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با نگاهي به وظايف مديريت منابع انساني متوجه مي شويم كه يكي از وظايف اصلي و حياتي در هر سازمان، 

آموزش كاركنان مي باشد. زيرا داشتن كاركنان ورزيده يكي از مهمترين عوامل در ميزان كارآيي و كارآمدي سازمان 

است. امروزه آموزش و به سازي منابع انساني به عنوان يكي از استراتژي هاي اصلي دستيابي به سرمايه انساني و 

سازگاري مثبت با شرايط تغيير به عنوان دو مزيت رقابتي سازمان ها، قلمداد مي شود؛ و از اين رو جايگاه و اهميت 

راهبردي آن در بقاء و توسعه سازمان نمايان شده است. آموزش در سازمان ها يكي از مهم ترين روش هاي توسعه 

منابع انساني مي باشد و سازمان هايي كه از مديران آگاه و موفق بهره مي گيرند، ضرورت آموزش در سازمان ها 

را به درستي درك كرده اند و بهبود و توسعه منابع انساني را يكي از الزامات قلمداد مي كنند. توسعه و بهبود منابع 

انساني سازمان مستلزم شناسايي نيازهاي آموزشي متناسب با هر شغل براي كاركنان آن شغل مي باشد. نيازسنجي 

آموزشي در واقع سنگ زيرين برنامه ريزي آموزشي متناسب با هر شغل براي كاركنان آن شغل مي باشد.

از آنجايی که برخی معتقد هستند مناطق ويژه اقتصادی کشور ما آن گونه که شايسته و بايسته است در کار خود 

موفق نيستند و باتوجه به آن که يک سال و اندي هم از تصويب قانون مناطق ويژه اقتصادي در مجلس شورای 

اسالمی می گذرد و رييس جديد گمرک هم تالش بی وقفه ای را برای حل مشکالت مناطق ويژه اقتصادی آغاز کرده 

است بنابراين الزم دانستيم در اين شماره مطالب بيشتری را درخصوص آموزش و مديريت خصوصا مديريت منابع 

انسانی برای شما همراهان تهيه و درج کنيم تا هيچ مطلبی ناگفته نماند. اميدواريم که صاحبان قلم، فعاالن اقتصادی 

و مديران و کارشناسان سازمان های مرتبط با مناطق ويژه اقتصادی هم ما را از نظرات و دست نوشته های خود 

محروم نفرمايند. 

سردبير

به کارگیری مدیران آگاه
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اقتصادی  ويژه  منطقه  و  قشم  آزاد  منطقه 

سرخس برای  استفاده بهينه از امکانات، توانمندی 

ها و موقعيت جغرافيايی همديگر تفاهم نامه همکاری 

امضاء کردند.

به گزارش روابط عمومی حوزه مشاورت رئيس 

جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادی اين 

تفاهم نامه شش ماده ای با هدف استفاده بهينه از 

سرخس،  و  قشم  منطقه  دو  موجود  ظرفيت های 

سرمايه گذاری های  جذب  زمينه  در  تجارب  انتقال 

داخلی و خارجی، تقويت مزيت های نسبی دو منطقه 

به جهت واقع شدن در محور جنوب و شرق کشور 

و برقراری ترانزيت از مسير کريدور شمال – جنوب 

از حيث حمل و نقل ريلی و دريايی و همچنين تعامل 

سازنده به منظور گسترش توانمندی های بالفعل و 

بالقوه تهيه شده است.

منطقه  دو  همکاری های  گزارش،  اين  براساس 

در زمينه راه اندازی دفاتر سرمايه گذاری بصورت 

ارتباط  بالقوه  پتانسيل های  از  استفاده  و  متقابل 

مقيم  ايرانيان  شورای  با  قشم  آزاد  منطقه  مداوم 

رئيس کل گمـــرک:
نگاه ما حمـايتي است، مشکالت مناطق را حل مي کنيم

امضای تفاهم نامه همکاری 
منطقه آزاد قشم و منطقه 
ويژه اقتصادی سرخس اعضاء  با  ديدار  در  ايران  گمرک  کل  رئيس 

ويژه  و  آزاد  مناطق  افزوده  ارزش  کميسيون 

اقتصادي گفت: نگاه ما نسبت به مناطق آزاد و 

اين  مشکالت  و  است  حمايتي  اقتصادي  ويژه 

مناطق را در حوزه گمرک حل مي کنيم.

اردشير محمدي، رئيس کل گمرک ايران در اين 

ديدار که در محل گمرک ايران برگزار شد ضمن 

استقبال از برگزاري اين جلسه گفت: در مجموع 

سرمايه گذاران  و  مردم  با  برخورد  در  ما  نگاه 

حمايتي است و سعي مي کنيم با ارايه خدمات به 

بهترين شکل رضايت و اعتماد آنها را جلب کنيم.

محمدي در اين ديدار شعار گمرک را " اعتماد از 

ما، وفاداري از شما" خواند و افزود: ما سعي مي کنيم 

با رويکردي حمايتي و غير سخت گيرانه اعتمادها 

را جلب و نگاه ها را نسبت به گمرک عوض کنيم 

قانون گذار نيز از ما نه سخت گيري بلکه انجام امور 

مردم و اجراي قانون را مي خواهد.

رئيس  سعيد،  مهندس  ديدار  اين  ادامه  در 

ويژه  و  آزاد  مناطق  افزوده  ارزش  کميسيون 

اقتصادي ضمن تبريک انتصاب محمدي به عنوان 

رئيس کل گمرک ايران، امنيت سرمايه گذاري را 

مقوله اي حياتي براي جلب  سرمايه گذاري ذکر 

کرد و گفت: بخشي از امنيت سرمايه گذاري منوط 

به اجراي دقيق قوانين و ثبات مقررات است. امير 

محمدي، دبير کميسيون ارزش افزوده نيز در اين 

ديدار عدم اجراي ماده 35 قانون برنامه چهارم 

و ماده 11 قانون اداره مناطق ويژه اقتصادي در 

خصوص ارزش افزوده را باعث ايجاد مشکالتي 

براي اين مناطق دانست و گفت: ماده 35 جزء مواد 

تعطيل شده برنامه چهارم است.

سليقه اي  برخورد  همچنين  محمدي  امير 

گمرکات مناطق با بخشنامه ها و قوانين را موجب 

سردرگمي سرمايه گذاران دانست.

در ادامه اين ديدار نمايندگان مناطق آزاد و ويژه 

در کميسيون ارزش افزوده به نوبت مطالبي را در 

مورد مشکالت گمرکي منطقه خود بيان کردند.

کميته اي  شد  مقرر  ديدار  اين  پايان  در 

منتخب بين گمرک، دبيرخانه و مناطق تشکيل و 

موضوعات مطرح شده را بررسي و راه حل ارايه 

کنند. 
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خارج از کشور )بويژه کشور امارات متحده عربی( 

و ارتباط منطقه ويژه اقتصادی سرخس با اتحايه 

بازرگانان کشورهای CIS را مد نظر دارد.

از ديگر محورهای مورد تاکيد در اين تفاهم نامه 

می توان به استفاده از امکانات دو طرف در زمينه 

شرکت  زيرا  کرد  اشاره  نمايشگاهی  همکاری های 

نمايشگاهی منطقه آزاد قشم در حال تاسيس بوده و 

منطقه ويژه اقتصادی سرخس نيز امکان بهره مندی 

از 140 غرفه موجود در بازارچه دوستی و همچنين  

امکانات نمايشگاه مشهد را دارد.

استفاده  و  خارجی  بيمه،  و  بانک  تاسيس 

رضوی،   قدس  آستان  اقتصادی  ظرفيت های  از  

بهره مند شدن طرفين از پتانسيل ها و ظرفيت های 

يکديگر از قبيل مزيت های منطقه ای، زيرساختی و 

تجهيزاتی، تجربی و مهندسی، پژوهشی و آموزشی، 

شناخت  بين المللی،  تعامالت  و  اقتصادی  فرهنگی، 

نيازهای بين المللی و منطقه ای در ارتقاء فرصت های 

حمل و نقل ريلی، دريايی و هوايی، صنعتی، خدماتی 

اجرای طرح های مشترک  و  همکاری  بازرگانی،  و 

در سطح داخلی و بين المللی، برگزاری کنفرانس ها 

برگزاری  و  تخصصی  و  علمی  سمينارهای  و 

پروازهای ترکيبی قشم – تهران- مشهد و بالعکس 

از ديگر محورهای مورد توافق در  تفاهم نامه منعقده 

اقتصادی  ويژه  منطقه  و  قشم  آزاد  منطقه  ميان 

سرخس است.

بنا به همين گزارش محمد اصغری، مدير عامل 

منطقه آزاد قشم و مهندس عليپور مديرعامل منطقه 

ويژه اقتصادی سرخس طبق اين تفاهم نامه توافق 

کردند با توجه به موقعيت ويژه دو منطقه در توسعه 

همکاری های  راستای  در  و  –جنوب  محور شمال 

تخصصی  کميته های  تشکيل  به  نسبت  مشترک 

حمل و نقل و ترانزيت، صادرات و سرمايه گذاری، 

خدمات بانک و بيمه و خدمات هوايی و توريستی، 

اقتصادی  ويژه  منطقه  دوستی  بازار  فعال سازی 

سرخس و نمايشگاه دائمی قشم اقدام نمايند.

طبق بخش يگری از اين تفاهم نامه منطقه ويژه 

اقتصادی سرخس از يارد 102 هکتاری متعلق به 

سازمان منطقه آزاد قشم در بندر شهيد رجايی و 

سازمان منطقه آزاد قشم از انبارهای موسسه منطقه 

ويژه اقتصادی سرخس جهت توسعه حمل و نقل و 

ترانزيت و صادرات مجدد استفاده خواهند کرد.

 پيش از انعقاد تفاهم نامه مذکور دکتر صالحی 

مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه 

و  توانمندی ها  به  اشاره  با  در سخنانی  اقتصادی 

و  تعامل  آزاد و ويژه کشور،  مناطق  پتانسيل های 

همکاری آنها با يکديگر برای استفاده هر چه بيشتر 

مختلف  حلقه های  تکميل  و  موجود  از ظرفيت های 

توليد، صادرات و ترانزيت را الزم شمرد.

را  تکميل زيرساخت های مناطق  دکتر صالحی 

از ضروری ترين اقدامات برای تحقق اهداف مورد 

انتظار از ايجاد اين مناطق دانست و گفت: خوشبختانه 

گام های موثر و جدی برای ايجاد زيرساخت های 

مورد نياز مناطق در حال برداشته شدن است. به 

عنوان مثال دکتر بهبهانی، وزير جديد راه و ترابری 

اولين سفر کاری خود را به چابهار اختصاص داده 

و در حال بررسی روند توسعه اسکله های شهيد 

بهشتی و شهيد کالنتری و همچنين راه های تسريع 

در اتصال ريلی بندر چابهار به خط آهن سراسری 

است. با  تکميل اين زيرساخت ها تحولی اساسی در 

چابهار بوجود خواهد آمد. در مورد ساير مناطق نيز 

با ايجاد و يا تکميل زيرساخت ها رونق و شکوفايی 

در توليد، صادرات و صادرات مجدد و ترانزيت را 

شاهد خواهيم بود. 
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جلسه  يکمين  و  هشتاد  و  سيصد  در 

کميسيون تعيين ارزش افزوده کاالهای توليد 

شده در مناطق آزاد و ويژه  اقتصادی، ارزش 

افزوده 12 قلم کاالی جديد مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی حوزه مشاورت 

ويژه  و  آزاد  مناطق  امور  در  جمهور  رئيس 

شرکت های  پرونده  جلسه  اين  در  اقتصادی 

ويژه  منطقه  از  کار  شايان  شيميايی 

منطقه  از  پوش  پارس  سيرجان،  اقتصادی 

آسيا  و  پتروليوم  ارس  يزد،  اقتصادی  ويژه 

شرکت  و  ارس  آزاد  منطقه  از  ارس  خمير 

اروند   آزاد  منطقه  از  خرمشهر  کشی  روغن 

انواع  شامل  آنها  توليدات  برای  و  مطرح 

نفتی،  فرآوردهای  پيراهن،  گوگرد صادراتی، 

خميرمايه بسته بندی شده و بهبود دهنده نان 

و روغن نباتی ارزش افزوده صادر شد.

در اين جلسه همچنين مهندس سعيد رئيس 

کميسيون تعيين ارزش افزوده پيرامون هدف 

و  افزوده  ارزش  قانون  وضع  از  قانونگذار 

توليدی و صنعتی  از واحدهای  لزوم حمايت 

مباحث  اقتصادی،  ويژه  و  آزاد  مناطق  در 

مبسوطی مطرح و از تمام دستگاه های اجرايی 

خواستار توجه به اجرای دقيق و صحيح اين 

قانون شد.

الزم به يادآوری است بر اساس ماده 35 

قانون برنامه چهارم و ماده 11 قانون نحوه 

اداره مناطق ويژه اقتصادی کاالهای توليد يا 

هنگام  ويژه  و  آزاد  مناطق  در  پردازش شده 

مجموع  ميزان  به  اصلی  سرزمين  به  ورود 

ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار 

عوارض  و  حقوق  هرگونه  پرداخت  از  رفته 

گمرکی معاف می باشد. 

منطقه  در  جنوبی  پارس  کتابخانه  بزرگترين 

بهره برداری  به  پارس  انرژی  اقتصادی  ويژه 

رسيد.

در اين کتابخانه 5800 جلد کتاب در قالب 2900 

اجتماعی،  تاريخی،  مختلف  با موضوعات  عنوان 

فرهنگی، ادبيات، رمان و داستان گردآوری شده 

دارای 400  نيز  کتابخانه  اين  است. بخش مرجع 

نسخه کتاب )160 عنوان( است. 

رده بندی  صورت  به  کتابخانه  اين  راه اندازی 

ملی  کتابخانه  اساس  بر  و  شده  انجام  کنگره 

جمهوری اسالمی ايران پياده شده است.

 2500 از  متشکل  کتابخانه  فيلم  بانک  بخش 

نسخه فيلم در قالب 1100 عنوان به صورت فيلم 

ويديويی و سی دی است.

و همچنين  عنوان روزنامه  از 50  500 نسخه 

کتابخانه  اين  در  نيز  ماهنامه   15 از  نسخه   120

عرضه می شود.

ايجاد  دنيا،  ملی  کتابخانه های  با  ارتباط  ايجاد 

کتاب،  بخش  برای  مختلف  اطالعاتی  بانک های 

از  الکترونيکی  ايجاد کتابخانه  فيلم و سی دی و 

ويژگی های اين کتابخانه به شمار می رود. 

اين  در  عضويت  گزارش،  اين  اساس  بر 

کتابخانه برای همگان آزاد است. 

توليدات جديد مناطق آزاد و
ويژه ارزش افزوده گرفتند

بزرگتــرین کتابخــانه پـارس 
جنوبی به بهــره برداری رسید
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رييس سازمان امور مالياتی کشور گفت: تاکنون 

برای بيش از 300 هزار فعال اقتصادی دارای پرونده 

تا  و  است  شده  ارسال  اقتصادی  شماره  مالياتی 

مرداد ماه برای بقيه فعاالن نيز ارسال می شود.  

علی اکبر عرب مازار که در کارگاه تخصصی 

ماليات بر ارزش افزوده سخن می گفت، افزود: با 

تصويب نرخ 3 درصد برای اين ماليات، قانون گذاران 

از  بيشتر  اقتصادی  شفافيت  به  که  دادند  نشان 

درآمدزايی توجه دارند. نظام جهانی نيز اجرای اين 

قانون را نشانه وجود شفافيت و مبارزه با پولشويی 

در کشورها می داند. حتی WTO  نيز اجرای اين 

قانون در کشورها را جزو شرايط پيوستن به اين 

سازمان اعالم کرده است.

در  کشور،  مالياتی  امور  سازمان  کل  رييس 

پروژه  گفت:  قانون  اين  اجرای  مقدمات  خصوص 

ثبت نام تمامی اشخاص حقوقی تا انتهای اين هفته 

به پايان می رسد. بر اين اساس، برای بيش از 300 

پرونده  دارای  در کشور  که  اقتصادی  فعال  هزار 

اقتصادی  شماره  پست  طريق  از  هستند،  مالياتی 

ارسال شده است.

اشخاص  اقتصادی  شماره  خصوص  در  وی 

حقيقی نيز گفت: در رابطه با اشخاص حقيقی هم تا 

قبل از مرداد، برای تمامی مشاغل شماره اقتصادی 

ارسال خواهد شد. در خصوص اشخاص حقيقی 

حقوق بگير هم کد ملی به عنوان شماره اقتصادی 

در نظر گرفته خواهد شد.

عرب مازار همچنين تاکيد کرد: کليه موديان اين 

اين سيستم شناسايی شده  بايد در  نظام مالياتی 

غير  در  باشند.  داشته  اقتصادی  شماره  و  باشند 

اين صورت هنگام ارايه صورت حساب هيچ گونه 

استردادی به آنها صورت نخواهد گرفت. 

باالتر جايزه  افـــزوده  ارزش  با  کاالهــای 

صادراتی با ضريب کامل را دريافت می کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت ايران ضمن 

کاالهای  حمايتی  ضرايب  جزييات  تشريح 

از  حمايت  برای  نهم  دولت  گفت:  صادراتی 

صادرات کاالهای غيرنفتی، اعمال سياست های 

صادراتی را برمبنای استفاده از نقش راهبردی 

با  صادرات محصوالت  جوايز برای  "پرداخت 

باالتر" برنامه ريزی کرده است.  افزوده  ارزش 

از صفر  اين درحالی است که ضرايب جوايز 

مزيت  با  متناسب  بوده،  متفاوت  درصد   8 تا 

صادراتی کاال و ارزش افزوده باالتر، به کاالها 

پرداخت می شود.

کيومرث فتح اله کرمانشاهی افزود: با نظر 

پرداخت جوايز  تعيين ضرايب حمايتی،  کميته 

صادراتی به محصوالتی نظير پسته و زعفران 

که در بسته بندی های کوچک با ارزش افزوده 

نظر  در  باالتری  می گردد، ضرايب  باال صادر 

گرفته شده است.

توسعه  سازمان  تجاری  کمک های  معاون 

تجارت ايران تصريح کرد: سياست کلی سازمان 

جوايز  پرداخت  برای  ايران  تجارت  توسعه 

اين  در  بيشتر  افزوده  ارزش  ايجاد  صادراتی، 

نوع از کاالهای صادراتی است و به کاالهايی که 

با بسته بندی مصرف کننده صادر می شوند به 

تناسب هر کاال جايزه کامل پرداخت می گردد.

کرمانشاهی يکی از مهم ترين عوامل بازدارنده 

صادرات در کشور را عدم توجه به بسته بندی کاال 

دانست و گفت: امروزه بسته بندی يکی از مهم ترين 

فاکتورهای فروش بين المللی محسوب می شود. 

و  توليدات  از  بسياری  که  است  درحالی  اين 

محصوالت کشاورزی و صنعتی کشور علی رغم 

برخورداری از مرغوبيت الزم جهت عرضه در 

بازارهای بين المللی، به لحاظ عدم برخورداری از 

بسته بندی مناسب به قيمت های نازل در بازارهای 

خاصی که به صادرات مجدد کاال اقدام می ورزند، 

عرضه می شود. 

وی اظهار داشت: بسته بندی مناسب می تواند 

تا حدود 90 درصد سبب ايجاد ارزش افزوده 

شود. حال آن که توجه نکردن به اين موضوع 

سبب شده است که قسمت اعظم ارزش افزوده 

محصوالت صادراتی ايران که عمدتًا به صورت 

در  مجدد  بسته بندی  با  می شود،  صادر  فله 

کشورهای ثالث نصيب صنايع بسته بندی اين 

کشورها شود.

به گفته اين مقام مسئول در سازمان توسعه 

تجارت ايران، تهيه بسته های حمايتی و اقداماتی 

نظاير آن تالشی پی گير در جهت بهبود روش های 

پرداخت جوايز و تغيير سياست پرداخت مستقيم 

هدف  با  غيرمستقيم  پرداخت های  سياست  به 

نگرش مديريتی بر صادرات کشور بوده، که در 

همين راستا در حال برنامه ريزی و اجراست.  

ضـوابط جـــدید پــرداخت 

جــوایز صــادراتی

احیــای کد اقتصــــادی مقدمه 
اجرای مالیات بر ارزش افزوده است 
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رايزن بازرگاني ايران در هند به وجود ظرفيت و 

پتانسيل هاي مناسب در كشور براي افزايش حجم 

مبادالت تجاري ايران با هند اشاره كرد و گفت: حجم 

تجارت دو كشور مي تواند تا 30 ميليارد دالر افزايش 

يابد.

خسرو پاينداني با بيان اين كه رايزني بازرگاني 

شكل  در  كه  است  ماه   10 حدود  هندوستان  در 

جديد خود ايجاد شده، افزود: پيش از ايجاد رايزني 

بازرگاني در هند، صادرات ايران به هند 290 ميليون 

دالر و واردات 700 ميليون دالر بود، اما در حال 

حاضر صادرات به هند 600 ميليون دالر و واردات 

به يك ميليارد و 250 ميليون دالر رسيده، كه اين 

با  كه  است  غيرنفتي  بخش  در  تجاري  تبادالت 

احتساب تبادالت نفتي اين رقم نزديك به 10 ميليارد 

دالر است.

پاينداني در خصوص ظرفيت ايران براي افزايش 

تبادالت تجاري با هند، گفت: ظرفيت افزايش حجم 

تبادالت ايران با هند تا ميزان 30 تا40 ميليارد دالر 

هم وجود دارد. چرا كه ما پتانسيل هاي مهم تجاري 

رقم  اين  به  مي توان  آنها  از  استفاده  با  كه  داريم 

رسيد.

وي ادامه داد: هند در سال 2008-2007 ميالدي 

ايران  است.  داشته  انرژي  دالر  ميليارد   74 واردات 

مي تواند سهم مهمي در تأمين انرژي هند داشته باشد.

پاينداني با اشاره به صادرات 155 ميليارد دالري 

و واردات 233 ميليارد دالري هند گفت: در خصوص 

در  اطالعات  تبادل  بنزين،  واردات  نفتي،  مشتقات 

بخش كشاورزي، نانوتكنولورژي و ايجاد بانك هاي 

و  هند همكاري  با  دو كشور مي توان  بين  تجاري 

مشاركت تجاري داشت.

رايزن بازرگاني ايران در هند با بيان اين كه در 

سه محور براي جذب سرمايه گذاري تالش مي كنيم، 

و  هندي  مسلمانان  هند،  مقيم  ايراني هاي  افزود: 

سرمايه گذاران بخش انرژي كشور هند تمايل زيادي 

دارند تا در كشور ما سرمايه گذاري كنند و ما در 

حال ايجاد مقدمات اين امر هستيم. 

منطقه  ميان  که  نامه ای  تفاهم  براساس 

دانشگاه  و  جديد  ارگ  اقتصادی  ويژه 

علوم پزشکی کرمان به امضا رسيد مرکز 

اقتصادی  ويژه  منطقه  بين المللی  آموزش 

ارگ جديد توسط اين دانشگاه تاسيس و از 

مهرماه سال جاری دانشجو می پذيرد.

ويژه  منطقه  المللی  بين  آموزش  مرکز 

اقتصادی ارگ جديد به ترتيب زير در دکترای 

پزشکی: 20 نفر ، دکترای دندانپزشکی: 10 

نفر ، دکترای داروسازی: 15 نفر، دکترای 

پرستاری: 2 نفر ، فوق ليسانس پرستاری: 

3 نفر، فوق ليسانس اپيدميولوژی برای 2 

دوره: 4 نفر دانشجو می پذيرد.

براساس اين گزارش، پذيرش دانشجو در 

اين مرکز آموزشی از طريق وزارت مذکور 

و براساس ضوابط و مقررات جاری کشور 

صورت می گيرد و دانشجويان منتخب از 

طريق کنکور سراسری و افرادی که مجاز 

خواهد  صورت  باشند  رشته  انتخاب  به 

گرفت. 

تاسـیس مرکز 
آموزش بین المــللی 

ارگ جــدید حجم مبادالت تجاري ایران با هند به 30 
میلیارد دالر مي رسد
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به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، همايشی 

گمرک  کل  رئيس  محمدي،  اردشير  حضور  با 

ايران به همراه معاون امور گمركي، مديركل دفتر 

صادرات گمرك و مديركل آمار و فناوري اطالعات 

گمرك در زمينه تعامل سازنده با توليدکنندگان و 

صادرکنندگان برگزار شد..

دولت  امين  را  گمرك  همايش  اين  در  محمدي 

و خدمتگزار ملت معرفي و اين همايش را فرصت 

صادركنندگان  مشكالت  حل  براي  ارزشمندي 

ارزيابي نمود.

وي همچنين به برنامه هاي تحول در گمرك اشاره 

توليدكنندگان  اتحاديه  با  فعال  و  تعامل سازنده  و 

به منظور تبادل نظر و حل مشكالت برای ارائه مطلوب 

خدمات را از برنامه هاي مهم خود دانست.

افزود: تعامل سازنده و فعال  رئيس كل گمرك 

تنها يك شعار آرمان گرا نيست و ما عملي شدن آن 

را دنبال مي كنيم و با كمال اطمينان مي گوييم كه اين 

به صدا  افتاد. زنگ تحول در گمرك  اتفاق خواهد 

درآمده و ما با تمام وجود براي تحولي عميق در 

با ساده سازي،  مي كنيم  تالش  و  گمرك حاضريم 

بخش هاي  كردن  مكانيزه  و  روان سازي  تسهيل، 

مختلف اين امر را به سرانجام برسانيم. 

جلب  را  اقدامات  اين  از  هدف  همچنين  وی 

صادركنندگان  گروه هاي  با  مشاركت  و  رضايت 

و واردكنندگان دانسته و از آنان به عنوان بهترين 

راهنما و مشاور ياد كرد.

بنابراين گزارش، همچنين يك نشست تخصصي 

با حضور رئيس كل گمرك ايران براي پاسخگويي به 

سؤاالت صادركنندگان در حاشيه اين هماش تشكيل 

گمركي  امور  معاون  نادري  نشست  اين  در  شد. 

به حال  تا  گفت:  به سواالت مطرح شده،  پاسخ  در 

گمرك  داشتند،  گاليه  گمرك  دو  از  صادركنندگان 

قزوين و شهيدرجايي كه پيگيري شد و اقدامات الزم 

در اين خصوص انجام گرفت. 

نادري افزود: روزانه 200 اظهارنامه صادراتي به 

گمرك شهيدرجايي تسليم مي شود كه شامل 4000 

كانتينر صادراتي است و اين گمرك با حجم باالي 

صادرات مواجه است.

نادري با بيان اين که اميد داريم با مساعدت هاي 

كمبود  به  مربوط  بتوانيم مشكالت  رئيس جمهور 

نيروي انساني در گمرك شهيدرجايي را حل کنيم، 

نيز تصريح  اظهار قيمت كاالها  درخصوص بحث 

تاكید رئیس كل گمـــرك ایران بر 
تعامل سازنـــده با تولیدكننـــدگان 

و صادركننـــدگان

کرد: گمرك، يكي از اعضاي كميسيون تعيين قيمت 

و  صادرات  مقررات  براساس  صادراتي  كاالهاي 

واردات است و مصوبات اين كميسيون با نظر اكثر 

اعضا قابل اجراست. 

وي در ادامه درخصوص سوال يكي از اعضاي 

در  توليدي  كاالهاي  ماندن  پيرامون معطل  انجمن 

اين  با  ارتباط  در  گفت:  و  داده  پاسخ  قرمز  مسير 

كاالها باتوجه به بخشنامه اي كه صادر شده اگر نياز 

به تعيين كيفيت كاال مطرح نباشد، كاالها از آزمون 

مجدد معاف خواهند بود، اما كااليي كه در مسير 

قرمز تعريف مي شود بايد از 40 فاكتور تأثيرگذار 

برخوردار باشد و ما نيز نمي توانيم در اين فاكتورها 

تغيير ايجاد كنيم. 

نادری عنوان كرد: بسياري از اتفاقات و مشكالت 

پيش رو خارج از حيطه گمرك است و در بسياري از 

موارد گمرك در آنها دخالتي نداشته و سازمان هاي 

ديگر مسئول اين كوتاهي ها بوده اند. 



سـال هفتم
شماره 48و47

تير ومرداد  1387

9

اخبار داخلــــي

دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري، قانوني 

را ابالغ کرد که اجراي آن موجب رفع موانع ترانزيت 

کاال از کشور و تسهيل جريان صادرات مجدد خواهد 

شد.

رئيس  دولت،  رساني  اطالع  پايگاه  گزارش  به 

يک  الحاق  قانون   1387/5/12 تاريخ  در  جمهوري 

و  صادرات  مقررات  قانون   )14( ماده  به  تبصره 

واردات را که در سال 1382 به صورت اليحه تقديم 

مجلس شوراي اسالمي شده و پس از تصويب در 

مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيده بود، جهت اجرا 

ابالغ کرد که بر اساس آن، کاالهاي وارداتي که عينا و 

بدون تغيير شکل صادر مي شوند، مشمول تسهيالت 

مذکور در اين ماده مي شوند.

صادرات  مقررات  قانون   )14( ماده  اساس  بر 

سازمان  توسط  اخذشده  التفاوت  مابه  واردات،  و 

تمامی  و  توليدکنندگان  و  حمايت مصرف کنندگان 

جنبه  که  آنچه  استثناي  به  گمرک،  دريافتي  وجوه 

هزينه و کارمزد دارد، در رابطه با کاالها، مواد، اجزاء 

و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تکميل، 

به  صادراتي،  کاالهاي  بسته بندي  و  آماده سازي 

صادرکننده مسترد مي شود. 

بين  اختالف  که  صورتي  در  اساس،  همين  بر 

صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع 

در کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت بازرگاني، 

اتاق، وزارتخانه ذيربط، گمرک ايران و مرکز توسعه 

صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي شود. 

گفتني است بر اساس ماده )14( قانون مقررات 

صادرات و واردات، وزارت اقتصاد و دارايي موظف 

حمايت  سازمان  نام  به  متمرکزي  حساب  است 

ميانگين تردد کشتی ها در بندر عسلويه نسبت 

به ماه های گذشته افزايش يافت.

بنا به گزارش رسيده از مرکز کنترل ترافيک 

دريايی عسلويه، در تاريخ 22 تيرماه 87 برای اولين 

بار تعداد 6 فروند کشتی حامل مواد پتروشيمی به 

اسکله های بندر عسلويه پهلو گرفتند. اين در حالی 

است که متوسط پهلوگيری کشتی ها در اين بندر 

روزانه 1 تا 3 کشتی است.

گفتنی است اين مطلب بدين لحاظ از اهميت 

حاضر  حال  در  که  است  برخوردار  ويژه ای 

عمليات ساخت و بهره برداری از اسکله های بندر 

عسلويه به طور همزمان صورت می گيرد.

راه اندازی  به  توجه  با  است،  ذکر  شايان 

آينده  در  بندر  اين  پتروشيمی،  جديد  فازهای 

نزديک با افزايش چشمگير تردد انواع تانکرهای 

حمل فرآورده های نفتی روبرو خواهد بود. 

با ابالغ رئیس جمهـــوري ترانزیت کــــاال
از کشــــور تقویت مي شود

افزایش میانگین تردد کشتی ها در بندر عسلویه

مصرف کنندگان و توليدکنندگان و گمرک ايران جهت 

تأمين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در 

يا فيش پرداخت  ارائه پروانه صادراتي و  صورت 

سازمان مزبور، با تأييد مؤسسات فوق الذکر نسبت 

به استرداد وجوه مذکور اقدام کند. 

همچنين در مورد مواد و کاالهاي وارداتي مورد 

مصرف در ساخت کاالهاي صادراتي که به صورت 

قطعي از گمرک ترخيص شده باشد، وجوه پرداخت 

بابت واردات قطعي پس از صدور محصول  شده 

به مأخذ زمان صدور قابل استرداد است و نيز در 

صورتي که کاالهاي مورد مصرف در ساخت اقالم 

صادراتي، توليد داخل باشد ولي مواد آن از خارج 

وارد شده باشد وجوه پرداختي براي مواد مزبور 

قابل استرداد خواهد بود. در ادامه ماده مزبور آمده 

است که چنانچه کاالي توليد داخلي به سازمان ها 

و اشخاصي که در رابطه با واردات کاالي مشابه 

خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي 

براي ورود کاالها و مواد، اجزاء و قطعات آن، قابل 

استرداد به توليد کننده است. 
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توکيو- منابع ژاپني اعالم کردند: دولت ژاپن 

درنظر دارد براي نخستين بار 200 تريليون ين 

اروپايي  کشورهاي  در  را  داخلي  قرضه  اوراق 

عرضه کند. 

ژاپن  دولت  کيودو،  خبرگزاري  گزارش  به 

درنظر دارد تا در اين راستا سمينارهاي مختلفي 

را در برخي کشورهاي اروپايي از جمله انگليس 

و آلمان براي معرفي و عرضه اين اوراق، برگزار 

که  ژاپن  ارتباطات  و  داخلي  امور  وزارت  کند.  

مسئوليت برگزاري اين سمينارها را بر عهده دارد 

، با برگزاري اين نوع سمينارها به دنبال تسهيل 

دولت هاي  در  گذاري ها  سرمايه  روند  افزايش 

محلي از طريق فروش اوراق قرضه در اين گونه 

کشورهاست.

وزارت امور داخلي و ارتباطات ژاپن در همين 

زمينه درنظر دارد، ششم اکتبر سال جاري ميالدي 

)15 مهر( در لندن ، هفتم اکتبر )16 مهر( در برلين 

و هشتم اکتبر )17 مهر( در برلين سمينارهايي 

از  مقاماتي  سمينارها  اين  در   . کند.  برگزار  را 

دولت هاي محلي استان کيوتو و اتحاديه اوراق 

خواهند  حضور  ژاپن  محلي  دولت هاي  قرضه 

داشت. 

مسکن  معامالت  ملي  انجمن  نيويورک- 

مشکالت  دنبال  به  که  کرد  اعالم  آمريکا  در 

اقتصادي و ناتواني خريداران، بيش از 4 ميليون 

و 670 هزار خانه در آمريکا بدون خريدار در 

بازار مانده است

آماده فروش در  انبوه خانه هاي  اين حجم 

بازار باعث شده تا قيمت ها شديدا کاهش و در 

نتيجه ميزان فروش ماه ژوئيه نسبت به ماه قبل 

از آن ، 3 و يک صدم درصد افزايش يابد. 

انتظار  از  دور  فروش،  ميزان  همين  البته 

صاحبنظران مسکن در آمريکا بوده است . 

تحليل گران بخش مسکن در آمريکا مي گويند 

به  بازار  در  موجود  خانه هاي  که  زماني  تا 

فروش نرسد، نمي توان انتظار داشت که بهاي 

مسکن افزايش يابد. 

اين تحليل گران که عمدتا زير چتر حمايتي 

فعاليت  آمريکا  مسکن  معامالت  ملي  انجمن 

مي کنند گفته اند سازندگان مسکن ناگزير بايد از 

ميزان خانه سازي ها بکاهند تا اين امر به باال 

رفتن قيمت ها در بازار مسکن کمک بکند. 

در شرايطي که بهاي همه اجناس و کاالها در 

آمريکا رو به فزوني است، کاهش بهاي مسکن 

از  سرمايه گذاران  از  بسياري  تا  شده  باعث 

سرمايه گذاري در اين بخش روي برگردانند. 

ژاپن 200 تريليــون ين 
اوراق قرضه در کشورهاي 

بيش از 4 ميليون و 670 هزار خانهاروپايي عرضه مي کند
در آمريکا بدون مشتري است
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اخبار خـــــارجي

در  فرانسوي،  بازرگانان  از  گروهي   - دمشق 

ديدار با "عبداهلل الدردري" معاون اقتصادي نخست 

وزير سوريه، توسعه تجاري دو کشور را بررسي 

کردند.

در اين ديدار، تصميم گرفته شد که سرمايه گذاري 

در زمينه هاي مختلف در سوريه با توجه به تسهيالت 

اعطايي اين کشور، سرعت بيشتري بگيرد. 

)سانا(،  سوريه  خبرگزاري  گزارش  اساس  بر 

فرصت هاي  تشريح  به  ديدار  اين  در  الدردري 

سرمايه گذاري در سوريه و زمينه هاي همکاري دو 

جانبه پرداخت. 

جانبه،  دو  همکاري  درباره  ديدار،  اين  در 

راهکارهاي تقويت همکاري در زمينه هاي صنعتي، 

حمل و نقل هوايي، منابع آب، انرژي و محيط زيست، 

کشاورزي،  محصوالت  کيفيت  افزايش  و  توسعه 

مبادله تجربيات و پي گيري توافقات منعقده ميان دو 

کشور در سفر اخير الدردري به فرانسه تبادل نظر 

شد. 

الدردري اواسط ماه ژوئيه براي پي گيري نتايج 

و  اسد  تصميمات  اجراي  و  فرانسه  به  اسد  سفر 

"نيکال سارکوزي" رييس جمهور فرانسه در سفري 

دو روزه راهي پاريس شد. 

فرانسوي  طرف  با  الدردري  گوهاي  و  گفت 

حول محور حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي، 

سوريه،  هواپيمايي  شرکت  براي  هواپيما  خريد 

زمينه هاي  در  کشور  دو  ميان  همکاري  توسعه 

دانش  از  استفاده  با  برق  نيروگاه  احداث  انرژي، 

فرانسه، اکتشاف و استخراج نفت و گاز، ارتباطات 

و اطالعات و جزييات توافقنامه ها و قراردادهايي 

بود که قرار است در سفر ماه سپتامبر سارکوزي 

به سوريه امضا شود. 

و  سوريه  روابط  به  مربوط  ديگر  تحوالت  از 

وزير  کوشنر"  "برنار  که  رسيد  گزارش  فرانسه 

خارجه فرانسه در سفري چند ساعته براي فراهم 

به  سارکوزي  سپتامبر  ماه  سفر  مقدمات  کردن 

سوريه، راهي دمشق مي شود. 

بازرگانان فرانسوي، توسعـه تجاري با سوريه را بررسي کردند

 

بين  ارشد صندوق  معاون  ليپسکی  جان 

در  جهانی  اقتصاد  است  معتقد  پول  المللی 

حال پشت سر گذاردن بزرگ ترين آزمون 

تاريخ است. رويتر به نقل از وی نوشت: هم 

اکنون بيشتر از يک سال است که بازارهای 

مالی دنيا در شرايط نامساعدی بسر می برد 

و اقتصاد جهان در مسير رکود قرار گرفته 

است. اين نزول اقتصادی در شرايطی که دنيا 

سال ها با رشد قرين بوده است می تواند 

تاثير بزرگی روی عملکرد بخش های مختلف 

به جای بگذارد. از نظر وی رشد مواد غذايی و 

رشد فزاينده نرخ تورم بزرگ ترين مشکالت 

روزهای اخير است؛ اگر چه تعديل قيمت نفت 

و فاصله گرفتن آن از اوج سهمی از مشکالت 

را کم کرد. گفته می شود کاهش قيمت نفت در 

روزهای اخير سبب شد تا از ميزان فشارهای 

تورمی و اقتصادی دنيا در کوتاه مدت کاسته 

شود. وی به نقل از تحليلگران صندوق بين 

المللی پول گفت: نرخ رشد اقتصادی دنيا در 

سال 2007 ميالدی 5 درصد بوده است در 

حالی که در سال جاری در خوش بينانه ترين 

حالت به 3 درصد می رسد ولی انتظار می 

رود در سال آتی نرخ رشد اقتصادی جهان 

به 4 درصد افزايش می يابد. 

ن  جهـــا
در حال گذار
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ويژه  و  آزاد  مناطق  عمومی های  روابط 

وظيفه ای خطير در متعادل کردن انتظارات مردم 

ارايه  امکانات  با  از مناطق متناسب  و مسئوالن 

شده به آنها دارند.

مشاورت  حوزه  عمومی  روابط  گزارش  به 

ويژه  و  آزاد  مناطق  امور  در  جمهور  رئيس 

دومين  به  پيامی  در  صالحی  دکتر  اقتصادی، 

همايش مديران روابط عمومی های مناطق آزاد و 

ويژه اقتصادی که از30 مرداد لغايت1 شهريور 

ماه در منطقه آزاد ارس برگزار شد با بيان اين 

ويژه  و  آزاد  مناطق  پروژه  است:  آورده  مطلب 

اقتصادی در کشور ما قدمتی نزديک به دو دهه 

دارد و انتظارات بسياری نيز از اين مناطق وجود 

دارد که البته گاه تناسبی با هزينه های صرف شده 

ندارد.  مناطق  اين  در  زيرساخت ها  ايجاد  برای 

بنابراين روابط عمومی های مناطق آزاد و ويژه 

اقتصادی بايستی ضمن حرکت بر مدار تبليغات 

سرمايه گذاران،  جذب  برای  واقعی  و  صحيح 

گونه ای  به  نيز  را  امر  واقعيت های  و  ظرافت ها 

ملموس بازگو کنند. 

امور مناطق آزاد  مشاور رئيس جمهور در 

و ويژه اقتصادی در بخش ديگری از اين پيام 

که توسط  امير محمدی مشاور وی و نيز مدير 

روابط عمومی دبيرخانه حوزه مشاورت رئيس 

درخـواست
مطالبات

متناسب با
امكـــانات
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گــــزارش

اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  امور  در  جمهور 

قرائت شد روابط عمومی را قلب تپنده هر دستگاه 

و سازمان خوانده و مسئوالن سازمان ها به ويژه 

مديران مناطق را به درک اهميت و ارزش تبليغات 

صحيح، اطالع رسانی درست و به موقع و نيز ايجاد 

برون سازمان  و  درون  ميان محيط  موثر  ارتباط 

دعوت و خواستار ارج گذاری به تالش های انجام 

شده در اين راه توسط روابط عمومی ها شده است. 

وی سپس برخورداری روابط عمومی از جايگاه 

سازمانی مناسب، به کارگيری مديران و کارشناسان 

خبره و با تجربه در فعاليت های مربوطه و حضور 

را  مديره  هيئت  جلسات  در  روابط عمومی  مديران 

الزمه اين ارج گذاری ذکرکرده است. دکتر صالحی 

در بخش ديگری از پيام خود، افزايش اهتمام نسبت 

به ايجاد زيرساخت ها و افزايش پروژه های عمرانی، 

و  داخلی  دانشگاه های  بين المللی  شعبات  احداث 

خارجی، رشد واحدهای توليدی و صنعتی و ايجاد 

نظم و انضباط مالی در مجموعه مناطق آزاد و ويژه 

فعاليت های صورت گرفته  از  اقتصادی را بخشی 

در چند سال اخير در مناطق آزاد و ويژه خوانده 

و اطالع رسانی شفاف و دقيق با تکيه بر روش های 

با  دوستانه  و  صحيح  تعامل  با  همراه  و  ابتکاری 

اصحاب رسانه ها در اين زمينه را  از جمله وظايف 

مهم روابط عمومی های مناطق ذکر کرده است. 

پس از قرائت پيام مشاور رئيس جمهور در امور 

محمدی  امير  احد  اقتصادی،  ويژه  و  آزاد  مناطق 

حوزه  دبيرخانه  روابط عمومی  مدير  و  مشاور 

مشاورت رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه 

اقتصادی، در سخنانی با تشکر از مهندس رنجبر، 

و  روابط عمومی  مديرکل  ديرنگ  نيز  و  مديرعامل 

امور بين الملل منطقه آزاد ارس به عنوان ميزبانان  

همايش  نخستين  مصوبات  بررسی  همايش، 

اتخاذ  در  افزايش هماهنگی  مديران روابط عمومی، 

سياست های تبليغاتی و خبری روابط عمومی های 

مناطق، ارزيابی عملکرد روابط عمومی های مناطق 

اتخاذ راه کارهايی  در 5 ماهه نخست سالجاری و 

اجرايی  در  روابط عمومی ها  کارايی  افزايش  برای 

کردن  برنامه اجرايی نيمه دوم سال 1387 آنها را از 

اهداف اصلی بر پايی اين همايش سه روزه خواند. 

روابط عمومی بايستی تبيين گر وتحليلگر باشد.

در ادامه مهندس رنجبر، مديرعامل منطقه آزاد 

از  انتظارات غلط برخی مديران  به  با اشاره  ارس 

روابط عمومی ها و تلقی دستگاه تبليغاتی صرف برای 

موفق جلوه دادن عملکرد دستگاه ها و مديران،گفت: 

و  تبيين گر  بايستی  روابط عمومی  من  اعتقاد  به 

تحليل گر باشد يعنی عملکرد دستگاه و مديران آنرا 

از رسانه ها،  اعم  برای مخاطبان  دقيق  به صورت 

مردم و سرمايه گذاران تببين و تشريح نمايد تا آنها 

و بويژه سرمايه گذاران امکان تصميم گيری صحيح 

و مبتنی بر اطالعات دقيق جهت سرمايه گذاری را 

از  مردم  انتظارات  ديگر  از سوی  و  باشند  داشته 

دستگاه  و نيز بازخورد عملکرد مديران را در ميان 

نمايد  تحليل  و  جمع آوری  دقيق  به صورت  مردم 

تا مديران دستگاه امکان با اتکاء بر اطالعات دقيق 

نسبت به ارزيابی عملکرد خود و در صورت لزوم 

تجديدنظر و يا اصالح برخی عملکردها اقدام نمايند.  

آزاد  منطقه  مديرعامل  و  مديره  هيئت  رئيس 

ارس در ادامه با اشاره به فرصت ها و تهديدهايی 

که اقتصاد کشور و نيز مناطق آزاد با آن روبرو 

اقتصادی  شرايط  از  بهره گيری  عدم  هستند، 

کشورهای همسايه از جمله جمهوری آذربايجان و 

ارمنستان پس از فروپاشی شوروی، جهت تثبيت 

حضور موثر اقتصادی در اين کشورها را نمونه ای 

از فرصت هايی دانست که می شد از آن بهره گرفت.

مهندس رنجبر سپس نبرد گرجستان و روسيه و 

تخريب بندر آزاد پوتی گرجستان در کرانه دريای 

سياه توسط روسيه را غم انگيز اما فرصتی ناگزير 

برای جلب سرمايه گذاران به منطقه آزاد ارس خواند 

و گفت: با سرمايه گذارانی که مايل به سرمايه گذاری 

برای ترانزيت کاال از جنوب کشورمان به کشورهای 

طريق  از   CIS کشورهای  ديگر  و  روسيه  قفقاز، 

منطقه آزاد ارس هستند مذاکراتی انجام شده است.

در ادامه اين همايش مديران کل روابط عمومی های 

مديران  همچنين  و  ارس  و  چابهار  آزاد  مناطق 

ويژه  مناطق  های  سازمان  روابط عمومی های 

فارس،  خليج  سازی  کشتی  سرخس،  اقتصادی 

صنايع فلزی و معدنی خليج فارس، سلفچگان و پيام 

لوح های تقديری را به مناسبت فعاليت های گسترده 

و حضور فعال در پنجمين نمايشگاه مناطق آزاد و 

ويژه اقتصادی دريافت کردند. 

صالحي: پروژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور ما قدمتی نزدیک 
به دو دهه دارد و انتظارات بسیاری نیز از این مناطق وجود دارد که 

البته گاه تناسبی با هزینه های صرف شده برای ایجاد زیرساخت ها در 
این مناطق ندارد
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اقدامات دولت نهم برای ايجاد زيرساخت ها در 

مناطق آزاد خوب بوده است، مجلس نيز کمک کند.

به گزارش روابط عمومی حوزه مشاورت رئيس 

جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادی دکتر 

صالحی مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد 

کميسيون  اعضاء  با  ديدار  در  اقتصادی  ويژه  و 

اجتماعی مجلس با بيان اين مطلب  افزود: در دو 

سال گذشته با تالش فراوان و مذاکرات و رايزني با 

وزراء و مسئوالن مختلف سعي شد برخي از موانع 

گسترش  راه  بر سر  موجود  اساسي  مشکالت  و 

اين  در  شود.  رفع  مناطق  اين  در  سرمايه گذاري 

ميان توجه به ايجاد زيرساخت ها از جايگاه ويژه اي 

برخوردار بود.

شده  انجام  اقدامات  ديدار  اين  ادامه  در  وی 

را  گذشته  سال  دو  در  زيرساخت ها  ايجاد  برای 

موفق ارزيابی کرده و افزود: به عنوان مثال براي 

بهره گيري از مزيت بي نظير منطقه آزاد چابهار براي 

کريدور  دو  تالقي  نقطه  عنوان  به  کاال-  ترانزيت 

شمالي- جنوبي و شرقي – غربي جهاني انتقال کاال  

که از ايران و اين بندر مي گذرد- اقدامات اساسي به 

عمل آمد تا اين مزيت استراتژيک براي ترانزيت کاال 

که فقط مختص اين نقطه از کشور ما و حتي منطقه  

بوده و مغفول مانده بود احياء شود. در اين زمينه با 

مساعدت دولت کار توسعه و تجهيز بندر چابهار و 

اسکله هاي شهيد بهشتي و شهيد کالنتري آغاز شده 

و اسکله هاي مذکور نيز بزودي در محدوده منطقه 

آزاد قرار مي گيرند. از طرف ديگر اتصال ريلي بندر 

به  خط آهن داخلي در فهرج کرمان  در  چابهار 

دست بررسي بوده و کار مطالعاتي احداث فرودگاه 

منطقه آزاد چابهار نيز انجام شده است. با تکميل 

اين سه زيرساخت اساسي ترانزيت کاال از چابهار 

به مقصد  افغانستان و کشورهاي آسياي ميانه و 

عضوCIS رونق اساسي خواهد يافت. از ميان 14 

کريدور انتقال کاال در جهان  دو کريدور در ايران 

قطع  را  همديگر  چابهار  در  دقيقا"  و  داشته  قرار 

مي کنند. بهره گيري از اين مزيت بي نظير درآمد قابل 

توجهي را نصيب کشور کرده و شرق کشورمان را 

رونق خواهد داد.

در حال حاضر، ساالنه حدود 2 ميليون تن كاال از 

چابهار ترانزيت مي شود. در برنامه چهارم پيش بيني 

شده كه اين رقم به 6 ميليون تن در سال برسد، منتها 

2 تا اشكال براي همين چابهاري كه ما مي گوييم 

قرار است منطقه ترانزيتي شود، وجود دارد. اين دو 

اشكال هم زيرساختي است، يعني اشكال مقرراتي 

نيست. ما در اين منطقه اسكله بزرگي كه مناسب يك 

بندر بزرگ اقيانوسي باشد، نداريم.

100هزار  باالي  نوعا  اقيانوس پيما  كشتي هاي 

تن اند، ولي ظرفيت ما 40 تا 50 هزار تن است. پس ما 

بايد يك اسكله 100هزار تني آنجا احداث مي كرديم. 

پيش بيني شده بين 2/5 تا 3 سال آينده، اين اسكله به 

پايان برسد. رونق هم در منطقه اين طور نيست كه 

صالحی: مجلـس کمک کند
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تجار صبر كنند اسكله تمام شود، بعد بيايند كار كنند 

همين كه ببينند كاري شروع شده و آينده مساله 

رونق دارد، مي آيند و كارشان را شروع مي كنند. 

براي همين در اين سه چهار ماهه امسال ترانزيت 

كاال از چابهار 200 درصد در مقايسه با سال 86 

انبارهايي كه ما داريم، پر  رشد داشته است. االن 

انبار هاي  و  فكر ساخت سوله ها  به  از كاالست و 

جديد هستيم. نقص دومي كه ما در چابهار داشتيم 

و هنوز هم داريم، نداشتن اتصال ريلي چابهار به 

ريل سراسري ايران است. امروزه با توجه به اين 

كه سوخت در همه جاي دنيا گران است و از طرفي 

فرمول اقتصاد دنيا عوض شده است، بحث اقتصاد 

تجديدپذير را مطرح مي كنند، يعني بحث دوچرخه و 

ريل.

و  آزاد  مناطق  امور  در  جمهور  رئيس  مشاور 

ايستگاه  ايجاد  تصويب  ادامه  در  اقتصادي  ويژه 

از  فارس  خليج  در  کشتي ها  به  سوخت رساني 

منطقه آزاد قشم پس از سال ها تاخير را از ديگر 

موفقيت هاي مناطق آزاد  در دو سال گذشته نام برد 

و گفت: با سوخت رساني به 12 هزار و پانصد تا 13 

هزار کشتي بزرگي که ساالنه در آبراه  بين المللي 

نصيب  هنگفتي  درآمد  مي کنند  تردد  فارس  خليج 

کشور خواهد شد.

دکتر صالحی سپس قانون مناطق آزاد را مناسب 

قانون  اين  كه  امتيازاتي  کرد:  تصريح  و  توصيف 

است.  خوب  گرفته،  نظر  در  ما  آزاد  مناطق  براي 

مثال ورود و خروج سرمايه آزاد است و صنايع از 

اين معافيت در دولت هاي  ماليات معاف اند. ضمنا 

قبلي 15سال بوده كه در دولت نهم معافيت مالياتي 

15سال تمديد شد و به 30 سال افزايش يافت و در 

مجلس شورای اسالمی هم با رای بااليی تصويب 

شد. البته اميدواريم ان شاءاهلل مجلس مشوق ها در 

بخش سرمايه گذاري، بويژه سرمايه گذاري خارجي 

را افزايش دهد. همچنين در منطقه آزاد كيش و قشم 

و چابهار اتباع خارجي اگر ويزا هم نداشته باشند، 

مشكلي ندارند و ما خودمان به آنها ويزا مي دهيم، 

البته جز كساني كه تحت تعقيب اند يا به هر دليلي 

مشكل حقوقي دارند. اين ويزا 2 هفته اعتبار دارد و 

تا 6 ماه هم قابل تمديد است. اين امتياز را در جهان 

فقط مناطق آزاد ما دارند.

و  آزاد  مناطق  امور  در  جمهور  رئيس  مشاور 

ويژه اقتصادی در ادامه عدم رشد و توسعه مناطق 

آزاد در قياس با برخی مناطق آزاد موفق دنيا را عدم 

زيرساخت ها  ايجاد  برای  کافی  بودجه  اختصاص 

افزود: هر جاي دنيا كه منطقه آزاد  عنوان کرد و 

ساخت ها  زير  به  توجهشان  ابتدا  كردند،  تاسيس 

بوده است. مثال همين منطقه آزاد جبل علي كه به 

عنوان يك منطقه موفق شناخته شده است، موقع 

امور  در  سرمايه گذاري  دالر  ميليارد   7 ايجادش 

زيربنايي داشت. آنجا  14كيلومتر مربع است، يعني 

حدود يك و نيم برابر كيش و يك شانزدهم قشم، در 

حالی که طبق برآورد ما  زيرساخت های مناطق آزاد 

کشور را با 4 ميليارد دالر می توان تکميل کرد.

در گذشته و حال زحمات  آزاد  مناطق  مديران 

بودند  مجبور  عامل  مديران  كشيده اند.   زيادي 

كنند و خيلي هم  زير ساخت  درآمدشان خرج  از 

زحمت كشيدند. كيش 16،17 سال پيش فقط غبار 

بود و خشكي و اينها خيلي زحمت كشيدند. با همان 

عوارضي كه داشتند كار كردند. به نظر مي رسيد اگر 

دولت به جاي همان عوارض، پولي براي زيرساخت 

كند؛  كسب  درآمد  بيشتر  مي توانست  مي گذاشت، 

هم از راه صادرات، هم از ترانزيت و هم توسعه 

صادرات مجدد. اين را به شما بگويم كه اوال واردات 

در مناطق آزاد بشدت كاهش پيدا كرده مخصوصا 

 90 واردات  مي كنم  ادعا  من  نهم.  دولت  زمان  از 

يك  نمونه  براي  است.  كرده  پيدا  كاهش  درصد 

مثال براي شما مي زنم شما اگر 3 يا 4 سال پيش 

باشيد، گروه هايي را مي ديديد  يا قشم رفته  كيش 

جمع  شركت ها  بعضي  را  شناسنامه هايشان  كه 

مي كردند، مهر مي زدند و رقم خيلي كمي به آنها 

مي دادند كه در شان مردم ما نبود. شركت هاي ديگر 

اينها مي كردند.  را  داشتند و سودش  كاال  واردات 

شركت هايي بودند كه شناسنامه جعل مي كردند كه 

با استفاده از آن كاال وارد كنند.

تصویب ایجاد ایستگاه سوخت رساني به کشتي ها در خلیج فارس از 
منطقه آزاد قشم پس از سال ها تاخیر یكي از دیگر موفقیت هاي مناطق 

آزاد  در دو سال گذشته است

مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 90 درصد كاهش پیدا كرده است



16

سـال هفتم
شماره 48و47

گــــزارشتير ومرداد  1387

االن اين مساله را نه در 10 مورد، حتي در يك مورد 

هم مشاهده نمي كنيد. اين كه ما مي گوييم وارداتمان 

كاهش پيدا كرده، يكي از داليلش همين مساله است. 

گمرك به شما مي گويد واردات بشدت كاهش پيدا 

كرده و اصال قابل مقايسه با گذشته نيست. واردات 

نكته مثبتي است؛ اما در كنارش افزايش توليد بايد 

صورت بگيرد. باالخره سرمايه گذاری هايی كه مثال 

در كيش در حال انجام است نسبت به 4، 5 سال 

گذشته افزايش يافته است. سال 86 در كيش بالغ 

براي  شده.  قرارداد  عقد  تومان  ميليارد   1000 بر 

اين كه مزيت كيش االن شناخته شده است. عالوه 

بر اين كه منطقه آزاد است، بايد در بخش گردشگري 

سرمايه گذاري شود. رونق گردشگري در اين مناطق 

مستلزم توسعه زيرساخت هاست. درست است كه 

كيش 65 هتل دارد،  اما با يك تبليغ كوچك امسال در 

هيچ هتلي جاي خالي نبود. هيچ مهمانسرايي خالي 

نبود. 7500 چادر در كيش زده شده بود. قبال هم از 

راه هوا مي آمدند، يك وقت هايي هم از راه دريا. اما 

در سال گذشته رسما اولين بندر بخش خصوصي 

به اسم بندر آفتاب ايجاد و افتتاح شد. كسي هم اين 

بندر را ايجاد كرد كه قبال خودش بازار مي ساخت و 

اين خودش مي شود سرمايه گذاري مطمئن و مثبت.

سرمايه گذاري  از  حمايت  ما  برنامه  اصوال 

است. سرمايه گذاري داخلي و خارجي. هتل دارها 

مي گويند، هتلي كه در سال 50  درصد اشغال تخت 

اگر  در سال 86  ما  است.  اقتصادي  باشد،  داشته 

اشتباه نكنم باالي 80 درصد اشغال تخت داشتيم. 

هتل  االن  رفت.  باال  هتل ها  تخت  اشغال  ميانگين 

سازهاي خوبي مراجعه كرده اند و 18 يا 19 مجوز 

ساخت هتل جديد صادر شده و 2 تاي آن هم 7 

ستاره است.

كار ديگري كه به دستور آقاي دكتر احمدي نژاد 

انجام شد، گسترش آموزش عالي و دانشگاه های 

واحدهاي  با  ما  بود.  آزاد  مناطق  در  کنکور  بدون 

دانشگاه  مثل  ايران  معتبر  دانشگاه هاي  بين المللي 

و  تهران  پزشكي  علوم  دانشگاه  بهشتي،  شهيد 

و  كرديم  صحبت  شيراز  پزشكي  علوم  دانشگاه 

اينها واحد بين المللشان را در مناطق آزاد راه اندازي 

كرده اند و كيش رونق گرفت. 

برای  محدوديتي  هيچ  االن  خارجي  بانك هاي 

بانك  فيوچر  تقاضای  با  و  ندارند.  شعبه  احداث 

ظاهرا  و  شد  انجام  هم  اقداماتش  و   موافقت 

پيشرفت  هم  درصد   95 مي گفت  كيش  مديرعامل 

دارد. استاندارد چارتر هم كه حضور دارد و االن 

شعبه اش داير است.

و  آزاد  مناطق  امور  در  جمهور  رئيس  مشاور 

ويژه اقتصادی در انتهای سخنان خود روند ايجاد 

زيرساخت ها در مناطق آزاد اروند، ارس و انزلی را 

نيز  بسيار مثبت و رو به رشد خواند و گفت:  در 

حال حاضر اين مناطق برای ايجاد زيرساخت های 

خود از اعتبار کافی برخوردار هستند.

رئيس  زاده  اين جلسه سليمان جعفر  ادامه  در 

کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی و ساير 

اعضاء اين کميسيون نظرات خود را در مورد مناطق 

آزاد و ويژه اقتصادی  و راهکارهای تسريع در ايجاد 

زيرساخت های اين مناطق بيان کرده و مواردی از 

قبيل مشکالت گمرکی ، عدم اجرای ماده 35 برنامه 

چهارم و ماده 11 قانون مناطق ويژه اقتصادی را از 

مشکالت اساسی اين مناطق برشمردند. 

بانك هاي خارجي هیچ محدودیتي برای احداث شعبه در مناطق آزاد ندارند
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مشاور رييس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه 

سرکنسول  کندري  باغبان  با  ديدار  در  اقتصادي 

ايران در قازان روسيه بر استفاده از هر فرصتي 

براي جلب سرمايه گذاران کشورهاي ديگر به مناطق 

آزاد و ويژه اقتصادي تاکيد کرد.

دکتر صالحي در اين ديدار با بيان اين مطلب بر 

ضرورت افزايش روابط اقتصادي با کشورهاي 

رقابت هاي  گفت:  و  کرد  تاکيد  جهان  مختلف 

بر  جهان  مختلف  کشورهاي  ميان  در  امروز 

محور اقتصاد شکل گرفته و رشد و توسعه دائم 

مستلزم  نيز  رقابت  اين  در  موفقيت  و  اقتصادي 

همکاري اقتصادي با ساير کشورها و بهره گيري 

از همه فرصت ها براي جلب سرمايه گذاري است.

وي سپس با اشاره به تحوالت اقتصادي فرآروي 

پيامدهاي مورد  به  با توجه  اقتصاد کشور بويژه 

افزود:  اساسي  قانون   44 اصل  اجراي  از  انتظار 

دگرگون شدن وضعيت کنوني ميزان حضور بخش 

خصوصي و دولتي در اقتصاد کشور به گونه اي که 

بيش از 70 درصد تصدي گري امور اقتصادي در 

دست بخش خصوصي قرار گيرد مستلزم تالشي 

عظيم براي جلب سرمايه گذاري خارجي است زيرا 

سرمايه گذاري داخلي کفاف اين مهم را نخواهد داد.

و  آزاد  مناطق  امور  در  جمهور  رئيس  مشاور 

ويژه اقتصادي در ادامه اين ديدار سفرا، کنسول ها و 

ساير مقامات مسئول کشور در کشورهاي خارجي 

اسالمي  جمهوري  نظام  اجزاء  همه  نمايندگان  را 

ايران در کشورهاي محل ماموريت دانست و گفت: 

توانمندي هاي  و  امکانات  و  ظرفيت ها  شناساندن 

بخش هاي مختلف اقتصاد کشور به سرمايه گذاران، 

بازرگانان و فعاالن اقتصادي بخش هاي خصوصي 

ارائه  نيز  و  ماموريت  محل  کشورهاي  دولتي  و 

موجود  فرصت هاي  از  به موقع  و  دقيق  اطالعات 

فعاالن  و  سرمايه گذاران  براي   کشورها  اين  در 

را  داخلي بخش اساسي ماموريت شما  اقتصادي 

تشکيل مي دهد و در اين ميان مناطق آزاد و ويژه 

اقتصادي کشور به دليل گستردگي دامنه فعاليت هاي 

اقتصادي، مزيت ها و امکانات فوق العاده نسبت به 

ساير نقاط کشور براي سرمايه گذاري و نيز پيشرو 

بودن در اجراي اصل 44 قانون اساسي، مي بايستي 

در اين ميان از اولويت ويژه برخوردار باشند.

و  آزاد  مناطق  امور  در  جمهور  رييس  مشاور 

ويژه اقتصادي در ادامه از افزايش روابط اقتصادي 

مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران با کشور روسيه 

نشين  مسلمان  و  خودمختار  جمهوري  بويژه  و 

تاتارستان استقبال و تصريح کرد: نقش شما در 

افزايش اين روابط و معرفي ظرفيت هاي دو طرف 

مناطق  و  دارد  اهميت  بسيار  براي سرمايه گذاري 

آزاد و ويژه کشور براي موفقيت شما در اين زمينه 

آماده هرگونه همکاري هستند.

باغبان  ديدار  اين  ابتداي  در  است  ذکر  به  الزم 

کندري سرکنسول جمهوري اسالمي ايران در قازان 

به تشريح شرايط اقتصادي جمهوري مسلمان نشين 

و خودمختار تاتارستان روسيه پرداخته و خواستار 

بهره مندي مناطق آزاد و ويژه کشور از پتانسيل ها و 

ظرفيت هاي صنعتي موجود در اين جمهوري بويژه 

فراهم نمودن امکان سرمايه گذاري فعاالن اقتصادي 

آن در مناطق آزاد و ويژه کشور شد. 

از هر فرصتي براي جلب 
سرمايه گذاران به مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي استفاده مي کنيم

مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 
در دیدار با سرکنسول ایران در قازان روسیه:
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کاهش مشکالت واحدهای صنعتی منطقه ويژه 

اقتصادی سيرجان به حداقل  

گمرک به دنبال اعتماد سازی است

زنگ تحول در گمرک به صدا درآمده
افتتاح سازمان تأمين اجتماعی شعبه منطقه ويژه اقتصادی سيرجان

از منطقه ويژه اقتصادی سيرجانبازديد مدير عامل سازمان عمران کرمان 
بازديد امام جمعه سيرجان از منطقه ويژه اقتصادي سيرجان

پرونده ويــــژه
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اردشير محمدي، رئيس كل جديد گمرك جمهوري 

اسالمي ايران در راس هيئتی از مقامات گمرک ايران 

از منطقه ويژه اقتصادي سيرجان بازديد کرد و در 

اراده  از  منطقه،  کارآفرينان  با  صميمانه  نشستی 

گمرک ايران برای تسهيل در امور توليد و تجارت 

قانونمند در مناطق ويژه اقتصادی ايران سخن گفت 

و تاکيد کرد: احترام به حقوق مردم و کارآفرينان از 

اولويت های کاری گمرک ايران است.

سازمان  دعوت  به  که  ساعته   5 ديدار  اين  در 

ايران  گمرك  گل  رئيس  شد،  انجام  کرمان  عمران 

ضمن بازديد از بخش هاي مختلف گمرکی و بانکی 

و انبارهای عمومی و تعدادی از صنايع مستقر در 

منطقه ويژه اقتصادي سيرجان و گفتگو با صنعتگران 

و بازرگانان فعال در اين منطقه، به مديران صنايع 

و بازرگانان قول مساعد داد که با تشکيل کارگروه 

مسائل مناطق ويژه و آزاد کشور در گمرک ايران، 

نسبت به رفع مشکالت گمرکی موجود بر سر راه 

توليد و تجارت در اين مناطق جذب سرمايه، در کمتر 

از يک ماه اقدام شود. 

همچنين در جلسه اي كه به منظور بحث و بررسي 

مسائل و مشكالت عمومی مبتالبه صنايع و واحدهاي 

توليدي مستقر در منطقه ويژه اقتصادی سيرجان و 

فعاالن در بخش هاي بازرگاني خارجی و صادرات 

منطقه  اقتصادي  فعاالن  و  مديران  حضور  با  کاال 

به سئواالت  ايران  گمرک  فنی  معاون  تشكيل شد، 

مطرح شده پاسخ داد و از آنها خواست که مشکالت 

خود را برای رسيدگی قطعی و سريع کتبا به گمرک 

ايران منعکس کنند تا درباره آنها تصميم گيری شود 

گمرک به دنبال اعتماد سازی است

زنگ تحول در گمرک به صدا درآمده

اين که  برای  خود  گفتگوی  ابتدای  در  محمدی 

شفاف و روشن شدن ذهن فعاالن در منطقه ويژه 

اقتصادی سيرجان با تاکيد بر اين که رويکردم در 

و  روشن  بسيار  اجرايي،  و  عملياتي  بخش هاي 

رويكردي حمايتي در جهت پشتيباني از كساني است 

كه به تجارت قانونمند مبادرت مي كنند، گفت: شعار 

گمرك، در واقع براين مبني استوار است كه بايد در 

خدمت توليد و صنعت و در خدمت توسعه صادرات 

غيرنفتي كشور باشيم و در يك كالم، گمرك خود را 

موظف مي داند كه به بخش هاي مختلف خدمت گيرنده 

خود، مطلوب ترين خدمات را بدون هيچ چشمداشتی 

و مطابق با منشور گمرك ايران ارايه دهد.

و  مردم  حقوق  به  احترام  کرد:  تاکيد  وی 

است.  گمرك  كاري  اولويت هاي  از  كارآفرينان 

كساني كه در توليد و تجارت، قانونمند و صادق عمل 

مي كنند، قطعًا مورد حمايت بنده و گمرك هستند و از 

كساني هم كه با اين تفكر فاصله دارند، تقاضا داريم 



20

سـال هفتم
شماره 48و47

پرونده ويــــژهتير ومرداد  1387

كه خودشان را به ما نزديك كنند تا از نتيجه حسن 

عملشان برخوردار شوند.

وی ادامه داد: خدمتگزاري به مردم و توليدكنندگان و 

بازرگانان نبايد در حد شعارها باقي بماند، بلكه بايد در 

اسرع وقت جامة عمل بپوشد و نتايج آن عيني شود. 

وی افزود: شما خدمت گيرندگان گمرك، بهترين 

كساني هستيد كه مي توانيد با راهنمايي هاي صادقانه 

خود، ما را در جهت ارايه خدمت بهتر ياري دهيد. 

بيان صريح مشكالت از سوي شما و ارايه راه كارها 

مي تواند ما را در خدمتگزاري به شما كمك كند كه 

اين روش در گمرك اكنون هدف گذاري شده است.

در  تحول  زنگ  اين که  بيان  با  گمرک  رييس کل 

گمرك به صدا درآمده است، تصريح کرد: با تمام 

منابع و امكانات موجود تالش مي كنيم كه خدماتي 

برجسته و مثبت به فعاالن اقتصادی ارايه دهيم. 

وی با اشاره به اين که همكارانش هم اغلب برای 

ارايه خدمت مطلوب و همكاري با صاحبان صنعت 

و فعاالن تجارت، با مشكالت فراوانی مواجه هستند 

كه برخي از اين مشكالت هم مهم است، گفت: در 

سراسر كشور 160 واحد گمركي وجود دارد كه 

ما در  از همكاران  پراكندگي گمركات، بسياري  با 

خدمت  امکانات  کمترين  با  سخت  بسيار  شرايط 

مي كنند. از سوي ديگر حجم كار با ظرفيت نيروي 

انساني گمرك به هيچ وجه تناسب ندارد. يكي از 

اينست كه مشكالت  ما  اولويت ها و دغدغه اصلي 

همكارانمان را در هر گمرك به تناسب نياز برطرف 

كنيم. ما به همكارانمان گفته ايم و مي گوئيم كه رفع 

مشكالت سازماني ما زمانبراست، اما شما فعاالن 

بايد  كمبودها،  و  مشكالت  همه  عليرغم  اقتصادی 

جهادي عمل كنيد.

تفسیر و تعبیر راحت و روان قوانین و مقررات 

در دستور کار است

پيشنهادي  بسته  مواد  از  يكي  افزود:  محمدی 

دولت براي تحول اقتصادي كشور، موضوع گمرك 

است. يعني ضرورت اصالحات و تحول در نظام 

گمركي ايران مدنظر قرار گرفته است و ما اعتقاد 

ارايه خدمات راحت و روان و  با  داريم كه گمرك 

سريع مي تواند كمك مؤثري در اين خصوص )ايجاد 

تحول اقتصادي(  داشته باشد.

محمدی معتقد است: با تفسير و تعبير راحت و 

روان از قوانين و مقررات، مي توانيم خدمت مفيد و 

بهتري به خدمت گيرندگان ارايه دهيم. اعتقاد داريم 

كه سخت گيري هاي مكرر و مأيوس كننده، موجب 

ركود  نهايت  در  و  معطلي  و  كندكاري  نوميدي، 

بخش هاي  ديگر  و  صنعت  و  توليد  بخش هاي  در 

خدمت گيرنده از دولت مي شود.

و  مناسب  شيوه هاي  اعمال  با  مي تواند  گمرك 

را  توانايي هايش  روز،  تكنيك هاي  از  استفاده  با 

افزايش دهد، در حدي كه در آينده هرگاه نشستي با 

توليدكنندگان برگزار شود، همه بگويند كه كمترين 

دغدغه و مشكل را با گمرك دارند. 

اعتماد سازي از ما،

وفاداري به قانون و اخالقیات از شما

دنبال  به  گمرك  کرد:  تصريح  گمرک  رييس کل 

اعتمادسازي است و اين اعتمادسازي دو سويه است 

و يك سويه نمي تواند باشد. كساني مورد اعتماد و 

حمايت گمرك قرار مي گيرند كه عملكردشان قانونمند 

و صحيح باشد. گمرك اغماض و چشم پوشي را در 

دستور كار خود دارد، اما به نفع چه كسي؟ كساني 

كه در توليد و تجارت قانونمند و صادق عمل كنند. 

اعتماد سازي از ما ، وفاداري به قانون و اخالقيات 

از شما. ما به دنبال مشتريان وفادار براي گمرك 

اما  باشد،  آرمان گرايانه  انتظار  اين  شايد  هستيم، 

مطمئنًا جامة عمل خواهد پوشيد. 

در پايان نيز محمدی از همکاران خود در گمرکات 

سيرجان و کرمان تشکر و قدردانی کرد. 

تغییر سیاست های گمرکی 

جمهوری  گمرک  رييس کل  گفتگو  ادامه  در 

اسالمی ايران به سواالت فعاالن اقتصادی منطقه 

در  محمدی  داد.  پاسخ  سيرجان  اقتصادی  ويژه 

مورد تغيير سياست های گمرکی باز هم تاکيد کرد: 

احترام به حقوق مردم و 
كارآفرینان از اولویت هاي كاري 
گمرك است. كساني كه در تولید 

و تجارت، قانونمند و صادق 
عمل مي كنند، قطعًا مورد حمایت 

گمرك هستند
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را  سخت گيرانه  روش هاي  كه  براينست  ما  اعتقاد 

كنار بگذاريم و به فكر رونق اقتصاد كشور باشيم. 

بنابراين مطلقًا دنبال بهانه گيري و اعمال تنگ نظرانه 

مقررات نيستيم. كما اين كه در بحث ارزش افزوده 

)موضوع تبصره 2 ماده 11 قانون مناطق ويژه ( 

هم در 3-2 ساعتي كه با همكاران گمركي گفتگو 

كرديم، به اين نتيجه رسيديم كه بايد از يك پنجره 

و نگاه جديد وارد اين موضوع بشويم تا صنعتگران 

بالتكليف نمانند. به آقاي نادري، معاون فني گمرك 

ايران هم گفتم كه گمرك بايد به نحوي برداشت و 

كمك كند كه اين موضوع به نحو شايسته حل شود 

و اگر قرار است حل نشود، صريحًا اعالم شود كه 

انجام نمي شود تا استخوان الي زخم نماند و تكليف 

صنعتگران روشن شود.

ما در اين ارتباط يك كار گروه نيز با دبيرخانه 

مناطق ويژه و آزاد تشكيل داده ايم تا انشاءاهلل نتيجه 

بررسي هاي اين كار گروه مبناي توافق گمرك ايران 

و سازمان مناطق ويژه و آزاد باشد و ظرف يك ماه 

آينده تكليف اين موضوع يكسره شود.

منافع ملی اولی تر از منافع بخشی

موضوع  اين  با  ارتباط  در  دارم،  كه  خواهشي 

با  و  شوند  عصبي  ما  از  عزيزان  بعضي  شايد 

فرافكني بخواهند موضوع را رسانه اي كنند كه اين 

اقدام حالل هيچ مشكلي نيست. چون گمرك در مقابل 

شما نيست، ما در كنار و همراه شما هستيم و اصاًل 

معنا ندارد كه گمرك براي صنعتگران سخت كوش 

مملكت مانع تراشي كند و سرمايه آنها را معطل و 

متوقف در انبارها نگهداری و كارها متوقف شود تا 

سرنوشت يك تفسير مشخص شود.

ما كالن قضيه را در نظر مي گيريم تا ببينيم كه 

اعمال هر سياستي، منافع ملي را در پي دارد يا منافع 

بخشي را ؟ ما به هيچ وجه منافع ملي را فداي منافع 

بخشي نخواهيم كرد. منافع ملي براي ما اولي تر از 

منافع بخشي است. با اين تأكيد، نسبت به قضايا 

فعاالن  مشكالت  زودتر  هرچه  تا  مي كنيم  عدول 

اقتصادي از سرراه برداشته شود.

امنیت کار، مهم ترین عامل جذب سرمایه

زيرساخت ها  تأمين  به  كمك  درمورد  محمدی 

براي جذب سرمايه گذاري در مناطق ويژه و آزاد 

يادآور شد: اگر زيرساخت ها از جميع جهات آماده 

باشد، سرمايه گذار به راحتي مي آيد و سرمايه گذاري 

مي كند و مهم ترين عامل براي جذب سرمايه، امنيت 

كار و جابجايي اموال و سرمايه است.

وی افزود: امنيت سرمايه گذاري هم به اين است 

كه تمام دستگاه هاي اجرايي كه به نوعي ذي مدخل 

براي  را  رواني  و  قانوني  امنيت  اين  بايد  هستند، 

سرمايه گذاران تأمين كنند، البته يكي از دستگاه هاي 

محمدی: ما حق نداریم كه قانون را با 
نگاه منفي و مانع براي كارآفرینان 

تفسیر و اعمال كنیم

امنيت، گمرك است كه  اين آسايش و  تأمين كننده 

هميشه شيوه عملكرد آن مورد سئوال سرمايه گذاران 

قرار گرفته است. در اين راستا گمرك براي جذب 

سرمايه گذاري حاضر است همه گونه مساعدت الزم 

را داشته باشد. 

كه  را هم عرض كردم  نگرش ها و شيوه عمل 

نگرش ها  و  است  شده  نظر  تجديد  امور  اين  در 

براي خدمت به فعاالن اقتصادي نگرش حمايتي و 

در جهت حل مشكالت آنهاست و نه محدودكننده. 

سعي ما اينست كه از قانون در جهت حل مشكالت 

استفاده شود و از حمايت هاي قانوني تفسير مثبت 

داشته باشيم تا حقي ضايع نشود و مشكالت مردم 

حل و فصل شود كه البته قانونگذار هم همين را از ما 

مي خواهد و ما حق نداريم كه قانون را با نگاه منفي 

و مانع براي كارآفرينان تفسير و اعمال كنيم.. 

کاهش مشکالت واحدهای صنعتی

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به حداقل

گفت:  سيرجان  عمران  شرکت  عامل  مدير 

واحدهای  مشکالت  که  است  اين  منطقه  تالش 

صنعتی به حداقل ممکن کاهش يابد.

تمام دستگاه هاي اجرایي كه به نوعي ذي مدخل هستند، باید 
امنیت قانوني و رواني را براي سرمایه گذاران تأمین كنند
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گمرک  کل  رئيس  جلسه  در  افخمی  مهندس 

واحدهای  مديران  و  ايران  اسالمی  جمهوری 

و  شرايط  از  پاره ای  بيان  ضمن  منطقه  صنعتی 

در  شده  انجام  فعاليت های  و  قابليت ها  امکانات، 

منطقه اظهار داشتند که در چهار ماه اول امسال 

7800 تن کاال به ارزش تقريبی 8.5 ميليون دالر 

تأئيد  نيز  منطقه  گمرک  که  آماری  اساس  بر 

می کند از محصوالت صنعتی به خارج از کشور 

صادر شده است که اين رقم نسبت به سال 86 

چشمگيری  کاهش   85 سال  به  نسبت  و  رشد 

داشته است.

وی گفت: توانائی های واحدهای صنعتی منطقه 

بسيار بيشتر از اين بوده و اگر با ظرفيت کامل 

بيشتری  بسيار  محصول  می توانند  بکنند  کار 

توليد کنند که در اين صورت بطور قطع می توان 

ميليارد   350 به  آنها  توليدی  کاالی  ارزش  گفت 

ريال در ماه برسد.

بوده  اين  بر  تالشمان  ما  داشت:  اظهار  وی 

واحدهای  مشکالت  است  ميسر  که  تاجائی 

در  و  دهيم  کاهش  ممکن  حداقل  به  را  صنعتی 

اين مسير برخی مسائل و مشکالت با همراهی و 

همکاری گمرک منطقه پی گيری شده است. 

گذشته  زمان  در  داد:  ادامه  افخمی  مهندس 

ويژه  منطقه  به  نسبت  که  خاصی  نگاه  دليل  به 

با  شايد  صنعتی  واحدهای  می گرفت.  صورت 

اميدواريم که  و  بودند  بيشتری مواجه  مشکالت 

با حضور رئيس کل گمرک در اين بازديد سبب 

شود که همه مسائل و مشکالت به نحو مطلوبی 

برطرف و باعث دلگرمی بيشتر صاحبان صنايع 

شده و آنها را به سرمايه گذاری و توسعه بيشتر 

تشويق کرده و منجر به ايجاد فعاليت های جديد 

صنعتی در منطقه شود. 

گمرك اغماض و چشم پوشي را در دستور كار خود دارد، اما به نفع چه كسي؟ 

كساني كه در توليد و تجارت قانونمند و صادق عمل كنند
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امام جمعه  المسلمين حسينی،  و  حجةاالسالم 

اقتصادی  ويژه  منطقه  از  سيرجان  شهرستان 

سيرجان بازديد کرد.

به منطقه که مورد استقبال  از ورود  وی پس 

از  گرفت  قرار  منطقه  مدير  سليمانزاده  مهندس 

مجموعه ورزشی منطقه از جمله مدرسه فوتبال و 

زمين چمن که جمعی از نونهاالن و دانش آموزان 

شهر سيرجان که در حال انجام تمرينات و بازی 

بودند بازديد و در سخنانی آنها را به انجام و ادامه 

فعاليت های ورزشی، تحصيل علم و تهذيب نفس 

توصيه و تشويق کرد.

سپس در جلسه ای که با حضور مدير منطقه 

منطقه  مختلف  بخش های  مديران  و  معاونان  و 

برگزار شد. مهندس سليمانزاده به بيان پاره ای از 

فعاليت های انجام شده در منطقه ، امکانات و شرايط 

و  و همچنين شرکت ها  منطقه  در  سرمايه گذاری 

کارخانجات فعال در منطقه و محصوالت توليدی 

تآثيرمثبت  اشتغال زائی و در مجموع  انها، ميزان 

فعاليت های انجام شده در منطقه بر اقتصاد ملی 

مزبور  جلسه  از  پرداختند.پس  اشتغال زائی  و 

حجةاالسالم و المسلمين حسينی به اتفاق مهندس 

سليمانزاده، مدير منطقه و ميرزاده معاونت فناوری 

توليدی  واحدهای  از  تعدادی  از  منطقه  اطالعات 

منطقه از جمله شرکت های گلديران توليدکننده انواع 

تلويزيون های LG، شرکت پوشينه توليدکننده انواع 

کفش های دمپائی و تصفيه شکر توليد و تصفيه 

شکر خام بازديد و از نزديک با مراحل توليد و روند 

آمده جهت  فراهم  امکانات  و  اين واحدها  در  کار 

پرسنل در محيط کاری از جمله نمازخانه و غيره و 

همچنين مسائل و مشکالت آنها آشنا شدند.

حجةاالسالم و المسلمين حسينی در اين بازديد 

گريبانگير  مسائل  و  مشکالت  استماع  از  پس 

ابراز  منطقه  در  توليد  عرصه  دست اندرکاران 

با  آتی  رايزنی های  ضمن  که  کرد  اميدواری 

مسئوالن و نهادهای ذيربط بتوانند گامی مثبت در 

جهت مرتفع نمودن مشکالت مذکور بردارند. 

بازدید امام جمعه سیرجان
از منطقه ویژه اقتصادي سیرجان



24

سـال هفتم
شماره 48و47

پرونده ويــــژهتير ومرداد  1387

با  سيرجان  منطقه  اجتماعی  تامين  سازمان 

حضور حسن پور نماينده مردم سيرجان در مجلس 

شورای اسالمی و مدير کل اسبق سازمان تأمين 

اجتماعی، مهندس عباس سليمان زاده، مدير منطقه 

مسئوالن  از  جمعی  و  سيرجان  اقتصادی  ويژه 

منطقه  اجتماعی  تامين  سازمان  محلی  و  استانی 

سيرجان  افتتاح وآغاز به کار کرد.

منطقه  غربی  ورودی  ابتدای  در  که  شعبه  اين 

روبروی ساختمان کنترل منطقه واقع است از اين 

پس تمامی مراجعات مربوط به امور تأمين اجتماعی 

و  شرکت ها  وحقوقی،  حقيقی  اشخاص  از  اعم 

سازمان ها را پاسخگو خواهد بود. 

مهندس محمدرضا شه بخش، مدير عامل سازمان 

عمران کرمان در رأس هيئتی اقتصادی از کشور 

بازديد  سيرجان  اقتصادی  ويژه  منطقه  از  مالزی 

کردند. 

هيئت مالزيائی مزبور جهت اطالع از شرايط و 

امکانات زير بنائی موجود در منطقه ويژه اقتصادی 

سيرجان برای سرمايه گذاری در صنعت توليد انواع 

عمران  سازمان  مشارکت  با  گاز  و  آب  لوله های 

بخش های  از  و  کرده  سفر  منطقه  اين  به  کرمان 

مختلف منطقه بازديد کردند. 

براساس اين گزارش برای آشنائی بيشتر هيئت 

مالزيايی با امکانات جلسه ای در محل سالن کنفرانس 

منطقه برگزار و شه بخش به بيان موقعيت و امکانات 

بالقوه و بالفعل منطقه اقتصادی سيرجان پرداخت. 

شايان ذکر است که منطقه ويژه اقتصادی سيرجان 

با داشتن موقعيت و شرايط و امکانات منحصر به فرد 

خود بهترين مکان جهت سرمايه گذاری و توسعه در 

انواع فعاليت های اقتصادی و صنعتی می باشد.

افتتاح سازمان 
تأمین اجتماعی 

شعبه منطقه ویژه 
اقتصادی سیرجان

بازدید مدیر عامل 
سازمان عمران 

کرمان از منطقه 
ویژه اقتصادی 

سیرجان
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گــزارش
تصـــويري

منطقه ويژه اقتصادي 

سيرجان
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نــرخ ارز ،   افــزايش ارزش پول مـلی
 و پيامـــدهای   اقتصــــادی آن

دولت در چارچوب طرح اصالحات اقتصادی در نظر دارد افزایش ارزش پول ملی را در دستور کار 

خود قرار دهد. هر چند از جزئیات این طرح اطالعات موثقی در دست نیست، لیکن چنین به نظر می رسد 

که دولت می خواهد با استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز، با تورم فزاینده در کشور مقابله کند. اگر این گمان 

درست باشد، طرفداران افزایش ارزش پول ملی می خواهند در سمت عرضه اقتصاد از طریق واردات 

ارزان کاالهای وارداتی ، از فشارهای تورمی بکاهند. در سمت تقاضا نیز با فروش ارز در بازار از افزایش 

ذخایر بانک مرکزی و تاثیر بر نقدینگی بکاهند.

تجربه های مشابه برای کنترل تورم در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم پیروی آنها از انضباط 

مالی و پولی با شکست مواجه شده است. از این گذشته اکنون که اقتصاد ایران با شوک مثبت نفتی 

مواجه است، این اقدام دولت می تواند موجب رکود بیشتر در بخش تولید کاالهای قابل مبادله شود. به 

دالیل یاد شده تحلیل و پیامدهای سیاست اخیر ضرورت مبرم دارد.

مقدمه 

1- آزاد سازی تجاری و تحول 

در بازار ارز خارجی:

بدون  کرد  تالش  دولت  سوم،  برنامه  دوره  در 

تدوين و اجرای استراتژی جامع توسعه اقتصادی 

با برداشتن موانع غير تعرفه ای تجارت خارجی و 

کاهش دادن دامنه نرخ های تعرفه گمرکی در جهت 

آزادسازی تجارت خارجی اقدام کند که اين امر در 

بسياری از مواقع منجر به عدم تعميق ساخت داخل 

و رشد فعاليت های مونتاژی و تکنولوژی پائين شده 

و تالش های صورت پذيرفته قبلی را با محدوديت 

مواجه نموده. ليکن با يکسان سازی نرخ ارز و اتخاذ 

نظام ارزی شناور هدايت شده، گام مثبت و مهمی در 

راستای نظام تجاری برداشته شد.

حرکت در جهت آزادسازی حساب سرمايه داری 

قانون  تصويب  با  گرفت.  صورت  محتاطانه 

سرمايه گذاری خارجی در سال 1381 بستر حقوقی 

مناسب تری برای سرمايه گذاری خارجی در کشور 

فراهم شد. با اين حال بخش نفت و گاز به دليل موانع 

واگذاری امتياز به خارجيان از اين امر مستثنی شد. 

دولت ايران سرمايه گذاری خارجی از طريق بورس 

اوراق بهادار را پذيرفت اما برای آن محدوديت هايی 

قايل شد. 

اتباع  توسط  پرتفو  در  سرمايه گذاری  چند  هر 

نيز  مورد  اين  در  اما  شد،  پذيرفته  ايرانی  غير 

محدوديت هايی وجود دارد. 

نظام  ارز،  نرخ  يکسان سازی  با   1381 سال  از 

شناور هدايت شده پذيرفته و به مورد اجرا گذاشته 

شد. در اين نظام بانک مرکزی با هدف تاثير گذاشتن 

بر نرخ ارز در خريد و فروش آن دخالت می کند. از 

اين رو معامالت ذخاير رسمی بانک مرکزی در نظام 
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جدول 1- نرخ برابری ریال و دالر امریکا و انباشته شدن ذخایر خارجی بانک مرکزی ایران

خالص دارایی های خارجینرخ ارز در بازار بین بانکی )ریال(سال ها
بانک مرکزی )میلیارد ریال(

11740/8نرخ های متنوع ارز1380   
                  13817958  81387/ 5

          13828282118042/6
           13838719182279/4

13849026257567
13859197271195/4
13869285438630/2

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران
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3- نرخ ارز و رقابت پذیری 
اقتصاد کشور:

ارزی  نظام  در  کالن  اقتصاد  مرکزی  هسته 

رقابت پذيری  بر  تاثير  در  ارز  نقش  انعطاف پذير، 

کشور در بازار جهانی برای کاالهای کشور است. 

می شود  توليد  کشور  در  که  کاالهايی  قيمت  اگر 

نسبت به قيمت کاالهای رقيب در بازارهای جهانی 

کاهش يابد، بر رقابت پذيری کشور افزوده می شود 

کاالهای  قيمت   p که  کنيم  فرض  اگر  بالعکس.  و 

داخلی به ريال و p* قيمت کاالهای خارجی به دالر 

باشد و نرخ اسمی ارز e ، همان قيمت ريالی هر دالر 

باشد ، رقابت پذيری را با نسبت قيمت های خارج به 

داخلی اندازه می گيريم که هر دو بر حسب ريال بيان 

شده اند: 

e.p*/p= رقابت پذیری

اين همان نرخ واقعی ارز است. کشورهايی که 

شناور هدايت شده به منظور کنترل نوسانات بازار 

ارز اجتناب ناپذير است.

2- تحول نرخ اسمی ارز در دوره 
13۸1-13۸7

از  خارجی  ارز  عرضه  کشور؛  ارز  بازار  در 

طريق صدور نفت و گاز، صدور کاالهای غير نفتی، 

صادرات خدمات و ورود سرمايه خارجی )اعم از 

سرمايه گذاری مستقيم خارجی، بيع متقابل، وام های 

خارجی و سرمايه گذاری در پرتفو کشور توسط 

صورت  خارجی(  حقيقی  اشخاص  و  موسسات 

می گيرد. ناگفته پيداست که بخش اعظم درآمدهای 

کشور از محل صادرات نفت و گاز تحصيل می شود. 

تقاضای ارز در بازار مربوط می شود به تقاضای 

واردات کاالها و خدمات از خارج، صدور سرمايه به 

خارج و باز پرداخت اصل و بهره بدهی های خارجی 

و خروج سود شرکت های خارجی از ايران.

در دهه 1380 به دليل شوک مثبت قيمت نفت، 

درآمدهای ارزی کشور به ميزان در خور توجهی 

اين  ميزان   که  است  ذکر  شايان  يافت.  افزايش 

و  جهانی  بازار  در  گاز  و  نفت  قيمت  به  درآمدها 

سهميه ايران در اوپک مربوط است و مستقل از نرخ 

ارز و به صورت برون زا تعيين می شود. 

در دوره مورد بررسی بانک مرکزی تالش کرده 

است ارزش برابری ريال ايران با دالر امريکا را کم 

و بيش در دامنه معينی تثبيت کند. نکته درخور توجه 

اين است که ارزش دالر در بازار جهانی در اين مدت 

بطور عمده سير نزولی داشته است. 

مرکزی  بانک  سوی  از  سياست  اين  تعقيب 

همزمان بوده با دنبال کردن سياست مالی انبساطی 

از سوی دولت.

 بدين ترتيب بانک مرکزی ناگزير شده دالرهای 

اين طريق بر  از  مازاد دولت را خريداری نمايد و 

ذخاير خارجی خود بيافزايد.

صنعتی  صادرات  محل  از  آنها  ارزی  درآمدهای 

تامين می شود و روی به بازار جهانی دارند معموال 

تالش می کنند برای حفظ توان رقابتی اقتصاد خود، 

تورم داخلی را مهار کنند و نرخ اسمی ارز را چنان 

تعيين کنند که ضمن حفظ موازنه تراز پرداخت ها، 

رقابت پذيری آنها در بازار جهانی مخدوش نشود.

تورم  معادل  داخلی  تورم  اگر  است  بديهی   

باشد  کشور  يک  تجارت  طرف  کشورهای  در 

با  که  تعيين شود  در سطحی  ارز  اسمی  نرخ  و 

تعادل دراز مدت تراز پرداخت ها سازگار باشد، 

رفته  کار  به  تکنولوژی  تاثير  تحت  رقابت پذيری 
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در توليد و سطح مهارت نيروی انسانی خواهد بود.

اما در کشورهای نفت خيز از جمله ايران، درآمد 

حاصل از صادرات نفتی مستقل از سياست ارزی و 

تحت تاثير عوامل برون زا تعيين می شود و سياست 

تجاری  سياست  خدمت  در  آن که  جای  به  ارزی 

قرار گيرد، در خدمت سياست مالی و پولی قرار 

می گيرد. تجربه دوران رونق نفتی در چند سال اول 

برنامه چهارم گويای آن است که در سايه افزايش 

بی سابقه درآمدهای ارزی کشور، دولت به سياست 

مالی انبساطی متوسل شده است.

 بانک مرکزی در اين شرايط مهار سياست پولی 

با خريد ارزهای مازاد  را از دست داده و ناگزير 

دولت عرضه پول و نقدينگی را به نحو بی سابقه ای 

خالص  افزايش  به  کنيد  )نگاه  است  داده  افزايش 

دارايی های خارجی در جدول 1( در اين وضعيت 

آزادسازی  تورمی،  فشارهای  مهار  برای  دولت 

واردات را در پيش گرفته و بانک مرکزی عمال" نرخ 

اسمی ارز را به عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم 

به کار برده است. 

کشور  اقتصاد  رقابتی  توان  وضعيت  اين  در 

کاهش يافته است و نرخ واقعی ارز که بيانگر توان 

رقابتی است از هر دالر 7112 ريال در سال 1381 

به هر دالر 5228 ريال تنزل يافته است. ) جدول 2( 

در نتيجه اين وضع، بيالن وارداتی کشور به شدت 

افزايش يافته است) جدول 3( . 

در اين مدت هر چند به رغم کاهش توان رقابتی 

کشور صادرات غيرنفتی نيز از رشد درخور توجهی 

برخوردار بوده ) جدول 3(، اما بايد توجه داشت که 

بخشی از اين صادرات مربوط به ميعانات گازی 

است و بخش مهم ديگر آن مربوط به محصوالت 

انرژی  پنهان  يارانه  از  که  است  انرژی بر  صنعتی 

بهره وافر می برند. 

هر چند بخش های توليدکننده کاالهای قابل مبادله 

در بازار جهانی از مزيت ارز ارزان برای واردات 

بهره مند  خود  واسطه ای  و  سرمايه ای  کاالهای 

شده اند، اما در بازار داخلی و صادراتی با رقابت 

کمرشکن رقبای خارجی به دليل حمايت های آشکار 

توليدی خود  بنگاه های  از  دولت ها  پنهان ساير  و 

نوسانات درآمدهای ارزی، که به دنبال شک های مثبت 
و منفی قیمت نفت ایجاد می شود، غیرقابل پیش بینی و 

غیرقابل کنترل است
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سياست های  اتخاذ  رو  اين  از  گرديده اند.  مواجه 

فوق به رشد کمتر اقتصادی در بخش کاالهای قابل 

مبادله در بازار جهانی انجاميده است و در برخی 

از شاخه های فعاليت صنعتی به کاهش توليد منجر 

شده است. 

4- تقویت پول ملی و پیامدهای 
اقتصادی آن:

نوسانات درآمدهای ارزی، که به دنبال شک های 

غيرقابل  ايجاد می شود،  نفت  قيمت  منفی  و  مثبت 

پيش بينی و غيرقابل کنترل است. از آن جا که قيمت 

نفت در بازار جهانی برتر از پرداخت های کشور، 

جدول 2- نرخ اسمی و نرخ واقعی ارز در ایران13۸6-13۸1

نرخ واقعی ارزنرخ تورم خارجینرخ تورم داخلینرخ اسمی ارزسال ها
1381795815/83/57112/7
1382828215/63/66635/5
1383871915/24/16310/2
1384902612/15/36133/9
1385919713/65/45802/0
1386928518/45/75227/6

جدول3- تحول واردات و صادرات غیر نفتی در دوره 13۸6-13۸1

نسبت صادرات به GDPنسبت واردات به GDPصادرات غیرنفتی میلیون -دالرواردات میلیون-دالرسال ها
138122036    5271             19/12           4/57             
138229561    6636             22/35           5/02             
138338199     7537             24/05           4/74             
138443085     10546            23/04           5/64             
138549292     13079            22/24            5/90             
138656582        15637            20/03            5/53             

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران

می گذارد،  تاثير  پولی  متغيرهای  و  دولت  بودجه 

سياست گذاری پولی از جمله ضعيف ترين حلقه های 

حساب  می آيد.  حساب  به  کالن  سياست گذاران 

درآمدهای  نوسانات  با  مقابله  برای  ارزی  ذخيره 

ناديده  با  دولت ها  و  مجالس  اما  شد.  ايجاد  نفتی 

گرفتن قواعد رفتاری پيش بينی شده در برنامه سوم 

و چهارم اقدام به برداشت بی رويه از اين حساب 

کردند و تزريق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، 

خارج از توان جذب آن صورت گرفت.

تا زمانی که بودجه دولت ها منابع درآمدی خود 

را از طريق ماليات کسب نکنند، و به اين ترتيب آثار 

آن بر انبساط و انقباض پايه پولی به صفر نرسد، اثر 

انبساطی و تورمی بر جای خواهد گذاشت. در واقع 

در دوره رونق نفتی، دولت ها با فروش بخشی از 

درآمدهای ارزی مازاد خود به بانک مرکزی عمال" 

امکان سياست گذاری پولی مستقل را از آن بانک 

نقدينگی  افزايش بی رويه  سلب می کند و موجبات 

در  می کنند.  فراهم  را  تورمی  فشارهای  تشديد  و 

دوره رکود نفتی نيز به دليل انعطاف ناپذيری مخارج 

دولت ها در جهت کاهش، با کسری بودجه مواجه 

و اگر با مانع قانونی مواجه نشوند به استقراض از 

بانک مرکزی متوسل می شوند. در اين وضعيت نيز 

نقدينگی بدون تناسب با نيازهای اقتصاد ملی افزايش 

می يابد و همين امر فشارهای تورمی بر اقتصاد را 

هسته مرکزی اقتصاد کالن در نظام ارزی انعطاف پذیر، نقش ارز در تاثیر بر 
رقابت پذیری کشور در بازار جهانی برای کاالهای کشور است. اگر قیمت کاالهایی

 که در کشور تولید می شود نسبت به قیمت کاالهای رقیب در بازارهای جهانی 
کاهش یابد، بر رقابت پذیری کشور افزوده می شود و بالعکس
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به وجود می آورد.  گفتنی است کشورهای مالزی، 

اندونزی و نروژ بودجه و نفت را از يکديگر منفک 

کرده اند اما ما به رغم پيش بينی برنامه چهارم در 

اين کار موفق نبوده ايم. 

با آن که بانک مرکزی ايران در بسته سياسی و 

در  را  تورم  اعالم کرده هدف گذاری  نظارتی خود 

دستور کار خود قرار خواهد داد، ليکن دولت درصدد 

بر آمده از لنگر نرخ اسمی ارز برای کنترل تورم 

که جهت  است  متغييری  اسمی  لنگر  کند.  استفاده 

تحقق هدف سياست پولی از آن استفاده می شود. 

برای مثال لنگر پولی حجم پول را نشانه می رود. در 

اين صورت حجم پول متغير تحت کنترل خواهد بود 

ولی نرخ ارز آزاد خواهد بود. در لنگر ارزی، بانک 

مرکزی نرخ ارز را يا ثابت نگه می دارد و يا مسير 

زمانی نرخ ارز را تعيين می کند. اما بر حجم پول، 

کنترلی اعمال نمی کند. هر دو لنگر بايد در ارتباط با 

قيد بودجه دولت تعريف شوند. 

در ايران سرعت درآمدی گردش پول با نوسانات 

زياد همراه است. از اين رو هدف گيری حجم پول 

نرخ  اين است که  بسيار دشوار است. عامل ديگر 

مشاهده  قابل  سهولت  به  که  است  متغيری  ارز 

است. برخی از مشکالتی که اجرای سياست پولی 

مبنی بر لنگر پولی و لنگر ارزی برای کنترل اهداف 

ميانه و سياست پولی در بر داشته، موجب گرديده 

که تعدادی از کشورهای صنعتی هدف گذاری سطح 

و  اسمی  لنگر  عنوان  به  را  تورم  نرخ  يا  قيمت ها 

چارچوب سياست بپذيرند اما هدف گذاری تورم در 

ايران که سياست مالی بر سياست پولی تفوق دارد 

با مانع نهادی مواجه است.

مطالعات انجام شده در ايران و جهان گويای آن 

است که لنگر ارزی بدون کنترل مالی و پولی معتبر، 

لنگر قابل استمراری نيست. در اين صورت نه تنها 

تورم داخلی باالتر از نرخ های جهانی خواهد ماند، 

نرخ  مانند کاهش  اقتصادی،  نامناسب  بلکه عواقب 

واقعی ارز و بنابراين وخيم تر شدن تراز تجاری را، 

به دنبال خواهد داشت. 

تاکنون صاحبان فعاليت های توليدی در کشور 

توان  رفتن  دست  از  و  ارز  واقعی  نرخ  تنزل  از 

رقابتی خود به اندازه زياد متضرر شده اند. تقويت 

ارزش پول ملی اين وضعيت را حادتر خواهد کرد. 

نتيجه اين امر در شرايطی که قرار است با افزايش 

قيمت های حامل های انرژی و نقدی کردن يارانه ها 

شوک)تکانه( جديدی به اقتصاد کشور وارد شود 

و احتمال می رود گرايشات تورمی در اقتصاد ملی 

تشديد شود افزايش واردات، کاهش صادرات و از 

معنای  به  اقتصاد کشور  رقابت  توان  رفتن  دست 

تقديم فرصت های شغلی داخلی به رقبای خارجی 

است. با افزايش ارزش پول ملی و تداوم نرخ های 

به  خارجی  ورود سرمايه  کشور،  در  تورم  باالی 

قصد توليد و صدور کاال در ايران توجيح اقتصادی 

نخواهد داشت. اگر عامالن بخش خصوصی اطمينان 

يابند که افزايش ارزش پول ملی در دراز مدت قابل 

از  سرمايه  خروج  به  ميل  بود،  نخواهد  استمرار 

کشور نيز تشديد خواهد شد.
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در صورت افزايش ارزش پول ملی ذخاير ارزی 

کاهش  صورت  در  و  رود  تحليل  می تواند  کشور 

شديد قيمت نفت، کشور با مشکل تراز پرداخت ها 

مواجه خواهد گرديد. 

تقويت پول ملی تنها از طريق کاهش نرخ تورم 

داخلی به سطح نرخ های بين المللی امکان پذير است. 

مالی  و  پولی  سياست ها  تعقيب  گرو  در  کار  اين 

مسئوالنه است، نه افزايش ارزش برابری ريال در 

ارزهای خارجی. ممکن است استدالل شود  مقابل 

باال  را  کشور  ارزی  درآمدهای  نفتی  مثبت  شوک 

برده است، بنابراين قانون عرضه و تقاضا ايجاب 

می کند که قيمت ارز در کشور تنزل يابد. در برابر 

اين استدالل بايد گفت اوال" نمی توان انتظار داشت 

بهبود قيمت نسبی نفت در بازار جهانی دايمی باشد و 

تجارب گذشته حاکی از پر نوسان بودن قيمت انرژی 

در جهان است، کما اين که هم اکنون نيز قيمت نفت 

کاهش قابل مالحظه ای داشته است. لذا ذخيره سازی 

درآمدهای ارزی برای استفاده در روزهای بد يک 

ضرورت اجتناب ناپذير است و قيمت گذاری نرخ ارز 

در سطحی که مازاد تراز پرداخت ها تماما" به مصرف 

برسد در اين وضعيت عقالئی نخواهد بود. ثانيا" نکته 

مهم ديگر اين است که با افزايش ارزش پول ملی و 

از دست رفتن توان رقابتی اقتصاد کشور، بخش های 

)يعنی محصوالت  مبادله  قابل  کاالهای  توليدکننده 

کشاورزی، صنعت و معدنی( دچار رکود می شوند. 

مبادله  غيرقابل  کاالهای  توليدکننده  بخش های  و 

يعنی )مستغالت و خدمات( شکوفا خواهند شد. اين 

وضع به زيان صنعتی شدن کشور و دستيابی به 

افزايش  از  بهره گيری  و  است  نوين  تکنولوژی های 

بهره وری را غير ممکن خواهد کرد. در واقع تضعيف 

بخش توليد و تقويت بخش خدمات به زيان رشد دراز 

مدت اقتصادی است. اين در واقع فراهم کردن هر چه 

بيشتر زمينه مساعد برای ابتال عميق تر اقتصاد ايران به 

بيماری هلندی است.

اجتماعی  زيان های  تحميل  جای  به  است  بهتر 

قابل توجه فوق به اقتصاد کشور، دولت برای مهار 

تورم انضباط مالی را در پيش گيرد و با اصالح 

نظام مالياتی کشور گريبان بودجه را از وابستگی 

به نفت برهاند. اکيدا" درخواست می شود دولت از 

ورود به راهی که ديگران پيموده اند و با پرداخت 

هزينه های سنگين به بی نتيجه بودن آن پی برده اند، 

تامل بيشتری نموده و از آن اجتناب نمايد. 

کمیسیون اقتصاد کالن، بیمه و بانک

با افزایش ارزش پول ملی و از دست رفتن توان رقابتی اقتصاد کشور، 
بخش های تولیدکننده کاالهای قابل مبادله )یعنی محصوالت کشاورزی، 

صنعت و معدنی( دچار رکود می شوند

تقویت پول ملی تنها از طریق کاهش نرخ تورم داخلی به سطح نرخ های 
بین المللی امکان پذیر است. این کار در گرو تعقیب سیاست ها پولی و مالی 

مسئوالنه است، نه افزایش ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی
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بيشتر زمينه مساعد برای ابتال عميق تر اقتصاد ايران به 

بيماری هلندی است.

اجتماعی  زيان های  تحميل  جای  به  است  بهتر 

قابل توجه فوق به اقتصاد کشور، دولت برای مهار 

تورم انضباط مالی را در پيش گيرد و با اصالح 

نظام مالياتی کشور گريبان بودجه را از وابستگی 

به نفت برهاند. اکيدا" درخواست می شود دولت از 

ورود به راهی که ديگران پيموده اند و با پرداخت 

هزينه های سنگين به بی نتيجه بودن آن پی برده اند، 

تامل بيشتری نموده و از آن اجتناب نمايد. تامل بيشتری نموده و از آن اجتناب نمايد. 

کمیسیون اقتصاد کالن، بیمه و بانک
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1( استراتژی اول: تمرکز
به  کاری  ساعت  ازيک  دقيقه  چند  می کنيد  فکر 

طورکامل تمرکز داريد؟ ممکن است اين امر شما را 

متعجب کند که اين زمان چقدر کم است. تحقيقات 

نشان داده است که بيشتر افراد می توانند بين 5 تا 

10 برابر در هر ساعت کاری مولدتر باشند. اگر فکر 

می کنيد که اين گفته اغراق آميز است می توانيد اين 

آزمايش ساده را انجام دهيد. يک دفترچه يادداشت و 

يک خودکار در کنار خود قرار دهيد و شروع کنيد به 

آگاه شدن از سطح تمرکزتان. هر وقت که تشخيص 

داديد که روی کارتان تمرکز کامل نداريد مدت زمانی 

را که حواستان پرت بوده است يادداشت کنيد. اگر 

اين تمرين را به خوبی انجام دهيد بعد خودتان را 

کامال شوکه خواهيد کرد. اگر شما بتوانيد مهارت 

ايجاد تمرکز کامل در ساعت های کاريتان را ارتقا 

دهيد، از ميزان توليدتان متعجب می شويد.

2( استراتژی دوم: اهرم
اهرم هنر استفاده از ابزارها جهت افزايش کيفيت 

کار يا بهره وری است. اين ابزارها می تواند تکنولوژی 

می تواند  يا  کامپيوتری  افزار های  نرم  مثل:  باشد 

بهتر  سيستم های  نظير  سازمانی  استراتژی های 

برای حداکثر  ابزارهايی  از چه  باشد. شما معموال 

مثال  برای  می کنيد؟  استفاده  کارتان  نتايج  کردن 

فروشنده ای که از طريق سمينارها يا کنفرانس های 

نسبت  است  مشخص  می کند،  فروش  تلويزيونی 

فروش  ميزان  می فروشد  فرد  به  فرد  که  به کسی 

بيشتری داشته باشد. چه کاری می توانيد انجام دهيد 

تا زمان، دانش يا مهارت هايتان اهرم شما باشند؟

3( استراتژی سوم: تفویض اختیار
يک بخش خاص اهرم عبارت از تفويض اختيار 

انجام  جهت  ديگر  افراد  بکارگيری  يعنی  است. 

قسمت هايی از کار شما تا وقتتان برای فعاليت های 

مثال  به  دوباره  بياييد  شود.  آزاد  سودآورتر 

فروشنده نگاهی بياندازيم. اگر فروشنده خاصی در 

انعقاد قراردادهای فروش متبحر باشد ممکن است 

اجرايی فروش  تفويض و واگذاری  امور  به  دست 

زده تا بتواند به عنوان يک فروشنده زمان بيشتری 

را برای قراردادها اختصاص دهد. اگر سود حاصل 

از افزايش فروش بيشتر از هزينه واگذاری باشد پس 

شما سيستم مناسبی داريد. هميشه شنيدن اين نکته 

( استراتژی اول: تمرکز
به  کاری  ساعت  ازيک  دقيقه  چند  می کنيد  فکر 

طورکامل تمرکز داريد؟ ممکن است اين امر شما را 

متعجب کند که اين زمان چقدر کم است. تحقيقات 

ايجاد تمرکز کامل در ساعت های کاريتان را ارتقا 

دهيد، از ميزان توليدتان متعجب می شويد.

2( استراتژی دوم: اهرم

تا زمان، دانش يا مهارت هايتان اهرم شما باشند؟

3( استراتژی سوم: تفویض اختیار
يک بخش خاص اهرم عبارت از تفويض اختيار 

5 strategy
فکر می کنید چند دقیقه ازیک ساعت کاری به طورکامل تمرکز دارید؟ ممکن است این امر شما را 
متعجب کند که این زمان چقدر کم است. تحقیقات نشان داده است که بیشتر افراد می توانند بین 5 تا 
10 برابر در هر ساعت کاری مولدتر باشند. اگر فکر می کنید که این گفته اغراق آمیز است می توانید 

این آزمایش ساده را انجام دهید.
بیشتر افراد این توصیه را شنیده اند که باید هوشمندانه تر کار کنند و نه زیادتر ولی تعداد کمی 

واقعا از این توصیه پیروی می کنند.
این روزها بیشتر صاحبان تجارت و مدیران اجرایی برای دستیابی به اهدافشان ساعت های 
طوالنی مشغول کار هستند. اگر شما مجبور شوید ساعت های زیادی از یک روز عادی را برای 
تکمیل کارتان کارکنید سپس کار را اشتباه انجام می دهید! در اینجا 5 استراتژی برای کمک به شما 

در هوشمندانه تر کار کردن به جای بیشتر کارکردن ارائه می شود:

                پنج استراتژی
 برای هوشمندانه کار کردن به جای زیاد کار کردن

مترجم: پروانه گودرزی
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در بين شکايت های صاحبان تجارت که فروشندگان 

آن  مورد  در  واقعا  و  متنفرند  نگری  آينده  از  آنها 

احساس بدی دارند باعث تعجب من می شود. در 

فعاليت های تجاری خودم من هميشه افراد آينده نگر 

حرفه ای را استخدام کرده ام که در اين زمينه قوی 

بودند و با اين کار زمان را برای تيم فروش آزاد 

کرده تا آنها کاری را که در آن توانمند هستند انجام 

دهند. فروشندگی! البته اين استراتژی سودآور است 

و همه خوشحال هستند.

4( استراتژی چهارم: مدیریت زمان
من اغلب می شنوم که صاحبان تجارت می گويند 

زياد  خيلی  بخش  خصوصی  کارکنان  تعداد  که 

تلف  را  زيادی  هميشه ساعت های  آنها  زيرا  است 

می کنند تا کار را انجام دهند. نظر من مخالف اين 

موضوع است. اگر شما نمی توانيد در يک روز عادی 

کاری، کارتان را انجام دهيد پس شما احتماال فاقد 

مهارت های تمرکز، اهرم و تفويض اختيار)واگذاری( 

هستيد يا يک مدير که در استفاده از زمان ضعيف 

است. مديريت زمان هنر سازماندهی خودتان است 

کاری  روز  يک  در  را  کارهايتان  تمام  بتوانيد  تا 

استاندارد انجام دهيد. اگر شما مديريت زمان را با 

مهارت های ديگرتان ترکيب کنيد)رئوس مطالب فوق 

الذکر( سپس شما می توانيد بهره وری بااليی در يک 

روز کاری بدست آوريد و نيازی به ساعات اضافی 

نداريد.

سازماندهی يک روز از پايان روز قبلی شروع 

می شود. اگر شما اين کار را هنگام استراحتتان انجام 

دهيد مغزتان به شما کمک خواهد کرد که کارآمدتر 

زمان  از  50درصد  که  شده  زده  تخمين  باشيد. 

استراحت وقف سازماندهی مغز و ساختار دادن به 

دانش و تجربيات به دست آمده در طول روز می شود. 

اگر شما کارهای روز بعدتان را برنامه ريزی کنيد 

متوجه می شويد که فرايند های طبيعی ذهن در زمان 

استراحت با شما کار می کنند تا به شما در تحقق 

برنامه هايتان کمک کنند. مبانی مديريت زمان را ياد 

بگيريد و هر روز از آنها استفاده کنيد.

5( استراتژی پنجم: تمایز قائل شدن 
بین فعالیت ها

من مطمئن هستم که شما قانون80/20 را می دانيد؛ 

80درصد از نتايج کارتان از 20درصد تالش هايتان 

بدست می آيد. دليل اينکه اين مساله در مورد افراد 

زيادی صادق است، اين است که آنها نمی دانند که 

کدام تالششان بهترين نتايج را به همراه می آورد. 

نتايج خوب را ثبت کنيد، سپس شما  اگر شما 

می توانيد قاعده 80/20 را تغيير دهيد تا برای 

شما  اگر  کند.  کار  موثرتری  طور  به  شما 

فعاليت  از  20درصد  کدام  که  می دانستيد 

شما بهترين نتايج را توليد می کند سپس شما 

تا وقت  کنيد  می توانستيد خودتان را سازماندهی 

بيشتری را صرف آن کارها بکنيد و بنابراين سود تان 

در هر ساعت افزايش می يافت. اگر شما خصوصيات 

20درصد از مشتريانتان را که 80درصد تجارت شما 

را پوشش می دهند می دانستيد پس شما می توانستيد 

آن گروه از مشتريان را مورد هدف قرار دهيد. فرانک 

بتگر با استفاده از قانون 80/20 از يک نماينده بيمه 

ورشکسته به پردرآمدترين شرکت بيمه در آمريکا 

تبديل شد. کتاب او هنوز در دسترس است و ارزش 

زيادی برای خواندن دارد.  استراتژی شما قرار دادن 

اين 5استراتژی برای کار در تجارتتان است.

شما االن 5 استراتژی داريد، همه کاری که شما 

بايد انجام دهيد اين است که نگاه کنيد به راه هايی که 

می توانيد اين استراتژی ها را برای خودتان و تجارتتان 

به کار گيريد. 

استراحت با شما کار می کنند تا به شما در تحقق 

برنامه هايتان کمک کنند. مبانی مديريت زمان را ياد 

( استراتژی پنجم: تمایز قائل شدن 

 را می دانيد؛ 

درصد تالش هايتان 

بدست می آيد. دليل اينکه اين مساله در مورد افراد 

زيادی صادق است، اين است که آنها نمی دانند که 

کدام تالششان بهترين نتايج را به همراه می آورد. 

نتايج خوب را ثبت کنيد، سپس شما  اگر شما 

 را تغيير دهيد تا برای 

شما  اگر  کند.  کار  موثرتری  طور  به  شما 

فعاليت  از  درصد 

شما بهترين نتايج را توليد می کند سپس شما 

تا وقت  کنيد  می توانستيد خودتان را سازماندهی 

بيشتری را صرف آن کارها بکنيد و بنابراين سود تان 

در هر ساعت افزايش می يافت. اگر شما خصوصيات 

درصد تجارت شما 

را پوشش می دهند می دانستيد پس شما می توانستيد 

آن گروه از مشتريان را مورد هدف قرار دهيد. فرانک 

بايد انجام دهيد اين است که نگاه کنيد به راه هايی که 

تجارتتان می توانيد اين استراتژی ها را برای خودتان و تجارتتان می توانيد اين استراتژی ها را برای خودتان و تجارتتان 

به کار گيريد. به کار گيريد. 

اگر شما کارهای روز بعدتان را برنامه ریزی کنید متوجه می شوید که فرایند های 
طبیعی ذهن در زمان استراحت با شما کار می کنند تا به شما در تحقق برنامه هایتان 

کمک کنند. مبانی مدیریت زمان را یاد بگیرید و هر روز از آنها استفاده کنید

strategy
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پيشرفت های  نفوذ  از  کشوری  هيچ  امروزه 

حيرت انگيز فناوری اطالعات و ارتباطات و بيوتکنولوژی 

و نانوتکنولوژی مصون نيست. انقالب جهانی فناوری 

اقتصادی،  اجتماعی،  تغييرات  با  اخير  دهه های  در 

سياسی و فردی در سراسر جهان همراه بوده است. 

مانند انقالب های کشاورزی و صنعتی در گذشته، اين 

انقالب فناوری نيز از پتانسيل دگرگون سازی کيفيت 

زندگی و طول عمر، تحول در کار و صنعت، تغيير و 

تبديل ثروت، جابجايی قدرت در سطح ملت ها و افزايش 

تنش و تعارض برخــــوردار است. 

علوم  مختلف  عرصه های  در  بشر  دستاوردهای 

و  مواد  فناوری  نانوتکنولوژی،  بيوتکنولوژی،  مانند 

فناوری اطالعات و ارتبــــاطات به شناخت بيشتر بشر 

از ارگانيسم های زنده و چگونگی فعاليت، بهبود و کنترل 

آن - توليد محصوالت، قطعات و سيستم های ارزان تر، 

هوشمندتر، چندمنظوره، سازگار با محيط زيست، تغيير 

شيوه توليد و... شده است. 

رهاورد بشر در دهه های اخير بويژه شبکه جهانی 

اينترنت در مقوله فناوری ارتباطات باعث گرديده شيب 

منحنی رشد علم و فناوری در سال های اخير به شدت 

زياد و به صورت يک منحنی متمايل به عمود تبديل 

مديران آينده نگر
سیدمهدی هاشمی جیردهی
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گردد که نشان از کوتاه تر شدن هرچه بيشتر چرخه 

زمانی توليد علم است.

ما در جهانی زندگی می کنيم که ويژگی بارز آن، 1 

- تغييرات شتابنده 2 - غيرقابل پيش بينی بودن آينده 

است. اين ويژگی ها از اصول پارادايم نوين مديـــــريت 

يعنی مديريت در محيط پويا و بی ثبــــات و غيرقابل 

پيش بينی را نيز شامل می شود.

مديران در قبال اين تغييرات شتابنده محيطی چه 

وظايفی دارند؟ ضرورت آينده پژوهی و آينده نگری در 

مديريت چيست؟ 

صورت  به  متغيرها  که  محيطی  در  مديران 

 غيرخطی بر همديگر تاثير می گذارند چه نقشی دارند؟ 

در دنيای رقابتی امروز، با سرعت روزافزون تغييرات 

تکنولوژيک، سيستم های علم و فناوری بايستی آمادگی 

الزم را برای پاسخ به تغييرات اقتصادی و اجتماعی 

داشته باشد. در اين ميان فرصتی ساختار يافته برای 

نگاه به آينده و بررسی نقش علم و فناوری در آينده 

بايستی در هر جــامعه ای مغتنم شمرده شود. بحث 

آينده نگری فناوری پاسخی به نيازهای بخش مديريتی 

کشور است که با هدف روزآمد کردن دانش مديريت 

تدوين  و  تصميم گيری  سياست گذاری،  کشــور،  در 

برنامه ريزی  فراملی  و  ملی  بلندمدت  استراتژی های 

می گردد.

بررسی  برای  سيستماتيک  تالشی  آينده نگری 

درازمدت آينده علم، فناوری، اقتصاد، محيط و جامعه 

پديده های نوظهور و حوزه های  به منظور شناسايی 

زيربنايی تحقيقات استراتژيک است که بيشتری منافع 

اقتصادی و اجتماعی را دربرداشته باشد. بنابراين، درجهان 

امروز آينده پژوهی و آينده نگری يک ضرورت است. 

محورهای دانش آينده نگری و آينده پژوهی عبارتند از: 

پايش الگوهای نوظهور 

برون يابی مانند تحليل روند فناوری - تحليل فيشر 

- تحليل گومپرز 

تحليل   - تشابه  تحليل  مانند  چرخه ای  تحليل های 

رونــــد تاخيری – ماتريس های ريخت شناسی 

تحليل هدف مانند تحليل محتوی - تحليل پروانه ای 

عوامل 

پيمايش دلفی و کنفرانس  همگرايی شهودی مانند 

می توان  موارد  اين  کارگيری  به  با  اسمی،  گروه 

خود  يافته  غيرساخت  و  يافته  ساخت  مصاحبه های 

شکل  و  محيطی  گسترده  و  عميق  تغييرات  برای  را 

بخشيدن به آينده آماده کرد. 

از اين رو مديران، بويژه مديران اقتصادی کشور 

بايستی ضمن الـــزام به تجهيز علم آينده شناسی و 

آينده نگری، هنر مديريت در محيط بی ثبات و پويا و 

چگونگی برخورد با پديده تغيير و بهره برداری از آن را 

بياموزند. داشتن نگرش عميق و ژرف نگری از تحوالت 

شتابنده محيطی و کالن نگری که حاصل توجه عميق به 

آينده است نياز مديران کشور است.

مديران قرن بيست و يکم منتظر نمی مانند تا فرصت 

به سراغ آنان برود بلکه تغيير سکه ای است که دو رو 

دارد که يک روی آن فرصت و روی ديگر آن تهديد 

است. مديران عصر حاضر بايستــی ضمن دارا بودن 

هنر  فرصت ها،  از  بهره برداری  و  توانايی شناسايی 

تبديل تهديد به فرصت را نيز بدانند. هنر بهره برداری 

از تغيير ناشی از انقالب فناوری مهمترين هنر مديران 

امروز است. همه چيز در جهان در حال دگرگونی و 

تغيير است. 

به قول مايکل دل تنها چيز ثابت خود تغيير است. 

در اين ميان آشنايی با تئوری های انديشمندان مديريت 

بويژه آنان که در عرصه تغيير صاحب نظر هستند در 

کيفيت هدايت بنگاه های اقتصادی حائز اهميت است. 

چارلز  موفق  مديران  و  انديشمندان  اين  از  دوتن 

هندی و گرو هستند که به ترتيب با بيان تئوری منحنی 

زيگمايی و نقطه چرخش راهبردی، مديران را با چگونگی 

به  با توجه  تغيير  تغيير و مديريت  پديده  با  برخورد 

سمت وســـــوی آينده کسب و کار آشنا می سازند. 

اندی گرو در بيان نقطه چرخش راهبردی معتقد است 

هر کسب و کار در برخورد با محيط بی ثبات در يک 

و  می گيرد  قرار  پيشرفت  و  راهی سقوط صعود  دو 

نيروهای شش گانه مايکل پورتر» را عامل برهم زدن 

تعادل و تغيير در نقطه چرخش راهبردی می داند. 

اين نيروها عبارتند از: 

نيروی رقيبان موجود 

نيروی مشتريان 

نيـــــــروی رقيبان پنهان 

نيروی تامين کنندگان 

نيروی سازندگان جانشين 

نيروی تکميل کنندگان. 

اين  در  بايستی  مديران  که  می کند  اشاره  پورتر 

ترقی  و  پيشرفت  به سمت  را  بتوانند سازمان  نقطه 

هدايت کنند. 

مديران آينده نگر

مدیران، بویژه مدیران اقتصادی 
کشور بایستی ضمن الـــزام 
به تجهیز علم آینده شناسی و 

آینده نگری، هنر مدیریت در 
محیط بی ثبات و پویا و چگونگی 

برخورد با پدیده تغییر و 
بهره برداری از آن را بیاموزند
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اولویت بندي نیازهاي

 آموزشي مهارتي 

مدیران ارشد به روش

AHP

مقدمه

تعيين نيازهاي آموزش اولين گام برنامه ريزي آموزش كاركنان و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين 

اثربخشي كاركرد آموزش و بهسازي است كه اگر به درستي انجام شود مبناي عيني تري براي برنامه ريزي 

به عنوان نقشه اثربخشي و تبعًا ساير فعاليت ها فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نيازهاي سازمان، 

حوزه هاي شغلي و كاركنان و در نهايت اثربخشي آن افزايش خواهد يافت. "آموزش گران است" فقط بايد 

موقعي ارايه شود كه اواًل پاسخي به يك نياز شناخته شده باشد و ثانيًا بهترين راه حل براي مشكالتي باشد 

كه از آن طريق قابل حلند. فعاليت  هاي آموزشي كه بدون توجه به اين شرط طراحي و اجرا شوند در واقع 

نوعي اتالف منابع ارزشمند خواهند بود. 

مجتبي پیرهادي/ كارشناس ارشد مدیریت صنعتي
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ضرورت آموزش
هيچ كس در بدو ورود به سازمان با تمام جنبه ها 

و ريزه كاري هاي شغل خود آشنا نيست و بايد مدت 

زماني بگذرد تا هركس كار را به خوبي ياد بگيرد. 

برگزاري دوره هاي آموزشي با سرپرستي مربيان 

كارآزموده و باتجربه، زمان يادگيري را به حداقل 

مي رساندو باعث افزايش بازده كاركنان مي شود.

نيست،بلكه  وارد  تازه  كاركنان  آموزش، خاص 

براي كاركنان باسابقه و با تجربه نيز، بايد بنا به 

اهداف  از  يكي  داد.  ترتيب  دوره هايي  ضرورت 

اوليه هر آموزشي، ايجاد طرز فكر صحيح و بينش 

و نگرش در كاركنان است كه رفتار آنها در جهت 

يابد.  تغيير  سازمان  با  مؤثر  همكاري  و  مطلوب 

تأمين  براي  فعلي روش مؤثري  كاركنان  آموزش 

نيروي انساني موردنياز سازمان است و نيازسنجي 

آموزشي تالشي برنامه ريزي شده از طرف سازمان 

مي باشد كه هدف آن تسهيل يادگيري كاركنان براي 

انجام هر چه بهتر و مؤثرتر وظايفشان در سازمان 

مي باشد.

نيازسنجي آموزشي و آموزش تنها مخصوص 

تمامي  بلكه  نمي باشد،  سازمان  از  خاصي  رده 

كاركنان و مديران را در برمي گيرد، زيرا هر كدام از 

رده هاي سازماني نيازمند آموزش هاي خاص خود 

مي باشند.

نيازسنجي آموزشي در سطوح مختلف سازمان 

تا  مي كند  كمك  كاركنان  به  كه  است  فرآيندي 

نيازمندي ها، توانمندي ها و قابليت هاي موردنياز كار 

را كسب و ارتقاء دهند. نيازسنجي واقعي متناسب 

با فعاليت هاي مختلفي است كه كاركنان براي تحقق 

اهداف سودآوري سازمان بايستي انجام دهند از 

ظرفيت هاي  مي توان  آموزشي  نيازسنجي  طريق 

بالقوه كاركنان را پرورش و تعالي قابليت كاركنان 

به  با توجه  را زمينه ساز تعالي سازمان قرار داد. 

ارشد و  نيازسنجي آموزشي مديران  مطالب فوق 

ضرورتي  آنان  آموزشي  واقعي  نيازهاي  تعيين 

اجتناب ناپذير مي باشد. در اين مقاله به دنبال ارايه 

اولويت بندي از نيازهاي آموزشي مديران ارشد با 

توجه به مهارتهاي مديران از نگاه آقاي كتز هستيم.

توسعه منابع انساني
متفاوت  قدري  انساني  منابع  توسعه  تعاريف 

است اما اين تعاريف تشابهات زيادي با هم دارند، 

اين  را  انساني  منابع  توسعه   )1992( آرمسترانگ 

چنين تعريف مي کند: »افزايش و گسترش مهارت ها و 

کمک به آموزش وکمک به رشد کارکنان در سازمان 

با قادر ساختن آنها به استفاده بهتر از مهارت ها و 

)آرمسترانگ، 64:1382(. توسعه  توانايي هاي خود« 

منابع انساني مقوله اي است که امروزه توجه دولت، 

سازمان ها و اساتيد دانشگاهي را در سطح کشور به 

خود معطوف داشته ولي متأسفانه هنوز در کشور 

ما به مقوله آموزش )که به عنوان پايه اصلي توسعه 

منابع انساني مطرح است( توجه کافي نشده و ارزش 

ملموس  آن  اجرايي  راهکارهاي  و  آموزش  واقعي 

نيست. به قول يکي از محققان کشور، آموزش در 

ايراني مقوله اي غريب است؛ چرا که  سازمان هاي 

درصد قابل توجهي از سازمان ها اعتقاد چنداني به امر 

آموزش نداشته و درصد ديگري نيز با وجود اعتقاد 

الزام  يک  عنوان  به  آن  پذيرش  و  اين موضوع  به 

جدي، متأسفانه راه را به اشتباه رفته و نتوانسته اند 

از سرمايه گذاري خود در امر آموزش بهره برداري 

الزم را بنمايد )يعقوبي، 6:1384(

و  دارند  وجود  زيادي  کارکنان  سازمان ها  در 

مجموعه  و  ذهنيت  تفکر،  قابليت ها،  صورتي که  در 

تبديل  مطلوب  عملکرد  به  کارکنان  توانمندي هاي 

شود سازمان شاداب، سودآور و برتر خواهد بود. 

سرآمدي سازمان ها در گرو سرآمدي کارکنان است؛ 

مجموعه  پرورش  با  کارکنان  سرآمدي  و  تعالي 

توانمنديهاي ذهني، فکري، نگرشي و دانشي حاصل 

کار  سازمان ها  است  الزم  اساس،  اين  بر  مي شود 

توسعه منابع انساني را به صورت نظام دار، جهت -

منابع  توسعه  براي  نمايند.  دنبال  کاربردي  و  دار 

انساني ساز و کارهاي زيادي وجود دارد که اين 

ساز و کارها بايستي در قالب چهارچوب هاي علمي 

و سازماني به عينيت تبديل شوند )سلطاني، 1384: 

را  انساني  منابع  توسعه  فرآيند  نمودار 1  مقدمه(. 

نشان مي دهد.

نمودار 1 : فرآيند توسعه منابع انساني )يعقوبي، 1383: 15(

3

                   

                     

         ) 6:1384(  

                 

             .   

               

                  

     .              

            ) 1384 :

.( 1        .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

    
 

 -  
 

    

    

    

    

    

  

   

    - 
  



سـال هفتم
شماره 48و47

مقالــــــهتير ومرداد  1387

38

اهميت آموزش در فرآيند توسعه منابع انساني 

تحصيل عامل بسيار اساسي در فرآيند توسعه 

بر  تنها  نه  مستمر  و  مستيم  طور  به  زيرا  است. 

شكل گيري دانش و تواناييها اثر مي گذارد، بلكه بر 

شخصيت، فرهنگ، اشتياق و دستيابي به اهداف  نيز 

مؤثر است. آموزش، فرآيند منظم كوتاه مدتي است 

كه به فرد كمك مي كند تا بر وظايف تعريف شده يا 

زمينه هايي از مهارت و دانش طبق معيارهاي از پيش 

تعيين شده تسلط يابد. اما در زمينه توسعه سازماني 

آموزش بايد با مفاهيم اثربخش و يادگيري سازماني 

مرتبط شود، تا داراي مأموريت و اهداف دقيق شود. 

اين  منطقي  ثمره  انساني  منابع  توسعه  برنامه هاي 

كاركنان سازمان  رويكرد سازماني است، چرا كه 

)جزني،  مي باشند  سازمان  دارايي  گرانقدرترين 

.)66:1382

كردن  نهادينه  چاره اي جز  هيچ  توسعه  امر  در 

پژوهش در سازمان هاي خود، از طريق فعال كردن 

منابع انساني نداريم و اين امر مستلزم داشتن نظام 

آموزشي صحيح مي باشد.

نظام آموزشي صحيح قادر است منابع انساني 

معتاد به فرامين اجرايي و تحكمي را به منابعي با 

قدرت تحليل انتقادي براي رديابي منطق هاي نوين 

آموزشي،  نظام  اين  كند.  تبديل  موقعيت هاي جديد 

سه  آموزشي  نظام هاي  در  است.  بعدي  سه  نظام 

بعدي، شاگرد، استاد و پديدار مورد مطالعه، حضور 

دارند)جزني، 77:1382(.

البته صاحبنظران ديگري هم در مورد مدل هاي 

توسعه منابع انساني و امر آموزش تأكيداتي داشته اند 

از جمله در آغاز دهه 1960، مدل توسعه منابع انساني 

مورد توجه زيادي قرار گرفت كه در اين مدل تأكيد 

اصلي بر آموزش و تحصيل مي باشد.

نظام هاي  برنامه ها،  كه  مي كند  تأكيد  الكان  مك 

انساني، شريك استراتژيك سازمان  توسعه منابع 

در تمام يازده فرضيه چرخه مديريت منابع انساني 

مي باشند.

آموزش نوعي سرمايه گذاري مفيد و يك عامل 

چنانچه  كه  مي شود  محسوب  توسعه  در  كليدي 

به  درستي و شايستگي برنامه ريزي و اجرا شود 

داشته  مالحظه اي  قابل  اقتصادي  بازده  مي تواند 

باشد. ارائه آموزش اثربخش در يك سازمان مدرن، 

مستلزم تفكر جديد، مدل هاي جديد، رويكرد جديد 

و ابزارها و مكانيزمهاي جديد است. نيروي انساني 

را  آن  كه  آنجاست  تا  آن  آموزش  امر  به  توجه  و 

مبناي ثروت آفريني در اقتصاد مي دانند و اساس 

توسعه و پيشرفت را نيروي كارآمد و در اين حال  

با اطالعات به روز مي دانند. تارو معتقد است مبناي 

ثروت آفريني در اقتصاد امروز، دانش و تخصص 

ثروت  اطالعات،  و  دانش  از  كارآفرينان  و  است 

مي آفرينند. او هشدار مي دهد، كشوري در سده 21 

ثروتمند مي شود كه راه را بر شكوفايي نوانديشان 

خود بگشايد. )تحول اداري، شماره 24:41(.

پيام تارو دقيقًا يك پيام راهبردي است كه بايد 

قرار  بيشتر  نظر  دقت  مورد  برنامه ريزان،  توسط 

بگيرد.

در كشور ما به مسئله آموزش براساس نياز شغل 

)كه در واقع همان شرح وظايف شاغلين در طبقه بندي 

مشاغل است( كمتر توجه شده است. در اكثر موارد 

به جاي اينكه فرد مناسب و داراي شرايط الزم براي 

شغل انتخاب و پس از آموزش جهت انجام وظيفه به 

شغل منصوب شود، افرادصرفًا با توجه به سوابق 

تحصيلي در مشاغل مختلف به كار گرفته مي شوند 

و انتظار مي رود كه كارها به موقع، با كيفيت و با 

اين  كه  است  بديهي  شوند.  انجام  هزينه  كمترين 

روال گزينش نيز نمي تواند پاسخگوي تخصص هاي 

موردنياز امروز باشد )يعقوبي، 20:1383(.

نیازسنجي آموزشي
يکي از مؤلفه هاي تضمين کننده اثربخش آموزش هاي 

سازماني نيازسنجي علمي، همه جانبه و واقعي است. 

نيازسنجي واقعي، متناسب با فعاليت هاي مختلفي است 

که کارکنان براي تحقق اهدف و سودآوري سازمان 

بايستي انجام دهند. از طريق نيازسنجي آموزشي 

مي توان ظرفيت هاي بالقوه کارکنان را پرورش و تعالي 

قابليت کارکنان را زمينه ساز تعالي سازمان قرار داد. 

)سلطاني، 1385: 125(.

بررسي ادبيات آموزش نشان مي دهد که برنامه-

هاي آموزشي از ديدگاه مديران همواره به عنوان 

در  مشکالت  رفع  براي  کليدي  راه حل هاي  از  يکي 

شنيده- چقدر  شما  مي شود.  محسوب  سازمان ها 

يا »کارکنان  ايد که »ما مشکل آموزشي داريم« و 

انتظار مي رود انجام نمي دهند«.  کاري را که از آنها 

اين جمالت همگي نشانه هايي از يک مشکل هستند. 

تا زماني که يک مشکل به درستي تشخيص داده 

نشود و به تفضيل بررسي نگردد، هر گونه اقدام و 

يا پيشنهاد راه حل مي تواند بي فايده و هزينه بر باشد. 

اولين گام در بهبود عملکرد نيروي انساني، شناسايي 
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نيازهاي آموزشي آنان مي باشد.نياز يک خواسته يا 

تمايل نيست بلکه شکافي است بين »آنچه هست« و 

»آنچه که بايد باشد«. نيازسنجي اين گونه شکافها را 

شناسايي کرده و در صورتي که عّلت آن مربوطه 

مي دهد.  ارائه  را  الزم  راه حل هاي  باشد  آموزش  به 

فرآيند  يک  از  بخشي  کارکنان  نيازهاي  سنجش 

حل  و  شناسايي  آن  هدف  که  است  برنامه ريزي 

مشکالت عملکردي کارکنان مي باشد؛ 

مفهوم نیاز و نیاز آموزشي
زمينه- در  که  است  عمومي  مفهوم  يک  نياز 

هاي مختلف کاربرد نسبتًا وسيعي دارد و تعاريف 

متعددي از آن ارائه مي شود. در يک تعريف عمومي، 

نياز چيزي است که براي ارضا و تحقق يک هدف 

قابل دسترس، ضروري يا مفيد است. از ديدگاههاي 

مختلف تعاريف مختلفي از نياز شده است که از ميان 

آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود :

نياز به عنوان فاصله بين وضع موجود و مطلوب؛ 

که مي توان گفت متداول ترين تعريفي است که از نيازها 

مي شود. آنچه که بين وضع موجود و مطلوب قرار 

افراد  انتظارات  دارد، آنچه که ترجيحات، عاليق و 

را شکل مي دهد و سرانجام آنچه که بر عملکردهاي 

مطلوب اثر منفي دارد، همگي نشانگر نياز هستند. 

اما آنچه که در اين تحقيق بيشتر مدنظر است نياز 

آموزشي مي باشد که در ادامه به تعريف و توضيح 

نيازهايي  به  آموزشي  نياز  مي شود.  پرداخته  آن 

اطالق مي شود که از طريق آموزش قابل رفع است. 

اين گونه نيازها تنها در حوزه هاي دانشي، مهارتي 

و نگرشي مطرح مي شوند. رفع نيازهاي آموزشي در 

اين حوزه ها به ترتيبي که ذکر شده است به طور 

صعودي مشکلتر و پيچيده تر مي شود. خصوصًا در 

زمينه نگرشها با توجه به ماهيت و مقتضيات نگرش، 

تغيير و توسعه آن و دخالت عوامل  شکل گيري و 

ديگر، پيچيدگي و مشکل بيشتري احساس مي شود.

اغلب صاحب نظران نياز آموزشي کارکنان را به 

عنوان فاصله يا شکاف بين وضع مطلوب و موجود 

تعريف  شغلي  الزامات  ساير  و  عملکرد  زمينه  در 

اين  براساس  صاحبنظران  از  پاره اي  کرده اند. 

تعاريف،شناسايي نيازهاي آموزشي معادل شناخت 

فقدان، کاستي يا زمينه هاي گسترش دانش، مهارت 

و نگرش هاي مرتبط با عملکرد رضايت بخش شغلي 

است )عباس زادگان و ترك زاده؛ 1379: 59(.

نيازهاي آموزشي، در بعضي مواقع که نياز به 

طور آشکار مشهود نيست و اصطالحًا نياز آموزشي 

پنهان گفته مي شود، بسيار مشکل است و مستلزم 

بررسي دقيق و هم جانبه در سازمان به كمك يک 

سازمان  که  مواقعي  در  است.  متخصص  گروه 

گسترش مي يابد، يا هنگام استخدام جديد، يا در مورد 

ديگر سازمان،  بخش هاي  از  کارکنان مستقل شده 

نيازهاي آموزشي بسيار آشکار بوده و تعيين آن 

چندان مشکل نيست. استيفن رابينز معتقد است که 

تشخيص صحيح نيازهاي آموزشي از طريق چهار 

پرسش زير حاصل مي شود:

	 هدف هاي سازمان چيست؟

	 چه کارهايي براي رسيدن به اين هدف ها بايد انجام 

گيرد؟

	 متصديان مشاغل براي انجام کامل وظايف خود 

چه رفتارهايي بايد داشته باشند؟

	 متصديان مشاغل چه کمبودهايي از نظر دانش، 

رفتارهاي  ارائه  براي  تالش هاي خود  و  تکنولوژي 

ضروري، احساس مي کنند؟

   اين سؤاالت همان سؤاالتي است که در برنامه-

ريزي نيروي انساني، استخدام و انتخاب افراد مطرح 

شده و نشان دهندة وابستگي متقابل چنين فعاليت هايي 

است. وقفة آموزش نشانگر نياز به اجراي برنامه-

هاي آموزشي در ارتباط با کمبودهاي تعيين شده 

خواهد بود.

   سؤال چهارم، اساسي و مهم است و نخستين گام 

در يافتن پاسخ به اين سؤال، توجه به شاخص هايي 

است که موجب ناراحتي مي شود، بويژه در جايي 

که بازده کار کارمنداني که کار مشابه را در بخش 

ديگري از شرکت و يا در يک شرکت رقيب انجام 

مي دهند کمتر باشد، حساسيت اين امر بيشتر است. 

)الجوردي، 1378: 106(.
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الگوي شایستگي مدیران

شايستگيهاي  توسعة  هشتاد،  دهة  اواسط  از 

مديريتي موردتوجه سازمان ها قرار گرفت. دليل عمدة 

چنين توجهي، اين باور بود كه توسعة شايستگيهاي 

به  سازمان ها  براي  را  بيشماري  منافع  مديريتي 

اين  پابرجاست.  هم  هنوز  باور  اين  و  دارد  همراه 

براي  كليدي«  »شايستگيهاي  شناخت  رويكرد، 

مديران را در كانون توجه محققين قرار داد. شناخت 

ابعاد شايستگيهاي مديريتي، هم براي توسعه و هم 

براي ارزيابي مديران يك عامل اساسي به شمار مي 

آيد. ولي دستيابي به يك مجموعه معيار همه پذير 

كار ساده اي نيست. ديويد روباتام در مقاله اي كه 

درخصوص شايستگيهاي مديريتي منتشر ساخته 

است مي نويسد: »شايستگي  معاني متفاوتي دارد و 

هنوز هم يكي از مبهم ترين عبارات ادبيات سازمان 

باقي مانده است. براي شايستگي تعاريف متعددي 

ارائه شده است. همة اين تعاريف بيان مي دارند كه 

»شايستگي هاي مديران عبارتست از خصوصيات 

و رفتارهايي كه منجر به  اثربخشي آنان در محيط 

شايستگي  الگوهاي  شناخت  براي  شود.«  شغلي 

مطالعات گسترده اي انجام گرفته است. در آمريكا 

انجن مديريت مطالعة در اين خصوص را به شركت 

مطالعه  اين  نتيجة  مي كند.  واگذار  بروشكاء   مك 

الگويي است كه در سال 1982 توسط بوياتزيس  

ارائه مي گردد. در انگلستان نيز طي اقدام مشابهي 

كليدي  بر 7 نقش  استاندارد MCI  مشتمل  الگوي 

براي مديران و 28 شايستگي الزم براي ايفاي اين 

نقش ها پيشنهاد مي شود. برمبناي الگوي بوياتزيس، 

الگوي شرودر  توسعه مي يابد. الگوي شوردر يك 

را  مديريتي  توسعة   فرآيند  كه  است  كامل  الگوي 

به  پنج خصوصيت  الگو  اين  در  مي كند.  توصيف 

عنوان عوامل شايستگي مديران عنوان شده است: 

داناييها، توانائيها، انگيزه، ارزش ها و سبك مديريت. 

را  ابعادي  ديد خود  زاوية  از  الگوها  اين  از  هريك 

براي شايستگي هاي مديران پيشنهاد كرده اند. اين 

الگوها نوعًا با هم تفاوت هايي دارند. عالوه بر اين 

ويژگي هاي  از  ناشي  تفاوت هاي  به  مي بايستي 

سازماني و شرايط محيطي نيز توجه داشت. در يك 

جمع بندي، مؤلفه هاي شايستگي در شش گروه كلي 

)ابعاد شايستگي( جاي مي گيرند:

	 دانش و معلومات حرفه اي

	 مهارت ها )مهارت هاي رفتاري، مهارت  هاي فكري(

	 ويژگي هاي شخصيتي )اعتماد به نفس، برون گرايي 

و...(

	 نگرش و بينش )ارزش ها، اصول گرايي و...(

قدرت  رسمي،  قوي  )ارتباطات  حرفه اي  	 اعتبار 

حرفه اي و...(

شهرت  غيررسمي،  )ارتباطات  عمومي  	 اعتبار 

عمومي و...(

   اين ابعاد، الگوي كلي توسعة مديران را شكل 

به  را  الگويي كه »شايستگي هاي مديران«  مي دهد. 

اين  )نگاره1(.  مي زند  پيوند  مديريتي«  »اثربخشي 

الگو نشان مي دهد كه توسعة شايستگيهاي مديريتي، 

بهبود اثربخشي مديريت را در پي داشته و متقاباًل 

براي دستيابي به مديريت اثربخش، مي بايستي به 

را  مديران  شايستگي  ابعاد  جانبه اي  همه  صورت 

توسعه بخشيد. )غفاريان،1379: 73-71(

افزايش  كه  است  فرآيندي  سازمان  بهبود     

اثربخشي سازمان را از طريق توأم كردن هدف هاي 

فرد و سازمان عملي مي سازد. اين فِرآيند كوششي 

است در جهت يك تغيير برنامه ريزي شده كه در 

برگيرنده كل سيستم در يك دوره از زمان بوده و به 

مأموريت سازمان مربوط مي شود. مهمترين عواملي 

كه در اين تعريف مشاهده مي شود، عبارتند از اينكه: 

از  مجموعه اي  و  جريان  يك  سازمان  بهبود  اواًل 

اقدامات مي باشد، ثانيًا يك تحول و تغيير برنامه ريزي 

شده است، ثالثًا در كل سازمان عملي مي گردد و 

سرانجام با مأموريت سازمان مرتبط مي باشد.

مهارت هاي مدیران
رابرت کتز )1955( مهارت هاي موردنياز مديران 

را به فني، انساني و ادراکي، طبقه بندي کرده است. 

مهارت به توانايي هاي قابل پرورش شخص که در 

اشاره   منعکس مي شود،  ايفاي وظايف،  و  عملکرد 

مي کند. بنابراين، منظور از مهارت، توانايي به کار 

بردن مؤثر دانش و تجربه شخصي است. ضابطه 

اصلي مهارت داشتن، اقدام و عمل مؤثر در شرايط 
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متغير است.

   تعريف مهارت هاي سه گانه مديريت به شرح 

زير است:

	 مهارت فني ، يعني دانايي و توانايي در انجام 

در  ورزيدگي  آن،  الزمة  که  خاص  وظايف  دادن 

ابزار ويژه و شايستگي عملي در  فنون و  کاربرد 

طريق  از  فني  مهارت هاي  است.  فعاليت  و  رفتار 

مي شوند.  حاصل  تجربه،  و  کارورزي  تحصيل، 

دوره هاي  طي  را  مهارت ها  اين  معمواًل  مديران 

آموزشي يا کارآموزي فرا مي گيرند.

	 مهارت انساني ، يعني داشتن توانايي و قدرت 

تشخيص در زمينه ايجاد محيط تفاهم و همکاري 

و انجام دادن کار به وسيله ديگران، فعاليت مؤثر 

و  افراد  انگيزه هاي  درک  گروه،  عضو  عنوان  به 

تأثيرگذاري بر رفتار آنان، مهارت انساني در نقطه 

مقابل مهارت فني است. يعني، کار کردن با مردم 

در مقابل کار کردن با اشيا و چيزها. داشتن مهارت 

انساني، مستلزم آن است که شخص، پيش از هر 

چيز، خود را بشناسد، به نقاط قوت و ضعف خود، 

آگاه باشد، عقايد و افکارش بر خود او روشن باشد، 

اعتماد به نفس داشته باشد، خودسازي و بازسازي 

معنوي کرده باشد- به ديگران اعتماد کند، به عقايد، 

را  آنان  بگذارد،  احترام  آن  احساسات  و  ارزش ها 

درک کند، از تأثير گفتار و کردار خويش بر ديگران 

آگاه باشد و بتواند محيط امن و قابل قبولي براي 

جلب همکاري ديگران، فراهم سازد.

	 مهارت ادراکي ، يعني توانايي درک پيچيدگي هاي 

کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزاي تشکيل 

دهنده کار و فعاليت سازماني به صورت يک کل واحد 

)سيستم(.به عبارت ديگر، توانايي درک و تشخيص اين 

که کارکردهاي گوناگون سازمان به يکديگر وابسته  

بوده، تغيير در هريک از بخش ها، الزامًا بخش هاي ديگر 

را تحت تأثير قرار مي دهدآگاهي از اين روابط و شناخت 

اجزا و عناصر مهم در موقعيت هاي مختلف، مدير را 

قادر مي سازد که به هر طريقي تصميم گيري يا اقدام 

کند که موجبات اثربخشي سازمان و رضايت کارکنان 

آن را فراهم نمايد.

ارزش نسبي مهارت ها
همه مشاغل مديريت، مستلزم کاربرد مهارت هاست. 

شكل1 :ارزش نسبي مهارت ها در رده هاي مديريتگر چه در انجام دادن بعضي از وظايف، مهارت هاي 
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سازمان ها،  مديريت  در  امروزه  رو،  اين  از     

پيدا  اولويت ويژه اي  انساني،  بر مهارت هاي  تأکيد 

کرده است. شکل 1 ميزان ارزش نسبي مهارتها در 

رده هاي مختلف مديريت را نشان مي دهد)يارمحمدي 

– زارعي متين1381: 43-42(.

سه گانه، الزم و ملزوم يکديگر به نظر مي رسند، با 

آنها در رده هاي مختلف  ارزش نسبي  اين،  وجود 

مديريت، فرق مي کند. مديران رده هاي سرپرستي به 

مهارت هاي فني قابل مالحظه اي نياز دارند، زيرا که 

وظايف آنها غالبًا ايجاب مي کند که زيردستان خود 

را راهنمايي کنند يا آموزش دهند. در مقابل، مديران 

رده باالي سازمان ها، چندان نيازي به مهارتهاي فني 

و  برنامه ريزي  تصميم گيري،  وظايف  بلکه  ندارند، 

سازماندهي ايجاب مي کند که به مهارت ادراکي قابل 

مالحظه اي مجهز باشند.

    مهارت هاي انساني، تقريبًا الزمه انجام دادن 

همه وظايف در همه رده هاي مديريت است، زيرا که 

مديران، صرف نظر از نوع وظايف يا سطح مسؤوليت 

و مقام، با افراد انساني سرو کار داشته و براي جلب 

همکاري و اثرگذاري بر رفتار آنها بايد از مهارت هاي 

انساني برخوردار باشند.

AHP  تدوین پرسشنامه
از  يکي  که  مراتبي  سلسله  تحليل  فرآيند  در 

روشهاي تصميم گيري چندمعياري جبراني است، 

وضعيت پيچيده به بخش هاي کوچکتر آن تجزيه 

شده، سپس اين اجزا در يک ساختار سلسله مراتبي 

به قضاوت ذهني  قرار مي گيرد. در روش مذکور 

اختصاص  عددي  متغير،  هر  اهميت  به  توجه  با 

دارا  را  اهميت  بيشترين  که  متغيرهايي  و  مي يابد 

مي باشند، تعيين مي گردند. به عبارت ديگر ترتيب 

با  روش  اين  مي شود.  مشخص  متغيرها  اولويت 

نظم بخشيدن به فرآيند تفکر گروهي يک ساختار 

موثر براي تصميم گيري ايجاد مي نمايد. در اين مقاله 

مي خواهيم الگويي را طراحي كنيم كه بتوان با آن 

به عبارت  كنيم.  بندي  اولويت  را  نيازهاي مهارتي 

ديگر، به منظور تشکيل سلسله مراتب تصميم گيري 

در قالب روش AHP، معيارهاي ارزيابي با نگاه به 

اهداف و رسالتهاي سازماني مشخص گرديده است. 
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به اين منظور، اهداف کلي سازمان به عنوان معيارهاي اصلي مورد توجه قرار گرفته است که متشکل از دو 

هدف اصلي که همانا کارآيي و اثربخشي مي باشد.)بنا به تعريف دكتر رضاييان در كتاب اصول مديريت( در 

قالب هدف تحقق کارآيي، 2 معيار فرعي )به گفته آقاي رابينز(و در قالب هدف تحقق اثربخشي 2 معيار فرعي)به 

گفته آقاي لوتانز( مورد توجه قرار گرفته است وسپس بين معيارهاي انتخاب شده و مهارتهاي مديريت آقاي 

 AHP كتز ارتباط بر قرار شده، که در نهايت سلسله مراتب معيارهاي اين تحقيق را به منظور بکارگيري روش

تشکيل مي دهد. )نمودار 2(

نمودار 2 : سلسله مراتب معيارهاي مورد استفاده در تحقيق

نگاره2: ترکيب مقايسات زوجي دو بعد اصلي در تحقق اهداف نهايي سازمان

اثربخشيکارایياهداف سازمان
10.3642834کارايي

2.7451155341اثربخشي

نگاره3 : ترکيب مقايسات
زوجي دو بعد اصلي در تحقق کارآيي

حداقل کردن کارآیي
حفظ زمانهزینه

10.3581465حداقل کردن هزينه
2.79215321حفظ زمان

نگاره 4 : ترکيب مقايسات زوجي
دو بعد اصلي در تحقق اثربخشي

اثربخشي
تحقق اهداف با 

استانداردهاي کمي 
و کیفي باال

ایجادرضایت و 
تعهد کاري در 

کارکنان

تحقق اهداف با 
استانداردهاي کمي و 

کيفي باال
1 1.282089

ايجادرضايت و تعهد 
کاري در کارکنان 0.77997714 1

نگاره5 : ترکيب مقايسات
زوجي مهارت هاي اصلي براي تحقق حداقل هزينه 

حداقل کردن 
هزینه

مهارتهاي 
ادراکي مهارتهاي فني مهارتهاي 

انساني

مهارتهاي 
ادراکي 1 0.7247797 0.9258798

مهارتهاي فني 1.3797297 1 1.2820889

مهارتهاي 
انساني 1.0800538 0.7799771 1

نگاره 6 : ترکيب مقايسات
زوجي مهارت هاي اصلي براي تحقق حفظ زمان

مهارتهاي حفظ زمان
مهارتهاي مهارتهاي فنيادراکي

انساني

مهارتهاي 
11.4119882.0693609ادراکي

0.7082212410.5296119مهارتهاي فني

مهارتهاي 
0.483240971.8881751انساني

در همين راستا، ارزيابي هر يک از مهارتهاي مورد 

نياز مديران بر اساس معيارهاي فرعي شناسايي شده 

در قالب 4 ماتريس زير بيان گرديده است: 

  

   

  

   
 

    
    

 

  

   

در گام نخست، با توجه به پرسش نامه )پيوست 1( کارآيي و اثربخشي به عنوان دو معيار شناسايي شده 

در تحقق اهداف و رسالتهاي سازماني مورد توجه واقع شده و طبق نگاره 2 جمع بندي مي شود.براي درك 

بهتر مطلب با يك فرض پيش مي رويم.با فرض جدول ذيل اثربخشي در برابر كارايي در حدود 3 برابر مورد 

اهميت ارزيابي مي شود.

از آنجا که کارآيي و اثربخشي خود از طريق دو معيار فرعي معين شده، مورد ارزيابي واقع مي گردند، 

اهميت هر يک از معيارهاي فرعي براي تحقق معيارهاي اصلي مورد توجه در تحقيق در قالب دو نگاره 3 و 4 

شناسايي گرديده است. به اين ترتيب، حفظ زمان در مقابل حداقل نمودن هزينه ها در ايجاد کارآيي و نيز تحقق 

استاندارهاي عملکردي در مقابل رضايت و تعهد کارکنان در ايجاد اثربخشي سازماني موثر و مهم مي باشند.
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بر اساس نگاره فوق الذکر، الزم است تا وزن و اولويت هر يک از شاخص ها و مولفه هاي مذکور محاسبه و 

در نهايت تلفيق گردد. به اين ترتيب جداول ذيل گام  بعدي براي استخراج ماتريس هاي نهايي را نشان مي دهد.  

بر اين اساس، هر يک از جداول فوق الذکر با نرم ساعتي بهنجار شده و از ميانگين هر سطر به عنوان وزن 

نسبي آن استفاده مي گردد.

بنابراين متناظر با هر يک از نگاره هاي قبل، نگاره هاي ذيل را خواهيم داشت:

نگاره 7 : ترکيب مقايسات زوجي مهارت هاي اصلي براي تحقق استاندارهاي کمي و کيفي

مهارتهاي انسانيمهارتهاي فنيمهارتهاي ادراکيتحقق اهداف با استانداردهاي کمي و کیفي باال
11.84213411.7503963مهارتهاي ادراکي

0.542848610.7201171مهارتهاي فني
0.57129921.3886631مهارتهاي انساني

نگاره 8: ترکيب مقايسات زوجي مهارت هاي اصلي براي تحقق رضايت و تعهد کاري کارکنان

مهارتهاي انسانيمهارتهاي فنيمهارتهاي ادراکيایجادرضایت و تعهد کاري در کارکنان
11.5682820.5609776مهارتهاي ادراکي

0.6376402910.4065851مهارتهاي فني
1.782602462.4595091مهارتهاي انساني

نگاره 9 : وزن نسبي مرتبط با مولفه هاي اصلي اهداف سازماني

 وزن نسبياثربخشيکارایياهداف ورسالتهاي سازمان
0.2670144590.26701450.26701446کارايي

0.7329855410.73298550.73298554اثربخشي

نگاره 10: وزن نسبي مرتبط با مولفه هاي اصلي کارآيي

 وزن نسبيحفظ زمانحداقل کردن هزینهکارآیي
0.26370240.26370240.263702424حداقل کردن هزينه

0.73629760.73629760.736297576حفظ زمان

نگاره 11: وزن نسبي مرتبط با مولفه هاي اصلي کارآيي

وزن نسبيایجادرضایت و تعهد کاري در کارکنانتحقق اهداف با استانداردهاي کمي و کیفي باالاثربخشي
0.561804970.5618050.561805تحقق اهداف با استانداردهاي کمي و کيفي باال

0.438195030.4381950.438195ايجادرضايت و تعهد کاري در کارکنان

نگاره 12 : وزن نسبي مهارت هاي اصلي در رابطه با حداقل کردن هزينه ها

 وزن نسبيمهارتهاي انسانيمهارتهاي فنيمهارتهاي ادراکيحداقل کردن هزینه
0.28903540.28936130.28861870.28900515مهارتهاي ادراکي

0.39879080.39924040.39965750.39922955مهارتهاي فني
0.31217380.31139840.31172370.3117653مهارتهاي انساني

نگاره 13 : وزن نسبي مهارت هاي اصلي در رابطه با حفظ زمان

 وزن نسبيمهارتهاي انسانيمهارتهاي فنيمهارتهاي ادراکيحفظ زمان
0.456316330.3283570.57498650.45321992مهارتهاي ادراکي

0.323172920.2325490.14715640.23429288مهارتهاي فني
0.220510750.4390940.27785710.3124872مهارتهاي انساني
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سازگاري  نرخ  بررسي  راستا  اين  در 

است  زوجي  ماتريس هاي   )Consistency Rate(

که به اين نکته معطوف است که آيا ميان مقايسات 

زوجي نظردهندگان سازگاري وجود دارد يا خير؟ 

از آنجا که نرخ سازگاري ماتريس گروهي همواره 

کوچکتر و يا مساوي نرخ سازگاري ماتريس هاي 

انفرادي است )با توجه به نوع ميانگين گيري(، با توجه 

به خاصيت ميانگين هندسي معمواٌل در گروههاي 

سازگاري  نرخ  محاسبه  بدون  بزرگ  نظرسنجي 

در  مي شود.  تشکيل  گروهي  ماتريس هاي  تک  تک 

اين گونه موارد براي احتياط بيشتر پس از تشکيل 

سازگاري  نرخ  گروهي،  زوجي  مقايسات  ماتريس 

ماتريس گروهي محاسبه و مالک عمل قرار مي گيرد. 

نرخ سازگاري هر يک از ماتريس هاي گروهي نهايي 

شده  داده  نشان  ذيل  جدول  در  و  شده  محاسبه 

کلي  ماتريس  به وجود 7  توجه  با  بنابراين،  است. 

براي مقايسات زوجي، 7 مقدار براي نرخ سازگاري 

خواهيم داشت که با توجه به الگويي که بدان اشاره 

شد، محاسبه گرديده است.              

نگاره 14: وزن نسبي مهارت هاي اصلي در رابطه با تحقق استانداردهاي کمي و کيفي

 وزن نسبيمهارتهاي انسانيمهارتهاي فنيمهارتهاي ادراکيتحقق اهداف با استانداردهاي کمي و کیفي باال
0.47300380.43541060.50436230.470925604مهارتهاي ادراکي

0.25676950.23636210.20749580.233542466مهارتهاي فني
0.27022670.32822730.28814180.295531931مهارتهاي انساني

نگاره 15 : وزن نسبي مهارت هاي اصلي در رابطه با ايجاد رضايت و تعهد کاري در کارکنان

 وزن نسبيمهارتهاي انسانيمهارتهاي فنيمهارتهاي ادراکيایجادرضایت و تعهد کاري در کارکنان
0.292376910.3119230.28511290.29647084مهارتهاي ادراکي

0.18643130.1988940.20664410.19732327مهارتهاي فني
0.52119180.4891830.5082430.50620588مهارتهاي انساني

نگاره16 : نرخ سازگاري ماتريس هاي گروهي

رضایت و 
تعهد کاري

استاندارد 
ماتریساهدافکارآیياثربخشيحدقل هزینهحفظ زمانکمي و کیفي

0.00283260.01036720.0880.000000CR

نگاره 17: ترکيب اولويت هاي مهارت ها جهت تحقق کارآيي

ترکیبحفظ زمانحداقل کردن هزینهمهارتهاي اصلي
0.2637024240.736297576

0.289005150.4532199170.409916مهارتهاي ادراکي
0.399229550.234292880.277787مهارتهاي فني

0.31176530.3124872030.312297مهارتهاي ارتباطي

تمامي  محاسبه شده  نرخ هاي  آنکه  به  توجه  با 

از مقدار 0.1 کوچکتر مي باشند، لذا مي توان نتيجه 

گرفت که ميان مقايسات زوجي انجام شده توسط 

پركنندگان پرسش نامه، سازگاري وجود دارد و مي 

اولويت هاي  استخراج  جهت  را  بعدي  مراحل  توان 

ياد شده ادامه داد. در نهايت با آنچه که بيان گرديد، 

مهارتي  نيازهاي  ميان  اساسي  اولويت ها  مي توان 

مديران ارشد را به نحو ذيل استخراج نمود
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نگاره 18: ترکيب اولويت هاي مهارت ها جهت تحقق اثربخشي

مهارتهاي اصلي
ایجادرضایت و تعهد کاري در کارکنانتحقق اهداف با استانداردهاي کمي و کیفي باال

ترکیب
0,561۸049670,43۸195033

0.4532199170.2964708430.337806مهارتهاي ادراکي
0.234292880.1973232740.207072مهارتهاي فني

0.3124872030.5062058830.455122مهارتهاي انساني

نگاره 19: تعيين اولويت هاي مهارت ها جهت تحقق اهداف سازماني

مهارتهاي اصلي
اثربخشيکارایي

ترکیب
0,2670144590,7329۸5541

0.4099160850.3378059530.356822مهارتهاي ادراکي
0.277787080.2070722490.22572مهارتهاي فني

0.3122968360.4551217980.417459مهارتهاي انساني

به همين روش، اولويت هاي مهارتهاي الزم جهت تحقق اثربخشي سازماني نيز بر اساس اطالعات نگاره 

هاي قبل به نحو ذيل محاسبه مي گردد.

با ترکيب دو ماتريس قبل بر اساس وزن نسبي محاسبه شده مي توان اولويت هاي اصلي نيازهاي مهارتي 

مديران ارشد را طبق نگاره ذيل استخراج نمود: 

از  که  دريافت  مي توان  درنهايت  اساس،  اين  بر 

اولويت مهارتهاي  نامه،  ديدگاه پركنندگان پرسش 

اصلي مورد نياز جهت تحقق اهداف نهايي سازمان به 

شرح ذيل مي باشد: مهارت هاي انساني>> مهارت هاي 

ادراکي >> مهارت هاي فني

نتیجه گیري
تعريف  با  كرديم  سعي  ابتدا  در  مقاله  اين  در 

و  تحقق رسالت  در  ارشد  مديران  نقش  معيارهايي 

اهداف سازمان را مشخص كنيم و سپس هر يك از 

معيارها را با معيارهاي فرعي تعريف و وزن هريك از 

اين معيارها را با استفاده از روش AHP  نسبت به هم 

بدست آوريم و بين مهارتهاي مديريت و اين معيارها 

ارتباط برقرار كرده و وزن اين مهارتها را بسنجيم و 

در نهايت نتيجه مقايسه مهارتها را براي مديران ارشد 

بدست آورده و مطابق آن براي آنها دوره آموزشي 

طراحي نماييم.

 البته بايد دقت شود كه نوع سازمانها با توجه به 

رسالتها و اهداف آنها حتما در اولويت بندي مهارتها 

تاثير خواهد داشت.

آنچه بيش از پيش توجه ما را در اين مقاله به خود 

معطوف داشت اين مطلب بود كه مطالب حتما كاربردي 

بوده و خوانندگان محترم با خواندن آن بتوانند در 

عرصه عمل از آن استفاده نمايند.

منابع و مآخذ

	 آرمسترانگ،مايکل.مديريت استراتژيک منابع 

انساني ترجمه اعرابي،سيد محمد؛ايزدي،داود.دفتر 

پژوهشهاي فرهنگي، 1381

	 تحول اداري،تهران،سازمان مديريت وبرنامه 

ريزي،شماره 41 ،1380

	 سلطاني، ايرج، پرورش منابع انساني با رويكرد 

استانداردمدار، انتشارات اركان دانش، چاپ اول، 

پاييز 1384.

	 سلطاني، ايرج، تعامل نيازسنجي و اثربخشي 

آموزش در سازمانهاي يادگيرنده، انتشارات اركان 

دانش، تابستان 1385.

	 عباس زاگان، محمود؛ ترك زاده، جعفر؛ 

نيازسنجي آموزشي در سازمان ها، شركت سهامي 

انتشار، 1379.

	 غفاريان،وفا؛شايستگي هاي مديريتي، 

تهران،سازمان مديريت صنعتي، 1379

	 مجموعه مقاالت همايش توسعه نظام اداري، 

توسعه منابع انساني و نقش آن در تحول نظام 

اداري، سازمان امور اداري و استخدامي كشور 

مركز آموزش مديريت دولتي، خرداد 1378.

	 يارمحمدي،احمد؛زارعي متين ،حسن.مباني 

مديريت و فرهنگ سازي)با نگرشي نوين،مبتني بر 

الگوهاي رفتاري- مديريتي شهيد زين الدين(نشر 

روح، زمستان 1381

	 يعقوبي، قدير، توسعه منابع انساني )نظام آموزش 

براساس نياز شغل(، انتشارات سارگل، آذر 1383
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سيستم ERP عبارت است از مجموعه منسجمي 

از برنامه هايي که براي پشتيباني از فعاليت هاي اصلي 

و  فروش  حسابداري،  و  مالي  توليد،  نظير  سازمان 

مي شود.  گرفته  کار  به  انساني  منابع  و  بازاريابي 

سيستم ERP قسمت هاي مختلف سازمان را در توزيع 

و تسهيم اطالعات و دانش، کاهش هزينه ها و بهبود 

مديريت فرايندهاي کسب و کار ياري مي دهد.

تجربه نشان داده است كه مهم ترين عامل ناكامي در 

پياده سازي و اجراي اين پروژه، كاركنان استفاده كننده 

از نرم افزارها در بخش هاي مختلف شركت هستند. اگر 

آنها نپذيرند كه ERP روند اجراي كارها و فعاليت هاي 

بهبود مي بخشد،  قبلي  به سيستم هاي  را نسبت  آنها 

در برابر اجراي آن مقاومت نشان مي دهند و آن را با 

شكست مواجه مي كنند. بنابراين اجراي مديريت تغيير 

كه از مباحث عمده در مديريت به شمار مي رود، قادر 

است روند اين ناكامي و شكست را متوقف سازد به 

همين دليل در اين مقاله به معرفي راهبردهاي مديريت 

تحول براي اجراي موفقيت آميز ERP با نگرش رفتاري 

پرداخته خواهد شد.

باوجود مزايايي که سيستم ERP دارد، بسياري از 

سيستم هاي ERP که در شرکت هاي مختلف به کار 

گرفته شده اند، شکست خورده و يا به دليل مقاومت 

مشکالت  با   ERP سيستم هاي  از  بسياري  کارکنان 

اجرايي روبرو شده اند. المشادي و زايري ادعا کردند 

که اجراي اثربخش ERP مستلزم ايجاد قابليت هايي 

است که از آن ميان به کارگيري راهبردهاي مديريت 

از  پياده سازي ERP در سازمان  تحول براي بهبود 

اهميت زيادي برخوردار است.

مديريت
 

ERP SYSTEM
سالیان متمادي برنامه هاي كاربردي مورد استفاده در سیستم هاي اطالعاتي 

به صورت مجزا ارایه مي شدند و هیچ ارتباطي با یكدیگر نداشتند. چنین نرم 

افزارهایي مورد توجه و عالقه شركت هاي كوچك بود و براحتي نیازهاي خود 

را توسط این برنامه هاي كاربردي برآورده مي كردند. اما پس از مدتي با گذشت 

زمان و با شروع فرایند مهندسي مجدد فرایندهاي تجاري در سازمان ها ، نیاز به 

انواع مختلف سیستم هاي اطالعاتي احساس شد و تولید سیستم هاي اطالعاتي 

یكپارچه كه بتواند نرم افزارهاي حوزه هاي مختلف از جمله حسابداري ، تولید، 

فروش، انبار و ... را به صورت منسجم و همراه هم به كار گیرد آغاز شد. براي 

تولید چنین نرم افزاري هایي ، ارایه رویكردهاي جدیدي از جمله معماري مبتني 

بر client /server و همینطور نرم افزارهاي یكپارچه ضروري به نظر مي رسید. 

در سال 1992 ساختار یك سیستم اطالعاتي یكپارچه توسط یاكاهو و راهالي 

توسعه یافت. در این ساختار، به اشتراك گذاري داده ها بین كاربران این امكان 

را ایجاد مي كرد تا بسادگي و بسرعت داده هاي مورد نیاز واحدهاي دیگر را 

در اختیارشان قرار دهند و همچنین مدیران بخش هاي دیگر نیز قادر بودند، به 

صورت یك سیستم جامع و یكپارچه با یكدیگر در ارتباط باشند و گزارش هاي 

مورد نیاز خود را از یك سیستم واحد استخراج كنند. 

رضا خدایي محمودي

برنامه ريزي منابع سازمان
درتحول
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اگر چه در بعضي از مطالعات تالش شده است تا 

اين مسئله با شناسايي آن دسته از راهبردهاي مديريت 

تحول، که موفقيت اجراي ERP را تسهيل مي کنند، نشان 

داده شود، اما هنوز بسياري از سيستم هاي ERP با 

مقاومت و سرانجام شکست روبرو مي شوند.

ERP راهبردهاي اجراي

که  مي دهد  نشان   ERP ادبيات  به  گذرا  نگاهي 

راهبردهاي متفاوتي براي اجراي موفقيت آميز ERP به 

کار گرفته شده است. که اين راهبردها را مي توان در 

سه گروه زير طبقه بندي كرد:

1. راهبردهاي سازماني:

راهبردهاي سازماني كه براي بهبود اجراي موفق 

استقرار  از:  عبارتند  مي شوند،  گرفته  كار  به   ERP

تحول،  مديريت  تکنيک هاي  تغيير،  راهبرد  بهبود  و 

مديريـت پروژه، ساختار و منابع، ايدئولوژي و سبک 

مديريت.

2. راهبردهاي فني:

نظر  در   ERP موفقيت  براي  که  فني  راهبردهاي 

 ،ERP گرفته مي شوند عبارتنداز: جنبه هاي فني نصب

.ERP و زمان و هزينه اجراي ERP پيچيدگي

3. راهبردهاي انساني:

نمونه هاي مربوط به راهبردهاي انساني عباتنداز: 

مشارکت  کارکنان،  و  مديران  ديدگاه هاي  و  نگرش 

آموزش.

 ERP راهبردهاي مدیریت تحول براي اجراي

اساسي ترين  تحول  مناسب  راهبردهاي  انتخاب 

عامل پيروزي يا شكست برنامه هاي تحول به شمار 

مي آيند. منظور از راهبردهاي تحول آن دسته از فنون 

و الگوهايي است كه عمال تغيير و تحول مورد نظر را 

در زمينه ها و گستره تعيين شده به وجود مي آورند. به 

تعبير ساده تر اينها راهكارها و روش هايي هستند كه 

به وسيله آنها تغيير و تحول مورد نظر پياده مي شود. 

همان گونه كه در پيش اشاره شد راهبردهاي تحول را 

مي توان بر پايه گستره و كاربرد آنها در دو سطح خرد 

و كالن مورد نظر قرار داد. راهبردهاي كالن بر تمامي 

راهبردي  سمت گيري  و  ناظرند  سازماني  سيستم 

هدف گيــري  دارند.  بنيادي(  گسترده،  )درازمدت، 

فرهنگي  بافت  دگرگون سازي  بيشتر  راهبــرد ها  اين 

مجموع سازمان، زير و رو ساختن ساختار، فرايندها 

و مجموعه ارتباط هاي رسمي و غير رسمي و همينطور 

جايگزين كردن فلسفه و شيوه اي نوين در اداره امور 

زير  متوجه  بيشتر  خرد  راهبردهاي  است.  سازمان 

سيستم ويژه اي در سازمان است و كاربرد آنها بيشتر 

در سمت تغيير رفتار فردي و گروهي است. در سطح 

با چهار  خرد استراتژي هاي تحول عموما در رابطه 

زير سيستم سازماني يعني ساختار، فناوري، وظيفه 

و رفتار به كار گرفته مي شوند. بايد بدانيم كه چنين 

نيز  راهبردهاي كالن  آماج  زير سيستم هايي معموال 

قرار مي گيرند. تفاوت كار در اين است كه در سطح 

كالن معموال از راهبردهاي چند منظوره بهره گرفته 

مي شود كه همزمان زير سيستم هاي چندگانه را در بر 

مي گيرند. سطح خرد به برنامه هاي تغيير مشخصي كه 

زمينه هاي ويژه را مورد نظر دارد اكتفا مي كند. با توجه 

به موارد فوق مي توان  نتيجه گرفت راهبرد هاي تحول 

براي اجراي موفقيت آميز ERP جزء راهبردهاي خرد 

هستند، زيرا ERP فناوري است كه ساختار سازماني، 

وظايف و كاركنان را تحت تاثير قرار مي دهد. 

انساني(  منابع  بهبود)توسعه  مناسب  راهبردهاي 

انتخاب راهبردهاي مناسب تحول اساسي ترین 
عامل پیروزي یا شكست برنامه هاي تحول به 

شمار مي آیند
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به همراه راهبردهاي اجراي ERP، به طور مشترک 

براي  اين رو،  از  مي شوند.  سازماني  تحول  به  منجر 

سازماني که مي خواهد از مشکالتي که در حين تغيير 

ممکن است روبرو شود اجتناب کند، پاسخگويي به 

مشتريان داخلي)كاركنان( از اهميت زيادي برخوردار 

است. براي کمک به مديريت ارشد سازمان به هنگام 

رويارويي با مشکل سازماني پيچيده اي به نام مقاومت 

کارکنان در برابر اجراي ERP، پيشنهاد مي شود با تو 

جه به شكل شماره 1 از چارچوب مفهومي منسجم و 

فرايندگرايي که شامل سه مرحله: فرمولي كردن دانش، 

اجراي راهبرد و ارزيابي موفقيت است، استفاده شود. 

در ادامه به توضيح سه مرحله فوق پرداخته مي شود.

-1 مرحله فرمولي كردن دانش:

اولين گام در مديريت تحول مبتني بر IT، شناسايي، 

ارزيابي و تجزيه و تحليل نگرش هاي فردفرد کاربران 

و گروه هاي با نفوذ در مورد تغيير است. اين تجزيه و 

تحليل بايستي پاسخ سواالت زير را مشخص كند:

)اجراي  تغيير  مقابل  در  افرادي  و  گروه ها  1. چه 

ERP( مقاومت مي کنند؟

2. آنها چه خواسته و نيازي دارند؟

3. آنها داراي چه عقايد و ارزش هايي هستند؟

4. عالئق آنها چيست؟

پاسخ به سواالت فوق نقطه شروع خوبي در تعيين 

علل و منابع مقاومت کارکنان در برابر اجراي سيستم 

ERP محسوب مي شود.

طبق تحقيقات هالتمن عقايد و ارزش هاي کارکنان، 

شاخص تعيين كننده اي براي ارزيابي داليل مقاومت 

در مقابل تغييرات است. براي مثال، بعضي از کاربران 

ممکن است با وجود اينكه دقيقا نمي دانند با به كارگيري 

آنها  فعاليت  و  تغييراتي در شغل  ERP چه  سيستم 

ناآشنائي  درباره  را  مسائلي  آمد،  خواهد  وجود  به 

با کامپيوتر، پيش بكشند و يا ادعا كنند که آنها طي 

سال هاي متمادي کار خود را بدون استفاده از سيستم 

ERP در حد اعال انجام داده اند. حتي گروه ديگري از 

کاربران ممکن است بر روي ارزش هايي همانند اهميت 

وجود قدرت و ساختارهاي سلسله مراتبي که ممکن 

است با آمدن سيستم جديدي به نام ERP به خطر 

افتند و ناديده گرفته شوند، تاکيد كنند. 

-2 مرحله اجراي راهبرد:

در  اطالعات جمع آوري شده  از  مديران مي توانند 

ايجاد  براي  قبل  مرحله  در  بالقوه  کاربرهاي  مورد 

زمينه  در  مي توانند  نحو  بهترين  به  که  راهبردهايي 

غلبه بر مقاومت کاربران در برابر سيستم ERP به 

کار گرفته شوند استفاده و تا آنجايي که ممکن است 

کارکنان را براي انطباق با آن متقاعد كنند. فرايند انطباق 

 Three-Level adaption process( سطحي  سه 

( ]فکرکن- احساس کن- عمل کن[ چارچوب خوبي 

براي تشريح اين مرحله ارائه مي كند.

بالقوه  کاربران  نگرش هاي  تغيير  براي  تالش  در 

نسبت بهERP، مديريت ابتدا بايد تالش کند تا شناخت 

و نگرش کاربران در مورد ERP را تحت تأثير قرار 

دهد.

راهبرد اصلي براي رسيدن به اين هدف، ارتباطات 

آگاه کردن  ارتباطي،  از راهبردهاي موثر  يکي  است. 

که  همانطور  است.   ERP مزاياي  از  بالقوه  کاربران 

مي دانيم بازاريابان موقع برقراري ارتباط با مشتريان 

معمواًل در خصوص مزاياي محصول صحبت مي کنند 

و به ساير ويژگي هاي آن کمتر مي پردازند تا مشتري 

راهبردهاي مناسب بهبود)توسعه منابع انساني( به همراه 
راهبردهاي اجراي ERP، به طور مشترک منجر به تحول سازماني 

مي شوند
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را مجاب به خريد آن محصول كنند. مديريت ارشد 

نيز به شيوه فوق مي تواند از طريق اطالع رساني در 

خصوص مزاياي ERP براي کارکنان آگاهي موثري 

در  بايستي  مديريت  وجود  اين  با  بدهد،  کارکنان  به 

نيستند،  واقع نگر  که  کارکناني  انتظارات  خصوص 

هوشيار باشد، زيرا ممکن است با مقاومت شديد از 

سوي آنها روبرو شود.

راهبرد ارتباطي ديگر عبارت است از توضيح کلي 

اجرا شده چگونه   ERPاين که سيستم در خصوص 

کار خواهد کرد. انتظار مي رود کاربران ERP اگر با 

چگونگي کار كردن آن آشنا نباشند، در استقبال از آن 

بي ميلي)مقاومت ( نشان دهند.

از آنجايي كه آموزش گروه هاي کاربر مختلف در 

مورد چگونگي کارکرد سيستمERP براي ايجاد آگاهي 

کاربران از اهميت زيادي برخوردار است. مديريت بايد 

چگونگي کارکرد ERP را به کاربران بالقوه توضيح 

دهد. به عنوان مثال مديريت بايد داده ها و ستاده هاي 

عمومي سيستم را مشخص کند، واحدهايي را که داده 

ارائه خواهند کرد را تعيين و ميزان دانش کامپيوتري 

الزم براي اجراي )عمليات( سيستم را مشخص كند. 

در همه موارد آنچه که بيشترين اهميت را دارد، اين 

اين  اجراي  مسئوليت  که  کارکناني  کــه  است  نكته 

راهبـــردهاي ارتباطي را بر عهده دارند بايستي داراي 

تا آگاه   )1999. Aadurani( مهارت هاي کافي باشند 

كردن كاركنان مسير درستي را بپيمايد.

به  نفوذ کردن  فاز اجراي راهبرد،  دومين قدم در 

جزء عاطفي نگرش هاي کارکنان است. اولين راهبرد 

مورد  مي تواند  مديريت  وسيله  به  زمينه  اين  در  که 

اگر مديريت  استفاده قرار گيرد، کاهش هزينه است. 

مي خواهد که کاربران با سيستم جديد انطباق حاصل 

كنند، پس در آن صورت هزينه انطباق کاربران بايد 

در حداقل نگه داشته باشد. عالوه بر اين، اگر عامالن 

تحول، کاربران را متقاعد كنند که ستاده نهايي آنها از 

فرايند انطباق مثبت خواهد بود، در اين صورت آنها با 

انگيزه قوي تري سيستم جديد را قبول و با آن انطباق 

پيدا خواهند کرد. راهبرد حداقل کردن هزينه، بايد به 

شيوه اي توسعه داده شود که هم بر فرد فرد کارکنان 

و هم بر گروه هاي با نفوذ تأثير كند. در سطح فردي، 

براي  شده  پيش بيني  هزينه  بايستي   ERP سيستم 

هريک از کارکنان را به منظور ايجاد يک نگرش انطباقي 

مثبت حداقل كند. براي مثال اگر کارکنان فکر کنند که 

سيستم ERP فرصتي براي ارتقاي شغلي آنهاست، 

در آن صورت آن را با تمايل بيشتري مي پذيرند و 

دليل  به همين  به حداقل مي رسد.  اضافي  هزينه هاي 

افراد به احتمال زياد عالقه خود به سيستم ERP را 

در  نفوذ  با  گروه هاي  همچنين  کرد.  خواهند  تقويت 

توجه   ERP اجراي  هزينه اي  جنبه  به  نيز  سازمان 

مي نمايند. مثاًل، مارکوس مطالعه موردي را ارايه کرد 

که در آن سيستم جديدي اجرا شده بود که يکي از 

پيامدهاي آن تغيير توازن قدرت در سازمان بود و به 

همين دليل اين سيستم با مخالفت هاي گسترده از سوي 

افراد و گروه هاي با نفوذ مواجه شد كه در نهايت اين 

مخالفت ها منجر به شکست سيستم جديد شد. 

راهبرد ديگري که مي تواند کمک موثري به انطباق 

نگرش کاربران با سيستم جديد كند، تمايز است. ادراک 

ساير  با  قياس  در   ERP سيستم  تمايز  از  کارکنان 

سيستم ها به دليل كيفيت و كارايي باالي آن مطمئنًا 

خواهد  سيستم  اين  به  آنها  نگرش  بر  مثبتي  تأثير 

کنش  داراي   ERP سيستم هاي  اگر  بنابراين  داشت. 

کاربري )USER INTERFACE( ضعيفي باشند كه 

كيفيت اين سيستم را در نظر كاركنان پايين بياورد، 

در آن صورت بايد تدبيري انديشيده شود تا اين امر 

یکي از راهبردهاي موثر ارتباطي، آگاه کردن کاربران 
بالقوه از مزایاي ERP است

تغییر مستلزم یک نگرش راهبردي است 
که موفقیت بلند مدت آن را تضمین کند
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باعث بروز مشكل نشود. به طور کلي کاربران سيستم 

را  سيستم  کيفي  ويژگي هاي  دقيق  و  علمي  طور  به 

اندازه گيري نمي کنند، بلکه هر کاربري ادراک مناسب 

خود را درباره سيستم، مبتني برتجربه واقعي خود 

)يا تجربه اي كه به طور اجتماعي به وجود آمده است( 

ايجاد مي کند.

بخش آخر در فاز اجراي راهبرد مرحله ايجاد انگيزه 

است. اخذ تأييد و حمايت مديران ارشد اولين راهبرد 

است که در اين مرحله مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. 

به کارگيري اين راهبرد حمايت رهبران از گروه هاي با 

نفوذ را در پي خواهد داشت. براي موفقيت در بسيج 

نگرش مديران ارشد، مديريت بايستي بر تالش هايش 

به منظور حداقل کردن هزينه هاي سازگاري گروه هاي 

صاحب نفوذ سرمايه گذاري كند. همچنين متقاعد کردن 

رهبران گروه ها، براي درک اين که آنها بازيگران کليدي 

تغيير هستند و با تعهدشان به تغيير، همكارانشان را 

نيز متقاعد خواهند كرد كه بكارگيري سيستم ERP به 

نفعشان است، اهميت بسياري دارد. 

راهبرد ديگر، زمانبندي دقيق براي معرفي سيستم 

جديداست. از نظر ويليامز )1982( اگر فرايند بازاريابي 

براي ارايه کاال در زمان نا مناسب و بدون مطالعه بازار 

انجام شود، به موفقيت در فروش منجر نخواهد شد. از 

طرفي »نگرش« يکي از مهم ترين عواملي است که بايستي 

به هنگام زمانبندي مقدماتي براي ارايه يک محصول 

مطرح  اين سوال  شايد  حال  گيرد.  قرار  توجه  مورد 

شود كه مثال فوق براي اجراي موفقيت آميز ERP چه 

 ERP كمكي به ما مي كند؟ مثال فوق به مديران اجرايي

اين قانون آشکار را يادآوري مي كند که تا زماني که 

كاربران بالقوه نگرش مثبتي به ERP پيدا نكرده اند، 

نبايد به معرفي سيستم اقدام كرد. براي مثال زماني 

که بخش مهمي از کارکنان سازمان احساس کنند که با 

اجراي سيستم ERP موقعيتشان تهديد خواهد شد و يا 

با وجود اين كه هيچ اعتماد و تمايلي براي قبول سيستم 

جديد ندارند اما براي قبول آن از سوي سازمان تحت 

فشار قرار گرفته اند، معرفي سيستم به منظور اجرا، 

صحيح به نظر نمي رسد، زيرا حل چنين مشکالتي قبل 

از معرفي سيستم به اجراي موفقيت آميز کمک خواهد 

کرد. آخرين و مهم ترين نكته اي كه در اينجا بايد مورد 

تاكيد قرار گيرد، اين است كه تعهد مديريت عالي براي 

موفقيت کل فرايند اجراي ERPبسيار حياتي است.

تغيير مستلزم يک نگرش راهبردي است که موفقيت 

بلند مدت آن را تضمين کند. در تحقيقي که به تازگي 

توسط زريري و سيکالير )1995( انجام شده است، 

فعاليت هاي  در  تسهيل کننده  اولين  عنوان  به  رهبري 

کالن تغيير)انتقال( رتبه بندي شده است.

 اجـراي ERP زمانـي امـکان پذير و عملـي است 

که مديريت ارشد کاماًل متعهد به پيشقدم شدن باشد.

که  است  مطلوبي  راهبرد  مديريت،  تعهد  و  حمايت 

شرايط الزم براي معرفي موفقيت آميز تغييري که با 

به کارگيري ERP در سازمان به وجود آمده است را 

فراهم مي كند.

-3 مرحله ارزيابي موقعيت 

فرايند نظارت و ارزيابي راهبردهاي مديريت تغيير 

به منظور اجراي ERP آخرين جزء )عنصر( چارچوب 

پيشنهاد شده است. به عقيده نگارنده داشتن سيستم 

اندازه گيري عملکرد براي اطمينان از اين که ستاده هاي 

اندازه  به  آمده اند،  دست  به  نظر  مورد  کار  و  کسب 

فعاليت هاي  پيشرفت  بر  نظارت  سيستم  يک  داشتن 

ضروري  بنابراين  است.  مهم   ERP تحول  مديريت 

است که مديريت عالي از تحت كنترل بودن مقاومت 

و نگراني کارکنان نسبت به ERP اطمينان حاصل کند. 

مرحله ارزيابي، اطالعات بازخورد را براي مديريت 

به  فراهم مي آورد و همچنين  پويا  به صورتي  عالي 

منظور مفيد و قابل استفاده بودن، بازخورد بايستي 

بموقع، دقيق و سيستماتيک باشد. 

مديريت  موقعيت،  ارزيابي  مرحله  نتيجه  برمبناي 

بخش آخر در فاز اجراي راهبرد مرحله ایجاد انگیزه است. اخذ تأیید و 
حمایت مدیران ارشد اولین راهبرد است که در این مرحله مي تواند مورد 

استفاده قرار گیرد. به کارگیري این راهبرد حمایت رهبران از گروه هاي با 
نفوذ را در پي خواهد داشت
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عالي فعاليت مناسب را انجام مي دهد. با توجه به نتايجي 

که در اين مرحله )مرحله ارزيابي( به دست خواهد آمد، 

مديريت عالي فعاليت هاي خود را مورد بازنگري قرار 

مي دهد و سعي در بهبود دادن آنها خواهد كرد. البته 

بازخورد حاصله ممكن است مثبت يا منفي باشد.

مديريت ممکن است به اين نتيجه برسد که هنوز 

عملياتي  تغييرات  درمقابل  زيادي  مقاومت  کارکنان 

نشات گرفته از اجراي ERP دارند. در چنين مواردي، 

مديريت عالي بايستي تمام تالش خود را به کار گيرد 

تا بفهمد که چه اشتباهي رخ داده است )چه اشتباهي 

منجر به زياد بودن مقاومت شده است(.

 براي مثال، مديريت عالي ممکن است به شناسايي 

دوباره نيازهاي کاربران و اجراي راهبردهاي مديريت 

تغيير مناسب براي دست يافتن به تناسب قابل قبول 

بين اين دو اقدام كند.

نتیجه گیري 

در اين مقاله پيشنهاد شد كه براي غلبه بر مقاومت 

كاركنان در برابر تغيير، مديريت عالي بايستي اقدامات 

زير را انجام دهد:

1. مطالعه نيازهاي کاربران و داليل مقاومت بالقوه 

آن در برابر تغيير؛

و  راهبرد ها  طريق  از  موقعيت ها  با  رويارويي   .2

موفقيت آميز  معرفي  منظور  به  مناسب  تکنيک هاي 

ERP ؛

3. ارزيابي وضعيت فعاليت هاي مديريت تغيير.

 ERP موفق  اجراي  شد،  گفته  قبال  كه  همانطور 

مستلزم مطابقت راهبردهاي مناسب براي غلبه اثربخش 

ريسک هاي  و  خطرات  )عادت ها،  مقاومت  منابع  بر 

ادراک شده( است. نگرش پيشنهاد شده نشان داد که 

چگونه اين هدف ممکن است حاصل شود.

براي تحقيقات آينده الگويي براي بررسي رسمي 

پيشنهاد مي شود. اين مدل براساس ادبيات مربوط به 

اجراي ERP است. ايده هاي مطرح شده در اين مقاله 

در شکل فوق خالصه شده اند که چارچوبي را براي 

 ، ERP ايجاد بدنه ترکيبي از دانش در حوزه اجراي

فراهم مي آورد. 
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يكي از رايج ترين نقدهايي كه انقالبيون ايران در 

سال هاي پيش از انقالب از رژيم شاه مي كردند و تا 

يك دهه پيش نيز تكرار مي شد ، اين بود كه رژيم 

پيشين اقتصاد ايران را به خارج وابسته كرده و مانع 

خودكفايي ملت شده است. 

اين انديشه تا حدود زيادي محمل تفكر استقالل 

مي خواهد  كشوري  اگر  اين كه  يعني  بود.  خواهي 

استقالل خود را در برابر ديگران حفظ كند، الجرم 

مي بايست كاالهاي مورد نيازش را خود بسازد و 

محتاج ديگران نباشد.

يك وجه اين انديشه، ملهم از ناسيوناليسم بد گمان 

ايراني بود كه همواره بيگانگان را مسبب ناكامي هاي 

خود مي داند. بد گماني تاريخي ايرانيان به »دولت هاي 

انديشه  شكل گيري  در  انگليس«  و  روس  منحوس 

استقالل اقتصادي تاثير اساسي داشته است.

وجه ديگر انديشه خودكفايي، به غلبه تحليل هاي 

ماركسيستي بر ادبيات سياسي ايران در دهه 1340 

از  در سال هاي نخست پس  آن  امتداد  و  و 1350 

پيروزي انقالب است. چپ گرايان ماركسيست با طرح 

نظريه )) بورژوازي كمپرادور(( ورود هرگونه كاال و 

خدمات را به كشور، به ويژه آن كه از كشورهاي 

و  محرومان  مصالح  خالف  باشد،  سرمايه داري 

موجب تقويت زنجيرهاي بردگي معرفي كردند. به 

اعتقاد اين گروه ها، سرمايه داري جهاني با صدور 

كاالهاي خود به كشورهاي كم درآمد، اوال" به ازاي 

اين كاالها مبالغ هنگفتي پول يا حجم وسيعي از مواد 

اوليه كشورهاي فقير را به يغما مي برد و دوم اين كه 

امكان رشد صنايع داخلي را از بين مي برد.

داستان دگرگوني در ایران- 15

فرهنگ سـاز رتتجا
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جنگ  از  پس  سال هاي  تمام  در  نظريه  اين 

جهاني اول بر متون شاخه اي از چپ گرايان جهان 

و ايران حاكم بود، اما فقط كشور)آلباني( به طور 

كامل آن را اجرا كرد. يك گروه )خمرهاي سرخ( 

نيز اجراي آن را آغاز كرد، اما مجال ادامه اش را 

نيافت. در آغاز دهه 1990 كه جمهوري هاي اقمار 

شوروي در شرق اروپا فرو ريختند و پرده ها افتاد، 

معلوم شد كه آلباني عقب مانده ترين و فقيرترين 

كشور اروپايي است كه حتي آن را با كشورهاي 

ميانه حال آسيايي و آمريكاي التين هم نمي توان 

مقايسه كرد. خمرهاي سرخ هم داستان خواندني و 

روشني دارند: بر مردمان گاوآهن مي بستند تا توليد 

افزايش يابد و نياز كامبوج به واردات از كشورهاي 

امپرياليستي)سرمايه داري( قطع شود.

نزدیکی منافع چپ گرایان و راست گرایان
دولت  چه  و  پيشين  رژيم  زمان  در  چه  ايران 

انقالبيون، به دام اين نظريه نيافتاد. زيرا كشوري 

كه توليد آساني به نام نفت در اختيار دارد، الجرم 

با  اما  مي خرد.  كاال  پولش  با  و  مي فروشد  را  آن 

وجود آن كه انديشه ضد تجارت خارجي در ايران 

تعارض  پاره اي  نگرفت،  شكل  نهادي  صورت  به 

منافع بين جناح هاي قدرت، اين بخش اقتصاد ايران 

را با چالش روبه رو كرد. اين چالش در سال هاي 

اول پس از انقالب بين هسته هاي اوليه چپ گرايان 

و راست گرايان در گرفت. چپ گرايان كه عمدتا" بر 

نهادهاي انقالبي و دولت مسلط بودند، اقتدار نظام 

خارج  به  وابستگي  هرگونه  قطع  در  را  سياسي 

مايحتاج  مي بايست  بودند  معتقد  و  مي دانستند 

ضروري را از خارج وارد كرد. راست گرايان كه به 

علت سابقه طوالني در تجارت، از عايدات آن سود 

مي بردند، مدافع بازرگاني داخلي و خارجي بودند، 

اما واقعيت هاي اقتصادي ايران يعني توليد پايين و 

نياز به واردات، چپ گرايان و راست گرايان را در اين 

حوزه به هم نزديك كرد. چپ گرايان به اين نتيجه 

مصرفي  كاالهاي  واردات  افزايش  با  كه  رسيدند 

مي توانند گروه بزرگ تري از مردم را از كاالهاي 

يارانه اي و ارزان بهره مند كنند و راست گرايان نيز 

بنابراين هر دو  اين تجارت سود مي بردند.  از  كه 

مدافع تجارت شدند.

اما وقتي انقالبيون به اين تصميم رسيدند، تازه 

دريافتند كه واردكننده تنها يك سر معامله است و 

صادركننده اي هم بايد باشد كه بخواهد كااليش را 

به ايران بفرستد و پولي هم در اين ميان بايد باشد 

كه ابزار داد و ستد بشود. در همه سال هاي پس 

از انقالب چند عامل بر تعيين رفتار دولت در زمينه 

تجارت خارجي تاثير گذاشت.

يا همان  انقالبي  ايدئولوژي  اين عوامل،  از  يكي 

انديشه خودكفايي بود كه تجارت با برخي كشورها 

را يا اساسا" منع مي كرد يا اين كه با اكراه مي پذيرفت. 

جنگ عامل ديگري بود كه منابع ارزي را مي بلعيد 

ايران  از  را  خارجي  تجارت  در  انتخاب  قدرت  و 

مي گرفت. منازعه سياسي با آمريكا عامل تاثيرگذار 

ديگري بود كه اگرچه دولت ايران به تدريج خود را 

با آن منطبق كرد، اما اين انطباق پرهزينه بود.

نخستين تصميم كالن جمهوري اسالمي براي 

اساسي  قانون   44 اصل  تجارت،  به  دادن  سامان 

بود، كه در واقع تمام ترجمان همان اختالف نظر 

پيش گفته بود. در اين اصل خواسته هاي چپ گرايان 

و راست گرايان و طيف ميانه اين ها يعني حاميان 

بخش تعاون پيش بيني شده بود، اما ثقل آن به سوي 

خواسته چپ گرايان تمايل داشت. 

و  روشن  راهي  يافتن  براي  علت  همين  به 

بي تفسير، در سال 1360 اليحه اي به مجلس رفت 

كه واردات و صادرات را يكسره به دولت مي سپرد. 

قانون ملي كردن تجارت خارجي، دولت را موظف 

مي كرد كه ظرف دو ماه براي اجراي مفاد قانون 

اساسي ترتيبات قانوني مناسب و توانمندي را فراهم 

كند. اليحه بعدي كه براي تكميل اليحه اول تدارك 

ديده شد، انحصار كامل دولت را بر تجارت خارجي 

بزرگ تر  اليحه  اين  طبيعي  نتيجه  داشت.  پي  در 

در  بايد  زيرا  بود،  دولتي  مؤسسات  حجم  شدن 

بخش دولتي، مؤسساتي ايجاد مي شد كه عهده دار 

ساير  و  بازرگاني  خدمات  واردات،  و  صادرات 

فعاليت هاي تجاري مي شد.

براي  مجلس  در  آن  حاميان  و  دولت  استدالل 

سپردن انحصار تجارت به دولت اين بود كه قرار 

داشتن تجارت خارجي در دست بخش خصوصي به 

چهار دليل بر ضد منافع ملي است: بخش خصوصي 

به علت انگيزه نفع خصوصي از برآوردن نيازهاي 

ملي ناتوان است، اين بخش به خاطر امكان دادن 

به واردات كاالهاي غير ضروري، ازدياد واسطه ها، 

رقابت ناعادالنه با صنعت داخلي و ثروت اندوزي به 

اقتصاد داخلي لطمه مي زند.

به  محض  بدبيني  بر  آن  اساس  كه  قانون  اين 

بخش خصوصي بود، با مخالفت شوراي نگهبان 

روبه رو شد. شوراي نگهبان با استناد به اصول 

4 و 72 قانون اساسي، نگاه مجلس چپ گرايان را 

به اصل 44 قانون اساسي مغاير با موازين اسالمي 

در سال هاي پس از انقالب 
چند عامل بر تعیین رفتار 

دولت در زمینه تجارت 
خارجي تاثیر گذاشت: 

ایدئولوژي انقالبي یا همان 
اندیشه خودكفایي، جنگ و 
منازعه سیاسي با آمریكا 

فرهنگ سـاز
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و قانون اساسي و خالف نظر وضع كنندگان قانون 

اساسي خواند و آن را رد كرد.

شوراي نگهبان در زمان رد اليحه دولت، اعتقاد 

اصل 44  در  دولت  عمليات  و  مالكيت  دامنه  داشت 

شرط  چهار  وسيله  به  وضوح  به  اساسي  قانون 

مشخص محدود گشته است: كارگزاري دولت نبايد 

قانون اساسي را نقض  از شرط هاي ديگر  هيچ يك 

كند، عمليات دولتي نبايد هيچ يك از قوانين اسالمي را 

نقض كند، فعاليت هاي دولت بايد رفاه ملي را افزايش 

دهد و جامعه به هيچ طريقي نبايد زيان ببيند. نتيجه اين 

احتجاج شوراي نگهبان اين بود كه قانون تجارت غير 

اسالمي است، زيرا اين قانون با تحت فشار قرار دادن 

صادركنندگان به فروش اجناس شان به دولت با قيمت 

دولتي، آن ها را از ثمره تالش شان محروم مي كند. 

اساسي  قانون  با  مطابق  قانون  اين  هم چنين 

شناخته نشد. زيرا بوروكراسي به وضوح قادر نبود 

امور واردات حدود 200 هزار قلم كاال را در سال، 

به صورتي كه پيشرفت اقتصادي را ارتقا دهد يا در 

خدمت منافع عمومي قرار گيرد، سر و سامان دهد و 

انحصار تجارت ممكن است دولت را به »كارفرماي 

بزرگ« تبديل كند. )جهانگير آموزگار با بهره گيري 

از روزنامه اطالعات 6 آذر 1361(.

نگهبان  تأمين نظر شوراي  براي  بعدها  مجلس 

اين قانون را اصالح كرد و تجارت »كاالهاي غير 

ضروري « را براي بخش خصوصي مجاز شمرد. 

اما در عمل دولت هم چنان در شاخه تجارت خارجي 

فعال مايشاء ماند، زيرا حتي در مواردي كه بخش 

خصوصي مجاز شمرده مي شد يا توانايي اقتصادي 

الزم براي اين كار را نداشت و يا ديگر مقررات دست 

و پا گير مانع عمل آن مي شد.

فرصتی تازه
پايان جنگ فرصتي تازه بود تا دولت بتواند قيود 

متعدد را از تجارت بردارد و راه بخش خصوصي را 

هموار سازد. نخستين اتفاقي كه در سال اول دولت 

هاشمي رفسنجاني در اين زمينه رخ داد و مي توان 

حذف  آورد،  در  حركت  به  را  تجارت  چرخ  گفت 

مجوزهاي دست و پاگير بود. از سال 1368 به بعد 

عمال" مجوز ارزي براي واردات بخش خصوصي 

حذف شد و دو سال بعد اعالم شد واردات اقالم 

اين كه  بر  مشروط  ندارد،  كمي  محدوديت  مجاز 

دريافت  ارزي  هيچ  مركزي  بانك  از  واردكنندگان 

نكنند. اين كار در واقع، هم بانك مركزي و دولت 

را از تعهد خالص مي كرد هم اين كه با حذف يك 

مرحله اداري، دست واردكنندگان متكي به دارايي 

خصوصي را هموار مي ساخت.

با وجود همه اين تحوالت، به علت ضعف بخش 

خصوصي و سيطره دولت بر درآمد نفت، تركيب 

تفاوت  انقالب  از  بعد  و  قبل  سال هاي  در  واردات 

چشمگيري نكرد و در واقع آنچه در اين دو دوره با هم 

تفاوت داشت كاهش يا افزايش پاره اي اقالم وارداتي 

بود. اين نوسانات نيز تحت تاثير تغييرات بهاي نفت 

رخ داد كه منبع اصلي درآمد دولت بود. تنها تغييرات 

معناداري كه در واردات ايران در سال هاي پيش از 

1368 و پس از آن مي توان ديد، افزايش واردات پاره اي 

اقالم صنعتي و سرمايه اي بود. 

در بخش صادرات نيز وضعي كمابيش مشابه 

پيش آمد. هدفي كه پس از انقالب براي صادرات 

و  نفتي  كاهش صادرات  به  معطوف  تعريف شد، 

افزايش صادرات كاالهاي غير نفتي بود كه در عمل 

تحقق نيافت. حتي در مواردي كه صادرات به لحاظ 

حجمي و وزني افزايش يافت، به لحاظ درآمد حاصل 

از صادرات تغيير چشمگيري رخ نداد. در برنامه اول 

توسعه ايران پيش بيني شده بود كه صادرات غير 

نفتي به 17/8 ميليارد دالر يعني حدود15 درصد كل 

اين  اما حدود 40 درصد  برسد،  ارزي  درآمدهاي 

رقم تحقق نيافت. با وجود ناكامي در زمينه تجارت 

خارجي و محدود شدن اين تجارت به فروش نفت 

و واردات  پاره اي كاالهاي مصرفي و صنعتي، به 

علت باالرفتن حجم داد و ستد به ويژه در سال هاي 

رونق نفتي، ايرانيان در سال هاي 1368 تاكنون با 

بازارهاي جهاني ارتباط تنگاتنگي پيدا كرده اند. ورود 

انواع محصوالت لوكس به ايران در سال هاي اخير، 

خيابان هاي شهرهاي بزرگ و درون خانه ها را به 

نمايشگاه هاي بزرگ و كوچكي تبديل كرده است كه 

هر روز ميليون ها ايراني را با ميليون ها انسان در 

ديگر كشورها پيوند مي زند. شايد هنوز نتوان براي 

صادرات ايران روزهاي خوشي را پيش بيني كرد، 

پس از آن كه دو جناح اصلي 
قدرت سیاسي در ایران در باب 

ضرورت دخیل كردن بخش 
خصوصي در تجارت خارجي 

به یكدیگر نزدیك شدند نیز دو 
مشكل سر راه آنان سر برآورد. 

مشكل اول قوانین مقررات 
دست و پاگیر بود و مشكل دوم 

نداشتن كاالیي براي معاوضه با 
جهانیان مگر نفت

در سال 1360 الیحه اي به مجلس 
رفت كه واردات و صادرات را 

یكسره به دولت مي سپرد. گرچه 
شورای نگهبان این الیحه را رد کرد 

و مجلس مجبور شد آن را اصالح 
کند و تجارت کاالهای غیرضروری 
را به بخش خصوصی بسپرد، اما 

در عمل دولت هم چنان در شاخه 
تجارت خارجي فعال مایشاء ماند 
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اما مي توان گفت دست ها و چشم ها و ذائقه هايي 

كه به انواع كاالهاي خارجي خو كرده اند، در آينده 

خود را ناگزير خواهند ديد براي خريد يا معاوضه 

كاالهاي چشم نواز، به توليد روي آورند تا كااليي 

براي معاوضه داشته باشند. كاالهايي كه مي روند و 

كاالهايي كه مي آيند، حامالن فرهنگ صادركنندگان 

و واردكنندگان هستند و احتمااًل مطمئن ترين محمل 

شمار  به  سياسي  و  فرهنگي  بستان  بده  براي 

مي روند.

ضرورت تشنج آفرین
اقتصاد  ضروريات  از  يكي  خارجي  بازرگاني 

ملي كشورها و اقتصاد جهاني است. اما همين امر 

از كشورهاي جهان عامل  ضروري در بسياري 

منازعه است. منازعه بر سر تجارت خارجي عمدتا" 

ميان دو گروه ذي نفع است كه يكي از بازرگاني 

دفاع  خصوصي  بازرگاني  از  ديگري  و  دولتي 

مي كند. نزاع بين اين گروه امروزه كمتر از يك دهه 

پيش است، اما هنوز به تمامي از بين نرفته است. 

ايران در سال هاي پس از انقالب براي عبور از 

تا  خارجي  بازرگاني  به  دولت  كامل  تفوق  عصر 

شريك شدن تدريجي و محدود بخش خصوصي 

راهي ناهموار را پشت سر گذاشت. زماني گفتمان 

انديشه  بر  آن  تأثير  و  بر قدرت چپ گرايي جهان 

بخش  كردن  شريك  مانع  ايران  در  اقتصادي 

خصوصي در بازرگاني دولتي بود. زماني هم كه 

پارادايم چپ گرايانه رو به ضعف نهاد، تضادهاي 

آن كه  از  پس  شد.  كار  اين  مانع  سيستمي  درون 

باب  در  ايران  در  قدرت سياسي  اصلي  جناح  دو 

ضرورت دخيل كردن بخش خصوصي در تجارت 

خارجي به يكديگر نزديك شدند نيز دو مشكل سر 

مقررات  قوانين  اول  برآورد. مشكل  آنان سر  راه 

كااليي  نداشتن  دوم  مشكل  و  بود  پاگير  و  دست 

براي معاوضه با جهانيان مگر نفت.

تا   1368 سال هاي  در  را  اول  مشكل  ايران 

1372 با اصالح پاره اي قوانين انجام داد، اما هنوز 

مقررات زدايي كامل رخ نداده است. در مورد توليد 

كاالهايي كه بتواند با كاالهاي ديگر ملل معاوضه شود 

هنوز راه درازي در پيش است. اكنون كاالي ايرانيان 

براي صدور به ديگر كشورها نفت است كه درآمد 

آن افسانه اي است اما ارزش افزوده اش محصول 

تالش گروهي اندك در صنعت نفت و گاز كشور 

است. در واقع بيشتر ايرانيان اكنون مصرف كنندگان 

دست رنج گروه كوچكي از صنعتگران بخش نفت و 

ديگر صنايع و البته كشاورزي هستند.

جهاني  بازار  به  ورود  براي  توليدات  اين  اما 

كفايت نياز حدود 60 ميليون مصرف كننده ايراني 

تجارت  بي مناقشه  و  مثبت  وجه  تنها  نمي كند.  را 

خارجي ايران، آشنايي ايرانيان با محصوالتي است 

كه جهانيان مي سازند و ايرانيان مصرف مي كنند. 

بازرگاني خارجي یكي از ضروریات 
اقتصاد ملي كشورها و اقتصاد 

جهاني است. اما همین امر ضروري 
در بسیاري از كشورهاي جهان 

عامل منازعه است
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