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پیام رییس شورا

همانطور که در شــماره قبل نشریه ماهانه شــورا مالحظه فرمودید، بانک بزرگ ENBD از ابتدای آپریل سال 
جاری اقدام به بستن حساب های درهمی بسیاری از هموطنان نمود. 

شورا وظیفه خود دانست که مراتب اعتراض خود را اعالم نماید، بدین منظور در تاریخ 2015/05/07 طی نامه 
رسمی خطاب به قایم مقام مدیر عامل بانک ضمن ارایه اعتراض شورا خواهان مالقات و توضیح نسبت به بستن 
حساب ها را شدیم، رونوشت نامه به جناب مبارک راشد المنصوری ریاست بانک مرکزی امارات عربی متحده 
و همچنین به جناب حمد بو عمیم دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن دبی و به جناب دکتر فیاض سفیر 

محترم جمهوری اسالمی ایران در امارات ارسال گردید. 

خوشــبختانه مقامات بانک بالفاصله تلفنی اینجانب را برای مالقات حضوری روز چهارشــنبه 2015/05/13 
دعوت نمودند که در روز موعود به اتفاق جناب آقای حسین اسرار حقیقی قایم مقام اجرایی شورا در جلسه با 

جناب هشام عبداهلل القاسم VICE CHAIRMAN بانک و مدیر اجرایی حاضر شدیم و اعالم نمودیم:

ایرانیان از ســالهای دور در امارات به تجارت و کســب و کار مشغول بوده اند و سالها در راس جدول صادرات 
مجدد به ایران بوده اند و یکی از خوش نام ترین ملیت های حاضر در امارات هســتند و هیچگونه مشــکل و 
مساله ای با بانک شما نداشته اند، حرکت بانک نسبت به ایرانیان باعث تعجب و بسیار سوال برانگیز می باشد 

و اعضا شورا می خواهند دلیل تصمیم بانک را بدانند. 

در پاسخ شنیدیم که فرمودند: بانک تحت فشار در رابطه با تحریم های اعمال شده علیه ایران مجبور بوده که 
چنین سیاستی را اجرا نماید.

سرانجام پس از مذاکرات مفصل اعالم نمودیم اگر در آینده نزدیک مساله تحریم ها بر داشته شود . بانک حتما"  
مشتری های قدیمی خود را از دست می دهد و متضرر خواهد شد و سایر بانکها مشتریان شما را جذب خواهند 

نمود، جلسه به پایان رسید. 

خوش بختانه چند روز بعد از این مالقات بانک به شعبات خود دستور داد فعال" از بستن حساب های ایرانیان 
خودداری نمایند که می توان آنرا نتیجه تالش و پیگیری شــورا دانست. سپس شنیدیـــــم که ممکن است 
حســاب های بســته شده تحت شماره جدید بازگشایی شود . بدین منظور طی نامه ای از کلیه اعضا شورا که 
حساب هایشان بسته شــده بود در خواست نمودیم به بانک خود مراجعه و درخواست گشایش حساب تحت 

شماره جدید بنمایند. امیدواریم با پیگیری ها موفق شویم حساب های مسدود شده را بازگشایی نماییم.

بدیهی است چنانچه به بانک مراجعه فرمودید و پاسخ منفی شنیدید مراتب را به دبیرخانه شورا جهت پیگیری 
موضوع اعالم فرمایید. 

هادی موتــمنی 
رییس شورا

اعضـــاء محتـــرم شـــورا 
خواننـــدگــان عـزیــز 
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مقاله سردبیر

1-شکل قیف کنوني) بخوانید سازوکارها( مناطق آزاد 
کشور بگونه ایست که عموما براي تسهیل واردات کاال 

در داخل کشور عمل میکند:

 کاالهاي خارجي را بدالیل گوناگوني )از جمله موانع 
وتعرفه هاي گمرکي( از خارج کشــور به مناطق آزاد 
هدایت مي کنند و پس از ترانزیت  در این مناطــــق، به 
انــــــواع راه هاي قانوني و کمتر قانوني به سرزمین 
اصلي فرســتاده میشــوند. اگر نگاه دقیقتري به سه 
منطقه قدیمي تر کیش، قشم و چابهار بکنیم عملکرد 
عمده دیگري نمي بینیم.گفتنیست مقدار این تجارت 
غیر رسمي )که از جمله در اختالف آمار تجارت في 
مابین گمرک ایران و گمرک امارات منعکس اســت( 
چندده  میلیــارد دالر با برآوردهاي مختلفي از ده تا 

سي میلیارد دالر است.

بــــــا این حال در کارنامــــه مناطق آزاد معطوف به 
وارداتمـــان، نکات قابل توجه مثبتي هم وجود دارد:

-تعداد نه چندان زیادي واحدتولیدي دراین مناطق 
مســتقرند که کاالي وارداتــي را در حدي که خود 
انتخــاب کرده انــد عمل آوري )پروســس( کرده، 
ارزشــي بـــــران مي افزایند و کاالي نهایي را به 
ســرزمین اصلي مي فرستند.سهم آنها در اشتغال و 
سرمایه گذاري قابل مقایسه بافعالیت تجاري نیست.

- مقادیر قابل توجهي ســرمایه از بیرون منطقه در 
فعالیتهاي وابسته به تجارت تزریق شده است. نتیجه 
آن ایجاد اشتغال  براي نیروهاي بیکار محلي وحتي 
فرا منطقه اي درفعالیت هاي  باال دســتي و پایین 
دستي تجارت بوده اســت. طبیعیست که هر آنچه 
فعالیت مســقیما مرتبط با این نوع "تجارت" عمده 
و خرده فروشي اســت همچون بانک، صرافي،حمل 
و نقل دریایي و زمیني و رشــته هاي غیر  مستقیم 
مرتبــط با آان ازجمله ســاخت وســاز )واحدهاي 
کوچک و بزرگ تجاري و انبارها ( و اسکان جمعیت 
مهاجر و غیره نیز  رونق پیدا کرده اند.حاصل، نوعي 
توســعه در مقیاس کوچک منطقــه اي بوده که از 

منظري مثبت و قابل قبول است.

- در این مناطق زیر ساختهاي نویني براي تامین 
آب، بــرق، مخابرات و جاده و بندرتوســط دولت 
ساخته شده اســت بطوري که چهره فیزیکي این 
مناطق بکلي نســبت به ربع قــرن پیش دگرگون 

شده است. 

ســاختار کنوني بدین ترتیب سنخیتي با استراتژي 
آینده توسعه کشــور که باید بر پایه توسعه صادرات 

قرار گیرد ندارد.

2- نیــــــاز کشـــــور بــــــه منـــاطـــق آزاد 
  Export Processing Zones :صـــادراتـــي

-نگاهي گذرا به تجربه کشورهایي چون کره جنوبي 
و مالزي که برنامه توســعه خود را بر جذب سرمایه 
گــذاري خارجي و انتقال تکنولــوژي عمدتاً با ایجاد 

مناطق آزاد بنا کردند میتواند براي ما راهگشا باشد:

کره جنوبي با جذب ســرمایه هاي خارجي در دوره 
1٩٦1-٩5 و طي 7 برنامه، توانســت تولید ناخالص 
ملــي خــودرا از 2/2 میلیارد بــه 3٤7 میلیارد دالر 
برســاند و صادرات خودرا از ٤1 میلیون دالر به 125 
میلیارد و سهم آنرا از تولید ناخالص داخلي از 11/٨ 
در صد به 3٦ در صد برساند.استراتژي کره در جذب 
سرمایه خارجي،استفاده از مناطق آزاد اقتصادي براي 
جذب شرکتهاي چند ملیتي از طریق اعطاي معافیت 

7 ساله در زمینه خدمات تکنولوژي پیشرفته بود.

 مالزي نیز بعنوان یک کشور مسلمان در منطقه آسیاي 
جنوب شرقي موفق شــد پس ازاستقالل در1٩٦3 و 
تصویب "قانون تشویق سرمایه گذاري" در سال 1٩٦٨ 
از طریق ایجاد منطقــه آزاد تجاري و اعطاي معافیت 
هــاي صادراتي و ضمن بهره مندي از ســرمایه هاي 
خارجي، به رشد سریع اقتصادي دست یابد. بطوریکه 
طي دوره اي 20 ســاله از1٩75-1٩٩5 در آمد سرانه 

این کشور از ٦00 دالر به 3700 دالر افزایش یافت.

اکنون زماني فرا رسیده است که کشورمان نیز توسعه 
آینده خــود را از جمله در گروي برون نگري، تعامل 
با خارج و فتح سنگرهاي صادراتي ببیند. تا آنجا که 
ما اطالع داریم جز در کالم، برنامه مدون مشــخصي 
دراین زمینــه وجود ندارد چه رســد به دادن نقش 

ارزنده اي به مناطق آزاد در این استراتژي.

شــرط موفقیت، پس از تدوین برنامه اي جامع و باز 
تعریف نقش مناطق آزاد در توســعه آینده کشــور، 
تخصیص جــدي منابع بــراي ســرمایه گذاریهاي 
زیر بنایــي فرودگاهي و بنــدر، دادن امکانات مالي 
و اختیارات مدیریتي الزم بــه آنها، تدوین قوانین و 

مقررات جدید و پر کردن خاُل هاي کنوني است.

ایجاد سیستم کار آمد بانکي و گمرکي بدون شک از 
جمله شروط الزم براي موفقیت مناطق آزاد صادراتي  

اینده کشورمان  خواهد بود. 

شــک نکنیم وقت آن رسیده اســت که قیف را در 
مناطــق آزادمان باید وارونه کنیم و هر آنچه تا بحال 
براي تســهیل واردات کرده ایم معطوف به صادرات 

کنیم. آینده اقتصاد مان به آن وابسته است.

لزوم وارونه كردن قيف تعامل با خارج در مناطق آزاد كشور

اسفندیار رشیدزاده 
سردبیر
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سفر هيأت عالی رتبه از كانون بانوان بازرگان ایرانی
گزارش و گردآورنده: الهام ارجمندي و مهناز قاسمي

با پیشــنهاد ســه جانبه ی کانون بانوان بازرگان به 
ریاست خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی، سفیر محترم 
جمهوری اســالمی ایران در امــارات عربی متحده، 
جناب آقای دکتر محمدرضا فیاض و شورای بازرگانی 
ایرانیان دبی به ریاســت آقای هادی مؤتمنی برنامه 
ســفر کاری بانوان بازرگان ایرانــی از مدتی پیش در 
دســتور کار قرار گرفت. با توجه به برگزاری انتخابات 
هیأت مدیره ی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران 
و همچنین انتخابات هیأت مدیره ی شورای بازرگانی 
ایرانیان دبی انجام این سفر چند ماهی به تعویق افتاد 

و امکان برگزاری آن در زمستان میسر نشد. 

با هماهنگی هــای صورت گرفته، هیأت عالیرتبه ای 
از مدیران کانون بانوان بازرگان از اســتانهای مختلف 
کشــور عزیزمان در روزهای آخر ماه می به دبی سفر 
کردند. موجب خرسندی است که با همکاری سفارت 
ایران و شــورا، امکان ایجــاد تجربه ای خوب و مفید 

برای بانوان فعال اقتصادی فراهم گردید. 

ســفر بانوان بازرگان از تعدادی از اســتانهای کشور به 
امارات، فرصت مغتنمی برای برگزاری نشست مشترک 
با بازرگانان مقیم دبی ایجاد نمود. با برنامه ریزی سفارت 
ایران، پس از بازدید بانوان از محل سفارت در ابوظبی و 
دیدار با ســفیر محترم، خانم مقیمی و هیأت همراه به 
دبیرخانه ی شورا آمدند و با اعضاء شورا مالقات نمودند و 

به رایزنی پرداختند.  
روز شنبه 30 ماه می، ساعت 3، بعد از ظهر هیأت دوازده 
نفره بانوان بازرگان به دفتر شورا رسیدند. برای آشنایی 
با همراهان این سفر، اسامی و حوزه ی جغرافیایی و نوع 

فعالیت ایشان به شرح زیر فهرست شده است: 

خانم مقیمی: عضو هیات رییســه اتاق تهران- اولین 
بانو کارآفرین جهان اسالم در صنعت حمل و نقل 

- رییس شــورا ایران و گرجستان- خزانه دار ایران و 
روسیه 

خانم راهدار : از اتاق بازرگانی شــیراز – عضو هیات 
نمایندگان شیراز 

خانم خیرالهی : بازرگان و تاجر وارد کننده چســب 
از فرانسه 

خانم موسوی : همکار خانم خیرالهی 

خانم بنی عاملین: از بدو تولد کانون بانوان جزء اعضا 
کانون – فعالیــت در صنعت صــادرات میوه و مواد 

غذایی به دبی، اکراین و روسیه 

خانــم وثوق: از مجتمــع گل کاران در صنعت تولید 
اسانسهای گیاهی و دارویی 

خانم مختاری: عضو اتاق بازرگانی استان البرز – استاد 
دانشگاه هند- ثبت برند چرم نارون 

خانم رحیم زاده: از هیات نمایندگان کاشان – فعالیت 
واردات الیاف و صادرات فرش ماشینی 

خانم رحیم زاده: تولیدات انواع شیرینی جات 

خانم قاسم تبار : مشــاور مدیر کل استان مازندران- 
مدیر عامل شرکت ثمین- عضو اتاق اکو 

خانم مشــکل گشــا: عضو اتاق ایران و کویت- عضو 
شورای زنان کار آفرین در شیراز 

آقای مؤتمنی از طرف شــورا، ضمن خوشــامدگویی 
به بانوان بازرگان و معرفی شــورا و ســابقه ی بیش 
از بیست و ســه سال فعالیت موفق در امارات، اعضاء 
شورا که در جلسه حاضر بودند را به شرح زیر معرفی 

نمودند:  

آقای موتمنی: رییس شورا 
آقای دکتر رشــید زاده : نایب رییس شورا و سردبیر 

ماهنامه شورا
آقای حمیدی: عضو هیات مدیره
آقای قادسی: عضو هیات مدیره 

آقای اخالقی: عضو علی البدل هیات مدیره 
آقای عطاری فرد: بازرس شورا

خانم نوشــین رحمانی نژاد : عضو شورا و عضو هیأت 
تحریریه ماهنامه شورا

و جناب آقای پیشکاری رایزن اقتصادی سفارت ایران 

پس از آشــنایی اولیه و معرفی حاضران در جلســه، 
تجارب حضور نمایندگان شــورا در ســفرهای اخیر 
ریاســت جمهوری به اســتانهای فــارس، گیالن و 
هرمــزگان و امکان تعامل بــا بخش خصوصی در هر 
یک از این استانها به اشتراک گذاشته شد. طرفین با 
بررســی آمادگی استانی برای توسعه ی تعامل بانوان 
بازرگان با شــورا به اتفاق نظر رسیدند که با توجه به 
توجه شایســته ی مسؤوالن در بندرعباس و آمادگی 
اســتانی، نقطه ی آغاز مناســبی برای همکاریهای 

دوجانبه و گسترش تجارت متقابل خواهد بود.
کانون بانوان بازرگان پیشنهاد برگزاری نمایشگاه عرضه ی 

مستقیم تولیدات زنان توانمند ایرانی را در دبی و سایر 
کشــورهای حوزه ی خلیج فارس با همکاری سفارت 
ایران و شــورا مطرح نمودند و مدیریت شــورا نیز با 
استقبال ار این پیشــنهاد، مقرر نمود این موضوع در 

هیأت مدیره ی شورا طرح شده و امکان سنجی شود.

همچنین ریاست شورا پیشنهاد نمودند که کانون بانوان 
بازرگان، با مطالعه ی اساسنامه و آشنایی بیشتر با شرح 
عملکرد شــورا، به عنوان یک تشکل فعال به عضویت 
شــورا درآیند تا همواره امکان تعامل گســترده وجود 
داشته باشد. بدین ترتیب مقرر شد موضوع عضویت و 
تعامل گسترده با شورا در هیأت مدیره ی کانون مطرح 

شده و راهکارهای اجرایی آن تعیین شود.

در همین راستا، توافق شد کارگروه مشترکی تشکیل 
شــود تا نحوه ی همــکاری میان شــورای بازرگانی 

ایرانیان دبی و کانون بانوان بازرگان را مدون کند. 

دیدار از منطقه آزاد و بنادر جبل علی 
روز یکشــنبه 31 ماه می، آقای کاپیتان امید بخش از 
اعضاء فعال شــورا و خانم مهناز قاسمی دبیر شورای 
بازرگانی ایرانیان دبی، بانوان بازرگان را برای بازدید از 
منطقه آزاد جبل علــی همراهی کردند. این بازدید از 
قبل توسط سفارت جمهوری اسالمی ایران در ابوظبی 
و رایزنی با مقامات بندر جبل علی هماهنگ شده بود 
و بنــدر یک راهنما در اختیار گروه قــرار داده بود که 

توضیحات زیر را ارائه نمودند:

 - بندر جبل علی داری ســه ترمینال می باشــدکه 
ترمینال ســه دو فاز دارد که فاز یک آن با ظرفیت 2 
میلیون کانتینر راه اندازی شده و فاز 2 آن با ظرفیت 2 

میلیون تا سال 201٦ راه اندازی خواهد شد. 

در منطقه جبل علی 7100 شرکت ثبت شده است و 
 DP World جبل علی بعنوان نهمین منطقه آزاد دنیا و
بعنوان سومین بندر آزاد در جهان شناخته شده است. 
خانم دکتر مقیمی به مقایســه این بندر با بندرعباس 
پرداختند و به برخی تفاوت ها اشاره نمودند که از آن 
جمله ظرفیت ورود و خروج خودرو و تریلی ها به داخل 

بندر آزاد بود.

این بازدید در ساعت 2:٤5 دقیقه با بدرقه اعضا کانون 
به محل اقامتشان پایان یافت . 

شــورای بازرگانی ایرانیان دبی امیدوار است که  بانوان 
بازرگان ایرانی هر روز در عرصه تجارت شکوفاتر شوند 
و در این راســتا آماده همکاری و هم اندیشی با کانون 

بانوان بازرگان است.

شورا
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بانوان بازرگان و كارآفرین
Women in Business

منبع: وب سایت رسمی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران 

اتاقهــای بازرگانــی در سراســر دنیا یکــی از مهم 
ترین ســازمان ها در توسعه امور تجارت بین الملل 
محســوب می شــوند. اتاقهای بازرگانی ایران نیز از 
این امر مستثنی نبوده و نقش موثری در این زمینه 
دارند اما متاسفانه از زمان افتتاح اولین اتاق بازرگانی 
کشور در تبریز در سال 1302  که بیش از ٨3 سال 
از آن مــی گذرد تا به امروز بــا نگاهی به تاریخچه  
تاسیس اتاقهای بازرگانی و انتخابات هیات نماندگان 
درسراسرکشور در می یابیم که نقش زنان در فعالیت 

های بازرگانی در جامعه بسیار کم رنگ است.

اموراقتصادی و تجاری مردانه تلقی شده و خانواده ها 
زنان را از درگیر شدن در فعالیت های بازرگانی  منع 
کرده وآنان را بیشــتر به انجام امور خانواده تشویق 
نموده اند امــا در این میان نیز کم نبودند زنانی که 
سنت ها را شکسته وبه عرصه تجارت و کسب و کار 

روی آوردند.

اگرچه تاکنون اطالعات دقیقی در ارتباط با فعالیت 
های بازرگانی زنان در ایران جمع آوری نشده است 
اما از مرحوم مهین افشــار نوه ملک تجار به عنوان 
اولیــن زن بازرگان کــه در ســال 132٦ موفق به 

دریافت کارت بازرگانی شد نام برده می شود.
خانم افشار با فروش بخشی از جهیزیه اش توانست 
ســرمایه ای فراهم آورده و به عنوان نخســتین زن 

بازرگان در کشور به تجارت بپردازد.

او کار را با ســرمایه ای حدود ٤0 هزار تومان شروع 
کرد. ابتدا نمایندگی شرکت هایی مانند "یورماستر 
اندون و یوخ" دانمارک و کارخانه های آرو ،سارازن، 

ساژ و اوهاندو برآلمان را به عهده داشت.

کاالهــای وارداتی او عبــارت بودنــد از موتورهای 
دیزل، ژنراتور برق و ماشــین های بزرگ و کوچک 
جوشکاری،توســعه کارش  سبب شــد که در پنج 
بندر بزرگ دنیا مانند: آمســتردام ، نوتردام ،لندن، 
نیویورک و آنتورب کارگزاری حمل و نقل دایر کرد.

مهین افشــار مدتی نیز منشی گروه " زنان ملیون" 
بود و عالوه بر کار تجارت در دکوراسیون نیز مهارت 

داشت و عتیقه دار بزرگی بوده است.

او فارغ التحصیل مدرســه ژانــداراک بود و در 2٨ 
ســالگی با مهندس افشار کارمند پتروشیمی ازدواج 

کرد.

پس از پیروزی انقالب اســالمی اگرچه منعی برای 

حضــور زنان در اتاقهــای بازرگانی وجود نداشــت 
اما به دلیل شــرایط خــاص آن دوره بانوان بازرگان 
حضور فعالی در اتاقهای بازرگانی نداشــتند،اما این 
روند همگام با آغاز توســعه و گسترش حضور زنان 
در محافل علمی و دانشگاهی چهره ای دیگر به خود 
گرفت و زنان بازرگان ما نیز توانستند با مشارکت در 
تاسیس اتاقهای بازرگانی مشترک موفق به ورود به 
هیات رئیسه تعدادی از اتاقهای بازرگانی مشترک با 

دیگرکشورها شوند.

این رونــد به همین صورت ادامه داشــت تا آن که 
در پنجمین انتخابات اتاقهای بازرگانی که در هفتم 
اســفند 13٨1 در سراسر کشــور برگزار شد، زنان 
بــازرگان موفق به ورود به هیات نمایندگان اتاقهای 

تهران، ساری و اهواز شدند.

موفقیــت دو زن بــازرگان بــرای ورود بــه هیات 
نماینــدگان اتاق تهــران از بخش هــای صنعت و 
بازرگانی باعث تشویق و دلگرمی دیگر زنان بازرگان 

شد.
  

به طوری که تعداد زنــان دارنده کارت بازرگانی در 
سال جاری نسبت به سال 13٨1 افزایش یافته است.
هم اکنون تعداد بانوان دارنده کارت های حقیقی و 
حقوقی در اتاق تهران در حدود 2500 نفرهســتند 
که بیشترین فعالیت زنان دارنده کارت بازرگانی در 
اتاق تهران از شرکت های حمل و نقل ،مواد غذایی، 
تجهیزات پزشــکی و دارویی ،نساجی و مواد غدایی 

هستند.
 میزان صادارت انجام شده توسط زنان عضو این اتاق 
در سال گذشته در حدود35میلیون دالر بوده است 
که این آمار بدون در نظر گرفتن واردات انجام شده 

از سوی شرکت های تحت مدیرت زنان است.
درحال حاضر بانوان کارآفرین و بازرگان بیشــتر در 
بخش های تاســیس شرکت های صادرات و واردات 
، ترخیــص کاال، نمایندگی شــرکت های خارجی ، 
مزون ، آرایشــگاه ، دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی 
،حمل و نقل، امور کشــاورزی، تاســیس مدارس و 
آموزشــگاههای خصوصی موسســه هــای هنری و 
فیلمبرداری ، انتشارات، دفاتر روانشناسی،  کلینیک 
های زیبایی و پزشــکی، شــرکت هــای رایانه ای 
و تبلیغاتــی فعال هســتند، در صورتــی که امروزه 
توانمنــدی های زنــان در جامعه ما بــا دهه های 

گذشته تفاوت های بسیاری کرده است.

نگاهی به وضعیت کنونی نشــان گر آن اســت که 
با گســترش آمــوزش های عمومــی و افزایش ٦0 

درصدی آمار دختران ورودی به دانشگاهها در کشور 
تاثیر زیادی در پیشرفت های اجتماعی زنان ایرانی 
در عرصه های داخلی و بین المللی داشــته است به 
طوری که زنان ایرانی توانســته اند به موفقیت های 
بزرگی در عرصه های اجتماعی همانند: کارگردانی  
فیلم روزنامه نگاری ، پزشــکی، نویسندگی و هنری 
دســت یابند،اما به نظر می رســد برای رسیدن به  
درجــات باال در بخش هــای کارآفرینی و بازرگانی 
فاصلــه زیادی دارند که می توان برخی دالیل آن را 

در موارد ذیل خالصه کرد:

1( فعال نبودن نقش بانوان ایرانی در اقتصاد خانواده 
تا دو دهه گذشته

2( توجه بیشــتر ســازمان هــای دولتی بــه امور 
اجتماعی، آموزشی، خانوادگی و تربیتی زنان

3( نبود دوره های آموزشــی مناســب برای تقویت 
برنامه های بازرگانی و اقتصادی بانوان

٤( حمایت نشدن بانوان ایرانی برای حضور گسترده 
درامــر تجارت در داخل و خارج از کشــور توســط 

دولتمردان و سیاستگذران

5( سیاســی کاری در ارتباط با حضور و نقش بانوان 
در جامعه

٦( تبعیض های جنســیتی در محیط های کاری و 
ترجیج کارفرمایان به استخدام فارغ التحصیالن مرد

شــورای بانوان بازرگان با پشــتکار زنان پیشگام در 
حوزه های مرتبط و با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن تأسیس شد و با همراهی تشکلهای مرتبط 
از جمله کانون بانوان بازرگان، در راســتای حمایت 
معنــوی از فعالیت زنان بازرگان و کارآفرین فعالیت 
میکند. تعاریف اســتراتژیک این نهاد به شــرح زیر 

است:

چشم انداز
هدف بلند مــدت امور زنان بازرگان تشــویق زنان 
فعال در امور اقتصادي به عضویت در اتاق بازرگاني 
و استفاده از توانمندي هاي آنان در راستاي توسعه 
اقتصادي کشــور و پیشبرد اهداف اتاق با استفاده از 
گروههاي تخصصي مختلف اســت تا به این طریق 
بتواننــد نقش مؤثري را در توانمند ســازي و ارتقاء 
جایــگاه زنــان در فعالیتهاي اقتصــادي، صنعتي و 

بانوان کارآفرین
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5 بازرگاني کشور ایفا نمایند و با ارائه نظرات مشورتي 
در مورد مسائل مذکور از دیدگاه زنان بازرگان عضو 
اتاق به هیأت رئیســه و دبیرکل محترم اتاق تهران 
جهت طرح در مراجع ذي صالح نقش شایســته اي 
در انجام رســالت اجتماعي خود به عنوان بزرگترین 

NGO بخش خصوصي در کشور داشته باشند.

 اهداف

- توانمندســازي زنان عضو اتاق بازرگاني و صنایع و 
معادن تهران در انجام امور تجارت بین الملل

- تشــویق زنان فعال در امور اقتصادي به عضویت 
در اتاق بازرگاني تهران و استفاده از توانمندي هاي 
آنان در راستاي توســعه اقتصادي کشور و پیشبرد 

اهداف اتاق تهران.

شرح ماموریت

- تشــکیل بانک اطالعاتي از فعالیت هاي اقتصادي 
زنان بازرگان اتاق تهران

- معرفــي فعالیت هــاي امور بانوان بازرگــــان به 
سازمان هاي داخلي و خارجي

- برگزاري کالس، کارگاههاي آموزشي و همایش

- انجام مطالعه و پژوهش با هدف شناسایي راهکارها 
و چالش هاي مورد نیاز زنان کارآفرین و بازرگان

- شناســایي ، جذب و تشویق صاحبان ایده و حتي 
سرمایه گذار

- تهیه اطالعــات مرتبط با ســمینارهاي داخلي و 
خارجي وحضور موثر در همایش هاي مذکور

- برقراري ارتباط مناسبت با دیگر شوراهاي زنان در 
اتاق هاي بازرگاني درداخل و خارج از کشور

- شناسایي زنان ایراني کارآفرین و بازرگان درخارج 
از کشور

- ارائه مشــاوره هاي الزم با هدف فرهنگ سازي در 
ارتباط با کارآفریني زنان در جامعه

- برقراري ارتباط مناسب با رسانه ها با هدف اطالع 
رساني برنامه ها و اهداف شوراي زنان بازرگان

- تعامل، همفکري و همکاري با دانشگاهها، نهادها و 
سازمان هاي دولتي در داخل و خارج از کشور

- تــالش در جهت اخذ مجوزهاي مــورد نیاز زنان 
بازرگان شورا جهت انجام امور تجاري
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مدیریت

ایران و برنامه های توسعه
در بعد از انقالب اسالمی پنج برنامه توسعه در کشور  
نوشــته و به اجرا در آمده اســت کــه اولین برنامه  
توسعه در سالهــــای مربوط به سالهـــای ٦٨-72 
بوده که بیشــتر به بازســازی کشــور بعد از جنگ 
تحمیلی پرداختــه و آخرین آن نیــز برنامه پنجم 
توسعه است که  مربوط به سالهای ٩0-٩٤ میباشد 
و امسال درآخرین سال اجرای آنها هستیم . اگر چه 
بسیاری از این برنامه ها چه در تدوین و چه در اجرا 
با مشــکالتی همراه بودند اما شــاید بتوان گفت که  
یکی از مشــکالت عمده طرحهای توسعه ای  ایران  
را نقش کم بخش خصوصی وعدم اجرای درست آنها 
توسط دولتها میباشد ،بدین منظور که معموال برنامه 
ها توسط دولت قبلی نوشــته شده و در زمان اجرا 
،دولت بعدی که ســکان اجرایی کشور را در دست 
میگرفت خود را متعهد به اجرای آن نمیدانســت و 
اکنون که دولت در حال تدوین برنامه ششم توسعه 
اســت آیا میشود خوشــبین بود که برنامه ششم به 
درستی نوشته شــده و اجرا گردد؟این سوالی است 
که با اندازه گیری شاخصهای توسعه در سالهای آتی  
میتوان به آن پاســخ داد . در حال حاضر بر اساس 
شاخصهای رقابت پذیری  مرکز تجارت جهانی رتبه 
ایران در بســیاری از شــاخصها در منطقه و جهان 
بســیار پایین بوده که میتواند زنــگ خطری برای 
مدیران تصمیم گیر در فرایند توســعه کشور باشد. 
اما آنچه بســیار مهم و قابل تامل اســت که کشور 
ایران با چالشــهای پیش روی خود از جمله بحران 
انرژی ، آب ، محیط زیست  و بیکاری دیگر فرصتی 
برای اشتباه  ندارد و چنانچه بر مدار صحیح توسعه 
بر اســاس منابع پایدار خود برنامه ریزی ننماید به 
ســرعت از قافله اقتصادی جهانــی عقب افتاده و به 
گفته صاحبنظــران وارد مرحله عقب ماندگی پایدار 

میگردد. 

توسعه یافتگی
همچنانکه که گفته شد بسیاری از کشورهای جهان 

بعد از جنگ جهانی دوم برنامه های توسعه ای خود 
را شــروع کرده و در این مسیر کشــورهای از دهه 
شصت میالدی و بسیاری از دهه های بعد به تدوین 
و اجرای برنامه های توســعه دست زده اند. چنانچه 
بطور علمــی و دقیق به برنامه های این کشــور ها  
بنگریم در میابیم که کشــوره های که رشد نموده 
اند از یک ســری اصول توســعه تبعیت کرده اند و  
میتــوان گفت که فرایند توســعه در عرصه جهانی 
قابل انجام بر اســاس اصول ثابت آن است. مدیران 
و صاحبنظران شــرکت کننده در اجالسهای مجمع 
جهانی اقتصاد ) داووس ( در طی ســالهای اخیر به 
کشورهای در حال توســعه از جمله ایران سفارش 
نموده اند که برای توسعه یافتگی  بایستی به اصول 
توسعه  به درســتی پرداخته شود . اولین اصلی که 
به همه کشورها توصیه میشود افزایش ثروت است . 
کشوری که  نتواند ثروت تولید کرده و درآمد سرانه 
خود را باال نبرد نمیتواند در ریل توسعه قرار گیرد و 
حرفی برای گفتن در سطوح بین المللی ندارد.عالوه 
بر آن دو مبحــث توجه به توانمندی های داخلی از 
طریق ارتباط موثر و دو طرفــه دولت با بنگاه های 
اقتصادی و دانشــگا هها و اســتفاده از ظرفیت های 
خارجی از طریق بهبود مناسبات منطقه ای و جهانی 
است  که کشورها در فرایند توسعه به آن نگاه ویژه 
ای دارند. حال که زمان تدوین برنامه توســعه ششم 
رسیده اســت، چنانچه دولت مانند گذشته بخواهد 
بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناســان اقتصادی 
،دانشــگاهیان و کار آفرینان  و عدم بهبود مناسبات 
اقتصادی در شــرایط بین المللی و بهبود شــرایط 
رقابت پذیری به تدوین برنامه پشــت درهای بسته 
ســازمان مدیریت بپردازد ،برنامه ششم توسعه نیز 
سرنوشــتی بهتر از برنامه های گذشته توسعه پیدا 
نخواهد کرد.ایران اگر بخواهد در مدار توســعه قرار 
گیرد باید شرکای اقتصادی قوی داشته باشد. سوالی 
که در ذهن بســیاری از فعاالن اقتصادی قرار گرفته 
است که شرکای اقتصادی اصلی ایران کیست؟.حال 
که بدلیل تحریم کشــور ایران مجبور به حرکت از 

 در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم مباحث مربوط به توسعه اقتصادی در اهداف و برنامه های بسیاری از کشورها قرار گرفته است و در این راستا  کشورها در 
فضای رقابت پذیر ی جهانی تالش وافری را شروع کرده که از نظر اقتصادی رشد نموده وعالوه بر بهبود شاخصهای اقتصادی به توسعه پایدار دست یابند . بحث 
و بررسی دالیل موفقیت کشورها در رشد و توسعه اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه های مدیران تصمیم گیر و صاحبنظران اقتصادی است وکشور ایران از این 
امر مستثنی نبود و با توجه به سابقه طوالنی مدیران آن در تدوین برنامه های عمرانی و توسعه ای کشور در قبل و بعد از انقالب ،همواره سعی شده که کشور را 
در مسیر رشد و توسعه قرار دهند .در ایران نیز از پیش از انقالب اسالمی مدیران وقت با تدوین و اجرای برنامه های عمرانی و توسعه ای سعی بر آن داشتند که 
با  ایجاد زیر ساختها  و سرلوحه قرار دادن بهبود شاخصهای عمرانی و  اقتصادی  از امکانات بالقوه و مزیت های نسبی کشور به نحو موثرتری استفاده کرده و این 
مزیتها را به مزیتهای رقابتی در سطح جهانی تبدیل نماید.  هر چند در آن دوران کشور قابلیت هضم حجم وسیعی از سرمایه گذاریها  و برنامه های توسعه ای  
را نداشت و به گفته بسیاری از صاحبنظران این برنامه ها بطور کامل و متوازن انجام نشد. تجارب سالهای گذشته مدیران را بر آن داشت که در تدوین اهداف و 

برنامه های خود دقت بیشتری نموده و مولفه های اجتماعی و فرهنگی را نیز در برنامه های توسعه ای منظور نمایند. 

اتاق بازرگانی و اجماع نخبگان درفرایند  توسعه كشور 
رضا قنبری،  کارشناس ارشد اقتصادی 

ــاد برای  هانــی اقت مــع  م

رســیدن به اهدا توســعه 

ملــه ایران  ــورها  از  به ک

ت  نســ که  میکنــد  توصیــه 

ــروت ،قفــل  بــه افزایــ 

ــادی بــا شــرکای بیــن  اقت

للی و حل ســریع منازعات  ا

منایند   اقــدام  ادی  اقت یر 

مــا  ا در  را  کار  چــاره  و 

ــور پنداشــته و  ــگان ک

ایســتی بــه آن  ــورها می ک

عمل منایند.
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کشورهای صنعتی غرب یه سمت چین و هند شده 
است آیا این کشورها کمک موثری در رشد و توسعه 
کشور ایران در طی سالهای گذشته بوده اند؟امروزه 
برنامه ریزان توســعه کشور ها باید درک درستی از 
مناســبات بین المللی و همــکاری های منطقه ای 
کشور ها داشته و با افق بیست ساله از این مناسبات 
به تدوین برنامه ها میپردازند. در طرحهای توســعه 
ای ایــران اتحادهایــی مانند بریکس ، آســه آن ، 
اتحادیه اروپا و اکو تا چه میزان مد نظر قرار خواهد 
گرفت ؟  اگر درک درستی از  برنامه ها یی براساس 
افق بیســت ســال آینده خاور میانه، آسیا ،آفریقا و 
حتی آمریکای التین رو به رشــد داشته باشیم بهتر 

میتوانیم کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم.

 اتاق بازرگانی و اجماع نخبگان
 کشــورهای جهان بــا توجه به مزیتهای نســبی و 
رقابتی  خود مسیرهای متفاوتی  را برای رسیدن به 
توسعه اقتصادی مپیمایند اما بیشتر کشورها به نتایج 
مشابهی مانند افزایش ثروت از طریق همکاری های 
بهم تنیده دولت ها، بنگاه ها و دانشگاه ها ،همگرایی 
منطقه ای اقتصادی، حل و فصل ســریع اختالفات 
غیراقتصادی،ثبــات سیاســی و رضایت مندی عامه 

مردم و حفظ محیط زیست دست میابند.
در یک تعریف ،توسعه اقتصادی "عبارتست از رشد 
اقتصــادی همراه بــا تغییرات بنیادیــن در اقتصاد 
و افزایــش ظرفیتهــای تولیدی اعــم از ظرفیتهای 
فیزیکی، انســانی و اجتماعی". هرچند نظریه های 
متفاوتی در خصوص توسعه وجود دارد اما پیامدهای 
توسعه اقتصادی که مورد توجه جوامع  و کشورهاست 
و   افزایش  ثروت ،رفاه و اشــتغال،افزایش شاخص 
برابــری قدرت خرید، بهبود شــاخص درآمد پایدار 

وشاخص توسعه انسانی جوامع می باشد.

آنچه کــه در برنامه های توســعه ای ایران در طی 
ســالهای گذشــته بدان توجه نشــده ،پارادایمهای 
ذهنی برنامه ریزان برنامه های توســعه اســت که 
از چنــد منظر میتــوان به آن نــگاه کرد.وقتی که 
صحبت از مزیتهای و منابع کشور میشود  ،پارادایم 
ذهنی  بســیاری از برنامه ریزان به سمت مزیتهایی  
چون مــواد معدنی قابل دســترس ،انرژی ارزان و 
موقعیت خاص ایران در منطقه می باشــد و کمتر 
به مزیتهای نســبی و پایداری مانند نیروی انسانی 
کارآمــد،  بخــش خصوصی توانمند  و تشــکلهای 
صنفی و صنعتی فراگیر توجه شــده و از پتانسیل 
این مزیتهادر جهــت هم افزایــی مزیتهای منابع 
طبیعــی بهــره نمیبرنــد . در این راســتا  مجمع 
جهانی اقتصاد به کشــور های چــون ایران توصیه 
نموده اســت کــه  اجماع نخبــگان را در تدوین و 
اجــرای برنامه های توســعه ای مد نظر قرارداده و 
همواره  از کشــور ها میخواهد که توجه ویژه ای به 
بخش خصوصی داشــته و اهداف و برنامه ها را بر 
اســاس توانمندیهای داخلی و بین المللی از طریق 
بازرگانی به  اجماع نخبگان تدویــن نماید.اتاقهای 
عنوان پارلمان بخش خصوصی  با اســتفاده از نفوذ 
و همــکاری بهم تندیده خود بــا فعاالن اقتصادی 
در داخل و کشــورهای  جهــان از طریق اتاقهای 
مشــترک در ســطح بین المللی میتواند از اجماع 
نخبگان به نحو موثری اســتفاده نموده و  با عنایت 
به اینکه بخــش خصوصی یکــی از ارکان اقتصاد 
کشــور اســت، اتاقهای بازرگانــی میتوانند نقش 
فعالتری در  مباحث توســعه کشــور چه در سطح 

استانی و ملی داشته باشد. 

  با عنایت به شــروع دور هشــتم اتاقهای بازرگانی 
و در راســتای بهبود نقش و مشارکت فعال بخش 
خصوصــی و بهبــود محیط کســب و کار اتاقهای 
بازرگانی میتوانند نقش محوری در فرایند توســعه 
داشــته و از تمام ظرفیتهای استان و کشور در این 
راستا اســتفاده نمایند. همچنین اتاقهای بازرگانی 
بازوههای توانمندی چون فعاالن اقتصادی،تشکلها 
و بــزرگان و نخبگان اســتان  و کشــور را در خود 
داشته وپیشنهاد میگردد زمینه اجماع نخبگان در 
سطح ملی و استانی فراهم آورده  و چنانچه در هر 
استان بیش از دویست نخبه و در سطح ملی بیش 
از پنــج هزار نخبه  به اجمــاع در خصوص مباحث 
توســعه ای دســت یابند و دولت و ارکان کشــور  
نیز همراه و همدل آنها باشــد ،میتوان خوشــبین 
بود که کشور در ســالهای آتی در مسیر درست و 
پویای توسعه قرار گرفته و شاخصهای آن در سطح 
بین المللی بهبود پیدا کرده به اهداف چشــم انداز 

1٤0٤ نزدیکتر شده و یا به آن برسد. .

 اجماع نخبگان کاریست بسیار سخت اما شدنی که 
روسای اتاقهای بازرگانی کشور میتوانند انجام دهند.

منابع:
1-  عقالنیت و آینده توســعهیافتگی ایران، محمود 
ســریعالقلم، تهــران: مرکــز پژوهشــهای علمی و 

مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 13٨0.
2- ایران و جهانی شدن: چالشها و راهحلها، محمود 
ســریعالقلم، تهــران: مرکز تحقیقات اســتراتژیک، 

.13٨٤
3- قوانیــن برنامــه توســعه اقتصادی،اجتماعی و 

فرهنگی کشور
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یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه توسعه 
یافتگی یک کشــور، میزان اهمیت و اعتباری است 
که زنان در آن کشور دارا هستند. اکنون نگاه جهان، 
بیشتر به ســوی زنان معطوف شده است زیرا امروز 
برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرآیند توسعه 
اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، اگر به زن 
بهعنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، مسیر 

توسعه هموارتر خواهد شد. 

بــه رغم اینکه نیمــی از کل جمعیت جهان را زنان 
تشــکیل می دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده 
توســط زنان صورت میپذیرد، تنها یک دهم درآمد 
جهان و فقط یک صــدم مالکیت اموال و داراییهای 
جهان به زنان اختصاص یافته است. بنابراین، وجود 
نابرابری بــرای زنان در تمامــی جوامع کم و بیش 
وجود دارد که در برخی سازمانهای جهانی در چند 

سال اخیر به این مساله بیشتر توجه شده است.

در جامعه امروز، زنان نقش مهم و در حال گسترشي 
در زمینه کسب و کار دارند. در سالهاي اخیر، سهم 
زنان در کسب وکارهاي خصوصي به اندازه کارهاي 
دولتي روند رو به رشــدي را طي کرده، اما مجموعا 
وضعیت اشتغال زنان در ایران مشابه سایر کشورهاي 

در حال توسعه در وضعیت مطلوبي نیست.

برخی مســائل و مشــکالت اشــتغال زنان، موانع 
توســعه ای اســت که به ساختار کشــورها مربوط 
میشــود و بخشــی از آن موانع غیرتوسعه ای و غیر 
ساختاری اســت. ازجمله موانع توســعه ای، موانع 
اجتماعی، فرهنگــی و اقتصادی را میتوان نام برد و 
موانع غیرتوســعه ای نیز به ویژگیهای شخصیتی و 
فیزیولــوژی زنان باز میگردد که در این میان، موانع 
اجتماعی و فرهنگی بیش از سایر چالشها، پیش پای 

زنان کارآفرین قد علم کرده است.

مطالعات و بررســیهای صورت گرفته نشــان داده 

اســت که ارزشــها و باورهای فرهنگی رایج در یک 
جامعه، تاثیر مستقیمی بر میزان اشتغال زنان داشته 
است. فرهنگ اقتدارگرا همواره رواج دهنده باورهاي 
ســنتي و کلیشه هاي جنسیتي در حوزه کارآفرینی 
زنان بوده و همچنین کمبــود آگاهي زنان در ابعاد 
حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي، حرفه اي و عدم 
شرکت در تشکلهاي صنعتي حرفه اي و فعالیتهاي 
اجتماعي، فرهنگي، سیاســي، به اســتمرار ساخت 
نابرابر کمک میرســاند. مجموعه این عوامل موجب 
شده که به دلیل نگاه جنسیتي، فرصتهاي اجتماعي 
و شغلي کمتر به طور برابر با توجه به شایستگیها به 
افراد، فارغ از جنسیتشان اعطا شده و همواره شاهد 

تبعیض جنسیتي در اشتغال هستیم.

در مجمــوع، از مهمترین موانع فرهنگی بر ســر راه 
اشــتغال زنان در ایران میتوان به موارد زیر اشــاره 
کرد: باورهای غلط اجتماعی مبنی بر عدم مشارکت 
زنان در فعالیتها، عدم آگاهی زنان ایرانی نســبت به 
حقوق شــهروندی خود، عدم آگاهی زنان در زمینه 
های مختلــف اجتماعی و اقتصــادی موجود برای 
فعالیت و باالتر بودن نرخ بی سوادی زنان نسبت به 
مــردان؛ چنانچه ناکافی بودن آموزش در مورد زنان 
نســبت به مردان، فرصت رشــد و ارتقای شخصیت 
وجودی زنان را دچار مشــکل و شرایط سختی برای 
اشــتغال آنها ایجاد میکند که باعث میشود زنان در 
زمینه های شغلی، شرایط مساوی با مردان نداشته و 
اگر هم در شرایط مساوی با آنان باشند، کارفرمایان 
و مدیــران مــردان را بر آنان ترجیــح خواهند داد؛ 
بنابراین، تبعیض جنسیتي، دسترسي نداشتن آسان 
به منابع مالي، کمبود یا نبود اطالعات، قوانین دست 
و پا گیر و...، از جمله موانع فرهنگي مهم در اشتغال 
زنان اســت؛ به گونه اي که زنان نســبت به مردان 

فرصت شغلي کمتري دارند.

در این بین، بر اســاس تازه ترین گزارش مرکز آمار 
ایران در بهار ســال جاري، ٦ میلیون و ٩75 هزار و 

٦٨ نفر از کل شاغالن کشور در حوزه صنعت فعالیت 
میکردند که از این تعداد، 711 هزار و ٨٨ نفر زن و 
٦ میلیــون و 2٦3 هزار و ٩٨0 نفر نیز مرد بودند. با 
این حســاب میتوان نتیجه گرفت که از کل شاغالن 
حوزه صنعت، حدود 10 درصد زن و ٩0 درصد مرد 

بوده اند که جاي بسي تامل است.
در حالي که زنان در آســیا به طور متوسط، 12-13 
ســاعت بیش از مــردان کار میکنند، به دلیل بدون 
مــزد بودن کار خانگــي، همچنان در ســطح نازل 
درآمدي قرار میگیرند و ارتقای مقام تنها بر اســاس 

شایستگیها صورت نمیپذیرد.

فارغ از بعد اجتماعی و فرهنگی که موانعی بر ســر 
راه کارآفرینی زنان ایجــاد میکند، بعد حقوقی این 
حوزه نیز قابل تأمل اســت؛ از آنجا که طبق قانون، 
ریاســت خانواده با شوهر است و خروج زن از کشور 
منوط به اجازه کتبي شــوهر است، مشکالتي از این 
بعد نیز در مســیر کار زنان ایجاد مي شــود. قوانین 
ناظر بر اشــتغال، از جمله قانون اشتغال نیمه وقت 
زنان، مقــررات در زمینه مرخصــي زایمان و ماده 
5 مصوبه 1371 شــورایعالي انقــالب فرهنگی که 
محدودکننده حیطه اشــتغال زنان است، هیچکدام 
کمکي به افزایش مشارکت اقتصادي اجتماعي زنان 
نکرده است. پر واضح اســت پیش شرط راه اندازي 
فعالیتهاي کارآفرینانه توســط زنان، شناسایي دقیق 
عوامل موثر بر فرآیند اشــتغال و کارآفریني است و 
مطالعات راهبردي در ایــن زمینه، ضروري به نظر 

میرسد.

مجموع موارد مطرح شــده حاکی است که در حوزه 
کارآفرینــی زنان، برخی ابعاد ســاختاری جامعه در 
حوزه های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی باید اصالح 
شــود تا مسیر کارآفرینی زنان رو به توسعه و هموار 

باشد.
 منبــع : دنیــای اقتصاد- وب ســایت کانون بانــوان بازرگان 

)www.ibwa.ir(

زنان، یکی از مهمترین معيارها برای سنجش 
درجه توسعه یافتگی یک كشور

عارفه مالیی مدیرعامل شرکت گوهراندیش، عضو هیات مدیره کانون زنان بازرگان

مدیریت
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تجارت سيار، ویژگی ها و پيامدها
امیرحسین روشن ضمیر، عضو شورا و هیات تحریریه

پیشرفت فناوري و توســعه روزمره استفاده از تلفن 
همراه موجب شــکل گیري نوع جدیدي از تجارت 
الکترونیکي تحت عنوان تجارت سیار شده است که 
در آن خرید و فروش کاالها و خدمات با استفاده از 
وسایل بیسیمي از قبیل تلفن هاي همراه یا دستیار 
داده هاي شــخصي انجام مي پذیرد. پیشــرفت رو 
افزون فناوریهاي ســیار و توسعه کاربردهاي آن در 
زندگي روزمره چشــم انداز روشني را براي تجارت 
سیار فـــــراهم کرده و آن را بعنــــوان یـــکي از 
اصلــي ترین ابزارهــاي ارتباطي و تبــادل داده در 

بسیاري از کشورهاي جهان مطرح کرده است. 

» تجارت ســیار بــه هرگونه انتقــال الکترونیکي یا 
تبادل اطالعات که بوسیله یک ابزار سیار و از طریق 
شبکه سیار انجام مي شود و طي آن ارزش حقیقي 
یـــــا پیش پرداخت پـــــولي در قبـــال دریافت 
کاال، خدمــات یــــــا اطالعات منتقــل میگردد« 
تعــــریــف مي شـــــــود. یــــــا در شکـــل 
ســاده تر به » فرآیندي اطالق میشــود که طي آن 
تبادالت تجــــــاري از طریق شبکه هاي مخابراتي 
سیــــــار و با استفاده از ابزارهاي پرداخت ارتباط 
یـــــــا اطالعات سیار نظیـــــر گوشیهاي تلفن 
همــــراه یا سایر ابزارهـــــاي دیجیتالي مشخص 

انجـــام شود« 

تجارت سیار امروزه بعنوان یکی از ابزارهای 
اصلی ارتباط و تبادل داده مطرح شده است

تجارت ســیار شــامل انواع مختلفــي از خدمات و 
کاربردها مي شــود که مي تــوان آنها را در چندین 
گروه از جمله بانکداري ســیار، ســرگرمي ســیار، 
خدمات اطالعاتي سیار، بازاریابي سیار، خرید سیار، 
بلیط ســیار، سالمت ســیار و تعمیرات سیار طبقه 
بندي نمــود. در یک نگاه عمومــي و کالن تجارت 

سیار مزایاي زیر را ارائه میکند.

تسریع در عملیات
کاربران  در حال حرکت، کار، مسافرت مي توانند به 

دریافت اطالعات یا انجام تراکنش بپردازند. 

ایجاد ارتباط شبکه
کاربــران مــي تواننــد در موقعیت هــاي مختلف 
با همدیـــــگر ارتبــــاط برقـــــرار نمــــــوده 
و بـــــازاریاب هــا مــي توانند از این شبــــــکه 
ارتباطي بــــراي تــــوسعه محصوالت و ارایــــه 
پیشنهــــادهاي مطــــــابق بـــــا انتظــــارات 

مشتــــریان استفـــاده کنند.

عمومیت بخشي
با گسترش فناوریهاي مکانیابي از قبیل سیستمهاي 
مکانیابــي جهاني  )GPS(، شرکتهــــــا مي توانند 
استفاده کننــــــدگان را در همه جا شنــــاسایي 
کنند و کاالها و خـــــدمات خــــود را بصــــورت 
عمومي در محــــل حضور کاربران معرفـــي نمایند.

ارتباط دو طرفه
امکان ارتباط مستقیم و پیوسته بین بازاریاب و کاربر 
وجود دارد و به دلیل روشن بودن این دستگاه تلفن 
همراه و در دســترس بودن امکـــــــان ارتباطات 
طوالني تـــــري نسبت به روشهاي دیگـــر وجود 

دارد.

گرچه تجارت ســیار روند توســعه و تکمیل تجارت 
الکترونیکي  و انتقال آن به شــبکه بي ســیم را با 
پیشــرفت فناوري دنبال مي کند اما تجارت ســیار 
به واســطه ویژگیهاي خاص خود جایگاه ارزشــي 
متفاوتي با تجــارت الکترونیکي در چهار عنوان زیر 
ایجاد میکند  که موجب تغییر نوع نگرش به فرآیند 

بازاریابي و فروش کاال مي شود.

حاضر و در دسترس بودن
یکي از ویژگي هاي مهم دســتگاه تلفن ســیار این 
است که این قابلیت را براي کاربر ایجاد مي کند که 
بتواند بصورت مجازي از هرمکان و بصورت بالدرنگ 
به مبادله اطالعات بپردازند و یا تراکنشــها را انجام 
دهند. این قابلیت با توجه به این واقعیت تحقق  مي 
یابد که یک دســتگاه تلفن همراه قابل حمل  بوده 
و  بیشــتر زمانها روشــن و در کنار دست کاربر قرار 
دارد بطوریکه امروزه بیشتر کاربـــــران بــــدون 
دستگــــاه تلــفـــن همــراه خانه ي خود را ترک 
نمي کنند. در واقع این مســاله که ارتباط بالدرنگ 
کاربر با شــبکه اینترنت از هرنقطه ایي امکان پذیر 
است بخصوص براي صنایع و رشته هــــــایي که 

تجارت  الکترونیک
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5 به زمان و مکان حساسیت دارنــــــد ماننــــــد 
خدمات مالــــــي و مســافرتي ارزشــمند است. 
بعنــــوان مثــــال کسب و کارهاي سیار میتوانند 
از این ویژگي بعنوان یــک اهرم براي ارســــــال 
هشــدار در سیســتم هاي شــرط بندي، تغییرات 
قیمت سهــــــــام و مــــزایده استفاده کنند که 
این مساله براي کاربـــــران ایـــن سیستم هـــا 
ارزش انحصــــاري و خاصـــي در مصــارف مالي 

و شخصـــي ایجـاد خواهد کرد. 

تجارت سیار برای رشته هایی مانند خدمات 
مالــی و مســافرتی که به زمــان و مکان 

حساسیت دارند ارزشمندتر است

سادگي و راحتي
چاالکي و دسترس پذیري که در دستگاه هاي سیار 
فراهم مي شــود به نوبه ي خود موجب ایجاد مزیت 
رقابتــي و ایجاد تمایز بین تجارت ســیار و تجارت 
الکترونیکــي میشــود بطوریکه افراد بــراي انجام 
معامــالت و تراکنش هاي خود دیگــر محدودیتي 
به حضــور در برابر کامپیوتر شــخصي ندارند و در 
هرمکان و زمانــي مانند انتظار در ترافیک و یا مترو 
مي توانند تقریبا به تمام فعالیت هاي روزمره تجارت 
الکترونیکي خود پرداختــه و تراکنش هاي الزم را 
انجام دهند. برخي از برنامه هاي کاربردي که امروزه 
روي تلفن همراه قابل اجرا هســتند شامل ارسال و 
دریافت پست الکترونیـــکی و پیــــام هاي صوتي 
و تصویـــــري، کنفرانس تلفنی، فکس، به اشتراک 
گذاری اسنــــــاد، پیمایش صفحــات وب و انجام 
تراکنـش هـــــاي مبتني بر تجارت الکترونیکــي 
مي باشند. این قابلیت ها و برنامه هاي ارائه شده در 

واقع دسترسي کاربر را به بسیار از خدمات مورد نیاز 
روزانه را ســاده تر کرده است و همینطور این امکان 
را فراهم کرده اســت که کاربران ضمن دسترســي 
بالدرنگ بــه شبکــــــه اینترنـــــت معامالت و 
خریــــد و فــــروش خود را در هــــر زمــــان 
و مکاني انجـــــام دهند. بنابراین تامین کنندگان 
و فروشــندگان فرصت استثنـــــایي پیدا کرده اند 
که خدمــــــات مصــرف کننده محور را توســعه 
داده و بصورت 2٤ ســاعت و 7 روز هفته به کاربران 

دسترسي دائمي داشته باشند. 
 

محلي سازي
دانستن مکـــــان فیزیکــــــي کاربران اینترنتي 
که یک مزیت رقابتي در تجارت ســیار مي باشــد. 
فروشــندگان و بازاریاب ها با سیســتم مکان یابي 
جهاني که امروزه در بیشــتر تلفن هاي هوشــمند 
نصب شــده اســت، این امکان را دارند که موقعیت 
دقیق جغرافیایي کاربر را شامل نام خیابان شناسایي 
کنند. از آنجا که تلفن همراه کاربران همواره روشن 
است، تامین کنندگان کاال و خدمات با دانستن مکان 
فیزیکي  مي توانند اطالعات مربوط به محصوالت و 
خدمــات مربوط به یک مکان خاص را در زماني که 
کاربر در آن محل حضور دارد با توجه به احتمال نیاز 
و درخواســت براي او ارسال کنند. این اطالعات هم 
مي تواند بصورت رانش و هم بصورت کشــش براي 
کاربر ارســال شود. به این ترتیب که در روش رانش 
کاربر در درگاه سیار یک سوپر مارکت ثبت نام کرده 
اســت و با هر بار مراجعه به آن براساس خصوصیات 
فردي و سالیق خرید او، کاالبرگ هاي تخفیف و یا 
فروش ویژه تعداد محدودي از کاالهاي مورد نظر او 
برایش ارسال مي شــود تا احتمال انجام و موفقیت 
تراکنش افزایش یابد. در روش کشــش هنگام ورود 
کاربــر به یک مرکز خرید کــه داراي درگاه موبایل 
است کاربر اطالعات در مورد کاالها و خدمات مورد 

نیاز خود را درخواست کرده و آن براساس کاالبرگ هاي 
تخفیف و فروش خاص را دریافت میکند. 

داشــتن موقعیت دقیق مکانی کاربر مزیت 
ویژه ایــی را برای تامین کننــدگان کاال و 

خدمات در تجارت سیار فراهم می کند. 

شخصي سازي
دســتگاه تلفن همراه در بیشتر موارد وسیله کامال 
شخصي هســتند که به ندرت توسط شخص دیگر 
به جز صاحبش اســتفاده مي شــود. سیم کارت یا 
الکترونیکی  ماجول شناسایي مشترک تراشــه ای 
است با حافظه دائمی اندک که از طرف ارائه کننده 
ســرویس در اختیار مشــترک قرار مــي گیرد که 
دارای یک شــماره 11 رقمی براي برقراری تماس 
و شناســایی کاربر مي باشد. سیم کارت، اطالعات 
شناســایی شــخصی، پیام های متنی و دیگر داده 
هــا را نگهداري مي کند. و به این ترتیب دســتگاه 
موبایل یک وســیله ایده آل براي تبلیغات هدفمند 
و شــخصي مي باشــد بطوریکه با توجه به مکان و 
زمان حضور کاربــر و همینطور خصوصیات فردي 
شــامل ســن، جنســیت و حتي میزان تحصیالت 
اطالعــات و پیشــنهادات خاص و ویــژه مبتني بر 
ســالیق کاربر براي او ارسال شود. موضوع شخصي 
ســازي در تجارت ســیار با توجه به محدودیتهاي 
تلفن همراه به لحاظ صفحه نمایش، قدرت تفکیک 
پذیري و حتي ســرعت تبادل اطالعات باید بسیار 
دقیق و متمرکز بــــاشد بطوریکـــه  ساده ترین 
و کاربرپســندترین روش براي کاربر انجام شــود 
بطوریکه با چند کلیک ساده بتوان از این اطالعات 

استفاده کرد. 
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 در محیط هاي رایانشــی قدیمــی، کاربران به یک 
کامپیوتر رومیزي و کامپیوتر قابل حمل نیاز داشته 
و کامپیوترها از طریق سیــــــم و کابــــــل و یا  
شبکـــــــه بي ســیم واي فاي به اینترنت متصل 
میشوند و معامالت و تراکنش ها خود را با حضور در 
پشت کامپیوتر شخصي انجام میدهند. اگرچه ظهور 
شبکه هاي بي سیم و توسعه همگاني آن در مکانهاي 
عمومي موجب تسهیل انجام اینگونه معامالت شده 
اســت اما این روش براي افرادي که بطور مســتمر 
نیاز به جابجایي و ســفر دارند از جمله فروشندگان، 
کارمندان، مجریان قانون، بازرسان، کارکنان صنایع 
همگانی )مانند برق، تلفن و ...( و مجریان همچنان 
چالش زا است. از طرف دیگر نصب و راه اندازي این 
شبکه هــــــا نیـــــز به زیرساخت ها و تجهیزات 
گرانقیمت دارد و بنابراین کاربران مجبور هســتند 
که نــرخ ثابتي را بــراي اتصال به شــبکه اینترنت 
براي مــدت زمان معیني بپردازند. در مقابل ماهیت 
تجارت سیار براي هر فردي که در حال حرکت است 
طراحي شده تا بتواند کارهاي روزانه خود را با اتصال 
به شبکه اینترنت موبایل از روي دستگاه تلفن همراه 
و یا دستیار دیجتالي شخصي انجام دهد و تنها بابت 
زمــان اتصال به شــبکه که میتواند بســیار کوتاه و 
محدود باشد هزینه پرداخت نماید. از طرف دیگر با 
ذخیره اطالعات مورد نیاز برروي دستگاه قابل حمل 
همواره به آن دسترســي داشته باشد. در استفاده از 

شــبکه موبایل براي اتصال به اینترنت اگرچه پنهاي 
باند محدود بوده و سرعت کمتر است اما هزینه هاي 
ســربار در مقایسه با شــبکه هاي واي فاي و کابلي 

حتي میتواند پایین تر باشد. 

ماهیت تجارت ســیار برای افــراد در حال 
حرکت طراحی شده است

ظهور جایگاه ارزشــي خاص تجارت سیار سه پیامد 
و دســتاورد مختلف اما مرتبط به هم خواهد داشت. 
اول اینکه ســازمانها با یک الگوي جدیدي تصمیم 
گیري بــراي مصرف کنندگان مواجه میشــوند که 
ناشي از عامل ســیار بودن میباشد بطوریکه جایگاه 
ارزشــي ایجاد شده توســط حاضر و دسترس بودن، 
سادگي، محلي سازي و شخصي سازي از یک طرف 
موجب افزایش ســطح توقع و انتظار مصرف کننده 
براي دریافــت اطالعات بالدرنــگ بمنظور تصمیم 
گیري میشــود و از طرف دیگر اهرمــي در اختیار 
فروشــندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات قرار 
میدهد که محصوالت خود را بطور متمرکز و هدایت 
شــده به مشتریان خاص پیشــنهاد نموده و به این 

ترتیب مجموع شــرایط فروش را به بهترین حاالت 
ممکن که موجب جلب رضایت مشتري باشد تنظیم 

نمایند. 

دوم اینکه جایگاه ارزش براي زمان که در تجارت سیار 
ارائه میشود بر این نکته تاکید دارد کـــــه مناسب 
ترین اطالعات در مورد کاال و خدمات باید در اختیار 
مناسبترین مصرف کننده قرار گیرد. بطوریکه با توجه 
مکان و زمان حضور کاربر و خصوصیات فردي، سالیق 
و همینطور رفتار قبلي، تخفیفات و تسهیالت ویژه به 
مشــتري بالقوه ایي ارائه شود که در مجموع شرایط 
احتمال خرید بیشــتري را از خود بروز داده است. در 
اینصورت سازمان میتواند با همنیطور هدایت و تنظیم 
پیشــنهادات فروش مناسب بصورت هدفمند و براي 
کاربر خاص، کارایي و اثر بخشــي تبلیغات را افزایش 
داده و ضمن باالبردن احتمال انجام معامله و از اتالف 

منابع  جلوگیري نماید. 

ســوم اینکه ســیار و حاضر بودن جزییات بیشتري 
از مــکان ، زمان و خصوصیات فــردي خریدار براي 
پژوهشــگران رشته تجارت ســیار فراهم میکند تا با 
ابزارهــاي داده کاوي به ارزیابي و تحلیل مســایل و 
رفتارهاي پیچیده تعامالت تجاري ســیار بپردازند و 
بتوانند الگوهاي بهتري بــراي نمایش رفتار مصرف 

کنندگان تدوین کنند. 

تجارت  الکترونیک
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برگزاری حراج آثار هنری در تهران و حواشی آن
یگانه اقبال نیا عضو هیات تحریریه

به نظر می رســد کم کم مقوله برگزاری حراج های 
آثار هنری در ایران نیز در حال شناخته شدن است 
و با پوشش خوب رسانه های خبری مهم ایران این 
پدیده جدید در حال شــکل گرفتــن و پیدا کردن 
جایگاه اساسی خود می باشد. البته نمی توان انتظار 
داشــت که هر اقدام جدیدی، خالی از اشکال باشد 
و در همان دوران اولیه شــکل گیــری از هر گونه 
نقص و ایرادی مبرا باشــد. به هر حال اجرای امسال 
حراج تهران توانست به میزان 21 میلیارد تومان )٤ 
میلیون پوند( ســرمایه را در داخل ایران به چرخش  
دربیــاورد و به جای اینکه آثــار هنری با زحمت به 
خارج از ایران فرستاده شود و دست به دست دالالن 
از ارزش آن کاســته شــود، در داخل ایران فروخته 

شود. 

و اما مزیت های اجرای حراج در داخل کشور به نظر 
نگارنده شامل موارد زیر می تواند باشد:

• شناخته شدن آثار هنری و ارزش گذاری بر آن بر 
اساس معیاری مشخص 

مــی دانیم که آثار هنری و ارزشــگذاری بر آن یک 
 )Subjective( مقوله کامـــال سلیقه ای و انتــزاعی
می باشد. حتی در مورد آثاری  از هنرمندان مشهور، 
برخی از آثار آنها به دلیل شرایط خاصی که در خلق 
آن دخیل بوده است، ارزش بیشتری داشته اند. لذا 
ممکن اســت یک مجموعه داری از یک ســری آثار 
نقاشی خیابانی )Street Art( هنرمندان جوان ایرانی 
بیشتر استقبال کند، و دلیل این استقبال این باشد 
که این نوع نقاشــی به تازگی و بــرای اولین بار در 
خاورمیانه شکل گرفته است و چون این مجموعه دار 
میخواهد آثار خریداری شده خود را در خاورمیانه به 
فروش برســاند، از این آثار استقبال زیادی می کند. 
در حالی که ممکن است نقاشی خیابانی درشهرهای 
مشهور اروپایی پدیده ای کامال عادی باشد. لذا می توان 
نتیجه گرفت برگزاری حراجهایی ایــــــن چنین، 
می تواند یک ســطحی از سلیقه و توجه موجود در 
جامعه را به عموم نشــان دهند. در واقع استفاده از 

یک نوع خط کش اندازه گیری است.

• شناخته شــدن نام هنرمندان معاصر ایرانی و آثار 
آنان

برخالف حواشی موجود در مورد اینکه تنها هنرمندان 
خاصی در این حراجی ها معرفی می شوند، شناخته 
شــدن هنرمندان هنوز می تواند از مزیت های آن 
باشــد. این موضوع در تمامی مشاغل کسب و کار و 
مناســب مهم کاری وجود دارد و آن اینکه افرادی با 
داشتن مهارت های اجتماعی و شبکه های ارتباطی 
قوی تر، شانس بهتری برای معرفی کار و یا خدمات 
خود دارند. اتفاقا اگر مجموعه داری تمایل داشــته 
باشــد که آثار هنرمندان کمتر مشــهور و ایزوله را 
دنبال کند، این حراجی ها خط کش خوبی اســت 
برای اینکه به دنبال هنرمندان معرفی نشده رفته و 
آنها را شناسایی کند. تاثیر روابط و داشتن شبکه ای 
از افراد با نفوذ در موفقیت افراد در همه کشــورهای 

توسعه یافته و غیر توسعه یافته وجود دارد. 

• اختصاص بخشی از سرمایه های موجود در داخل 
به صنعت هنر 

صنعت هنر می بایســت جایگاه خــود را پیدا کند 
تــا بتواند هنرمندان جوان را به ســمت خود جذب 
نماید. تــا دو دهه پیش نوجوانــان در ایران جرات 
نداشتند قهرمانی در رشته های ورزشی را در لیست 
آرزوهای شغلی خود قرار دهند. اما امروز می بینیم 
به دلیل شکل گرفتن صنعت ورزش، راه یافتن تیم 
های ملی فوتبال، والیبال، بســکتبال، کشتی و ... به 
مسابقه های بین المللی و افتخار آفرینی ورزشکاران 
ایرانی، نوجوانان ایرانی، آرزوی ورزشکار شدن را در 
سر دارند و خانواده های آنها کما و بیش از این هدف 
آنها استقبال می کنند. چنین روندی در بخش هنر 
خصوصا در کشــوری با این سابقه فرهنگی و هنری 
مانند کشــور عزیزمــان ایران نیز می تواند شــکل 
بگیرد، رشد کند و بالنده شود. در کشورهای توسعه 
یافته در بخش بانکداری اختصاصی، اخیراً مشاوران 
ســرمایه گذاری، سرمایه گذاری در آثار هنری را به 
مشــتریان ویژه خود توصیه می کنند، این روند در 
دبی و امارات نیز اخیرا رونق گرفته اســت. در حراج 
امسال تهران نیز، بانک ملت، به عنوان بانکی پیشرو 
در مقولــه بانکداری اختصاصی، نیز حضور داشــت. 
معرفی و خرید آثار هنری به منظور سرمایه گذاری 
و ایجاد ارزش افزوده در این آثار، در صنعت بانکداری 
اختصاصی می تواند در ایران نیـــــــز شکل بگیرد 
و سرمایه گذاران و مدیـــــران آنـــان شیوه های 

روز جمعــه ٨ خــرداد 13٩٤، چهارمین حراج تابلوهای هنری در هتل آزادی تهران با اجرای رضا کیانیان و جمعی از مجموعه داران هنری، بازیگران مشــهور 
سینمای ایران و سرمایه گذاران در بخش آثار هنری برگزار شد. به دلیل عالقه شخصی نگارنده به  آثار هنری ایرانی و تجربه معرفی آثار هنرمندان جوان کمتر 
شــناخته شــده ایرانی به گالری های دبی و در ارتباط بودن با بخشی از هنرمندان جوان ایرانی، به این موضوع عالقه مند شدم و اخبار و حواشی مربوط به آن 

را در رسانه ها دنبال کردم. مطلب زیر خالصه ای از مشاهدات نگارنده در این زمینه می باشد.

امــی  در  موضــو  ایــن 

ل و حوزه های کســ  ــا م

ــود دارد که افراد با  و کار و

تماعی  داشــ مهارت های ا

ی قوی  ا که هــای ارت و شــ

بــرای  بهتــری  شــان  تــر، 

معرفــی کار و یا خدمات خود 

موعه  دارنــد. اتفاقــا اگــر م

ایل داشــته باشد که  داری 

ــهور  ار هنرمندان کمتر م آ

ــال کند، این  ــه را دن و ایزو

ــی ها خــط کــ خوبی  حرا

ال  اســت برای اینکه بــه دن

ــده  ن معرفــی  هنرمنــدان 

رفته و آنها را شناسایی کند. 

از تهران چه خبر
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جدیـــد تری از خلق ارزش را فرا بگیرند.  

از آن سو، منتقدان مواردی را در زمینه مشکالت و 
معایب این نوع حراجی ها برشماردند که به تفکیک 

به آنها می پردازیم:

• حجم فروش حراج تهران در مقایسه با حراجی های 
معتبر مثل کریستی بسیار ناچیز می باشد.

• اصوِل حراج هاِی مهِم دنیا این اســت که کارهایی 
که در بازار نایاب هســتند، در حراج فروش برسند 
و یــا اگر هنرمندی اثر هنــری را خیلی دیر تحویل 
میدهــد، مجموعه دار ترجیح مــی دهد اثر هنری 
دیگری را از همین هنرمنــد از گالری داری که در 
حراج شــرکت می کند، خریــداری نماید. در حالی 
کــه در حراج تهران، کارهای هنرمند در گالری و یا 
انبار خود هنرمند خــاک می خورد و خریداران از 
حراجی ها خریداری میکنند به جای اینکه مستقیم 

سراغ گالری دار و یا هنرمند بروند. 

• بســیاری از شــرکت کنندگان در حــراج تهران، 
افرادی نوکیســه بــرای به رخ کشــیدن حضور در 
مناســبت های این چنینی می باشند و جمع شدن 
افراد ایــن چنینی به منظور ارتقا فرهنگ و هنـــر 
نمی باشد بلکه بیشتر برای بدست آوردن فرصتهای 

ارتباطی با یکدیگر می باشد. 

• در حراج تهران و مافیای پشــت آن، به عمد آثار 
هنرمندانــی که اجتماعی نیســتند و یا خیلی اهل 
برقــراری ارتباط با افراد ســر شــناس این صنعت، 
نیستند،  معرفی نمی شود و یا ارزش کارهای آنان، 
به دلیل تبلیغات کمتـــــر، به اصالح زود چــکش 

می خورد و ارزانتر به فروش می رود. 

اینکــه این انتقــادات در مورد حــراج تهران چقدر 
صحت دارد، از اطالع نگارنده خارج اســت لیکن در 
دفاع از مزیتهای حراج تهران در مقابل این انتقادات 

نکات زیر به نظر می رسد مهم باشد:

1- امید اســت با تداوم حراج تهران، سطح فروش و 
قیمتها باالتر رفته و ارزش آثــــار هنـــری جایگاه 

بین المللی خود را در داخل نیز داشته باشد. 

2- در خیلی از حراج هــای خاورمیانه حتی حراج 
کریستیز تحقیق و دنبال کردن آثار هنری هنرمند 
خاصی از حوصله  و وقت سرمایه گذاران خارج است.  
لذا آنها ترجیح میدهند این کار را به افراد خبره در 
این صنعت محول کنند و کارهای معرفی شــده از 
منابع مطمئن مثل حراج کریستیز که شهرت خوبی 
در انتخــاب آثار با ارزش دارد، مســتقیم خریداری 
کننــد. )در اینکــه آیا حراج کریســتیز واقعا آثار با 
ارزشــی را انتخاب میکند یا خیر، این بحثی مفصل 
خــارج از حوصله این مقاله می باشــد(. با همه این 

اوصاف هنوز برای مثال می توان گفت  حراج کریستیز 
به هر حال یک خط کش بیــن المللی معتبر برای 

اندازه گیری ارزش هنری محسوب می شود. 

3- در اکثر کشــورها چه توسعه یافته و یا در حال 
توســعه، حراج های هنری، عضویت در باشگاه های 
خاص ورزشــی مثل ورزش گلف، عضویت در کالب 
های ســرمایه داران و ....  محل جمع شــدن افراد 
متمول و سرمایه دار و حتی نوکیسه می باشد. چرا 
که بسیاری از افراد نوکیسه برای گسترش ارتباطات 
و معرفــی موقعیـــــــت و خدمات خود بـــــــه 
چنین محل هایی که شــانس تجمع سرمایه داران 
قدیمی زیاد می باشد، روی می آورند. لذا این پدیده 

تنها مختص به ایران نیست. 

سرچشمه ها:
1- خبرگزاری مهر - نقاشی سهراب سپهری رکورد 
تاریخی زد/ 21 میلیارد فروش کل حراج تهران –٩ 

خرداد 13٩٤

 Tehran auction shifts - 2- روزنامــه گاردیــن
 millions of pounds worth of art in spite of

sanctions –  1st June 2015

http://tehranauction.com/default.aspx--3
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دانشگاه معتبر و بين المللی مدیسون هيلز
علیرضا عباسی، عضو هیات تحریریه

چندی پیش شــخصی از دفتــر بازاریابی و ارتباط با 
دانشــجویان دانشــگاه معتبر و بین المللی مدیسون 
هیلز )Madison Hills( واقع در کالیفرنیا با من تماس 
گرفت و ضمن معرفی دانشــگاه و سوابق و اعتبارات 
بین المللــی آن، برنامه ای را معرفــی کرد که طی 
آن میتوانستم بر اساس ســوابق قبلی )دانشگاهی و 
خصوصاً شــغلی( مدرک باالتری کسب کنم. جالب 
این بود که اطالعات درســتی هم در مورد خود من 
داشت و عالوه بر شــماره تلفن، آدرس ایمیل من را 
هم داشت. بنابراین از او خواستم همین اطالعات را از 

طریق ایمیل هم برای من ارسال کند.

بالفاصلــه ایمیلی دریافت کردم با همان توضیحات و 
چند فرم درخواست و فهرســتی از مدارک مربوطه. 
آن شــخص و همکارانش چند بــار دیگر هم تماس 
گرفتند برای پیگیری قضیــه، و توضیحاتی در مورد 
مدارک مورد نیاز ارائه دادنــد. )توضیح آنکه: از آنجا 
که اخیراً دوستان زیادی در اطرافم با داستانی مشابه 
- بعضاً از ســوی دانشگاههای دیگر - روبرو شده اند، 
تصمیم گرفتم این مطلب را بنویسم. شخصاً به مسائل 
آموزشی عالقمندم و به دلیل فعالیتهای دانشگاهی در 
قالب تدریس، مختصر اطالعاتی دارم که برای دیگران 

میتواند مفید واقع شود.(

با وجود پیگیری های زیاد، پاسخی به ایمیلها ندادم. 
چنــدی بعد با کمال تعجب ایمیــل دیگری دریافت 
کردم که نشــان میداد کلیه مدارک ارســالی من )!( 
بررســی شــده و پذیرش دوره مربوطه را گرفته ام و 
میتوانم ثبت نام کنم. بنابراین فهرست هزینه ها ارائه 
شــده بود )مجموعاً حدود هشت هزار دالر( و بعالوه 
یک فرم درخواست تخفیف بر اساس شرایط و سوابق. 
مجدداً هیچ جوابی ندادم، و همانطور که حدس میزدم 
چند روز بعد ایمیل دیگری دریافت کردم که نشــان 

از پذیرش درخواست تخفیف من )!( داشت و کاهش 
هزینه به حدود سه هزار دالر...

بیــن  و  معتبــــر  دانشگاه  دربـــــاره 
المللــی مدیســون هیلــز

همچون صدها مورد مشــابه دیگر، دانشگاهی به این 
نام حتی وجود خارجی هم ندارد! این دانشگاه تقلبی 
صرفاً یک وبسایت است که سعی کرده ظاهری مشابه 
یک دانشگاه واقعی داشته باشد. ضمناً خود را دارای 
مجوز فعالیت از وزارت آموزش عالی ایاالت متحده و 
همینطور دارای اعتبارنامه از مراکز شناخته شده بین 
المللی میداند و نام و مشــخصات آنها را در صفحات 
خود فهرست کرده است. همچنین فهرستی بلندباال 
از عضویت دانشگاه در مجامع معتبر بین المللی ارائه 
شده است. جالب آنکه حتی آدرس مشخصی در این 
سایت ذکر نشده و صرفاً به یــــک شمـــــاره تلفن 
رایگان )Toll Free( بســنده کرده اســت. همچنین 
تأکید فراوانی بر مسائل مالی و ارائه تخفیف و کمک 
هزینه تحصیلی در همــان صفحات اولیه وجود دارد 

که این روش با دانشگاههای واقعی تفاوت زیاد دارد.

بنابراین، بطور خالصه روش صدور مدرک در چنین 

دانشــگاهی به این صورت اســت که شما با مشاهده 
وبسایت و پیگیریهای تیم بازاریابی، مدارک مورد نیاز 
را برای دانشگاه میفرستید. دانشگاه بدون آنکه مدارک 
را حتی لمس کند، اعالم میکند که سوابق درخشان 
شما مورد تأیید قرار گرفته و همینطور شامل تخفیف 
هســتید. شــما هزینه صــدور مدرک را بــرای آنها 
میفرســتید، و آنها اسم شــما را روی یک تکه کاغذ 
بی ارزش شبیه به مدرک دانشگاهی چاپ میکنند و 
برایتان میفرســتند. بنابراین اگر صرفاً مدرک را برای 
دیوار خالی محل کارتان نیاز دارید، ارزشــمند است. 
البته میتوانید همان مدرک را با کامپیوتر شــخصی 
)مثاًل با فتوشــاپ( و یک چاپگر خانگی درست کنید 
تا در هزینه صرفه جویی شود. ولی اگر قرار است این 
مــدرک را به جایی ارائه دهید، بهتر اســت در مورد 

دانشگاه صادرکننده بیشتر تحقیق کنید.

جالب آنکه، تأکید بیشــتر چنین دانشــگاههایی )و 
در واقع بازار اصلی آنها(، خاورمیانه و آســیای شرقی 
)خصوصاً هند( است که احتماالً تقاضای باالیی برای 
دریافت مدارک غربی بدون توجه به اعتبار آنها وجود 
دارد. عدم آگاهی ساکنین این مناطق از قوانین غربی، 

تا حد زیادی راه را بر شکایت و پیگیری میبندد.

مـــدرک تحصیلـی بـــر اساس سوابـق 
کــاری

طبق قوانین بین المللی )تقریباً تمامی کشورها(، هیچ 
مؤسســه آموزشــی حق ارائه مدرک صرفاً بر اساس 
ســوابق غیرتحصیلی را ندارد )به جز در موارد بسیار 
خاص، مانند اعطای دکتــرای افتخاری به یک فعال 
حقوق بشر(. بنابراین هر مؤسسه یا دانشگاهی که ادعا 
کند صرفاً بر اساس ســوابق و نه گذراندن دوره های 
مشــخص اقدام به اعطای مدرک تحصیلی مینماید، 
به احتمال بســیار زیاد به دنبال کالهبرداری است. 

علمی کاربردی
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5 برخی دانشــگاهها در بعضی رشته های خاص )مانند 
مدیریت( میتوانند دروس مشخصی را با سوابق کاری 
متقاضی جایگزین کنند، ولــی این جایگزینی صرفاً 
برای دروس محدود و با شــرایط خاص است، نــــه 

کــل دوره تحصیل.

وبسـایت دانـشگـاه
کلیه دانشگاههای معتبر و مجاز جهان، دارای وبسایت 
با پســوند edu. )مخفف Education( و یا ac. )مخفف 
Academy که البته به دنباله آن پســوند ملی کشور 
ذکر میشــود، مانند ac.ir. برای ایران یا ac.ae. برای 
امارات( هستند. حتی اگر دانشگاهی آدرس دیگری را 
خریداری کرده باشــد، معموالً به همان آدرس اصلی 
تغییر مسیر میدهد. پس دانشگاهی که چنین آدرسی 
ندارد، نمیتواند معتبر باشد. دلیل این است که خرید 
دامنه های تجاری )مانند com. یا net.( برای همگان 
میســر اســت، در صورتیکه برای خرید دامنه های 
دانشــگاهی، نیاز به اثبات اعتبار و ارائه مدارک معتبر 

است.

از طرفی، معموالً وبســایت های تقلبی در چند سال 
اخیر ســاخته شــده اند. از طریق ابزارهای مشخص 
)WhoIs( میتوان به زمان ساخته شدن یک وبسایت 

پی برد. مثاًل وبسایت دانشگاه هاروارد در سال 1٩٨5 
و دانشگاه صنعتی شریف حدود سال 1٩٩5 ساخته 
شــده )یا حداقــل خریداری شــده(، در صورتی که 
وبسایت دانشگاه تقلبی مدیسون هیلز در سال 2013 
ساخته شده است. البته با توجه به ثبت دانشگاههای 
جدید، نمیتوان گفت که تاریخ خریداری یا ســاختن 
وبسایت، معیاری برای سنجش اعتبار دانشگاه هاست، 
ولی میتواند در کنار دیگر معیارها به این ســنجش 

کمک نماید.

اعتبارنامه دانشگاهی
باید دانست که در هر کشوری، صرفاً دولت از طریق 
وزارت آموزش عالی یا زیرمجموعه های مشــخصی 
از آن )مانند انجمن مؤسســات دانشگاهی در کانادا( 
حق اعطای اعتبارنامه دانشگاهی )Accreditation( به 
مؤسسات آموزشــی را دارد. در برخی شرایط خاص، 
برخی مؤسسات و مراکز معتبر نیز میتوانند اعتبارنامه 
های ثانویه به دیگر دانشگاهها اعطا کنند و به نحوی 
از اعتبــار خود برای باال بردن اعتبار دانشــگاه دیگر 

هزینه کنند. در آمریکا فقط شش مؤسسه حق دادن 
این اعتبار ثانویه را دارند. ولی بهرحال هر دانشــگاه 
جهت فعالیت حتماً باید اعتبارنامه رســمی از دولت 

متبوع خود داشته باشد.
 

اکثر دانشــگاههای تقلبی، ادعا میکننــد که دارای 
اعتبارنامه های بسیاری از مراکز معتبر جهان هستند 
و این مدارک را در وبســایت خود معرفی میکنند که 
ارزشی ندارد. جهت بررسی صحت اعتبارنامه، باید به 
مرجع صادرکننده آن رجوع کرد. مثاًل اگر دانشــگاه 
مدیســون هیلز ادعا میکند کــه دارای اعتبارنامه از 
 )CHEA( شورای اعتباربخشــی آموزش عالی آمریکا
میباشــد، باید به این شــورا مراجعه کرد و به دنبال 

دانشگاه مدیسون هیلز در فهرست این شورا بود.

اصـرار بر مسائل مالــی
اگرچه مسائل مالی برای هر دانشگاه بسیار مهم بوده 

و مشــخص بودن آن جزو ضوابــط اصلی پذیرش 
است )حتی در مورد دانشگاه های دولتی و ایالتی 
که بودجه دولتی دریافت میکنند(، اصرار بیش از 
حد و پررنگ جلوه دادن تخفیفهای ویژه، میتواند 
زنگ خطری باشــد برای تقلبی بودن دانشــگاه. 
فراموش نکنیم که هدف از تأســیس یک دانشگاه 
تقلبی، ســود مالی اســت نه آمــوزش؛ بنابراین 

طبیعی است اگر خواه نا خواه در البالی اطالعات 
دانشــگاهی به این مســأله بیش از حد پرداخته 
شــود. معموالً عناوینی مانند تخفیف کوتاه مدت، 
کمــک هزینه تحصیلی، تحصیــل ارزان و مقرون 
بصرفه و ... در گوشــه و کنار صفحات مختلف این 

میخورد. به چشم  دانشگاهها 
معمــوالً هزینــه تحصیل در دانشــگاههای معتبر 
گرداننــدگان  از  بســیاری  و  باالســت،  جهــان 
دانشــگاههای تقلبی از این فرصت استفاده کرده 
و ســعی در ترغیب مشــتریان با تکیه بر مســائل 
مالی می نمایند. برخی اوقات شدت این تأکید به 
حدی است که شــخص بازاریاب در تماس تلفنی 

اقدام به چانه زنی و تخفیف بیشــتر میکند!

اعتبار  از  اعتبـــار  بــی  گـــزارشهای 
دانشگــاه

به کمک اینترنت، بســیاری از این دانشــگاه های 
تقلبی سعی در ساختن اعتبار برای خود از طریق 
گزارشــهایی مینمایند کــه ظاهراً در وبســایتها 
و مجالت معتبر منتشــر میشــود، ولــی با اندکی 
دقت میتوان دریافت که چنین نیســت و گزارش 
مربوطه کاماًل بــی اعتبار اســت. نمونه آن مقاله 
ای در وبســایت CNN در مورد پیشرفتهای علمی 
و آموزشی در دانشگاه مدیســون هیلز است! این 
مقاله سراسر تبلیغاتی، ظاهراً در روزنامه معتبری 
به چاپ رســیده، ولی نه در بخــش اخبار معتبر، 
بلکــه در بخش گزارشــهای مردمــی )معروف به 
iReport( کــه CNN بــه صراحت اعــالم میکند 
مطالــب آن را تأییــد نمیکند و صرفــاً به جهت 
تشویق شــهروندان به حرفه خبرنگاری و روزنامه 

نگاری، اقدام به انتشــار مطالب آنها مینماید.
 

آنکه... خالصه 
در کنار همه معیارهای فوق، روشهای دیگری نیز 
جهت ســنجش اعتبار یک دانشگاه وجود دارد از 
جمله آمارهای رســمی از فارغ التحصیالن، رتبه 
دانشــگاهی، گزارشــهای معتبر و ... اما همنطور 
که دیده میشــود، اعتبارنامه رسمی دانشگاه تنها 
مــدرک قابل اعتماد جهت بررســی صحت ادعای 

چنین مؤسساتی است. دیگر معیارهای بیان شده 
میتواند در صورت عدم دسترســی به منابع معتبر 
برای بررسی اعتبارنامه، شــما را تا حد زیادی به 
جواب نزدیک نماید. بنابراین در صورتی که شــما 
هم مانند من چنین دعوتنامه ای دریافت کردید، 
قبل از هر اقدامی، صحت و ســقم ادعاهای مطرح 

را بسنجید... شده 
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1-فقدان نظام هاي جامع و اخالقي

فقدان نظام هاي جامع و اخالقي در زمینه هاي مختلف 
نظیر جذب و استخدام، پرداخت حقوق و مزایا و پاداش 
و تشــویق، انتصاب و ارتقاء، اطالع رســاني، نظارت و 
ارزیابي از جمله موانع رشد اخالقي در سازمان هاست. 
نظام مند کردن همه امور مانع رفتارهاي سلیقه اي و 
موردي و وجود آئین نامه هاي پراکنده مي شود. صرف 
وجود قانون و آئین نامه  در افزایش پیش بیني پذیري، 
که عامل مهم اعتمادسازي و موفقیت سازمان است، 
کافي نیست بلکه نظام مند ســاختن سبب مي شود 
قانون  چنان تقویت شــوند که امکان دور زدن قانون 
کاهــش یابد.مدیري که مي گوید: هــر امري را ازمن 
بپرســید تا به صــورت موردي بگویم کــه چه باید 
بکنید اخالقا حق پرســش "چرا چنین کردي" را از 
زیردستان خود ندارد. اما مدیري که مي گوید براساس 
نظام جامع مربوط به حوزه عملیاتي خود اقدام کنید 
مي تواند از آنها بپرســد: چرا چنین کردي. نظام مند 
سازي سازمان و تعبیه نظام هاي جامع در همه شئون، 
عالوه بر آنکه نرخ پیش بیني پذیري سازمان را افزایش 
مي دهد، اعتماد راسخ، پایدار و فراگیر محیط به بنگاه 

را ایجاد مي کند.  

2-فقدان انگیزش
نظریه انگیزشـ   بهداشــت میتزبرگ: در این نظریه، 
تنها نیازهاي مربوط به عزت نفس و خودشــکوفائي 
در سلسله مراتب نیازهاي مازلو مانند درگیري کاري، 
موفقیت، شناخته شدن، مسئولیت، پیشرفت و رشد، 
منابع مستقیم انگیزش شمرده مي شوند. اینها عوامل 
برانگیزاننده هستند، اما نیازهاي سطح پایین مثل بقاء 
و ایمني و حقوق، عوامل نگهداري شــمرده مي شوند 
که تنها در صورتي که نباشد ناراضي کننده است اما 

بودشان در انگیزش دخالتي ندارد.

تاکید سازمان بر عوامل بیروني انگیزه بسیار زیان بار 
است زیرا عوامل بیروني )مانند پاداش هاي مستمر( در 
نقطه اي از اثر مي افتند. اما انگیزه هاي دروني همواره 
موثر هستند. به تعبیر اسپینوزا: انگیزه بیروني معلول 
محرک هاي بیروني اســت اما انگیــزه دروني حاصل 
بصیرت دروني اســت. مولوي،  تفاوت دینداري با دو 
انگیزه دروني و بیروني را چنین ترسیم کرده است:آن 
گدا گوید خدا از بهرنان متقي گوید خدا از عین جان

3-فقدان نگرش راهبردي به اخالق حرفه اي
اخالق حرفه اي در نگرش راهبردي، مسئولیت پذیري 
ســازمان در قبال حقوق همه عناصــر محیطي اعم 
از داخلي و خارجي اســت که نقشــي راهبردي در 

موفقیت معطوف به آینده ســازمان دارد. نگرش غیر 
راهبردي، تصوري ناقص، نارســا و حداقل گرایانه از 
اخالق حرفه اي اســت که جامعیت را از آن مي ستاند 
و آن را به ســطح مســئولیت اخالقي فرد در شغل 
پایین مي آورد. در این صورت رویکرد مدیریت منابع 
انساني به اخالق حرفه اي، جایگزین رویکرد راهبردي 

مي شود.

فرافکني
دانش آمــوزي که وقتي نمره خوب مي گیرد مي گوید 
خــودم نمره خــوب گرفتم و وقتي نمــره نامطلوب 
مي گیرد مي گویــد معلم به من نمره بــد داد دچار 
فرافکني شده است. این حالت، پارادکس "من به شرط 
او" را پدید مي آورد، در این حالت شخص یا سازمان، 
اخالقي بودن خود را منوط و مشروط بر اخالقي بودن 
دیگران یا دیگر سازمان ها مي کند. مي توان حدس زد 
که با چنین نگرشــي، هیچ اقــدام مطلوب و موثري 
صورت نخواهد گرفت. نباید مسئولیت هاي اخالقي را 
متوقف بر اخالقي بودن دیگران کرد. مشــتریان حتي 
اگر خود اخالقي نباشــند انتظار دارند که سازمان با 
آنها برخورد اخالقي داشته باشد. بنابراین هر فرد و هر 
ســازماني باید تغییر و تحول و اخالقي بودن را خود 
آغاز کند. درد و دارو را هر دو در خود بجوید: دوائک 

فیه و دائک منک

تحویلي نگري
تحویلي نگري را بزرگترین بیماري شناختي دانسته اند 
کــه همه آحاد مردم و بویژه پژوهشــگران و مدیران 
به آن دچار مي شــوند. تحویلي نگري عمده ترین مانع 
رشــد اخالقي سازمان هاست. مهندسي که به سمت 
مدیرعامل یک شــرکت برگزیده مي شــود اگر از دام 
تحویلي نگري نرهد، براســاس سابقه و عالقه درسي 
و تحصیلي خود، مثال بــه فناوري تاکید مي کند و با 
نگرش یک بعدي، تنها واحدهاي خاصي از سازمان را 
مي بینند و به آن ها توجه مي کنند و از ســایر واحدها 
غفلــت مي ورزد. تحویلي نگري نگــرش یک بعدي و 
تحویل و تقلیل یک پدیده چند وجهي و چند ضلعي 
به یک وجه یا ضلع آن و تحویل یک شکل به جزئي از 
آن و تحویل یک پدیدار به مقطعي از تاریخ آن است. 
موالنا در داســتان معروف فیل و مردمان در تاریکي، 
بخوبي جز، نگري و عاجز ماندن از شــناخت کلي و 
درست فیل را به تصویر کشیده است. تحویلي نگري 
در ســازمان باعث رشد ســرطاني یک جنبه و یک 
ضلــع و رکود دیگر جنبه ها و اضالع مي شــود. بویژه 
اگر کساني که بر کرسي هاي تصمیم گیري راهبردي 
سازمان تکیه زده اند چنین نگرشي داشته باشند وضع 
بسیار خطرناک خواهد شد. از آنجا که تحویلي نگري 

 موانع رشد اخالق حرفه اي در بنگاه ها
زهرا مهدوی

مدیریت
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مانع دیدن جامع مشکالت مي شود، مهارت تشخیص 
و حل مســئله را دچار انحراف مي کند. داشتن تفکر 
تحویلي نگــري باعث تصمیم ســازي و تصمیم گیري 
غیراخالقي در حل مشکالت اخالقي سازمان مي شود.
راه درمان تحویلي نگري، ترویج الگوهاي میان رشته اي 
براي کشــف و حل مســائل و افزایش مهارت تفکر 
سیستمي است. نداشتن مهارت تفکر سیستمي خطر 
تحویلي نگري را افزایش مي دهد. عالوه بر آن انتصاب 
استراتژیست ها، و نه کساني که نگرش عملیاتي دارند،  
به ســمت هاي راهبردي مي تواند در کم رنگ  شدن 

تفکر تحویلي نگري موثر باشد.

مشتري مداري ابزار انگار و نه اصیل
مشتري مداري  ابزار انگار یعني نگاه کردن به مشتري 
به عنوان ابزار سود. چنین نگاهي نوعي تحویلي نگري 
است که مشتري را تا سطح یک ابزار پایین مي آورد. 
با این نگرش، اگر ســودي در کار نباشــد یا احتمال 
زیاني متصور باشد، بنگاه نیز خود را ملزم به پاي بندي 
به حقوق مشــتري نمي داند، در حالي که در مشتري 
مداري اصیل، مشتري از حقوق اصیل برخوردار است 
که رعایت آنها در گرو سود و زیان شرکت نیست. در 
این  حالت مشتري مداري انگیزه دروني دارد و منوط 
به هیچ چشم داشتني نیست؛  مانند احترام والدین به 

فرزند یک طرفه است.

بالتکلیفي یا تعارضات اخالقي
پیچیده ترین وضعیــت بالتکلفیي اخالقي، تعارضات 
اخالقي اســت، یعني وضعیتي که فرد یا ســازمان با 
دو راهه اي مواجه مي شــود و راه ســومي نمي یابد و 
هر دو راه نیز غیراخالقي اند. بنابراین تعارض اخالقي 
عبارت اســت از رفتاري که انجام آن از جهتي اخالقا 
زشــت و ترک آن از جهت دیگر نارواست. افشاي راز 
زشت است اما اگر رازداري متضمن خیانت به وظیفه 
ســازماني باشد نیز نارواســت. بدین ترتیب اگر فرد 
راست بگوید باید رازي را افشا کند، افشاي راز خالف 
قانون اســت. اگر رازداري کند باید حقیقت را کتمان 
کنــد، کتمان حقیقت نیز عملي غیراخالقي اســت.

تعارضات اخالقي دوگونه است:

- 1تعارضات در اصول اخالقي
2- تعارضات در مسئولیت هاي اجتماعي.

تعــارض در اصــول اخالقي مانند تعــارض در اصل 
صداقــت و اصل رازداري. حــل غلط چنین تعارضي 
اســتفاده از دروغ مصلحت آمیز اســت کــه یکي از 
عوامل ترویج درغگویي در فرهنگ سازماني به شمار 
مي آیداما تعارض اخالقي در حرفه غالبا تعارض بین 
مسئولیت هاســت: تعارض مدیر موفــق بودن و پدر 
موفق بودن، تعارض مســئولیت ســازماني و وظیفه 
خانوادگي، تعدیــل نیروي انســاني. پرداخت هدیه 
)رشــوه( براي ترخیص کاال از گمرکد. اما ساده ترین 
راه حل که گزیده مي شود استفاده از قاعده دفع افسد 
به فاسد است، یعني فاسد و بد را انتخاب مي کنیم تا 
از افســد و بدتر مصون باشیم، در حالي که این اصل 

ظاهر الصالح بسیار فسادانگیز است:

کـــز ضرورت هست مرداري مباح
بس فسادي کز ضرورت شد صالح

با استفاده از این فرمول است که مي گوئیم: مقداري 
رشوه بده تا مانع ضرر فراواني بر بنگاه شوي! راهي را 
انتخاب کن که هزینه اخالقي )فساد( کمتري دارد! در 
حالي که یکي از آثار فرهنگي این اصل در سازمان و 

اجتماع رواج دروغ مصلحت آمیز است. 

فرد مي گوید: راست بگویم یا دروغ؟  اگر دروغ بگویم 
بد است اما اگر راست بگویم مفاسد فراواني به وجود 
خواهد آمد. بنابراین: دروغ مصلحت آمیز به از راست 
فتنه انگیز. صورت منطقي استدالل درست است اما 
در واقعیت اجتماعي فسادانگیز است.    ما در نگرش 
ســنتي خود به معضالت اخالقــي فضیلت محور و 
یا ارزش مدار هســتیم نه مســئله محور. رویکرد ما 
فضیلت گرایانه است نه کارآمدي. باید توجه داشت 
که اوال همواره افســد و فاســد نداریم و گاه این دو 
امر هماورد هســتند و تفکیک میان آنها و انتخاب 
افســد مشکل است. ثانیا اســتفاده از این قاعده دم 
دستي چشم انســان را بر جستن راه سوم مي بندد. 
جستجو از راه هاي سوم در همه موقعیت ها مي تواند 
رهیافت مهم در مواجهه با تعارضات اخالقي باشــد. 
تعارض به خودي خود مانع نیســت بلکه فرصت و 
بستر رشد است. ناتواني در مدیریت تعارض مشکل 

آفرین است.

ما در بیشتر تعارضات اخالقي دچار بن بست موهوم 
"یا" شده ایم. این نگاه، خود نوعي تحویلي نگري است. 
در تعدیل نیروي انساني فکر مي کنیم راه حل منحصر 
اســت به یا اخــراج نیروهاي مازاد یا ضرر شــرکت، 
در مورد دیگر یا باید راســت گفت یا راز نگهداشت. 
دنبال راه ســوم نمي رویم در حالي  که مدیریت، هنر 
جســتجوي راه ســوم در مواجهه با بن بست موهوم 
اســت. باید ابعاد تعارض را تحلیل کــرد، تمامي راه 
حل هاي سوم را یافت، آنها را از نظر مطلوبیت بررسي 
و وزن دهــي کــرد، راه حل هاي مطلــوب را آزمود و 

مطلوب ترین آنها را انتخاب کرد.

موانع فیزیکي و رواني محیط کار
هنگامي که نور و گرما و ســرما و ارگونومي صندلي 
و رایانه مثال یک تحویلدار بانک مناســب نیســت، 
چگونــه مي توان انتظار داشــت که تقاضاي شــمار 
فراوان مشــتریان را پاســخ گوید. اعمال فشــارهاي 
رواني از فشارهاي فیزیکي تاثیر منفي بیشتري دارد. 
تغییر ســمت مسئولین و تبعات ناشي از آن به دلیل 
خود محــوري و نه برنامه محــوري، نمونه اي از این 
فشارهاست. تعارض صف و ستاد و یا مدیران سطوح 

پایین و مدیران ارشد نمونه دیگري است.

فقدان مهارت تصمیم گیري
مدیریــت هنــر تصمیم گیــري اســت. ضعف در 
تصمیم گیــري باعث بــروز رفتــار غیراخالقي در 
ســازمان مي شــود. تصمیم گیري فرآیندي اســت 
محصول الگوهاي مواجهه با مشکل، تبدیل مشکل 
به مســئله و حل اثربخش مســئله. تصمیم گیري 
اخالقي به شــش اصل وفادار است: اعتماد، کرامت 
به  پاي بندي  انصاف،  انســاني، مســئولیت پذیري، 
منــش شــهروندي و مراقبت و توجه نســبت به 
دیگــران. تصمیم اخالقي تصمیمي عقالیي اســت 
"مطلقا صحیح"نیســت،  چون تصمیــم اخالقــي 
زیرا در عمل ممکن نیســت. عقالیــي بودن یعني 
نســبي بــودن و هیجاني بودن.فرهنگ ســازماني 
ضعیــف، الگوي مدیریــت غیرمشــارکتي، فقدان 
نگرش سیســتمي و هوش هیجانــي و مهارت هاي 
تشــخیص و حل مســئله و فقر اطالعاتي و تحلیل 
و شــتابزدگي، همگي از موانــع تصمیم گیري هاي 

اخالقي در سازمان است.
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هفته نامه، ماه نامه، فصلنامه، سالنامه
 و دیگر هيچ...

محمود بشاش

با توجه به جدید بودن موضوعات مرتبط با بازاریابی 
دیجیتالی )Digital Marketing( و آشــنایی کمی که 
معموال مدیــران و صاحبان کســب و کارها با این 
مقوله دارند، من در جلســاتی که با مخاطبین خود 
دارم، نقش های مختلفی را ایفا می کنم که یکی از 
آنها، ارائه مشــاوره و پاسخ به سوال های آنها است. 
معموال مخاطب قبل از اینکه بتواند نیاز اصلی خود 
را به من بگوید، ســوال های متعددی در ذهن خود 
دارد که تا پاســخ آنها را نداند، نخواهد توانســت با 
خدماتی که من می توانم به او ارائه کنم و ارزشــی 
که بازاریابی دیجیتالی به کســب و کار او اضافه می 
کند، رابطه منطقی برقرار کند. هرچه دانش مخاطب 
من بیشتر باشــد، تعریف و ارائه خدمت به او راحت 

تر خواهد بود.

در میان این جلســات مشــاوره که البته بسیاری از 
آنها هم به عقد قرارداد منتج نخواهد شد، سوال های 
بســیار متعدد و متنوعی مطرح می شــود که برای 
خود من هم جالب هســت و ممکن هســت پاسخ 
خیلی از این سوال ها را هم در همان لحظه ندانم و 

نیاز به بررســی بیشتر باشد. هر کدام از این جلسات 
هم برای من و هم برای مخاطب من مثل یک کالس 

آموزشی است.
یکی از مهم ترین سوال هایی که به طور مستقیم یا 
غیر مســتقیم مطرح می شود ولی در واقع در ذهن 
همه سوال کننده ها یک مشکل واحد شکل گرفته 
که به صورت های مختلفی پرســیده می شود این 
هســت که چرا مــا از تبلیغات محیطــی خود مثل 
تبلیغــات در مجالت و روزنامه هــا، نتیجه رضایت 
بخشی نمی گیریم؟ و چرا این عدم بازخورد مناسب 

از تبلیغات ما، هر روز هم بدتر می شود!

ایــن مخاطبین ایــن گونه مطرح مــی کنند که تا 
مدتی قبل، هر زمان کــــه ما تبلیغی در یک مجله 
چاپ می کردیم، تمــاس های متعددی با ما برقرار 
می شــد و اصطالحا، زنگ خور تبلیغاتی ما از فالن 
مجله خیلی خوب بود. ولی اخیرا، هیچ تمــــاس و 
یا تمـاس های بسیار محدودی از تبلیغات چاپی ما، 

برقرار می شود. دلیل چیست؟
این مخاطبین دلیل این مشکل را دقیقا نمی دانند. 

البته شــاید تعطیالت تابســتانی، فرا رســیدن ماه 
رمضان و موارد مقطعی شبیه این ها در این موضوع 
موثر باشــد ولی بررسی ها نشــان می دهد که این 
موارد، خیلی هم در این پدیده موثر نیستند و حتی 
برخی از کســب و کارها اتفاقا در این زمان ها، رونق 

بیشتری هم دارند.

برای اینکه بتوانیم برای این ســوال، پاســخ و دلیل 
مناســبی پیدا کنیــم، از چند جنبه مــی توانیم به 

موضوع نگاه کنیم. 

اول، بررســی روند حرکتی و تکامل رسانه ها 
در جهان

 
دوم، بررسی رفتار و نیازهای جدید مخاطبین 

خود

سوم هم از زاویه نوع عملکرد و نگاه خودمان 
به عنوان صاحب یک کســب و کار به موضوع 

تبلیغات

دیجیتال مارکتینگ 
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هر کدام از ایــن زاویه های نگاه بــه موضوع، ما را 
به نتایج جالب و متفاوتی خواهد رســاند. من سعی 
کرده ام همه موارد فوق را در این مقاله مورد بررسی 

قرار دهم.

آنچه مســلم است، رســانه ها در جهان، با پیدایش 
فناوری های جدیــد و مخصوصا امکانات در فضای 
آنالین، در حال حرکت به ســمت دیجیتالی شدن 
بیشتر هستند. یعنی اینکه، ابزار و روش ها و فناوری 
هــای پیش روی ما، از فضاهای چاپی و غیر آنالین، 
به فضای آنالین نزدیک تر خواهند بود. این موضوع 
جدیدی نیســت و همین حاال که شــما دارید این 
مطلــب را بر روی یک محیــط کاغذی می خوانید، 
شــاید میلیون ها مطلب دیگر در همین چند ثانیه، 
در فضای آنالین تولید و منتشر شده باشد که همه 
آنها از طریق اینترنت در دسترس شما برای مطالعه 
است. حتی همین نشریه چاپی هم تماما به صورت 
دیجیتال و در وب ســایت شورا برای مطالعه آنالین 

قرار دارد.

به وضوح شــاهد هســتیم که نه تنها اندازه و حجم 
مطالب رســانه هــای چاپی مخصوصــا مجالت و 
روزنـامه ها کاهش یافته و یا حتی دوره زمانی چاپ 
آنها، بیشتر شــده، بلکه تعداد کسانی که این روزها 
روزنامه یا مجله ای در دست داشته باشند و در حال 
خواندن آن باشند هم، کمیاب و در برخی جوامع نا 
یاب شــده است. خوب کامال مشخص است که یک 
روزنامه یا مجله، به عنوان یک بنگاه اقتصادی، حتما 
ضرر و زیان های زیادی را متحمل خواهد شد وقتی 

کسی پیدا نشود که مطالبش را بخواند!

در این میان، رســانه های کوچکــی که تعداد تیراژ 
چاپ آنها اندک اســت، ممکن هست خیلی از نظر 

مالی دچار مشکل نشوند ولی حتما از نظر اعتباری و 
ایدئولوژیکی، با چالش های شدیدی مواجه خواهند 
شــد که فلسفه وجودی آنها را زیر سوال ببرد. تصور 
اینکه تعــدادی افــراد فرهیخته به عنــوان هیئت 
تحریریه یک رســانه چاپی، ساعت ها وقت بگذارند 
و تالش کنند تا چیزی را تولید نمایند که کسی آن 
را نخواهد خواند، تصور بسیار تاسف برانگیزی است. 
لذا همیشه هم مشکالت اقتصادی عامل تغییر رویه 
رســانه های چاپی و فشــار بر آنها جهت هماهنگی 
با روند جهانی نیســت و چه بسا فشارهای ماهیتی، 
بر این روند و حرکت مهاجرتی آنها، تاثیر بیشــتری 

داشته باشد.

هرچند که این روند یعنی گذار از رسانه های چاپی 
و غیر آنالین به فضای آنالین، کند حرکت می کند 
ولی به صورت بســیار موثر و نفوذی، عمل می کند. 
مثل خزنده ای که وارد تمامی ابعاد زندگی و کاری 
ما می شــود، آرام ولی عمیق و تاثیر گذار. به همین 
لحاظ، اگر صاحبان کسب و کارها سعی در شناخت 
و هماهنگــی با این حرکت نکننــد، زمانی به خود 

خواهند آمد که ممکن است کمی دیر شده باشد.

با بررسی آماری که در این زمینه منتشر شده، سهم 
رســانه های مختلف در تبلیغات از ســال 2011 تا 
2015 بررسی شده است و این آمار به خوبی نشان 

می دهد که حرکت به چه سمتی است.

در این آمار کامال مشهود است که سهم تبلیغات در 
همه رسانه ها، مخصوصا رسانه های چاپی، در حال 
کاهش و ســهم اینترنت در حال افزایش است. البته 
ســهم تلویزیون تقریبا ثابت خواهد ماند. با بررسی 
ردیــف مربوط به مجالت هم، عالوه بر کاهش، نکته 
دیگری هم دیده می شــود و آن اصوال سهم بسیار 

ناچیز آن در تبلیغات اســت. من خودم هم تا زمانی 
کــه این آمــار را ندیده بودم به ایــن موضوع واقف 
نبودم. این دقیقا خالف مسیر حرکتی مدیران کسب 
و کارهــا مخصوصا در امارات اســت. یعنی معموال 
اولین رســانه ای کــه به ذهن مدیــران و صاحبان 
کســب و کارها برای تبلیغ محصوالت و خدمات در 
امارات می رسد، مجالت چاپی هستند. هرچند من 
بــرای این موضوع دلیل خاصی را مد نظر دارم و آن 
هم این است که مدیران و صاحبان کسب و کارهای 
ایرانی، معموال به دنبال رسانه های فارسی زبان برای 
تبلیغ هستند که در امارات، تا چندی قبل، فقط دو 
ســه مجله چاپی فارسی زبان و اخیرا هم یک رادیو 

فارسی زبان را می توان یافت.

با این حال، حرکت و ســهم رسانه های مختلف در 
تبلیغات، بر اساس آمار، کامال مشهود است و نیازی 
به ارائه دلیل و برهان بیشــتر نیست. این ما هستیم 

که باید خود را با این حرکت، هماهنگ کنیم.

آمار دیگری هم که بررسی آن خالی از لطف نیست، 
نشان دهنده نقش شبکه های اجتماعی در این مسیر 
حرکتی است و میزان رشد شبکه های مختلف بین 

سال های 200٦ تا 2012 را نشان می دهد.

حال اگر به ســوال اول که از طرف صاحبان کسب و 
کارها در امارات مطرح می شــود برگردیم، دلیل اول 
در کاهش بازخور کســب و کارها از تبلیغات چاپی در 
مجالت )مخصوصا مجالت ایرانی( کامال واضح است و 
روند حرکتی در جهان هم همین موضوع را تایید می 
کند که زمان آن رسیده تا در استراتژی های بازاریابی 
محصوالت و خدمات خود بازنگری جدی کنیم. مجالت 
فارسی زبان در امارات آنقدر الغر و بی محتوا شده اند 

که دل هر بیننده ای را به رحم می آورد!
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نکته دوم در بررسی ما، مربوط به دیدگاه مخاطبین 
ما اســت و اینکه آیا در نگرش مخاطبین ما تغییری 
ایجاد شــده است که نتیجه آن، کاهش تاثیرگذاری 

تبلیغات ما در مجالت چاپی شده است؟

من برای ایــن موضوع، یک تحلیـــل منطقی ارائه 
می دهم که البته تحلیل شــخصی من از این پدیده 
هســت و بر اســاس اعتقادی که به تاثیر و اهمیت 
رســانه های آنالین بر موفقیت کسب و کارها دارم، 
شــکل گرفته است و ممکن هســت نقدهایی بر آن 
صادق باشــد. ولی به عنوان یکــی از چندین گزینه 
بر روی میز فرماندهی کسب و کارهــــا، قابل تامل 

می تواند باشد.

بیایید روند رفتاری یکی از مخاطبین شما را بررسی 
کنیم. مخاطب شــما که نیازمند خدمات شما است 
و در امــارات زندگی میکند، مجله فارســی زبانی را 
در زمان صرف نهار از یکی از رســتوران های ایرانی 
برداشــته و شــب در خانه خود بــا آرامش در حال 
مشاهده تلویزیون و ورق زدن مجله است. او در زمان 
خواندن مجله )البته اگر مطالب جدید در آن باشــد 
و همه آنها را قبال از طریق ایمیل و یا در وب سایت 
های دیگر ندیده باشد( به صفحات تبلیغی می رسد 
که در ال به الی مطالــب مختلف قرار گرفته اند. یا 

بر عکس، مطالب محــدودی، در ال به الی تبلیغات 
متعدد قرارگرفته اند. مخاطب شما به تبلیغ شرکت 
شما می رسد و می بیند که شما خدمات یا محصول 
مورد نیاز او را ارائه می کنید. فورا گوشــی تلفن را 
بر می دارد و با هیجان و شــور وصــف نا پذیری با 
شــما تماس می گیرد و درخواست اطالعات بیشتر 

می کند.

صبر کنید، فکر کنم یک جای این داســتان اشکال 
دارد چون اگر این داســتان واقعیت داشت، کال این 
مقاله و مبنای فکری نوشــتن در این مورد، بیهوده 
می بود. در واقع، اگر این داســتان واقعی بود، شما 
هیچوقت از کم شــدن تاثیر تبلیغــات چاپی خود، 
شــکایت نمی کردید و همه چیز بســیار عالی و رو 
به راه بود. در واقع این داســتان مربوط به ســال ها 
قبل است و خیلی قدیمی و کهنه شده. حال بیایید 
بینیم اشکال این داستان در کجاست و نسخه جدید 

آن چیست.

برگردیم به خانه مخاطب شــما. اول اینکه وقتی او 
تبلیغ خدمات یا محصوالت شما را می بیند، به هیچ 
وجه ذوق زده نمی شود چون در همان صفحه مقابل، 
باالی تبلیغ شما، در زیر تبلیغ شما و در صفحه بعد 
هم دقیقا تبلیغاتی مشابه تبلیغ شما وجود دارد که 

همان محصول و خدمت را ارائه می کنند تازه خیلی 
هــم بهتر و ارزان تر از شــما! همه این تبلیغات هم 
از شــعارهای نخ نمایی مثــل بهترین، اولین، بزرگ 
ترین و ســایر صفاتی که در علــم بازاریابی به آنها 
 Gobbledygook مــی گوینــد، اســتفاده کرده اند.

پــس، این مخاطــب قبل از اینکه گوشــی تلفن را 
بردارد و با شــما تماس بگیرد، تبلیغات رقبای شما 
را هم بررســی خواهد کرد و این یعنی یک وقفه در 
تصمیم گیری در برقراری تماس. البته شاید بگویید 
که وجــود تبلیغات رقبای ما در کنــار تبلیغات ما، 
چیز جدیدی نیســت و همیشــه این موضوع وجود 
داشته و این نمی تواند دلیل اصلی کاهش اثر گذاری 
تبلیغات ما باشد. من هم با این موضوع موافق هستم 
ولی این نکته شاید به شــما کمک کند که حداقل 
در طراحی تبلیغات خود، روشی را پیش بگیرید که 
در میان همه تبلیغات مشابه رقبای شما، خودنمایی 
کند )Stand Out(. متاســفانه مدیران کسب و کارها 
حتی حاضر نیســتند کمی پول برای طرح تبلیغاتی 
خود خرج کنند و فــردی که در تیم طراحی مجله 
اصطالحا بــه عنوان "صفحــه بند" فعالیــت دارد، 
طراحــی تبلیغاتی ما را هم انجـــام می دهد و این 
یعنی سهل انگاری مدیران عزیز ما در این امر بسیار 

مهم و حیاتی برای کسب و کارشان.

دیجیتال مارکتینگ 
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5 از این موضوع حاشــیه ای بگذریم. برگردیم به خانه 
مخاطب شــما. ببینیــم دلیل اینکه به شــما زنگ 
نمیزنــد چیســت! فراموش نکنیم کــه داریم رفتار 
مخاطب شما را تحلیل می کنیم که در انتها نتیجه 
بگیریم که دلیل کم شدن "زنگ خور" تبلیغات شما 

در مجالت چیست.

مخاطب شما که با بی حوصولگی دارد چندین تبلیغ 
بسیار مشابه که همان خدمات و محصوالت را ارائه 
می کنند و تبلیغات و طراحی بسیار مشابهی دارند 
)چون توســط همان "صفحه بنــد" در تیم اجرایی 
مجله تهیه شــده اند(، را بررســی می کند. از یکی 
دو تای آنها بیشتـــــر خوشــش می آید و تصمیم 

می گیرد که....

خیر، خوشــحال نشــوید...هنوز تصمیمی ندارد که 
گوشــی تلفن را بردارد و به همــه آنها زنگ بزند! او 
می داند که اگر به همه این شــرکت ها زنگ بزند، 
حتما شــماره تماس او را بــرای تماس های بعدی 
تبلیغاتی، ثبت خواهند کرد و آســایش زندگی او را 
مختل خواهند نمود! ضمن اینکه، این مخاطب شما 
خیلی حســاس است و کیفیت خدمات برایش مهم 
اســت. او می خواهد در مورد شما و محصوالت شما 
بیشــتر بداند و می خواهد بداند چند سال است که 
فعالیــت دارید، نمایندگی کدام محصوالت را دارید، 
مدیر شرکت کیست و حتی می خواهد تصویر او را 
ببینید. او می خواهد بداند چرا باید به شــما اعتماد 

کند و زحمت بکشد و به شما زنگ بزند.

بله می دانم که شما هم کمی عصبانی شده اید چون 
این همــه اطالعات را که نمی توانید در یک صفحه 

تبلیغی در اختیار این مخاطب خود قرار دهید!

خوب، این مخاطب شــما کــه گفتیم در خانه روی 
مبل راحتی خود نشسته و در حال دیدن تلویزیون 
اســت، عالوه بر دســتگاه کنتــرل تلویزیون، یک 
دستگاه جالب دیگر هم در فاصله کمتر از ٦0 سانتی 
متری خود دارد و آن دستگاه چیزی نیست جز یک 
موبایل هوشمند )Smart Phone, like iPhone( و یا 
یک تبلت )Tablet, like iPad( که با ســرعت خیلی 

خوبی هم به اینترنت اتصال دارد.

حــــــاال روند عملکرد این مخاطلب ما تغییر می 
کند. او برای کســب اطالعات بیشتر و پاسخ به همه 
ســوال هایی که قبل از تماس با شما باید پاسخ آنها 
را بداند، وارد وب ســایت شــرکت شما خواهد شد 
یعنــی همان جایی که انتظار دارد پاســخ هایش را 

پیدا کند.
در واقع، یک  مانع یا یک گام، از زمان دیده شــدن 
تبلیغات چاپی شما تا زمان برقراری تماس مخاطب 
با شــما، اضافه شده اســت که این موضوع، با روند 
ســریع فناوری های آنالین، امکان دسترسی ساده 
و سریع به اینترنت، افزایش دانـــــــایی مخاطب و 
سخت شــدن جلب اعتماد او در یک صفحه تبلیغ 

چاپی، همه دســت به دست هم داده اند تا این مانع 
جدید بوجود بیاید.

این جاســت کــه نقطه ضعف اکثر کســب و کارها 
کامــال خود نمایــی می کند. از کســب و کارهایی 
که اصال وب ســایت ندارند، تا آنهایی که وب سایت 
دارند ولی در حال ســاخت است، آنهایی که مطالب 
وب سایتشان بسیار قدیمی اســت، آنهایی که وب 
سایتشان در دستگاه های موبایل قابل دیدن نیست، 
همــه و همه در این مرحله از روند رفتاری مخاطب 

خود، گیر خواهند کرد.

چگونه مخاطب شــما می تواند به شما اعتماد کند 
وقتی که نمی تواند اطالعات کافی از کســب و کار 
شما بدست بیاورد؟ قطعا خیلی مشکل است که در 
بین انبوهی از تبلیغات که همگی هم خود را بهترین 
و اولین و بزرگ ترین در کسب و کار خود می دانند 
و شعارهای بسیاری هم در تایید خود سر می دهند،  

یکی را انتخاب کند؟

امروزه، مخاطبین شــما، به دنبال اطالعات به روز و 
کامل از شــما و محصوالت و خدمات شما هستند. 
آنها می خواهند بدانند ســایرین که از خدمات شما 
استفاده کرده اند، نظرشــان در مورد شما چیست. 
آنها حتما دوســت دارند تا شــما را در فیســبوک 
ببیننــد. آنها خیلی بیــش از مطالب تکراری که در 
تبلیغات شــما دیده اند، توقع دارند و تنها ابزار شما 
در قانع کردن آنها، نه فقط وب ســایت شــما بلکه 
تمامی دارایی شما در فضای آنالین است. البته این 
نکته نیاز به بررسی و موشکافی بیشتری دارد که در 
این مقاله جای آن نیســت ولی این را در نظر داشته 
باشــید که امروزه، داشتن یک وب سایت هم حتی 
دیگر کافی نیســت و مخاطبین از شما خیلی بیشتر 

از اینها توقع دارند.

شما خودتان امروز وب سایت شرکت خود را ببینید 
و خود را جای مخاطب خــود قرار دهید. آیا حاضر 
هستید گوشــی تلفن را بردارید و با شرکتی که در 

حال دیدن وب سایتش هستید، تماس بگیرید؟
این تحلیل، می تواند کمی به شــما کمک کند که 
یکی از دالیلی که غیر مستقیم در کاهش اثرگذاری 
تبلیغات محیطی و چاپی شما بسیار تاثیر گذار است 
را شناســایی کرده باشــید و در جهت رفع مشکل، 

برنامه ریزی کنید.
البتــه این فقط یکی از تحلیل هایی اســت که می 
تواند مورد بررسی قرار بگیرد ولی به نظر من، اینکه 
قبول کنیم مخاطب مــا در دنیایی زندگی می کند 
که ممکن اســت با دنیای فکری ما بســیار متفاوت 
باشــد و اینکه بتوانیم وارد دنیای فکری او بشــویم 
و در جهت رفع پرســش هــای او و جلب اعتمادش 
حرکت کنیم، یک گام بســیار حیاتی و مهم در هر 

کسب و کاری می باشد.

Chart Source: Advice Interactive Group

هر  یتــال،  دی بازاریابــی  در 

وه بر داش  کس و کار، ع

یــ وب ســایت قــوی، باید 

فعــال  هــای  حســاب  دارای 

تماعــی  ا هــای  که  شــ در 

تویتــر،   ، و فیســ ــل  م

و  ینکدایــن  اینســتاگرام، 

گــوگل پ باشــد. ســعی 

ایی که ممکن  کنید در هــر 

ا شــما باشــد،  اســت م

ور فعال داشته باشید. ح
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 ابزارهایي براي رویارویي با انتظارات برآورده 5
نشــده، عهده اي شکســته و رفتارهاي 
ناشایست، تالیف »کري پترسون، جوزف 
گري، دیوید مکس فیلد، ران مکمیالن و ال 
سویتزلر« با ترجمه دردانه داوري و توسط 

انتشارات افرند منتشر شد.

موضوع این کتــاب در مورد برخورد بین 
اشــخاص، ارتباط در مدیریت و ارتباط در 
سازمان ها اســت.در بخشی از پیشگفتار 
کتاب به قلم »محسن خلیلي« آمده است: 
»این کتاب چنان که من فهمیده ام، براي 
آموزش این »مهارت« اساســي و محوري 
زندگي انسان امروز است. آموزش برخورد 
فعاالنه براي حل مشکالت؛ مشکالتي که 
گــاه بنیان خانواده ها، گروههاي اجتماعي 
و محیط هــاي کاري را در معرض نابودي 
قرار میدهــد. در این کتاب به درســتي 
میخوانیم که چگونــه باید از پیله تنهایي 
و تــرس از بیان نظر و انتقــاد خود خارج 
شویم و مسوولیتپذیر باشیم و »اعتماد« و 
»همــکاري« را در محیط زندگي فردي و 
جمعي خود جاري و روان سازیم. حرکتي 
که البته سخت و دشــوار است و یکشبه 
فراهم نمیشود. آغاز این تحول، آنچنان که 
در کتاب به زیبایي به آن اشاره میشود، از 

»خود« ما آغاز میشود.

در ادامه بخشی از کتاب را میخوانیم:

 چگونه پیش از آنکه زبان بگشایید، ذهنیتتان را اصالح 
کنید؟

هر کسی که تجربه گفتوگو درباره پاسخگویی را دارد، 
میداند که رفتار افراد طی چند ثانیه اول تعامل هدایتگر 
کل بحث اســت، شما برای فضاسازی گفتوگو تنها به 
اندازه گفتن یک یا دو جمله فرصت دارید و اگر اشتباه 
کنید، برگشتن به شرایط قبلی کاری دشوار خواهد بود. 
در حقیقت، یک شروع بد میتواند منجر به یک پایان 

نامطلوب شود.

به دار آویختن فرد مشکل ساز
تصور کنید عضو یک تیم مدیریتی پرتنش هســتید 
و بیش از حد درگیر کارهایتان. روزی در یک جلســه 
کاری دور میز بزرگی نشســته اید و همگی با هم در 
حالت بحث در مورد الزامات به پایان رساندن یک پروژه 
توســعه نرم افزارید. تلفن زنگ میزند مدیر سنجش 
کیفیت تلفن را پاسخ میدهد و پس از چند دقیقه بحث 
شدید، گوشی را محکم سر جایش میگذارد.تنها پس از 
چند ثانیه، کل اعضای تیم مدیریتی در حال شکایت 
کردن از آزمایش کنندگان نرم افزار مورد بحثند و آنها 
را از خود راضی، مرموز و غیرعادی میخوانند. ســپس 
همگی با هم از جای خود بلند میشوند و به سمت بخش 

آزمایش نرم افزار میروند. به این نکته توجه داشته باشید 
که تنها یک ماه از شروع کار شما با این تیم میگذرد و 
نمیدانید چه پیش خواهد آمد.شما وارد بحث میشوید 
و میپرسید: »چرا آنها آزمایشــها را انجام نداده اند؟« 
معاون ارشد جواب میدهد: »ما هم میخواهیم همین 
را بفهمیم.« او در حالی به سوال شما پاسخ میدهد که 
رگهای پیشانیاش از عصبانیت باد کرده اند. او و دیگر 
اعضای تیم مانند یک گروه متعصب به سمت بخش 
آزمایش نرم افزار میروند و شــما نیز با خود میگویید: 

»من پایان خوشی برای این اوضاع نمیبینم.«

مشاهده یک قطار متالشی
این گروه پیشــینه ناخوشایندی در سرکوفت زدن به 
کارکنانش دارد. مدیران از نظر اخالقی خود را مافوق 
دیگران میدانند و اکنون نیز در حال ایجاد یک صحنه 
زشــت و زننده هستند. درگیریها در بسیاری شرکتها 
تا این حد به اوج نمیرســد. جو آرامتر است، تهدیدها 
غیرمستقیم تر مطرح میشوند و مدیران بیشتر به نگاه 
و لحن سرد خود یا سرزنشها و ریشخندهای منظوردار 
اکتفا میکنند، اما نتیجه احتماال مشــابه است. ماجرا 
معموال از این قرار است که کارکنان کار خود را انجام 
نمیدهند و مدیران بدون مقدمه مستبدانه نتیجه  گیری 
میکنند.نکته جالب در گفتوگویی که درباره پاسخگویی 
انجام میشــود معموال بی توجهی به علت شکستن 
عهد اســت. اگر مدیران خود را در موضع باالتر بدانند 

و برخوردشان را از روی احساسات آغاز 
کنند، نقض عهد به هر علتی که باشد، 
نتیجه تعامل را برای همگان بد و ناگوار 

خواهد کرد.

30 ثانیه پرخطر 
ما پیشتر 30 ثانیه ابتدایی یک گفتوگو 
درباره پاسخگویی را »30 ثانیه پرخطر« 
نامیدیم، چراکه فکر میکردیم فضای ماجرا 
و همه نتایج نهایی غالبا در این ثانیه های 
اولیه پایه گذاری میشدند. اما بعد متوجه 
شدیم که اشتباه میکردیم. جو گفتوگو 
در 30 ثانیه اول شکل نمیگیرد، بلکه در 
آن بازه زمانی فقط نمایان میشود. فضای 
ماجرا درست همان لحظه که فرد مقابل 
از نظر ما گناهکار تلقی میشود و در خود 
احساس عصبانیت و برتری اخالقی پیدا 

میکنیم، پایه گذاری میشود.

نتیجه گیری بــی مقدمه و فرضیه 
بافی

محققان طی دهه های 1٩50 و 1٩٦0 
به انجام پروژه های تحقیقاتی طوالنی 
مدت متعــددی تحتعنوان »مطالعات 
تخصیــص« پرداختند. نتیجه تحقیق 
حاکی از آن بود کــه افراد چندان در 
تخصیص و نســبتدادن دقیق علت به 
معلول توانمند نیســتند. ما به سرعت 
به نتیجه گیریهای ناخوشایند میپردازیم. اشتباه 
اصلی ما بسیار ساده است: فرض ما همیشه آن است 
که افراد هر کاری را فقط به خاطر عوامل شخصیتی 
)عوامل غالبا مبتنــی بر انگیزه( انجام میدهند. این 
اشــتباهات تخصیصی ناشی از آن است که در نگاه 
به دیگران، صرفا عملکرد افراد را میبینیم و توجهی 
به عوامل منجر شــده به آن نداریم. اما برخالف این 
شــرایط، وقتی عملکرد خــود را در نظر میگیریم، 
هوشــمندانه از عوامل منجر شــده به انتخاب خود 
مطلع هستیم. در نتیجه، باور داریم دیگران کارهای 
خالف را به دالیل عیوب شخصیتی انجام میدهند، 
در حالی که شیطان ما را وادار به خالفکاری میکند.
حقیقت آن است که دلیل بروز رفتارهای ناخوشایند 
از ســوی افراد فشــارهای اجتماعی، نبود انتخابی 
دیگر، یا عوامل مختلف دیگری هســتند که ربطی 

به شخصیت ندارند. 

اشتباه تخصیصی اساسی
تخصیص و نســبت دادن علتهای شخصی و دلخوش 
کننــده به انجام کارهای متفــاوت دیگران و در عین 
حال، بی توجهی به عوامل انگیزشی بالقوه دیگر، اشتباه 
محض است. این اشتباه از نظر روانشناسان اصطالحا 
یک اشتباه تخصیصی است و از آنجا که بارها از سوی 
افراد مختلف و در زمانها و مکانهای مختلف رخ میدهد، 

نام مخصوص خود را دارد: اشتباه تخصیصی اساسی.

معرفی کتاب

هــاي  مسـووليـــت 
ســاز ســرنـوشت 
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* داستان آموزنده درباره نحوه شکل گیری و ترکیدن حباب مسکن

* برخی تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

* پیش بینی روند ساخت و ساز و سرمایه گذاری و تاثیرآن بر اقتصاد 
کالن

هدف این کتاب، بررســی بازار مســکن از نگاه سرمایه گذاران 
فردی، شرکت ها، انبوه ســازان و سایر فعاالن مسکن در بخش 
عرضه و تقاضا اســت؛ تا بهترین اســتراتژی بــرای نحوه حضور 
و ســرمایه گذاری، خــروج از این بازار یا عــدم حضور در آن، 
بــا هدف کســب بهترین بازدهی برای ســرمایه گذار یا خریدار 
مصرفــی از یکســو و عرضه کننده (ســازنده)   از ســوی دیگر 
تدوین شــود. کتاب می خواهد با دید واقع بینانه بررســی کند، 
چه میزان بازدهی از ســرمایه گذاری دربخش مســکن ایران به 
صورت تاریخی حاصل شــده اســت و احتماال روند تحوالت در 
ســال های آتی چگونــه خواهد بود . بر این اســاس، با نگاه به 
عوامــل درونی و برونی تاثیرگذار بر این حوزه، مکانیزم تحوالت 
بازار مســکن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. تالش شــده است 
در اکثر تحلیل ها، از هر دو جنبه کیفی و کمی اســتفاده شــود 

. به این ترتیب کتاب ســه دسته مخاطب دارد: 

- سازندگان و عرضه کنندگـــان شخصی و شرکتی در حوزه مسکن

-  خریداران و سرمایه گذاران شخصی و شرکتــــی در حوزه مسکن

-  صنایع و فعاالن اقتصادی وابسته به بخش مسکن مانند بانک ها و 
عرضه کنندگان کاال و خدمات بخش مسکن

* بررسی جنبه های نظری و عملی مهاجرت نخبگان ایرانی در سال 
های  ٩0-1370

* تاثیر اقتصاد دولتی، بیکاری و دستمزد تحصیلکردگان بر مهاجرت

* نقش ساخت های اجتماعی و سیاسی در تشویق مهاجرت نخبگان

با وجود ظرفیت های بالقوه فراوان کشور، مهاجرت چشمگیر نخبگان 
علمی از ایران به صورت مساله ای نگران کننده درآمده و روشن است 
که روند توسعه دانش و فناوری در کشورمان از آثار مخرب این پدیده 
ناگوار بی نصیب نمانده است. مهاجرت به معنای حرکت از مبدأ دفع 
کننده به مقصد جذب کننده است؛ بنابراین پدیده مهاجرت نخبگان 
هم در عوامل و زمینه های داخلی یک کشــور ریشــه دارد و هم در 
عوامل و زمینه های بیرونی خارج از کشــور . امروزه عموم کشورهای 
در حال توسعه با شدت و ضعف متفاوت با معضل فرار مغزهای خود 
روبه رو هســتند. آمارهای رسمی و غیررسمی ارائه شده درخصوص 
وسعت و دامنه پدیده فرار مغزها در ایران گویای این واقعیت است که 
امروزه جریان خروج نیروی انســانی متخصص و برخوردار از سرمایه 
انســانی باال و بسیار کارآمدی همچون استادان دانشگاه ها، پزشکان، 
پژوهشگران، مهندسان و...، به صورت یک معضل سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی در کشور درآمده و بیم ها و نگرانی های زیادی را در کشور 
برانگیخته است . البته پدیده فرار مغزها معضلی چند ده ساله به ویژه 
در کشورهای در حال توســعه است، اما امروز بیم آن می رود که به 
واسطه گسترش روندهای جهانی شدن و بهبود وسایل ارتباط جمعی 
و سهولت سفر، به شکل نگران کننده تری کشورهای آسیب پذیر را 
تهدید کند. در واقع روندهای جهانی شدن در دنیای امروز، به شکلی 
آشکار تفاوت های شرایط کار،زندگی و امکانات شغلی در یک کشور 
پیشــرفته را با یک کشور در حال توســعه به نمایش می گذارند و با 
این کار،نیروهای دافعه و جاذبه موثر بر مهاجرت این افراد را تشــدید 

می کنند .

استراتـــژی سرمایه گــذاری در 
بـــازار مسکــن ایران

مهاجــرت اقـتـصــاد سياســی 
 نخبگـان ایــران
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5her needs can be most ideally satisfied by what 
it is you are offering. 
You don’t try to push a person into making a 
decision. Instead, you lead them gently to the 
decision by showing them their problem or 
GAP on the one hand, and by show¬ing them 
your solution or way of bridging the GAP on 
the other hand. You then tell them that your 
solution is exactly what they really want and 
need to get from where they are to where 
they want to go. 

A final key to effective selling through GAP 
Analysis is to share some of the experiences 
of previous people that you have persuaded to 
purchase your product or service. Use third 
party references, testimonials and anecdotes. 
Say things like, “I have a very good customer 
who had a similar situation to yours not long 
ago, and this is what he was able to do with 
our product.” You then go on to explain a 
success story of someone who had a similar 
GAP and who was able to bridge the GAP 
in a cost effective way by accepting your 
recommendation. 

Whenever you want to persuade anybody of 
anything, GAP Analysis is the key. Slow down 
and instead of trying to overwhelm them 
with reasons and rationales for doing what 
you want them to do, ask questions aimed at 
uncovering their current prob¬lems, needs and 
dissatisfactions. Listen carefully to the answers 
they give you and ask questions to help them 
expand on the answers. Take a few moments 
to feed their answers back to them to show 
them that you were really listening and that 
you really understand their problems. 

You then position yourself to influence and 
persuade the prospect by showing him or her 
how your product or service just happens to 
be the ideal way to solve their problem, satisfy 
their need or achieve the goal that they have. 
When you take this low-pressure approach to 
getting people to do what you want them to do, 
they will buy from you with pleasure and they 
will recommend you to their friends. They will 
feel like they are being helped to improve their 
lives rather than being pressured into buying 
something that they may not want or need. 

SELLING IS A LEARNED SKILL 
The wonderful thing about selling is that it is 
a learned skill. No matter where you are in 
your level of selling ability today, by continual 
practice at the business of finding problems 
that your ideas, products and services can 
solve, you can become better and better, and 
more and more persuasive in everything you 
do and with everyone you meet. And the more 
effective you are at selling, the more successful 
you will be in every other part of your life as 
well.
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5 on a brand new luxury automobile, with no 
cash out of my pocket, and he could spread 
the payments over three, four or five years so 
that the cost to me would be very reasonable. 
At that, all my resistance collapsed. I went 
from being satisfied or complacent to being 
so dissatisfied with my existing situation that 
I turned around and bought a brand new, 
expensive luxury car, committing myself to 
tens of thousands of dollars of payments over 
the next three years and surprisingly enough, I 
drove away happy. 

KEY POINTS 
Here are some of the key points in GAP 
Analysis and in persuading people to move 
from where they are to where you want them 
to be. 

Remember, that people buy solutions to their 
problems, not products or services. In fact, 
as a salesperson, you are a problem finder 
rather than a vendor. The more you focus on 
the problem or GAP that exists between the 
real and the ideal in the customer situation, the 
faster you will find a place where your product 
or service can plug the GAP. 

The bigger the problem that the person has, 
the bigger the potential sale. One of the most 
powerful questions you can ask a person is, 
“How much is that problem costing you?” Help 
the person to identify not only the obvious 
and direct costs but the not-so-obvious and 
indirect costs. 

Ask the prospect, “What the implications are, 
or what the meaning of that problem to you 
is?” “What other things does it affect in your 
work or personal life?” 

The most astute people are those who 
are capable of finding a small GAP and then 
expanding it into a wide GAP. They are 
capable of finding a small problem or small 
dissatisfaction in the mind of the prospect and 
then, by questioning and commenting, they 
expand it and increase it until the prospect 
begins to develop an intense desire for the 
solution that they are offering.
 
ASK YOURSELF 
If you are selling to companies, you have to 
ask what the decision makers in the company 
want to accomplish. What is the GAP between 
where they are and where they want to be? 
And the GAP in selling to companies is always 
determined by the responsibilities of the 
decision maker. How is the decision maker 
rewarded, and for what? What is it that the 
decision maker has to do to earn the respect, 
esteem and support of his or her superiors 
and co-workers? On what basis, and for what 
results, does he or she get paid? 

One of the deepest subconscious needs of 
all people is the need for self-esteem, feel-ing 
valuable, important and worthwhile. If you can 
find out what a person needs to do to increase 
their self-esteem and their perceived value in 
their organization, and then show them that by 
using your product or service, they can earn 
the approval and appreciation of the people 
around them and above them, they will often 
be highly motivated to buy what you are selling. 

PINPOINT DISSATISFACTION 
When you meet a prospect for the first time, 
you will find that they are usually unaware that 
a GAP exists between where they are and 
where they could be. They will say things like, 
“I’m not interested,” or “I can’t afford it,” or 
“We’re quite happy with our current situation.” 
These are normal and natural reactions. No 
one likes to change. But all this means is that 
the person has not yet learned that there is a 
GAP between where he or she is and where 
he or she could be using your product or 
service. 

Your job is to uncover dissatisfaction, or to 
create one. In fact, you will often find a person 
who is quite content doing what they are 
doing. Your job is to describe a State of even 
greater satisfaction that they could enjoy 
if they did something different. Virtually all 
advertising on television and everywhere else 
is aimed at showing people how much better 
off they could be with a product or service 
that they have not yet acquired. This is your 
job as well. One of the best questions you can 
ask, in deal¬ing with a complacent prospect, 
begins with the words, “Were you aware?” 
Were you aware that it is now possible to, 
be or have this particular satisfaction? Very 
often, the prospect is unin¬terested because 
he or she is not aware of how much better 
off he or she could be with what it is you 
are selling. This is why you must be posi¬tive, 
patient and persistent. Don’t let the initial 
sales resistance or rejection of a customer 
affect you or get you down. GAP Analysis is 
based on asking good questions. Questions 
focused on problems that the prospect might 
have hold the prospects attention. This is why 
there is a direct correlation between good 
questioning techniques and sales success. 
The more and better questions you ask 
aimed at finding a problem or uncovering a 
dissatisfaction, the more interest the prospect 
will have and the more sales you will make. 
The per¬son who asks questions has control. 
Good salespeople are always thinking about 
the wording of their questions, rewriting 
them, and practicing them regularly before 
they get face-to-face with the prospect. Poor 
salespeople, on the other hand, get face-to-
face with a prospect and then try to make it 
up as they go along.

GAP ANALYSIS QUESTIONS 
Here are a couple of great questions for GAP 
Analysis. The first is the magic wand technique. 
You imagine that you have a magic wand that 
you could wave over the prospect’s situation 
and you ask this question, “Mr. Prospect, if this 
situation were ab-solutely perfect in every 
respect, what would it look like?” Then, remain 
completely silent. When the prospect begins 
to describe how his situation would look if it 
were perfect, he is in fact describing the GAPS 
that exist between what he is currently doing 
and where he could be in the future. If you have 
a product or service that can bridge that GAP, 
you will create an opportunity to sell with this 
question. 

Another wonderful set of questions begins 
with the words, “What if?” When you ask a 
prospect things like, “What if you could do 
this; what difference would that make to your 
current situation?” Or you could ask, “What if 
we could achieve this particular result for you; 
what effect would that have on your current 
operations?” 
Good questions that point to an ideal and 
desirable possible future grab the prospects 
attention and start the prospect visualizing 
and imagining an ideal future state, exactly the 
state that your product or service is meant to 
achieve. 

BE “PROBLEM FOCUSED” 
The very best salespeople in every field are 
extremely problem focused. They practice 
their questions over and over again until their 
questions are perfect and have a real impact on 
the thinking of the prospect. 

The great insurance salesman Ben Feldman 
was a master at designing powerful ques-tions. 
Whenever he was talking to an insurance 
prospect who was not interested and couldn’t 
afford it, he would ask questions such as, “Mr. 
Prospect, will your widow be able to dress as 
well as your wife?”

This kind of a question would really get the 
attention of a businessman who had no idea 
that his entire estate could be consumed by 
taxes if he didn’t make provisions to insure for 
his family while his business was still thriving. 

IDENTIFY NEEDS 
Your job in selling and persuading is to identify 
the real and most pressing needs of your 
prospect. You do this by continuing to ask 
questions and by encouraging the person to 
tell you what would have to happen for him 
or her to be completely happy in a particular 
situation. Once you have become completely 
clear regarding your pros¬pects needs, you 
then show him or her, in what is called the 
presentation part of the process, how his or 
Cited from: Every is a sales person by B. Tracy  ( A paper) 

Economy
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5Here’s what I have found out in my research 
into human motivation. I have discovered that 
15% of the reasons that a person engages in 
a particular behavior are determined by what 
has happened in the past, the antecedent. But 
fully 85% of a person’s behavior is determined 
by what they anticipate happening as a result of 
engaging in that behavior. 

Economists call this “Rational Expectations 
Theory.” It is at the heart of modern economic 
analysis. It simply says that people behave on 
the basis of their rational expectations, of what 
they think is going to happen if they buy or sell 
a particular product or service, or engage in 
any particular action. 

In fact, since everyone is emotional, people 
tend to buy based on how they anticipate 
feeling as a result of owning and enjoying 
a particular product or service. They look 
forward to the feeling they expect to enjoy, and 
they make their decision based on whether or 
not that feeling is more valuable to them than 
the money they will have to part with, or than 
something else that they could buy with the 
same amount of money. 

Let me give you a simple example. You sit down 
to have lunch or dinner and you look at the 
menu. As your eyes go over the menu, you 
settle on the item that you think will give you 
the greatest pleasure in eating out of all of the 
other items on the menu. This doesn’t mean 
that the other items are not as good tasting 
as the one you choose. It simply means that, at 
that moment, you feel, rightly or wrongly, that 
the items you choose will give you the greatest 
satisfaction and pleasure of all the items that 
are available to you. 

This is exactly the way you fill your plate when 
you go to a buffet. This is the way you shop 
when you go to the grocery store. This is the 
way you buy clothes, anticipating how you will 
feel wearing a particular item of clothing, as 
compared to the other items that are available 
at the same time and at the same price. 
Everything you do is done in anticipation of the 
emotion or feeling that you experience if your 
purchase decision is successful. 

In selling or persuading anyone to do anything, 
there is another Theory of motivation that is 
equally as important and as powerful as the 
first one I just discussed. In this second theory, 
“A” represents a state of “Felt Dissatisfaction.” 
This means that the indi-vidual is not happy or 
satisfied in their current situation or condition. 
The “C” represents a state of greater 
satisfaction. If the individual moves to this state 
of greater satisfaction, he or she will relieve the 
felt dissatisfaction that he or she has in their 
current situation. 

The “B” of this ABC Theory is the product, 
service, idea, action, or activity that you are 
trying to persuade the person to acquire or 
engage in. 

So, to repeat, the “A” is the existing state of 
dissatisfaction. The “C” is the future antici-
pated state of greater satisfaction or relieved 
dissatisfaction. The “B” is what you are offering, 
in one way or another. 

We call the “B” part of this formula the GAP 
between where the person could be and 
where the person would ideally like to be. A 
sale, or an effective act of influence, get¬ting 
the person to do something that they would 
not have done in the absence of your influence, 
is only possible when a GAP exists between 
the real current situation of the other person 
and the ideal situation that they would like to 
enjoy. You can only get a person to act when 
there is a GAP between their current life and 
work and their desired life and work. 

FOCUS ON THE GAP 
The very best persuaders and communicators 
are those who concentrate all of their attention 
on identifying the exact GAP that exists. They 
then focus on that GAP, widen-ing it in every 
possible way until the prospect begins to feel 
more and more dissatisfied with their current 
situation and more and more desirous of 
enjoying the future, ideal situation which is 
achievable by the use of your product, service 
or idea. Let me give you an example. I was quite 
happy with my car until very recently. It was a 
nice car, it was paid off and it was running fine. 
Then I took it in to the garage for a regular 
check-up and service. The dealership did an 
excellent job of analysis and came back to me 
with the sad fact that the car not only required 
new tires all around, but a complete new set 
of brakes, wheel alignment, and a lot of other 
things. The total service cost was going to be 
about $3,000. 

You can imagine my reaction. I was shocked. 
I had no idea that the car required that much 
service. Well, I thought, what the heck, at least 
it’s cheaper than buy¬ing a new car. Then the 
salesman at the dealership pointed out to me 
that the car would drop another $2,000 in 
value at the turn of the model year, which was 
coming up in about 60 days. He told me that 
if I kept the car, and repaired it, I would lose 
$5,000 off the total value of the car which I 
could never recover. 

Suddenly I went from complacency about 
my car to dissatisfaction, and then to great 
dissatisfaction and an intense desire to improve 
my condition in some way. The sales¬ man for 
the dealership then went on to explain that 
he could take my car in as a down payment 

Virtually every single 
piece of financial 
information in the 
newspapers and 
on television and 
radio has to do with 
selling in some way. 
The entire stock 
market and all the 
activities associated 
with it are simply a 
series of reports on 
the prices of stocks, 
bonds and other 
financial instruments 
as they are bought 
and sold on a daily 
basis. And their prices 
and values are largely 
determined by the 
sales of the products 
and services that they 
represent. Companies 
rise and fall based on 
whether or not they 
are capable of selling 
sufficient quantities 
of their products or 
services at sufficient 
prices in competitive 
markets. Everything is 
sales.
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One of the hallmarks of the successful 
person in every field is that he is in¬fluential 
and persuasive in his interactions with other 
people. He has the ability to get other people 
to cooperate with him to achieve his goals and 
fulfill his aspirations. The truly successful person 
is the one who can influence the greatest 
number of people in a common direction to 
help him get more of the things he wants in life. 
Sometimes I ask my public seminar audiences, 
“How many people here are in sales?” I asked 
this of a group of accountants not long ago. It’s 
interesting to watch how people respond to 
that question. There are always a few people 
who will raise their hands, and then another 
and another, and soon perhaps half the room 
have their hands up, even though they are in 
fields such as management, administration, 
finance, and accounting. 

I then smile and ask again, “Now, how many 
people here are really in sales?” At this point, 
the light goes on and virtually every single 
person in the room raises their hand. We all 
smile and laugh a little bit at the realization that 
each of us is in the business of selling every 
single day.

The pivotal question with regard to selling is 
whether or not you are good at it. Every-body 
is in sales. From the time you get up in the 
morning until the time you go to bed at night, 
you are continually negotiating, communicating, 
persuading, influencing and trying to get people 
to cooperate with you to do the things that you 
want them to do. If you are poor at sales, then 
you are merely a recipient of influence. This 
means that you will be continually influenced 

and persuaded by others. If you are good at 
sales, it means that you will be an agent of 
influence and you will be constantly influencing 
and persuading others in the direction that you 
want them to go. 

All top executives are excellent low-
key salespeople. All effective parents are 
wonder¬ful salespeople. All effective children 
are very good at selling ideas to their parents. 
Excellent employees are very effective at 
getting their bosses to do things, and getting 
their coworkers to go along with them and 
cooperate with them in getting the job done. 
Everyone who is effective in virtually any area 
of life that involves other people is an excellent 
salesperson of some kind. 

Your job is to become very, very good at selling. 
Over the years, unfortunately, a stigma has 
grown up around the selling profession. Many 
people feel that selling is a low-level type of 
activity and they don’t like to be associated with 
it. There are virtually no colleges or universities 
that have a Faculty or Department of Selling, 
even though 14.7 million Americans make 
their living from selling something to someone. 
It is the largest single, identifiable occupational 
group in the United States. Salespeople are 
the movers and shakers in every business and 
industry. They are the key people who create 
the demand for all the products and services 
that keep everyone employed at every other 
occupation. 

Virtually every single piece of financial 
information in the newspapers and on 
televi¬sion and radio has to do with selling in 

some way. The entire stock market and all the 
activities associated with it are simply a series 
of reports on the prices of stocks, bonds and 
other financial instruments as they are bought 
and sold on a daily basis. And their prices and 
values are largely determined by the sales of 
the products and services that they represent. 
Companies rise and fall based on whether 
or not they are capable of selling sufficient 
quantities of their products or services at 
sufficient prices in competitive markets. 
Everything is sales. 

Now I’m going to discuss a fundamental 
principle of all sales. Whether or not you have 
clearly defined it, you know about it and you 
are either using it, or having it used on you, 
almost every hour of every day. I call it “GAP 
Analysis.” It is the business of clearly defining 
what it is that your idea, product, service or 
concept can do for a person and then showing 
them how they can achieve their goals with 
what it is you want them to buy. 

THE ABC THEORY 
There is what you might call an “ABC Theory” 
of human motivation. It is very simple but 
also quite powerful. It is essential that you 
understand it in all your interactions with 
others. 

“A” stands for antecedent, or the things that 
come before an event, activity or decision. 
“B” stands for the behavior that an individual 
engages in as the result of a stimulation of some 
kind. And “C” stands for the consequences of 
a particular behavior, based on the antecedent 
that motivated that behavior.

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

Economy

How to Close the Sales Gap and Convert 
Prospects into Buyers
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of iron retailers’ guild has warned 
that despite last year’s 35% decline in 
the prices of steel products, domestic 
consumption is still low and the depots 
are overflowing, ISNA reported on 
Sunday. Mohammad Azad said the guild 
is jeopardized by the current situation 
and steelmakers are operating at half 
their production capacity. He hoped that 
a boom in the construction sector can 
mobilize the steel market. According to 
Azad, steel production hit 16 million tons 
in the last Iranian year (ended March 20) 
while the figure is expected to surpass 
20 million in the current year. Except for 
the downturn in the construction and 
housing sectors, he blamed lack of equity 
in the market for the steel sector.

 
Iran auto production witnesses 
120% growth

IRNA, June 1- Government Spokesman 
Mohammad Baqer Nobakht said here 
on Monday that Iran’s automobile 
export witnessed a sharp growth of 190 
percent during the last Iranian calendar 
year (ended March 20, 2015). Addressing 
a press conference in Tehran, Nobakht 
stressed that Iran has exported over 
27,000 cars in the Iranian year 1393, 
marking a 190-percent growth compared 
with the previous year. He added the 
number of autos produced during 

the last Iranian calendar year shows a 
55.9-percent increase compared with 
the previous year. Iran is the second 
manufacturer of automobiles and 
automotive parts in the Middle East after 
Turkey and car industry is the second 
most active in the country after oil 
and gas. Following the West’s sanctions 
against Iran over its nuclear energy 
program, the Iranian auto industry 
suffered a partial decline and major 
international automakers operating in 
Iran were forced to leave the country.

 
Iran Said to Plan Better Terms to 
Lure Foreign Oil Groups Back

Bloomberg, June 2- Iran, seeking billions 
of dollars to revitalize its ailing oil 
industry, plans to offer significantly 
better commercial terms to companies 
prepared to invest than offered during 
the last market opening nearly two 
decades ago. Foreign oil executives 
who have reviewed partial drafts of 
the new terms, called the Iranian 
Petroleum Contract, said they’re more 
generous than the types of deals used 
in the 1990s and 2000s. Unlike those 
contracts, which merely paid a set fee 
for the delivery of a project, the new 
agreements could give investors some 
share of a field’s production and allow 

companies to book more reserves on 
their balance sheet. Such arrangements 
would probably make Iran commercially 
more attractive than regional competitors 
for international investment including Iraq 
and Algeria. The executives asked not to be 
named because Iran has yet to announce the 
new contract and terms could still change. “In 
simple terms, the message from Iran is that 
if the sanctions are lifted, in return Iran will 
offer improved contractual terms to make 
it easier for international oil companies to 
tap into its lucrative oil and gas reserves,” 
said Amir Kordvani, a Dubai-based lawyer at 
Clyde & Co., a firm specializing in the natural 
resources industry. Iran sees the return of 
foreign firms as a key goal from a potential 
nuclear deal with the U.S. and the fact the 
government has started circulating drafts of 
the terms suggests Iran is expecting to seal 
an atomic deal. Iran needs $200 billion of 
investment in its oil industry, Oil Minister 
Bijan Namdar Zanganeh said last month. 
Iran is likely to test the appetite of foreign oil 
groups this week during a conference before 
the OPEC meeting in Vienna attended by the 
bosses of the world’s largest publicly-listed 
oil companies, including Exxon Mobil Corp., 
Royal Dutch Shell Plc, Chevron Corp., BP Plc 
and Total SA. Iranian officials working on the 
contracts at government ministries weren’t 
available when contacted by phone or e-mail.
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SPGC butane output 132% up

IRNA, May 27- The butane output of the 
South Pars Gas Complex rose by 132% 
last calendar year which ended March 20 
in comparison with the previous year, the 
SPGC managing director said. Masoud 
Hassani said the complex's propylene 
output was also 70% higher than the 
previous year which ended March 20 
2014 and hit 107 billion cubic meters.  
The SPGC produces 350 million cubic 
meters of sweet gas on a daily basis 
which is expected to more than double 
by March 2017, said Hassani. Currently, 
the gas output by SPGC equals 2.243 
million oil barrels which is expected 
to double by 2017, he added in a Shana 
report. 

 
Iran wins bid for construction of 
four refinery units abroad

Iran has won an international tender for 
design and construction of four refinery 
units in a foreign country, thus entering 
the scene of refinery construction 
globally for the first time ever despite 
the fact that sanctions are still in effect. 
According to a report, construction of 
refinery by Iran in other countries is 
a safe way to guarantee sale of Iranian 
crude oil as Iranian foreign ministry 
officials have announced times and again. 
Over recent months, talks have been held 
between Iran and certain African and 
Southeast Asian countries for refinery 
construction. However, recently the talks 
have borne fruits and after participating 
in an international tender and defeating 
strong rivals, Iran won the bid. Mansour 
Bazmi, Head of the Research Institute of 
Petroleum Industry (RIPI), commented 
on the RIPI activities and said as a 
licensor, the Research Center last year 
took part in an international tender 
for design and construction of four 
refinery units abroad and won the bid. 
He said that RIPI is now busy signing a 
contract for the project. 'The contract 
includes important refinery gasoline 
producing units (purification of naphtha 
and the unit for increasing octane of the 

gasoline) and decreasing visbreaker and 
gasoil refining unity.

Mobarekeh steel mills make up for 
51 percent of steel output

Mobarekeh steel mills including 
Hormozgan and Saba, crude steel ouput 
make up for 51 percent of the national 
steel output in the first four months of 
the year 2015. Production of crude steel 
in IMSG in the first four months of 2015 
rose up by 17 percent compared with 
the preceding year, with 2.564 million 
tons. Crude steel production of the 
group on April 2015 rose by six percent 
compared with the preceding period 
with 652,000 tons, 51 percent of total 
steel production. According to IMSC, 
in the first fourth months of 2015 the 
company produced 1,913,226 tons steel 
with 20 percent growth, Saba company 
produced 251,288 tons with three 
percent growth and Hormuzgan Steel 
Company produced 399,841 tons steel 
made 11 percent growth. The World Steel 
Association said that Iran's total crude 
steel production in the first four months 
of the year 2015 made 3.4 percent 
growth, while world largest producers 
of steel were facing with a downward 
trend. Some 65 member states of the 
World Steel Association have produced 
more than 536 million tons of crude 
steel in the first four months of the year, 
which was 1.7 percent less than the 
output in the same period of last year.

 
India to Source Iron Ore from Iran

FinancialTribune, May 30- India has 
allowed the Kudremukh Iron Ore 
Company (KIOCL) to source iron 
ore from Iran to manufacture iron ore 
pellets under rupee trade mechanism 
and export it back to Iran to be used in 
Iranian steel plants, ISNA reported. The 
decision was made amid a global slump 
in iron ore prices, which has effectively 
rendered KIOCL’s 7-million-ton pellet 
plant idle. Since 2006, the KIOCL, which 
is a public sector undertaking (PSU), 
has been buying iron ore from Indian 

suppliers following the closure of its iron 
ore mines over environmental concerns. 
“KIOCL has been looking for a market 
in Iran over the past one year. We would 
like to take advantage of the rupee trade 
mechanism and the demand for 10-15 
million tons of pellets from steel plants 
in Iran,” said Chairman and Managing 
Director of KIOCL Malay Chatterjee. 
The move will also help the Iranian steel 
sector overcome the shortages of iron 
ore pellet, as the officials in the ministry 
of industry, mine, and trade announced 
last year that the country was short of 
at least 6 million tons of iron ore pellets 
per year. 

Alborz Leading Pharmaceutical 
Investments
FinancialTribune, May 31- The chief 
executive of Alborz Investment Company, 
Mohammad Ali Mirza Kuchak Shirazi, 
has outlined the company’s current 
statistics and financial plans for the 
current Iranian year (started March 21). 
“Alborz had forecast a 720-rial earnings 
per share for the past Iranian year, but 
it later raised its EPS by 20 percent to 
864 rials,” said the executive earlier this 
week. The pharmaceutical investment 
company plans to increase its equity 
by up to 20 percent, IRNA reports. The 
investment company’s shares are closed 
for trading for its annual shareholder 
meeting. Alborz shares rallied 7.7 
percent in its last three days of trade 
before closing at 4,268 rials per share on 
May 26. Alborz is Iran’s first investment 
company, established in 1976, specializing 
in pharmaceutical investments. Barakat 
Pharmed Co. has a 60.55 - percent stake 
in Alborz. Barakat is a pharmaceutical 
holding owned by the Execution of Imam 
Khomeini’s Order - a program set up by 
Iran’s leadership after the 1979 Islamic 
Revolution to manage commercial 
holdings. National Investment Company 
of Iran, controlled by Bank Tejarat, also 
has an 11.28- percent stake in Alborz. 
Tejarat has a 4.72 -percent direct stake 
in the company.

Steel Depots Overflowing

FinancialTribune, June 1- The chairman 
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59. If bankruptcy of the merchant recurs before 
he fulfills the commitments resulting from a 
previous composition.

10. If the merchant spends huge amounts 
on his personal expenses or his household 
expenses whether before or after cessation 
of payments.

The first three cases discussed above are 
considered to be crimes of gross negligence 
and are penalized with an imprisonment term 
of two years along with a maximum fine 
amount of twenty thousand dirhams (AED 
20,000) whereas in the rest of the seven 
cases the penalty prescribed is for a term of 
imprisonment for a period of one year and 
a maximum amount of fine of ten thousand 
dirhams (AED 10,000).

In case of a company that commits the 
offence of negligence, its board of directors 
and managers or liquidators, who are unable 
to prove their lack of involvement, are 
penalized with imprisonment. The following 
lead to bankruptcy by negligence in case of 
a company:

1. The failure to keep commercial books 
sufficient enough to reflect the true financial 
position of the company.

2. The refrainment from supplying the 
information required by the trustee judge, 
or the receiver in bankruptcy, or if they 
deliberately supply false information.

3. The disposal of the company’s funds after 
cessation of payments, in order to keep such 
funds out of the reach of the creditors.

4. The honoring of the debt of a creditor, after 
cessation of payments, to the prejudice of 
the others, or providing securities or special 
benefits to any of the creditors, by giving him 
preference over others, even if the purpose 
was to obtain a composition.

5. The disposal of the company’s goods at less 
than the usual prices, in an attempt to delay 
the cessation of payments by the company, 
declaration of its bankruptcy, rescission of the 
composition, or resorting to illegal maneuvers 
to obtain money, in order to achieve their 
purposes.

6. Spending of huge amounts of money in 
gambling or fictitious speculation, on matters 
irrelevant to the business of the company.

7. Their participation in acts in violation of the 
law or the company's Articles of incorporation 
or Memorandum of association, or the 
approval of such acts.
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FRAUDULENT & NEGLIGENT BANKRUPTCY

Bankruptcy is a status granted to a person 
when he does not have sufficient resources 
to pay off his debts and is unable to do 
so. By declaring a person as bankrupt, the 
court takes away the burden of paying his 
debts from his shoulders and appoints a 
receiver who on behalf of the indebted 
person manages all his assets and clears off 
the debts of the indebted person. This is 
advantageous to the indebted person as he is 
no more under then burden of any debt and 
can start his business afresh. But this facility 
provided by the court is often misused by 
some people for a number of reasons such 
as escaping of liability or saving some assets. 
The misuse of the provision of bankruptcy 
is considered to be a crime of bankruptcy. 
The present article discusses the various 
deeds that are considered to be fraudulent 
bankruptcies and the deeds that fall under 
bankruptcy by negligence and the penalties 
prescribed for them.

The most common crime by the debtor 
is that of fraudulent bankruptcy. A person 
is said to be fraudulently bankrupt if he 
commits one of the following acts:

1. He has concealed, destroyed or altered his 
books of business records in all or in part.

2. He has misappropriated or concealed part 
of his funds to the prejudice of his creditors.

3. He has knowingly acknowledged undue 
debts whether such acknowledgement is 
made in writing, given verbally, stated in 
the balance sheet or by abstention from 
submitting certain papers or explanations.

4. He fraudulently obtained a composition.
The above mentioned are fraudulent 

bankruptcies by a merchant for which he 
is penalized for a maximum period of five 
years. Similar principles apply to a company 
who is declared bankrupt. The following acts 
are considered as an offence of fraudulent 
bankruptcy in case of a company:

1. The books of the company are concealed, 
destroyed or altered.

2. The company's funds are misappropriated 
or concealed.

3. The undue debts on the company are 
knowingly acknowledged or documents that 
need to be submitted are not so submitted 
even though they are in possession. 

4. A composition for the company is obtained 
fraudulently.

5. The company has declared false 
information on the subscribed or paid up 
capital, or has distributed fictitious profits or 
received bonuses in excess of the amount 
provided for in the laws or in its Articles 
of incorporation, or Memorandum of 
association.

Here, in case of a company, its board of 
directors, managers or liquidators are 
penalized for a maximum period of 5 years 
unless a person proves that he had no role to 
play in the fraud committed by the company.
The next crime related to bankruptcy 
by a debtor is known as the ‘bankruptcy 
by negligence’. The punishment for this 
is according to the degree of negligence 
which cause prejudice to the creditor. The 
following are the acts that are considered to 
be negligent:

1. If the merchant spends large amounts of 
money in gambling, or fictitious speculations 
in matters irrelevant to his commercial 
activities.

2. If the merchant, after cessation of payments, 
honors the debt of any creditor in attempt 
to cause prejudice to the others, even if the 
objective was to obtain the arrangement.

3. If the merchant disposes of goods at less 
than the usual price, with the intention to 
delay cessation of his payments, declaration 
of his bankruptcy, rescission of the 
composition, or in order to achieve this 
purpose, has resorted to illegal maneuvers 
to obtain money.

4. If the merchant fails to keep such adequate 
commercial books, as to reflect the truth of 
his financial position or he fails to make the 
correct inventory as provided by law.

5. If the merchant fails to abide by the rules 
related to the registration in the Commercial 
Register.

6. If the merchant engages, in favor of a 
third party, and without consideration, 
into disproportionate commitments as 
compared to his financial status when he has 
undertaken such commitments.

7. If the merchant refrains from providing the 
information required by the trustee judge of 
the bankruptcy, or the competent court, or 
if he deliberately submits false information.

8. If the merchant, after cessation of 
payments, gives a special advantage to any 
of the creditors, in order to obtain the 
composition.

Legal

   Prepared by: Noushin Rahmani, Member of IBC Editorial Board Ref: Panicker Partners "Advocates & Legal Consultants"    
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By: Werner Schoeltzke

It has cheap energy, well educated and motivated 
technicians and engineers, deep water harbours 
for import of raw materials and export of 
products and last not least a big local market.

No other country in the region has so many 
competitive advantages, compared with 
Dubai,Bahrein or Qatar.

Aluminium is a commodity traded daily in 
the international market LME (London Metal 
Exchange). The price is fluctuating and is now 
appr .     per ton of standard ingots.These 
fluctuations can hit the  persian gulf countries 
much more than Iran because of the big local 
market with a population of more than 75 
million.The iranian producers mainly Almahdi 
export standard ingots of 25 kilos mainly to 
finance the import of raw materials. On the 
other hand major quantities of finished and semi-
finished aluminium produchts are imported.

 The total capacity of the iranian smelters is 
approximately 300.000 tons per year, which 
will by far not be sufficiant for the future. The 
consumption per capita is much less than in 
other neighbouring countries and will grow 
permanently.

There are both industrial and private consumers 
for instance for aluminium cans used for drinks.

Aluminium can be transported and stored if 
necessary for years and much better than for 
instance petrochemicals. It is solid energy.

From the very beginning more than 100 years 
ago aluminium was produced at places with 
cheap energy. It started in the mountains of 
central France where Pechiney built the first 
smelter based on hydro energy. The new 
smelters in the Middle East are feeded by natural 
gas.They export their gas in a solid form. 

Dubai, Bahrein and also Qatar should have 
reached or even passed an annual production of 
1million tons each.

When I was president of Fritz Werner company 
we built the Almahdi smelter with a capacity of 
110.000tons per year. An italian company built 
the Hormozal smelter with approximately the 
same capacity.

More than10 years ago we  developed a joint 
strategy for Iran to reach a capacity of 1million 
tons and overcome the arab neighbours. When 
the former minister of Industries Jahangiri came 
to Berlin we signed an MoU with this target. The 
contract for one smelter with the most modern 

technology from France and a capacity of more 
than 300.000 tons per year was signed with 
Kerman Develpoment Organization and Phase 
3 for Bandar Abbas was under preparaton. Both 
projects came not into force.

Now we have a new beginning with the Salco-
smelter in Assaluyeh and hopefully phase 3 
in Bandar Abbas and as well Chabahar. There 
would be even room for more factories, since 
the local market for sure will grow like in other 
industrial countries and reach more than 1 million 
tons per year.

Quite often the prices in the iranian local market 
are higher than the international market.

Many smelters world wide cannot increase their 
capacity because of high energy prices and old 
equipment.

In the old factories the melting pots, for instance, 
had a length of ca 4m. In the new potlines one pot 
is appr 15m long.The old potlines had a length 
of 8oom with a capacity of 100000 to 130000. 
The new pot lines are also 800 m long but with 
an output of more than 300.000 per year.The 
production costs per kilo are much lower.
These are two more chances for new smelters 
in Iran.

But also the existing Almahdi and Hormozal-
smelters can be operated very profitably, 
because they are already depreciated. They need 
some modernization and extension, like the 
cast house for a more variety of products and 
technical assistance for the reduction of energy 
consumtion in the melting process.

The raw material for aluminium is alumina, 
for which bauxite is needed. For one ton of 
aluminium appr 2 tons of alumina are necessary 
and for one ton of alumina again appr 2 tons of 
bauxite.

Unfortunately there is not much bauxite 
available in Iran. Only the mine in Jarjam has a 
capacity for appr 280.000 tons of alumina per 
year.
This disadvantage is not so serious, since only 
a few countries have alumina production and 
cheap energy. It is more important to have 
low energy costs and a big local market to be 
competitive.

Like most other alumium producing countries 
iranian companies import the alumina. Due 
to the lack of modern unloading facilities in 
Bandar Abbas the alumina comes in big bags 
mostly from India, which is very costly because 

of higher transportation costs and also losse 
during handling.

The erection of a new jetty in Bandar Abbas 
especially for alumina,a pneumatic ship unloader 
with a capacity of 800 tons per hour, silos and 
transportation belts to the smelter would be 
a good opportunity for private investment.
Alumina could be imported with big ships with 
a capacity of 30-40.000 tons and very low costs 
for instance from Australia or Venezuela.

Qatar, Dubai and Bahrein do it as well.
After the start up of the Assaluyeh smelter 
already 1mio tons of alumina per year must be 
imported.

For many years there is a discussion to produce 
alumina either in Bandar Abbas or in Guinea/
Africa with bauxite from the mine for which the 
ministry bought the exploration rights more long 
ago.

Because of the high investment for the alumina 
refinary and the waste deposit in Iran but also 
infrastructure in Guinea, like railway or pipeline, 
power plant, harbour and ships no decision 
could be taken. As I learnt now an international 
consultant will prepare a feasibility study.
But even if this study would be in favour of 
Guinea, it would take years to realize the whole 
supply chain. 

Therefore the quick investment in unloading 
facilities in Bandar Abbas will be very feasible. Iran 
would be open for many alumina suppliers world 
wide and not only a limited club and could even 
sign long term contracts with and constant costs.

Another big issue for aluminium production 
is the reliable energy supply. The smelters in 
Bandar Abbas suffered at least in the beginning 
of production under many energy failures which 
created big damages.If the cut takes more than 
20 minutes the melting pots freeze and will be 
damaged or even destroyed.

Now the decision has been taken to build more 
power plants also in Bandar Abbas. Ghadir 
Investment for instance has put in force a first 
contract for a 230MW gas power plant combined 
with a 20years power off take agreement with 
IMIDRO.

More power plants must follow, since every 
smelter with an output of 300.000 tons of 
aluminium per year needs approximately 500 
MW. So it is recommended to invest for new big 
hubs like Chabahar or Quesm or expansion of 
Assaluyeh already in their beginning.

Iran is one of the best places in the world to produce Aluminum
Consider Qeshm and  Chabahar

Economy
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The perspective from Abu Dhabi, though, is sharply 
different. The consensus view in Gulf capitals 
is that the Iranians are playing a canny tactical 
political game, drawing a weakened Washington 
into a tighter embrace - while on the ground, they 
continue to subvert the region's stability whether 
in Yemen, Iraq or Lebanon.

UAE foreign minister Shaikh Abdullah bin Zayed 
wasted no time in setting out Abu Dhabi's 
continued animus towards Tehran. In a public 
rebuke delivered to president Hassam Rouhani's 
regime on 8 April, Iran was accused of "attacking 
us at our home in Yemen". Iran's nuclear pledges 
evidently count for less than its alleged support 
for the Yemeni Houthi rebels that have swept the 
Gulf's political allies out of power. UAE newspapers 
have reinforced the general skeptical tone, arguing 
that there are still legitimate fears about Iranian 
behaviour outside of its borders, even without the 
nuclear weapons issue on the table.

But Abu Dhabi's suspicions about Tehran's motives 
have tended to drown out the rosier economic 
reaction in the UAE to the Lausanne interim 
agreement struck in early April. Despite the 
unanimous antagonism among the UAE political 
elite, other indicators suggest the looming lifting 
of a number of sanctions will deliver a robust 
economic payoff that will override the fears of 
burgeoning Iranian influence on the Arabian 
Peninsula.

The market reaction to the deal tells its own 
story. The UAE markets rallied in the wake of the 
deal, in expectations that the deal with Iran could 
multiply the nearly Dhs100 billion ($27.2 billion) in 
annual trade between the two countries. And that 
phenomenon is primarily driven by the realisation 
that a revival of Iranian investment, encouraged by 
the gradual lifting of the tight restrictions that have 
smothered Iranian trade and investment flows 
with its main regional partner, Dubai, is now on the 
cards.

In mid-2014, the IMF noted that a permanent 
easing of international sanctions on Iran could 
benefit the UAE by allowing the resumption of 
closer economic and financial linkages.

Dubai is a primary source of Iran imports, and 
the main transshipment hub for goods - whether 

black market or not - that head in Iran's direction. 
International sanctions have proved to be a blunt 
instrument on Iran's economy (for example 
hampering legitimate trade but encouraging black 
market operators), but even Dubai's relatedly 
lightly regulated ports have found the past couple 
of years a genuine burden.

Before international sanctions started to bite hard 
in 2011, Iran was the UAE's second-largest re-
export market, accounting for about 17 per cent 
of total re-export volume. The UAE - principally 
Dubai - was one of Iran's top sources of imports, 
accounting for more than 15 per cent of its total.

Yet even under the tough sanctions years - 
eased only slightly last year when the US-Iran 
led process got underway - Dubai was a pivotal 
economic partner of the Islamic Republic. Iran 
was still the fourth-biggest trading partner with a 
flourishing trade in textiles, machinery, electronics, 
vehicles, aircraft and transport equipment. With 
Dubai housing the world's second largest Iranian 
diaspora, with at least 450,000 people of Iranian 
origin living there - and some 100,000 passport 
holders - huge numbers of flights have continued 
every week between the emirate and a number of 
Iranian cites.

As a Carnegie Endowment report on UAE-Iran 
relations noted, Dubai has long been considered 
the biggest hole in the so-called "Swiss cheese" 
sanctions regime against the Islamic Republic. 
The loose regulation of its trading points, so close 
physically to Iran, has been ruthlessly exploited by 
Iranians over the last decade. But even Dubai found 
the going tough. In the light of the Dubai financial 
crisis, in which more power has shifted to Abu 
Dhabi - long more antagonistic to Tehran given 
the latter's occupation of the Tunbs and Abu Musa 
island for more than 40 years - Dubai has found 
it has less leverage to resist the sanctions noose.

Combined with the strong-arm tactics from US 
Treasury officials - who bluntly warned UAE 
bankers that the consequence of continuing to do 
business with Iran would be a denial of access to 
the US financial system - Iran's banking sector was 
forced to shut down much of its exposure, under 
duress, to Iran. The UAE central bank beefed up 
monitoring of all transactions with Iran, while the 
Dubai Financial Services Authority informed local 

banks to treat all Iranian clients as high risk. Most 
Emirati banks put a halt to money transfers to Iran 
and ended the practice of opening letters of credit 
for Iranian businesses.

It is this stranglehold that now promises to unwind 
and grant both the UAE and Iranian businesses 
a new lease of life. And in that it will enjoy the 
fulsome support of the Dubai leadership. Well in 
advance of the Lausanne framework deal, Dubai 
ruler Shaikh Mohammed bin Rashid al Maktoum 
was urging the international community to lift all 
economic sanctions against Iran. In January 2014, 
he proclaimed in a BBC interview "Iran is our 
neighbour and we don't want any problems". 
June that year saw the first high-level UAE trade 
delegation to Tehran in eight years.

In 2013, the year that president Rouhani took 
over from his unpopular predecessor Mahmoud 
Ahmadinejad, Iranian trade with the UAE began 
to revive. In the first six months of 2014, UAE re-
exports to Iran reached Dhs19.3 billion, significantly 
higher than for any MENA economy. Imports from 
Iran reached Dhs2.36 billion. Given that Iran's re-
exports to Iran in 2009 were just Dhs25.9 billion 
for the year as a whole, this suggests an improving 
trade relationship across the Straits of Hormuz.

Clearly, Dubai's huge trade sector stands to benefit 
strongly from the post-Lausanne environment. 
Major ports such as Jebel Ali are ready to 
service pent-up Iranian demand - and it was no 
conincidence that shares in DP World spiked in the 
wake of the Iran nuclear deal. Banks, too, will have 
much to gain with the easing of sanctions.

Dubai stands to gain from Iran's looming 
rehabilitation, but the truth is the ultimate 
beneficiary is the Islamic Republic itself. For those 
economic groups in Iran that have benefited 
most from the sanctions era - principally those 
associated with the Iranian Revolutionary Guard 
Corps - the reopening of trade and investment 
ties will doubtless be tough. But overall, Iran's 
leadership appears serious about wanting to 
consolidate the achievements of the past year. 
And the corollary of that is that Dubai is poised 
to regain its former status of Iran's "lungs" to the 
world, even if the collective political comfort zone 
is likely to be challenged by the challenging broader 
geopolitical backdrop in the region.

Across the Gulf, political reaction to president Obama's 11th hour nuclear deal with Iran sealed in early April was somewhat muted. The P5+1 
framework deal on Iran's nuclear future was portrayed in the global media as a potentially historic game changer for regional stability, offering 
Tehran - for the past 10 years a pariah state - a lifeline and setting the stage for the Islamic Republic's rehabilitation into the international 
community. Viewed from the Oval Office, the frantic bargaining in Lausanne appears to have paid off, with commitments from Iran to take the 
necessary steps to scale back its nuclear programme.

Dubai is set to enjoy spin-off trade benefits 
with a post-nuclear deal Iran.

By James Gavin, The Gulf

Economy
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The post-crisis expansion is entering its seventh year and is 
showing some signs of fraying.   A soggy patch in the first quarter 
of 2015 seems to be extending into the second quarter and could 
pose some risks to the recovery.  A legitimate question is whether 
or not the global economy is slowing down, or is this just a weak 
patch?   
There are causes for concern. Globally, the world is experiencing 
a savings glut, as both households and corporates hold back 
spending.  Global retail sales have been declining despite the falling 
oil price windfall, while capital expenditures are weak despite the 
fact that corporations are sitting on at least $1.5 trillion in cash. At 
the same time, government debt is soaring, especially in the major 
industrial countries.  

More specifically, we can point to a number of factors:

1. Manufacturing PMI (purchasing managers’ index) for the three 
major economies (the United States, Japan and China) have 
been declining. In fact, the PMI-Manufacturing for China has been 
under the 50 level for three of the past four months, indicating 
contraction. The eurozone PMI has been modestly improving

Fig. 1:  Weakening PMI Manufacturing

2. Chinese growth has been steadily weakening, dropping from 
an average of 7.7% (year/year) in 2013 to 7.4% in 2014 and 7% 
in the first quarter of 2015 according to official statistics.  Other 
indicators suggest that growth has actually slowed down even more

Fig.2: Post-recession recoveries in the United States

3. Global GDP growth has weakened, falling from 5.4% in 2010 to 
an(annualized) average of 3.5% since 2013
Some of this slowdown has to do with harsh weather condition 
in the past winter in the US, as well as an inevitable tapering of 

growth in China.  However, we have to consider some longer-term 
structural factors which are at play.
First, the US recoveries that followed the recessions of 1989-90, 
1999-00 and 2008-09 have been progressively shallower, falling to 
an average of 2.25% over 2010-2015(Q1).
The same observation applies to the global economy: the average 
GDP growth rate fell from 5.1% in the 2001-2007 upswing to 3.9% 
in 2010-2014.

Second, the contribution of global trade to global growth has 
weakened.  Historically, global trade has been a major driver of 
global growth, increasing by 1.5-2 times faster than global GDP. 
That ratio has fallen to 1:1 since 2012.

Fig3: Global Trade and GDP Growth

Third, according to the most recent Conference Board Productivity 
Brief, global productivity growth has been on a steady decline, 
falling to its lowest level since the turn of the millennium in 2014.  
This is translating in lower potential output growth, with negative 
long-term consequences.

Fig.4: Trends in Global Productivity

The global economy is at a tipping point.  Unfortunately, there is 
not much that can be done on the policy side, on either of fiscal 
and monetary policy.  We have seen the level of public debt of the 
G-7 countries double in the past decade, which leaves little room 
for deficit spending. At the same time, monetary easing has reached 
its limits with interest rates at zero in most major countries.  
The solution has to be a structural one:  increased investment in 
infrastructure and education in industrial countries and structural 
reforms in emerging markets.

Economy

IS THE GLOBAL ECONOMY 
SLOWING DOWN?

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 
T دراختیار  U R N K E Y و برگزیده مس��ابقات معماری معتبر توانسته واحدهای ویالیی و آپارتمانی با کیفیت مناسب به صورت 

کارفرمایان محترم قراردهد.
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