اتفاقی که در نیویورك افتاد همه حاالت مختلف را 
بخود گرفت مگر یک تغییر تدریجی. کاهش جرائم 
و خشــونت ناگهانی و به سرعت اتفاق افتاد. درست 
مثل یک اپیدمی. بنابراین باید عامل دیگری در کار 
می بود. باید توضیح دیگری برای این وضعیت پیدا 
می شد. این "توضیح دیگر" چیزی نبود مگر تئوری 

.)Broken Window Theory( "پنجره شکسته"

تئــوری پنجره شکســته محصول فکــری دو جرم 
شــناس آمریکائی )Criminologist( بود به اسامی 
جمس ویلسون )James Wilson( و جورج کلینگ 
)George Kelling(. این دو اســتدالل می کردند 
کــه جرم نتیجه یک نابســامانی اســت. اگر پنجره 

ای شکســته باشد و مرمت نشــود آنکس که تمایل 
به شکســتن قانون و هنجارهــای اجتماعی را دارد 
با مشــاهده بی تفاوتی جامعه به این امر دســت به 
شکســتن شیشــه دیگری می زند. دیری نمی پاید 
که شیشــه های بیشتری شکســته می شود و این 
احســاس آنارشی و هرج و مرج از خیابان به خیابان 
و از محلــه ای به محلــه دیگر مــی رود و با خود 
ســیگنالی را به همراه دارد از این قرار که هر کاری 
را که بخواهید مجازید انجام دهید بدون آنکه کسی 

مزاحم شما شود.

در میــان تمامــی مصائــب اجتماعی کــه گریبان 
نیویورك را گرفته بود ویلســون و کلینگ دســت 
روی باج خواهی های کوچک در ایستگاههای مترو، 
نقاشی های گرفیتی و نیز فرار از پرداخت پول بلیط 
گذاشــتند. آنها اســتدالل می کردند که این جرائم 
کوچک، عالمت و پیامــی را به جامعه می دهد که 
ارتکاب جرم آزاد اســت هر چند که فی نفسه خود 

این جرائم کوچک اند.

این است تئوری اپیدمی جرم که بناگاه نظرات را به 
خود جلب کرد. حاال وقت آن بود که این تئوری در 

مرحله عمل به آزمایش گذاشته شود.
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دیویــد گان )David Gunn( به مدیریت سیســتم 
مترو گمارده شد و پروژه چند میلیارد دالری تغییر 
و بهبود سیستم متروی نیویورك آغاز گردید. برنامه 
ریزان به وی توصیه کردند که خود را درگیر مسائل 
جزئــی مانند گرفیتی نکنــد و در عوض به تصحیح 
سیســتمی بپردازد که بکلی در حال از هم پاشیدن 
بود. اما پاســخ گان عجیب بود. گرفیتی اســت که 
سمبل از هم پاشیده شدن سیستم است باید جلوی 
آنــرا به هر بهائی گرفت. او معتقــد بود بدون برنده 
شدن در جنگ با گرفیتی تمام تغییرات فیزیکی که 
شــما انجام می دهید محکوم به نابودی است. قطار 
جدیــدی می گذارید اما بیش از یکروز نمی پاید که 
رنگ و نقاشی و خط های عجیب بر روی آن نمایان 
می شود و سپس نوبــــت به صندلی ها و داخـــل 

واگن ها می رسد.

دیوید گان در قلب محله خطرناك هارلم یک کارگاه 
بزرگ تعمیر و نقاشی واگن بر پا کرد. واگن هائی که 
روی آنها گرفیتی کشــیده می شد بالفاصله به آنجا 
منتقل می شــدند. به دستور او تعمیرکاران سه روز 
صبر می کردند تا بر و بچه های محله خوب واگن را 
کثیف کنند و هر کاری دلشان می خواهد از نقاشی 
و غیره بکنند بعد دستور می داد شبانه واگن را رنگ 
بزننــد و صبح زود روی خط قرار دهند. باین ترتیب 

زحمت سه روز رفقا به هدر رفته بود.

در حالیکــه گان در بخش ترانزیــت نیویورك همه 
 William( چیـــز را زیر نظــــر گرفته ویلیام برتون
Bratton( به سمت ریاست پلیس متروی نیویورك 
برگزیده شد. برتون نیز از طرفداران تئوری "پنجره 
شکســته" بود و به آن ایمانی راسخ داشت. در این 
زمــان ١٧٠،٠٠٠ نفر در روز بــه نحوی از پرداخت 
پول بلیط می گریختند. از روی ماشین های دریافت 
ژتون می پریدند و یــا از الی پره های دروازه های 
اتوماتیک خود را به زور بداخل می کشــانیدند. در 
حالیکه کلی جرائم و مشــکالت دیگــر در داخل و 
اطراف ایســتگاههای متــرو در جریان بود برتون به 

مقابله مســئله کوچک و جزئی پرداخت بهاء بلیط و 
جلوگیری از فرار مردم از این مسئله کم بها پرداخت.

در بدترین ایستگاه ها تعداد مامورانش را چند برابر 
کرد. به محض اینکه تخلفی مشاهده می شد فرد را 
دســتگیر می کردند و به ســالن ورودی می آوردند 
و در همانجــا در حالیکــه همه آنهــا را با زنجیر به 
هم بسته بودند سرپا و در مقابل موج مسافران نگاه 
می داشــتند. هدف برتون ارسال یک پیام به جامعه 
بود که پلیس در این مبارزه جدی و مصمم اســت. 
اداره پلیس را به ایســتگاه هــای مترو منتقل کرد. 
ماشــین های سیار پلیس در ایســتگاهها گذاشت. 
همانجا انگشت نگاری انجام می شد و سوابق شخص 
بیرون کشیده می شد. از هر ٢٠ نفر یک نفر اسلحه 
غیر مجاز با خــود حمل می کرد که پرونده خود را 
سنگین تر می کرد. هر بازداشت ممکن بود به کشف 

چاقو و اسلحه و بعضا قاتلی فراری منجر شود.

مجرمین بزرگ بســرعت دریافتنــد که با این جرم 
کوچک ممکن اســت خود را به دردســر بزرگتری 
بیاندازند. اسلحه ها در خانه گذاشته شد و افراد شّر 
نیز دســت و پای خود را در ایستگاههای مترو جمع 
کردند. کمترین خطائی دردسر بزرگی می توانست 

در پی داشته باشد.

پس از چندی نوبت جرائم کوچک خیابانی رســید. 
درخواست پول سر چهار راه ها وقتی که ماشین ها 
متوقف می شــدند، مســتی، ادرار کردن در خیابان 
و جرائمی از این قبیل که بســیار پیش پا افتاده به 
نظر می رســیدند موجب دردســر فرد می شد. تز 
جولیانی و برتون با استفاده از "پنجره شکسته" این 
بود که بی توجهی به جرائم کوچک پیامی اســت به 
جنایتکاران و مجرمیــن بزرگتری که جامعه از هم 
گسیخته است و بالعکس مقابله با این جرائم کوچک 
به این معنــی بود که اگر پلیس تحمل این حرکات 
را نداشته باشد پس طبیعتا با جرائم بزرگتر برخورد 

شدیدتر و جدی تری خواهد داشت.

قلــب این نظریه اینجاســت که 

این تغییرات الزم نیست بنیادی 

و اساسی باشند بلکه تغییراتی 

بــردن  بیــن  از  چــون  کوچــک 

گرفیتی و یا جلوگیری از تقلب در 

خرید بلیط قطار می تواند حتولی 

ســریع و ناگهانی و اپیدمیک را 

در جامعــه بوجــود آورده بناگاه 

جرائــم بــزرگ را نیز بطــور باور 

نکردنی کاهش دهد. این تفکر 

در زمان خود پدیده ای رادیکال 

و غیر واقعی محسوب می شود. 

اما سیر حتوالت، درستی نظریه 

ویلســون و کلینــگ را به اثبات 

رساند.
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قانون جدید شرکتها در کشور امارات متحده عربی 
شــماره ٢ ســال ٢٠١٥  که  در تاریخ ٢٠١٥/٤/١ ، 
از ٣٨٣ ماده صادر شــده اســت و بعداز ٣ ماه قابل 
اجراء خواهد بود، قانونی است تقریبا" مشابه  قانون 
شرکتهای قدیم شماره ٨ سال ١٩٨٤ است مضافا" 
بــه آن  بعضــی از اصطالحات و تعدیــالت، که با 
توجــه به آنها بطور کلی میتوان گفت قانون مذکور  
پیشــرفته تر  و با مقتضیات روز تطابق بیشتر دارد. 
زیرا که   اصطالحات جدید مندرج درآن مانند ایام 
کاری به معنای روزهای کار رســمی کشور امارات 
و شخص دلســوز به معنای شریک فعال و کاردان 
و شریک اســتراتژی به معنای شریکی که بواسطه  
علم و درایت او  شــرکت موفق خواهد شــد، باعث 
شــده اســت  در تعریف و هدف قانون شرکتها ی 
جدید وضوح بیشــتری مشاهده شــود. همچنین 
قانون مذکور بر خالف قانون قدیم انواع شــرکتهای 
فعال به مفهوم شرکت را منحصر به ٥ نوع  شرکت 

نموده است. این شرکتها عبارتند از:

١- شــرکت  تضامني که بموجب آن این شــرکت 
منحصر به افراد تابع کشور امارات است و شرکا در 
آن مســئولیت کامل با اموال شخصی خود واموال 

شرکت در برابرغیر دارند.

٢ - شــرکت مختلط غیر ســهامی که بموجب آن 
از شــرکای متضامن و شرکای با مسئولیت محدود 

تشکیل میشود.

٣ -  شرکت سهامی عام

٤ - شرکت سهامی خاص

 ٥ - شرکت با مســئولیت محدود که بموجب آنها 
شرکا فقط تا میزان سهام یا سرمایه خود در شرکت 
در برابر غیر مســئولیت خواهند داشت. همچنین 
میزان نســبت  سهام شــرکای خارجی در شرکتها 
همان است که در قانون شرکتهای قدیم آمده، حد 

اکثر  ٤٩٪  ابقاء شده است لیکن در خصوص حداقل 
یا حد اکثر میزان  سرمایه مورد لزوم برای تأسیس  
شرکت با مسئولیت محدود تعین نشده وفقط ذکر 
شــده  الزم است کافی و مناســب با نوع فعالیت و 
هدف شرکت باشــد و آمده است ممکن است عند 
اللزوم میزان نســبت ســهام شــرکای خارجی در 
شــرکتها ، بیش از ٤٩٪  و نیز میزان سرمایه مورد 
لزوم برای تأسیس شــرکتها توسط دولت برحسب 
مورد و مقتضیات تعیین شــود . همچنین بموجب 
قانون جدید شــرکتها، امکان تأســیس شرکت با 
مســئولیت محدود از یکنفــر و امکان دادن اجازه 
فعالیت تجاری برای شــرکتهای  تأسیس شده در 
مناطق آزاد امارات  در داخل کشــور امارات بنا به 
پیشــنهاد وزیر ذیربط وتصویب دولت فراهم شود. 
در قانــون جدید نیزآمده اســت امکان ورود افراد 
خبــره و کاردان ازغیر شــریک در هیئت مدیره 
بشــرط اینکه این تعــداد بیش یکســوم اعضای 
تعیین شده در اساسنامه نباشند ، داده شده است 
همچنین در قانون شــرکتهای جدید آمده اســت 
امکان افزایش تعداد ســهامداران در شــرکتهای 
با مســئولیت محدود از ٢ شــریک تا ٧٥ شریک 
وجــود دارد.  در قانون جدیــد همجنین  بمنظور 
حفظ حق و حقوق شــرکا، مســئولیت مدیران و 
شــرکا و هیئت نظارت در شــرکتها بطور وضوح 
وشــفاف بیان شده و مجازات ســنگینی از قبیل 
زندان ویا جریمه نقدی و یا باهردو برای متخلفین  
در ارتباط با ارائه گزارشــات مالــی غیر واقعی ویا 
انجــام امور زیان آور و برخالف منافع شــرکت  یا 
عدم اجرای  صحیح  مقررات قانون جدید شرکتها 
از حیــث انعقاد بموقع جلســات مجامع عمومی و 
بررسی وضعیت دقیق امور مالی شرکتها و گزارش 
بموقع  و  یا اظهار خالف نســبت به وضعیت مالی 
شــرکت یا تقسیم ســود و زیان صوری   ویا عدم 
ارائه مســتندات به بازرســان دولت وعدم کزارش 
بموقع از وضعیت مالی شــرکت به مجمع عمومی 
ویا عدم انعقاد جلســه مجمع علــی رغم تقاضای 

بازرس یا سهامداران  بر قرار شده است.          

مختصری پيرامون قانون جديد شرکتها در امارات متحده عربی و    
وتغييرات حاصله درآن

عبدالمهدی فالح )مؤسسه حقوقی فالح(، عضو شورا و هیات تحریریه 

حقوقی

قانــون جديــد شــركتها در كشــور 

امارات متحده عربى شــماره 2 سال 

2015  كه  در تاريخ 1/4/2015، از 

383 ماده صادر شده است و بعداز 

3 ماه قابل اجراء خواهد بود.

ايــام كارى بــه معناى روزهــاى كار 

رمسى كشور امارات و شخص دلسوز 

به معناى شــریک فعال و كاردان و 

شريک استراتيجى به معناى شريكى 

كه بواسطه  علم و درايت او  شركت 

موفق خواهد شد.
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با وجود رشــد چشــمگیر مبادالت الکترونیکی در 
فعالیتهای تجاری، در ذهن بیشــتر افراد این سوال 
شــکل می گیرد که اعتبار این دســت از مبادالت 
چگونه اســت و یا این که آیا اســناد حاصله از این 
معادالت معتبر اســت؟ آیا ما می توانیم به اســناد 
حاصلــه از تبادالت الکترینیکی اســتناد کنیم و یا 
اینکه آیا این اســناد برای دادگاه معتبر می باشند؟ 
خبر خوب این است که قانون فدرال شماره ١ سال 
٢٠٠6  )از ایــن پــس از کلمه قانون اســتفاده می 
شــود( بیان می دارد که چنین مدارکی در بعضی از 

موقعیتها برای دادگاه قابل قبولند.

در نوشــتار حاضر سعی شده تا شــرایط الزم برای 
معتبر بــودن مدارك مربوط به تبادالت الکترونیکی 

در دادگاه  مورد بررسی قرار گیرند.

قانون درصورتی تبــادالت الکترونیکی را در جایگاه 
مقبولیــت و اجرا قرار می دهــد که در آن پیامهای 
الکترونیکی دریافت و ارســال شده  توسط ابزارهای 
الکترونیکــی با اســتفاده از رســید بــه هر نحوی 
قابــل پیگیری و اســتعالم باشــند. در اینجا کلمه 
"الکترونیک" به هر تکنولوژی مدرنی گفته می شود 
کــه در آن از تکنولوژیهــای الکترونیک، دیجیتال، 
امنیــت، و تکنولوژی نوری و یا امثال آن اســتفاده 
شده باشــد. اثر حقوقی پیغامهای الکتریکی را صرفا 
به علت فرمشان نمی توان انکار کرد. اطالعات ثبت 
شــده در پیامهــای الکترونیکی، حتــی در صورتی 
که تنهــا به صورت مختصر در متن رســید به این 
موضوع اشــاره شــده باشــد که  جزییات این متن 
در سیســتمهای الکترونیکی مربوطه قابل دسترس 
است و راههایی را برای یازیابی تراکنش نشان داده 
باشد، نمی توانند به صورت کلی توسط قانون نادیده 

گرفته شوند.

مشــروعیت  تمامي عقد بســته به رضایت طرفین 
است.

مسلماً قرارداد هنگامي تشکیــل مي شود که قبول 
به ایجاب منضم شــود اما مسأله اصلي این است که 
قبول در چه زماني محقق میشــود؟ پاســخ به این 

پرســش از جمله در جهت تعییــن قانون حاکم بر 
روابــط طرفین قــرارداد و تشــخیص دادگاه صالح 
در رســیدگي به اختالفات آنهــا از اهمیت خاصي 
برخوردار اســت . همچنین در مواردي که بین افراد 
در قبول مفاد ایجاب رقابت وجود داشته باشد مانند 
حالتي که کاالي خاصي به کسي فروخته میشود که 
زودتر قبولي خود را اعالم کرده باشــد یا در صورتي 
که ایجاب کننده از ایجاب رجوع نماید، تعیین زمان 
قبول نقش مهمي ایفا خواهد نمود. از آنجا که سابقاً 
طرفین قرارداد در یک کشور بوده و بیشتر قراردادها 
به صــورت حضوري منعقــد میشــد، در خصوص 
زمان و مکان تشــکیل قرارداد در یک کشــور بوده و 
بیشــتر قراردادها به صورت حضوري منعقد میشد، 
در خصوص زمان و مکان تشــکیل قرارداد مشــکل 
خاصي به وجود نمي آمد، اما به تدریج که استفاده از 
وســایل ارتباطي مانند نامه، فکس، تلکس و )به ویژه 
در ســالهاي اخیر پست الکترونیکي و ... جهت انجام 
مبادالت بین المللي )اعم از تجاري و ...( گســترش 
یافت مسأله تعیین زمان ومکان انعقاد قراردادبه شکل 

جدیدتري مطرح گردید . 

قراردادهاي منعقده ازطریق وب سایت  
تعیین زمــان تحقق قبــول، در قراردادهایي که بر 
روي وب جهاني منعقد میشــوند مشکل ویژهاي را 
مطرح نمیکند، زیــرا وب جهاني از خصوصیات یک 
ارتباط فوري و همزمان برخوردار است. پس این نوع 
قراردادها را میتوان در حکم قراردادهایي دانســت 
که در آن طرفین حضور فیزیکــي دارند و بنابراین 
هنگامي که مخاطــب ایجاب قبولي خود را )مثاًل از 
طریق کلیک کردن بــر روي عباراتي مانند موافقم 
و ...( اعالم مي کند قرارداد منعقده شــده محسوب 
میشود. مکان انعقاد قرارداد نیز مکان استقرار قبول 

کننده خواهد بود.

ب( قراردادهاي منعقده از طریق پست الکترونیکي 
پســت الکترونیکي بــه عنوان معــادل الکترونیکي 
پست سنتي محسوب میشود. ارتباط از طریق پست 
الکترونیکي به طور معمول ارتباطي فوري و همزمان 
محســوب نمیشــود. بنابراین میتــوان قراردادهاي 

منعقــده از این طریق را به عقــود مکاتبهاي ملحق 
نموده و احکام عقــود اخیرالذکر را در خصوص آنها 
اعمال نمــود.  در خصوص عقــود مکاتبهاي چهار 
نظریه ارایه شــده و تعیین زمان و مکان تشــکیل 
قرارداد بسته به این اســت که قایل به کدام نظریه 
باشــیم. این نظریات عبارتند از: اعالم قبول، ارسال 

قبول، وصول قبول واطالع ازقبول.

ارسال قبول حاکي از انشاء قبول در ذهن و وسیلهاي 
است براي اعالم اراده 

قراردادهای الکترونیکی به اعتبار صفت بین المللی 
شــبکه اینترنت، جنبه فرامــرزی دارد. زیرا محیط 
اینترنت، محیطی اســت آزاد برای همه صرفنظر از 
مــرز و محل جغرافیایی معیــن و ورود به آن برای 
هر شــخص امکان پذیر اســت. چنانکه قانوگذار در 
تفســیر قانون تجارت الکترونیکی به لزوم توجه به 
خصوصیت بین المللی اشــاره کرده اســتز باید به 
خصوصیت بین المللی، ضرورت توســعه هماهنگی 
بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت 

توجه کرد. 

از لحاظ جنبــه فرامرزی قراردادهــای الکترونیکی 
باید همیشــه احتمال وجــود عنصرخارجی را مورد 
توجه قرار داد. زیرا محیــط الکترونیکی برای ورود 
اشــخاص از هر مکان  از جهــان محدودیت خاصی 
نــدارد در صورت ایجاد اختــالف در معامالت فیما 
بین، مسئله تعیین قانون قابل تطبیق و دادگاه صالح 
برای رسیدگی از شاخصه های مهم قراردادهای بین 
المللی خواهد بود. لذا در محیط الکترونیکی طرفین 
معامله  معموال در ضمن قرارداد زمینه توافق چهت 
پیشگیری از اختالفات راجع به شرایط و آثار حقوقی 
قرارداد خصوصا در رابطه بــا تنازع قوانین و دادگاه 

صالحیتدار را فراهم می کنند

 عالوه بر این قانون بیان می دارد که اسناد الکتریکی 
می توانند به صورت الکتریکی نیز حفظ شــوند. در 
زمانهایی که به اســناد احتیاج باشــد، اطالعات و یا 
داده های ثبت شده بایستی دارای سه خاصیت زیر 

باشند.

مقبوليت مبادالت الكترونيكی
Ref: Panicker Partnersنوشین رحمانی نژاد، عضو شورا و هیات تحریریه "Advocates & Legal Consultants"    

حقوقی
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5 ١. ثبت الکترونیکی بایســتی به همان شکل اصلی 
خود که هنگام ایجاد شــدن، ارســال و یا دریافت 
اطالعات ایجاد می شــود ثبت گردد. همچنین ثبت 
الکتریکــی از اطالعات دریافتی، ارســالی و یا ایجاد 
شــده به  صورت برگردان عینی نیز قابل قبول می 

باشد.

٢. اطالعات ذخیره شــده بایستی به منظور استفاده 
یا مرجع یابی در دسترس باشند.

٣. اطالعات موجود در مورد منشاء پیام الکترونیکی، 
مقصد، تاریخ و ســاعت ارسال و دریافت آن و رسید 
مربوطه بایســتی حفظ شــود. حفــظ و نگهداری 
اطالعــات جانبی که برای ایجــاد تراکنش الزم می 
باشــند و  اطالعات داخلی مربوط به ارسال رکورد و 

رسید الزامی نمی باشند.

جــدای از موارد باال، دیگر قوانین در مورد مســائل 
خــاص می توانند بــه عنوان شــرایط اضافی برای 
ذخیره سازی اطالعات الکترونیکی در هنگام خرید 
و فروش لحاظ شوند . عالوه بر این دولت در صورت 
لــزوم می تواند اطالعات مختلفــی را برای ضبط و 

ذخیره در فرمهای الکترونیکی درخواست کند.

قانــون برای این که مــدارك الکترونیکی را همانند 
مدارك اصلی معتبر بداند شرایطی را در نظر گرفته 
است. شرایطی که قانون برای اصالت بخشی مدارك 
الکترونیکی در نظر گرفته اســت در ادامه ذکر شده 

اند:

• بایســتی به نوعی شــواهد فنی قابل اطمینان 
بودن اطالعات ذکر شــده در نامــه الکترونیکی 
را بعــد از اینکــه برای دفعه اول تولید شــدند و 
تبدیــل به یک رکورد الکتریکی گردیدند را مورد 
قابل  ارزیابی  بــرای  تایید قرار دهد. اســتاندارد 
بررسی  بودن اطالعات ثبت شده شامل  اطمینان 
کامل بودن و بــدون تغییر بــودن فایل مربوطه 
اســت البته این استاندارد شامل اطالعات اضافه، 
اطالعــات مربوط به نحــوه محاســبه، تغییراتی 
که ممکن اســت در حالت عــادی برای یادآوری  
ذخیــره و نمایش رخ دهد نمی شــود. همچنین 
آزمــون قابــل اطمینان بودن اطالعات بایســتی 
علــت تولید اطالعات و همچنین شــرایط مربوط 

نیز شامل شود. را  ارزیابی  به 

• پیغامها بایستی طوری طرح ریزی شده باشند که 
در صورت نیاز بتوانند دوباره نمایش داده شوند.

عالوه بر این قانــون محدودیتی  را برای بکارگیری 
از رســانه های الکتریکی در مبادالت در نظر نگرفته 
است. استفاده از مبادالت الکترونیکی کامال اختیاری 
اســت و فرد می تواند آزادانــه انتخاب کند و انجام 
مبادله به صورت الکترونیکی نشــان دهنده رضایت 
وی از انتخاب این روش از مبادالت اســت. در واقع 

اقدام به مبادله اکترونیکی نشان دهنده رضایت فرد 
از انجام مبادله است.

 مدارکی که به صورت اکترونیکی ذخیره شــده اند 
در صورتی که شرایط باال را داشته باشند می توانند 
از دیــد قانون به جای هر نوع بیانیه، ســند، رکورد، 
مبادله، مدرکی معادل نوشــته یا مدرکی به عنوان 

بیانیه شفاهی استفاده شود.

در مــواردی کــه از دید قانون امضای شــخص 
مورد نیاز اســت می توان از امضای الکترونیکی 
نیز اســتفاده نمــود. امضــاي الکترونیکی فایلی 
اســت از ترکیب حروف، اعداد، نمادها، اطالعات 
الکترنیکی صوتی کــه به صورت منطقی انتخاب 
می شــوند و  به پیــام الکترونیکــی الحاق می 
گردنــد و پیــام را معتبــر می ســازد. امضای 
الکترونیکی همیشــه معتبر نمی باشــد بنابراین 
فرد بایســتی قبل از اعتماد و استفاده از امضای 
الکترونیکــی بــه موارد زیر دقــت کند و آنها را 

دهد. قرار  مدنظر 

• ماهیت مبادلــه موردنظر در صورت اســتفاده از 
امضای الکتریکی ارتقا می یابد.

ii. ارزش و اهمیت مبادله مورد نظر بایســتی توسط 
طرف متکی به امضای الکترونیکی تصدیق گردد.

iii. فردی که به امضا یا گواهی تاییدیه الکترونیکی 
اطمینان می کند بایســتی گامهای مناسبی اتخاذ 
کند تــا قابلیت اطمینان به امضــای الکترونیکی را 

افزایش دهد.

iv. فردی که به امضــای الکترونیکی اطمینان می 
کند بایستی گامهای مناسبی را در نظر گرفته باشد 
تا تشخیص دهد  که امضای الکترونیکی با استفاده 
از  گواهی تایید اعتبار الکترونیکی معتبر شــده و یا 

قرار است بشود.

v.  طرفی که به امضــای الکترونیکی اطمینان می 
کند بایســتی از نقض و یا لغو امضای الکترونیکی یا 

مطلع باشد و یا مطلع گردد.

vi. قرارداد و یا دیگر معامالت قبلی مابین موسس و 
طرفی که به امضای الکترونیکی اطمینان می کند و 

دیگر اقدامات تجاری از این دست.

vii. دیگر عوامل مرتبط.

بنـــــــــابراین اگرچه امضاهای الکترونیکی قابل 
پذیــــــــرش می باشند اما مسلما آنها امن ترین 
روش برای خریـــــــد و فروش نمی باشند و انجام 
مبــــــــادالت الکترونیکــــــــی با اســتفاده از 
امضـــــاهای الکترونیکـــی نیـــــاز به دقــــت 

و توجـــه زیادی دارد.

امضاهای الکترونیکی و پیغامهــا از نظر قانون قابل 
قبول می باشــند و تنها بعلت الکترونیکی بودنشان 
نمی توانند توســط دادگــــــــاه به عنوان مدرك 
تلقی نگردند. در صورتی که امضا یا پیام الکترونیکی 
بهترین مــــــدرك موجـــــود تلقـــــی گردند، 
حتــی در صورتی که امضاها و یــا پیامها در حالت 
اصلی خود نبـــــــاشند، مـــــی توانند بــــــه 
صــــــورت مـــــدرك مورد قبول دادگـــــــاه 

واقـــــع شوند.

قانــون در نهایــت برای اینکــه بتــوان از پیغامها، 
اطالعات، امضاها و یا رکوردهای الکترونیکی بعنوان 
مدرك استفاده نمود شرایطی را در نظر گرفته است.

شرایط برای امضاهای الکترونیکی محافظت شده از 
این قرار است:

a. بایستی قابل اطمینان باشد

b. بایستی امضای شخص منسوب به او باشد.

c. امضا بایستی توسط شــخصی که امضا منسوب 
به وی اســت انجام شده باشد. انجام امضا بایستی با 

رضایت و با قصد انجام امضا صورت پذیرفته باشد.
عواملــی کــه باعث می شــوند بتــوان از اطالعات 
الکترونیکی بعنــوان مدرك اســتفاده نمود نیز در 

ادامه آمده اند.

a. میــزان قابل اطمینان بودن روشــی که ورودی، 
استقرار، آماده ســازی، ذخیره سازی، ثبت و ارسال 
یــک یا چند مبادله در آن انجام می پذیرد روشــن 

باشد.

b. میزان قابل اطمینان بودن روشی که از آن برای 
حفظ اعتبار اطالعات اسفاده می شود.

c. میــزان قابل اطمینان بــودن منبع اطالعات در 
صورت وجود.

d. میزان قابــل اطمینان بودن روشــی که هویت 
پدیدآورنده اطالعات مشخص می گردد.

e. دیگر مبانی مربوط به موضوع.

شــرایطی که برای رکوردهای الکترونیکی محافظت 
شده بیان شده اند نیز به این شرحند:

a. رکورد بایســتی از زمان تولید دستنحورده باقی 
مانده باشد.

b. بایستی یک رکورد قابل شناسایی باشد.
با توجه به قانون شــرایطی و عواملی که در باال ذکر 
شدند باعث قطعیت و مقبولیت مدارك الکترونیکی 

می شوند.
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5

مروری بر چالش های مديريت دانش در سازمان ها 
امیرحسین روشن ضمیر، عضو شورا و هیات تحریریه

مدیریــت دانش یا مدیریــت دانایی کــه از آن به 
Knowledge Management در زبان انگلیســی 
یاد می شــود به معنای در دسترس قرار دادن نظام 
مند اطالعات و اندوخته های علمی به گونه ای است 
که به هنگام ضرورت در اختیار افرادی قرار گیرد که 
نیازمند آن  هستند. برای ایجاد چنین نظامی )بطور 
مثال در یک سازمان( در مرحله ی اول می بایستی 
دانش موجــود ) که بصورت ضمنی و نهان در ذهن 
افراد و یا بصورت آشــکار و صریح و یا مکتوب وجود 
دارد ( شناســایی شده و سپس کسب و ربایش شده 
و  به صورت مناسبی ذخیره سازی گردد و در مرحله 
ی بعد برای اینکه دانش ارزش کاربردی پیدا کند و 
به تولید دانش جدید منجر شود باید دانش موجود 
نزد افراد به اشتراك گذاشته شده و تسهیم گردد و 
در نهایت از آن برای دســتیابی به اهداف بلند مدت 
سازمان استفاده شــود.  طبیعی است که در مسیر 
تدوین و پیاده سازی چنین نظامی چالش ها و موانع 
بســیاری در ســازمان ها ایجاد می شود. این مقاله 
که در ســال ٢٠٠٨ در مجله بررسی های مدیریت 
دانش توسط دو دانشجوی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا 
منتشــر شده اســت به ده مورد از مهمترین چالش 

های مدیریت دانش اشاره می کند. 

چالش1( رســیدگی به مســایل افراد : با توجه به 
اینکــه دانش ضمنی و نهان در ذهن افراد نقش می 
بندد توجه به عامل انســانی و رســیدگی به مسایل 
مختلــف کارکنان موضوع بســیار مهمی در اجرای 
موفق یک نظام مدیریت دانش است. به این منظور 
الزم اســت که نظارت دقیق و حساســیت کافی بر 
روی مراحل جذب و استخدام ، آموزش و همینطور 
ترســیم منحنی پیشرفت شــغلی و مرحله قبل از 
بازنشســتگی کارکنان انجام شــود. امروزه کارکنان 
توقع دارند که زودتر از گذشــته پیشــرفت کنند و 
مســوولیت ها و درآمد آنها هم با توســعه مهارت و 
ســابقه ی آنها افزایش یابد. بنابراین الزم اســت که 
ســازمان ها برنامه مشخص ، پیشرو و مداومی برای 
پیشرفت شغلی کارکنان بخصوص کارکنان کلیدی 
خود داشته باشــند تا بتوانند از این نیروی ذهنی و 
دارایی ناملموس برای ارزش آفرینی استفاده کنند. 

چالش 2( رشد سریع و بیش از اندازه اطالعات : در 
سه ده گذشته پیشرفت چشمگیر فناوری اطالعات 
و ارتباطات و گسترش استفاده روزانه از کامپیوتر و 
تلفن همراه در زندگی روزمره موجب شده است که 
حجــم داده ها و اطالعات موجــود در دنیا  بصورت 
نمایی رشد کند. اندازه و ابعاد این اطالعات به قدری 
بزرگ هستند که در بسیاری موارد گردآوری ، طبقه 

بندی، ذخیره ســازی و در نهایت جذب و استفاده 
از آن فراتــر از توانایی ذهنی انســان بوده و موجب 
ســردرگمی و ابهام در کســب و ربایش دانش مورد 
نیاز می شــود.  بنابراین پژوهشگران مدیریت دانش  
همــواره در تالش پیدا کردن راه هایی هســتند که 
با کاهش محتــوای غیر ضروری ، اطالعات بصورتی 
قابــل فهــم و کاربردی تبدیل شــود و در نهایت با 
ایجاد یک محیط مناسب ، امکان یادگیری ، افزایش 

کارایی و توسعه نوآوری فراهم شود. 

کارایی  افزایش  باعــث  دانش  مدیریت 
ســازمان و همینطور ارزش مالی آن می 

شود.

چالش3( مهار و بهره گیــری از  اطالعات: مهار و 
بهره گیری از اطالعات در بســیاری از ســازمان ها 
به معنای ایجاد نظامی منســجم برای دسترســی 
کارکنان به اطالعات گســترده ایی از جمله گزارش 
های فنی ، مستندات ، مطالعات پروژه و سایر قالب 
های اطالعات می شــود. این نظام باید شامل رویه 
هــای موثری برای مدیریت و ذخیره و به اشــتراك 
گذاری اطالعات باشــد که با استفاده از روش های 
و ابزاری های مدیریت دانش پشتیبانی شود.  ایجاد 
چنین نظامــی در مرحله اول با بهبود تاثیرگذاری ، 

کیفیــت ، خطرپذیری و تقویت نــوآوری و  فرایند 
تصمیم گیری باعث افزایش کارایی سازمان می شود 
و در مرحله دوم با شبیه سازی دانش ذهنی افراد با 
دارایی های ســنتی و ارزش گذاری روی این دارایی 
های معنوی می تواند موجب افزایش قیمت ســهام 
و ارزش مالی ســازمان شود. نکته مهم این است که 
بخــش مهمی از این دارایی هــای معنوی در ذهن 
کارکنان بصورت نهان ذخیره شده است و برای بهره 
گیری از آنها باید این دانش ضمنی و نهان به دانش 

آشکار و صریح تبدیل شود. 

چالش4( رواج فرهنگ تعامل و همکاری : دانش 
متعلــق به افراد بوده و در ذهــن آنها جای دارد 
و بنابرایــن تنهــا ارتباط و تعامــل بین کارکنان 
می تواند مزایای دانش شامل یادگیری ، نوآوری 
و افزایــش کارایی را ایجاد کند. بــه این ترتیب 
بســیاری از ســازمان ها  بــرای ایجاد بســتر و 
فرهنــگ الزم برای پرورش و حمایت از همکاری 
و تعامل بین کارکنان دچار چالش جدی هستند 
کــه برخی از موانــع مهم چالــش زا عبارتند از  
فقدان خالقیت و نوآوری ، عدم امکان شناســایی 
و ثبــت مهارت هــا و تخصص هــای کارکنان ، 
عدم وجود بســتر و ابزار مناســب برای همکاری 
و تعامل موثــر، دوباره کاری ، عدم ایجاد ارتباط 
منســجم بین کارکنان ، عدم وجــود نظام موثر 

کارکنان.  تنبیه  و  پاداش 

طراحی و اجرای یک نظام مدیریت دانش با چالش های زیادی همراه است

مدیریت
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5 چالش 5( ایجــاد تعادل در دانش نرم و ســخت: 
در بســیاری موارد مدیریت دانش بعنوان مجموعه 
نــش ضمنی با  نتقال دا بزارهــا بــرای ا ز ا ای ا
نهــان )نــرم( به دانش آشــکار )ســخت( در 
مفید  بســیار  فناوری  شــود.  می  گرفته  نظــر 
نجام می  اســت و کارهــای زیادی برای مــا ا
نفش  جایگزین  نــد  توا نمی  فنــاوری  ما  ا دهد 
آنها  نهــان موجود در ذهــن  دانش  و  فــراد  ا
رایی ســازمان  شــود که بعنــوان مهمترین دا
این موضوع  گرفتن  نظر  در  با  مطرح هســتند. 
دانش  مدیریت  نظــام  و  یندها  فرا ر،  بــزا ا باید 
بــه گونه ایی طراحی شــود کــه تعادلی بین 
بطوریکه  شــده  برقــرار  ســخت  و  نرم  دانش 
یند  نــش نهان مربوط به یــک موضوع یا فرا دا
بلیــت تبدیل شــدن به  شناســایی شــده و قا

دانش آشــکار را پیدا کند.

6( مســتند ســازی فرآینــد هــای  چالــش
بحرانــی: در بســیاری از شــرکت ها مســتند 
صورت  دشواری  با  بحرانی  فرایندهای  ســازی 
مــی گیرد. از آنجایی که فرایند مستندســازی 
برای اجــرای مطمئن و  نیازمنــد تجربه کافی 
باشــد  اثر بخشــی هزینه می  با  خیلی خــوب 
که  توانند  مــی  دانش  مدیریــت  بزارهــای  ا و 
دانش مناســب و صحیح در مــورد یک فرآیند 
را بــه اشــتراك گذاشــته و در اختیــار افراد 
ذیربــط قرار دهند. ســازمان می بایســتی که 
کارشــناس مستند ســازی را مامور نظارت بر 
کارمند  هنگامیکه یک  تــا  نماید  تهیه مســتند 
بحرانی شــد دانش  فرآیند  این  جدید درگیــر 

الزم به اشــتراك گذاشته شود. 

از فرصتهــای جهانی:در  بــرداری  بهره  چالش7( 
فرایند جهانی شدن، سازمان ها نگران توسعه، حفظ 

و نگهــداری توانایی فعالیت و رشــد در فضای چند 
ملیتی هســتند. مدیریت دانش بعنوان یک راه حل 
مناســب و تایید شده ســازمان ها را قادر می سازد 
که از فرصت های جدیــد در قلمروهای نوین بهره 
بــرداری کنند و مهارت و تجــارب خود را با محیط 
جدید تطبیق دهند. یک سازمان بین المللی نیازمند 
دانــش ، مهارت و تجربه برای حضور در بازار جدید 
و مواجه با چالش های مختلفی اســت که از تفاوت 

های فرهنگ و زبان ناشی می شود. 

چالش 8( توانایی اتخاذ سریعتر تصمیم های بهتر 
: در دنیــای پررقابت امروزی ســازمان هایی می 
خواهنــد تنها تصمیماتی اتخــاذ کنند که آنها را 
در خط مقدم بهره گیــری از فرصت های جدید 
قرار دهد و یا آنها را قادر ســازد که با اســتفاده 
از نوآوری در رشــته فعالیت خود پیشرو باشند. 

دسترسی ســریع و آســان به اطالعات جدید و 
قابل اعتماد و دانــش روز از لوازم اصلی اینگونه 
تصمیمات می باشــد که با تدوین و پیاده سازی 
یــک نظام مدیریت دانش امکان پذیر می شــود. 
تصمیمات بهتر که ســریعتر اتخاذ شوند سازمان 
هــا را از  یکدیگــر متمایــز می کنــدو به این 
ترتیب در فضای تجــاری امروز، مجریانی که در 
ردیــف اول تصمیم گیری هســتند می توانند از 
مزیتهایــی که فرصتهای جدید بــرای آنها ایجاد 
می کند بهره برده و در صف اول ایجاد خالقیتها 
و ابتکارات قــرار بگیرند.راه حل هــا و ابزارهای 
مدیریت میتواند به ســازمانها برای کاهش زمان 
تصمیــم و افزایش موفقیــت ، افزایش کارایی در 
تصمیم گیری بوســیله جســتجو، حل مســئله و 
تصمیم گیری کمک کند.  مستندســازی منسجم 
و اســتفاده از ایــن اطالعــات میتوانــد کارایی 

افزایش دهد.  را  سازمان 

ایجاد انگیزه برای انتشـــار دانـــش 
می بایستی با محرک های مادی و معنوی 

همراه باشد

چالش 9( ایجاد اشــتیاق برای به اشــتراك گذاری 
دانش : عدم انعطاف پذیری سازمان و نبود نظام پاداش 
و جبران خدمات متمرکز بر مدیریت دانش به منظور 
ارتقاء شغلی و درآمدی موجب ایجاد محدودیت های 
جدی در ایجاد فرهنگ به اشــتراك گذاری مهارت و 
دانش می شــود. تجارب ناموفق قبلی ناشی از ترس 
از دســت دادن مقام و جایگاه شغلی موجب می شود 
که کارکنان هیچ عالقه ایی به مشارکت در یادگیری 
سازمانی نداشته باشند. رویکرد مناسب این است که 
به کارکنان نشــان داد که این مشارکت چه منافعی 
می تواند برای آنها داشته باشد و چگونه می توانند از 
این منافع برای رشد و توسعه فردی و شغلی استفاده 
کنند. در واقع  ایجاد انگیزه های شــخصی و گروهی 
که با محرك های مادی )مالی( و معنوی مانند ایجاد 
احترام و جایگاه شــغلی ویژه، همراه باشد می تواند 
موجب تغییر نگرش و عادات کارکنان برای انتشــار 

دانش شود. 

چالش 10(  کسب حمایت مدیرارشد : سازمانی که 
فاقد یک مدیریت و رهبری منسجم حامی مدیریت 
دانش باشــد ، قادر نیســت کــه ارزش تجاری یک 
برنامه ی مدیریت دانش را بــا اعداد و ارقام توجیه 
نمایــد و بنابراین بودجه و منابــع الزم را در اختیار 
مسایل پایه ایی و اصلی مدیریت دانش قرار نخواهد 
داد. در چنین ســازمانی اجــرای موفق برنامه های 
مدیریت دانش با شانس کمی روبروست. برای اداره 
و پیشبرد یک برنامه ی مدیریت دانش الزم است که 
یک برنامه ی دقیق تدوین شــده و اجرای آن تحت 
نظارت و مالکیت یکی از مدیران توانمند سازمان با 

اختیارات الزم قرار گیرد. 

چالش ها در زمینه تدوین و اجرای موفق یک برنامه 
مدیریت دانش بی شــمارند اما پــس از اجرا نتایج و 
دســتاوردها می تواند بسیار مهم و قابل توجه باشد. 
یــک برنامه منســجم مدیریت دانش مــی تواند به 
کارکنان واحدهای مختلف بخصوص قســمت فنی و 
عملیات کمک کند که دانش جدید را به دست آورده 
و منحنی یادگیری را با سرعت بیشتری طی نمایند و 
در نهایت فناوری های جدید و به روز را سریعتر اخذ 
کرده و بکار گیرند. عالوه براین چنین برنامه ایی می 
تواند راه حلی مناسبی برای یکی از مهمترین چالش 
های امروزی در ســازمان ها باشد که همان ربایش و 
ذخیره دانش قبل از خروج آن می باشــد چالشی که 
مربوط به کسب و انتقال دانش ضمنی و نهان قبل از 

ترك و بازنشستگی کارکنان کلیدی می باشد.

 
منبع 

 Edwards, Donna;Wolff, Jim (2008) , A LOOK AT THE
TOP 10 KM CHALLENGES, Knowledge Manage-
ment Review; Jan/Feb 2008; 10, 6

مدیریت دانش امکان اتخاذ سریعتر تصمیم های بهتر را فراهم می کند.
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تهدیدهاي اولویت دار

-تحریم ایران
-کاهش ارزش پول در واردات

-روند رو به رشد تجارت جهانی
WTO -
-نرخ بهره
-نرخ تورم

-رشد اقتصادی پایین ایران

- عدم اجرای درست  اصل ٤٤
-عدم ثبات در مدیریت دولتی
-عدم توجه به بخش خصوصی

-سیاستهای انقباظی بانک مرکزی
-پرداخت یارانه ها

-عادت خرید
-تجارت سنتی

نقاط ضعف داخلی

-عدم تعامل مناسب با دولت
-کاهش روند ارتباطات با قوه قضایی

-عدم وجود قوانین به روز
- عدم رقابت پذیری 

فرصتهاي اولویت دار

فضای کسب و کار
-تجارت الکترونیک

-اکو
-رایزنان بازرگانی

- بازار بورس
- سطح رفاه عمومی

- سال همدلی و هم زبانی دولت و مردم
--کاهش ارزش پول ملی در صادرات)افزایش صادرات(

نقاط قوت داخلی

برنامه ریزی بلند مدت
تیم کارشناسی بسیار قوی

تیم مدیریت قوی
-ارتباط گسترده با تشکلها

- شفافیت مالی
- تعامل گسترده با مراکز بین المللی

- تدوین فرایندهای اجرایی
-حضور مستمر در نهادهای تصمیم گیر

اتاق بازرگانی به کدام سو خواهد رفت؟
)SWOT بر اساس تحلیل ماتریس(

رضا قنبری، مدیر بازرگانی و امور بین الملل کنفرانس بین المللی هلدینگ ایران

دیدگاه

ماتریس  عوامل خارجی:                                                                                    ماتریس عوامل داخلی:

• مقدمه:
امروزه سازمان ها به رشد و توسعه خود در فضای رقابت پذیری جهانی بر اساس 
یک برنامه مدون بســیار می اندیشند و تدوین یک طرح جامع  و واقع گرا  برای 
آنها بسیار حایز اهمیت  بوده و در جهت اجرای درست آن دقت فراوانی میکنند.

اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی 
تــالش دارد که نســبت به ارتقا جایــگاه  بخش خصوصی  و کمک به توســعه 
کشــور اقدام نماید که این امر با تدوین یک  طرح  مناســب  که در آن چشــم 
انداز،ماموریت،اهداف،راهبردها و برنامه ها به درستی تدوین  و باشناخت کامل از 
فرصتها،تهدیدها ،نقاط ضعف و قوت اتاق  میسر خواهد شد تا  هیات نمایندگان 

و هیت رییسه اتاقها  بر اساس آن عمل نمایند.

• ماتریس SWOT  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  ایران

تحلیل SWOT برای اولین بار در ســال ١٩٥٠ توسط دو فارغ التحصیل مدرسه 
بازرگانی هاروارد به نامهای جورج آلبرت اسمیت و رولند کریستنسن مطرح شد. 
در آن زمان این تحلیل ضمن کســب موفقیتهای روز افزون به عنوان کسب ابزار 

مفید مدیریتی شناخته شد.

Weaknesses((ضعف هــــــــا ،)Strengths( ســـرواژۀ عبارات قوتهــا SWOT
x،فرصتهــــــا )Opportunities( و تهدیدات )Threats( است.

نقطه قوت: عبارت اســت از شایستگی ممتازی که بوسیله آن سازمان میتواند 
در زمینه هایی مانند نوع منابع مالی، تصویر مثبت ذهنی میان خریداران، روابط 

مثبت با تأمینکنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد. 

نقطه ضعف: نوع محددیت یا کمبود در منابع، مهارتها و امکانات و توانایی هایی 
است که بطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان بشود. عملکرد مدیریت 

نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است. 

فرصت: عبارت اســت از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان 
مانند شناخت بخشی از بازار که پیش از این فراموش شده بود یا تغییر در وضعیت 

رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان.

تهدید: یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی ســازمان اســت مانند 
قدرت چانه زنی خریداران یا تامینکننــدگان کلیدی، تغییرات عمده و ناگهانی 
تکنولوژی و مواردی از این اســت که میتواننــد تهدید عمدهای در راه موفقیت 

سازمان باشند.

با استفاده از ماتریس SWOT می توانید چهار نوع استراتژی را ارائه نمایید.هرکدام 
از استراتژی های ذیل ناظر به وضعیت خاص اتاق و محیط اطراف آن و اثراتی که 

آن محیط بر اتاق بازرگانی دارد می باشد. 

Strengths Opportunities  نقاط قوت و فرصت ها :SOاستراتژی های

Strengths  Threats  نقاط قوت و تهدیدها : ST استراتژی های

Weaknesses  Opportunities نقاط ضعف و فرصت ها :WO استراتژی های 

Weaknesses  Threats   نقاط ضعف و تهدید ها : WT استراتژی های
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5 قبــل از تدوین ماتریس SWOT ابتدا باید ذینفعان اتاق بازرگانی را شــناخت و 
عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار بر این ذینفعان را شناســایی و ماتریس آن را 

ترسیم نمود.

ذینفعان اتاق بازرگانی طیف وســیعی از افراد و مشــتریان میباشــند میتوان از 
نــام کارکنان موقت و دائم اتاقها، هیات نمایندگان  اتــاق ها، دولت و وزارتخانه 
ها، مجلس، بازرگانان، بورس، ســفارتخانه های ایــران، اتاق بازرگانی بین الملل، 
ســفارتخانه های خارجی در ایران، موسســات اقتصادی ایــران، بانک جهانی، 
محققان،دانشگاهها، موسسات اقتصادی بین المللی،اعضای اکو،مطبوعات،رسانه 
ها ،انجمنها،اتحادیهای صنفی ،مردم،کشــورهای منطقه،شــرکای خارجی ایران 

وسازمان ملل برد. 

ذینفعان و عوامل خارجی و داخلی تاثیر گذار بر اتاق بازرگانی، نقاط قوت و ضعف 
و فرصتها و تهدیدهای را برای اتاق ایجاد میکند که به شــرح جدول )١(  تحت 
عنوان ماتریس عوامل داخلی و خارجی میباشد .اولویت بندی این عوامل و تاثیر 
گذاری هر یک از آنها بر هم و شــناخت این روابط مهمترین منبع برای تحلیل 

SWOT میباشد.

: SWOT قواعد حاکم بر ماتریس تحلیلی
 )SO( چگونه  با بهره گیری از نقاط قوت حداکثر بهرهبرداری را از فرصتها انجام داد -

 )ST( چگونه با استفاده از نقاط قوت میتوان اثر تهدیدات را حذف کرد یا کاهش داد -

- چگونــه با کمک فرصتها، نقاط ضعف را تبدیل به نقطه قوت کرد یا از شــدت 
)WO( نقاط ضعف کاست

 
- چگونه با کاهش دادن نقاط ضعف تاثیر تهدیدات را کاهش داد یا تاثیرشــان را 

 )WT( .حذف نمود

به طور خالصه میتوان گفت هدف از تحلیل و بررسی فرصتها و تهدیدات محیط 
خارجی ارزیابی این مسئله است که اتاق بازرگانی میتواند فرصتها را به دست آورد 
و از تهدیدات اجتناب کند. بویژه زمانی که با یک محیط خارجی غیر قابل کنترل 

در زمان کنونی روبرو است.

با توجه به ماتریس فوق، راهکارهای  متعددی را  میتوان بر اساس استراتژی های 
SO،WO، ST، WT پیشنهاد  داد که بنده به چند نمونه آن اشاره نمودم  و چنانچه 
هر یک از این استراتژیها  به تفضیل نوشته شود اتاق بازرگانی را برای رسیدن به 

اهداف و چشم انداز یاری خواهد کرد.

با توجه به توافق سیاســی لوزان که امیدوارم به رفع تحریمها منجر میشود ، به 
ســروران و اعضای هیات نمایندگان پیشــنهاد میگردد نسبت بازنگری و تدوین 

تحلیلهای SWOT اتاق بازرگانی آینده بر اساس شرایط پیش رو اقدام نمایند.

ST استراتژی

)s3,T1(١- استفاده از مدیران توانمند در کاهش تحریمها
٢- افزایش  تعامالت بین المللی برای پیوستن به

(s6,T4) WTO
(S1,T8)44 ٣- برنانه ریزی برا اجرای موثر اصل

٤- اســتفاده از بدنه کارشناســی برای مشــاوره به تصمیم 
(S2,T9)گیریهای دولت

٥- تبییــن برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای کاهش 
(S1,T5,T4)نرخ تورم و بهره بانکی

6- بهبــود عــادات خریــد مــردم توســط آموزشــهای 
(S2,T15)کارشناسی

٧- افزایش صادرات برای بهبود کســب کار و افزایش رشــد 
(S6,T11).اقتصادی ایران

SWOT

O فرصتها

١. فضای کسب و کار
٢. تجارت الکترونیک

٣. اکو
٤. رایزنان بازرگانی

٥. بازار بورس
6. سطح رفاه عمومی

٧. سال همدلی و هم زبانی دولت و مردم
٨. کاهش ارزش پول ملی در صادرات)افزایش صادرات(

T تهدیدات

١. تحریم ایران
٢. کاهش ارزش پول در واردات

٣. روند رو به رشد تجارت جهانی
WTO .٤

٥. -نرخ بهره
6. نرخ تورم

٧. رشد اقتصادی پایین ایران
٨. عدم اجرای درست  اصل ٤٤
٩. عدم ثبات در مدیریت دولتی

١٠. عدم توجه به بخش خصوصی
١١. سیاستهای انقباظی بانک مرکزی

١٢. پرداخت یارانه ها
١٣. نگرش دولت
١٤. عادت خرید

١٥. تجارت سنتی

نقاط قوت 

١. برنامه ریزی بلند مدت
٢. تیم کارشناسی بسیار قوی

٣. تیم مدیریت قوی
٤. ارتباط گسترده با تشکلها

٥. شفافیت مالی
6. تعامل گسترده با مراکز بین المللی

٧. تدوین فرایندهای اجرایی
S ٨. حضور مستمر در نهادهای تصمیم گیر

SO استراتژیهای

(s1,o1) ١- برنامه ریزی بهبود محیط کسب و کار
٢- افزایش تجارت الکترونیک با کشورهای هدف تجــاری

(s6,o2)
٣- افزایش سطح همکاری بــا کشورهـــای عـضو اکـــو

(s6,o3)
(s1,o8)٤- برنامه ریزی افزایش صادرات غیر نفتی
(s1,o6)٥- برنامه ریزی افزایش سطح رفاه عمومی

W نقاط ضعیف

١. عدم تعامل مناسب با دولت
٢. کاهش روند ارتباطات با قوه قضایی

٣. عدم وجود قوانین به روز
٤. عدم رقابت پذیری 

WO استراتژیهای

١- افزاش مشــارکت بخش خصوصی در تصمیم گیریهای دولت 
(w1,o2)

(w4,o2)٢- افزایش رقابت پذیری توسط تجارت الکترونیک

(w4,o5)٣- افزایش شاخصهای بورس و رقابت پذیری صنایع

WT استراتژیهای

١- کاهـــش تحریم توســـــط تعامل دولت و نهــادهـــــای 
(W1,T1)بین المللی

٢- به روز رسانی قوانین  جهت  کاهش نرخ تورم و بهره 
(W3,T4,T5).بانـــکی

٣- تغییر قـــــــوانین جهت ثبـــات مدیریتهای کالن کشـــور
(W1,T9)

:SWOT ماتریس
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اســتراتژی محتوا یک برنامه مفصل و هوشــمندانه 
برای ارتباطات برند شماست. نقشه ای برای محتوای 
شماســت که اهداف . پیغام هــای مهم و مخاطبین 
هر کانال را در پالن بازاریابی شــما توصیف می کند 
و بــه منظور ایجاد تجربه هماهنــگ برند که آگاهی 
برنــد را افزایش داده و مخاطبین هدف را به ســمت 
قیف فروش شما می کشاند. چگونگی کار کانال ها با 

یکدیگر را بررسی و برنامه ریزی میکند.

ســاخت این نقشــه کاری وقت گیر و مفصل است. 
یک اســتراتژی هماهنگ دارای قسمت ها و قطعات 
متحرك زیادی اســت و الزم اســت به موازات اینکه 
پــالن خود را با دقت شــرح می دهید و شــروع به 
پیشــرفت می کنید . به تمام این قســمت ها بطور 

یکسان توجه داشته باشید.
 

در ذیل مراحل ساخت یک استراتژی محتوا را به ده 
بخش ضروری خالصه شده است که شما را در جهت 
ایجاد یک داستان قوی برند که به فروش منتهی می 

شود راهنمایی می کند:

1- شخصیت خریدار خود را بشناسید
از محتوایــــی که  مبنــا و پایــه هــر بخــش 
ایجــاد می کنیــد و کانالهایی که بــرای توزیع 
آن اســتفاده مــی کنید . درك افرادی اســت 
که ســعی در ارتباط بــا آنها دارید. با تقســیم 
بندی مخاطبین خود و بررســی دقیق مشکالت،  

چالش ها، نیازهــا و انتظارات آنان؛ می توانید با 
مهارت، محتوایی هنری خلق کرده که شما را به منبع 
موثق آنها تبدیل کند تا برای موارد بیشتر نیز به شما 

رجوع کنند.

یکــی از مهمتریــن نکاتی که باید بدانید شــناخت 
شخصیت خریداران شما و خواسته و نیاز آنان است.

سواالتی که باید از خود و گروهتان بپرسید:

• خریــداران کنونی محصوالت و خدمات شــما چه 
کسانی هستند؟

• آیا خریدار کنونی شــما همان خریــدار ایده آلتان 
است؟

• حداقل چهار گــروه از خریدارانی که مورد نظرتان 
هستند را بیان کنید؟

• هر یک از این اشــخاص با چه مشکالتی مواجه اند 
که باعث می شود به محصول/خدمات شما نیاز داشته 

باشند؟

• ایــن خریــداران چطور راه حل مشــکالت خود را 
جستجو می کنند؟

• آنان که درصدد یافتن راه حل هستند از چه کلماتی 
استفاده می کنندو چه سواالتی می پرسند؟

2– داستان نمایشی خود را ارزیابی کنید
شاید شما یک برند در حال توسعه دارید و الزم است 
تــا این المان ها را ایجاد کنیــد. یا یک برند به ثبت 
رســیده دارید که طی سالها با محصوالت، خدمات و 
تغییرات مداومی که موجب تناقضات برند شده رشد 
کرده است. در هر صورت اکنون زمان آن فرارسیده تا 

یک داستان نمایشی منسجم بسازید.

لوگو، پلت رنگ آمیزی و ســایر المان های برند شما 
تقریبا به اندازه محتوای شمــــا برندتان را توصیف 

می کنند.

سواالتی که باید از خود و افراد گروهتان بپرسید:

• آیا لوگوها، پلت های رنگ آمیزی و اشکال و تصورات 
شما متداول و رایج اند؟

• ارتبــاط تصویری در میان شــرکت هــای مرتبط 
)شرکت های تابع و غیره ( چیست ؟

• المان های برند شما چه می گویند که باید در صدا، 
لحن و پیام های مهم شما انعکاس داشته باشد؟

• آیا المان های برند شــما برای خریدارتان خوشایند 
است؟

• شما چگونه از المان های برند خود بطور منظم در 

ده مرحله برای ساخت استراتژی محتوا
برگرفته از سایت مدیران ایران

مدیریت
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5 سراسر کانال ها استفاده می کنید؟

3– با استفاده از صداو لحن بر شخصیت برند 
خود تمرکز کنید 

صدا و لحن، ماهیت برند را بیان می کنند. بویژه صدا 
که خصوصیت شــفاهی برند را نشان داده و لحن که 
حالت آن را بیان مــی کند. صدا و لحن مکمل های 
اســتراتژی محتوای شما هســتند چرا که موقعیت 
برندتــان را منعکس کرده و کمک مــی کنند تا در 
محیط بازار متمایز شــوید. صدا ولحن مسیر روشنی 
برای نویســندگان درونی و برونی که بطور مداوم بر 
محتوای شما تمرکز دارند. فراهم میکند. توصیه ما به 
شما این است که به پنج خصوصیت مهم صدا و پنج 
خصوصیت مهم لحن که بر چگونگی لزوم بیان برند از 

طریق محتوا تاکید دارند . توجه کنید.

آنچه می گویید مهم اســت اما چگونگی بیان شــما 
مهمتر است. 

سواالتی که باید از خود و افراد گروهتان بپرسید:

• محتوا باید شــامل کدام یک از ویژگهای مشخصه 
شرکت باشد؟ ) خالق، اتفاقی، مفرح،سرگرم کننده، 

پیچیده، رسمی و غیره(

• صدا و لحن چطور به شــما در برقــراری ارتباط با 
مخاطبین هدف کمک می کنند؟

• چند نمونه محتوای برند پیدا کنید که شما یا یکی 
از رقبایتان دوســت دارید. در این مثالها چه چیزی 
برای شما جذاب است و چطور می توانید آن را برای 

شرکت خود تفسیر کنید؟

4- پیغام های مهم خود را شناسایی کنید
در هر نقطه ارتباطی با مشتریان بالقوه خود چه پیامی 
مــی خواهید منتقل کنید؟ پیام های خود را ماهرانه 
و با اســتفاده از زبان مشــتری و نه با گویشی که در 
شــرکت دارید، بیان کنید. به ســواالتی فکر کید که 
مشــتریان در رابطه با محصوالت یا خدماتی که ارائه 
می دهید از شما می پرسند. فراموش نکنید که آنها 
در جستجوی شما نیستند بلکه برای رفع نیاز یا حل 

یک مشکل به شما رجوع می کنند.

زمانی که محتوای خود را به درستی خالصه کردید، 
در هــر بخش آن چه پیام هــای مهمی را به نمایش 

می گذارید؟

سواالتی که باید از خود و افراد گروهتان بپرسید:

• شما چه عرضه می کنید که مخاطبین هدف بدان 
نیــاز دارند؟ ) در اینجا از نــام محصوالت یا خدمات 
اســتفاده نکنید. پاســخی بر حسب منفعت مشتری 
مطــرح کنید. برای مثال . درمورد ما پاســخ ممکن 
است نشان دادن “راهی برای هدایت عموم به سمت 

وب سایت آنها باشد.(”

• ” راه حل ” شما برای آنان چیست؟

• محصوالت یا خدمات شــما چگونه زندگی آنان را 
بهتر، آسانتر، شادتر، ایمن تر و … می کند؟

• آنــان برای تشــخیص نیاز خود بــه محصوالت یا 
خدمات شما به چه اطالعاتی نیاز دارند؟

 
برند خود  برای  5- آمیزه محتوای درســت 

ترسیم کنید.
راه پرورش یک مخاطب وفادار که محتوای شــما را 
روزانه خوانده و آنرا به اشــتراك بگذارد داشتن آمیزه 
محتوایی است که جالب . جدید . منحصر به فرد باشد 
و دائما بروز شــود. بنابراین . آمیزه محتوای درســت 
برای برند شما چـــــیست ؟ تــــــــوصیه ما این 
 D اســـت که ایـــــن مبحث را با استفـــــاده از
Custom’s Four Es of Content اجرا کنید. به این 
معنا که محتوای یک برند باید حداقل یکی از اهداف 
زیر را محقق سازد: آموزش، شرح مهارت،تبلیغات و یا 
نمایش تجربیات . همچنانکه در اندیشه خلق محتوای 
خود هســتید موارد موجود رابررسی کنید تا ببینید 
چه محتوایی دارید که می توان آن را در طول کانال 
های جدید مجددا پیشــنهاد کنید. از داشتن موارد 

مفید موجود متعجب خواهید شد.

هر برند ناشــر خود می باشد – می خواهید چه نوع 
محتوایی را منتشر کنید؟

سواالتی که باید از خود و افراد گروهتان بپرسید:

• چه چیزی را بهتر از هــر یک از رقبای خود انجام 
می دهید ؟

• در مورد چه موضوعاتی مهارت دارید ؟

•  چه می خواهید مردم راجع به شما بدانند که قبال 
نمی دانستند؟

• چه موضوعات تحقیقی مرسومی برای مخاطب شما 
جالب است؟

• نظر دســت اندرکاران صنعت و رسانه های جمعی 
راجع به محصوالت یا خدمات شما چیست ؟

• مردم برای کســب اطالعات راجع به محصوالت یا 
خدمات شما به چه کسانی رجوع می کنند؟

• چطور می توانید در مسیر آنان قرار بگیرید؟

• چــه محتوایی ایجاد کرده اید کــه بتواند در طول 
کانالهای جدید مجدد پیشنهاد شود؟

6– برای ارائه محتوای خود رسانه های مناسب 
انتخاب کنید

در عصر امروز ارتباطات، کانال های بیشــماری برای 
انتشار محتوای شما وجود دارند. اما هر کانال مناسب 
یک محتواســت. بنابراین الزم اســت کــه کانالهای 
مناســب با برند خود را شناسایی کنید و از کانالهایی 
استفاده کنید که به نظر مخاطب شما منطقی به نظر 
می رســد. اگر تکلیف خود در مرحلــه اول را انجام 
داده باشــید نســبت به موقعیت مخاطب خود آگاه 
بوده و جهت حل مسائل، روش آنان را در جستجوی 
اطالعات می دانید. درمرحله چهارم، شــما می دانید 
چه محتوایی ایجاد کنید. از دانش خود برای انتخاب 
رســانه های محتوای خود که بــه طور موثر موجب 

شناسایی شما می شوند، استفاده کنید.

اگر مشتری شما پیامتان را نشنود؛ داشتن ارتباطات 
گسترده بیفایده است.

سواالتی که باید از خود و افراد گروهتان بپرسید:

• رقبایتــان برای شــناخت خریداران شــما از چه 
کانالهایی اســتفاده می کنند- کدام به نظر موفق و 

کدامیک ناموفق اند؟ چرا؟

• هر کانال چه قابلیت هایی دارد؟

• دموگرافیک های کاربر هر کانال چه هستند؟

• چطور میخواهید با مخاطب خود در تعامل باشیدو 
کدام کانال ها این امکان را برایتان فراهم می کند؟

• مناسب ترین رســانه ها برای آمیزه محتوای شما 
کدام اند؟

• برای هدایت خریداران به قیف فروش خود . محتوا 
چطور در طول کانال ها تکمیل می شود؟

 
7– با مخاطبین درست گفتگو کنید

وقتی رسانه محتوای خود شناسایی کردید، الزم است 
مخاطب هدف خود را برای هر کانال مشخص کنید. 
چه کسانی هســتند که در مقابل محتوای وبالگتان، 
فیــد توئیتر شــما را مــی خوانند؟ چه کســانی در 
سمینارهای اینترنتی شرکت می کنند و چه کسانی 
ترجیح مــی دهند صفحات ســفید را دانلود کنند؟ 
دانستن این مطالب به شما در ساخت روندتان کمک 
بیشــتری می کند و موجب می شود تا پیام درست 

را در زمان درست به مخاطبین درست ارسال کنید.
 

اگر می خواهید تا مخاطب هدف به حرفهایتان گوش 
دهد باید بدانید چطور با وی ارتباط برقرار کنید

 سواالتی که باید از خود و افراد گروهتان بپرسید:

• در این کانال مخاطب هدف شما کیست ؟کدام یک 
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از چهار هدف آمیزه محتوا برای این مخاطب مناسب 5
است ؟

• آیا این گزینه در این کانال شدنی است ؟

• هنگامی که محتوای خود را در این کانال قراردادید 
از مخاطب خود چه انتظار دارید؟

• چطور در این کانال با آنها به تعامل می پردازید؟

• این کانال متناســب با کدام مرحله از پروسه خرید 
است؟

• چطــور می تــوان از ایــن کانال بــرای هل دادن 
خریداران به فاز بعدی پروسه خرید استفاده کرد؟

8– راهنماها را تکمیل و اصالح دهید
هر ناشر در انتشــارات خود برای تعریف راهنماهای 
تحریــری از یک راهنمای ســبک نگارش اســتفاده 
می کند. بعنوان یک ناشــر برند، شما به یکی از این 
راهنماها نیاز دارید. )برای کســب اطالعات بیشــتر 
درمورد راهنمای سبک نگارش و محتویات آن، پست 
ما را در مورد ارزش یک راهنما به سبک اصولی مطالعه 
کنید(. ایجاد یک راهنمای سبک نگارش موجب می 
شود که همه محتواها صرفنظر از نوع رسانه ارائه آنها، 
با صداو لحن تنظیمی شــما، ســبک نقطه گذاری و 
سایر المان هایی که همه چیز را منسجم نگه میدارند، 

هماهنگ باشند.

همچنیــن الزم اســت تا یــک ســری راهنماهای 
انتشــاراتی یا اخباری برای کانال های محتوای خود 
بسازید. برای برخی کانال ها دو سری راهنما که یکی 
درونی و دیگری برونی است ضروری به نظر میرسد. 
راهنماهای درونی انتظارات شما را از گروههای درونی 
خــود درمورد اینکه چطور و چــه وقت به یک کانال 
پست شــوند را تعیین می کنند و راهنماهای برونی 
انتظاراتی را برای چگونگی تعامل کاربران در آن کانال 
تعیین می کنند. برای مثال اکثر صفحات برند فیس 
بوك یک سری قوانین اجتماعی دارند که از کاربران 
خواسته می شود د درصورتیکه که مایل به شرکت در 

یک مکالمه هستند آنها را دنبال کنند.

قوانین بازدارنده نیستند –  آنهــا به شمـــــا کمک 
می کنند تا در هر پیام و هر کانال همه چیز اصولی و 

به صراحت بیان شود.

سواالتی که باید از خود و افراد گروهتان بپرسید:

• در کاربرد برند چه قواعدی مثل صدا. لحن . گرامر 
و نقطه گذاری را باید در راهنمای سبک نگارش لحاظ 

کرد تا موجب انسجام گردد؟

• هنگامی که برند شــما رشــد می کند چه کســی 
راهنمای سبک نگارش را بروزرسانی می کند؟

• چه مواقعی در یک کانال پســت یا خبری را انتشار 
می دهید؟

• چطورزمان بندی محتوای شــما می تواند موجب 
حداکثر رویت آن شود؟

• قوانین و انتظارات شــما از کارمنــدان خود برای 
چگونگی تعامل آنان و پست هایی که در کانال های 

برندتان می گذارند چیست ؟

• با کامنت هــای منفی در کانال های محتوای خود 
چطور برخورد می کنید؟

• در کانال های اجتماعی چطور باید شرایط را کنترل 
کرد؟

• در ارتباطات آنالین خود چه قوانینی را انتظار دارید 
تا اعضاء اجتماع شما دنبال کنند؟

 9– یک تقویم ویراستاری درست کنید
 به موازات گسترش استراتژی محتوای خود . تقویم 
ویراستاری شما چراغ راهنمای شما خواهد شد. این 
تقویم باید بطور خالصه شــامل موضوعاتی باشد که 
قصــد دارید هر ماه انجام دهیــد مثل؛ زوایای معین 
محتــوا برای هرکانال . طبقه بندی نوع محتوا. تاریخ 
های مورد نظر برای انتشــار . نویســندگان . الزامات 
طراحــی و …. برای هر قطعه از محتوا ا. این ســند 
همچنان که تکمیل می شود یک تصویر کلی از تالش 
های جامع بازایابی محتوای شــما را تهیه می کند و 
به شــما امکان می دهد تا عملکرد خود را مشــاهده 
کرده . چگونگی ارتباطات درونی کانال ها و جایی که 

محتوای بیشتری الزم است را بررسی کنید.

ترسیم روند صحیح با یک تقویم ویراستاری که خوب 
طراحی شده به شــما کمک می کند تا تالش های 

خود را در ساخت محتو ا مدیریت کنید.
 

 سواالتی که باید از خود و افراد گروهتان بپرسید:

آیا قصد دارید موضوعی برای هر ماه یاهر هفته تعیین 
کنید؟

• چه موضوعاتی را در 6 ماه اول قصد دارید به عهده 
بگیرید؟

• خریداران شــما چه سواالتی در مورد هر موضوع از 
شما می پرسند؟

• چطور به این سواالت از طریق محتوایی که در کانال های 
متفاوت دارید پاسخ می دهید؟) عناوین ویژه خبری و 

ایده های داستان خود را بررسی کنید(

• آیا هر کانال دیدگاههای متفاوتی به موضـــــــوع 
می دهد؟

• محتــوای کانال های متفاوت چطور برای ارائه یک 
تصویر کلی از آنچه شما انجام میدهید تکمیل می شوند 

و چرا شما راه حل نیاز مشتریان خود هستید؟

• بهترین فرد برای نوشــتن هر قسمت از محتوا چه 
کسی است؟

• برای رویت به موقع و پست هر قطعه چه تاریخ هایی 
را باید مد نظر قرار داد؟

10– وظایف و مسئولیتها را مشخص کنید
ممکن اســت هنگام طراحی این مراحل به آســانی 
هیجان زده شــوید. اما اکنون زمان آن اســت تا یک 
قدم به عقب برداشته و یک بررسی واقع بینانه داشته 
باشید. همه مراحل استراتژی محتوی خود را از ابتدا 
بررســی کنید و برای هر آیتم قابل ارائه مسئولیتی 
تعیین کنید. دقت کنید که هر بخش ازمحتوا که در 
تقویم ویراستاری شما مطرح شده یک مالک مشخص 
داشته باشــد. فراموش نکنید که تنها نوشتن محتوا 
مهم نیســت بلکه ویرایش، طراحی، تولید و پســت 
گذاری مرتبط با هر قســمت از محتوا نیز مهم است. 
می توان گفت که این یک دهکده کوچک اســت که 
همه درآن بر مبنای پیشــرفت کار می کنند تا یک 
استراتژی محتوای موثر ساخته و اجرا کنند که واقعا 

به فروش منجر شود.

آیا منابعــی دارید تا موجب شــود برنامه هایتان به 
نتیجه برسد؟

سواالتی که باید از خود و افراد گروهتان بپرسید:

• آیا برای عرضه کانالهای محتوای خود باید یک روند 
مرحله دار را دنبال کرد؟

• در اینصورت، کدام کانال ها باید اول عرضه شوند؟ 
چطور و چــه وقت زمان افزودن کانال های اضافی را 

می دانید؟

• آیا افرادی را که برای انجام هر مســئولیت تعیین 
کرده اید ظرفیت انجــام این وظایف را دارند؟ چطور 
وظایف خود را با میزان کار جاری خود اولویت بندی 

می کنند؟

• آیا تاریخ های واقعی برای اطمینان از اینکه محتوای 
شما بطور پیوسته و با بهترین کیفیت تولید شوند را 

تعیین کرده اید؟

• چطور از پیشــرفت اســتراتژی محتوای خود آگاه 
می شوید؟چه کســی مسئولیت حفظ مسیر درست 

و تصحیح روند را بر عهده دارد؟

• آیا الزم است در اســتراتژ ی خود از شخص ثالثی 
کمــک بگیرید یا به منظور جلوگیــری از هدررفتن 

انگیزه، خودتان به تنهایی آن را بسازید؟

مدیریت
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مذاکره حقوق، دغدغه مشترك تمام کسانی است که 
به کار و فعالیت مشغولند. از کسی که برای نخستین 
بار وارد یک شــغل میشود تا کسی که سالها در یک 
شــرکت کار کرده و اکنون، میخواهد برای افزایش 
حقوق خود – بیشتر از نرخ حداقل عرف سازمانی – 
مذاکره کند. بسیاری از فعاالن حوزه مدیریت و کسب 
وکار، مذاکره در مورد حقوق را یکی از دشــوارترین 
و پرتنشترین مذاکره های دوران کار خود میدانند. 

حتی کسی که مدیریت یک بانک بزرگ را بر عهده 
دارد و روزانه با دهها فرد و ســازمان مذاکره میکند، 
زمانی کــه رو به روی هیات مدیــره قرار میگیرد و 
میخواهد بر روی منافع خودش مذاکره کند، لحظات 

راحتی نخواهد داشت.

بســیاری از ما بــرای گرفتن و مطالبــه کردن حق 
دیگران راحتتر مذاکره میکنیم تا حق و حقوق خود. 
شــاید یکی از دالیل دشــواری مذاکره برای حقوق 
هم همین باشــد. ما معموال ساعتها و گاه روزها، به 
مذاکــره برای حقوق فکر میکنیم. به کارهای زیادی 
که انجام دادهایم و به حقهایی که فکر میکنیم از ما 
تضییع شــده. به روزهایی که زود سر کار آمدهایم و 
به شبهایی که دیر به خانه بازگشته ایم. در دل خود، 

ناراحت میشویم. 

حــرص میخوریم. از اینکــه قربانی یک ســازمان 
شدهایم احساس بدشانسی و بدبختی میکنیم و در 
نهایت چند جمله و کنایه و خاطره آماده میکنیم و 
منتظــر میمانیم تا فرصتی برای گفتوگو با مدیرمان 
فراهم شــود. اما جالب اینجا است که با وجود صرف 
زمان زیاد و فکر کردن به مذاکره، برای انتخاب زمان 
مذاکره، خیلی فکر نمیکنیم. اما اگر کمی با خودمان 
صادق باشــیم و منصفانه فکر کنیــم، معموال برای 
انتخاب زمان مناسب، صرفا »یک گزینه« وجود ندارد. 

حتی اگر قرار باشــد ما جلســهای برای بررســی 
پیشــرفت یکی از پروژه های شرکت داشته باشیم، 
حداقل دو گزینه برای مذاکره حقوق وجود دارد: قبل 
از شروع رسمی جلسه و پس از پایان آن. بنابراین در 
مورد زمانهای مختلفی که میتوان با مدیریت صحبت 
کرد، فکر کنیم و تالش کنیم زمان مناسب را انتخاب 
کنیم. در انتخاب زمان مناسب دقت داشته باشیم که 
چند گزینه مشخص وجود دارد که باید تا حد امکان 
آنها را از فهرســت زمانهای مطلوب، حذف کنیم و 
ترجیحا در آن شرایط مذاکره حقوق را انجام ندهیم.

در اینجــا برخی از زمانهای نامناســب برای مذاکره 
حقوق را با هم بررسی میکنیم:

• زمانی که فرصت کم اســت و بحث به ســرانجام 
نمیرســد. زمانی گفتوگو در مورد حقوق را شــروع 
کنید که یک »حداقل زمان مشخص« قابل دستیابی 

باشد.

اگر عالقهمند هستید )یا آرزو دارید( که بتوانید یک 
ساعت در مورد حقوق و مزایای خود صحبت کنید، 
شــاید در عمل هرگز نتوانید این وقت را به دســت 
بیاورید. اما شــاید اگر کمتــر از ١٠ دقیقه هم برای 
این بحث فرصت باشد، بهتر است اصال این بحث را 
مطرح نکنید. به خاطر داشته باشیم که هر بار مطرح 
کــردن بحث حقوق، یکی از برگــه های اعتبار ما را 
میسوزاند. پس این برگه ها را زمانی خرج کنیم که 
حدس میزنیــم در ادامه زمان کافی برای گفت وگو 

وجود دارد. 

• زمانی که به تازگی منافــع مالی قابل توجه برای 
شرکت ایجاد شده یا نقدینگی به شرکت تزریق شده 
است. ممکن است از این توصیه تعجب کنید. اما به 
خاطر داشــته باشید که بسیاری از مدیران، اگر پس 
از تزریق نقدینگی به شــرکت، با درخواست افزایش 
حقوق مواجه شوند، اولین فرضشان این خواهد بود 
که شما متوجه بهبود وضعیت شده اید و میخواهید 
از این کیکی که روی میز مشاهده شده، سهمی برای 
خود بردارید. در صورتی که مدیر شما چنین قضاوتی 
داشــته باشد، بدیهی اســت که حتی با درخواست 
منطقی افزایش حقوق شــما مخالفت خواهد کرد. 
چون نگران اســت که این درخواست، به یک روند 

تبدیل شود.

• زمانی که فرد دیگری غیر از شــما هم در جلســه 
حضور دارد. اگر فرد ســومی در جلسه حضور داشته 
باشــد، از نظر رده ســازمانی یا به مدیر شما نزدیک 
اســت یا به شــما. اگر به شــما نزدیک باشد )مثال 
یکی از همکاران شــما( به احتمــال زیاد، مدیرتان 
به شــما امتیاز قابل توجهی اعطا نخواهد کرد. زیرا 
معتقد اســت که الگوی بدی برای ســازمان ایجاد 
میشــود. ضمن اینکه اگر دو یا چند نفر از کارمندان 
یک شــرکت، با هم برای یک درخواســت خاص به 
جلسهای بروند، اولین فرض مدیر این است که آنها 
خواسته اند با حضور همزمان، فشار روانی بیشتری به 
او وارد کنند.اگر فرد سوم همرده مدیر شما باشد، باز 
هم ماجرا مثبت نیست. عموم مدیران در جمعه ای 
خود همیشه تالش میکنند به همکارانشان بگویند 
که شخصیتی محکم و قاطع دارند و به راحتی امتیاز 
نمیدهند )هنوز بسیاری از مردم، مذاکره را با امتیاز 
گرفتن و امتیاز ندادن همزمــان، تعریف میکنند!(. 

بنابراین عموم مدیــران، در حضور همکاران همرده 
خود، خیلی سختتر و کمتر به کارمندان خود امتیاز 

میدهند.

• وقتی که مشــکل مالی جــدی دارید. یک لحظه 
خودتان را بــه جای مدیرتان بگذارید. بســیاری از 
مدیران – به درست یا به اشتباه – احساس میکنند 
امتیاز دادن ســریع، میتواند موقعیت آنها را تضعیف 
کند یا شــما را به امتیازخواهی بیشتر، وسوسه کند. 
تصور اینکه شما االن وارد اتاق من شدید و ١٠ دقیقه 
بعــد، با افزایش قابل توجه در حقــوق خود، از اتاق 
خارج شدید، احســاس خوبی برای من مدیر ایجاد 
نمیکند. نگران میشوم که شــاید این روند را تکرار 
کنید. شــاید پیروزمندانه به سراغ دوستانتان بروید 
و آنها را هم به چنین مذاکره هایی تشــویق کنید. 
شاید احساس بدی پیدا کنید که کاش ماه قبل این 
حرفها را زده بودم. اگر به این سرعت میشد اوضاع را 
بهتــر کرد، کاش زودتر اقدام کرده بودم. با همه این 
نوع بحثها، در نهایت مدیر شــما ممکن است به این 
باور برسد که بین درخواست شما و تغییر وضعیت، 
کمی زمان الزم است. او ممکن است با هر بهانه ای 
این کار را با تاخیر انجام دهد. از هماهنگی با ســایر 
واحدهای مالی گرفته تا انتظار برای دریافت یکی از 

مطالبات از دولت.

بسیاری از کسانی که مذاکره افزایش حقوق آنها به 
تنش یا حتی استعفا ختم میشود، انسانهای تهاجمی 
و سرسخت و زیاده خواه نیستند. بلکه اتفاقا همکاران 
مظلوم و معصومی هستند که آنقدر فرصت مذاکره 
را عقــب انداخته اند که امروز، چــاره ای جز رفتار 
خشــونت آمیز ندارند. اگر احســاس میکنید روند 
دریافتی شما از سازمان به شکلی است که در آینده 
نزدیک دچار مشــکالت مالی خواهید شد، زودتر به 
ســراغ مذاکره بروید تا اگر مدیرتان هم وعده دو یا 
ســه ماه بعد را داد، احســاس بدی نداشته باشید و 

درمانده نشوید.

• بالفاصله پس از اینکــه موفقیت قابل توجهی در 
محیط کار داشتهاید. مناقصهای برگزار شده و شما 
توانسته اید ســهم مهمی در موفقیت آن ایفا کنید. 
فروش مهمی انجام شــده. یک مشــتری مهم برای 
ســازمان آمده. شرکت پس از ســالها توانسته ایزو 
بگیرد )یا بخرد!(. فردای این روزها، روزهای مناسبی 
برای درخواســت افزایش حقوق نیســت. به خاطر 
داشــته باشیم که مدیران، دوســت ندارند احساس 

کنند که با آنها معامله میشود.

زمان مناسب برای افزايش حقوق 
منبع: motamem.orgندا فاخر

مدیریت
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12 راهكار برای ايجاد ارتباطات موثر و جلب اعتماد 
در بستر شبكه های اجتماعی

محمود بشاش

شــبکه های اجتماعی یک روش فــوق العاده برای 
برقراری ارتباط و در نهایت هدایت و پیشبرد کسب 
و کار با افرادی اســت که در حالت عادی هرگز قادر 
به مالقات آنها در طول زندگی خود نمی شوید، چه 
برســد به اینکه بخواهید با آنها تجارت یا کســب و 

کاری هم به راه بیندازید!
این ابزار می تواند دری بــه روی روابط، تعامالت و 
جامعه اطراف برند شــما باز کند کــه پیش از این 
برای صاحبان کســب و کار بســیار سخت و مشکل 

بوده است.

از طریــق قدرت شــبکه های اجتماعــی، صاحبان 
کسب و کار می توانند محصوالت و خدمات خود را 
در لحظه با افرادی که با آنها در ارتباط هســتند به 
اشــتراك بگذارند. بسیار پر قدرت! اما چگونه روابط 
خــود را با مخاطبین باز می کنید، بگونه ای که این 
روابط حاصل شــده، موثر و قابل اعتماد باشند و در 
ایجاد ارتباط دو ســویه با مخاطبین به شــما کمک 

کنند؟

در زیــر ١٢ راهــکاری را می بینید کــه من خودم 
همواره از آنها اســتفاده کرده و برای آغاز ارتباطات 
موثر و قابل اعتماد و روابط دو سویه با مخاطبین به 

شما پیشنهاد می کنم!

1- توجه
یک جمله قدیمی هســت که مــی گوید: "مردم به 
دانسته ها و دانش شما توجهی نمی کنند، تا زمانی 

که بدانند شما چقدر توجه می کنید". 

واژه توجه کردن و معنای ضمنی نهفته در آن جمله 
اشــاره به توجه کردن به دیگران دارد و نه به خود 

شما.

زمانی که شــما بخوبی به کمک کــردن به دیگران 
توجــه می کنید، ایــن رویکرد در تمــام مطالب و 
مواردی که در شبکه های اجتماعی به اشتراك می 
گذارید بازتابی از خودش نشان داده و شما پاسخ کار 

خود را ده چندان می بینید!"

2- کنجکاوی
به این سوال من توجه کنید: در نظر شما چه کسی 

جالب و جلب توجه کننده است؟

• کسی که خودش به تنهایی آدم جالبی باشد
• کسی که نسبت به شما عالقمند است؟

• کســی که نســبت به شما عالقمنــــــد است و 

خودش هم آدم جالبی است؟

پاســخ به این ســوال هم می تواند مورد دوم و هم 
مورد ســوم باشــد، اما حداقل می توان گفت که به 

احتمال خیلی زیاد، مورد اول نیست.

زمانــی که در مــورد دیگران کنجکاو نیســتید، به 
چیزی که برای دیگران اهمیت دارد دیگر گوش فرا 
نداده و توجه نمی کنید )چرا که بیشــتر زمان خود 
را بــر خود و کارهای خودتــان متمرکز می کنید.( 
زمانی که به موارد مورد اهمیت دیگران گوش نمی 
دهیــد، خیلی راحت می توان گفت به آنها و عالیق 
آنهــا توجه هم نمی کنید و حتمــا برای آنها جالب 
نخواهید بود. بنابرایــن، همه چیز با کنجکاوی آغاز 

می شود. این قدم اول است.

3- مشارکت و همکاری
شــما باید چیزی به مجموعه ای که در آن هستید 
اضافــه کنیــد. البته چه بهتر کــه آن چیز، مورد با 
ارزشــی باشد. مشــارکت داشتن در شــبکه های 
اجتماعی خیلی خوب اســت، اما مشارکت در کنار 
همکاری، این مشــارکت را با ارزش تر می ســازد. 
افرادی هســتند که ســعی می کنند از شبکه های 
مجــازی دوری کنند، با این توجیه که این شــبکه 
هــا بیش از اندازه شــلوغ و پر هم همه اســت. آنها 
هم درســت فکر می کنند و هم در اشتباه هستند. 
بله، شــلوغ و هم همه درست اســت. اما این دلیل 
نمی شود که از شبکه های اجتماعی دست بکشیم. 
در حقیقت، این خودش می تواند دلیلی باشد برای 
اینکه با ســرعت وارد آن شــوید و همکاری های با 
ارزشی را در آن داشته باشید و بدین ترتیب نسبت 
"سیگنال به نویز" را برای خودتان باال ببرید. با انجام 
دادن کارهایی که دیگران انجام نمی دهند، خود را 

نسبت به بقیه برجسته و بارز کنید.

4- محتوا
محتوا اساس و پایه مشارکت در هر شبکه اجتماعی 
اســت – خواه این مشارکت انتشــار یک مطلب در 
وبالگ، یک پادکســت، یک فایــل ویدئویی یا یک 
پســت در توئیتر باشــد – تمامی اینها جزء فعالیت 
های تولید محتوا برای شما در نظر گرفته می شود. 
اگر پیوسته محتوای قابل توجه و جذابی تهیه کنید 
که بر نقاط درد مخاطبین خود توجه داشــته باشد، 

ترکیب برنده ای در اختیار خواهید داشت.

تولید محتوای با کیفیــت نیاز به وقت دارد و تولید 
محتوای با کیفیتی که بطور کامل بر مخاطب شــما 

تمرکز داشته باشــد نیازمند زمان بسیار زیادی می 
باشــد. می توانید به این موضوع فقط به عنوان یک 
"کار خسته کننده" نگاه کنید یا آن را به عنوان یک 
سرمایه گذاری در نظر بگیرید. اگر به شکل دوم آن 
را در نظر بگیرید، مطمئنا از زمان صرف شــده برای 

آن بازده بیشتری کسب خواهید کرد.

5- وضوح و روشنی
وضوح و روشنی در این مقوله تاثیری یکسان بر هر 
دو طــرف مخاطب و آغاز کننده ارتباط بر جای می 
گذارد. بطور پیش فرض، واضح اســت که محتوای 
خوب و مناســب مفهومی واضح و روشن در خودش 
جای داده اســت. من بــه این موضــوع "وضوح و 
روشــنی" از نقطه نظر مخاطب نگاه می کنم. دقیقا 
در همیــن لحظه در مقوله هایی که برای آنها دارای 
اهمیت است، آنها بدنبال وضوح و روشنی در مطلب 
و محتوای ارائه شده می باشند. هر کاری که در پی 
انجام دادن آن باشند، همیشه با گزینه ها و انتخاب 
های مختلفی برای آن روبرو بوده و محتوای شــما 
اگر در روشــن ســاختن موضوع به آنها کمک کند، 
مطمئنا محتوای تولید شــده توسط شما را دوست 

خواهند داشت!

"محتوای شما خوب و با ارزش خواهد بود، اگر باعث 
شود مخاطب از فضای آکنده از سردرگمی به فضایی 
روشــن و بدون ســردرگمی وارد شود."سردرگمی 
باعــث از بین رفتن با ارزش ترین منبع یک فرد می 
شود – و آن زمان اســت. اگر محتوای شما موجب 
از بین رفتن ســردرگمی برای مخاطب شود، به وی 

هدیه با ارزشی داده اید.

6- گفت و شنود
در رســانه های اجتماعی، شــما با تعامل و سرگرم 
کردن مخاطب برنده می شوید. این سرگرمی سطح 
باالتری از ارتباط عاطفی اســت که با گفت و شنود 
آغاز می شــود. گفت و شنود فضایی است که در آن 
دو یا چند نفر در حال گوش دادن و صحبت کردن با 
یکدیگر هستند. هم گوش دادن و هم صحبت کردن 
در برقراری تعامل در رسانه های اجتماعی از اهمیت 
بســیار باالیی برخوردار می باشد. هر قدر بیشتر در 
گفت و شــنود هایــی که موجــب افزایش ظرفیت 
جمعی شــرکت کنندگان می شود، مشارکت داشته 
باشید، نتیجه بیشتری از این سرمایه گذاری نصیب 
شما می شود. هر گفت و شنودی در این فضا دارای 
اهمیت است. گفت و شنود یک رابطه دو سویه است 
و در حالیکه هیچ گفت و شــنودی بطور حتم منجر 
به تغییر مسیر یک شغل، یک شرکت، یک رابطه یا 

آن الین



31 info@ibc.aewww.ibc.ae

۱۳
۹۴

ت  
ش

به
دی

 ار
ل،

او
ه 

ار
شم

 ،
م

ه
فد

ه
ل 

سا
17

th
 Ye

ar 
   I

    I
ssu

e 0
1  

  I 
   M

ay
    I

    2
01

5

یک زندگی نمی باشد – اما یک گفت و شنود موثر، 
دارای پتانسیل برای ایجاد چنین تغییراتی می باشد.

7- خالقیت
تقریبا هیچ چیزی نمی تواند به عنوان ســد و مانع 
حقیقی برای ورود به شــبکه های اجتماعی در نظر 
گرفته شود – به این معنا که هر کسی در هر زمانی 
قادر به وارد شــدن به محیط شبکه های اجتماعی 
می باشــد. بنابراین همواره نیاز به انجام دادن کاری 
برای متمایز ســاختن خودتان نســبت به دیگران 
داریــد. این همان نقطه ای اســت کــه خالقیت به 

کمک شما می آید.
از تخیل خود اســتفاده کنید و اجازه دهید خالقیت 
شما با گذشت زمان در این حوزه تقویت شود. چند 
دقیقه وقت صرف کنیــد و ببینید آیا جنبه دیگری 
برای بیان همان مطلبی که قصد بیان آن را داشتید 
وجود دارد؟ چه کاری می توانید بکنید تا چیزی که 
در حال گفتن آن هســتید، جالب تر به نظر برسد؟ 
آن ســرمایه گذاری "بیشتر" را انجام دهید، تا از آن 

مزایای "بیشتر" هم برخوردار شوید!

8- شخصیت
شــخصیت در اینجــا خصوصیات اخالقــی و برند 
شخصی شماســت. آن چه که هستید بیشتر از آن 
چــه که می گویید اثر گذار اســت و به شــدت بر 
درك دیگران از شــما تاثیر گذار می باشد. هر قدر 
برند شخصی شــما قوی تر باشد، کالم شما از تاثیر 
باالتری برخوردار می شود – این بدان معنا است که 
نه تنها شما باید در فعالیت در شبکه های اجتماعی 
سرمایه گذاری کنید، برای رشد کردن و بهتر شدن 

خودتان هم باید سرمایه گذاری کنید.

9- اجتماع
شــما به تنهایی نمی توانید به موفقیت های بزرگ 
دست پیدا کنید. شــما برای این کار نیاز به کمک 
دیگــران دارید. اگر از جنبه ای دیگر به این موضوع 
نگاه کنید، می بینید که اجتماع به شــما نیاز دارد 
– همچنان که دیگر افراد موجود در جامعه نیز قادر 
به دســت یافتن به موفقیت های بزرگ نیستند. هر 
کاری که می توانید برای قوی تر شدن جامعه انجام 
دهید در نهایت موجب منفعــت برای تمام اعضای 

جامعه می شود.

زمانــی که نوبت به چگونگی تعامل شــما با جامعه 
می رســد، تمامی اجزاء جامعه با یکدیگر در ارتباط 
داخلی هستند. ســطح تاثیر گذاری شما بر جامعه 
همزمان با ســطح توجه و مشارکت شما در جامعه 
افزایش پیدا می کند. همچنان که ســطح مشارکت 
شما افزایش پیدا می کند، داشتن مشارکت و توجه 
ارزشــمند تر، آســان تر می شــود. به عبارتی این 
یــک چرخه مقدس و پاك اســت. اگر می خواهید 
آزمونی سریع از سطح مشارکت و همکاری خودتان 
در جامعه داشته باشــید، این پرسش را از خودتان 

بپرسید:
اگر امروز از جامعه حذف شوم، خالء ایجاد شده در 

جامعه به چه اندازه و کیفیتی خواهد بود؟
هیچ پاســخ درست یا غلطی برای این پرسش وجود 
ندارد، اما پاســخ به آن هر چه که باشــد باید درك 
حدودا درســتی از ارزشــی که شــما به جامعه می 

بخشید را ارائه دهد.

شــبکه های اجتماعی یک روش 

فوق العاده برای برقراری ارتباط 

و در نهایــت هدایت و پیشــبرد 

کســب و کار با افرادی است که 

در حالــت عادی هرگــز قادر به 

مالقات آنها در طول زندگی خود 

منی شــوید، چه برسد به اینکه 

بخواهید با آنها جتارت یا کسب 

و کاری هم به راه بیندازید!
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10- شجاعت
دو روش کامال متفاوت برای مشارکت در رسانه های 
اجتماعی وجــود دارد – یکی به عنوان یک فعالیت 
مورد عالقه و دیگری بر اســاس یک وظیفه و اجبار. 
اگر فعالیت در این رســانه ها برای شــما به عنوان 
یــک فعالیت مورد عالقه باشــد، نتایج حاصل از آن 
به مراتب بهتر و باالتر از زمانی اســت که این کار را 
از روی اجبار انجام می دهید. روش فعالیت داشــتن 
در قالــب یک فعالیت مورد عالقه، اتخاذ یک جایگاه 
یا موقعیت معنا دار می باشــد که نیازمند اعتماد به 
نفس و شجاعت می باشد. اتخاذ یک موضع همانند 
توافــق و پذیرش یک مجموعه اســت. شــما بطور 
خودکار به عضو یک خانواده تبدیل می شــوید که 
اعضای آن دارای موضعی مشــابه نسبت به شما می 
باشــند. از طرف دیگر، با دیگــر افرادی که موضعی 
مشابه با شما ندارند، غریبه و بیگانه می شوید. شما 
برای کنار آمــدن با این موقعیت نیاز به شــجاعت 
دارید و البته به خاطر داشته باشید که شما قادر به 

کسب رضایت همه نیستید.

11- تغییر
اگر دنیا به ســرعت در حال تغییر کردن است، زیر 
سیستم رسانه اجتماعی در حال تغییر با سرعتی دو 

چندان می باشد.

تنهــا نکته و عنصر ثابت در رســانه های اجتماعی، 
تغییر است!

چیزی که دیــروز به نظر بســیار جالب می آمد، 
امروز کاال یــا خدمتی عادی به حســاب می آید 
و فــردا جزئی از تاریخ اســت. ابــزار، روش ها و 
مــدل های تعامــل همه و همه تغییــر می کنند. 
فلسفه و اصول اولیه ممکن است بدون تغییر باقی 
بمانند اما شــیوه ظاهر شــدن آنها همواره تغییر 
می کند. اگر خواهان دســت یابی به موفقیت در 
عرصه رسانه های اجتماعی هستید، نباید با تغییر 
سازگاری پیدا کنید، بلکه باید آن را با جان و دل 
پذیرا شــوید، باید با آن زندگی کنید و اگر در این 
بین به خوبی عمل کنید، ممکن اســت با ایده ها و 

مشــارکت های خودتان موفق به اثر گذاری بر روند 
این تغییر شوید.

12- تعهد
حتما این جمله را شــندیه اید که هیچ راه میانبری 

برای رسیدن به نقطه ای با ارزش وجود ندارد.

از آنجائیکه برای ورود به رســانه های اجتماعی موانع 
اندکی وجود دارد، به نظر می رسد که کسب موفقیت 
در این رسانه ها آسان و ساده می باشد. متاسفانه چیزی 
که در حال مشاهده آن هستید تنها نوك کوه یخ است. 
رسانه های اجتماعی موجب آسان تر شدن هیچ چیزی 
نمی شوند. ممکن اســت موجب سرعت بخشیدن به 
فرایند ها شوند، اما در آسان تر شدن آنها نقشی ندارند.

رسانه های اجتماعی را به عنوان یک "تقویت کننده" 
کاری کــه انجام می دهید در نظر بگیرید. اگر در حال 
انجام دادن کار مهمی هستید، این رسانه های اجتماعی 
می توانند اثر این کار را برای شما تقویت کنند. با این 
وجود، شما باید خودتان را برای انجام آن کار مهم آماده 
کنید که خود به تعهدی جدی نیاز دارد. زمانی که به 
عنوان یک بازیکن در رســانه های اجتماعی قرار می 
گیرید، نسبت به قبل، علنی تر بوده و از پوشش کمتری 
برخوردار می باشید – به این معنا که شما برای همگام 
شــدن با وعده های حاصل از برند شــخصی خودتان 
بــه تعهد به مراتب باالتری نیــاز دارید. اگر برای چند 
روز بدون ارائه "ارزشی" به مجموعه دوستان خودتان 
از نظرها غایب شــوید، به شدت از اعتبار برند خودتان 

کاسته اید.

همیشه این موضوع را در نظر داشته باشید که شبکه 
های اجتماعی ابزاری هســتند که دارای کاربردهای 
چندگانه می باشند. برخی از این کاربردها بسیار مفید 
هســتند و به گسترش و رونق کسب و کار شما کمک 
می کنند و برخی از آنها هم می توانند بسیار هولناك 
باشند و در مدت چند روز، برند شما را نابود کنند. قبل 
از شــیرجه در این اقیانوس، حتما مطالعه کافی انجام 
دهید، استراتژی شــفافی تدوین کنید، تیم خوبی را 
شکل دهید و خود را مجهز به همه وسایل نجات کنید.

از ختیل خود اســتفاده کنید 

و اجــازه دهید خالقیت شــما 

با گذشــت زمان در این حوزه 

تقویــت شــود. چنــد دقیقه 

وقت صــرف کنیــد و ببینید 

آیا جنبــه دیگری بــرای بیان 

همــان مطلبی کــه قصد بیان 

آن را داشــتید وجــود دارد؟ 

چــه کاری می توانیــد بکنید 

تــا چیزی کــه در حــال گفنت 

آن هســتید، جالب تر به نظر 

برسد؟

آن الین
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* ضرورت های کسب و کار در جهان امروز کدامند؟

* چه چیزی استراتژی را استراتژیک می کند؟

* رهبران اثربخش بر کسب وکار چه تاثیری می گذارند؟

این کتاب، عالوه بر اعطای نقش برجســته به مدیــران و تفکر مدیریتی در 
فرآیند مدیریت اســتراتژیک، دو مضمون دیگر را نیز در کانون توجه قرار می 
دهــد: ماهیت پویــا و دائم التغییر محیط های کســب وکار و ارزش دانش و 
یادگیری ســازمانی. از این رو بر ماهیت پویای محیط های کسب وکار تمرکز 
می کنیم که تغییر واقعیتی از زندگی در دنیای کســب وکار اســت و عمده 
موفقیت ســازمانی بر توانایی مدیران در پیش بینی و واکنش در قبال تحول 
در صنعت متکی اســت. افزون بر آن، سازمان های کسب وکار دیگر ناگزیر از 
یادگیری و کســب دانش جدید هستند، ولی همچنین باید دارای ساختاری 
باشــند که به طور اثربخش دانش و اطالعات را از دارندگان آنها به نیازمندان 
آنها منتقل کند. در پایان هر فصل، توضیح می دهیم که چگونه مواد آن فصل 
با این مضامین مرتبط می شوند. درسرتاسر کتاب، نه تنها ایده ها و مفاهیم را 
معرفی می کنیم؛ بلکه تصاویر فراوانی از این مفاهیم را ارائه می کنیم تا نشان 
دهیم چگونه این مفاهیم را می توان در وضعیت های واقعی کســب وکار به 
کار برد و درك و یادگیری را تقویت کرد. در عین اینکه مثال های بسیاری از 
دنیــای معاصر ارائه می کنیم، مثال های تاریخی را نیز عرضه کرده ایم چون 
باور داریم که این مثال ها حقایقی کهنه نشــدنی را فراهم می ســازند که با 
وقایع امروز هم کامال مرتبط هســتند. ســرانجام، پایان هر فصل دربرگیرنده 
قسمت ) پرسش های کلیدی برای مدیران( است که در آن از خوانندگان می خواهیم 
مهم ترین نظرات عرضه شده در فصل را انتخاب کنند و آنها را در وضعیت ها 
ی واقعی شرکت به کار بندند . دانشجویانی که در شرکت ها کار کرده اند می 

توانند این پرسش ها را بر وضعیت آن شرکت ها تطبیق دهند .

اندرو ُهلمز / سمیرا صادق ابدلی

اگر ریســکی وجود نداشت، هیچ فرصتی برای سودآوری و کسب موفقیت در 
نقطه ای که دیگران در آن ناموفقند، به وجود نمی آمد. بنابراین، سازمان های 
موفق در پی مدیران ریســک پذیرند . چنین مدیرانی عالوه بر اینکه ریسک 
هایی را که با آن روبه رو می شوند می شناسند، می دانند که چطور باید آنها 

را مدیریت کرد.

عکــس این قضیه نیز صدق می کند، یعنی ســازمان هایــی که در مدیریت 
ریسک ضعیف هستند، فرصتی را وقف بررسی افق ریسک های احتمالی نمی 
کنند و در عوض، آینده ســازمان را به تقدیر خود رها می کنند. این موضوع 
همواره به معنای غافلگیر شدن، افت سهم بازار، اعمال مسوولیت بیش از اندازه 

و از دست دادن فرصت ها است .

متاسفانه، مدیریت ریسک دیگر فرآیندی ساده نیست.

عناصری مانند تغییر فناوری و صنعت جهانی سازی، ماهیت ساختاری ریسک 
را پیچیده تر کرده اســت . دیگر ریســک رویدادی مجزا نیست، بلکه عاملی 
متصل به زنجیره ای از واکنش ها است که موج آن می تواند سراسر جهان را 
فرا بگیرد. برای مثال، در اواخر دهه ٣٠٠٣ ، شــاهد تاثیرات عدم بازپرداخت 
وام های داخلی روســیه و تاثیر آن بر ورشکستگی صندوق مدیریت سرمایه 

بلندمدت بودیم.

در هر دو حالت، تاثیر رویداد در سیستم مالی جهانی احساس می شد و الزم 
بود دولت های مرکزی یا از طریق نگه داشتن ارزهای متاثر یا از طریق کاهش 

نرخ بهره برای تعدیل سازی در بازارها، مداخله کنند.

مديريت ريسکتفكر استراتژيک

معرفی کتاب
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5Edward Banfield at Harvard University in the 1950s 
and published in 1964 as The Unheavenly City, he 
studied the reasons for upward socio-economic 
mobility. He wanted to know how you could predict 
whether an individual or a family was going to move 
upward one or more socio-economic groupings 
and be wealthier in the next generation than they 
were this generation. All his research brought him 
to a single factor that he concluded was more 
accurate than any other in predicting success in 
America. They called it time perspective. This was 
defined as the amount of time that you take into 
consideration when planning your day-to-day 
activities and when making important decisions in 
your life. Time perspective referred to how far you 
projected into the future when you decided what 
you were going to do or not do in the present. An 
example of long time perspective is the common 
habit of upper class families in England to register 
their children at Oxford or Cambridge as soon as 
the child is born, even though he or she will not 
be attending for eighteen or nineteen years. This is 
long time perspective in action. The young couple 
that begins putting $50 dollars a month aside in a 
scholarship fund so that their newborn child can go 
to the college or university of his or her choice is a 
couple with long time perspective. They are willing 
to sacrifice in the short term to assure better 
results and outcomes in the long term. People with 
long time perspective almost invariably move up 
economically in the course of their lifetimes.

CHOSE TO BECOME FINANCIALLY 
INDEPENDENT 

One of the goals that we all have in common is 
that we all want to be financially independent. We 
all want to have enough money so that we never 
have to worry about money again. You want to 
build a financial fortress around yourself. You want 
to make a high income, get out of debt, put money 
in the bank and have the ability to do the things you 
want without being preoccupied about the costs. 
The only question is, “are you going to do it or 
not?” The good news is that there are more people 
achieving financial independence faster today than 
ever before, and you can be one of them. There 
are currently almost four million millionaires, most 
of them self-made, first generation. Somewhere, 
somehow, someone becomes a self-made 
millionaire at the rate of one every four and a half 
minutes, 365 days a year. And for every person 
who becomes a self-made millionaire, there are 
many, many more who are achieving a net worth 
in the hundreds of thousands of dollars through 
different wealth creation strategies. By setting 
financial accumulation and financial independence 
as a goal, and then by making a plan on the one hand 
to get better and better at what you do while on 
the other hand saving more and more of what you 
earn, you will become financially independent, if not 
a self-made millionaire in the years ahead.

Source: Brian Tracy 

According to the latest decision of the money and credit council (MCC), the 
highest banking policy maker entity in Iran Central Bank (CBI), banks’ interest 
rates will decline by 2 percentage points from 22% to 20%. The decision will 
be effective on May 5th. Moreover, the reserve requirement ration (RRR) 
dropped by 0.5% to expand the broad money supply in the banking system(1) . 
These two key decisions shall have differing properties hence possible contrary 
consequences on the current banking atmosphere and market liquidity. Cutting 
banking sector interest rate by 2% shall encourage individual and companies 
to inject their funds to securities exchange market and invest in Islamic bonds 
(Sukuk) in specified economic development projects that offering higher profit 
rates. For example, last week a successful issuance of 15 USD million Salam 
Sukuk in Energy Exchange was recorded, which guaranteed 25% profit year p.a., 
signaling investors have speculated upcoming decline of interest rate earlier. 

Nonetheless, monetary officials anticipating more supervision and higher 
regulated behavior from banking sector by defining profit ceiling of non-
collaborative contracts (sukuk, Islamic Bonds) and collaborative contracts 
(Contracts directly between banks and loan taker). 

Decreasing RRR by 0.5% shall facilitate banks with higher liquidity to provide 
credit to the manufacturing sector. However the emergency requirement of 
capital increase in some of large banks would undermine the expected outcome 
of the aforementioned policy. Let’s not forget about the inflationary outcome of 
this decision. According to CBI, 1% decrease in RRR will result in 4.5% liquidity. 

In addition, imperative declining decision of deposit’s interest rate and not 
allowing the market natural fundamentals to define the equilibrium level, could 
be also another negative aspect of this decision. Worth mentioning is that there 
are plenty financial institutions that are not regulated by CBI, directly. 

However, the overall view of this decision is that due to several aspects, we 
believe that the consequences would be minimal:
1- The market and investors were already informed and was expecting these 
changes.

2- The percentage declined, are not high. Therefore the volatility of the investors’ 
decisions won’t be so volatile.

3- According to MMC decision, the interest rates shall be revised every three 
months, meaning that by monitoring the response function of the investors, 
capital market, liquidity and inflation level, these rates are subject to change 
accordingly. 

Article CBI is authorized to determine RRR within 10 to 30 percent according to bank’s liabilities 
‘composition, (Article14 of the Monetary Banking Law of Iran)

Prepared by:Yeganeh Eghbalnia, Member of IBC Editorial Board   یگانه اقبال نیا عضو هیات تحریریه

Note on The Cutting Interest 
Rate in Iran

Economy
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Even though people might live in the affluent 
countries in the world, where most people 
earn and spend a fortune in the course of their 
working lifetimes, why is it that the majority 
ends up dependent on social security, pensions 
and relatives when they retire? If a person 
earning $25,000 dollars per years would just 
save $2,500 dollars per year, 10% of his income, 
and invest it carefully to earn a return of 10% 
compounded over the course of his working 
lifetime, the years from age 21 to age 65 (44 
years), it would grow to $1,794,762 dollars 
through the miracle of compound interest. 
So the question I began to ask was “why is it 
that people don’t become wealthy?” with the 
opportunities that we have, why is it that so few 
people retire financially independent? Here are 
what considered to be the five reasons why 
people don’t become wealthy:

1. WHO? ME? 

The first reason that people don’t become 
wealthy is they don’t realize it’s possible for 
them. The average person has grown up in 
a family where he has never met or known 
anyone who was wealthy. He goes to school 
and socializes with people who are not wealthy. 
He works with people who are not wealthy. He 
has a reference group or a social circle outside 
of work who are not wealthy. He has no role 
models who are wealthy. If this has happened to 
you throughout your formative years, up to the 
age of twenty,  you can grow up and become 
a fully mature adult in our society, and it may 
never occur to you that it’s just as possible for 
you to become wealthy as for anyone else. This 
is why people who grow up in homes where 

their parents are wealthy are much more likely 
to become wealthy as adults than people who 
grew up in homes where their parents are not. 
So the first reason why people don’t become 
wealthy is that they didn’t realize that attaining 
wealth is possible for them. And if they don’t 
realize it’s a possibility, then they never take any 
of the steps necessary to make it a reality.

2. MAKE A DECISION! 

The second reason that people don’t become 
wealthy is that they never decide to. Even if 
a person reads a book, attends a lecture, or 
associates with people who are financially 
successful, nothing changes until he makes 
a decision to do something different. Even if 
it occurs to a person that he could become 
wealthy if he just did certain things in a specific 
way, if he doesn’t decide to take the first step, 
he ends up staying as he is. If you continue to 
do what you’ve always done, you’ll continue to 
get what you’ve always got. The primary reason 
for underachievement and failure is that the 
great majority of people don’t decide to be 
successful. They never make a firm, unequivocal 
commitment or definite decision that they are 
going to become wealthy. They mean to, and 
they intend to, and they hope to and they’re 
going to, someday. They wish and hope and 
pray that they will make a lot of money, but 
they never decide, “I am going to do it!” This 
decision is an essential first step to becoming 
financially independent.

3. MAYBE TOMORROW:

The third reason that people don’t become 

wealthy is procrastination. People always have 
a good reason not to begin doing what they 
know they need to do to achieve financial 
independence. It is always the wrong month, 
the wrong season, or the wrong year. Business 
conditions in their industry are no good, or 
they may be too good. The market isn’t right. 
They may have to take a risk, or give up their 
security. There always seems to be a reason to 
procrastinate. As a result, they keep putting it 
off, month by month, year by year, until it’s too 
late. Even if it has occurred to a person that 
they can become wealthy, and they have made 
a decision to change, procrastination will push 
all their plans into the indefinite future.

4. PAY THE PRICE

The fourth reason that people retire poor 
is what economists call the inability to delay 
gratification. The great majority of people have 
an irresistible temptation to spend every single 
penny they make and whatever else they can 
borrow or buy on credit. If you cannot delay 
gratification, and discipline yourself to refrain 
from spending everything you make, you 
cannot become wealthy. If you cannot practice 
budgeting as a lifelong habit, it will be impossible 
for you to achieve financial independence. As 
W. Clement Stone said, “If you cannot save 
money, the seeds of greatness are not in you.”

5. TAKE THE LONG VIEW 

The fifth reason that people retire poor is 
perhaps as important, if not more important, 
than all the others. It is lack of time perspective. 
In a longitudinal study conducted by Dr. 

   Prepared by: Amir. H.Rokhsari, Member of IBC Editorial Board

Economy

FIVE REASONS WHY MOST PEOPLE DON'T 
BECOME RICH
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and cooperation with Iran, especially in the 
field of economy. He also pointed to Iran's 
active presence in the Shanghai Cooperation 
Organization (SCO) as an observer, and said, 
"Iran, along with some other countries, has 
voiced interest in SCO membership; Iran is 
likely to become a member of the SCO, but 
it needs the general consensus (of the SCO 
members) first." Tehran has been after the 
expansion of cooperation and interactions 
with its neighbors, especially the Central Asia, 
in the recent decades.

Iran's Giant Car Maker SAIPA to 
Expand Exports to Turkey
Fars- Deputy Head of Saipa car-manufacturer 
Mohsen Dastkhosh Javan voiced satisfaction 
in the growing trend of exports of his 
company's high-standard car parts to 
international markets, and said the company 
is to dispatch the first cargo of car parts to 
neighboring Turkey. "Based on the talks with 
the Turkish side and based on the agreements, 
the first export shipment of car parts will 
be sent to Turkey by mid April,” Dastkhosh 
Javan said. "Transactions with Turkey can be 
a good channel for Saipa's presence in the 
international markets, especially in Europe. 
Saipa is expanding its trade transactions 
with Turkish markets to obtain its intended 
goals on car parts exports.” In September, 
Saipa announced that a new generation of 
its vehicles has passed technical inspection 
tests in the Czech Republic successfully. 
Saipa Public Relations Department made 
the announcement on its website, adding 
the company has made some changes in 
designing and engineering of engines of the 
new generation of its cars so that they are 
compatible with euro-4 environmental 
standards. According to Saipa Public Relations 
Department, “the new products are equipped 
with euro-4 environmental standards. 
These cars have managed to put behind 
technical inspection tests in Czech Republic 
and acquire the necessary confirmations.” 
Getting European quality licenses for Saipa’s 
X 100 products is very important and paves 

the way for exports of the products to 
different markets.

Joint Venture with China for 
Ferrochrome Plant
Financial Tribune- A ferrochrome factory 
will be established in the Persian Gulf Special 
Economic Zone in the port city of Bandar 
Abbas in a joint venture with the Chinese, IRNA 
cited the governor of Hormozgan Province 
as saying. The factory, which will annually 
produce 50,000 metric tons of ferrochrome, 
will be established with an initial €150 million 
investment, said Jasem Jadri after a meeting with 
a Chinese delegation. He added that the factory 
will have an annual turnover of $50 million. 
According to the governor, as many as 500 
people will be directly employed in the factory, 
more than 90% will be locals. Ferrochrome is 
produced through concentrating, pelletizing, 
and sintering the chromium ore. It is an alloy 
of chromium and iron containing between 50% 
and 70% chromium. The alloy is mainly used in 
producing stainless steel and alloys with high 
abrasion resistance. Stainless steel depends on 
chromium for its appearance and its resistance 
to corrosion. The average chrome content in 
stainless steel is approximately 18%. Sabzevar 
Ferrochrome Company is currently the biggest 
producer of the alloy in the country, capable of 
producing 25,000 tons per year. Iran imports 
ferrochrome mainly from India. Since Iran and 
the major powers reached an interim nuclear 
agreement late 2013, many foreign companies 
have been waiting to enter the country’s 
mineral sector after the full removal of anti-
Iran sanctions.

European banks in contact with 
Iranian counterparts
IRNA- European banks have already kicked 
off contacts with their Iranian counterparts 
after the release of Swiss nuclear statement, a 
senior official said. Deputy Managing Director 
for International and Foreign Affairs at Bank 
Melli Gholam Reza Panahi told reporters 
on Saturday. Several European banks are 
already in preliminary contacts with the Iranian 

banks after the release of Swiss statement for 
resolution of Iran's nuclear issue, he added. The 
official underlined that negotiations with other 
foreign banks are also on the agenda. Iranian 
banks are ready to begin their operation 
outside the country to facilitate money transfer 
between Iran and foreign states and to provide 
service to both exporters and importers 
immediately after removal of sanctions, Panahi 
added. On April 2, Iran and the P5+1 group 
of world powers adopted a joint statement 
after marathon talks in Lausanne calling, among 
other things, for the removal of the UNSC 
sanctions against the Islamic Republic.

Iranian Automaker Set to Export 
30,000 in Coming Months
Fars- The vice-president of the Middle-
East's largest car manufacturer, Iran-Khodro 
Company (IKCO), announced that his 
company will export 30,000 sets of cars 
abroad in this Iranian year (March 2015-March 
2016). "We had set the export target of 20,000 
sets last year, however due to sanctions, 
exchange fluctuations and problems in 
opening LC the company exported 7000 
sets only," Ali Elmi, IKCO's Deputy CEO for 
exports said. According to Elmi, cars with 
IKCO brand specify a noticeable share of 
the company's export to themselves. IKCO 
Samand and IKCO Soren are already being 
exported to Iraq, Azerbaijan, Ivory Coast and 
Venezuela. Referring to the company's strategy 
in respect with its overseas car assembling 
sites, he declared, "IKCO board is determined 
to keep these sites that have been previously 
invested on running. CKD cars are assembled 
in these four sites, which present technical and 
engineering services as well." In the meantime, 
IKCO has successfully received the Tunisian 
Standard Institute's approval to export Runna 
to this country. "We wish to restart exporting 
cars to Egypt and we have discussed the 
conditions to export to Algeria as well. IKCO 
enjoys a relative advantage in the markets of 
Azerbaijan, Iraq and Ukraine and considers 
export to Nigeria and Ivory Coast as well," 
claimed IKCO deputy CEO.
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Investor E-Mails Pile Up in Iran as 
Agreement May Open Economy
Bloomberg- Global interest in Iranian heavy 
industry has grown since last week’s nuclear 
accord held out the prospect of an end to 
sanctions, according to a top official. “Many, 
many foreigners have contacted me; they 
are ready to jump in,” Mehdi Karbasian, 
Iran’s deputy minister for industry, mines 
and trade, said in an interview in the central 
Iranian city of Yazd. E-mails have come from 
France, Germany, Belgium, the U.K., Australia 
and Canada, he said. “Tomorrow, I’m having 
a meeting with a group of Indian investors 
and traders, and by the end of the week I 
will meet with Russians,” Karbasian, who 
was educated in the U.S. and Britain, said 
at a factory where the Iran Alloy Steel Co. 
produces 500,000 metric tons of steel a year. 
Tehran took the first step toward ending 
its economic isolation last week when it 
reached an outline accord with the U.S. and 
other leading powers to resolve a decade-
old nuclear spat. The deal, if finalized by June 
30, could prompt the U.S. and Europe to lift 
sanctions that barred investment in much 
of the Islamic Republic’s economy. Under 
sanctions, Iran became more self-reliant in 
some industries. Domestic steel production 
for example grew 6.5 percent to 15.4 million 
tons last year, more than double the global 
growth rate of 2.4 percent, according to the 
World Steel Association. Foreign investors 
who want to enter Iran’s mining sector will 
be greeted by “very good” laws protecting 
their assets, Karbasian said without providing 
further details. Foreign companies will be 
allowed full ownership of mining ventures, 
he said, adding that an investor conference is 
planned for May.

Iran Nuclear Deal Seen Cutting Oil 
Prices by $15 a Barrel
Bloomberg - Oil prices could tumble $15 a 
barrel next year if sanctions are lifted following 
a final nuclear deal with Iran, according to 
the Energy Information Administration. Iran 
and world powers reached a preliminary 
agreement on April 2 that set the parameters 
for further negotiations needed to complete 
an agreement by a June 30 deadline. The 
re-entry of more Iranian barrels could 
cut the agency’s price projection by $5 
to $15 a barrel, the EIA said Tuesday. “If a 
comprehensive agreement that results in 
the lifting of Iranian oil-related sanctions is 

reached, then this could significantly change 
the STEO forecast for oil supply, demand, and 
prices,” the EIA said in the report. “However, 
the timing and order that sanctions could 
be suspended is uncertain.” Iran’s full return 
to the oil market risks delaying a recovery 
in prices, which have slumped by almost half 
since last year amid a supply glut. Iran could 
boost output by at least 700,000 barrels a day 
by the end of 2016, the EIA said. The nation 
produced 2.85 million barrels a day in March, 
according to data compiled by Bloomberg. 
The EIA said in the report that West Texas 
Intermediate crude, the U.S. benchmark, will 
average $70 next year and Brent will be at 
$75.03. The forecasts don’t take additional 
Iranian supply into consideration. WTI for 
May delivery dropped $1.17, or 2.2 percent, 
to $52.81 a barrel at 9:01 a.m. on the New 
York Mercantile Exchange. Brent declined 
$1, or 1.7 percent, to $58.10 on the London-
based ICE Futures Europe exchange.

SWIFT Ready to Re-Establish Links 
with Iranian Banks
Fars- The Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT) has 
voiced readiness to resume its services 
to the Iranian banks, media reports said. 
This comes in light of a gradual thaw in 
Iran’s banking transactions with the world 
introduced by developments in the nuclear 
talks, especially after the country was 
allowed to have access to its frozen funds by 
virtue of the Geneva interim  deal in 2013, 
a report by Tabnak said. SWIFT provides a 
network that enables financial institutions 
worldwide to send and receive information 
about financial transactions in a secure, 
standardized and reliable environment. 
SWIFT also sells software and services to 
financial institutions, much of it for use on 
the SWIFTNet Network, and ISO 9362. 
Banking sanctions, including SWIFT ones, 
were imposed on Iran as parts of the West's 
massive pressures on the country due to its 
nuclear program. On April 2, Iran and the six 
major world powers issued a joint nuclear 
statement to lay the ground for drafting a 
final dead till the deadline of July .

Iran 34th founding member of Asian 
Infrastructure Investment Bank
IRNA-Iran was accepted as the 34th 
founding member of Asian Infrastructure 
Investment Bank (AIIB). According to 

the Foreign Ministry Media Diplomacy 
Department, 57 countries had demanded 
to become member of the international 
bank, but only 35 countries have received 
membership status so far and the request 
of other applicants are under consideration. 
The AIIB is the first international bank by 
new structure in the continent of Asia in 
line with international banking system of 
Bretton Woods. Countries such as China, 
India, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, 
Kazakhstan, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, 
Qatar, Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, 
Myanmar, Philippine, Vietnam, Mongolia, 
Uzbekistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, 
Pakistan, Maldives, New Zealand, Jordan, 
Tajikistan, Luxemburg, Switzerland, Britain, 
Australia, Austria, Brazil, Denmark, France, 
Germany, Italy, Netherlands, Spain are among 
countries which have been accepted as a 
member of the AIIB.

Iran Ready to Supply Gas to Europe
Fars- Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif announced Tehran's preparedness 
to supply gas to the European countries. "Iran 
on par with Russia enjoys all the (needed) 
resources to provide gas to Europe," Zarif 
said in a joint press conference with his 
Kazakh counterpart Erlan Idrissov in Astana 
on Monday. Meantime, the Iranian minister 
stressed that his country does not at all 
intend to replace or rival Russian gas exports, 
and said, "Tehran is a trustworthy partner 
and this issue has been understood by China, 
India, Pakistan and Turkey which use Iran's 
gas." Iran, which sits on the world's second 
largest natural gas reserves after Russia, is 
making efforts to raise its gas production by 
increasing foreign and domestic investments, 
especially in South Pars gas field. The country 
presently supplies gas to Turkey and Armenia 
and is due to begin pumping gas to Iraq this 
spring. During the press conference, Zarif 
also referred to bilateral relations between 
Tehran and Astana, and said, "We have 
cooperation with Kazakhstan in extensive 
fields and these grounds lead to regional 
growth and development and interaction 
among adjacent countries." Asked by 
reporters on Kazakhstan-Turkmenistan-Iran 
railway, he said infrastructural mechanisms 
and methods should be developed for an 
optimum use of the railway project. Idrissov, 
for his part, underscored his country's 
enthusiasm for the further expansion of ties 

Economy
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5they still couldn’t buy planes because these 
planes had Rolls-Royce engines that might have 
had a high US content. I would imagine that 
Iran would want to negotiate this, and Airbus 
and Boeing are very mindful of this,” Alavi says.

There are opportunities in every sector in 
Iran, with development plans for industrial 
infrastructure, hotels, budget accommodation, 
and hospitals, as well as housing.

“They are making significant investment in 
low-cost housing, not just in major cities like 
Tehran, Shiraz, Tabriz, in other cities as well,” 
Kordvani says.

The Iranian parliament is currently debating 
various legal reforms to address its current 
needs, as well as formulating its development 
plan to encourage business growth.

“Iran is also developing the next five-year 
development plan, which is going to be the 
sixth one and will come into force in 2016,” 
Kordvani says. “In the draft document that 
was released a few months ago, there was a 
clear mention of the government need to 
create  a business environment for further 
participation by the private sector, domestic or 
foreign investment, because they need money 
and finance in almost every sector you can 
imagine.”

Kordvani says the government has introduced 
laws that it hopes will encourage investment 
and employment in the private sector, which 
is estimated to be no more than 20 percent of 
the country’s economy.
“More recently in 2002, they passed a foreign 
investment promotion and protection act, 
which offers a lot of incentives to foreign 
investment and tax exemptions. Even more 
recently, the new government has been taking 
steps to create a business environment for the 
private sector,” he adds.

“The government recognised a big problem 
for the Iranian economy is its massive public 
sector, which people say is 80 percent of the 
economy, or according to some in Iran, 95 
percent of the economy. The private [sector] 
has a very limited role and has been very weak, 
so they want to encourage the private sector 
to participate in projects, bring in their skills 
and know-how,” he says.

To help create that environment, authorities 
recently passed a public-private partnership 
(PPP) law and the parliament is working on 
a piece of legislation that aims to reduce or 
minimise the obstacles on competition.

The government is also working towards 
creating a one-stop shop for foreign investors 

in key projects, cutting through red tape and 
negating the need to get multiple licences 
approved.

However, much of what happens in Iran if the 
sanctions are lifted, and the pace at which it 
develops, will depend largely on creating a 
solid banking sector that meets international 
standards.

“The mechanisms for moving money in and 
out of Iran are going to take some time to 
be re-established and while money does 
get out from and into Iran, it’s really a very 
cumbersome process,” Alavi says.

“That’s what greases the wheels of commerce 
internationally, whether it’s outbound or 
inbound investment. One of the big challenges, 
on which other things hinge, will be Iran’s 
reintegration into the international banking 
system, making the movement of money a lot 
easier,” he adds.

And banks in the region are ready to move, 
once the stability returns. Shayne Nelson, CEO 
of Dubai’s biggest bank Emirates NBD, and an 
experienced international banker, said in an 
interview with Arabian Business last month 
that he believes banks in the UAE are ready 
and waiting.

“If, and this is a big if, Iran ever gets sorted on 
geopolitical basis, that is a huge opportunity 
for the UAE as a whole and for the banking 
industry,” he said. “It’s an under-serviced 
industry with not great technology that needs 
massive infrastructure spend and it has got a 
lot of pent-up demand. That would be a big 
opportunity. But no-one in their right mind 
would look at that opportunity until the 
sanctions are lifted.”

The country has had issues with its currency, 
which has been fluctuating against the US dollar. 
In 2012 the value of Iranian rial was slashed in 
half overnight because of the sanctions.

“They’re trying to come up with measures 
which allow the market to decide the value of 
the currency, instead of the regulator and the 
central bank controlling everything. As long as 
the sanctions remain, it will be very difficult to 
manage that,” says Kordvani.

Inflation is another problem. In 2013, it went 
up to 40 percent, but dropped to 15 percent 
in January this year because of the new policies 
and the fact that Iran has been in negotiations 
over the sanctions.

Twelve months down the line, what will the 
landscape look like if the sanctions are lifted?
“We’re not going to see a Starbucks on every 

corner,” says Alavi, “but we’re going to see a 
gradual re-integration into the world economy. 
Iran has a large economy with a very educated 
human capital base, so I would argue that it 
doesn’t even need to be fully reintegrated to 
become very powerful.

“What I think will be really interesting to 
watch is how the reintegration will affect 
Iranian business in terms of having to 
compete with foreign counterparts. Also, 
how this will affect issues of corruption. 
For example, if banks have to adhere to 
international standards, this could have 
a very positive effect in terms of making 
business in Iran much more transparent and 
much more aligned with best practices,” he 
adds.

And it’s the UAE, and Dubai in particular, that 
look set to be the biggest beneficiary in Iran 
as it comes to terms with the lifting of the 
sanctions.
“All these companies are in Dubai not just to 
build stuff in Dubai; they are there because it’s 
the most palatable place to live in the region,” 
says Alavi.

“All these business that will go to Iran eventually, 
lawfully, will probably want to go through 
Dubai. In terms of having their people there, 
in terms of port facilities and air transport, in 
terms of banking, it will take Iran quite some 
time to develop its own infrastructure in these 
fields. All these things will ultimately impact 
Dubai and the greater Gulf over the next few 
years.”

Dubai in the coming years will more than likely 
be the port of entry for Iran to be reintegrated 
into the world economy, just like it was before 
the sanctions.

“You could wire money to Iran, but most 
of it was happening through Dubai. It has 
traditionally served as Iran’s window to the 
world. It could have a slightly evolved role in 
this, but I still see Dubai being very critical to 
Iran’s lawful trade with the rest of the world 
and also its economic reintegration,” says 
Alavi.

The benefits may already have started. 
Some analysts are linking the recent pop in 
the Dubai Financial Market to, among other 
things, better prospects for a resurgent Iranian 
economy. Stocks that are likely to benefit 
include not just the likes of DP World, Air 
Arabia and Aramex, but banks and property 
companies too.

Once again Dubai, despite its comparatively 
small size, looks set to play a pivotal role in 
the future of Iran and its economy.
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The ink had barely dried on the framework 
agreement that signalled the start to the end 
of trade sanctions imposed on Iran when 
businessmen from both sides of the Strait of 
Hormuz were busy readying for the plethora 
of opportunities that await should the deal be 
finally passed on 30 June.

In return for the gradual lifting of sanctions, 
Iran has promised to make significant cuts to 
its nuclear programme.

The trade route between the then Trucial 
States (now UAE) and Iran is as old as time 
itself, dating back to a time when pearling was 
the main industry, and the 100-mile distance 
between Dubai and the Iranian port of Bandar 
Abbas meant that commerce flourished.

Their economic stories have gone in different 
directions during the last century, but the core 
trade route between Dubai and Iran always 
remained, even after the US began imposing its 
first sanctions in 1979 as a result of the Islamic 
revolution.

Further US, EU and UN sanctions have 
followed in the 35 years since then, but the US-
EU sanctions in recent years saw trade drop 
from its peak of $10bn in 2009 to $6.8bn in 
2012, which recovered slightly to $7bn the 
following year.

The clamour for business in Iran is clearly 
justified, and it’s hardly surprising that flights 
between Dubai to Tehran have reported 
an increase in passenger numbers in recent 
weeks, as the emirate looks to harness its near-
monopoly position when it comes to trade 
with the Islamic Republic.

With a population of 77.45 million, Iran has 
an economy that’s just waiting to explode. 
Backboned by oil reserves of 160 billion 
barrels — almost 10 percent of the global total 
— it also has the world’s largest gas reserves 
of almost 34 trillion cubic metres, 18 percent 
of the global total (ahead of Russia with 17 
percent and Qatar with 13 percent).

Production peaked at over 6 million barrels per 
day (bpd) in 1974 and despite the disruption of 
wars and sanctions, the country still managed 
to produce 4.2 million bpd in 2008.

The US-EU sanctions imposed in response to 

concerns over Iran’s nuclear programme saw 
production drop even further to 3.4 million 
bpd since 2012.

With domestic consumption believed to be in 
the region of 2 million barrels a day of crude 
and refined products, the remainder is for 
exports, which is down from the 2.5 million it 
sold before sanctions were imposed.

With oil majors ready to re-enter once the 
right conditions are restored, exports could 
grow by as much as 1 million bpd within 12 
months, according to experts. But, like most 
aspects of Iran’s immediate future, it will take 
some time before that happens, according to 
international trade and business lawyer, Farhad 
Alavi, managing partner of Akrivis Law Group 
in Washington, DC.

A regular visitor to the GCC region, Alavi says 
the oil and gas technology in Iran is in serious 
need of refurbishment.

“They don’t have access to the necessary 
drilling technologies and I’m sure some of 
these oil wells have gone dry,” he says.

“Oil wells have a shelf-life of 40 or 50 years, 
and Iran is producing well below what it can 
and that’s not just because of the fact that 
they’re not allowed to sell more than a certain 
amount. It’s really because there’s badly needed 
investment that’s not happening.”

The investment required is expected to run 
into billions of dollars to get the fields up to 
modern-day standards, and to get the power 
plants online.

Dr Amir Kordvani, an associate based in Clyde 
& Co’s Abu Dhabi office, who advises clients 
with respect to legal issues related to Iran, 
agrees. “Billions of dollars are required in the 
oil and gas sector to redevelop and modernise 
the existing oil and gas fields, and to be able to 
operate the joint oil fields with Iraq or the gas 
field with Qatar. They need around $90bn of 
investment in the power sector to bring new 
power plants online,” he says.
The country’s aviation fleet, which currently 
consists of 140 aircraft, is also in need of 
modernisation and expansion in order to cater 
for the expected growth in demand.

Ali Reza Jahangirian, head of the Iran Civil 

Aviation Organisation (ICAO), was quoted by 
state news agency IRNA as saying the order 
for new aircraft would be in the hundreds over 
the next ten years, dwarfing the current order 
books of Emirates, Qatar Airways and Etihad 
Airways combined.

“That [140] is lower than the average 
international norms in terms of international 
indexes of population and area,” he said. “We 
will need 400 to 500 aeroplanes over the next 
ten years,” he added.

Boeing and Airbus have reportedly already 
held talks with aviation officials in the country.

“There have already been ongoing discussions 
between Iranian aviation officials and the two 
global aerospace giants,” Amir Ali Handjani, an 
Iranian-American energy executive, told The 
Guardian newspaper.

“Those discussions have happened with 
the approval of Europeans and Americans. 
They recognise how important an issue this 
is for Iranians, who have some of the oldest 
passenger planes in the world.”

Alavi, who advises US companies that want 
to get authorisations to do certain types of 
permissible business with Iran, says that the 
progress of any aviation deals will depend 
largely on what the US decides. He says while 
many sanctions will be lifted, he believes that 
many sanctions will stay, including the one that 
prohibits the US doing business with Iran.

“The US has agreed to lift many so-called 
secondary sanctions which mean, for example, 
if a UK company was to invest in Iran’s 
automotive industry, it would no longer need 
to be afraid of US penalties. But that doesn’t 
mean that General Motors can go into Iran’s 
automotive industry, for the time being, based 
on what’s agreed to. The US may make some 
unilateral decisions later on, but that was not 
part of the negotiations,” Alavi says.
With regard to any possible aviation deal, he 
says there might be an issue with companies 
that have a high content of US-origin products, 
like Airbus planes and Rolls-Royce engines.

“Export control laws in the US prohibit that. 
Even in the ‘good old days’, in the late 1990s 
and early 2000s, when the rest of the world 
was doing business with Iran and not the US, 

Iran's window to the world

Source: www.Arabianbusiness.com
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Global economic growth remains stubbornly low, falling from a post-
crisis peak of 5.4% in 2010 to 3.4% last year. Overall, global economic 
growth has averaged 3.4% per annum (p.a) in the past three years 
from 5.1% p.a. in the five years preceding the 2008 financial crisis.

In its latest World Economic Outlook (WEO) published at the 
occasion of the Spring meeting of the IMF/World Bank, the IMF 
adopted a definitely gloomy view of the world economy, citing a 

”complex” interaction of cyclical and structural forces that have 
prevented the global economy from escaping the rut of mediocre 
growth.  In particular, the IMF warned about the risks of secular 
stagnation and low inflation, tied to the decline in the rate of potential 
output growth.

Looking at 2014, the WEO report shows that faster growth in the 
advanced economies was offset by a slower expansion in emerging 
markets and developing economies, which in combination put 2014 
growth at 3.4%, unchanged from 2013.

Yet, the WEO cites a number of differences in the composition of 
growth, as well as surprises and divergences:

• The US economy grew at a faster pace than expected

• The Japanese economy remained weak

• Growth in the eurozone picked at the end of 2014 and beginning 
of 2015

• The decline in inflation was accentuated by falling oil prices

• Expectations of a protracted divergence in monetary policies 
among the major economies became stronger

• Economic growth in emerging markets weakened further as a 

result of the slowdown in China and falling commodity prices
The impact of the oil prices on the global economy will depend on 
the persistence of an oil bear market.  However the IMF estimates 
that oil prices will remain weak in the medium term, and on balance, 
could add 0.5-1.0% to global growth by 2016.

The IMF projects growth to accelerate over 2015 and 2016, to 
respectively 3.5% and 3.8%--this has been a pattern in IMF forecasts 
in the past few years, the economy is always expected to improve 
in the next couple of years!  Growth in 2015 will be driven by the 
US, as well as by slowly improving conditions in the eurozone. China 
on the other hand, is expected to slow down further, with a pace 
of expansion falling to below the 7.0% p.a experienced in the first 
quarter of 2015.  In the emerging market world, India will be the star 
pupil, but other emerging market countries will lag.  Nevertheless, 
emerging markets are expected to recover faster by 2016.

The IMF estimates that the risks to the global economy have not 
changed since its last report (October2014), but that the balance of 
the risks has tilted to the downside:

• On the upside, lower oil prices will continue to have a positive 
impact on the world economy

• On the downside, financial market disruptions and turmoil, 
divergent monetary policies and a sharper strengthening of the 
dollar could have negative consequences for global growth

The WEO also emphasized concerns about secular stagnation 
resulting from deflationary pressures and weak global 
demand, as well as the decline of potential growth.  Potential 
growth (which measures the maximum non-inflationary 
rate of growth) had been declining in the past few years 
as a result of a combination of several forces: aging of the 
population, the protracted legacy of the financial crisis and 
a lower rate of productivity growth.  The IMF recommends 
that governments adopt policies that would counter this 
trend, in particular infrastructure investment, as well as 
market-oriented economic reforms in the major emerging 
market economies.

All in all, the WEO paints a sobering picture of a global economy 
struggling to come out of its rut. But next year will be better—or so 
has said the IMF year after year!

REAL GDP (%0)

World
Euro area 
G-7
Emerg Mkts
EM-Asia
ASEAN-5
MENA

2012

3.4
-0.8
1.4
5.2
6.8
6.1
4.9

2013

3.4
-0.5
1.5
5.0
7.0
5.2
2.3

2014

3.4
0.9
1.7
4.6
6.8
4.6
2.4

2015

3.5
1.5
2.3
4.3
6.6
5.2
2.7

2016

3.8
1.7
2.3
4.7
6.4
5.3
3.7

Economy

IMF:  GLOBAL GROWTH 
CONTINUES TO DISAPPOINT

KarimPakravan, Associate Professor DePaul University, Chicago | Jahangera Blog



قابل توجه تجار ایرانی مقیم امارات
مش��اورین امالک ای جی ای به منظور س��رمایه گذاری در ایران،منطقه لواس��ان را به شما پیشنهاد می نماید 
لذا با توجه به این که این منطقه در ایران بیشترین رشد اقتصادی را دارا می باشد، ما می کوشیم در خرید و 
فروش و س��اخت و س��از به صورت تضمینی برای شما عزیزان تمام امکانات خود را اعم از مهندسین مجرب و 

مشاوران در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

مشاورین امالک ای.جی.ای در سال 1390 با هدف ایجاد وتوسعه آژانسهای امالک مدرن ومبتنی بر استانداردهای بین المللی 
درایران تاس��یس ش��د. این مجموعه با گذشت بیش از25 س��ال به عنوان بنیانگذار ارائه علمی امالک درایران با مدیریت آقای 
مسعود جعفر و با ایجاد وابداع راهکارهایی نوین در حوزه معامالت امالک کشور توانسته است نیازهای گسترده مشتریان خود را 
به خوبی تامین کند.مشاورین امالک  ای.جی.ای بامجموعه مشاورهای خبره توانسته مناطق وسیعی از شهر لواسان را پوشش 
دهند .این مجموعه با اس��تفاده ازگروههای طراحی معماری ومهندسی اجرا درارائه واحدهای مسکونی متعدد با طرحهای برتر 
و برگزیده مس��ابقات معماری معتبر توانسته واحدهای ویالیی و آپارتمانی با کیفیت مناسب به صورت TURNKEY دراختیار 

کارفرمایان محترم قراردهد.
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