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 ماش كه كنم راهنمايى تجارتى به را شما آيا! ايدآورده ايمان كه كسانى ىا

  با و بياوريد ايمان رسولش و خدا به ؟بخشدمى رهايى دردناك عذاب از را

  بهتر( چيز هر از) شما براى اين كنيد جهاد خدا راه در جانهايتان و اموال

 )ترجمه از مکارم شيرازی( .بدانيد اگر است

  وَتُجَاهِدُونَ رَسُولِهِ وَ بِاهلل تُؤْمِنُونَ  أَلِيمٍ عَذَابٍ مِِّنْ تُنجِيكُم رَةٍاتِجَـ عَلَى أَدُلُّكُمْ هَلْ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يَـأَيُّهَا

 (11و  10)سوره صف آيات  تَعْلَمُونَ كُنتُمْ إِن لَّكُمْ خَيْرٌ ذَالِكُمْ أَنفُسِكُمْ وَ لِكُمْ بِأَمْوَا اللَّهِ سَبِيلِ فِى
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 دیباچه

ای کهن در بازار ایران دارد و از قدیم ساز و کارهای اخالق کسب و کار از جمله موضوعاتی است که سابقه

ای مدرن و تغییرات گستردهمشخصی برای تعامل اخالقی بازاریان با یکدیگر وجود داشته است. ورود به عصر 

که بازار کشور در دوره پهلوی و پس از پیروزی انقالب اسالمی به چشم دید باعث شد تا ساز و کارهای قبلی با 

مشکالت مختلفی مواجه شوند. این مشکالت در کنار بروز مسائل جدید در بازار کسب و کار باعث گردید تا 

 یران بروز پیدا کند.مشکالت اخالقی مختلفی در بازار امروز ا

بررسی دقیق این مشکالت نیازمند نگاهی جامع به شرایط پیرامونی بروز آنها است. در غیر اینصورت برای خواننده 

رو، در این پژوهش، تالش شد تا شود. از اینهای پیرامون آن ایجاد نمیتصور درستی از وضع موجود و آسیب

های ار جریان دارد تدوین شود. همانگونه که پیش از این نیز در پژوهشروایت کاملی از آنچه در ذهن خبرگان باز

راوانی دهند نقش فایم، نگاه چند جانبه به تاریخچه و رویدادهایی که یك پدیده را تحت تاثیر قرار میدیگر آزموده

 کند.ق ایفا میقدر ایجاد فهم بهتر نزد خواننده و مح

هایی است که شنیدن آن برای فعاالن کسب و کار در کشور حساسیت ارتاخالق کسب و کار در ایران از جمله عب

ه های انجام شده در این زمینکند. یکی از نکات بسیار جالبی که در طول مصاحبههای فراوانی ایجاد میو جذابیت

ت. گشز میتمایل و عالقه این افراد به بررسی و اظهار نظر در زمینه اخالق کسب و کار با ،برای ما مشهود بود

البته شاید تصورات و اقتضائات این بازار از دیدگاه آنها  ،همه به دنبال بازاری اخالقی و مقید در ایران هستند

 متفاوت باشد.

 ،از جمله کارهایی است که بدون مشارکت فعاالنه تجار ،های اخالقی موجود در بازار ایرانشناخت صحیح آسیب

یح تیم مجری برای ایجاد شناخت صح ،روذار دیگری امکانپذیر نیست. از ایناصناف و هر ذینفع اثرگ ،صنعتگران

بندی ها و زمانهای این افراد نمود. اگرچه هماهنگی مصاحبهتصمیم به بررسی دیدگاه ،از عرصه کسب و کار کشور

ار در ک اما نتایج حاصله تصویر مناسبی از وضعیت اخالق کسب و ،جلسات با این افراد به سختی صورت گرفت

سابقه آن و معضالتی که امروزه در بازار وجود دارد پیش روی محققین ایجاد نمود که در این بخش از  ،ایران

 شود تا این تصویر به خوبی برای خواننده باز شود.گزارش تالش می
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لی با صهای مفمصاحبه ،از الگوی کلی روش تحقیق کیفی استفاده گردید. بر این اساس ،هادر انجام مصاحبه

ر این د ،های کمی مبتنی بر پیمایشهای مختلف بازار صورت گرفت. بر خالف روشروسای اصناف و تشکل

ای از ها آمیختهپژوهش تالش گردید تا ما پای صحبت این افراد بنشینیم و نظرات آنها را بشنویم. مصاحبه

مشکالت  ،شدهمه مباحث حول آن چیده میشوندگان بود. سوال اصلی که های مصاحبهعالیق و دغدغه ،هادیدگاه

تالش کردیم تا حداقل مداخله را در  ،گیری از این روشامروزی اخالق کسب و کار در سطح بازار بود. در بهره

ها داشته باشیم و اجازه دهیم تا افراد منطبق بر منطق ذهنی خود به شکل تفصیلی موضوعات را مورد مصاحبه

ها به تنهایی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفتند. تیم تحقیق پس از پایان از مصاحبه بررسی قرار دهند. هیچکدام

های در دسترس نمود. فایده این روش در این بود که اوال شروع به تحلیل تجمیعی همه داده ،فرآیند مصاحبه

و مباحث  ند الگوهاتوانستشد و ثانیا محققین مییبرای فرد دیگری سوال طراحی نم ،مبتنی بر ذهنیت یك فرد

 فکری مختلف را در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار دهند. 

 ها محتوای قابل توجهی را برایبرخی از مصاحبه ،آیدهمانگونه که در فرآیند مصاحبه امری طبیعی به حساب می

 ها نکات زیادی برای گفتن نداشتند.تیم تحقیق فراهم کردند و برخی از مصاحبه

 داند تا تشکر خود را از همه بزرگوارانی که در این فرآیند ما را یاری کردند ابراز دارد.اینجا الزم میتیم تحقیق در 
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ای دیرینه  شکل گرفته است و ساز و کارهای متعددی برای کنترل اخالق کسب و کار در کشور ما مبتنی بر سابقه

 ها در مورددالیل متعددی که در دیگر قسمتو هدایت رفتار فعاالن کسب و کار داشته است. اگرچه امروزه به 

ها و باورهای فعاالن فعلی آنها صحبت خواهد شد این ساز و کارها اثرگذاری کمتری دارند اما تحلیل اندیشه

ها و موزهآور امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، های فعالیت در بازار کشفضای کسب و کار بدون توجه به ریشه

های جدید قابل استفاده است. البته این به معنای تقلید در این سابقه وجود دارد که در طراحی های فراوانی انگاره

ه رفته است زیرا تغییرات فراوانی که حوزصرف از ابزارها و الگوهایی نیست که در گذشته در این حوزه به کار می

 را کاهش داده های قدیمیی از روشدولت و کسب و کار کشور را تحت تاثیر قرار داده است امکان ثمردهی برخ

و کار  های کسباست. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که جزئیات فراوانی در سابقه فعالیت

اما فعالیت حاضر به دنبال شناسایی ه اخالق کسب و کار مفید واقع شود، تواند در حوزکشور وجود دارد که می

مشترک  هایی جامع از فضای گذشته نیست بلکه هدف از انجام آن شناسایی زمینههمه این جزئیات و ارائه تصویر

و مفاهیم باقی مانده در ذهن اکثریت فعاالن این عرصه است. از این رو صرفا ً چند محور کلی در این زمینه مورد 

 بررسی قرار گرفته است. 

 شاره قرار گرفته است عبارت است از:مهمترین محورهای شناسایی شده که توسط افراد مصاحبه شده مورد ا

 مبتنی بودن بر قول و وفای به عهد .0

میزان تعهد آنها به کار در سابقه تاریخی آن در کشور، یکی از مهمترین ویژگی های فعاالن کسب و 

رده و کدر ایجاد ثبات و اطمینان در بازار ایفا میتعهدات شفاهی و کتبی بوده است. این امر نقش مهمی

آورده است. ظرفیت ایجاد شده بر این فراوانی را برای این دسته از اعضای جامعه به وجود می اعتبار

ماه  ۲۱اساس در حدی بوده است که بعضا فاصله تحویل مورد معامله تا پرداخت پول آن به بیش از 

اب به حس یك فعال کسب و کار به مثابه سرمایه او اعتبار قول و عهدچارچوب،  رسیده است. در اینمی

 شده است.هزینه فراوانی بر فرد بار میدار شدن آن، مده که در صورت خدشهآمی

 

 حل مشکالت به صورت کدخدا منشی  .8

اند که مورد اعتماد و احترام همه بازاریان به شکل سنتی همواره افرادی در مجموعه بازار حضور داشته

. این اندر معامالت بین بازاریان را بر عهده داشتهاند. این افراد مسئولیت حل مشکالت پدید آمده دبوده
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یابد و ثانیا زمان کمتری برای حل شده است تا اوال مراجعه به دادگاههای دولتی کاهشامر سبب می

مشکالت بین فعاالن کسب و کار مورد نیاز باشد. اگرچه هنوز هم در بازار چنین افرادی حضور دارند 

 یافته است.وش کاهشگیری از این راما شیوع بهره

 

 معروف بودن فعاالن کسب و کار در بازار به اخالق .5

فرهنگی اخالقی بوده است و هر کسی که در زمره فعاالن کسب و کار در بازار  ،فرهنگ موجود در بازار

کرده است. از همین رو است که همواره بازاریان به گرفته است باید از این فرهنگ تبعیت میقرار می

های موجود در زمینه اخالق اند و بسیاری از داستانشدهفراد متخلق و معتبر در جامعه شناخته میعنوان ا

 ها دارند.حول علما و بازاریان شکل گرفته است و اقشار دیگر جامعه نقش کمتری در این داستان

 

 مقدس تلقی شدن فضای کسب و کار .1

ن همواره بازاریاسب و کار صورت گرفته است، زمینه کبا توجه به اهمیت و تاکیدی که در روایات در 

افزوده ر اهمیت کار آنها میاند. این تقدس عالوه بر اینکه بدانستهفضای کسب و کار را فضایی مقدس می

است. اهمیت دادن به  باعث بروز و شایع شدن رفتارهای معنوی در فضای کسب و کار نیز بودهاست، 

رعایت حدود الهی در محدوده بازار و مسائلی از این دست شتری، تالوت قرآن، برخورد محترمانه با م

 گرفته است.از جمله مواردی هستند که از سوی بازاریان مورد توجه قرار می

  

 تاکید بر حالل بودن روزی نه زیاد بودن درآمد .5

. بر ازاریان داشته استهای بحالل بودن کسب و کار اهمیت فراوانی در فعالیتمبتنی بر روایات دینی، 

شود اما مبتنی بر باورهای دینی هایی که منجر به افزایش ناگهانی و فراوان درآمد میفرصتاین اساس، 

 گرفته است.برد در بازار مورد توجه قرار نمییا برکت را از بین میحالل نیست

 

 

 ایفای نقش فعال در حوزه اجتماعی .6
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سیاری خورد. بهای اجتماعی به چشم مینقش فعال بازاریان در فعالیت های فراوانی در زمینه ایفایداستان

گرفته است تا حد زیادی تحت تاثیر وقف و های عمرانی که در گذشته کشور صورت میاز فعالیت

است. از گرفته حمام و مسائلی از این دست قرار میقی بازاریان از قبیل ساخت مسجد، اقدامات اخال

های مختلفی برای بررسی عملکرد تجار و صنعتگران و آثار آن بر زندگی نظام در بازارسوی دیگر، 

گیری آنها ممانعت از وارد شدن فشار شدید به زندگی روزمره مردم وجود داشته است که هدف از شکل

 آحاد جامعه بوده است.

 

 فروشی یا گرانفروشیحساسیت به کم .5

ه فراوانی فعاالن کسب و کار نیز توج فروشی یا گرانفروشی،کمی از قبیل با توجه به تاکید روایان بر موارد

و صنعتگران به رعایت دقیق حقوق مشتری  های تجاررد فراوانی از حساسیتاند. موابه این امور داشته

های صورت گرفته برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفته است. رعایت دقیق وجود دارد که در مصاحبه

 حقوق مشتری از جمله معیارهای مهم رفتار فعاالن کسب و کار بوده است.کیل و پرداخت دقیق 

 

  توجه به کسب درآمد و هزینه معیشت سایر همکاران .1

میزان همبستگی و توجه فعاالن این حوزه به توجه در سابقه کسب و کار ایران،  یکی از نکات جالب

های اما مبتنی بر آموزه اندکردهیدر عین حال که با هم رقابت ماست. این افراد،  یکدیگروضعیت

را  ای که بعضا مشتریاناند به گونهتوجه فراوانی به وضعیت زندگی و درآمد همکاران خود داشتهاسالمی

اند تا هدکریا در صورت ورشکستگی یك تاجر بقیه تجار تالش می اندکردهبه سمت دیگری هدایت می

 دوباره او را احیا نمایند.
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مبحث  ی ذکر شده دررفتارهاگیری دلیل شکل یکی از مهمترین مسائلی که در اینجا باید مورد بررسی قرار گیرد

ا رچه ساز و کارهای نهادی در مجموعه بازار تعریف شده بوده است که این رفتارها است. به عبارت دیگر، قبلی 

 مبحث دوم

 نهادی کارهای و ساز

 گیریشکل بر اثرگذار

 بازار تاریخی های ویژگی

 ایران
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حیح در فهم ص تواند نقش مهمیداده است؟ پاسخ صحیح به این سوال میدر فعاالن کسب و کار کشور شکل می

دی ز و کارهای نهاهای گذشته در آن ایفا کند. مهمترین سایا عدم امکان الگوگیری از سنت وضعیت بازار و امکان

 ها عبارتند از:شناسایی شده در طول مصاحبه

 برخورد مستمر بازاریان با هم در محیط بازار و ارزشیابی مستمر آنها از هم .0

ستمر برخورد م خالقی در بازار اثرگذار بوده است،گیری رفتارهای ایکی از مهمترین عواملی که بر شکل

ر کوچك بودن فضای کسب و کا یکدیگر است. به واسطه اتجار و صنعتگران در فضای کسب و کار ب

ست تا شده ااند. این امر باعث مییکدیگر در ارتباط بودهفعاالن کسب و کار به شکل مستمر باکشور، 

اشند. بنا یکدیگر داشته ب یکدیگر مطلع باشند و بتوانند ارزیابی صحیح و متقنی از آنها همه روزه از اخبار

ای مشغول به کار بودن فضای کسب و کار و کم تعداد بودن افرادی که در هر حوزهکوچك  بر این،

 شده است تا افراد کنترل بیشتری روی رفتارها و اعمال خود داشته باشند.اند باعث میبوده

  

 وجود افراد معتمد در بازار  .8

د باعث انآمدهن به حساب میهای مشترک بازاریاوجود افراد معتمد در بازار که به نوعی مرکز ثقل فعالیت

شده است تا الگوهای رفتاری مشخصی برای همه فعاالن کسب و کار در آن حوزه وجود داشته باشد. می

ی اند و رابطه خوباین افراد که معموال به واسطه تقید و شخصیت خود مورد احترام دیگر بازاریان بوده

 اند که البته ساز و کارهایکردهبازی میبه عنوان الگو، در بازار نقش مهمیاند نیز با علمای دینی داشته

روند  اند نیز از اینکردهاقتصادی و نقشی که این افراد به عنوان تجار و صنعتگران اصلی بازار ایفا می

 کرده است. حمایت می

 

 های آموزشی دینی برای حضور در عرصه کسب و کارگذراندن دوره .5

یکی دیگر از ویژگی های متمایز فضای کسب و کار در  دینی کسب و کارتاکید بر آشنایی با احکام 

ه بسیاری از تجار و صنعتگران بوجه به فضای دینی حاکم بر جامعه، سابقه تاریخی کشور است. با ت

م اند. این امر اوال گفتمان حاکهای خود بودهیادگیری احکام دینی مرتبط با فعالیتصورت مستمر در حال

 سازی بسیاری ازتجاری در بازار را به سمت دینی شدن سوق داده است و ثانیا موجب پیادهبر روابط 
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های شارع در فضای کسب و کار شده است. تخطی از دستورات شارع موجب کاهش احکام و خواسته

 شده است.اعتبار افراد در بازار می

 

 تمرکز بر شاگرد پروری  .1

برای حضور در بازار برای افراد  ر، بدون اینکه ساز و کار رسمیاندازه بازار کشو به محدودیت با توجه

رخی از اند که بکردهخود به تربیت نیروهای مورد نیاز خود اقدام می ،تعیین شده باشد تجار و صنعتگران

-دار استاداند. نظام ریشهشدهمیخود به عنوان فعاالن کسب و کار مطرح  ،این افراد در مراحل بعدی

باعث انتقال بسیاری از مفاهیم و الگوهای رفتاری به نسل بعدی فعاالن کسب و کار  ،ر بازارشاگردی د

 شده است که به خودی خود عاملی جدی برای حفظ شرایط فرهنگی بازار بوده است.می

 

 حضور علمای دین در بازارها .5

 ،اند که وظیفه هدایتتههمواره بخشی از علما در بازار حضور داش واسطه روابط خوب بین تجار و علما،ب

 شدن مساجداند. حضور این افراد در بازار و ساختهآموزش و ارشاد فعاالن کسب و کار را بر عهده داشته

متعدد در این فضا باعث تقویت این رابطه و وجود افرادی در بازار شده است که به عنوان هدایتگر و 

ه ب اند. از همین رو است که مساجد نقش مهمیکردهمانعی جدی برای تخریب فرهنگ بازار فعالیت می

 اند.کردهگیری فعاالن کسب و کار ایفا میعنوان کانون تجمع و مرکزی برای تصمیم
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در بازار وجود دارند اما باید توجه  اشاره شده در مبحث قبلی،اگرچه هنوز هم کم و بیش برخی از نهادهای 

که هنگامی رو،راوانی پیدا کرده است. از اینداشت که جایگاه و کیفیت ایفای نقش آنها نسبت به گذشته تغییر ف

بالفاصله موضوع بازگشت به عقب و احیای  دشوازار به ذهن افراد متبادر میدغدغه اخالقی تر کردن فضای ب

گردد. بدین منظور باید به این سوال پاسخ داد که علت نهادهای اثرگذار بر عملکرد بازاریان به ذهن متبادر می

 مبحث سوم

عوامل اثرگذار بر تضعیف 

نهادهای سنتی اخالقی موجود 

 ایران در بازار
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تضعیف نهادهای سنتی اخالقی در بازار کشور چیست و آیا امکان بازگشت به عقب در این زمینه وجود دارد؟ 

 دهیم:دهنده به اخالق در بازار را مورد بررسی قرار میتضعیف نهادهای سنتی شکل در ادامه برخی از علل

 از بین رفتن تعامالت مستمر بواسطه گسترش بازار .0

تعامل مستمر تجار و صنعتگران با هم که به واسطه کوچك بودن فضای بازار رخ همانگونه که بیان شد 

با گسترش  حال،ی در بازار بوده است. با ایناخالق کننده رفتارهاییکی از عوامل مهم تقویت دادمی

امکان انجام چنین تعاملی از بین رفته است و  ر کشور و ورود افراد متعدد به آن،فضای کسب و کار د

رساند می کار را به جایی ،یکدیگر در بازار داشته باشند. این امرتوانند اطالعات درستی نسبت بهافراد نمی

 امکان احیای شرایط اخالقی بازار مبتنی بر نهادهای گذشته امکانپذیر نیست.که برخی معتقدند 

 

 ارکگذاری صحیح دولت در زمینه بازتوزیع سرمایه و نقدینگی در بین فعاالن کسب وستعدم سیا .8

ادی روال عدرآمد اقتصادی کشور، با افزایش درآمدهای نفتی و اثرگذاری این درآمد به عنوان بزرگترین 

هر کس که دسترسی بیشتری به منابع مالی و کشور بر هم خورد. در این شرایط،  و کار در فضای کسب

تواند اثرگذاری بیشتری در فضای بازار داشته باشد. این امر باعث گردیده اقتصادی دولت داشته باشد می

ای فرهنگی فضهای یکباره افرادی در این عرصه ورود پیدا کنند که آشنایی چندانی با آموزهاست تا به

های بازتوزیعی ناشی شده کسب و کار ندارند اما از منابع مالی الزم که از اشتباهات دولت در سیاست

است برخوردار هستند. نفس ورود این افراد به بازار باعث بر هم خوردن چرخه طبیعی و جاری 

 سازی در آن شده است.فرهنگ

 

 

 بازاراخالقی در شدن تدریجی رفتارهای غیرعادی  .5

 فرهنگ توسط دشمن در کشور در جریان است ای کهبه مرور زمان و بواسطه تهاجم فرهنگی گسترده

کشور تغییرات فراوانی را به چشم دیده است. این امر باعث شده است تا دامنه این تغییر فرهنگ  عمومی

ت افراد ازار نتوانسته اسمجموعه بیگر، با تضعیف سایر نهادها به فضای بازار نیز کشیده شود. از سوی د

به مرور زمان گستره  رو،ارات خود وادار نماید. از اینرا با ساز و کارهای موجود خود به تبعیت از انتظ
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ای که امروزه مدیریت کردن آن کار سختی به یافته است به گونههای غیر اخالقی در بازار افزایشفعالیت

 آید.حساب می

 

 یا فعال کسب و کار افراد ناشناخته به عنوان شاگردگسترش کسب و کارها و ورود  .1

های متنوع کسب و های صنعتی حاصل شده در قرن گذشته باعث ایجاد محصوالت و عرصهپیشرفت

های فراوانی برای ورود افراد جدید به فضای کسب و کار به وجود کار شده است که به تبع آن فرصت

سنتی و رایج بازار رخ داده است باعث شده است تا امکان  هایآمده است. این امر که خارج از چرخه

 یا اثرگذاری بر رفتارهای آنها کاهش پیدا کند. تربیت این افراد

 

 کنار گذاشته شدن افراد صاحب اعتبار در بازار به دالیل سیاسی .5

اصلی  نایران و تبعات سیاسی اقتصادی پس از آن منجر به حذف بسیاری از فعاالوقوع انقالب اسالمی

 حضور چنین افرادی در صحنهدر بخش قبلی نیز توضیح داده شد  کسب و کار در کشور شد. همانگونه

ین شد. اگرچه در ابازار به واسطه قدرت اثرگذاری فراوان آنها باعث کنترل رفتاری بسیاری از افراد می

این  اما باید پذیرفت که حذفصورت گرفته در آن مقطع نیستیم یا تایید اقدامات  نوشتار به دنبال رد

را در بازار به دنبال افراد و همزمان شدن آن با وقوع رویدادهای کالن اقتصادی که تحوالت فراوانی 

 توانایی بازار برای تعدیل رفتار فعاالن کسب و کار را تا حدی زیادی کاهش داده است.داشته است 

 بر هم خوردن نظام استاد شاگردی رایج در بازار .6

ها در کسب و کار و سرعت باالی تغییر فناوری و دانش کسب و کار ی شدن بسیاری از فعالیتتخصص

های خود را از دست بدهد. بسیاری از مزیت ،باعث شده است تا نظام رایج استاد شاگردی در بازار

فرصت  ،روآموزشی دوخت. از اینبرای تامین نیروی انسانی با کیفیت باید چشم به مراکز رسمیامروزه، 

ها نیز برنامه روشنی برای ها در افراد وجود ندارد. دانشگاهها و نگرشدرونی سازی بسیاری از ارزش

بر پیچیدگی های موجود در آموختگان خود ندارند. این امر، شهای دانها و نگرششکل دادن به ارزش

 زمینه فضای اخالقی کسب و کار افزوده است.
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 افراد ثروتمندتخریب نگاه جامعه نسبت به  .5

های سنتی کسب و کار در کشور پایبند گرایانه از سویی و ورود افرادی که به ارزشهای چپبروز دیدگاه

که در گذشته یابد و ارزش و احترامی نیستند باعث شده است تا نوع نگاه جامعه به تاجر و صنعتگر تغییر

 برای نشان دادن رفتارهای جامعه از این قشریابد. کاهش انتظارات نسبت به این گروه وجود داشت کاهش

های اخالقی در این گروه از جامعه به یکی از عوامل جدی تضعیف ارزش به خودی خوداخالقی، 

 آید.حساب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث چهارم

های موجود فضای آسیب

 اخالق کسب و کار در ایران
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به وجود  های موجود باعث، نوع نگاه، روابط، تکنولوژی و پیشرفتدر مباحث گذشته مبتنی بر مسائل بیان شده

ها در فضای جمعی و نیز در فضای تجاری هایی در فضای اخالق کسب و کار شده است. این آسیبآمدن آسیب

ی ست. حوزهه ایك کل گذاشتتك تك افراد تاثیر داشته و نهایتا اثر خود را بر روی کسب و کار کشور، به عنوان 

گذاری خود را بر شود و نهایتا اثراخالقی شروع میاز کمرنگ شدن مباحث  ها غالبابی این آسیشروع و ریشه

های موجود در حوزه کسب و آسیب مبحث،دهد. در این های اقتصادی و درآمدی کسب و کار نشان میحوزه

 ته است. این آسیب ها عبارتند از:ها مورد بررسی قرار گرفبهکار کشور مبتنی بر نتایج مصاح

 اتحاد نداشتن فعاالن کسب و کار .0
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اتحاد نداشتن فعاالن در این زمینه است. پیشبرد فضای  ،های امروز کسب و کاریکی از مهمترین چالش

ازار، نیاز به متحد بودن فعاالن اصناف مختلف را صنفی، نیل به اهداف، تنظیم و عرضه محصوالت در ب

ی آشنایی دیرینه یك صنف که حتی ممکن است سابقهامروزه در موارد متعددی افراد  حال،ایندارد. با 

یکدیگر را نیز داشته باشند به صورت فردی عمل کرده و تابع تصمیمات جمع نیستند. بسیاری از  با

ی عرضه، رعایت حقوق سایر هایی که در جلسات اصناف در مورد قیمت گذاری، نحوهتصمیم گیری

شود به علت اتحاد نداشتن اعضاء، زیر پا گذاشته شده اعضاء، کیفیت و مسائلی از این دست  گرفته می

 شود.و رعایت نمی

 

 نبود فرهنگ کار جمعی در کشور .8

با توجه به نوع کسب و کارهای امروزی و شرایط محیطی، نیاز به کار جمعی بیش از پیش احساس 

گذاری عادالنه، رعایت کیفیت، گسترش بازارهای کسب و کاری شود. نظارت و تنظیم بازار، قیمت می

و مسائلی از این دست نیاز به وجود فرهنگ کار جمعی دارد تا اصناف بتوانند به شکل صحیح وظایف 

خود را انجام داده و به اهداف خود برسند. نیل به این مهم، نیاز به همکاری و کار جمعی دارد تا تك 

شند. با ایك کل، بتوانند بیشترین بهره وری را داشته ب سب و کار به عنوانتك افراد و نیز فضای ک

ظرفیت چنین تعامالتی در فضای کسب و کار  ،به واسطه نبود فرهنگ کار جمعی در کشور حال،این

 بسیار پایین است.

 

 عدم رعایت تعهدات .5

د. باشر انجام معامله میعدم رعایت تعهدات طرفین د ،ها در فضای کسب و کاریکی از مهمترین آسیب

متاسفانه امروزه برخی از فعاالن فضای کسب و کار به تعهدات خود پایبند نیستند؛ فروشنده تعهدات 

ا گیرد و خریدار نیز تعهدات مالی خود رمبتنی بر کیفیت، قیمت و زمان تحویل توافق شده را نادیده می

یك طرف، به صورت ناخواسته تعهدات توسطکند. گاهی اوقات نیز عدم رعایت به خوبی رعایت نمی
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 ،عدم رعایت تعهدات مالی توسط دولتباشد. به عنوان مثال غالب پیمانکاران همکار با دولت، به دلیل می

 ند.ه امجبور به زیرپا گذاستن تعهدات خود شد

 

 شودن میاگیرندگگیری صحیح تصمیمعدم ارائه اطالعات و آمار مورد نیاز سایرین که مانع از تصمیم .1

با توجه به پیچیدگی های روزافزون فضای کسب و کار در کشور، افراد برای تصمیم گیری صحیح در 

مسائل گوناگون از قبیل میزان تقاضا، میزان تولید در داخل، میزان واردات و مسائلی از این دست نیاز به 

اجع متعدد اطالعاتی، داشتن اطالعات صحیح و به هنگام دارند. وجود اطالعات ضد و نقیض، مر

اطالعات قدیمی، طبقه بندی اطالعات و مسائلی از این دست باعث شده است تا تصمیمات کسب و 

ای برای این کار و سنجیده شده یك فضای مبهم و سردرگم گرفته شود و هیچ مبنای علمی کاری در

یکدیگر را ندارند؛ لذا عموما اطالعات بهوجود نداشته باشد. از سوی دیگر، افراد تمایل به ارائه آمار و 

 گیرد.افراد قرار نمیآمار و اطالعاتی وجود ندارد و آمار موجود هم به خوبی در اختیار تمامی

 

 

 

 دامپینگ .5

یا فشارهای فضای کسب و کار، اقدام به ارائه محصوالت خود با  افراد برای دستیابی به فروش باالتر و

کنند. این رفتار ممکن است نشئت گرفته از زیاده خواهی، اردهای موجود میقیمتی پایین تر از استاند

های ارزی، فشارهای فضای کسب و کار و مسائلی از این دست باشد. سرانجام فروش کاالی قاچاق، رانت

 یك انحصار در بازار بوده که فضایخراب کردن بازار افراد دیگر، پایین آوردن کیفیت و ایجاد  ،این  کار

 قابتی را از بین برده است.ر

 

 کاهش کیفیت به واسطه فشار به کسب و کارها .6
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فشارهای موجود بر کسب و کار مانند فشارهای ارزی، مالیاتی، عدم رونق اقتصادی و مسائلی از این 

یك سو و عدم امکان افزایش قیمت، از سوی دیگر باعث شده است که افراد مجبور به کاهش دست از

خود بشوند. با توجه به این فشارها قیمت مواد اولیه کاال باال رفته اما افراد امکان افزایش کیفیت کاالی 

 قیمت را ندارند، لذا مجبور به کاهش کیفیت هستند تا بتوانند در مقابل این فشارها ایستادگی کنند.

 

 کپی کاری و عدم رعایت حقوق مالک طرح .5

ور، افراد به راحتی این امکان را دارند که محصوالت رایت در کش-به علت عدم رعایت جدی قانون کپی

ها را کپی کرده و بدون رعایت حقوق مالکیت طرح، از آن بهره برداری کنند. در فضای دیگر شرکت

یا طرح فروش خوبی داشته باشد سریعا توسط  یك محصول کسب وکار این اتفاق شایع است که اگر

 شود.د و حقوق مالك طرح به راحتی نادیده گرفته میرسدیگران کپی کاری شده و به فروش می

 

 قاچاق .1

شدیدا بر روی فضای کسب و کار تاثیر داشته و فرآیندهای  ،وجود و فروش کاالی قاچاق در بازار

دهد. سود زیاد کاالی قاچاق باعث روی آوردن بیش از پیش افراد موجود را تحت شعاع خود قرار می

به خطر افتادن سالمت  ،اچاق باعث ایجاد دامپینگ، به هم خوردن آمارهابه آن شده است؛ در حالی که ق

 شود. و مسائلی از این دست می عمومی

 

 کننده از ضرر آنها اطالعی نداردکنندگان که مصرففروش کاالهایی به مصرف .4

جدی ها گذاری در سایر حوزههای فروشنده در بازار کشور به غیر از حوزه قیمتتوجه به مسئولیت

شود. این در حالی است که غالبا مصرف کنندگان تخصص و آشنایی نسبت به کاالی خریداری گرفته نمی

کنند؛ در حالی که احتمال ضرر رسیدن به مصرف شده ندارند و با اعتماد به تجار، اقدام به خرید کاال می

 ی مصرف آن کاال وجود دارد.کننده به واسطه
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 تولید کاالی غیر استاندارد .01

یا عدم وجود با توجه به فضای تخصصی بودن تولید کاالهای مختلف و نیز زمان بر بودن تعیین وجود و

هم توسط مراجع  استاندارد مهیا شده است که غالبا استانداردهای آن، امکان تولید و توزیع کاالی غیر

بت ، عدم مسوولیت نسباشد. از طرفی دیگر با توجه به سودآور بودن این کارذی ربط قابل بررسی نمی

به تولید کاالهای غیر استاندارد و نیز عدم امکان تشخیص کاالی غیر استاندارد توسط مصرف کننده، 

 کنند.ی این کاالها میافراد اقدام به تولید و عرضه

 

 نبود اعتماد بین فعاالن عرصه کسب و کار .00

ی رفتن اعتماد بین فعاالن عرصهفضای پیچیده و فشارهای موجود در فضای کسب و کار باعث از بین 

 های  تعهدات کسب و کار،د در حوزهکسب و کار شده است. در این حالت ما شاهد آن هستیم که افرا

ه شود. از طرفی دیگر، غالبا افرادی کو مبنا بر بی اعتمادی گذاشته می ندارندیکدیگر اعتماد چندانی به

 از انجام تعهدات توسط طرف مقابل خود را ندارند. کنند نیز، هیچ اطمینانیبایکدیگر معامله می

 

 

 عدم پرداخت حقوق جامعه در قالب مالیات .08

های خود را به موقع و به مقدار رود این است که مالیاتی کسب و کار میانتظاری که از فعاالن عرصه

های انجام شده تفریطعادالنه بپردازند. اما فشارهای فضای کسب و کار، عدم رعایت اخالق و افراط و 

در دریافت مالیات، باعث به وجود آمدن فضای عدم تعهدات به جامعه توسط فعاالن عرصه کسب و کار 

 گردیده است.

 

 از بین رفتن اعتبار اظهارات افراد .05
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اظهارات افراد در بازار اعتباری نداشته و فعاالن عرصه کسب و کار نسبت به اظهارات همکاران و هم 

ی یك فضای بی اعتماداعتماد هستند. این فضای بی اعتباری باعث به وجود آمدند  بیصنفی های خو

 در بازار شده است.

 

 وجود روابط مالی آمیخته به حرام .01

در بازار، تقید به روابط مالی صحیح و حالل کمرنگ شده است و ما شاهد وجود روابط مالی آمیخته به 

 ها اهمیت دارد. ازکاال توجه داشته و تنها انجام معامله برای آنحرام هستیم. افراد تنها به خرید و فروش 

آنچنان که در گذشته مرسوم بود جایگاه  مالت و تناسب آنها با خواست شارع،رو دقت در جزئیات معااین

 چندانی در معامالت ندارد.

 

 عدم وجود اعتماد به طرف مقابل در مبادالت مالی .05

ه هیچ اعتمادی به طرف مقابل در حوزه انجام تعهدات مالی ندارد. وصول در انجام معامالت، غالبا فروشند

چك، پرداخت به موقع تعهدات مالی و داشتن پشتوانه در مبادالت مالی مورد تردید است و افراد دائما 

 یکدیگر اعتماد داشته باشند.توانند نسبت بهی مبادالت مالی نگرانی داشته و نمیدر حوزه

 

 

 بین کاالی تعهد شده و کاالی تحویل شدهفاصله موجود  .06

در طی انجام معامله و قرارداد، فروشنده متضمن ارائه کاال با مشخصات فنی و ویژگی های خاصی 

شود که کاال از نظر فنی، ظاهری، کیفیت و مسائلی از این گردد. اما در هنگام تحویل کاال مشاهده میمی

تواند به دلیل عدم انجام صحیح قرارداد دارد. این مسئله می دست تفاوتی آشکار با کاالی تعهد شده در

 ها، بی اخالقی و مسائلی از این دست باشد.تعهدات مالی توسط خریدار، نوسان قیمت

 

 عدم توجه کافی به معضالت زیست محیطی .05
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ن هایشاتولید کنندگان و تجار عموما توجه خود را نسبت به تاثیرات و معضالت زیست محیطی فعالیت

های خود بر دانند. همچنین اثرات فعالیتی محیط زیست مسوول نمیکمرنگ کرده و خود را در حوزه

شوند. چالش اصلی این است محیط زیست را نادیده گرفته و باعث بروز معضالت زیست محیطی می

 د.ندانکه افراد نسبت به محیط زیست بی توجه شده و دیگران را در این حوزه متصدی و مسوول می

 

 وجود نقص تولید در محصوالتی که در بازار هستند .01

ی کیفیت و مشخصات فنی کاال، افراد باید استانداردها و نیز تعهدات قراردادی خود را رعایت در حوزه

کنند. اما امروزه شاهد آن هستیم که کاالهای ارائه شده به بازار حتی قبل از استفاده اولیه نیاز به تعمیر و 

یا کارایی مورد انتظار و توافق را ندارد. کاالها از نظر کیفیت، بهره وری و مسائلی از و  سرویس داشته

د. باشاین دست دچار نقص بوده و دقت الزم در مرحله تولید انجام نشده و استانداردهای الزم را دارا نمی

جداگانه به فروش  برخی از قطعات کاالها که در عرف باید در آنها لحاظ شود به صورت ،از سوی دیگر

 رسد.می

 

 سوء استفاده از جهل مشتری .04

اال، وجوه کبه دلیل تخصصی بودن کاالها و نیز عدم اطالعات کافی مصرف کنندگان نسبت به تمامی

هایی مانند کیفیت، قیمت، مشخصات شود که افراد از این جهل سوء استفاده کرده و در حوزهمشاهده می

دهند. از سمتی دیگر مصرف کننده با اعتماد کامل رف کننده را فریب میفنی و مسائلی از این دست مص

شود که افراد از جهل مصرف کننده خواهد که او را راهنمایی کند اما بعضا مشاهده میبه تجار، از وی می

 کنند.سوء استفاده می

 

 زورگویی .81
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اقدام به زورگویی و تصمیم یك صنف،  برخی از افراد به دلیل برخوردار بودن از جایگاهی خاص در

 های اطالعاتیی رانتدر نتیجه است کنند. این جایگاه خاص ممکنگیری برای کل فعاالن آن صنف می

 ی اقتصادی و مسائلی نظیر آن به وجود آمده باشد. و سیاسی، مونوپل بودن، قدرت ویژه

 

 احتکار .80

ی و کار، خالهای نظارتوبا توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، فشارها و پیچیدگی های فضای کسب

ود. افراد شمسائلی از این دست امکان انباشت کاال به امید افزایش قیمت و کسب سود بیشتر فراهم می

ن زی ها و مسائلی از ایدر برنامه ریبا احتکار کردن زمینه افزایش قیمت کاال، برهم زدن بازار، بی نظمی

 زنند. های فراوانی به اعتبار و اعتماد مردم نسبت به اصناف مختلف میدست را فراهم آورده و زیان

 

 غش در معامله .88

باشد. این غش ممکن است چالش بزرگی که پیش روی فضای اخالقی بازار است، غش در معامله می

کننده و مسائلی از این دست کاال باشد. به عبارت  در رابطه با کیفیت، جنس، سال تولید، کشور تولید

ی مدیگر فروشنده با مخفی کردن و بیان نکردن ویژگی ها و مشخصات کامل کاال، طرف دیگر را فریب 

 شود. ی ضررهای اقتصادی و در نهایت بی اعتمادی در بازار ایجاد میکه زمینه دهد

 

 

 

 

 گرانفروشی .85

سود منصفانه دریافت کنند. قیمت گذاری ها باید عادالنه  وانند مقداریتافراد متناسب با کاالی خود، می

و بر اساس استانداردها باشد. حال با توجه به خالهای نظارتی و شرایط اقتصادی، شاهد آن هستیم که 

رخی ی بافتد. با توجه به محدود بودن عرضهاین قیمت گذاری ها رعایت نشده و گرانفروشی اتفاق می

 باشد.یا جهل مصرف کنندگان به قیمت واقعی کاال، این رفتار در حال گسترش می کاالها و
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 فروشیکم .81

ها یا سنجش مسائل تخصصی کاال توسط مصرف کنندگان و جهل آن با توجه به عدم امکان توزین و

اسب و مننسبت به وزن، قد، مقدار، اندازه و مسائلی از این دست کاالها و نیز استفاده از وسایل توزین نا

ی خراب توسط برخی افراد، اقدام به کم فروشی و عدم رعایت مقدار کاالی درخواست شده با هزینه

 شود.پرداخت شده در بازار دیده می

 

 عدم پرداخت صحیح و به موقع حقوق کارگران .85

که اینیا  شود ویا به طور صحیح پرداخت نمی های کسب و کار تعهدات مالی کارگراندر برخی از حوزه

ر افتد و در زمان مقرافتد. تعهدات مالی کارگر عموما تا چند ماه به تاخیر میدر موعد مقرر این اتفاق نمی

از  لیشود وپرداخت می ضا هم این تعهدات به شکل کامل و صحیحشود. بعها پرداخت نمیبه آن

شود. همچنین ضوابط و  ها نادیده گرفتهشود که برخی از تعهدات مالی به آنکارگران خواسته می

های فعال در رفتارهای مشخصی در زمینه تعادل کار و زندگی/ نیازهای آموزشی و ... کارکنان شرکت

 کسب و کار وجود ندارد.

 

 تبلیغات ناصحیح و اغراق شده .86

ح و به ها و مطالب ناصحیی جلب مشتری و فروش بیشتر محصول، اغراقدر فضای تبلیغاتی، با انگیزه

شود. کاالی تبلیغ شده ممکن است کیفیت، کاربری و ویژگی فنی بیان شده در واقعیت بیان میدور از 

شود؛ خواه تبلیغ را نداشته باشد اما به راحتی هرنوع تبلیغی و با هر محتوایی برای محصوالت انجام می

ا اعتماد به آن ب این تبلیغات صحیح باشد و خواه صحیح نباشد. مصرف کننده نیز بر مبنای این تبلیغات و

 شود. البته در برخی مواقعدهد، سپس متوجه اختالف کاال با تبلیغ انجام شده میخرید خود را انجام می

 هم به خاطر تخصصی بودن بحث امکان دارد که این اختالف برای وی آشکار نشود.
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 ها در جامعهاتحاد برای باال نگاه داشتن قیمت .85

راد افحدود بوده و امکان دسترسی به صورت گسترده برای تمامیی یك کاال مدر صورتی که عرضه

د که شووجود نداشته باشد و نیز این کاال توسط افراد محدودی تولید و عرضه بشود، گاهی مشاهده می

ها در جامعه وجود دارد. افرادی سودی یك اتحاد برای باال نگاه داشتن قیمت در فضای کسب و کار

هل، یا ج کنند و مصرف کننده نیز به خاطر اجبار وارد را از مصرف کننده طلب میباالتر از حد استاند

 باشد.مجبور به پرداخت این هزینه می

 

 عدم توجه به خدمات پس از فروش .81

یا عرضه  گان موظف به پشتیبانی از کاال و پاسخگویی در برابر کاالی تولید وگان و عرضه کنندتولید کنند

هستند. اما عدم توجه به خدمات پس از فروش در فضای کسب و کار عادی تلقی شده شده توسط خود 

زا بودن ارائه یك طرف و نیز هزینهشود. همچنین عدم وجود قوانین مناسب و پیگیری و نظارت از می

 خدمات پس از فروش برای تجار، از طرفی دیگر، باعث نادیده گرفتن این حق توسط آنان شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث پنجم

عوامل موثر بر شکل گیری 
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های بیان شده در فضای کسب و کار از اهمیت واالیی برخوردار یابی و تبیین فرآیند شکل گیری آسیبریشه

یك گام به جلو رفته و کننده عمالمطالعه و کار امروزی با شناخت این عوامل،ی کسب است. در فضای پیچیده

ها را شناسایی کند. این عوامل خواه از طرف دولت، خواه از طرف بخش خصوصی، های این آسیبتواند زمینهمی

و عواملی از این دست که به وجود آمده باشند، امروزه در  یافته، خواه به شکلی غیر رسمیخواه به شکلی سازمان

های زیادی هستند. موارد زیر به عنوان مهمترین عوامل اثرگذار بر ر به وجود آورنده آسیبی کسب و کاعرصه

 ها شناخته شده است:گیری آسیبشکل

 وجود قوانین دست و پا گیر .0

آورد. وجود این قوانین هایی جدی را به وجود میآسیب ،ی کسب و کارقوانین دست و پا گیر در عرصه

های کسب و کاری، ایجاد زمینه های کسب و کاری، طوالنی شدن چرخهباعث عدم بهره وری فعالیت

شود. برای فساد و دور زدن این قوانین، روی آوردن افراد به مسائلی نظیر رشوه و مسائلی از این دست می

ی کسب و کارهای امروزی ندارد، عالوه بر اینکه هیچ مشکلی را بقی با شیوهکه تطاوجود قوانین قدیمی

 آفریند.سازد، خود مشکلی بزرگ میبرطرف نمی

 

 فشارها و نابسامانی های اقتصادی .8

یکی از مهمترین عوامل ایجاد فساد در اخالق کسب و کاری است.  ،فشارها و نابسامانی های اقتصادی

ی اقتصادی کشور و مسائلی از این دست ها، شرایط ویژهنی نرخ ارز، تحریمفشارهایی ناشی از نابساما

های اخالقی به شکلی ناخواسته برای افراد و فضای کسب و باعث شده است که زمینه و عوامل آسیب

خالقی در هایی اکار ما بوجود بیاید. بسیاری از افراد تمایلی به بروز رفتارهایی که منجر به بروز آسیب

شاند کها را در دوگان بقا و نابودی میشود ندارند، اما این فشارها و نابسامانی ها آنکسب و کار می فضای

ضای اخالقی در فشود بیشوند. این امر باعث میکه برای بقای خود مجبور به بروز چنین رفتارهایی می

 گیر شود.ای همهکسب و کار تبدیل به پدیده
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 های مرتبطشکلضعف همکاری بین اصناف و ت .5

ن عدم ها، زمینه ساز مسائلی چویکدیگر و نیز در ارتباط با تشکلضعف در روابط بین اعضای صنوف با 

 یك شود. همکاری در بین صنوف باعث ایجادو مسائلی از این قبیل می اتحاد، عدم  انجام کار تیمی

مکاری و هماهنگی باعث شده است شود. اما ضعف این هاتحاد قوی برای راهبری در بازار آن صنف می

 ی خود را به خوبی اجرا کنند.که صنوف جایگاه خود را از دست داده و نتوانند کارویژه

 

 بینی شده در قوانینهای پیشضعف مجازات .1

های کسب و کار شاهد عدم تناسب فاحشی بین های تجاری و عرصهامروزه با پیشرفت سیستم

ی این های اتفاق افتاده در فضای کسب و کار هستیم. نتیجهانین با جرمبینی شده در قوهای پیشمجازات

ع توانند از وقوی خود را از دست داده و نمیی پیش گیرانهها جنبهاتفاق این است که دیگر این مجازات

اخالقی در بازار جلوگیری کنند. پیامد این موضوع این است که افراد به خود اجازه میدهند  یهاآسیب

های پیش بینی شده را تحمل کنند. در حالی که سود های گوناگونی را مرتکب شده و نهایتا مجازاتجرم

 د.باشها قابل مقایسه نمیعاید از این بی اخالقی ها به هیچ وجه با ضرر حاصل از مجازات

 

 های نامطمئن واسطه حضور .5

فسادهای گوناگونی  بروز ناکارآمدی و باعث اقتصادی کشور،های چرخه در فراوانهای واسطه حضور

 طوالنی شدن ناکارآمدی مسائلی همچون بر عالوه که است این حضور اینی نتیجه. است گردیده

ی عرصه در دست این مسائلی از وها قیمت باالرفتن فسادهای اداری، بروز کاری، و کسبهای چرخه

 منافع دنبال به تنها و نکرده قبول مسوولیتی را و تعهد هیچها واسطه. شد خواهد دیده کار و کسب

 .باشدمی تعارضی آشکار در جامعه و اصناف منافع با غالبا که شخصی هستند

 

 

 از بین رفتن قبح بسیاری از بی اخالقی ها و اعمال سوء .6



30 
 

یك عامل بسیار اثرگذار در جلوگیری از بروز ی کسب و کار،بسیاری از رفتارها در عرصه قبیح دانستن

باشد. با از بین رفتن قبح بسیاری از بی اخالقی ها از قبیل رفتارهای غیر اخالقی در این عرصه می

ین بروز افروشی، غش در معامله، روابط مالی آمیخته به حرام و بسیاری مسائل از این دست، زمینه کم

 اند.رفتارها بوجود آمده است و این مسائل جایگاه ارزشی و هنجاری خود را از دست داده

 

 و ایجاد فساد اداری از قبیل رانت و پارتی بازی دخالت دولت رانتی .5

شد. اما باو مربوط به کسب و کار می سازوکارهای رقابتی بازار تا حد بسیار زیادی قادر به هماهنگی امر

های مختلفی از جمله قیمت گذاری و ایجاد های نابجای دولت در عرصهها شاهد دخالتسالدر این 

ها عمال امکان برنامه ریزی را های مختلف و مسائلی با این شکل هستیم. این دخالتها و مونوپلرانت

کار ی کسب و ها و پارتی بازی های متعددی در عرصهاز تجار سلب کرده و باعث بوجود آمدن رانت

 شده است

. 

 های اقتصادیعدم بازپرداخت دیون توسط دولت و بر هم زدن تعادل فعالیت .1

های مهم اقتصادی، ملزم به پرداخت دیون خود به شکلی یکی از طرفین معامالت و پروژه دولت به عنوان

ه اقدام ب باشد. اما شاهد این هستیم که دولتصحیح و به موقع به مجریان و طرفین قراردادهای خود می

نماید. در نتیجه مجریان طرف قرارداد با دولت عدم بازپرداخت دیون خود به شکل کامل و به موقع می

توانند تعهدات خود را نسبت به سایر مجریان زیر دست و کارگران خود انجام بدهند که این هم نمی

 شود. های اقتصادی مییافته و باعث بر هم زدن تعادل فعالیتسیر ادامه

 

 های غیر صحیح دولتسیاست .4

باشد. این تصمیمات به شکل های مختلف کسب و کار میدولت مجری اصلی سیاست گذاری در حوزه

ی از های مختلفهای نادرست دولت در حوزهباشد. سیاستمستقیم بر روی فعالیت تجار تاثیرگذار می

و اعتبارات و مسائلی همانند آن، تاثیر  های صادراتی و وارداتی، اعطاء وامجمله دریافت مالیات، سیاست
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های اخالقی در این عرصه را افزایش ی بروز آسیببر عرصه کسب و کار داشته که زمینه مستقیمی

 دهد.می

 

 هاجهل افراد نسبت به حقوق و مسئولیت .01

ست. اهایشان های ایجاد آسیب در بازار، جهل افراد نسبت به حقوق و مسئولیتیکی از مهمترین زمینه

ه وجود ی ایجاد فریب آنان بوقتی مصرف کنندگان نسبت به حقوقشان اطالع کافی نداشته باشند، زمینه

بعا های خود آگاهی نداشته باشند، طکه تجار نسبت به وظایف و مسئولیتآید. از سمتی دیگر، هنگامیمی

 گذارند. های خود را رعایت نکرده و زیر پا میمسئولیت

 

 ای در سطوح مختلفمدیریت سلیقه .00

کسب  یهای فراوانی را در عرصهاعمال مدیریت سلیقه ای در سطوح مختلف مدیریتی، زمینه بروز آسیب

ها، سلب امکان برنامه ریزی، ایجاد فساد اداری از ی اعمال اینگونه مدیریتو کار به دنبال دارد. نتیجه

نبال خواهد داشت. از طرفی دیگر، زمینه شکل های مشابه را به دقبیل رانت و پارتی بازی و دیگر آسیب

گیری بی اعتمادی و نیز از بین رفتن اعتبار اظهارات مقامات دولتی از جمله پیامدهای مدیریت سلیقه ای 

 باشد. می

 

 المللی و داخلیهای بینناآشنایی فعاالن کسب و کار با قوانین و رویه .08

صادی های اقتزمینه بوجود آمدن آسیب ،المللیهای بینهعدم آشنایی فعاالن کسب و کار با قوانین و روی

ی کسب و کار را به همراه دارد. وقتی افراد نسبت به این قوانین آشنایی های و عدم بهره وری در عرصه

توانند به خوبی در این عرصه فعالیت کرده که این موضوع پیامدهای منفی الزم را نداشته باشند، نمی

و کار کشور را به همراه خواهد داشت. این امر موجبات از بین رفتن وجهه  ی کسببرای کل عرصه

کند. مشابه این اتفاق در فضای کسب و کار داخلی المللی را نیز فراهم میتجار ایرانی در عرصه بین

 ها را به دنبال دارد.کشور هم وجود دارد و عینا همین آسیب
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 کت در بازارروی و عدم تمایل برای مشاروجود روحیه تک .05

ین رفتن اتحاد افراد و صنوف و نیز از بین ی کسب و کار، باعث از بالن عرصهوجود این روحیه در فعا

ی کسب و کارهای امروزی نیاز ی پیچیدهها گردیده است. عرصهی کار جمعی در آنرفتن روحیه

یکی از ن فعاالن بازار،طلبد که فقدان این روحیه در بیروزافزون به داشتن روحیه کار جمعی را می

 باشد.موضوعات چالش آفرین می

 

 های غیر قانونی و مضر برای جامعهنبود برخورد جدی با مرتکبین فعالیت .01

های غیر قانونی و مضر برای جامعه باعث تکرار پی در عدم اهتمام در برخورد جدی با مرتکبین فعالیت

های شده است. در نتیجه قبح انجام بسیاری از فعالیت ی کسب و کارپی این رفتارها، در بین فعاالن حوزه

ها و ضد هنجارها، تبدیل غیر قانونی و مضر برای جامعه، در نزد این افراد از بین رفته و این ضد ارزش

 یك عادت شده است. به

 

 احساس زیرکی برای کسب درآمد با انجام تخلفات کوچک .05

یك ارزش شده است که از آن با نام یشتر تبدیل بهامروزه انجام تخلفات کوچك برای کسب درآمد ب

شود. نگاه بازار به اینگونه افراد، به مثابه افراد زرنگ و کاربلد است که به خوبی راه افزایش زرنگی یاد می

ی کسب و کار مرتکب اینگونه اند. از طرفی دیگر اگر فردی در بین فعاالن عرصهیاد گرفتهدرآمد را 

 کنند.یاد مییك تاجر معمولی و حتی نا وارد از وی به عنوان تخلفات نشود برخی
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 مبحث اول

اخالق شاخصه های کلیدی 

 کسب و کار در ایران



35 
 

در بخش اول  یابی این عواملهمچنین ریشهی کسب و کار و های اخالقی عرصهبا شناخت مشکالت و آسیب

هایی باشد. به عبارت ماند این است این عرصه باید دارای چه ویژگی ها و شاخصه، سوالی که باقی میگزارش

ما به دنبال ارائه طرح مدل مطلوب اخالق کسب و کار هستیم. با توجه به تجربه و دقت  مبحثدیگر در این 

ده ها مطرح شهای اصلی اخالق کسب و کار توسط آنرامترهای زیر به عنوان شاخصهباالی افراد مصاحبه شده، پا

 است:

 اعتماد .0

ی کسب و کار سالم های بیان شده برای یك عرصهیکی از مهمترین شاخصشاخص اعتماد به عنوان

ضای فیك کالم، است. افراد باید بتوانند نسبت به هم صنفی ها، خریداران، دولت، مصرف کنندگان و در

اعتماد به تجارت بپردازند. وجود این عنصر در بازار، باعث بهره  کسب و کاری خود اعتماد کرده و با

 شود.ی کسب و کار میهای فعاالن عرصهوری و هم افزایی فعالیت

 

 بخشآرامش .8

 افراد و فضای کسب و کار باید به دور از هرگونه تشویش و اضطرابی برای فعاالن در این عرصه باشد

های تجاری خود بکنند. باید فضای باید بتوانند با آرامش خاطر و اطمینان خیال اقدام به انجام فعالیت

به تعهدات خود پایبند  دیگرانند تحت هر شرایط، هر کس بداحاکم بر معامالت به گونه ای باشد که 

ریسك که بخش  بوده و فریب کاری و دورویی وجود نخواهد داشت. البته این به معنای عدم وجود

 های اقتصادی است نیست.ذاتی فعالیت

 

 تقویت کننده تعامل منطقی .5

یکدیگر و با مصرف کنندگان باید کامال به شکل منطقی و صحیح تعریف شده و انجام  تعامالت تجار با

ر د یکدیگر به انجام تعامالت مختلف بشود. افراد باید بتوانند بدون هیچ زورگویی و اختالف قدرتی، با

هایی از های اطالعاتی، پارتی بازی و مسائلی از این دست، نمونهی کسب و کار بپردازند. رانتحوزه

 ی کسب و کار سالم کامال محو بشود.باشد که باید در عرصهتعامالت غیر منطقی می
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 شفافیت در اطالعات و تعامالت و نترسیدن از همدیگر .1

نند با باشد. افراد باید بتوااز مهمترین نیازهای بازار کارا می یکینیاز به شفافیت در اطالعات و تعامالت

شفافیت تمام و بدون هیچ محدودیتی به اطالعات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند. همچنین در انجام 

 آینده افراد دچار تعهدات و شرایط قراردادی و معامالتی به شفافی تبیین شود تا درمعامالت تمامی 

 از توانند بدون ترس. وقتی شفافیت اطالعاتی و معامالتی وجود داشته باشد افراد میاختالف نشوند

 یکدیگر بکنند. یکدیگر و با اطمینان خاطر اقدام به انجام تعامالت اقتصادی با

 

 صداقت .5

توانند بر مبنای صداقت باشد. افراد به راحتی میصداقت در تعامالت تجاری جزء عناصر اصلی می

د. هر شواظهاری افراد دارای اعتبار میله بپردازند؛ و آنگاه است که خودیکدیگر به انجام معامداشتن، با

شرایط معامله برای طرفین به وضوح معلوم  کند و تمامیکس خود را به همان گونه که هست معرفی می

توانند افراد میصورت غش در معامله، کم فروشی و مسائلی همانند آن کمرنگ شده و  گردد. در اینمی

 یکدیگر به انجام معامالت بپردازند.به راحتی با

 

 گذاشتن به مال مردماحترام .6

ی اخالق کسب و کار از جایگاه واالیی برخوردار است. در صورتی که احترام به مالکیت مردم در حوزه

یت روشی و تفاوت کیفهایی مانند غش در معامله، گرانفی آسیبتجار به مال مردم احترام بگذارند، زمینه

کاالها را از بین خواهد برد. افراد باید بدانند که مالکیت هر شخص در اموال خود قابل احترام است و 

 ی کسب و کار را بر مبنای این اصل مهم سازماندهی نمایند.رفتارهای خود در عرصه لذا

 

 های ملی و دینیدر دستور کار قرار گرفتن مصلحت .5

باشد. اما این نکته های اقتصادی میهدف تجار از حضور در بازار انجام فعالیت بیان شد که مهمترین

ها هیچ گاه نباید در تعارض با مصلحت مومنین و اسالم قرار بگیرد؛ باشد که این فعالیتحائز اهمیت می
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 و در صورت بروز چنین مسئله ای تجار باید مصلحت مومنین و اسالم را در دستور کار خود قرار داده

باالدستی  یك اصل مصلحت مومنین و اسالم باید به عنوان ،بر مبنای آن تصمیم بگیرند. به عبارت دیگر

 انگاشته شود.

 

 ثبات .1

یکی از مهمترین پارامترهای موجود برای تصمیم گیری و برنامه ریزی برای امور مختلف در ثبات 

 تا ثبات مدیریتی در فضای اقتصادی ی کسب و کار است. از مسائلی چون ثبات نرخ ارز گرفتهعرصه

بینی  شند. افراد بر مبنای ثبات به پیشباقابل نقض مییك ثبات مطلق و غیر کشور، همگی نیازمند وجود

های توانند بر مبنای اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد، اقدام به هماهنگی فعالیتآینده پرداخته و می

 تجاری خود بنمایند.

 

 امنیت .4

شود. تجار اگر امنیت نداشته های بسیار متفاوتی را شامل میی اقتصادی مقولهنیت در عرصهبحث ام

ی کسب و کار دچار اختالل کنند و چرخههای تجاری نمیباشند اقدام به سرمایه گذاری و انجام فعالیت

یت معامالتی، امنتواند شامل مواردی چون امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت شود. این امنیت میمی

 اطالعاتی و مسائلی نظیر آن را شامل بشود.
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 مبحث دوم

 سازوکارهای کلیدی

 برون رفت از وضع موجود 
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دها سازی یکسری فرآینرفت از فضای فعلی و حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب، نیازمند پیادهبرون

ساز و کارها باید قابلیت این را داشته باشد که با حفظ نسبی ثبات و آرامش  و ساز و کارهای خاص است. این

بازار، در کمترین زمان ممکن، وضع موجود را به سمت مطلوب تغییر دهد. به سرانجام رسیدن و نتیجه بخش 

 خالق دری کسب و کار و دولت برای حاکم شدن افعاالن عرصهی تمامیبودن این فرآیندها در گرو اهتمام ویژه

کارهای زیر به عنوان ساز و کارهای پیشنهادی حرکت به سمت وضع مطلوب، باشد. به طور کلی راهاین عرصه می

 بیان شده است:

 سازیفرهنگ .0

فرهنگ سازی یکی از عوامل بلند مدت اصالح فضای کسب و کار است. باید در بازار به دنیال حاکم 

ها، نتوانند از خود ی وجود و رعایت این فرهنگافراد، به واسطهها و هنجارهایی باشیم که فرهنگ شدن

باشد که هرکدام هایی میمتشکل از خرده فرهنگرفتارهای غیر اخالقی نشان دهند. این فرهنگ عمومی 

برند که برآیند این خرده ها ما را در رسیدن به وضع مطلوب تا حدی پیش میاز این خرده فرهنگ

 گردد.منجر به رعایت اخالق کسب و کار می جود همان فرهنگ  عمومیها، نهایتا وفرهنگ

 

 اصالح قوانین  .8

ی بازبینی و اصالح قوانین، باید به صورت جزء به جزء و دقیق انجام شود. قوانین موجود در عرصه

ائما دهای این حوزه، به روز باشد. کارآمدی و اثر بخشی قوانین باید کسب و کار باید متناسب با پیشرفت

ی کسب و کار باید جزء مد نظر باشد. تسهیل انجام امور و کمك به بهبود ساز و کارهای عرصه

 های اساسی در اصالح قوانین موجود باشد. اولویت

 

 گذاری و فرصت دادن به افراد مبدعارزش .5

ند که تافراد هساز ی کسب و کار باید به دنبال نوآوری و خالقیت باشد. برخی فضای حاکم بر عرصه

توانند با استفاده از ذهن خالق خود، فرآیندها و ساز کارهای موجود کسب و کار را بهبود بخشیده و می

ها را افزایش دهند؛ لذا باید فضای موجود به سمت ارزش نهادن و فرصت دادن به افراد بهره وری آن
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ر در کنار ارزش قائل شدن و های نوین کسب و کامبدع و نوآور برود. احساس نیاز به استفاده از روش

 باشد.یکی از ساز و کارهای مناسب برای رسیدن به فضای مطلوب میفرصت دادن به افراد مبدع،

 

 نظارت و هدایت به صورت همزمان .1

ای پیشگیری از بروز رفتارهای هدایتی یکی از موثرترین فرآیندهای موجود بر-ساز و کار نظارتی

های موجود را باشد. نظارت مستقیم و مداوم، امکان بروز آسیبمی ی کسب و کاراخالقی در عرصهغیر

ز کند. دراینجا نکته ای که حائبین رفتن قبح این رفتارها جلوگیری می به حداقل رسانده و از اشاعه و از

ی اهمیت است، وجود هدایت در کنار نظارت است که نشان از وجود اهتمام برای اصالح اخالقی عرصه

 دارد.کسب و کار 

  

 تقویت احترام متقابل .5

هایی ی کسب و کار احترام مقابل باید تقویت شود. احترام متقابل در حوزهدر تعامالت بین فعاالن عرصه

از قبیل رعایت تعهدات، صداقت داشتن، عدم زورگویی، عدم وجود رانت و پارتی بازی و مسائلی از 

دیگر از جمله حق مالکیت مردم احترام گذاسته و از یک شود. افراد باید به حقوقاین دست را شامل می

ی دولتی نیز باید کامال احترام متقابل حفظ شده و زیرپا گذاشتن این حقوق خودداری کنند. در حوزه

 ی کسب و کار تبدیل بشود.در عرصه تعاملفضای دستوری و ارباب رعیتی به فضای 

 

 برندسازی .6

ی کسب و را به سمت بروز رفتارهای اخالقی مناسب در عرصهآگاه افراد وجود و تقویت برند، ناخود

که اعتبار نام تجاری برای فعاالی بازار اهمیت داشته باشد ناخودآگاه در تصمیم دهد. هنگامیکار سوق می

 یدهند و برای جلوگیری از تخریب وجههگیری ها و فرآیندهای خود، این اعتبار را مورد توجه قرار می

 کنند.ی کسب و کار خودداری میروز رفتارهای غیر اخالقی در عرصهبرند خود از ب
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 کنندهباال بردن سطح انتظارات مصرف .5

انتظارات مصرف کننده باید به سمت درخواست کاال با استانداردهای مناسب و ویژگی های مطلوب 

از قیمت و شرایط  لوبیپیش برود. مصرف کننده باید بداند که استفاده از کاال با بهترین کیفیت و سطح مط

ی کسب و کار نیازهای خود باشد و متناسب با این حقوق، از فعاالن عرصهجانبی، جزء حقوق وی می

به  ههر کیفیت و ویژگی قابل ارائ فعاالن بازار نیز باید بدانند که هرکاال با ،دیگر سویرا طلب کند. از 

 شته باشند.باشد و در این حوزه نهایت دقت را دامصرف کننده نمی

 

 واردات کاالی خارجی  ضابطه مند کردن .1

ی هاواردات کاالی خارجی، آن هم در فضای پیچیده اقتصاد امروزی، نیازمند داشتن تجربه و تخصص

های فنی الزم را در مورد کاالی وارداتی داشته باشند و بتوانند کیفیت باشد. افراد باید تخصصزیادی می

نظر را به خوبی تشخیص دهند. از طرف دیگر خبره بودن افراد وارد کننده و ویژگی های کاالی مورد 

در فضای تجارت و بازرگانی بین الملل نیز موضوعیت دارد. عالوه بر مباحث فنی و تخصصی، مباحثی 

قش ها، نچون آشنایی به قوانین وارداتی و تجربه واردات برای جلوگیری از ناکارآمد بودن این فعالیت

 ه ای دارد.بسیار عمد

 

 ها و عملکرد آنهامدیریت واسطه .4

و  باشدی کسب و کار مفید نمیها در عرصهتوان بیان کرد که حضور واسطهلزوما و به طور کلی نمی

ها دائما به شکلی مناسب رهبری بشود تا ها و عملکرد آنمسئله مهم این است که باید حضور واسطه

های ماشین کسب و ها همانند چرخ دندهخوبی انجام دهند. واسطهی اصلی خود را به بتوانند کارویژه

ها به خوبی و در زمان مقتضی نتوانند کار خود را به خوبی انجام دهند، کار هستند اما اگر این چرخ دنده

 ی به دست آمده مناسب نخواهد بود.قطعا نتیجه
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 هاگیری در مجازاتسخت .01

یکی از مهم ترین مباحث حقوقی در این حوزه رای آن، همواره تناسب جرم با مجازات پیش بینی شده ب

ندگی بازدارها، ایجاد فضای جرمبینی شده برای  پیشهای یکی از مهمترین کاربردهای  مجازاتباشد. می

ی ارتکاب جرم را به شود که افراد به راحتی اجازهها باعث میدر مجازاتباشد. وجود سخت گیری می

های سخت گیرانه وضع که مجازاتدر این فضا حاکم شود. هنگامینسبی یك خودکنترلی و خود نداده 

شود، دیگر سود حاصل از ارتکاب جرم در مقابل مجازات آن جرم اندک شده و عمال افراد را از انجام 

 دارد.آن باز می

 

 تالش برای برقراری رقابت سالم .00

است. افراد در این فضا باید بتوانند به راحتی و بدون هیچ های اقتصاد سالم یکی از شاخصهرقابت سالم

تی بازی ه راحتی توسط رانت، پاریکدیگر به رقابت سالم بپردازند. فضای رقابت آزاد و سالم بمشکلی با

 تجار و ،رود. در صورت وجود فضای رقابت سالم در بازارو بی اخالقی هایی از این قبیل، از بین می

انجام امور اقتصادی و رقابت کردن هستند و شاهد کمرنگ شدن بروز رفتارهای فقط به فکر  کسبه

 زا در این فضا خواهیم بود.آسیب

 

 تقویت معنویت و وجدان کاری .08

بسیار خوبی بر فضای یك خودکنترلی  شود کهدر افراد باعث میی  تعهد و وجدان کاری ایجاد روحیه

و مسئولیت پذیری خود، به صورت ناخودآگاه از وجدان کاری کسب و کار حاکم بشود. افراد بر مبنای 

ز بین ی اکنند. همچنین تقویت معنویت فعاالن کسب و کار زمینهداری میزا خودبروز رفتارهای  آسیب

 کند.ها را فراهم میرفتن بسیاری از آسیب
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 بازنگری فرهنگ واژگان و نشان دادن بدی اعمال در آنها .05

ش در معامله و ... از فرهنگ ادبیات رایج در بازار غ ،فروشیکم ،احتکار،قبیل ربا ازحذف واژگانی 

تواند خسارات فراوانی را به عملیات بازار وارد نماید. معموال این کلمات به خاطر داشتن بار منفی می

شوند یشوند و کلمات دیگری که حداقل خنثی هستند جایگزین آنها مدینی از محاورات کنار گذاشته می

 تا در زمینه آنها حساسیت ایجاد نشود.

 

 تقویت فضائلی از قبیل قناعت، حسن خلق، امانتداری .01

تقویت فضائل معنوی به خصوص مواردی که به صورت مستقیم با فضای حاکم بر کسب و کار در 

روابط  و کند. این که افراد در معامالتکسب و کار میشدن فضای ارتباط است، کمك شایانی به اخالقی 

تجاری  خود، بر مبنای  قناعت، حسن خلق، امانتداری و مواردی شبیه به این تصمیم گیری کنند، به 

 ی کسب و کار خواهد شد.خودی خود باعث اصالح بسیاری از رفتارهای نامناسب در عرصه

 

 اعتبارسنجی فعاالن کسب و کار .05

یکی از بهترین ساز و کارهای جلوگیری از بروز مشکالت مالی در فضای کسب و کار، استفاده از 

ها انكی کسب و کاری خود، نزد بباشد. افراد باید با توجه به گستردهاعتبارسنجی فعاالن کسب و کار می

بنای این باشد، که بر می این امر، تعیین اعتبار افراد میو فعاالن کسب و کار اعتبار سنجی شوند. نتیجه

اعتبارسنجی، فعاالن کسب و کار توان و اعتبار مالی یکدیگر را شناخته و بر اساس آن به تجارت با 

 پردازند. یکدیگر می

 

 توجه به وضعیت مفلسین .06

تبیین  باشد.ی کسب و کار، رسیدگی به امور مفلسین میترین مشکالت امروزی عرصهیکی از پیچیده

ی برخورد با این افراد، یکی از مفیدترین فرآیندهای موجود جهت یص مفلسین و نحوهساز و کار تشخ
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ایجاد امنیت و پشتیبانی اقتصادی از فعاالن این عرصه است. عدم توجه به مسائل پیرامون مفلسین در 

 شود. بازار باعث افزایش ریسك کسب و کار در بازار و کاهش همدلی بین فعاالن کسب و کار می

 

 ح نگرش افراد در زمینه چگونگی کار در بازاراصال .05

دهد در حالیکه نگاه دینی و سنتی بازار کشور، تالش برای کسب تدریجی درآمد را مورد تاکید قرار می

و بر بروز رفتارهای اخالقی در فضای کسب و کار تاکید دارد، به واسطه برخی از مشکالت فرهنگی و 

ید مدت تاکال رشد است که بر دستیابی به سودهای کالن در کوتاههایی در بازار در حاقتصادی، نگاه

دارد. طبیعی است که چنین نگاهی باعث بروز رفتارهای غیر اخالقی در بازار خواهد شد. اصالح نگرش 

 کند. کنند زمینه مهمی را برای گریز از این شرایط فراهم میافرادی که در بازار فعالیت می

 

 های آنهاقی به فعاالن کسب و کار و خانوادههای اخالارائه آموزش .01

ن فرهنگی مردم از فعاالن ای-بروز رفتارهای اخالقی از فعاالن کسب و کار یکی از انتظار مرسوم تاریخی

ر های بعد، اگباشد. در این میان، به واسطه انتقال ثروت و اعتبار خانوادگی در بازار به نسلعرصه می

جود نداشته باشد، های بعدی فعاالن کسب و کار در کشور وهای نسلبرنامه مشخصی برای آموزش

بسیاری از کدهای اخالقی به نسل بعد منتقل نخواهد شد. بر این اساس، یکی از مهمترین راهکارهای 

های اخالقی در فضای کسب و کار کشور، آموزش و تربیت نسل بعدی فعاالن کسب سازی ارزشنهادی

 و کار است. 

 

 انعقاد قراردادهای محکم .04

ی کسب و کار ها در عرصهها و آسیباخالقیجلوگیری بسیاری از بی انعقاد قراردادهای محکم، امکان

را فراهم می کند. انعقاد قرارداد شفاف و محکم، باعث کاهش بروز اختالفات در بین فعاالن این عرصه 

ی کسب و کار می تواند شود. در صورت انعقاد قراردادهای کامال قانونی، محکم و با پشتوانه، چرخهمی
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وری بیشتری به کار خود ادامه بدهد و در صورت بروز مشکل و اختالف، همه چیز به ن و بهرهبا اطمینا

 صورت شفاف تبیین شده و در مدت زمان بسیار کوتاهی امکان رسیدگی صحیح به دعاوی وجود دارد.

 

 تغییر نگاه فعاالن کسب و کار به کار و مشتری و درآمد .81

کار، مشتری و درآمد، تاثیر شگرفی بر بروز رفتار از جانب این ی کسب و کار به نوع نگاه فعاالن عرصه

افراد دارد. در صورتی که نوع نگاه بازار به مشتری، صرفا ایجاد درآمد از هر طریقی باشد، تفاوت 

معناداری در بروز رفتار به وجود می آید تا زمانی که مسوولیت اجتماعی افراد نیز مورد توجه قرار بگیرد. 

اه دینی، نگاه به مشتری به عنوان ممر رزق و نگاه به درآمد در قالب رزق و برکت الهی بر اساس نگ

تواند آثار فراوانی بر عملکرد اخالقی افراد در مواجهه آنها با شود که توجه به این معانی میتعریف می

 این مسائل داشته باشد.

 

شوند مثل ممانعت از ورود ی میاخالقهای معیوبی که باعث بروز بیگیری چرخهممانعت از شکل .80

 کاالهای دارای مشکل در مرزها

ی های فراوانی در عرصههای معیوب، آن هم به شکل قانونی و رسمی، می تواند آسیبگیری چرخهشکل

های معیوب، به دلیل قانونی و گیری این چرخهکسب و کار به همراه داشته باشد. در صورت شکل

ها وجود ندارد. از سوی دیگر  در صورت ورود کاالی دارای و اصالح آنتخصصی بودن، امکان پیگیری 

مشکل و غیر استاندارد از مرزهای رسمی کشور، این کاالها وارد چرخه مصرف قانونی می شود؛ حال 

ی باشد. در نتیجه حضور این کاالها، زمینهها و استانداردهای الزم را دارا نمیآن که به هیچ عنوان ویژگی

 آورد.القی را در فضای بازار به وجود میاخبی

 

 گیری از شهود در معامالتبهره .88

مابین به سادگی امکان در صورت حضور شاهد در معامالت، رسیدگی به اختالفات و حل مسائل فی

ی کسب و کار، اختالف بر سر تعیین وجود و های موجود عرصهترین آسیبباشد. یکی از شایعپذیر می
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باشد. حضور شاهد می تواند از ابهامات احتمالی بکاهد. در ضمن در ر معامالت میحدود تعهدات د

کاری، معامالت حرام و غیر قانونی و هایی مانند فریباخالقیصورت حضور شاهد، امکان بروز بی

 شود.مسائلی از این دست، کاسته می

 

 ترویج افراد اخالقی بازار و الگوسازی از آنها .85

تواند یکی از موثرترین راه کارهای بهبود اخالقی های اخالقی در بازار، میدادن سمبلالگوسازی و نشان 

شود که افراد از بزرگان و افراد ی کسب و کار مشاهده میفضای کسب و کار باشد. عموما در عرصه

خالقی اکنند. حال در صورت الگو شدن افراد گیری میکلیدی و اثرگذار صنف، پیروی کرده و از آنها الگو

توان رفتارهای این افراد را به عنوان الگویی مناسب نشان داد، تا فعاالن کسب و کار به تبعیت بازار، می

 از آنان،  به انجام این رفتارها بپردازند.

 

 های مختلفتالش برای تقویت تولید در سطح ملی در عرصه .81

ای ههیچ فردی پوشیده نیست. نکت های مختلف برلزوم تالش برای تقویت تولید در سطح ملی در عرصه

ی کسب و کار است. تقویت نماید، تاثیرگذاری این تالش در فضای اخالقی عرصهکه در اینجا مهم می

شود که به طور ناخودآگاه  تولید ملی باعث به وجود آمدن روح تعهد و مسئولیت اجتماعی در افراد می

 آنان را به بروز رفتارهای اخالقی سوق می دهد.

 

 بازتعریف جایگاه فعال کسب و کار در دید مردم .85

های رفتاری، انتظارات از افراد اثر بسیار زیادی بر چگونگی رفتار آنها دارد. کسانی که به بر اساس آموزه

شوند، به صورت غیر ارادی به سمت ادامه این رفتارها واسطه یك ویژگی خوب در بازار شناخته می

سب دهد که نگاه به فعاالن کبقه تاریخی بازار کسب و کار کشور نشان میشوند. بررسی ساسوق داده می

های اخیر این نگاه در بین حال، در سالو کار به عنوان افراد امین و قابل اعتماد وجود داشته است. با این
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مردم رنگ باخته است. بر این اساس، باز تعریف اجتماعی جایگاه فعاالن کسب و کار و تغییر دیدگاه 

 توان نقش مهمی در اصالح رفتارهای آنها داشته باشد.مردم نسبت به آنها می

 

 تربیت نیروی انسانی اخالقی برای حضور در بازار .86

تواند در باشد، میریزی شده میحضور نیروی انسانی اخالقی تربیت شده، که محصول یك فرآیند برنامه

و کار را به حداقل برساند. درصورتی که ما ی کسب های اخالقی موجود در عرصهطوالنی مدت، آسیب

به تربیت نیروی انسانی اخالقی برای حضور در بازار بپردازیم، به طور قطع افراد خودشان به بروز 

رفتارهای اخالقی پرداخته و از بروز رفتارهای غیر اخالقی خودداری می کنند. بر این اساس، شناسایی 

گیرد، مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی و در آنها شکل میهایی که دانش و تربیت اخالقی درگاه

شود تا ظرفیت بزرگتری برای رفتارهای اخالقی گذاری بر انتقال تعالیم اخالقی در آنها باعث میسرمایه

 در بازار شکل گیرد.

 

 های اصنافگیری از ظرفیتبهره .85

ار اصالح رفتارهای غیراخالقی در باز های بسیار وسیع و گسترده ای برای تاثیرگذاری واصناف ظرفیت

ز توانند ادارند. در صورتی که اصناف خود را یکی از متولیان اصلی فضای اخالقی بازار بدانند، می

های مختلفی چون آموزش، نظارت، کنترل و مسائلی از این قبیل های خود در زمینهاختیارات و ظرفیت

 بهره گرفته و به اصالح امور بپردازند.
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 اخالقحوزه های اصلی 
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شناسی فضای اخالقی موجود کسب و کار در کشور، بندهای اصلی منشور گیری از نتایج حاصل از آسیبهبا بهر

هایی . آنچه در تدوین این بندها مد نظر بوده است، تمرکز بر چالشمی شوداخالقی کسب و کار کشور تدوین 

رو، اگرچه بررسی مفصلی در زمینه از اینبرد. های اخیر از آنها رنج میاست که فضای کسب و کار کشور در سال

ادبیات نظری و مبادی دینی این بحث در این پروژه صورت گرفته است اما تمرکز اصلی تیم مجری بر شناسایی 

های موجود مورد بررسی قرار های موجود بازار و حل آنها بوده است و مفاهیم دیگر در چارچوب آسیبآسیب

های فراوانی قابل اشاره باشد، اما دغدغه چه ممکن است در زمینه اخالق رقابت، مولفهاند. بر این اساس، اگرگرفته

 زده است.گذاری و تقلید از یکدیگر دور میفعلی فعاالن کسب و کار حول محورهای قیمت

های صورت گرفته از فعاالن و معتمدین کسب و کار، تالش گردید تا منظومه فکری متناسب با توجه به مصاحبه

سازی گردد. بررسی مفصل و چند باره مفاهیم مطرح شده در های آنها طراحی و پیادهها و خواستا دغدغهب

ضای تری نسبت به فتر و عمیقها و تحلیل آنها این فرصت را برای تیم مجری ایجاد کرد تا فهم دقیقمصاحبه

های اصلی اصلی به عنوان حوزهفکری و مشکالت موجود در بازار به دست آورد. بر این اساس، شش مقوله 

 اخالقی مورد شناسایی قرار گرفتند که عبارتند از:

 اخالق همکاری .۲

ر آیند، دفعاالن عرصه کسب و کار در کشور، عالوه بر اینکه در بازارها رقیب یکدیگر به حساب می

ها شکلتها و صنوف همکار یکدیگر هستند. بسیاری از تصمیماتی که در صنوف و عرصه فعالیت تشکل

کند به میزان همکاری اعضای آن شود و رشدی که یك صنف در سطح کشور و جهان میگرفته می

تارهای رو، رف. از ایناستگردد. در سطح اتاق ایران این امر از اهمیت بیشتری نیز برخوردار صنوف باز می

ق کسب و کار در های مختلف یکی از مهمترین ابعاد اخالاخالقی مرتبط با همکاری در سطح تشکل

 آید.فضای فعلی کشور به حساب می

 

 مداریپذیری و قانوناخالق قانون .۱

فعاالن کسب و کار کشور با قوانین و حقوق مختلفی مواجه هستند که ملزم به رعایت آنها هستند. بخش 

 ردد.گاز میشود به نوع رابطه این افراد با قانون بمهمی از آنچه به عنوان اخالق کسب و کار شناخته می

 اخالق رقابت .3
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های کنند که همواره رقابت در آن جریان دارد. مبتنی بر سنتفعاالن کسب و کار در فضایی فعالیت می

اخالقی و دینی ما، رقابت از هر طریقی امکانپذیر نیست و خطوط قرمزی در این زمینه وجود دارد. 

 دهد.قرار می اخالق رقابت، محورهای اصلی اخالقی رقابت را مورد تحلیل

 

 اخالق ارزش آفرینی .4

فعاالن کسب و کار مستمرا در حال خلق ارزش اقتصادی هستند. هرچه ارزش اقتصادی تولید شده 

رمز و حال، در فضای تولید خطوط قبزرگتر و بیشتر باشد، آنها نیز انتفاع بیشتری خواهند برد. با این

آفرینی این مفاهیم را مورد بررسی قرار اخالق ارزش گری وجود دارد که باید به آنها توجه نمود.هدایت

 دهد.می

 

 پذیری اجتماعیاخالق مسئولیت .5

شود بلکه سطح جامعه و جهان اثرگذاری کسب و کارها صرفا به محدوده تولید و رقابت آنها محدود نمی

شان یکی از های عمومیها به مسئولیتکرد این مجموعهدهد. میزان عملرا نیز تحت تاثیر قرار می

 دهد.محورها اصلی اخالق کسب و کار را شکل می

 

 اخالق داد و ستد .6

گیرد. بخش مهمی از فعالیت مرتبط با کسب و کار در زمینه معامالت بین فعاالن کسب و کار شکل می

های دینی و سنتی جامعه کسب و کار چگونگی انعقاد قراردادها و عمل به آنها یکی از مهمترین دغدغه

های شدیدی مواجه شده است. اخالق داد و ستد، چگونگی های اخیر با چالشاست که در سالکشور 

 دهد.پیگیری داد و ستد مشروع در بازار را مورد توجه قرار می
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 : محورهای اصلی اخالق کسب و کار۲ نگاره

 

است که اخالق کسب و کار حول آن شکل گرفته است.  در اینجا به آن اشاره نمود، مبدائینکته مهمی که باید 

 ذیل است: موارددهد، در برگیرنده را شکل می اخالق کسب و کار در ایران این مبدا که فلسفه وجود منشور

 های اقتصادیامنیت فعالیت .۲

 ثبات طبیعی بازار کسب و کار .۱

 های ملی و دینیتوجه به مصلحت .3

 احترام به دارایی سایرین .4

 صداقت .5

 شفافیت اطالعات و معامالت  .6

 از فساد هاسالمت فعالیت .7

 آرامش فضای کسب و کار .8

 اعتماد .9

اخالق کسب 
و کار

همکاری

ارزش آفرینی

قانون مداری

رقابت

مسئولیت پذیری 
اجتماعی

داد و ستد
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شود. این امر در بر این اساس، هر عملی که مخل موارد زیر تشخیص داده شود در بازار غیر اخالقی محسوب می

 گیرد. حث قرار مینامه انضباطی به صورت تفصیلی مورد بسازی منشور و آیینچارچوب ارائه شده برای پیاده

در در قالب منشور اخالقی پیشنهادی  حوزه اصلی اخالق کسب و کا در ایران 6حورهای اصلی هرکدام از م

 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مبحث دوم 
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 مبحث دوم

 منشور اخالق حرفه ای

اتاق بازرگانی، صنعت و  

 کشاورزی ایران
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 ایران بازرگانی، صنعت و کشاورزی حرفه ای اتاقمنشور اخالق 

ه ایرانی در عرص-اعضای اتاق ایران با اتکال به خداوند روزی بخش و با بهره گیری از میراث گرانبهای اسالمی

 تجارت و کسب و کار، خود را ملزم به رعایت مفاد منشور اخالق حرفه ای به شرح زیر می دانند:

 تقویت همکاری درون سازمانی و بین سازمانی:الف. اعضای اتاق در راستای 

 نقش فعال در فعالیت های صنوف، اتحادیه ها و تشکل ها ایفا می کنند. -

 سیاست ها و تصمیمات صنوف، اتحادیه ها و تشکل های خود را متعهدانه می پذیرند. -

 وجهه و اعتبار سایر همکاران خود را در بازار، مخدوش نمی کنند. -

 موارد ضرورت و مواجهه با مشکالت، دستگیری می کنند. از همکاران خود در -

 اعتبار صنف، اتحادیه و تشکل خود را با تخلف از قوانین، تضعیف نمی کنند.  -

 

 ب. اعضای اتاق در راستای تقویت قانون پذیری و قانون مداری:

 ه می نمایند.اطالعاتی که بر طبق قانون ملزم به افشای آنها هستند را شفاف، دقیق و صادقانه ارائ -

 خود را ملزم به شناخت قوانین و استانداردهای تولید و تجارت در بازار هدف و پایبند به آنها می دانند. -

 خود را ملزم به آشنایی با حقوق مصرف کننده می دانند و نسبت به آنها پایبند هستند. -

  

 ج. اعضای اتاق در راستای تقویت رقابت سالم و موثر:

ضای گذاری و ...( فگذاری ترجیحی، تبانی در قیمتگذاری ناسالم )دامپینگ، قیمتمتبا استفاده از قی -

 کنند.رقابت را مخدوش نمی

کنند و حقوق ثبت شده دیگران را رعایت می های دیگر همکاران تقلید نابجا نمیاز محصوالت و ایده -

 کنند.

 

 د. اعضای اتاق در راستای ارزش آفرینی:

 کیفیت و کمیت کاالها و خدمات در شرایط مختلف می دانند.خود را متعهد به حفظ  -
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های تعریف شده در استانداردهای قانونی و عرفی به مشتریان کاالها و خدمات خود را با همه ویژگی -

 دهند.ارائه می

 کنند.بندی، تحویل کاال و خدمات پس از فروش را تضمین میکیفیت بسته -

یروی کار خود دارند و حقوق قانونی آنها را به شکل صحیح ادا ای با نبرخورد محترمانه و منصفانه -

 کنند.می

آمیز، از ابزارهای تبلیغاتی ناپسند )تبلیغات مبهم و چند پهلو، سوء استفاده از حقایق پنهان، ادعاهای اغراق -

 ءهای جنسی، سوای، استفاده از محرکهای ظاهری، تبلیغات ناصحیح مقایسهسوء استفاده از جذابیت

 ند.کناستفاده از کودکان، بازاریابی در میان فقرا و...( برای بازاریابی محصوالت خود استفاده نمی

اده های خود استفاز ابزارهای غیرقانونی و غیر شرعی )رشوه، احتکار و ...( در راستای پیشبرد فعالیت -

 کنند.نمی

 کنند.بیشتر به آن تجاوز نمی شمارند و برای کسب منافعحریم خصوصی ذینفعان خود را محترم می -

 کنند.از اضطرار دیگران برای کسب منافع بیشتر سوء استفاده نمی -

 

 هـ . اعضای اتاق در راستای مسوولیت پذیری اجتماعی:

 برای سالمت اعضای جامعه ارزش قائل می شوند و با تولید مضر، آن را در معرض خطر قرار نمی دهند. -

 ت قائل می شوند و اقدامی انجام نمی دهند که آن را دچار آسیب نماید.برای تولید و منافع ملی اهمی -

 سهم خود در توسعه ملی را از طریق پرداخت مالیات و مشارکت در امور عام المنفعه ایفا می کنند. -

نسبت به حفظ محیط زیست حساس و متعهد هستند و از فعالیت هایی که محیط زیست را تخریب می  -

 د.کند اجتناب می نماین

 

 

 و . اعضای اتاق در راستای تقویت داد و ستد مشروع:

 دیون خود را به موقع پرداخت می کنند. -
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 با سوء استفاده از جهل مشتری او را مغبون نمی کنند. -

 کنند.از معامالت ربوی پرهیز می -

 کنند.قراردادهای خود را به صورت واضح، دقیق، مکتوب و با شاهد منعقد می -

 کنند.در قراردادهای منعقده را رعایت میزمانبندی ذکر شده  -

 دهند.دهند و کاالها و خدمات را طبق قرارداد ارائه میغش و تقلب در معامله انجام نمی -

 پول طرف قرارداد را مطابق مبلغ و زمانبندی ذکر شده در قرارداد پرداخت می کنند. -

 در صورت پشیمانی، با طرف قرارداد همکاری می کنند.  -
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 مبحث اول

بررسی نمونه منشورهای 

اخالق حرفه ای اتاق های 

 بازرگانی در دنیا 
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نشان  (۱)مطابق پیوست شماره بررسی کدهای اخالقی مطرح شده در منشور اتاق های بازرگانیبرخی از کشورها 

می دهد که کدهای اخالقی مذکور، متناسب با ویژگی ها، اقتضائات و نیز مسایل و چالش های تجارت هر کشور 

و منطقه متفاوت می باشد. در این بخش، کدهای اخالقی در قالب مضامین اصلی دسته بندی و ارائه می شود. در 

ن ن اصلی و کدهای اخالقی مرتبط با هر مضموپیوست نیز لیست کدها به تفکیك هر اتاق ارائه شده است. مضامی

 در منشور اخالق حرفه ای کشورها و مناطق مختلف دنیا عبارتند از:

 الف. قانون پذیری و قانون مداری

 انطباق با همه قوانین -

 نامه اتاق بازرگانی یینآرعایت قانون اساسی و  -

برای کنترل کسب و کارهای  ی و فدرالرعایت تمام قوانین ایجاد شده توسط دولت های شهری، استان -

 گفته شده، در آن جایی که قابل اجرا است.

 تبعیت کردن از مقررات دولتی و قوانین مربوط به صنعت مربوطه و یا کسب و کار خود. -

 انطباق با قوانین مربوطه و حاکمیت قانون -

و به دنبال مزیت ناعادالنه  خودداری از درگیر شدن در هریك از شیوه های ممنوع شده توسط قانون -

 بیش ازحد برای اعضا

 شیوه های غیر اخالقی.به کارگیری خودداری از ارائه اطالعات نادرست و یا  -

 به یاد داشتن و رعایت کامل قانون اساسی، آیین نامه ها، قوانین و مقررات -

 ادهاحصول اطمینان از انطباق شرکت با تمام قوانین، مقررات و الزامات قرارد -

پیروی از قوانین و مقرراتی که توسط ادارات دولتی و برای سالمت، ایمنی و رفاه جامعه تجویز می  -

 شوند

 با قوانین قابل اجرا تمطابق -

 نرعایت قوانین و مقررات  اتاق در هر زما -
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 با قوانین تمطابقتالش برای  -

 جلوگیری از کمك به هر شخص ثالث در نقض هر قانون -

 قوانین اتاق و اصول عمومی پذیرفته شده شرکت های بزرگ دولتی با تطابق  -

انجام کسب و کار با پایبندی کامل به قوانین کشوری که در آن واقع شده و به کسب و کار خاص و  -

یا کدهای اخالقی که برای آن وضع شده است و مطابق با شیوه های کسب و کار که به طور کلی پذیرفته 

 .شده است

 

 رعایت حقوق کارکنانب. 

 شأن و منزلت کارگرحفظ احترام به فرد و  -

 کارآموزی و آموزش برای کارکنان خود -

و نیز بدون در  کارکنانانجام کسب و کار به شیوه ای عادالنه و اخالقی، احترام به کرامت و حقوق  -

 .یتنظر گرفتن نژاد، رنگ، عقیده یا جنس

 محل کار امن و سالمایجاد  -

 شیوه های اشتغال عادالنهکارگیری به  -

بر اساس نژاد، رنگ، عقیده، مذهب، ملیت، سن ، معلولیت، وضعیت تاهل، جنسیت یا عدم تبعیض  -

 گرایش جنسی 

 

 ج. مسوولیت پذیری اجتماعی

 شیوه های کسب و کار سازگار با محیط زیست -

 حفاظت از محیط زیست -
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 مشارکت و تعامل در جامعه -

بهداشتی و زیست محیطی از طریق استفاده مسئوالنه از منابع طبیعی، شیوه های حفاظت کاهش اثرات  -

 از محیط زیست و کاهش زباله و انتشار گازهای گلخانه ای

 رعایت استانداردهای زیست محیطی قانونی در تولید کاالها و خدمات  -

 با توجه به قانون هماهنگی برای حمل و نقل ایمن، دفع مواد خام، محصوالت و زباله ها -

 مشارکت با دیگران برای ترویج مراقبت از محیط زیست -

 افزایش درک از مسائل زیست محیطی و انتشار اطالعات در مورد شیوه های خوب انجام آن -

 

 د. همکاری تجاری با همکاران

 ارتقای حقوق مالکیت معنوی -

 ندگی اتاقاحترام به شهرت، مشخصات و وضعیت اتاق بازرگانی و نمای -

مشارکت در وظایف و فعالیت های اتاق بازرگانی و معطوف کردن کسب و کار به فعالیت های حرفه  -

 ای

 انجام کسب و کار به شیوه ای عادالنه و اخالقی، احترام به کرامت و حقوق همکاران -

 وسعهایجاد روابط کسب و کار در داخل اتاق بازرگانی برای  ترویج فرصت ها برای رشد و ت -

 اعضای پاسخگو حفظ -

 رشد دادن کسب و کار -

 حفظ شهرت برای انجام کسب و کار با باالترین یکپارچگی -

هدایت کسب و کار و فعالیت های حرفه ای ، با یك روش قابل اطمینان برای بازتاب دادن آبرومندانه  -

 ی جامعه کسب و کار و اعضای اتاق همکار
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 شأن بخش های اتاق بازرگانی و نمایندگی های اتاقاحترام به شهرت، مشخصات و  -

درک حمایت و ترویج چشم انداز و ماموریت بخش های اتاق بازرگانی و همکاری با اعضای دیگر  -

 در استفاده از این کد رفتار.

 در وظایف و فعالیتهای اتاق و ترویج افزایش رشد کسب و کار در بخش ها.مشارکت  -

 هارت و تخصصمبا  هدایت امور کسب و کار -

 نشان دادن شایستگی تمام موسسات تجاری، حرفه ای و خدماتی. -

 ترویج خوبی انجمن از طریق خدمات حرفه ای و پایبندی به استانداردهای معقول رفتاری. -

 گسترش حسن نیت در سراسر جامعه با نشان دادن صفات حرفه ای در تمام معامالت و تکالیف. -

 خدمات به صداقت و نیکی در همه چیز.انجام معامالت و  -

 تمدید اعتبار و ارزش سازمان با عمل به شیوه های کسب و کار قابل اطمینان و صادقانه. -

 در تجارت کمك به پیشبرد دانش و آموزش به دیگران از طریق شایستگی های قابل قبول -

 تعهد به انجام کسب و کار به شیوه ای حرفه ای و معتبر -

 ارائه قراردادهای روشن و دقیق تنظیم و -

 احترام به شهرت خوب، مشخصات و وضعیت اتاق بازرگانی و نمایندگی اتاق -

 انجام فعالیت های کسب و کار و حرفه ای به شیوه ای معتبر -

 درک، حمایت و ترویج ماموریت ها و اهداف اتاق بازرگانی -

صورت امکان، به معطوف داشتن کسب و کار مشارکت در وظایف و فعالیتهای اتاق بازرگانی و در  -

 حرفه  و تخصصی بر آن ها

 ایفای نقش در ترویج، توسعه و افزایش رشد کسب و کار -

 حسن نیت، صداقت و امانت شهرت، از طریق ارتقاءترویج کسب و کار  -
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 در بهره برداری از کسب و کار گری نشان دادن داشتن باالترین درجه حرفه ای -

 ای ایت و توسعه ایده ها و یا پروژه های توسعهترویج، حم -

 یا شرکت در هر عمل غیر اخالقی، جعلی، و یا فاسدو رشوه عدم دریافت و پرداخت  -

 سوابق کسب و کار منعکس کننده ماهیت واقعی معامالت کسب و کار و فعالیت ها -

 احترام به نظرات دیگران  - 

 که در آن تفاوت نظروجود داشته یآن دسته از مسائل رایقطعنامه های مثبت و سازنده بتنظیم  -

 امانت داری -

 انجام کسب و کار با صداقت، عدالت؛ با توجه به مشتریان و کارکنان، به طور یکسان -

 حمایت از ایده ها و اهداف اتاق بازرگانی -

 احترام در روابط خود با نمایندگان -

منظور توسعه یك محیط پایدار برای کسب و کارهای مختلط توسعه و تقویت ارتباطات بازاریابی به  -

 )سرمایه گذاری مشترک(

 تسهیل دسترسی به اطالعات -

 

 هـ. رعایت حقوق مشتریان و مصرف کنندگان

 کاریو با وجدان  انهصادقانه، ماهربه صورتی ارائه خدمات به مشتریان  -

خدمات باید در آگهی مطابق با تمام قوانین ارائه کردن یك عرضه واقعی در تمام تبلیغات. کاال و  -

 شهری، استانی و فدرال باشد.

 عرضه عادالنه و ارائه دقیقی از خدمات برای کسب و کار مشتریان -

 انجام کسب و کار به شیوه ای عادالنه و اخالقی، احترام به کرامت و حقوق مشتریان -
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 اب رجوعبرابر مشتریان و ارب مسئولیت نحوه عملکرد درپذیرش  -

رعایت باالترین استانداردها در ارائه خدمات و فروش محصوالت، بر اساس دانش خود و تخصص  -

 اعضا.

به منظور حمایت از مصرف کنندگان، استفاده از مواد با کیفیت و شیوه های ساخت و ساز با کیفیت،  -

 صحیح و درست.

 .داشتن صداقت به عنوان خط مشی کسب و کار -

 به موقع به اقالم تحت پوشش گارانتی.ارائه پاسخ  -

 حل و فصل مجادالت از طریق یك مکانیسم غیر دادخواهی حل منازعات -

 ارائه راه حل برای حل و فصل هر گونه شکایات مشتری در یك موقع موثر -

در دسترس بودن و پاسخگویی به مشتریان و تالش برای انجام هر عمل منطقی برای هر مشتری یا  -

 منافع مشتریبهترین 

تبلیغاتی که نادرست، گمراه کننده، فریبنده، جعلی، دروغ، تحقیر رقبا و شامل پیشنهادات عدم استفاده از  -

 ریاکارانه در فروش است

 در کسب و کار خود آن درست و غیر فریبنده و ارتقاء  تبلیغاتپذیرش مسوولیت  -
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 مبحث دوم

نتایج تحلیل نمونه منشورهای 

اخالق حرفه ای اتاق های 

 بازرگانی در دنیا 
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 آنچه از تحلیل کدهای اخالقی اتاق های بازرگانی دنیا قابل استنتاج است عبارتند از:

در پذیرش قانون و قانون مداری بر انطباق و رعایت همه قوانین، رعایت قانون اساسی، پیروی از آیین  -

ت از ، تبعیتمام قوانین ایجاد شده توسط دولت های شهری، استانی و فدرال نامه اتاق بازرگانی، رعایت

مقررات دولتی، رعایت قوانین مربوط به صنعت و کسب و کار مربوطه، رعایت مقررات و الزامات 

 نین و مقررات اتاققراردادها، پیروی از مقررات ادارات دولتی، مطابقت با قوانین قابل اجرا و رعایت قوا

و اصول عمومی پذیرفته شده شرکت های بزرگ دولتی و قوانین کشوری که کسب و کار در آن واقع 

 شده است تاکید شده است.

 

در قانون پذیری تاکید شده است که اعضای اتاق حق استفاده از شیوه های غیر اخالقی و ممنوع شده  -

 دالنه ای را برای خود ایجاد نمایند.در قانون را ندارند و نمی توانند مزیت ناعا

 

 در قانون پذیری بر ارائه اطالعات درست تاکید شده است. -

 

در خصوص رعایت حقوق کارکنان بر رعایت احترام و شان کارکنان، آموزش آنها، رعایت کرامت  -

 کارکنان و عدم تبعیض و رعایت عدالت و ایجاد محیط سالم و امن تاکید شده است.

 

در پذیرش مسوولیت اجتماعی، کسب و کارهای مختلف ملزم به استفاده از شیوه های سازگار با محیط  -

زیست، حفاظت از محیط زیست، مشارکت اجتماعی، کاهش اثرات بهداشتی و زیست محیطی، رعایت 

ت ب، مشارکت با دیگران برای ترویج مراقزباله هادفع حمل و نقل ایمن، استانداردهای زیست محیطی، 

 از محیط زیست و اطالع رسانی درباره آن می باشند.

 

اعضای اتاق به عنوان همکار تجاری در فضای همکاری و رقابت ملزم به رعایت حقوق مالکیت معنوی  -

همکاران، احترام به اعتبار اعضا و کرامت و حقوق همکاران، مشارکت در فعالیت های حرفه ای، رعایت 

، پاسخگویی در قبال همدیگر، رشد و توسعه کسب و کار، نشان دادن عدالت، ایجاد روابط کسب وکار

 شایستگی اعضا و ترویج مزیت های اتاق و گسترش حسن نیت نسبت به سایر اعضا در جامعه می باشد.
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اعضای اتاق در همکاری های تجاری و در انجام معامالت باید به صداقت و نیکی پایبند باشند و به  -

اتاق احترام گذارند و نسبت به ارتقا سطح شایستگی های تجاری دیگران کمك اعتبار، ارزش و شهرت 

 .نمایند

 

اعضای اتاق در همکاری های تجاری نسبت به انجام کسب و کار به صورت حرفه ای و به شیوه ای  -

 معتبر و نیز تنظیم قراردادهای روشن و دقیق متعهد می شوند.

 

ه و از آن حمایت می کنند و عالوه بر مشارکت در پیشبرد همکاران تجاری ماموریت اتاق را درک نمود -

امور، نسبت به ترویج اتاق و توسعه و رشد کسب و کار از طریق شهرت، حسن نیت، صداقت و 

 امانتداری اقدام می کنند.

 

از دریافت و همکاران اتاق در معامالت تجاری از انجام هرگونه عمل غیراخالقی، جعلی و یا فاسد اعم  -

 رشوه معذورند. پرداخت

 

نظرات دیگر همکاران در تعامالت تجاری محترم شمرده می شود و انجام کسب و کار با صداقت،  -

 عدالت، امانتداری و احترام متقابل در روابط همراه خواهد بود.

 

برای توسعه کسب و کار و ایجاد محیط پایدار، نسبت به تقویت ارتباطات از جمله ارتباطات بازاریابی  -

 دسترسی به اطالعات اقدام می شود. تسهیل و نیز

 

تجار و کسبه ملزم به ارائه خدمات به مشتریان به صورتی صادقانه، ماهرانه و با وجدان کاری و به شیوه  -

ای عادالنه و اخالقی و توام با حفظ کرامت و احترام به حقوق مشتریان و با ارائه اطالعات دقیق از 

موقع به مشتریان و با رعایت باالترین استانداردها و پذیرش مسوولیت محصول و خدمت و ارائه پاسخ به 

 در قبال محصول و خدمت هستند.

 

در معامالت و کسب و کار استفاده از تبلیغات نادرست، گمراه کننده، فریبنده، جعلی، دروغ، تحقیرکننده  -

 ملزم به پذیرش مسوولیت رقبا و دارای پیشنهادات ریاکارانه در فروش ممنوع می باشد و تجار و کسبه

 تبلیغات خود هستند.
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 پیوست ها
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 پیوست اول

 متن مصاحبه با

 فعاالن کسب و کار ایران  
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 0مصاحبه 

کند. یکی از مشکالت اصلی ما این اگر منشور برای بخش خصوصی کارا نباشد، قطعا به آن عمل نمی -۲

ستیم توانکنیم.  ما زمانی که چند تا کارخانه هم بودیم نمیروی هم از هم تعریف میکه خیلی ما روبه است

 به صورت مناسب با هم ارتباط داشته و یك تشکل قوی را تشکیل بدهیم، چه برسد به االن.

رد حرف های اصلی ماست. البته االن در سیستم دولتی هم هرکس دااتحاد نداشتن هم یکی از چالش -۱

 زند و اتحادیه رویه وجود ندارد.خودش را می

 ی ما در بخش کسب و کار عدم وجود اخالق کسب و کار مناسب است.مشکل عدیده -3

توانیم درصد هم به عنوان سود می ۱2کنیم و ریال تولید می xمثال ما همه داریم یك کاال را با قیمت 

شود. در همان جلسه ها اصال رعایت نمیگذاریین قیمتقیمت تمام شده را افزایش بدهیم، اما االن ا

 زنیم.هامان میآییم زیر تعهدات و حرفگذاری و یا بعد از آن میقیمت

مساله دوم اطالعات و آمارهایی است که در ایران با آن روبه رو هستیم. چه بین همکاران که هیچ کس  -4

 ترسند.ی و بخش دولتی که از هم میخواهد اطالعات خودش را بدهد، چه بین بخش خصوصنمی

کنند. چه بخش خصوصی و چه دولت. چه البی که شده دارند از هم پنهان کاری میهمه االن در هر ق -5

 ایمقدار در مقدار تولید، مصرف، ضایعات، صادرات و ... . لذا هیچ کس هیچ تصمیم درست و منطقی

 تواند بگیرد.یهای دیگری نمدر مورد ورود به بازار و یا تصمیم

دهد. دراین فضا است که افراد و تجار و دولت دولت البته این اطالعات را دارد اما به من اتحادیه هم نمی -6

 ریزد.توانند تصمیم بگیرند و بعد فضای کسب و کار به هم مینمی

 از طرفی البته عمدا اطالعات هم غلط است. -7

کانادا کارخانه تولیدی راه اندازی کنیم. رفتیم آنجا مجوز خواستیم برویم در می 82مثال: ما در سال 

دادند که االن ما در کشور خودمان  خواستیم، کمتر از یك ماه بعد به ما یك آنالیز بسیار دقیق و علمی

اینقدر تقاضا داریم و اینقدر عرضه، لذا نیاز به این کارخانه نداریم. شما بیایید بر روی فالن صنعت 

ی گیریم. از طرفی و شروع به کار کنید. اما االن در ایران ما از هیچ ارگانی هیچ راهنمایی نمیسرمایه گذار

دیگر هر کس از هر ارگانی که خواسته رفته برای ورود به صنعت ما مجوز وزود گرفته است و هیچ کس 

 هم خبر ندارد.

 کند.داد میقوانین دست و پا گیر هم دارد در ایران بی -8
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واردات، برای ثبت سفارش، برای گمرکات و ... ما با تغییرات روزبه روز قوانین روبه رو مثال برای 

گیرد هستیم. مثال کاالی ما باید در هر بار از واردات به آزمایشگاه فرستاده شود که کلی وقت ما را می

 شود.که عمال تا این کاال ترخیص شود مستعمل می

خواهم نفر باشید، خب من می 3گویند حتما باید را ثبت کنم میخواهم یك شرکتی االن وقتی من می -9

 تنها باشم، حاال باید چه کنم؟

شود و برای هر رشته گویند که نمیخواهیم شرکت چند منظوره ایجاد کنیم، میگوییم که میما می -۲2

ای عمل ه کامال سلیقهفعالیتتان باید بیایید و یك شرکت بزنید. برای گرفتن مجوزها هم که دارند هر دفع

 کنند.می

 در بخش خصوصی خیلی از هر نظر آزار دهنده است.االن عدم همبستگی و کار تیمی  -۲۲

قوانین وزارت کار هم خیلی دست و پا گیر است، اگر من یك نفر را استخدام کنم باید تا آخر او را  -۲۱

ها هم به شود. ما حتی در بحرانخراج میهمراه خودم ببرم. اما االن در اروپا مثال هر کس که بد کار کند ا

هم هامان باهامان نابود نشودند، از نظر قانونی و فرهنگی این امکان را نداریم که شرکتخاطر این که شرکت

یکی شده تا هزینه ها را کاهش بدهیم. چون فرهنگ ادغام را نداریم راضی هستیم که نابود بشویم اما ادغام 

 نه.

توانم نیازهای کل کشور را در زمینه کاالهای صنف خود، تامین و کنترل کنم. فتر میمن االن با همین د -۲3

 ای بیاید برای خودش چندتا دفتر در چند نقطه داشته باشد. )بیرون کارخانه(اصال معنا ندارد که هر تولید کننده

 شود.ای خودش وارد توزیع نمیاالن در اروپا هیچ تولید کننده -۲4

توانند خیلی ن با هم ادغام شوند و همه با هم قوی شوند و یکی شوند به راحتی میما اگر برندهاما -۲5

 انجام بدهند.کارهای عظیمی 

ما االن در فضای کشور مدیریت تجاری و صنعتی نداریم و با این که کار بزرگ شده است اما هنوز  -۲6

 کنیم.داریم به شکل سنتی مدیریت می

فضای  ت. ما االن داریم درکننده داریم و میزان تولید از تقاضا بیشتر استولید تا شرکت رسمی۲9ما االن  -۲7

ها متاسفانه االن خیلی باب رویاخالقی بزرگ است. تكبینیم که یك بیواقعی را می Dumpingخودمان 

 شده است.

اینطور رسد واقعا شود اما به عمل که میها زده میشوند خیلی حرفوقتی افراد در اتحادیه جمع می -۲8

 نیست.



74 
 

توانند کیفیت کاال را کاهش بدهند، یعنی ما های صنعت ما خیلی نمیدر بحث کیفیت به دلیل ویژگی -۲9

ها، های اقتصادی و تحریمکیفیت خوب و بد داریم اما این ها خیلی با هم تفاوت ندارند. اما از زمان بحران

 گیرد. ها دارد از هم روزبه روز فاصله بیشتری میکیفیت

زند. در فضاهای دیگر صنعتی چون قابل لمس است، متاسفانه کپی کردن هم خیلی دارد به ما ضربه می -۱2

شود. ما چندین جلسه به قوه قضائیه رفیم شود اما در صنعت ما این کار اصال حس نمیکامال هم مشاهده می

 ای مسئولین. و با آقای شاهرودی صحبت کردیم تا حق رایت و کپی را کامال شفاف کردیم بر

بحث کپی های غیر قانونی اول فقط بین خود مردم رواج داشت اما اینقدر به آن بی اعتنایی و بی  -۱۲

 تی شد که به فضای تولید کنندگان هم سرایت کرده و االن یك معضل جدی شده است. اهمی

ب امتیاز هم کند از خود تولید کننده اصلی و صاحاالن کسی که دارد از روی کاالی دیگری کپی می -۱۱

 کند.بیشتر سود می

 برای وارد کردن ارز محصوالت خام به کشور هم مشکل داریم. -۱3

خواهیم که هیچ کس توانایی تولید ای میاالن تحریم ها صنف ما را به زانو در آورده است. ما مواد اولیه -۱4

 کره و تایوان برویم. طبعا کیفیت دهد وما مجبوریم به سراغآن را ندارد و باید وارد کنیم. اروپا که به ما نمی

شناسیم خیلی از پول ها را هم نمیها و تایوانیایاین ها خیلی کمتر است.از طرف دیگر چون ما خوب کره

 ما سوخت و سوز شد و به خیلی از تعهداتشان عمل نکردند.

 ها و بیمه هم واقعا چالش ساز و پرهزینه شده است.االن تحریم کشتی -۱5

کند، حال چه برسد به چند ماه. حدود در صنف ما اگر یك هفته تولید نکند کلی ضرر میتولید کننده  -۱6

 تا از کارخانه های ما االن تعطیل شده است. 5

شود سرعت پیشرفت تکنولوژی در فضای کاری ما بسیار باال است. من هر دفعه که تکنولوژی عوض می -۱7

 نولوژی جدید را بخرم.باید تمام تکنولوژی قبلی را دور بریزم و بروم تک

 اند.اند در صنف ما یا از روی عشق و یا از روی دیوانگی  ایستادهکسانی هم که ایستاده -۱8

کند. در مباحث فرهنگی اینقدر فشار الکی آوردند ها هم در برخی جاها دارد ما را اذیت میزیاده روی -۱9

 و زیاده روی کردند که حاصلش شد امروز جامعه.

 آیتم های مهم: -32

 هنگ سازیفر -۲

 داشتن قوانین ساده، روان و تاثیرگذار برای به نظم درآوردن فرهنگ کاری -۱
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 ها و متفکران جوانارزش گذاری و واال انگاشتن و بها دادن به ابداع -3

کنند، نظارت بر همه چیز. نیاییم چوب دستمان بگیریم و فقط تنبیه کنیم، خب افراد باالخره اشتباه می -4

 ن دادباید مسیر درست را نشا

 دادن تسهیالت به مراکز خصوصی برای سرمایه گذاری -5
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درصد اخالقی باشد. ما از هر جهتی که بخواهیم رفتار صدجامعه ما بر اساس باورها و اعتقادات باید  -۲

در کند. ها ما را به سمت رفتارهای اخالقی هدایت میکنیم، دستورات، اعتقادات، باورها و محدودیت

 ها است.تجار و شرکت از اراده افتد خارجافتد. در عمل اتفاقاتی که میعمل اما اینطور اتفاق نمی

مثال: بحث قاچاق و تقلب: وقتی قاچاق و تقلب وجود دارد، محصول کپی شده و تقلبی با قیمت پایین 

 و مصرف کنندگان و شود. از طرفی جامعهدارد در بازار به جای محصول با کیفیت معرفی و فروخته می

حتی برخی از متخصصان صنف ما هم نسبت به آن دانش کافی ندارند. این راهم باید توجه کنیم که این 

 کاالها به شدت برای سالمتی مضر است.

دانیم که این کاال از چه منبعی وارد شده است و در چه در بحث قاچاق و حتی کاالی بی کیفیت ما نمی -۱

 ت و ... که برای سالمتی افراد مضر است.شرایطی نگهداری شده اس

 ضرر قاچاق این است که: -3

 ریزد.تعادل بازار را به هم می -۲

 به علت سودآوری سرشار، به شدت هم گسترش میابد. -۱

 بیند.تولید داخل آسیب می -3

 افتد.سالمت جامعه به خطر می -4

 ود.ها گرفته شاخالقییتر باشد تا از همانجا جلوی این بها باید قویدر بحث سیستم ورودی کنترل -4

 ها با جدیت کارشان را پیگیری کنند.ما سازمان و قانون کم نداریم بلکه باید این -5

 بین جامعه شبکه ورود و مصرف کاالی االن مانع وجود دارد. خود متخصصان باید با ما همکاری کنند. -6

 گیرد برند سازی است. ها را میاخالقینکته دیگر که خیلی جلوی بی -7

شود. اولین بر روی کیفیت خود این االن کاالهای صنف ما دارد از چندین کارخانه خارجی وارد می مثال

وسایل هیچ نظارتی نیست و از طرفی هم اگر کاالی کپی شده وارد کشور ما بشود، تشخیص آن جز با 

 های با کیفیت قابل تشخیص نیست.آزمایشگاه

دقیق  ها باید درست وکیفیت هم گرفته شود. آزمایشگاهبی بغیر از کاالی قاچاق باید جلوی ورود کاالی -8

 کارشان را انجام بدهند.

ما باید شبکه مصرفمان را هم اخالقی کنیم تا ملزم به استفاده و مصرف کاالی باکیفیت باشد و تقاضای  -9

 ود.شکاالی با کیفیت بکند. اگر آن ها هم کاالی با کیفیت مصرف کنند دیگر این حلقه کامل می

 رعایت این اصول باید برای همه مهم باشد و اجرای آن به جد پیگیری شود. -۲2
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 دهد.ها االن در فضای تجارت دارد به شدت تجار را آزار میگیریقوانین و سخت -۲۲

و  کنیممان را خودمان با هم نشستیم و تدوین کردیم و االن هم داریم رعایت میقوانین و اصول صنفی -۲۱

 است. کارایی هم خیلی بیشتر شده

االن برای واردات اگر یك کاال استاندارد داشته باشد دیگر کافی است و تفاوت برندها و کیفیت ها در  -۲3

شود. لذا کسانی که کلی کار کرده و نمایندگی برندهای خوب را گرفته اند، شرایط برایشان نظر گرفته نمی

ای سالمتی جامعه هم خیلی بر 5و  4و  3خیلی سخت شده است.  از طرفی مصرف این کاالهای درجه 

 مضر است.

 االن باید این را در نظر داشته باشیم که به هر کس نباید اجازه واردات کاالی خارجی را داد. -۲4

کند و یك چالش جدی و دیر کردهای دولت و نهادهای دولتی به ما، االن خیلی دارد ما را اذیت می -۲5

 اخالقی شده است.زمینه ایجاد بی

های مختلف برای ز قیمت ارز و واردات با دالرهای چند نرخی، باعث وجود قیمتتغییرات روز به رو -۲6

 شود.شود و زمینه های بی اخالقی تقویت مییك کاال شده است. در اینصورت کاالها چند نرخی می

تجاری خوبی از خودشان -شان در بازار رفتار اخالقیشرکت های بزرگ به خاطر ماندگاری و برندسازی -۲7

 دهند.های کوچك این چیزها براشان مهم نیست و هر رفتاری را انجام میهند، اما شرکتدنشان می

جامعه مصرفی هم باید بیاید و از بهترین و با کیفیت ترین مکان ممکن کاالی خود را تهیه کند و به  -۲8

 های پایین از هرجایی خرید نکند.خاطر پارتی و یا قیمت

های نامطمئن کنند ما با آن ها مشکلی نداریم. واسطهرا می های خارجی رعایت اصول اخالقیکمپانی -۲9

 ممکن است کار را خراب بکنند.

 افتد که بخواهند بازار هم را خراب کنند اما زیاد نیست.بعضا این اتفاق هم می -۱2

قبال فقط برطرف کردن نیاز جامعه هدف ما بود که خود آن سودآوری هم داشت اما االن مسایل مالی هم  -۱۲

 ف ما مهم شده است که خیلی به نفع جامعه نیست.برای صن

 کنند.های بزرگ رعایت میها پایبند نباشند اما شرکتگذاریشرکت های کوچك خیلی به قیمت -۱۱

باید افرادی که مصرف کننده نهایی و یا در ارتباط مستقیم با وارد کننده نهایی هستند اخالقی عمل کنند  -۱3

 قی بشود.و تقاضا کنند تا فضای تجارت هم اخال
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از سها االن خیلی برای ما مشکلبحث تولید کاالی غیر استاندارد و عدم رعایت استانداردها  و حداقل -۲

کند: اوال مواد اولیه گران و اخالقی است. این بحث دو تا مشکل ایجاد میاست. این بحث دزدی و بی

 شوند.ما وارد تولید میشود. ثانیا افراد سودجو بدون ضابطه، در صنف کمیاب می

 ما باید وجدان کاری داشته باشیم. -۱

ها هم در نظر گرفته و اجازه گذاریشود ما باید این مساله را در قیمتوقتی قیمت مواد اولیه زیاد می -3

 اضافه کردن قیمت را بدهیم تا کار به مباحث غیر اخالقی نکشد.

حضور داشته و دائم همه چیز را کنترل بکند نه اینکه ها به صورت فعال استاندارد باید خودش در بازار -4

 وقتی شکایتی شد یا اتفاقی افتاد به صورت انفعالی عمل بکند.

ها در برابر سود حاصله به قدری کم است که افراد به راحتی ها و تقلبفروشیها و گراناخالقیجرایم بی -5

گویند ما را جریمه کنید. ما باید نهایت هم می و در دهنداخالقی را انجام دهند این بیبه خود اجازه می

 ها را در نظر بگیریم.اخالقی اشد مجازات و برای افراد نمونه بهترین تشویقبرای مسائل غیر

ما باید به دنبال ایجاد یك رقابت سالم در بازار باشیم. در این صورت خیلی از مسائل اخالقی هم حل  -6

 شود.می

 افتند. تر میوری باالستفاده از فناوری باالتر و بهرهدر اینصورت افراد به فکر ا -7

 باید به شدت جلوی تقلب را در این فضا بگیریم. -8

 های تولید از جمله تسهیالت بانکی را کم کنیم.باید هزینه -9

 فرهنگ تولید بدون وجدان کاری شدنی نیست. کارگر و افراد ما باید محیط را از خودشان بدانند.  -۲2

 . اندمفید هم از بین رفتههای غیرواسطه و کمك کرده است. قیمت ها شفاف شده بورس خیلی به ما -۲۲

 دهد ما نباید آن را به نام همه بنویسیم و همه چوب آن را بخورند.اخالقی را انجام میوقتی کسی یك بی -۲۱

 ویهاشان جلها و حرفاالن همه جا به جای اینکه به فضای تولید کمك بکنند دارند با این بخشنامه -۲3

 گیرند.تولید را هم می

 کند.نبود نقدینگی و برنگشتن پول تولیدات به چرخه تولید دارد ما را به شدت اذیت می -۲4

اخالقی در بازار یك عادت و نهادینه شده است و کسی هم که هیچ مشکل مالی و نیاز و مساله االن بی -۲5

 کند.اخالقی میای ندارد، در بازار بی

 1مصاحبه 
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مفهوم بازار و کسب و کار یك مفهوم عام است و نیازی به اضافه کردن صنعت، معدن و تاکید کنیم که  -۲

 ... ندارد.

 ست. اخالق در کسب و کار جدای از اخالق در جامعه نیست. باید ببینیم اخالق ایرانی چگونه ا -۱

ها یناکسب و کاری که در جامعه سنتی کسب و کار بود، مبتنی بر قول و وفا بود و دلیل این بود که  -3

رود و از هم ارزشیابی رود و چه کسی نمیدیدند. مشخص بود که چه کسی مسجد میهمدیگر را می

 داشتند.

برد. با آورد و پارچه مییك سیستم ارزشیابی داشتند به نام بنکداری. مثال بنکدار یکسری نخ و ... می -4

 کردند.چوب خط افراد به هم ادعا می

ز بین رفته، به همین خاطر باید اسناد معتبرتری از چوب خط باشد. در دنیای مدرن تجمع فیزیکی ا -5

آید سوء استفاده از اسناد و قانون است. مشکلی که در این سیستم پیش می غیر فردیمعامالت جدید 

خورند. این همه ورشکستگی کسب و کار هست. نشان دهید یك است. مثل عملکرد بانك ها که ربا می

 بانك در ضرر مشارکت کرده باشد. 

 شناسد.شود که همدیگر را اصال نمیتقلب ها توسط کسانی می -6

 که در حال حاظر جریان دارد و کلمات معنی ندارد.از اسامی مثال سوء استفاده -7

کند. این اعتمادی ایجاد میها به خاطر عدم شناخت افراد از یکدیگر است که بیاخالقیمقداری از بی -8

کند تا موقعی که گیر نکرده است مبحث الفاظ خیلی مهم است. مثال کالهبرداری که در بازار کار می

گویند استفاده غیر مجاز. در حالی که معیارهای شرعی ما یا به برق دزدی می گویند زرنگ استمی

 اینگونه نیست.

 شوند.باید کاری کنیم که سیئات اعمال، قبح خود را از دست ندهد. این افراد تبدیل به افراد اباحه گر می -9

 سرچشمه مشکالت ما در جامعه است. -۲2

راننتیر است. چون دولت نفت فروش است یك اشتباهی یك مشکلی که در بازار داریم دخالت دولت  -۲۲

آمد و نه سرمایه. در بازار کسی که سرمایه خود را اظ کردند که به پول نفت گفتند دردر مبحث الف

 دانند.گویند مایه خور و او را سفیه میخورد میمی

جب اعتبار و چون دست دولت در فروش منابع باز بوده است این باعث شده است که کسب درآمد مو -۲۱

 شود. شخصیت نباشد. این دولت رانتیر باعث فساد اداری می

 ما االن دو برابر دولت فرانسه کارمند داریم یا بیش از دو برابر ترکیه.  -۲3
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ها. در مملکتی که کار کردن یا نکردن فرقی ندارد و آدم ها بدون کارکردن درآمد یا االن بحث یارانه -۲4

 ازی برای انجام کار طبیعی است.بدارند. در اینجا هرگونه حقه

اند اما اند اهل کار شدهها وارد سازمان کار شدهمثال داگالس نورث اعتماد داشت که چون برده

 اند.اند اهل کار نشدهها چون وارد این سازمان نشدهسرخپوست

ایف لت رانتیر وظکنند. دوکار، به خودی خود فساد ایجاد میدر دولت رانتیر چون افراد زیاد هستند و بی -۲5

 شود.دهد که به خودی خود موجب فساد میکسب و کاری را انجام می

 های اخالقی حساب باز کرد.توانیم روی اصالح گزارهتا ریشه ها را پیدا نکنیم نمی  -۲6

 در بازار اعتماد نباید به هم بخورد. -۲7

 شود.محور قرار دادن حق الناس موجب اطمینان در محیط کسب و کار می -۲8
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 5مصاحبه 

های درون افراد را نمایان کرده و اصالح بکند. اخالق چیزی منشور باید تبدیل به اصول شود تا واقعیت -۲

آید و ذات اصلی ماست.  اما با این اوضاع چون افراد دارند در کنار است که از سرشت و باطن می

مل گذارند و شبیه به یکدیگر عکنار میکنند، هر باطن و سرشتی که داشته باشند آن را یکدیگر کار می

 کنند.می

گذارد بر اساس کنوانسیون های بین المللی است. زبان آن سخت است و ارتباط قوانینی که دولت می -۱

 کنیم. آییم یك زبان مشترک بین دولت و صنفمان برقرار میگرفتن با آن ها بسیار مشکل است. ما می

 م:بینبحث اخالق را من در دو چیز می -3

آرامش: افراد در کار نباید هم را اذیت بکنند وآرامش هم را برهم بزنند. باید با هم در فضای کسب  -۲

 و کار خوب پیش برویم.

برخورد منطقی: آدم ها در فضای کسب و کار کارهای متفاوتی با هم دارند و مشکالت مختلفی  -۱

 باشد و نه لزوما قانونی.برایشان پیش آمده است. باید برخوردها با هم در این فضا منطقی 

مان کند. ما باید در روابط بین خودگیرئد و ما را اذیت نمیسیستم مالیاتی االن خیلی دارد به ما سخت می -4

 به شکل بامعرفتی عمل کنیم.

آیند و خودشان ما االن در بازار در روابط بین خودمان خوش اخالق نیستیم. حتی برخی از قوانین می -5

 کنند. بداخالقی ایجاد می

م ایگویی اما اینقدر به هم دروغ گفتهدانم که تو داری راست میخیلی اوقات در روابط تجاری من می -6

 که دیگر به هم اعتماد نداریم و این فضاها بین ما از بین رفته است.

کشی از محیط کسب و کار خود بیرون کنیم. ولو اینکه این های بداخالقی را با ویروسما باید ویروس -7

 ارها لزوما در قانون دیده نشده باشد.ک

گذاری نیانها را بها را پاک بکنیم. سپس از اول یکسری مطلوبها بکنیم و بنیانما باید یکسری پاکسازی -8

 بکنیم و برگردیم به اصل خودمان تا فضای مطلوب دوباره بنیان بگیرد.

 شود.کل آفرین میاالن در فضای بازار کپی برداری از روی همدیگر هم خیلی دارد مش -9

ما باید همان یکرنگی خودمان را جاری کنیم و نسبت به یکدیگر با احترام برخورد کرده و پاک عمل  -۲2

 بکنیم.
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ما باید در بازار کاری بکنیم که هرکس دقیقا همان ذات خود را نشان بدهد. اگر گرگ است یا عقرب یا  -۲۲

ذات خود را نمایان بکند. الزم نیست که خودم هرچه، بیاید و شفاف بگوید که من اینگونه هستم و همان 

 گیرند که با چه کسی و چگونه تعامل بکنند.را بپوشانم که چه هستم. آن موقع افراد خوشان تصمیم می

دانیم چه هستیم و چگونه االن داریم با هم رفتار اخالق های ما االن شده آش شعله قلم کار. ما نمی -۲۱

 کنیم.حیط ناقص اخالقی تجارت میکنیم. ما االن داریم در یك ممی

 عهد هم خیلی مهم است. سوگند و عهدنامه در هر کسب و کاری مهم است. -۲3

های قانعی نیستیم هر چیزی ممکن است آزارمان بدهد. ما در رفتارهای کسب و کار خود ما چون آدم -۲4

 نسبت به هم باید قانع باشیم.

شیم و این سیستم بیاید فارغ از افراد کار خود را ی کسب و کار خود سیستم داشته باما باید در عرصه -۲5

 گیرد.انجام بدهد. اما االن ما فرد محور شده ایم و فرد دارد تصمیم می

ای عمل کردن است. همه فکر خودشان هستند؛ من ها و مراکز مسئول، مشکل ما جزیره. االن در سازمان -۲6

تند و هیچ کس االن در تجارت،  ملی فکر های دولتی و ... فکر منافع خودشان هساتحادیه، سازمان

 کند. همه فکر حسابرسی خودشان هستند.نمی

هاشان را در چند جا و به چند شکل های ما االن چند تا حساب دفتری دارند و حساب و کتابسازمان -۲7

کنند و متناسب با اینکه چه کسی از آن ها چه در خواستی بکند گزارشات مالی متفاوتی مختلف ثبت می

 دهند.را ارائه می

 االن در بازار هیچ کس شفاف نیست و صداقت ندارد. شما هرچیزی که هستی همان باش.  -۲8

 فهمند.مشکل دیگر االن در بازار این است که افراد حرف یکدیگر را نمی -۲9

در بازار وقتی دو طرف با هم شفاف باشند  و به هم دروغ نگویند، قطعا هر دو مدافع حقوق یکدیگر  -۱2

 .شوندمی

شود مان به شدت کمتر میهر گاه ما در بازار نشستیم و با هم صادقانه رفتار کردیم، هم مشکالت تجاری -۱۲

 شود.اخالقی در بازار ریشه کن میو هم بی

مان نسبت به یکدیگر انعطاف قانونی داشته باشیم. فضای کسب و کار باید ما باید در رفتارهای قانونی  -۱۱

 ر رده و پستی به هم اعتماد داشته باشند.به سمتی برود که افراد در ه

 آیتم هایی که مد نظر شماست برای منشور اخالقی: -۱3

 صداقت -۲
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 پاک کار کردن -۱

 وفای به عهد -3

 اجرای سوگند نامه سازمانی و وفای به آن -4

 راستگویی -5

 بدگویی نگفتن از هم -6

 با احترام برخورد کردن با هم -7

 قانع بودن -8

 بدهیم. به همدیگر در کارها راه حل پیشنهاد بدهیم.به همدیگر بهبود روش ها را پیشنهاد  -9

 خوش بین بودن نسبت به یکدیگر -۲2
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 6مصاحبه 

آیند. اگر اختالفات کم و رابطه خرید و فروش در بازار یك رابطه سنتی است و افراد با هم کنار می -۲

 کنند.میشود و اال ندرتا به دادگستری مراجعه کوچك باشد به صورت کدخدا منشی حل می

در مواقعی که در دعواها  نیاز به مراجعه به اتحادیه باشد، خود طرف باید ما را در جریان بگذارد و آنگاه  -۱

 ما به صورت کدخدامنشی وارد حل قضیه بشویم.

شود و دالل و واسط به خاطر اینکه به درصدش غالب مشکالت خودش کدخدامنشی بین افراد حل می -3

 کند.حل می آید و اختالف رابرسد می

ود شسر کیفیت محصول هم ممکن است افراد با هم اختالف پیدا کنند، اما این هم کدخدا منشی حل می -4

 شود.که اگر اختالف سنگین باشد مراجعه به دادگستری می

مان اختالفات عمیقی وجود ندارد و چون ارتباطاتمان همیشگی است اختالفات خیلی ما در مجموعه -5

 دهد.یعمیق خیلی کم رخ م

به نظر من االن با قدیم هیچ فرقی نکرده است. قدیم اصال اختالف نداشتیم اما االن بخاطر گرانی  -6

 شود.ها هم با کدخدامنشی حل میآید که اینپیش میهای کمی اختالف

 ها کمرنگ شده است.ها بیشتر بود اما االن یك خورده اینقبال اعتبار حرف آدم -7

 شود بلکه این ها یك بحث کامال فرهنگی است.نشور درست نمیاین حرف ها و مسائل با م -8

 باید در منشور حسن خلق دیده شود. -9
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 5مصاحبه 

 سازی شود. شود. باید فرهنگمنشور اخالقی با گفتمان درست نمی -۲

وی رکنندگان و تجار نگاه کنیم به این موضوع. امروز تجار از ی تولیدما باید بر اساس مسائل روزمره -۱

زنند. پس دست خودشان و از اخالقی میآیند دست به کارهای غیراستیصال به خاطر بقای خودشان می

 روی میل نیست.

صنوف است و نه مشکالت خاصی که  تمامیبریم که مشکالت عمومیما االن از مشکالتی رنج می -3

 اص هر صنف.است و نه خمربوط به صنف خاص باشد. امروز مشکالت موجود، مشکالت عمومی

 الساعه، نقدینگی و مشکالت روزمره است.های خلقعمده مشکالت ما تحریم، ارز، صدور بخش نامه -4

م آیند اما باز هآید، مردم سراغ کاالی لوکس نمیوقتی مشکالت خرید و نقدینگی برای مردم پیش می -5

 فروش و صادرات ما خوب بود.

اند. ردند. تازه برای ما مالیات سنگین هم وضع کردهقطع ک 92و  89مشوق های صادراتی ما را از سال  -6

)به خاطر گران شدن دالر و سود بیشتر ما( ما کلی زحمت کشیده ایم که بازار را به دست آورده ایم، 

درصد  5برند. کشورهای منطقه دارند ی ما را از بین میحاال دارند با این کارهاشان زحمات چندین ساله

 دهیم.درصد مالیات ترجیهی می ۱2ادراتشان اما ما االن دهند برای صمالیات می

قیمت مواد اولیه به شدت افزایش یافته، مالیات ما هم که بیشتر شده، دولت و گمرک هم که کامال سلیقه  -7

کنند. طبیعی است که تولیدکنندگان هم به خاطر بقای خودشان دست به مسائل ای دارند عمل می

 دانید چقدر عوارضید کننده بخواهد کرکره اش را پایین بکشد و برود میزنند. اگر تولغیراخالقی می

شود اظهارش را درست ارائه نکند به گمرک و بدی برای مردم و جامعه دارد. اینجاست که مجبور می

و ها از روی استیصال است و در فضای عمومی ی ایندفتره بشود و ... . همه ۱مالیات، سعی کند که 

 ده است.عادی رخ ندا

 وضعیت ما از مدیریت بحران گذشته است و مدیریت بقا شده است.  -8

 مسائل و مشکالت و فضایی که ما االن داریم، مدیران کشورهای دیگر اصال ندارند. -9

 ما در تامین مواد اولیه به شدت مشکل داریم. -۲2

بیشتر  القی در صنوفشود که مسائل غیراخطبیعتا تمام این فشارهای وارد شده بر تولید کننده باعث می -۲۲

 رواج پیدا کند.

 های آن آماده باشد. برای پیاده شدن کامل منشور اخالقی این مهم است که زیر ساخت -۲۱
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ی چرخد. نهایتا در یك چرخهگویند و این مثل یك چرخه میدر فضای کسب و کار همه به هم دروغ می -۲3

 .شودهم که روز به روز بیشتر می هاایم. بدون اینکه چیزی حل بشود؛ قیمتفساد کامل گیر کرده

های ایم. اما وقتی جلوی تمام این ویژگیاند و ما کامال رقابت پذیر شدهکاالهای ما دیگر جهانی شده -۲4

 گیرند، خب ما چه کار کنیم.مثبت صادراتی ما را می

قیمت  واالن همه دنیال حفظ برندشان هستند، خب در این فضا مجبورند که کیفیتشان را کاهش بدهند  -۲5

شود همان بی اخالقی. برند چرا برند شد؟ چون چندین سال توانسته را هم افزایش بدهند که این کار می

 بود کیفیتش را حفظ کند.

کند اما افراد از روی در معامالت، کسی کیفیت محصوالت خود را به طرف دیگر معامله بازگو نمی -۲6

 برند.محصول و قیمت آن، به کیفیتش پی می

بخواهیم جنس عالی و با کیفیت بخریم و استفاده بکنیم،  به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه و لزوم ما اگر  -۲7

 های خودمان، این کار امکان پذیر نیست.حفظ قیمت

مسئله تولید و تجارت کامال متفاوت است تولید کننده دنبال تولید با کیفیت است و بعد بازاریابی و  -۲8

شود که رود. بعد مجبور میها فروش نمیو استقبال کم. بعد هم اینفروش آن؛ آن هم در فضای رکود 

 شود.قیمت ها را پایین بیاورد که در نتیجه کیفیت کامال فدا می

یکی از مشکالت اصلی ما نقدینگی است. دست مردم یك نقدینگی وحشتناکی است، اما صنایع نقدینگی  -۲9

 ندارند.

 شود.برابر شده اما از ما حمایت نمی ۲2قبض گاز ما االن دهند؟ پول درصد ما را نمی ۱5چرا یارانه  -۱2

ای که اتفاق افتاد هم هزار تن اش خالی و بال استفاده است. واردات بی رویه 522االن ظرفیت ما حدود  -۱۲

 اند که فقط نابود نشوند. تاثیر نبود. خیلی از واحدهای ما با حداقل توان در حال تولیدبی

۱۱-  

 کنند.داقل ظرفیت تولید و با حداقل سود کار میواحدهای ما دارند در ح -۱3

خواهند قیمت را کنند؟ اصول این است که هر وقت میشرکت ها در قیمت گذاری متعهدانه عمل می -۱4

 افتد.ثبت کنند، اما معموال به خاطر همان بحث استیصال، این کار کمتر اتفاق می ۲۱4باال ببرند در سامانه 

درصد از خرده فروش سود بگیرد. حال خرده فروش راغب نیست  ۲5روش ما را مقید کردند که عمده ف -۱5

 درصد سود دارد. 52درصد بیاید جنس را از ما بخرد، چون مشابه خارجی برای او  ۲5که با 

باید با تعرفه بر واردات، مشوق صادراتی، رشد و تعالی سیستم، تامین مواد اولیه و کنترل قاچاق، از تولید  -۱6

 داخل حمایت کنند.
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 اد.اخالقی در بازار رخ خواهد دمسائل غیرباید سعی کنیم در بازار جنگی اتفاق نیفتد و اال دیگر تمامی  -۱7

خواهیم و به صورت ما طرفین را می ساز و کار رفع اتفاقات غیر اخالقی در صنف شما چگونه است؟ -۱8

ر کنیم. اگمسئله را حل میکنیم. ما با صلح و صفا و مذاکره مسالمت آمیز خودمان آن را حل و فصل می

کنیم. خواهد و ما هم نظرمان را اعالم میافتد و در آخر قوه قضائیه از ما نظر مینشد شکایت اتفاق می

 کامال وابسته به این است که خود طرفین تا کجا بخواهند پیش بروند.

 ی ما حفظ منافع مشروع صنعت است.وظیفه -۱9

مثال: ما یك کاالیی تولید کردیم که در خارج  یکسان است. جور ونوعا اختالفات بین صنایع ما یك -32

خیلی خواهان داشت. بعد از یك مدت در بازارهای خارجی مشاهده کردیم که چند کشور خارجی دیگر 

یجه تفکر به این نتکنند و کاالشان کامال شبیه کاالی ماست. پس از کمی هم دارند برند ما را تولید می

م، زیرا ما هنوز آنقدر قوی نشده بودیم که نیاز کل بازار را پاسخ بدهیم . آن ها رسیدیم که شکایت نکنی

کردند. ما به این نتیجه رسیدیم که پس از اینکه کامال قوی داشتند با این کارشان برند ما را تقویت می

 گویی کل بازار را داشتیم، اقدام به شکایت از آن ها بکنیم.شده و توانایی جواب

ی تقلید از برند هم دیگر های ما به وسیلهاختالفات نوعا بر سر برند است. اگر کارخانه در صنف ما -3۲

بخواهند منافع یکدیگر را زیر پا بگذارند، و آنگاه طرف شاکی بیاید و این را به ما اعالم بکند، ما دو 

 خواهیم تا قضیه را حل و فصل کنیم.طرف را می

 ونی قابل پیگیری است.تعریف ما از منافع مشروع، مسائل قان -3۱

های ما هم در گمرک مشکل داشته باشند، در صورت مشروع بودن حقوقشان، ما با گمرک اگر کارخانه -33

 کنیم.ارتباط برقرار کرده و سعی بر رفع مشکل می
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 1مصاحبه 

اده زیاد العکنم که دولت ما با ایجاد قوانین فوقمن اصال سیستم مالی بین تجار را قبول ندارم. من فکر می -۲

سعی کرد که از انحرافات مالی جلوگیری کند ولی تا امروز نه تنها جواب مثبت نگرفته بلکه روز به روز 

 همه چیز بدتر شده است.

العاده العاده کم دچار مشکالت فوقچه بسا تجار خوش نام بعضی مواقع بخاطر گرفتن تسهیالت فوق -۱

کنند سال کم دسترسی به مبالغ بسیار زیاد پیدا میوو با سنتجربه های بیشوند. در همین حال آدمزیاد می

 که پشت سر آن هم یك مسئول بانکی است و این کار با او هماهنگ شده است.

امروز شما از بانك توسعه صادرات بپرسید که با این همه اعتبار ما، حاضر است چقدر به ما اعتبار بدهد؟  -3

 کند؟ما کمك می چقدر االن صندوق توسعه صادرات دارد به

ها تسهیالت بگیرم و پس کشد که بخواهم از بانكامروز برای من سرشناس حداقل یك ماه طول می -4

 بدهم.

شان در راستای اهداف تولید نیست. مضاف بر آن رانت و پارتی االن خیلی تجار ما االن هدف گیری  -5

 کند.دارد بازار را اذیت می

درصد است.  ۱۱تسهیالت کم بشود اما االن نرخ تسهیالت صادراتی نرخ قرار بود از زمان آقای خاتمی  -6

ای دارد. من االن در کار خودم این برنامه را پایه های سادهاصالح این امور هم خیلی سخت نیست و راه

ام که به جای اینکه حجم کارهای خود را باال برده و تمام کارهایم را خودم مستقیم انجام بدهم قرار داده

ام و کارهای مختلف خود را بر اساس تخصص به شدت شلوغ بشود، جمع همکارانم را باال برده و سرم

 بینم.ام گذشتم اما االن دارم فایده آن را میها سپرده ام. در ابتدا از بخشی از منافعها به آنآن

 ما باید یك مقدار قوانین خود را منعطف بکنیم و به مدیران میانی اختیار بدهیم. -7

های واقعی کردند و بعد متناسب با فعالیتهای یك رئیس بانك نگاه میاز انقالب به مجموع فعالیت قبل -8

شد ای و اخالقی آن زمان ندارم اما خود این کار باعث میشد. کاری به معیارهای حرفهاو از او تقدیر می

ه ن هم دقیقا کار به همین اندازهای خود باشند. در مورد مشتریاکه افراد و ریئس بانك دائم مراقب فعالیت

 ساده است.

رات ها سود سرشار این صادشد؛ اما زمانی که واسطهقبال کاال بدون واسطه از تولیدکننده به ما فروخته می -9

ها را دیدند به این فکر افتادند که بیایند از تولیدکننده کاال را بخرند و بعد به ما بفروشند. در این بین قیمت

داد. ما خودمان آمدیم وارد کار رفت و دیگر قابلیت رقابت صادراتی خود را از دست مییبسیار باال م
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کردیم. در این بین البته شدیم و خودمان از تولیدکنندگان کاالها را به صورت مستقیم جمع آوری می

 کلی هم ضرر کردیم.

ب ی بدهند و ممالکی عقها پاسخ منفها پاسخ مثبت و به بدیکنند که به خوبیممالکی پیشرفت می -۲2

 مانند که برعکس آن رفتار کنند.می

ها باعث لطمه های عجیب و غریب دادند. اینها به افراد مختلف رانتاز طرفی دیگر آمدند در این سال -۲۲

 زدن به سیستم تولید شد.

 رود!شوند اما کار ما در هیچ جا پیش نمیهمه کس در همه جا جلوی پای من بلند می -۲۱

کنیم که قانون زیاد داشته باشیم برای کنترل اما نه قانون کارا داریم و نه کنترل. ما باید عی میما دائما س -۲3

 به مقدار زیادی به اصالت خودمان برگردیم.

سال پیش آخرین متد دنیا را در ۲2ای دارم. این کارخانه حدود در مورد تجارت داخل: من یك کارخانه -۲4

صنف ما وارد کشور ما کرد. شهرت و سرمایه گذاری زیاد در این کارخانه باعث شد که یك برندی در 

ه رگترین مشکلی کایران تولید بشود که از خروج مقدار زیادی از ارز از کشور جلوگیری کند. حال ما بز

ها تولید کنندگان ما برای تهیه مواد در داخل داریم روابط مالی بین زنجیره تولید است.  قبل از تحریم

درصد تورم داشت و وقتی کاال را وارد  32کردند چون کشور ما هر ساله اولیه خود اقدام به واردات می

ردند کبه شدت از صادراتشان حمایت می کردند سود آن بیشتر بود. از سمت دیگر کشورهای دیگرمی

ها مزیت رقابتی بود. اما بعد از واقعی شدن نرخ ارز وضعیت صنعت ما بهتر شد. اما که این کار برای آن

 تواتیم به سمت صادرات محصولب نهایی برویم. االن با توجه به حمایت نکردن از صادرات کشور ما نمی

 داد. به ما امکان برنامه ریزی در تولید را می LCاین داخلی چیز بسیار خوبی بود.  LCاین  -۲5

 کند. درصد از توانش کار نمی 42یا  32با بیش از ای االن متاسفانه در کشور ما هیچ کارخانه -۲6

ما در زمان آقای کربالیی در وزارت بازرگانی یك پیشنهادی دادیم و آن این بود که افراد اعتبار سنجی  -۲7

قره های طالیی، نشان معلوم بشود. برای افراد کارتها حد و اندازهجام بشود تا آدمبشوند. این کار باید ان

 شوند.زار کامال دسته بندی میاها در بای، برنزی، عادی و قرمز تهیه بشود. در این صورت آدم

 ه هنوز همدهیم در دنیا. البتای داشتیم اما کم کم داریم جایگاه خود را ازدست میما در دنیا جایگاه ویژه -۲8

 قابلیت رقابت با تمام دنیا را داریم. های خبرهبه خاطر داشتن آدم

شوند و ما های جدید وارد صنعتمان نمیهای الزم آدماز طرفی بخاطر عدم موجود شرایط و حمایت -۲9

 رویم.داریم عمال رو به اضمحالل می
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 مسائلی که باید در منشور دیده بشود: -۱2

 رستکاران و تنبیه اشد خالفکاران برویم.ما باید به سمت تشویق صحیح د -۲

ما یادمان باشد که این فرض است که باید مسائل را به صورت درست انجام بدهیم. مگر قرار است  -۱

آیند در تلوزیون از کسی که دادیم؟)این که میجز راه درست و کار درست کار دیگری را انجام می

کنند یعنی چی؟ خب وظیفه اش را ه تقدیر میچند میلیون پیدا کرده و بعد به صاحبش برگرداند

 انجام داده است، مگر قرار بود کار دیگری انجام بدهد؟(
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 4مصاحبه 

 کنیم؟نوعا در کدام حوزه ها به هم اعتماد نمی -۲

سازی ا بسترکند تکند کار ما را و مانع ایجاد مینبود ضابطه قانونی و نبود نظارت. دولت بیشتر تخریب می

کند، این دهد، عمل نمیهایی که به پیمانکاران و اطرافیانش میوقتی که خود دولت به قول  و کمك.

 کند.شود. دولت خیلی در این مباحث دخالت میافراد جامعه پراکنده میفرهنگ در بین تمامی

عمال  اند،کند. نهادهای فرهنگی چون کار خود را خوب انجام ندادهزمینه جرم را دولت دارد فراهم می -۱

 مسئول هستند.

 دهد.گیرد و نه کسی پول میدر بازار ایران رابطه کامال رابطه ربوی و حرام است. نه کسی پول می -3

 ی ما قیمتش متفاوت است، پس ما کال مشکل داریم.فروش نقدی و نسیه -4

صد مالیات در 42کنند و در این فضا هم دولت دارد از ما های ما بیشتر فعالیت نمیدرصد از کارخانه 42 -5

 گیرد.می

ریال پیش پرداخت بده و ما بقی را پس از دریافت کاال  xگویم بندم. می: من با یك نفر قرارداد می۲مثال

دهد. ما باید به او فردا کاالیش را تحویل بدهیم اما چون به من پرداخت کن. او پیش پرداخت را به ما می

ه دهیم، سپس او باید باقی مانده بعد کاالیش را به او میخواهیم با پول او کار بکنیم، الاقل یك هفتمی

 آورد کهپردازد. او بهانه میکند و پولمان را سر وقت نمیپول را به ما بدهد اما حاال او با پول ما کار می

کاال معیوب بوده و یا کیفیتش با کیفیت نمونه کاال برابر نیست و تا ما اثبات کنیم که مشکلی در کار نبوده 

 کشد.روز طول می ۱2و او باید پول را به ما بپردازد خودش 

 خورد که کاالیشکند و قسم میمان یك قطعه بخریم. فروشنده اصرار میخواهیم برای کارخانه: می۱مثال

 ماه هم کار نکرد و واقعا چینی بوده است. ۲بینیم که نهایتا کاال چینی نیست اما می

 های نامناسبایم و بدلی خود را تعطیل کردهسابقه و با ریشهاصلی و با : ما آمده ایم کارخانجات3مثال

دهد. بنز را تعطیل کرده و ایم که اصال جواب کار ما را نمیکیفیت را برای آن ها جایگزین کردهو بی

 ایم.سایپا را جایگزین آن کرده

 گو باشد.کس نیست که پاسخاز طرف دیگر هم هیچ -6

 شود.بین برود و اال تمام بنیادها نابود میرشوه باید کامال از  -7
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ما االن در فضای تجارتمان در چهارچوب قانونی نیستیم و در چهارچوب بده و بگیر هستیم. پیش  -8

ند. تواند بکدهیم. اگر جنس بد باشد خریدار هیچ کاری نمیگیریم و جنس را تحویل میپرداخت را می

 قوه قضائیه اصال فعال نیست.

 GEکشور چون تولید کنندگان و تجار برند دارند، تمام وابط و اتفاقات برایشان مهم است. در خارج از  -9

خودرو چون دولتی است و خود را آقا و صاحب کند اما ایرانخودروهای مشکل دارش را فراخوان می

 کند.داند این کار را نمیهمه چیز می

یر او هستند. چون او نفت دارد و انگار دارد به داند و بقیه همه  محتاج و سر به زدولت خود را آقا می -۲2

دهد. االن رابطه بین بخش خصوصی و دولتی یك طرفه است چون دولت خودش را آقا بقیه صدقه می

 داند.و برتر می

آییم کار را به صورت مستقیم به اجراکننده نهایی بدهیم. دالر است. ما نمی ۲2222پول انجام یك پروژه  -۲۲

چرخد، هر دهیم و هر چند دست که این پروژه بین افراد میا به دست دوم یا سوم میآییم این رما می

 7222شود رسد میکس یك مقدار از سود نهایی آن را بر میدارد و وقتی به دست اجراکننده نهایی می

ر است دال 3222دالر. و او باید این کار را با همین مبلغ انجام بدهد در حالی که سود این کار که همان 

ها از بین رفته و خورده شده است و این مجری نهایی مجبور است که از کیفیت کار کم توسط واسطه

 اند.کیفیت شدهکند تا بتواند کار را انجام بدهد. لذا پروژه ها بی

 کند.االن در بازار همه غارتگر شده اند و هر کس که بتواند دیگری را غارت می -۲۱

کنند، باید طوری تصمیم بگیرند که تجار و میم گیری و قانون گذاری میکسانی که دارند در کشور تص -۲3

 مردم را به خالف نندازند و در تقابل و جنگ با هم قرار نگیرند.

دالر در حالی که اصال  422ی تحریم االن کانتینرها شده دالر بود. گفتند به بهانه ۱22قبال هر کانتینر  -۲4

 ایران تاثیری نداشته است.ری اسالمی ها بر روی شرکت کشتیرانی جمهوتحریم

توانیم با بخش خصوصی تعامل کنیم چون مدیران دولتی اختیارات الزم را ندارند و ما خیلی خوب نمی -۲5

 سوزانند.در ضمن برای کار هم دل نمی

ینم و بکنم، سال به سال مدیر مالی و بازرگانی آن شرکت را نمیمن االن با شرکت خصوصی که کار می -۲6

دهم اما در قرارداد به شرکت دولتی اول باید حق حساب مدیر ای هم به آن ها نمیپول یا رشوههیچ 

 بازرگانی و مالی آن را بدهیم.
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ها به من داده و گفته باید تر دارم که دولت آنتا کارمند اضافه ۲3های خودم، من االن در یکی از شرکت -۲7

 کنند)کارمند بیمه و مالیات و دارایی و ...(ار هم نمیها را بدهم در حالی که حتی برای من کحقوق این

 کند. ت و به تعهداتش عمل نمیتمام صنف ما با یکی از شرکت های دولتی اختالف دارند چون دولتی اس -۲8

 آیتم هایی که به نظرم باید در منشور اخالقی بیاید: -۲9

 الف(تابع قانون بودن

 ب(صداقت داشتن

 پ(متعهد بودن به ایفای تعهدات

 ت(تقلب نکردن

 ث(تحمیل نکردن نکات مورد نظر بخش دولتی به بخش خصوصی

 ج(پرداخت طلب پیمانکاران

 چ(رسیدگی منصفانه دستگاه قضایی بین شرکت های دولتی و خصوصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01مصاحبه 

 .مهم استما باید در تولیدمان به شدت استانداردها را مد نظر بگیریم. تبعیت از استانداردها خیلی  -۲
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 باشد. تعاریف استاندارد برای تبعیت از منشور خیلی مهم است.  استانداردها هم باید واقعی -۱

 های نابجا نشود.استانداردها باید قابل اجرا باشد و در آن سختگیری -3

 االن بحث تفاوت بین کاالی سفارش داده شده با کاالی تحویل شده هم خیلی زیاد است. -4

 ی دولت باید متناسب با شرایط بازار باشد. قوانین و معیارهای تجار -5

ی در اخالقشود و ثانیا عادت به بدگرایانه عمل بکند اوال قوانین رعایت نمیاگر دولت در باال غیر واقع -6

 شود.بازار زیاد می

 ا عمل نشود.همقررات نداشتن و کم داشتن بهتر از این است که قوانین بسیار زیادی داشته باشیم اما به آن -7

های زیاد جلوگیری کنیم. دیکته کردن نظام ارزشی به جامعه باید از وضع قوانین زیاد و بایدها و نباید -8

 شود.اخالقی میباعث ایجاد بد

 مان را قوی بکنیم.سازیما باید مقررات زدایی و ساده انگاری بکینم و از طرف دیگر فرهنگ -9

ایم و مشکل تند هم هنوز به یك توافق نرسیدهما در بحث معامالت ربوی و ... که مسائل فقهی ما هس -۲2

 کنند.کدام عمل نمیشوند و نهایتا هم به هیچها در این اختالفات ما گیج میداریم. االن بازاری

 زدایی باشد.زدایی و انگارهمحور منشور اخالقی باید مقررات -۲۲

اه او به افالس رسید، اتاق پن اتاق باید مکانیزم رسیدگی به امور مفلسین را داشته باشد. هر کس واقعا -۲۱

ند. آوردگرفته و او را از این وضعیت در میها دور او را میشد بازاریباشد. قدیم وقتی کسی مفلس می

 های افالس دفاع از مفلس در برابر دولت و اداره مالیات و ... است.یکی از جنبه

 های اصلی باید در منشور دیده بشود.مکانیزم -۲3

 اید مرجع رسیدگی به مشکالت خاص تجار باشد.اتاق بازرگانی ب -۲4

 کارکردهای دستگاه ها و تجار باید دیده شده و هر کس در جای خودش مناسب عمل بکند. -۲5

 حمایت از تجار توسط یکدیگر باید در منشور دیده بشود.  -۲6

 ست.اشود. دروغ یك آیتم بسیار مهم اگر دروغگویی در بازار نباشد خیلی از مشکالت و مسائل حل می -۲7

 اعتقاد به کار هم در هر تجارتی مهم است. -۲8

 00مصاحبه 

گوید خود را شریك مال مردم بدانید. االن اوضاع فرق کرده است. آدم به یك ضرب المثل هست که می -۲

تواند اعتماد کند. کسب و کار صحیح آن است که آدم به مال مردم احترام اش هم نمیبرادر و همسایه
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مال او احترام بگذارد.)منظور اموال مردم است که االن دست ماست و ما هنوز بگذارد تا دیگری هم به 

 ایم(ایم و هنوز آن را تحویل ندادهپول آن را پرداخت نکرده ایم و یا جنسی را فروخته

کنیم واقعا به تعهد خود عمل کنیم. روزه پرداخت می ۲2با در تجارت امانتدار خوبی باشیم. اگر گفتیم  -۱

کنم. اما هرچه که روزه پرداخت می ۱2نیم پرداخت کنیم همان اول بگوییم که من این پول را توااگر نمی

دهند. االن هم اینگونه اشخاص گفتیم بر سر عهد خودمان بمانیم متاسفانه اشخاص تعهد نابجا زیاد می

نی. ضرر سفته خرید کتوانی از کسی با چك یا اند. سابق بر این سفته زیاد بود االن نمیدر بازار زیاد شده

 خورد. این اتفاقات به کسب و کار کلی می

 .برد است -کنی و هم دیگری. این یك بازی برداگر در بازار خوب رفتار کنی هم خودت خوب سود می -3

روزه بروی. خیلی این جو افتاده که اگر  ۲ساله را  ۲22االن جو موجود در بازار اینگونه است که راه  -4

شوی. خب مردم این را داری و چند روز بعد بفروشی، دو روزه پولدار میو نگهفالن چیز را بخری 

 آید که این چه بازاری است.شوند؛ بعد دادشان در میشوند و وارد این کارها میگیر میشنوند و جومی

اند. یعنی هم خریدار و در تجارت باید طرفین هردو حواسشان جمع باشد که با چه کسی معامله کرده -5

 م فروشنده باید قبل از معامله طرف مقابل را کامال بررسی کنند.ه

های ما دولتی است. ما از طریق دولت و وزارت صنعت و بانك مرکزی و در درجه بعدی هم گرفتاری -6

دانیم که امروز چه کاره ایم و فردا چه کاره. اصال شویم. نمیجاهای دیگر هر روز داریم تعیین تکلیف می

 دانیم.را نمیتکلیف خودمان 

بستیم و طبق قرار هر چند وقت یکبار کاالهامان هامان قراردادهای چند ساله میسابق بر این ما با مشتری -7

کردیم اما االن هیچ چیز قابل برنامه ریزی نیست و ما فقط فرستادیم و پولمان را دریافت میرا می

 قراردادهای روزانه داریم.

گیرد دهد و از او ریال میهای خود را به وارد کننده میآمده از فعالیتامروز صادر کننده، ارز به دست  -8

گوید که اگر ارز خود را از طریق بانك مرکزی تهیه شود. دولت میو در سیستم بانکی ارزی جابجا نمی

ا کند که به خاطر تحریم بودن، مچی هستید؛ اما به این توجه نمینکرده یا به فروش نرسانید، شما قاچاق

توانیم ارز خود را وارد بانك مرکزی کنیم و یا از او ارز دریافت کنیم. ما به بانك مرکزی و عمال نمی

وزارت اقتصاد و رئیس جمهور هم نامه زدیم و خواستار کار کارشناسی بر روی این موضوع شدیم اما 

 هستید. چیگویند شما قاچاقتا امروز کسی جواب ما را نداده است و فقط دارند به ما می
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یات گویند که شما بیایید االن مالصادر کنندگان باید از هرگونه مالیاتی معاف یاشند. اما در گمرک به ما می -9

گردانیم. اما عمال آن را به ماه بعد آن را به حساب شما باز می ۱بر ارزش افزوده را بدهید ما حداکثر تا 

کنیم و پولی به دهکار شدید ما از حساب شما کم میگویند که هر زمان شما از به ما بدهند و میما نمی

 کنند.ما پرداخت نمی

شود در آینده، اما دولت آقای االن کسی برای تولید دلگرم نیست و همه نشسته اند ببینند که چه می -۲2

. ما در هر رشته و صنفی یك مدیر ۱222را بکند  3622تواند معجزه کند و دالر روحانی هم که نمی

های آن کار سال با یك دولت و کارشناس 4هیم. مدیری که از جنس همان صنف باشد.ما خواخوب می

آییم مشکالت را حل کنیم آید، تا میها میها و فرآیندها و مشکالت کاری ما دست آنکنیم تا شیوهمی

از اول  روند و باز ما این سیر را ما بایدافراد میشود و تمامیو کار روی روال بیفتد دولت عوض می

 شروع کنیم. 

ان این ها کارشافتد. واسطهبیشترین گرفتاری مالی بین تجار در حوزه شخصی در حوزه مالی اتفاق می -۲۲

است که کار را به قرارداد برساند تا درصد را بردارند. اما این خریدار و فروشنده هستند که باید طرفین 

 کنند.مله میخود را بشناسند و دقت کنند که با چه کسی دارند معا

کنند. مثال آن ها زیاد اختالف پیدا میتجار داخلی بین خودشان خیلی کم اختالف دارند اما با خارجی -۲۱

کند که دهند و یا طرف خارجی به تعهدات خود عمل نمیجنسی را که باید به طرف خارجی بدهند نمی

را به صورت کدخدا منشی حل کنیم که این اختالف ما پس از اینکه مدارک دوطرف را دیدیم سعی می

 کنیم.کنیم که اگر امکان آن وجود نداشته باشد، به اتاق بازرگانی مراجعه می

کنیم. دالر ارسال می 8222االن ما به فالن کشور داریم کاال  تنی  کنند؟ بلهآیا بازار هم را هم خراب می -۲3

توانم دالر نمی 522بینم واقعا م میکندهد. من هر کار که میدالر می 7522آید آن را حاال دیگری می

پایین بیایم و تخفیف بدهم. اما کسی که آمده این کار را انجام بدهد با خودش گفته که من امسال را 

گیرم. های بعد سود آن را میکنم و در سالکنم و با این کار، طرف خارجی را مشتری خود میضرر می

ها جنس ارزان مانند و هر کس که به آنهیچ کس متعهد نمی ها اصال  اینگونه نیستند و بهاما خارجی

 کنند.تری بدهد، از او خرید می

هازیاد مشکل ساز نبود االن مشکالت زیادی وجود دارد. مثال قبال که اعتبار اسنادی بود، تبادل با خارجی -۲4

ر اساس آن قیمت با رسیم و بپرسد و ما به توافق میآید امروز قیمت کاال را از من میطرف خارجی می

کشد. در این بازه زمانی ماه طول می 3بندیم. تا این کاالی ما به دست او در اروپا برسد هم قرارداد می
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زنند و ما هم به خاطر های مختلف معامله را به هم میها با بهانهاگر قیمت کاال کاهش داشته باشد، آن

 توانیم بکنیم.تحریم بودن عمال هیچ کاری نمی

 کنند.ها خوب دارند از این بحث تحریم ما سوء استفاده مین خارجیاال

گوید که هیچ آرم و نشانی از ایران بر روی آن خواهد از ما خرید بکند به ما میخریدار واقعی که می -۲5

کند و نزنید تا بتوانیم از شما خرید کنیم و مشکل تحریم پیش نیاید؛ اما اداره استاندارد این را قبول نمی

توانیم ها ما نمیگوید حتما باید آرم ما بر روی اجناس باشد. خب در این حالت هم به خاطر تحریممی

 صادرات با مارک و نام ایران را انجام بدهیم.

 خواهید در منشور لحاظ بشود:نکاتی که می -۲6

 الف(به مال مردم احترام بگذارید.

 ب(صداقت
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 08مصاحبه 

 را خیلی مدنظر بگیریم.باید تجربه دیگران  -۲

ایم یا قانون نبوده است و یا قانون بوده اما واضح و روشن نبوده است. اگر کار ما هرجا آسیب دیده -۱

سال  52اخالقی بکنم. اگر بخواهی در یك صنعت برای توانم بیقانونی باشد دیگر من به هیچ وجه نمی

 ام بمانی.خواهی خوشنکنی این است که میبمانی اولین کاری که می

های ها، دستورالعملها، آیین نامههای ناپایدار دولت است. نرخآورد سیاستآنچه که به ما فشار می -3

 شود.صادرات و واردات و ... ساعت به ساعت عوض می

های دولتی و ... باعث عدم انجام تعهدات من  روم که از امارات کاال بیاورم، سیاستمثال: من تاجر می

 اخالقی.شود بیشود که این خودش میرات مینسبت به اما

ل ها هم اخالقی عمدولت باید به فاکتورهایی که در کار ما دخیل است متعهد باشد. باید در این فضا آن -4

 کنند تا من هم بتوانم با دیگرانی که روابط تجاری دارم اخالقی عمل کنم.

 های دولتی به بخش خصوصی است.غالب مشکل ما تحمیل سیاست -5

قسمت بعدی مشکل ساز برای ما، کمبود قانون است. ما وقتی از تجارت قدیم و سنتی به تجارت جدید  -6

 LCآمدیم قوانینمان درست و همگام با ما پیش نیامد. مثال در بحث انتقال پول، سیستم تجارت مرسوم، 

 ایم.و ... عقب مانده

 ده:نداریم و باید برویم با پول نقد به کشور فروشن LCوقتی ما  -7

 ناوارد و ناشی است.قدیمی ها به ما یك آدمی دید آن -۲

کنند. ها معامله کنم زیرا بقیه افراد به من اعتماد نمیآن 3توانم با تاجر درجه تازه بعد این قضیه من می -۱

باید به او کلی آوانس بدهم و منت او را بکشم و اگر فردا هم او به هر یك از تعهدات خود عمل 

 توانم بکنم.ندارم عمال هیچ کاری نمی LCنکرد، چون 

باز کند، ما به او گفتیم که بیا بندر  LCتوانست برای ما مثال: من با یك هندی قرارداد بستم. او چون نمی

عباس کاالیت را تحویل بگیر و بعد پول ما را بده. ما با کلی هزینه و زحمت کاال را به بندر عباس برده 

ن را آماده صادرات کردیم؛ اما چون قیمت کاال در این مدت کاهش یافته و کلی پول گمرکی دادیم و آ

بود آن فرد هندی به تعهداتش عمل نکرد و جنس را از ما نگرفت و کلی هزینه به ما تحمیل شد و به 

 من هم عمال نتوانستم کاری بکنم. LCخاطر نداشتن 
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داد. اما آمد و پولش را میروز باید می ۱5مثال: من االن یك مشتری معتبر از سیرجان دارم. االن سر 

تواند به تعهداتش عمل بکند لذا او هم باالجبار اخالقی او هم ناخواسته نمیبخاطر فضای جمعی بی

 کند.غیراخالقی عمل می

 کسب و کار باعث شده است که باالجبار افراد غیراخالقی رفتار کنند.فضای جمعی و عمومی -8

 ا به خاطر فشارهای وارد آمده از بیرون است که دست خود افراد نیست.هدرصد بی اخالقی 92باالی  -9

 االن تغییرات شدید موجود)در همه چیز( به شدت به ما ضربه زده است: -۲2

های حمل را بر عهده ماهه بسته ایم و هزینه 6تغییرات شدید در قیمت حمل و نقل: ما قرارداد  -۲

افزایش یافته است که باعث شده نتوانیم به تعهدات خود درصد  92های حمل گرفته ایم. حااال هزینه

 شود بی اخالقی.عمل کنیم که این می

 تغییرات شدید در قیمت مواد اولیه. -۱

 تورم به شدت بی اخالقی را زیاد کرده است. -۲۲

 نوعا مشکالت در چه حوزه ای است؟ -۲۱

ها باال برود زینهگیرد واگر همیبیشتر مشکالت بعد مالی دارد تا کیفیت. البته کیفیت هم تحت تاثیر قرار 

روند اما به خاطر پابرجا بودن خود و برندشان خیلی سراغ این کار افراد سراغ کم کردن کیفیت می

 کند.رودند. کما اینکه استاندارد هم بر ما نظارت مینمی

ی خیلعدم ثبات قوانین دولت در یك بازه قابل توجه برای سرمایه گذاری باعث شده است که مردم  -۲3

 اعتماد نکنند و سرمایه گذاری ای هم اتفاق نیفتد.

های انرژی و خیلی مواد اولیه چندین برابر شد. البته درصد یارانه بدهند. قیمت حامل ۱5قرار بود به ما  -۲4

دهند ما بر روی آن حساب کردیم. بعد از چند وقت به ما گفتند به ما قول دادند که این درصد را به ما می

دهیم. ما هم مجبور شدیم که یا در کیفیت و یا در قیمت بی اخالقی کنیم و یا نهایتا تان را نمیکه یارانه

 برشکست بشویم.

 گذاشت و باعث ایجادها را مناسب نمیقیمت گذاری هم با کمیته حمایت از مصرف کننده بود که قیمت -۲5

 شد.فضای بی اخالقی می

 شد که ما یکی از کارهای زیر را انجام بدهیم:یی بسیار کوتاه باعث متورم زیاد در یك بازه -۲6

 تولید نکنیم -۲

 کیفیت کاال را پایین بیاوریم -۱
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 قیمت کاال را باال ببریم -3

شود اصال بار قیمت گذاری کنی که این باعث می 4از طرفی دیگر در یك سال شما مجبور هستی که  -۲7

 نتوانی روی کارهای بزرگ و قراردادهای بلند مدت فکر کنی.

شود ما مجبوریم به شدت با کینم. وقتی وفور یك کاال میم مطابق و همگام با بازار حرکت میما داری -۲8

هم رقابت کنیم. اما چون در فضای جهانی هم در حال رقابت هستیم مجبوریم که همه چیز را به طور 

 ای رعایت کنیم.منصفانه
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 05مصاحبه 

شود. اخالق پزشکی چون در ارتباط با سالمت مردم بود خیلی زود االن اخالق دارد در دنیا تدریس می -۲

جا افتاد اما در مهندسی و علوم انسانی خیلی طول کشیده است. بیشتر قراردادها اجتماعی و اخالقی 

 داریم تا اصول اخالقی. 

ندسی، پزشکی و یا علوم انسانی تدریس درس اصول اخالقی باید در تمام دروس دانشگاهی اعم از مه -۱

 شود.

 مبانی اخالقی باید تدوین و تدریس شود و الزامات آن درآورده شود. -3

ست گیری نیگیری است اما مباحث کیفی آن قابل اندازهتجارت و کسب و کار قابل اندازهمباحث کمی  -4

 و احساسی است. در این موارد باید کامال اخالقی عمل بشود.

 گذاری نیست. باحث اخالقی به علت کیفی بودن قابل سنجش و اندازه گیری و قانونخیلی از م -5

یك تشعشی دارد و یك صوتی. این تشعشع است که تاثیر دارد و نه صوت آن. لذا افراد باید هر کالمی  -6

هاشان عمل بکنند تا تاثیر بگذارد. مثال: خورما خودن خود حضرت محمد و توصیه نکردن به به حرف

دن آن. در منشور هم همینطور است. اینکه بگوییم تاجر کم فروش در جهنم است و بعد حرفمان با خور

 برد.عمالن نخواند این کاری را به پیش نمی

 کل ماجرایی که یك انسان درست رفتار کند این است: گفتار نیك، پندار نیك، کردار نیك -7

 کرده ایم.ها را رعایت بکنیم بر روی خط صفر حرکت تازه اگر این -8

 ی صفر باال آمده و بر روی خط صفر برسیم، آنگاه شروع به فکر جدید بکنیم.ما اول باید از زیر نقطه -9

 تاجر باید هر لحظه این را بداند که جایگاهش در مقابل افراد، مشتری، بازار، جامعه و دولت چیست؟ -۲2

م اگر من کلی پول جمع بکنم  بگویدر مباحث اخالقی این باید فهم بشود که ما همه در یك قایق هستیم.  -۲۲

شود، خب او هم باید فردا در همین جامعه زندگی کند و ها خوب میام با این بی اخالقیآینده بچه

 شود.بیچاره می

شود اما بخش دیگر آن ارزشی است که با این یك بخش مباحث اخالقی آموزش است که با آن حل می -۲۱

 اعتقادی است. شود و کامال ارزشی وها درست نمیحرف

هایی در بازار شده است انی باعث ایجاد بی اخالقینحساب و کتاب و درآمدهای آن چهای بیاالن ثروت -۲3

 که کم کم وارد فضای جامعه هم شده است.
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شود به خاطر این است که مباحث اخالقی کمتر اینکه روز به روز حال بازار و جامعه ما دارد بدتر می -۲4

 و ... که تغییری نکرده است.شده است و اال قوانین 

ها عادت کرده و برایمان عادی شده است که این خیلی خطرناک است. فضای بازار ما االن به بی اخالقی -۲5

 ها را حس نکرده ایم.جای خوب و بد برای ما عوض شده است و ما این

ی او صنف و معامله االن اینقدر فضای ناامیدی در بازار زیاد است که هر کسی قبل از ورود به هر کار  -۲6

 داند که محکوم به شکست است و این برای بازار خیلی بد است.می

دهیم و اگر هم انتقال بدهیم هامان از نظر اخالقی و اصول کسب و کار یاد نمیما در بازار چیزی به جوان -۲7

 ای ندارد.کنیم و باور نداریم هرچقدر هم که بگوییم فایدهچون خودمان به آن عمل نمی

ود یك شروی( اما کمیت اینطور نیست در بازار نمییفیت تابع زمان است)یك شبه ره صد ساله را میک -۲8

 آوری.شبه صد میلیارد به دست می

 شود که اوشود فقط برویم آموزش را از پایه شروع کنیم. باالخره این بچه که در خال بزرگ نمینمی -۲9

 شود.بازار هم خراب می شود. خبدارد در همین محیط شکل گرفته و بزرگ می

باید گویندگان اخالق خودشان اخالق را رعایت کنند. یعنی نقطه تاریکی در عملشان نباشد. یا الاقل این  -۱2

 افراد به عنوان پیشرو و سردمدار قضیه نباشند. 

 قبح مباحث اخالقی در جامعه ما االن از بین رفته است. -۱۲

 نابودی است. بدانیم که همه در هر جایگاه و بازار در معرض -۱۱

 اعتماد خوب است در بازار اما شما باید قراردادهایت را محکم و سفت ببندی. -۱3

های اخالقی خوب کار نکرده ایم. در ضمن نباید چرخ هم ابداع کنیم . از داشته ما در مباحث کمی -۱4

 دیگران استفاده کامل بکنیم.

 کنیم.ما منابع عالی و فراوانیم داریم، فقط باید روی باورها کار ب -۱5
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 01مصاحبه 

ای دو بعد دارد، یکی افرادی که پایبند به مسائل اخالقی هستند و به آن معتقدند که روابط خود هر جامعه -۲

ال کاری ها اصاین حرفاین مسائل را قبول نداشته و به کنند؛ دیگری افرادی که را متاسب با آن تنظیم می

 ندارند.

داند که هر کاری معاد داشت، اعتقاد به معاد خودش بارور است، زیرا می اگر کسی مؤمن بود و اعتقاد به -۱

های خود را بر مبنای رضای شود لذا تمام فعالیتکند در پیشگاه خداست و یك روزی مجسم میکه می

 دهد و نیاز به چیز دیگر هم ندارد.الهی انجام می

ای داریم در فضای کسب و کار و همه هرسد که در مجموع احادیث کامل و حساب شدما هم به نظر می -3

توان محدود در همین افراد دید. همه چیز کامال مشخص شده است. اما یادمان باشد که جامعه را نمی

 از قبیل باشخصیت، مذهبی، آدم بد و... هم وجود دارد.جور آدمی

ا قوانین و منشور ای سودجویی است. باالخره هر کار کنید فضا هم همین است، لذدر تجارت مبنا مبن -4

توان مردم را از این دو را در کنار هم ببیند و بچیند. با اسالم و جوانمردی نمی اخالقی کشور هم باید

 سودجویی جدا کرد.

جزء عبادت در روزی حالل است. خب پس  9گوید که های مسلمان هستند، میدر بخش اول که آدم -5

کند. آن پایبند باشد قطعا به حقوق دیگران تجاوز نمیاین بسیار سخت است. اگر کسی به قطعا رعایت 

 گوید که میدان جنگ راحت تر از فضای کسب و کار است.اسالم می

کند از طرف خدا آمده است، سفیر از طرف این باشد که مشتری که به تو مراجعه میباید دید افراد  -6

 کنی؟این را بدانی با او چطور رفتار میخداست. شما وقتی 

عنی این ی در احادیث داریم که شایسته است که اگر کسی جنس را برگرداند شما پس بگیری؛ خبما  -7

فرصت  این یكچی؟ یعنی مشتری برای تو یك طعمه نبوده و تو هدفت کاله گذاشتن سر او نبوده است. 

 برای انجام وظیفه به عنوان عبادت بوده است.

شود. خیلی از مسائل هست که اگر االن دقت صحیح می اگر نظام اخالقی درست باشد نظام اقتصادی هم -8

 گویند که فقط کاالی مصرفی تولید کن که بعد ازکنیم در دنیا با فضای ما متفاوت است. االن در دنیا می

 چند وقت هم افراد مجبور به تعویض آن باشند. حال اگر شما کاالی بادوام تولید کنید: 

 اید.های جامعه پایین تر میهزینه -۲

 افتدصرفه جویی برای جامعه اتفاق می -۱
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 شود.باعث عدم وابستگی جامعه به دیگران می -3

کنی باید تقویت مسلمانان و اسالم را بکند.کاالهای شما این توصیه هست که کاالیی که تهیه میمعموال  -9

خرید  سالمیاینکه الاقل غیر مسلمانان را تقویت نکند. از کشورهای ایا باید ساخت مسلمانان باشد و یا

 این نکته توجه بکنند.کنید تا قدرت و قوت مسلمانان بیشتر بشود. هر دو طرف هم باید به

این است که کاال از نظر کیفیت هم باید طوری باشد که مردم به سراغ این جا مهمبحث دیگری که در -۲2

نند. خوب گانگان رقابت کاین جا تولید کنندگان باید با کیفیت عالی در قیمت هم با بیبیگانگان نروند.

کار را انجام دادن در اسالم خیلی اهمیت داده شده است. مثال: قبر درست کردن پیامبر که به اصحاب 

 فرمودند کار شما باید محکم و عالی و خوش قیمت باشد.

ستند.  ه رسد بلکه تنها به فکر قبضه و چپاول دنیااین کاال به چه کسی می کنند کهاالن بیگانگان نگاه نمی -۲۲

 ها را در نظر داشته باشیم.اینما باید همه 

مسلمان باید فردی فکر نکند بلکه منافع خودش را در راستای منافع جمع و اجتماع ببیند. در قوانین هم  -۲۱

 شود.ابتدا قوانین اجتماع دیده می

 هم باید توسط همه بارور و اجرا بشود. قوانین اخالقی اسالمی -۲3

قیمت درآمد داشتن محیط زیست را آلوده بکند؛ حال چه محیط زیست انسانی و یك مسلمان نباید به  -۲4

 چه حیوانی.

شود. نمونه آن منشوری است که حضرت ها را در اسالم ببینیم همه چیز درست میما اگر همه ریشه -۲5

 امیر)ع( به مالك اشتر دادند.

ی دنیا داریم. مردم توقع دارند که هاتوقع بیشتری از دیگر کشورها و نظام ما در نظام جمهوری اسالمی -۲6

 حکام و دولت مردان به سمتی بروند که حتی مردم بی اخالق هم به سمت اخالقی شدن پیش بروند.

بینیم که رقبت خود مسئولین هم به استفاده از خودروهای خارجی است که مثال در بحث خودرو می

. االن چه کسی دارد بیگانگان را تقویت فرستدامکانات و ارز کشور را به سمت کشورهای بیگانه می

 کند. مساله اقتصادی االن برای آنها خیلی مهم است.می

یره کامل این زنج های تولیدی ما هم کاالی با کیفیت و باقیمت مناسب ارائه بدهند تاالبته باید کارخانه

 بشود.

 شد.وارد بازار مصرف نمیرفت که هیچ کدام از کاالهای ناقص تولید و نظام ما باید به سمتی می -۲7
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کنند. چه تولید کننده و چه خریدار. خریدار که فروشی همه دارند ضرر میشما وقتی کاالی بنجل می -۲8

کند چون همین فرد تولید کننده در یك چیز تولید کننده است معلوم است اما تولید کننده هم ضرر می

کنند کار تبدیل به فرهنگ بشود آنگاه همه ضرر میاین اما در هزاران نیاز دیگر مصرف کننده است که اگر

 چون همه افراد مصرف کننده هم هستند.

شود اصال نگذاریم که در کشور وارد بشود نه ایجاد معضل در جامعه میما باید یك کاالیی را که باعث -۲9

د جلوی فساد ا بایاین کاال به راحتی وارد کشور بشود و بعد به تاجر بگوییم که تو نفروش. از ابتداینکه 

 را گرفت.

پسندی برای دیگری هم بپسند و هرچه را که برای خودت می "گویداین سفارشی که میاگر انسان به -۱2

بفهمد و به ان عمل بکند دیگر ما در  "پسندی برای دیگری هم نپسندهرچه را که برای دیگری نمی

 ها شاه کلید است.اینحوزه اخالق هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

شود را دیگر کشورها برای خودشان هایی که در کشورها میها و جنگاین آدم کشیمثال: امروز 

 پسندند اما برای دیگران چرا.نمی

توانیم اسالم را میما با وحدت گرایی و اخالق مداری بین خودمان در کشور و بین کشورهای اسالمی -۱۲

 شود.حل میاین اتفاق بیفتد تمام مشکالت ما حاکم کنیم . اگر

ای با چهارچوب قراردادها تنظیم بشود. باید حتما در تمام در اسالم باید هر گونه داد و ستد و معامله -۱۱

ضوع این موآیه قرآن راجع به معامالتمان قرارداد نوشته بشود و باید شهود هم حاضر باشند. بزرگترین

 است. فواید آن:

عامالت با قراردادهای حساب شده و از پیش تعیین این همه شلوغ است. اگر ماالن دادگستری ما  -۲

رسد اینکه کار به دادگاه بشده باشد و در آن شهود هم حاضر باشند، اگر اختالفی پیش بیاید قبل از 

 این نکته کامال پای کار بیاید. خیلی از اختالفاتشود. نظام حتما باید برای اجرایی شدن قضیه حل می

 م وجود قرارداد و یا مبهم بودن قرارداد است.االن در بازار به خاطر عد

مه این صورت دیگر هما باید خودمان قرادادهای تیپ تنظیم کنیم و همه چیز ثبت و ضبط بشود، در

 کند.شود و قاضی به راحتی رسیدگی میچیز سریعا انجام می

 راستگویی و جلوگیری از دروغگویی در بازار اثرات مثبت بسیار زیادی را دارد. -۱
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االن مساله ی وعده و خلف وعده خیلی برای ما مهم است. به تعهداب باید پایبند بود. وعده و تعهد  -3

ایم، زیرا همه به صورت زنجیره وار به هم وصل را اگر انجام ندهیم به نظام کلی کشور ضربه زذد

 شوند.این صورت همه چیز به هم خواهد ریخت و همه به هم بدبین میهستند و در

آورد. اید با کیفیت باشد و سپس به فکر سود و زیان باشیم. کیفیت خودش سود چندبراری میکاال ب -4

 شود.اگر به جای سود زیاد اطمینان برای مشتری حاصل کنیم سودمان بیشتر می

این کار  نباید از جهل مشتری نسبت به کاال سوء استفاده کرد و سر او کاله گذاشت زیرا نهایتا ضرر -5

 گردد.د جامعه برمیبه تمام افرا

آید. اگر جامعه در بازار درست عمل بکند و از کاالهای خودش در یك نظام به دنبال فقر کفر هم می -6

 شود.مصرف بکند ضمن تقویت مسلمانان جلوگیری از فقر و نهایتا کفر هم در جامعه می

خیلی از فسادهای دیگر این کار  ایجاد اشتغال بکنیم. ما باید بتوانیم در بازار و تجارت خودمان -7

 برد. موجود در بازار را هم از بین می

یادمان باشد که نظام اخالق مدار تمام خیرات را به دنبال دارد و نظام شر مدار همه چیز را نابود  -8

کند. دولت باید کارها را به صورت واقعی به مردم بسپارد و نه به صورت شعارگونه. اگر دولت می

به مردم بسپارد و در سپردن کارها ضوابطی حاکم باشد که دیگر رانت و یا  واقعا تمام کارها را

شود و مردم وارد این صورت تمام استعدادهای همه ی افراد شکوفا میانحصار از بین برود، در

 این خیلی اتفاق مبارکی است.شوند که فضای رقابتی می

د. کنفضای جامعه را کامال تنظیم میاین رقابتی است که برای فروشنده و خریدار مزیت دارد و  -9

وار كها اتوماتیاینیابد که همه این صورت قیمت کاهش و کیفیت و احترام با مشتری افزایش میدر

این موارد را  گیرد؛ دقیقا فضای انحصار عکس تمامشود . همه چیز در جای خود قرار میانجام می

 آورد.به وجود می

ست گذاری کالن را در بازار انجام بدهد. تنظیم بازار یك ابزار دست دولت فقط باید نظارت و سیا -۲2

این است که دولت هم باید رعایت تولید کننده را بکند و هم مصرف این حرف ها است. معنی دولت

 اینکه بیاید دخالت بکند.کننده را. نه 

دارد و ید کننده صرفه ناگر در بازار عرضه یك چیز بیش از تقاضای آن باشد، دیگر تولید برای تول

کند. پس دولت باید تسهیالت کامل را برای صادر کردن کاالهای مازاد بر مصرف بگذارد او ضرر می

 تا تولیدکننده هم ضررنکند و مازاد تولید به سمت صادرات برودتا بی اخالقی بوجود نیاید.
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دولت باید برای جلوگیری از این جا با کمبود مواجه هستیم و اگر عرضه کمتر از تقاضا باشد در

 سوء استفاده افراد، با واردات تقاضای مازاد بازار را جواب بدهد.

 ها را به سمت اخالق کشاند.توان آناگر افراد در بازار و جامعه حداقل معاششان را داشته باشند می -۲۲

امام پول را گرفت  امام صادق)ع( روزی به یکی از یاران خود پولی را دادند تا با آن تجارت کند. یار -۲۱

این کاال در آن جا کمیاب بود، آن را به دو برابر قیمت  و کاالیی خرید و به شهری دیگر برد و چون

فروخت. پس از بازگشت هم به امام دو برابر مقدار مورد انتظار سود داد. امام وقتی جریان را متوجه 

 این کار را کرده است. د که چراشدند مقدار اضافی آن پول را نپذیرفتند و با او دعوا کردن

 امام جواد)ع(: صفات مومن: -۲3

 توفیق من اهلل -۲

 این را تقویت کنیم که مردم کاریاین باید در فضای بازار ما بیدار شود و ما بایدواعظ من نفسه: -۱

 پسندند برای دیگران هم بپسندند و بالعکس.را که برای خودشان می

 قبول من من ینصوا -3

فرماید که اگر رفتی مالیات گوسفندان را بگیری، حضرت امیر به کارگزاران خود میدر گرفتن مالیات  -۲4

ها را برندار که ریشه ی کاری آن فرد نابود شود بلکه میوه را ببر تا باز سال آینده آن چاق و چله

 بتواند پر بارتر شده و به تو مالیات بدهد.

ه ی تولید کنندگان و تجار کشور مالیات گزفته االن در بحث و نوع مالیات گرفتن کشور، دارد از ریش -۲5

این صورت به ضرر خود کشور است زیرا دیگری همه نابود شده  شود و نه از میوه ی آن، که درمی

 ماند.و برای سال بعد چیزی نمی

هایی که باید حقوق را به دولت بدهند ها باید خشکانده شود. چون آنرشوه در دولت و سازمان -۲6

 آورد.پیش میاین نارضایتی عمومیدهند وهایی که نباید بدهند میآندهند و نمی

 توجه به نیروی انسانی برای تبدیل کردن امکانات بالقوه به بالفعل. -۲7

 هایی را برای شکوفایی نسل جوان خود به صورت خیریه به وجود بیاوریم.ما باید کارگاه -۲8
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 05مصاحبه 

شود. یا پیگیری کنیم با نام امنیت شغلی و اجتماعی از آن یاد میاصوال اگر بخواهیم این بحث را در دن -۲

در دنیا لزوما قوانین بهتر یا پررنگ تری نسبت به کشور ما وجود ندارد اما نکته این جاست که قوانین 

شود. االن به خاطر اینکه تمام موارد قانونی تجارت در قوانین در آن جا پررنگ تر و بهتر اجرا می

 کنند. یا دیده شده است، تاجرانشان با خیال راحت و آسوده دارند تجارت میکشورهای دن

های برگشتی است. ما باید بایك سیستم و نظام کامال ما االن بیشترین مشکلی که داریم، مشکل چك -۱

درست و هوشمند، اعتبار افراد را معلوم و بگوییم که حد اعتباری هر کس چقدر است. سپس این فرد 

 اسب با این اعتبارش در بازار کار بکند و دیگر این مشکالت بوجود نیاید.بتواند متن

 ها واردتوانست به این راحتیخواست وارد بازار شود نمیرسید و دلش میقبال هر کسی که از راه می -3

داشت و در ابتدای کار کالس مکاسب را در بازار و زیر دست های را میبازار شود. باید یکسری ویژگی

 گذراند.های خداترس دیندار بازار میی آدمیکسر

ی پدرم کار بکنم، پدرم به من گفت که مزد خواستم در بازار در حجرهمثال: من در اولین تابستانی که می

دهم اما تو در اول کار به مسجد شاه برو و مکاسب را زیر دست آقای مجتهدی یاد بگیر و من تو را می

 گیرد.اش میام بگویم خندهن این را به بچهاین کار را کردم. اما االن م

اتان راحت بود و نسبت به خرید از خیابان و یا جاهای خواستید در بازار خرید کنید خیاشما وقتی می -4

ا دین های با اخالق و بدیگر، اطمینان بیشتری داشتید؛ چون مطمئن بودید کسانی که در بازار هستند آدم

 اعتماد اند. و مقیدی هستند که کامال قابل

ها در کند اما امروز ایندر کشورهای بودا و الییك مانند تایلند و ... کسی به حق کس دیگر تعرضی نمی -5

 ما، چالش شده است.کشور اسالمی

های زورگویی و عدم وفا به عهد و عدم رعایت قانون و ... از بازار ما به اجتماع و متاسفانه این اخالق -6

 ه است.خانواده ما هم کشیده شد

ها در کشورهای دیگر آمده اند اصول ما را گرفته اند و قوانین خودشان را نوشته اند اما ما خودمان از آن -7

 ها را تبدیل به کد رفتاری کنیم.اخالق و رفتارمان نتوانسته ایم استفاده کنیم و آن

 شود.تدوین میمنشور اخالقی کسب و کار امروز در دنیا بر اساس قوانین حاکم بر آن جامعه  -8
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بانك، تاجر، واسطه و ... هر کس باید در یك نظام معین جایگاه خودش را بداند. در سیستم اقتصادی و  -9

دانند که چگونه باید با هم در ارتباط باشند، لذا شهروندان و تجاری ما در جایگاه خودشان نیستند و نمی

 تجار دائم با خودشان و یکدیگر در چالش هستند.

گیرند در بازار پول می 6یا  5ین که شما کاال در مدت به صورت چند ماهه بخرید، از شما صدی بسته به ا -۲2

گیرد آورد. دیر کردی هم که بانك از شما میکه این عین رباست و هیچ کس هم به روی خودش نمی

 دقیقا اینگونه است.

ه به ما برگرداند اما عمال این ما ۱باید در جنس صادراتی مالیات بر ارزش افزوده را گمرک در کمتر از  -۲۲

 کنم.گوید هر وقت به من بدهکار شدید با شما حساب میکند و میکار را نمی

گیرد و بد وقتی شما به عنوان دولت در بازار بودی و همش دروغ گفتی، بازار تو هم از تو الگو می -۲۱

 شود و دروغگو.می

رویم و روز به روز بد و ت لوپ وار پیش مییك مشت بی اخالق کنار هم افتاده ایم و داریم به صور -۲3

 شویم.بدتر می

توانی تجارت کنی. تاجر نباید از پول و سرمایه خودش بگذارد بلکه باید شمای تاجر با نقد فروشی نمی -۲4

 از فکر و ایده و توان تعامل و ارتباطی خودش استفاده کند.

خواهند. اما االن به شدت ما مشکل می LC ها از ما فقطاالن کشورهای همسایه هم در تعامالت و تجارت -۲5

 عدم دسترسی به اعتبار اسنادی را داریم.

دهند و ماهه می 3های مثال: من یك وقتی در ترکیه بودم و دیدم که دیدم تاجرهاشان دارند به هم چك

روم درصد شد. من گفتم که خب من هم می32ها کنند. بعد از چند وقت تورم ماهانه آناز هم خرید می

ماه دیگر هم که بحاهم جای آن را پر  3دهم و تا کنم و چك میماهه می 3و با واحد پولی لیر خرید 

کنم. وقتی رفتم و این را به آید من هم به شدت سود میکنم چون ارزش لیر دارد روز به روز پایین می

کنم. تو معامله نمی یکی از تجارشان گفتم به شدت از دست من ناراحت شد و گفت دیگر هیچ وقت با

خواهی سر من را کاله بگذاری. اما ما در سیستم خودمان وقتی که ارز باال و پایین شد چقدر افراد تو می

 سواستفاده گر از این موقعیت استفاده کردند و سر دیگران کاله گذاشتند.

 اما مرد عمل نداریم. ما در کل از نظر فرهنگی به شدت آسیب دیده ایم که باید خود را باز سازی کنیم. -۲6

نفر هستیم که هر چند سال یك  52های زیادی در آن نیستند. کال صنف ما محدود و بسته است و آدم -۲7

شناسیم آیند. به همین خاطر ما در صنفمان همدیگر را مینفر دیگر می 5یا  4روند و نفر می 5یا  4بار 
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ته و ...(. البته جهش نرخ ارز و کاهش ارزش و ارتباطاتمان بیشتر شبیه به همان گذشته است.)چك و سف

پول ملی باعث شد که دیگر کسی مدت نفروشد و لذا اختالفات مالی هم به شدت کاهش یافت. اما 

ها اوضاع واحدها با کاهش نقدینگی مواجه شدند و بازار رکود پیدا کرد. از طرفی هم به خاطر تحریم

 واردات و صادرات افتضاح شد.

 باید در منشور دیده شود:هایی که آیتم -۲8

 الف(قوانین قابل اجرا

 ب(مجری پایبند به آن قوانین باشد

 پ(نتوان قوانین را دور زد

ت(تدوین یك برنامه بلند مدت که درونش برنامه میان مدت و کوتاه مدت باشد که با توجه به آن حق 

و متنایب با اعتبار خود بتوانند و حقوق تاجران و مردم و ... معلوم و افراد با آن اعتبار سنجی بشوند 

 تجارت و خرید و فروش کنند.

 ث(پر رنگ کردن نقش بانك

 ج(ارزیابی و ارزشیابی تجاری و متناسب با آن، دادن کارت بازرگانی
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 06مصاحبه 

 ی ایشان مشغول به کار شدم.ابتدایی به بعد توسط دایی خود وارد این صنف شده و در مغازه 5من از  -۲

فاده ها استآورند و از غریبهچون حساسیت صنف ما به شدت باال است لذا افرا معموال شاگرد خانگی می

 یاد بگیرند. گیرند تا کار را خوبکنند. معموال از سنین کم هم این افراد را به کار مینمی

داریم و نیاز به نیروی بود اما ما االن رقبای زیادی  62یا  52این نوع شاگرد پروری و تولید برای سال  -۱

سال  8ها برای ما نیرو تربیت بکنند. البته انسانی متخصص تحصیلکرده داریم. ما نیاز داریم که دانشگاه

ها اعتمادی ندارند و ها به آندهند اما هنوز خیلیها دارند این کار را برای ما انجام میاست که هنرستان

 بازار ما را االن ترکیه گرفته است. کنند. لذا بیشتر با سیستم گذشته کار می

 شود که در بازار افراد زیاد به هم اعتماد نکنند.ما هنوز مشکل کپی رایت را در کشور داریم و باعث می -3

سال قبل استفاده کنند و از تکنویوژی و علم جدید زیاد استفاده  32کنند از تکنولوژی هنوز افراد سعی می -4

 شود.نمی

 شود.است البته االن کم کم وضع دارد بهتر می صنف ما غالبا فامیلی -5

 ما باید کاری کنیم که منشور اخالقی را اول خود اصناف قبول داشته و در اجرای آن الگو باشند. -6

عدم وجود ثبات و امنیت در بازار و اقتصاد االن خیلی برای همه چالش برانگیز شده و افراد با این  -7

 ه این اصال برای بازار مناسب نیست.وضعیت داوم در بازار دغدغه دارند ک

گویند که خیلی زرنگ است و اگر کسی در بازار االن اگر کسی زد و بند داشته باشد و دزدی بکند می

 گویند ساده و عقب افتاده است و این فرهنگ باید عوض بشود.سالم کار بکند می

 دهد.دارد فضای غیراخالقی را رواج می کندهایی که پخش میها  و برنامهاالن تلوزیون با این الگوسازی -8

 کند.ایجاد و ثبات و امنیت از همه چیز بیشتر به اخالقی شدن بازار کمك می -9

 ما باید بتوانیم به راحتی کاالهای خود را به بازار عرضه بکنیم و در بازار با خیال آسوده کار بکنیم. -۲2

ن قابلیت تامین هزینه انسانی خودم را ندارم و من االن به عنوان تولید کننده هم به شدت مشکل دارم. اال -۲۲

کنند. وقتی من دارم در این کشور اشتغال هر روز در صنف ما تجار دارند کارگرهای خود را بیرون می

های بیمه و ... را هم کنم به جای اینکه دولت به من کمك  کرده و حمایت از من بکند، هزینهزایی می

 گیرند.چندین برابر از من می

زایی کنید. پس توانید اشتغالگویند که شما به ازای چند نفر میدر ترکیه ابتدا به تجار و تولیدکنندگان می -۲۱

 شود.ها جایزه هم داده میاز آن به ازای هر تعداد از اشتغال زایی که افراد بکنند به آن
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ت وسط دولت باعث شده اسکنیم. عدم ارائه تسهیالت تدرصد ظرفیتمان داریم استفاده می 42ما امروز از  -۲3

 هزار نفر را االن مشغول به کار بکنیم. 422توانیم شود. ما میهای ما کمتر میکه روز به روز بنگاه

ما باید بحث صنعت و صنف و جامعه را با هم ببینیم. االن فضای بی اخالقی و بی ثباتی و بدون ناظر  -۲4

 گذارد.یبودن جامعه دارد به صورت دوطرفه بر روی همه تاثیر م

ند کل کاخالقی میمعرفتی و بیآید بییك نفر می یك زنجیره است،وقتی در فضای کسب و کار که -۲5

 شود.زنجیره نابود می

هزار توماتی من را در سال  522تا کارگر دارم. مالیات ۲۲یك مصاحبه گفتم که االن مثال: من رفتم و در

میلیون تومان کردند. خب من چه کار کردم؟ آمدم شفافیت را کنار  ۲۲میلیون تومان و بعد  6.5بعد 

 را پایین آوردند.  گذاشتم و بعد اعالم کردم که بیچاره و بدبخت هستم و ... تا این که مالیات من

شود که من دیگر برند نشوم و خودم را معروف و بزرگ جلوه نده،. تا مالیات من زیاد این کار باعث می

ود. شروند . کسی بزرگ نمیهای کوچك مینشود و کم کم کسب و کارها به سمت کوچك شدن و بنگاه

 کنند.در این صورت افراد دیگر مسائل اخالقی را هم رعایت نمی

ردها رسد دیگر فضاها و برخوها بسیار عالی است اما وقتی کار به اجرا میاالن در فضاهای ایده نو استقبال -۲6

 شود.عوض می

ها در سیستم نظام ما دیده نشده تعامالت صنوف و اتاق هم باید اصالح بشود. جایگاه صنوف و اتحادیه  -۲7

 صنوف باشد.همه جا راهنما و مشوق و حامیکنیم. اتاق باید در است و در مباحث عملی واقعا گیر می

 تا آیتم اصلی منشور اخالقی از نظر شما:6یا 5 -۲8

 حذف قاچاق -۲

 انجام کامل بیمه تامین اجتماعی برای افراد زیر دست -۱

 مالیات صحیح -3

ما باید اهالی صنوف را به عنوان نخبگان مجموعه قبول داشته باشیم. ما مالیات را قبول داریم اما در مقابل  -۲9

 باید خدمات دریافت کنیم. آن

 یادمان باشد که حتما باید اراده وجود داشته باشد. -۱2

 05مصاحبه 
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کنیم نیست. فاتحه بازار بعد از انقالب خوانده شد. اصال االن اخالق و االن بازار آن بازاری که فکر می -۲

معنویت از بین رفته است. االن یك عده بازار را به افتضاح کشیده اند. قبال بازاری برای خودش در 

 ام. کشم که بگویم بازاریجامعه جایگاه داشت اما االن من خجالت می

 م سراغ بازار قبل از انقالب:بروی -۱

شد. بازار یعنی باز آر. یعنی کسی که بازآرنده ی کاال است. در این محیط در بازار زن وارد نمی -۲

زند. در ابتدای صبح پدران ما ابتدا با آفتابه شد اما االن بی اخالقی موج میمقدس زن وارد نمی

 گفتند.ا صاحب الزمان را میکردند و ذکر السالم علیك یجلوی در را آب و جارو می

از گفتند و بعد در را بدادند که دست به قفل بزند. هزارتا ذکر مخصوص میبه کارگرشان اجازه نمی -۱

 کردند. می

 خواستشان از خدا این بود که روزیشان حالل تر بشود نه اینکه بیشتر بشود. -3

رگری که از پاک بودن و ایمان او اعتقاد داشتند که باید پاک بیایی درب حجره را باز کنی و به کا -4

دادند که درب را او باز کند. این که کارگرشان بی نماز نباشد و اهل تقوا اعتماد نداشتند اجازه نمی

 باشد برایشان خیلی مهم بود.

 گرفتند که چه کسی زودتر مغازه را باز کند تا امام زمان زودتر او را ببیند.از هم سبقت می -5

ند خواندکردند و مینشستند و قرآن را باز میکردند پشت میزشان میرا باز میبعد که درب مغازه  -6

 دادند تا قرآنشان تمام بشود.آمد اصال جواب او را نمیو در این بازه اگر کسی می

کردند و کامال وارد فضای رفاقتی و دوستی نشستند و احوال پرسی میآمد میبعد که مشتری می -7

 کردند.تجاری و مقدار سرمایه هم نداشتند و کلی حال و احوال می شدند و کاری به ناممی

گفت کارتن فالن کاال مثال. می ۱گفت خواهی؟ میگفتند خب حاال چه میها میبعد از همه این -8

خوردند دیگر پای خوردند و اگر هم قسم میگفت مثال اینقدر و اصال قسم نمیکیلویی چند؟ می

نوشتند که به فالنی کردند. آخر سر یك کاغذ میمدارا با هم معامله میحرفشان بودند و با رفق و 

دهم و او هم در اینقدر کاال با این قیمت فروختم و به او در این تاریخ در شهر خودش تحویل می

 دهد. این تاریخ پول را به من می

ها. پول را که گفتند و از این حرفکردند و بعد خدا برکت بدهد میبعد کلی برای هم دعا می -9

 بوسیدند.دانستند لذا کلی آن را میخواستند در دخل بگذارند آن را هدیه خدا میمی

 بعد هم کلی تعارف برای غذا و استراحت در منزل و این چیزها. -۲2
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ه رسد و فروشندخریدار اطمینان داشت که سر وقت جنسش به شهرستان و یا مکان مورد توافق می -۲۲

شرایطی پولش کامل و سر وقت به دستش خواهد رسید.البته این اواخر  هم مطمئن بود که تحت هر

به زور سفته و برات هم آمده بود و بیشتر به خاطر یادآوری و عدم فراموشی بود تا اطمینان نداشتن 

 از هم.

 ساله هم در بازار داشتیم. ۱ما حتی فروش  -۲۱

ر داد که پول بیشتر بود اما اجازه نمیبرد با اینکه هرینه حمل با خریداوقتی حمل کننده کاال را می -۲3

 فرستاد. بگیرد و با بهترین شرایط کاال را می

نگرانی و اضطراب و غصه اصال در بازار وجود نداشت. اما االن شما یك دانه معامله مطمئن ندارید.  به  -3

 بهترین فرد بازار هم که جنست را بدهی معلوم نیست که پولش به دستت برسد یا نه.

 توانی داشته باشی. روی کاالر سه آیتم کیفیت، قیمت و فرد مورد معامله شما هیچ اطمینانی نمیاالن د -4

بینی در داخل آن متفرقه هم مخلوط شده است. همه نویسند کاالی تولید شده فالن کشور، بعد میمی

 ها حرام است، حرام اندر حرام.این

های شود که آدمر زیاد شده است که نتیجه اش این میاالن بخاطر موارد باال که عرض شد، استرس در بازا -5

 اصیل بازار گوشه نشین شده اند.

 االن متاسفانه هیچ چیز سر جای خودش نیست و هیچ اخالق و اصول اخالقی ای در بازار وجود ندارد. -6

 االن چون شعور در بازار وجود ندارد رفتار مناسب هم در بازار فراموش شده است. -7

ری در بازار و جامعه حذف شده است و روی مردم به هم باز شده است. این یعنی یك االن اخالق مدا -8

 فضای مسموم کامل.

دهد و باعث های بد و افتضاح را به مردم نشان میاالن صدا و سیما و تلوزیون خودش دارد این فرهنگ -9

 ق را نابود کنند. خالدهد که چطور تشود. متاسفانه خود سیستم دارد به مردم یاد میافزایش آن می

 در دست شماست سنگ است اما وقتی که زدم به شیشه و شیشه شکست که دیگر ارزشی ندارد. سنگ تا -۲2

 بزرگان خودمان شروع شد و این اخالق را در جامعه رواج داد. با بی اخالقی از رفتار -۲۲

 های اصیل کامال گوشه نشین و خانه نشین شده اند.االن بازاری -۲۱

ها گوشه های مارکسیستی( آنگترها را احترام نکردند در اول انقالب)به خاطر نگاهاز آن جایی که بزر -۲3

نشین شدند و عمال در بازار کسی نبود که اخالق کسب و کار را آموزش داده و رعایت کند تا دیگران 

 هم این کار را بکنند، لذا بازار خالی از اخالق شد.
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هم زمینه بی اخالقی در بازار را بیشتر و بیشتر کرد تا این ها حاال در این فضا مسایل اقتصادی و تحریم -۲4

 لوپ کار را به اینجا کشاند.

عیب کار االن این است که دیگر اخالق وجود ندارد، حاال باید چه کنیم؟ باید آموزش بدهیم افراد را.  -۲5

ی تعالیم وارد فضا باید با فن آوری روز تبلیغات و آموزش را جلو ببریم. تلوزیون، اینترنت و ... را باید

 کسب و کار بکنیم.

های عالی کسب و کاری و ما اخالق در کسب و کار را در موردش برنامه بسازیم. باید برویم سراغ آدم -۲6

را  هایشانهای خوش صحبت و اصیل بازاری صحبت بکنیم و تکه تکه حرفدر مورد آن برویم با آدم

 به صورت یك کلیپ پخش بکنیم.

 ی قدر و پولدار را بیاوریم و به عنوان الگو نشان بدهیم.های خوب و عالآدم -۲7

گفتند که من تا االن کردم؛ ایشان میکرد( صحبت مینوع کاال تولید می ۱7)که یك روزی با رئیس......  -۲8

گشتم. زودتر از آمدم کارخانه و آخر شب برمیدرختان خیابان ولیعصر را ندیده ام، چون صبح زود می

 گشتم.رتر از همه برمیآمدم و دیهمه می
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 01مصاحبه 

تر است و مسائل اقتصادی در آن به صورت پیشرفته دیده ها پیشرفتهما یك دینی داریم که از همه دین -۲

شده است. ما از نظر قوانین اخالقی و تجاری چیزی کم و کسر نداریم. مشکل ما عدم رعایت این اخالق 

خورم من باب همین مساله است. برای برطرف هایی که ما میتمام ضربهو یا ناقص انجام دادن آن است. 

را رعایت کرد تا بعد به کسب و هایی که در کسب و کار هست باید ابتدا اخالق اسالمیکردن ناهنجاری

 کار برسی.

مال کا گیردربا االن خیلی در بی اخالقی کسب و کاری ما تاثیر گذار است. کارمزدهایی که بانك دارد می -۱

 . کندهای برگشتی بیداد میهای جدی را بوجود آورده است. االن چكربا است. ربا امروز خیلی آسیب

شود. کنیم که در این حالت خیلی از مسائل و مشکالتمان حل میما اول باید سیستم بانکی مان را اسالمی -3

رخه وار دارد کل سیستم را رود. درآمدهای ناشی از ربا به صورت چرانت هم با این سیستم از بین می

 کند.نابود می

 االن خرید و فروش حرام هم در بازار زیاد شده است. مخصوصا کاالی قاچاق. -4

 افتد خیلی زیاد شده است.پایبند نبودن به تعهداتی هم که در معامالت اتفاق می -5

 ت.ما اگر وارد توضیح المسائل بشویم، در بخش خرید و فروش تمام مسائل معلوم شده اس -6

های و مسائل اقصادی تبدیل به یك عادت شده و خیلی زیاد شده است.  االن احتکار هم االن با بحران -7

 شود. هر چیزی گران بشود در کنار آن ااحتکار هم زیاد می

در بخش مبادله و توزیع کاال: انصاف و عدالت باید رعایت بشود. صداقت و راستگویی در تجارت برای  -8

 ما خیلی مهم است. 

 های ما االن چقدر حبیب خدا هستند؟در ادبیات دینی مان کاسب حبیب خداست. کاسب -9

توانیم مراودات و پیوندهای خوبی بین کشورها داشته باشیم و تجار را اما با مراودات خوب تجاری می -۲2

 به هم پیوند بزنیم.

 خیلی مهم است.  غش در معامله هم خیلی مهم است. پنهان نمودن عیب کاال و یا قیمت واقعی کاال -۲۲

شود و هم رضای خداست. در زایی که هم سرمایه شما زیاد میتغالگذاری برای اشایجاد فرهنگ سرمایه -۲۱

 تجارت هر دو با هم را در نظر بگیریم.

 بحث دیگر گران فروشی و کم فروشی است. -۲3
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ا شود. مثال شمنمییك چالش دیگر هم این است که کاال االن به صورت کامل و دقیق به افراد تحویل  -۲4

 گیری باید کلی باز خرجش کنی.وقتی خودرو را تحویل می

های بداخالقی را پروش پرداخت دیر هنگام یا عدم پرداخت وجوهات که به شدت زیاد است و ریشه -۲5

 دهد.می

های حقوق چند ماهه دارند پرداخت به موقع حقوق کارگران و کارمندان. خیلی از صنایع االن پرداخت -۲6

رین شان باالتزاییآید. تولید کننده باید به خاطر اشتغالبرای این کارمندان هم مشکل پیش می و خب

ها االن در دنیا به شدت دارند از این افراد حمایت ها و بانكاجر و قرب را در کشور داشته باشند. دولت

 . شودکنند اما در کشور ما کامال برعکس است و به این افراد هیچ کمکی نمیمی

ها باید واسطه تولید و کار راه انداز دار هستند. بانكگذار و سرمایههای ما االن خودشان سرمایهبانك -۲7

 باشند و خود هدف نهایی نباشند.

 ها االن با پول پدری شان وارد بازار شده اند و عادات تجارت را یاد نگرفته اند.خیلی -۲8

مسائل در کوتاه مدت سودآوری نداشته باشد  صداقت و پاکی اصول هر صنفی است. شاید رعایت این -۲9

 اما باید ما دید تجار را بلند مدت کنیم.

 خوابد.شود و صنایعت میدالر ارزان که داشته باشی وارداتت قوی می -۱2

 توزیع ما باید بر اساس عدالت و منطق باشد. -۱۲

ا کامل بیاید سودش رگوییم که تولید کننده قیمت گذاری و سود منصفانه هم در نظر گرفته شود. ما می -۱۱

 بگیرد و حتی بیشتر از سودش را هم بگیرد  اما گران فروشی نکند.

 ما باید توجه ویژه به تجارت خارجی داشته باشیم. -۱3

 رعایت کردن حالل و حرام را ما باید فرهنگ سازی کنیم. تاثیر آن را باید به مردم نشان بدهیم. -۱4

 ر خودمان از بین ببریم. های جرم و بی اخالقی را در کشوما باید زمینه -۱5

 ها را خیلی  برده است. رقابت االن خیلی ناصحیح شده است. رقابت ناسالم در داخل کشور االن هزینه -۱6

 شود بی اخالقی.خواهی، این میشما وقتی بازار مصرف محدود داری و سود نامحدود می -۱7

 های درست باشد. اگر آنالیزت رااهمیتتبلیغات هم باید سالم باشد. مطابق آنالیز تولید و جریانات و  -۱8

 کند.غلط بدهی در کوتاه مدت خودت و در بلند مدت کشورت ضرر می

را تبلیغ  هامانکاالیت را همانطور که هست برایش آنالیز بنویس و تبلیغ کن. در تبلیغات باید واقعیت -۱9

 کنیم.
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 04مصاحبه 

مل کردن افراد را بوجود بیاورند. افراد فطرتا باید مدیران خودشان در ابتدا فضای الزم برای اخالقی ع -۲

 شود.ها میخودشان اخالق مدار هستند اما این فضای جامعه است که باعث بروز بی اخالقی

کنند، پارادایم و فضای تولید مدیران را از اخالق تهی کرده است و عمال مدیران ما االن با اخالق کار نمی -۱

 اخالقی عمل بکنند. تواننداگر مدیران بخواهند هم نمی

بفروشد که این بی  A۱خرد اما بخاطر تورم مجبور است که آن را می  Aبازار االن دارد کاال را به قیمت  -3

 اخالقی است.

 گیرد که اخالقی نیست.درصد می 52بازار سرمایه هم االن دارد از افراد سود  -4

 وکهم.مقصر هم به نظر من مدیران جامعه هستند زیرا الناس علی دین مل -5

به  ۲972خالی بودن جامعه از مباحث اخالقی هم خودش یك معضل است. در غرب هر کتابی که از  -6

ها ما داریم شود اما در ترجمهبعد چاپ شد حتما در آن مباحث اخالق و اخالق حرفه ای مطرح می

 کنیم.ها را حذف میاین

 کنند به جای اخالق.با سیاسیت کار میدر جامعه ما سیاسی شدن کارها اخالق را به گوشه رانده و همه  -7

و آموزشی دانشگاهی تدریس شده است و مجالت علمی های علمیدر غرب االن اخالق به صورت رشته -8

 اخالق وجود دارد.

 ای هستند.های اخالق حرفهها االن دارای مشاوران، مدیران، منشورها و کانونشرکت -9

ای که کامال بحرانی هستیم و به خصوص اخالق حرفه ما از نظر شرایط اخالقی در جامعه در شرایط -۲2

ند ای. مستای است ونه فرآیندی و پروسهای و جزیرهنابود شده است. اگر هم چیزی هست کامال سلیقه

 ای است.سازی اخالقی هم نداریم که خیلی مشکل جدی

نان و ولیت کارکچرخد. مسئشود و این همین طور به شکل یك سیکل میکاالی با کیفیت تولید نمی -۲۲

ای برای تجار و تولید تجار در بازار تجارت االن معلوم نیست. ما یك سیستم آموزش اخالق حرفه

 کنندگان نداریم.

 شد.های اخالقی تعریف شده نیست این مشکالت ایجاد نمیاالن چون فضای مناسب و مطلوبیت -۲۱

 ها را از جامعه جدا ببینیم.وانیم اینترفتار تاجر و مشتری باید در فضای کلی جامعه دیده شود. نمی -۲3

ما باید آموزش اخالق حرفه ای داشته باشیم. اخالق گرایی مدیران در زندگی شخصی شان باید جاری  -۲4

 باشد. تولید را باید اخالقی کنیم.
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 کنم نباید انتظار داشته باشم که چك او هم به موقع پاس بشود.من وقتی کاالی بی کیفیت تولید می -۲5

ا گرفتند، امزدند و تصمیم میها را با هم مینشستند و یکسری حرفر این جلسات صنف میمدیران د -۲6

 زدند.هاشان میبخاطر یکسری مقتضیات زیر حرف

ای را به صورت یك کل ببینند و بپذیرند و بعد به آن به تنها راه این است که مدیران باید اخالق حرفه -۲7

 صورت کلی عمل کنند.

 ها خیلی چالش ایجاد کرده است.فروش در همه عرصه هایعدم رعایت قیمت -۲8

 کنند.بازار هم را با فروش زیر قیمت دارند خراب می -۲9

 تفاوت کیفیت با کیفیت بیان شده هم داریم اما زیاد نیست. -۱2

ما در مورد ارز خودمان مشکل اخالقی نداریم. در کالن کشور که کار  را به این جا کشیده اند  مشکل  -۱۲

 داریم.

 ها با اخالق گره بخورد.داف تشکیالتی بنگاهباید اه -۱۱

 دوگانگی رفتاری باید در بحث تجارت از بین برود. همه باید همان چیزی که هستند را نشان بدهند. -۱3

 ها را آموزش بدهد و این سلسله مراتبی پایین بیاید.های استانها و اتاقاتاق ایران باید اول خود اتحادیه -۱4

 توانند برگردانند.وام بانکی دارند اما نمیهای ما کلی خیلی از شرکت -۱5
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 81مصاحبه 

معتقد بودن در بازار خیلی مهم است. معتقد نسبت به مسئولت اجتماعی. هم زمان نسبت به همکاران و  -۲

 مشتریان هم باید معتد باشیم.

ع را ایم. باید مناف ها خیلی به فضای تکروی عادت کرده ایم و البته اصال در آن موفق هم نبودهما ایرانی -۱

 طولی ببینیم.

ها اگر دهند. در دانشگاها یاد میدر آلمان از همان کودکی نوع نگاه اجتماعی و گروهی کار کردن را بجه -3

 شوند.شوند. هر دو طرف دعوا تنبیه میکار یك گروه مشکل داشت همه تنبیه می

ها گ است و باعث ایجاد بی اخالقیمدیریت سلیقه ای االن به شدت در فضای ما وجود دارد و پررن -4

 شود.می

 سیستم ما باید از باال یکپارچه باشد تا تعویض و جابجایی افراد در آن تاثیری نداشته باشد. -5

زند. ما باید یك های کلی به صادرات و واردات االن خیلی دارد به تجار ضربه میها و نگاهسیاستت -6

 ن برای یك دوره چند ساله تصمیم بگیریم.سیاست داشته باشیم که بتوانیم بر مبنای آ

انم خواهد که من بتوریزی، اطالعات پایدار میریزی بکینم. برنامهگذارد ما برنامهای نمیتصمیمات لحظه -7

داریم و کارهای مولد را با کارهای پایدار انجام بدهم. ما داریم مردم را االن به کارهای لحظه ای وا می

 نیم.رااین کار به حاشیه می

ها و فرآیندهای اصلی مان ثابت باشد. من از االن باید بتوانم سود و هزینه چند سال آینده ما باید سیستم -8

 ام را هم حساب کنم. تجار باید به سمت کارهای پایدار بروند و نه گذرا.

م ر داریمدیریت کالن مدیریتی است که دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت را با هم ببیند. االن در بازا -9

 بینیم.همه چیز را کوتاه مدت و گذرا می

خواهیم: اقدامات مشترک انجام بدهیم، اتحاد داشته شویم میما وقتی در یك صنف و صنعتی جمع می -۲2

 افتد؟ها در عمل دارد اتفاق میباشیم، هم افزایی داشته باشیم و ... . آیا این

کپی کردن از روی هم وجود دارد. بازار هم را روی در رفتارهای ما حاکم است. هنوز سودجویی و تك -۲۲

 کنیم که خودمان بهتر بفروشیم.خراب می

 دهی بکنیم. همه با هم برابر نیستند. ما باید به افراد اعتبار -۲۱

 احترام بزرگتر و ریش سفیدها باید در بازار و صنوف مختلف حفظ بشود. -۲3
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ان آن را قبول نداشته و به آن عمل درصد صنف خودم 82ما خودمان یك منشور اخالقی نوشتیم اما  -۲4

 کردند.نمی

باید سیستم آموزشی و تربیتی ما در بحث اخالق بازار وارد بشود. حتی خوب و بد االن در بازار به هم  -۲5

 قاطی شده است و مرزها از بین رفته است.

 ها را در بازار عوض بکنیم.ما باید معیارها و نگاه -۲6

شود. بلف زنی و تعریف الکی نباید در بازار باشد. باید تاجر هرآنچه که راستگویی باید در بازار احیاء  -۲7

 گو است.هست را بگوید. در آلمان بزرگترین فحش دروغ

های عملکرد دولت مردان ما االن در بازار سر لوحه افراد است.  وقتی رفتار خود اتاق و مسئولین و مکان -۲8

 ار دارید؟اقتصادی ما مناسب نباشد شما چه انتظاری از باز

 ها از بین رفته است. االن دروغگویی در بازار عادی شده و کامال اعتماد -۲9

 راستگویی االن در بازار، شده ساده و پخمه بودن فرد. این رویکردها در جامعه باید عوض بشود. -۱2

 شود. ها معموال در صنف ما رعایت نمیقیمت گذاری -۱۲

 اینجا بازار است و محل تجارت.ما نباید عقاید را در بازار دخالت بدهیم.  -۱۱

 ها را بگیرد.قوانین ما هم باید قوی باشد تا جلوی خیلی از بی اخالقی -۱3

 ها نباید در مقابل قانون مصون باشند و مسئولین باید جوابگو باشند.جایگاه -۱4

 ها و فرآیندها االن غیر منطقی است  و برای افراد مختلف متفاوت است.پروسه -۱5

 د افراد با هم روابط مالی ندارند. هر کس بازار خودش را دارد.معموال در صنف ما خو -۱6

وجود داشت همه چیز خوب بود اما االن چون همه چیز سنتی  LCدر روابط تجاری بین الملل وقتی   -۱7

 ها هم زیاد شده است.شده است بی اخالقی

 کینم.معموال مشکالت درون صنفی را با ریش سفیدی حل می -۱8

بخاطر این است که افراد ترغیب به صادرات بشود و نه مصرف در داخل. اما ما  مالیات بر ارزش افزوده -۱9

 درصد کاالها را گران کرد. 6گیریم.  دولت خودش االن داریم از صادرات هم این مالیات را می

 فرهنگ بازار ما تجارت محور است و نه صنعت و تولید محور. قوانین ما هم اینگونه است. -32

 سازی بکند.ور باشد و فرهنگمنشور باید آموزش مح -3۲
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م است؟ ببینیم چه مسائل اخالقی وجود دارد که ما از آن به ی ما در اخالق بین اللملی چندببینید رت -۲

 کنیم.استفاده نمی

ها در ایران چند بخش مهم دارند. یك بخش از نظر وضعیت مالی است که شرکتی که بدهکار شرکت -۱

ن ها ممکهای متفاوتی دارد. مثال معدنیبدهکار نیست متفاوت بوده و درخواستاست با شرکتی که 

 ها چالش داشته باشند.است االن وضعیتشان خوب باشد اما غذایی

ها معیارهاشان با هم متفاوت است. ما االن یك بخش دولتی، خصوصی و نیمه دولتی داریم که خود این -3

شان یهاخودرو( با شرکتی که خصوصی است کامال خواستهنساز برای دولت است )ایراشرکتی که قطعه

 متفاوت است. ممکن است از نظر من خصوصی یك چیزی درست باشد اما از نظر شمای دولتی نه.

اولین چیزی که در کسب و کار مهم است امنیت است. امنیت از رده شغلی یك کارگر گرفته تا سرمایه  -4

 گذاری.

کنند و بازار و کسب و کار ودی که افراد غیر متخصص و غیر مربوط میمثال: االن اظهار نظرهای بی خ

 کند و بازار راآید درباره صادرات صحبت میکند میریزند.کسی که صادرات یا واردات نمیرا به هم می

 کند.کند که این تالطم امنیت را در بازار متزلزل میمتالطم می

ست. در گذشته مردم اعتماد زیادی به هم داشتند اما االن نه. از بین رفتن ارتباطات معنوی دومین عامل ا -5

باید اعتماد به بازار بر گردد. یك نمونه کوچك این قضیه اعتباری و مدت دار کار کردن و چك دادن 

است که االن از بین رفته است. باید این اعتباری کار کردن در قانون دیده بشود. برات احیاء شود. 

روز انجام شود. قوانین چکی کارکردن درست شود. قوانین جدید مالیاتی بر مبنای  بانکداری با فناوری

های مالیاتی طوری تنظیم شود که از کسانی که اخالقی و به اصول جدید الکترونیکی انجام شود. مشوق

ارند دها معوقه موقع کارشان را انجام داده اند تشویق شود و نه بیاییم به کسانی که مقدار زیادی و سال

هزار  82عفو و بخشودگی و تخفیف بدهیم. این تبلیغ انجام کارهای غیر اخالقی است. این باعث ایجاد 

 میلیارد معوقه بانکی شود.

دیدند گر میدادند و بعد اآمدند به فرد کار یاد میباید سیستم استاد شاگردی را به بازار برگردانیم. قدیم می -6

ها دادند تا او را نزد خود حفظ کنند. اما االن اینرا هم به او میکه کارگر خوبی است حتی دخترشان 

کنیم همه چیز وظیفه دولت است. از جشن نیمه شعبان تا ظهر عاشورا را همه از بین رفته و فکر می

 ها بود.ها به صورت خود جوش با بازاریدولت باید برگزار کند در حالی که قدیم همه این
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ساختند و انتظاری هم از هیچ ها بودند که مسجد و پل و مدرسه و بیمارستان میبازاریقدیم این خود  -7

 ها همه شده وظیفه دولت.جایی نداشتند اما االن این

 ما باید این را در جامعه فرهنگ سازی کنیم که سرمایه گذار آدم زالو صفت و بدی نیست.  -8

و نه پولش. ما االن باید کاری کنیم که افراد  شد به خاطر لباسش بودرفت افسر میقدیم کسی که می -9

بازاری در بین مردم اجر و قرب داشته باشند. ما باید با این فضا خودمان او را به سمت کارهای اجتماعی 

 سوق بدهیم.

ها ورشکست بشود. هرطور شده به او کمك کرده و باز او را راه گذاشتند بازاریقدیم به هیچ وجه نمی -۲2

 انداختند.می

کنیم سازی هم میالبته زندگی ماشینی هم در این قضیه دخیل است اما ما وقتی داریم کار را بومی -۲۲

 بایدکاری کنیم که ارتباطات معنوی، وجدان اجتماعی و ... هم به جامعه ما برگردد.

 شباید تالش کنیم که این مباحث اخالقی تبدیل به یك فرآیند بشود. باید احترام مشارکت در جامعه ارز -۲۱

 باشد و نه اختالف و دعوا.

 گیرد.اخالق کسب و کار ما از رفتار و گفتار سیاست مداران ما با هم به شدت تاثیر می -۲3

 همه باید به اندازه سهم خودشان در این مباحث اخالقی دخیل باشند و کسی خودش را کنار نکشد. -۲4

 ما باید در بازار روی اشتراکات کار کنیم و نه اختالفات. -۲5

برد؟ این که اقتصاد ما اقتصاد تولید محور نبوده است. یکی ایی اعتماد را در بازار از بین میچه رفتاره -۲6

شخصی یك ملك و یا دارایی داشت و با اتفاقات یك شبه میلیاردر و سرمایه دار شد. از رانت استفاده 

ست در جامعه کرده و پولدار شد. حال چون وضعیت درآمدی افراد ناگهانی تغییر کرده است کارهای در

 از بین رفته است. درست کار کردن در بازار یك روزه از بین نرفته است که االن یك روزه برگردد.

ون سازی؟ در ژاپن اگر معاکنیم و یا با پروندهما االن در بازار داریم رقبامان را با کیفیت از بازار حذف می -۲7

 کند.ده و یا حتی خود کشی مییك وزیری یك کار نادرستی انجام بدهد آن وزیر استعفا دا

 یادمان باشد که هیچ کس از بقیه جدا نیست و در همه چیز همه با هم دخیل هستیم. -۲8

 حقوق تولید کننده و مصرف کننده هر دو باید بهش توجه بشود. -۲9

 ما باید در بازار به مالکیت معنوی اهمیت ویژه ای بدهیم. -۱2

ند کنند و یا افرادی که باید از آن استفاده کنند بلد نیسته نمیها استفادما یکسری قوانینی داریم که یا از آن -۱۲

 و نسبت به آن توجیه نیستند.
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تخصصی کار کردن االن در بازار باید پررنگ شود. ما بعد انقالب هرچه برند عالی و با کیفیت را داشتیم  -۱۱

 نابود کردیم. کفش ملی، ارج، آزمایش و ... .

 چسبیده و از کارهای اصولی جامانده ایم. متاسفانه در بازار به کارهای ریز -۱3

دیدید که وقتی یك مقدار در قوانین راهنمایی و رانندگی سخت گرفته شد، چقدر تصادفات و تلفات  -۱4

 جاده ای ما کمتر شده است. برای بقیه قوانین هم باید به همین صورت عمل شود.

انك تر باهم بسورند. کسی که وام ب بحث تشویق و تنبیه باید به جا و درست انجام شود. نباید خشك و -۱5

 کند.را نداده یا از مالیات فرار کرده است دارد همه را بد نام می

 هامان به مباحث اخالقی درست توجه کافی داریم؟سازیآیا ما در ساخت فیلم و فرهنگ  -۱6

 شده است؟ها چیزی ساخته ی آناند و یا دربارهچند نفر از تولید کنندگان ما خاطراتشان را نوشته -۱7

 ایم یك دانشجوی نجبه را با یك بازاری موفق گره بزنیم تا کار او را ادامه بدهد؟ما آمده -۱8

ما باید تشویق بکنیم که پول در گردش باشد و از آن حمایت کنیم. در کجای دنیا اینقدر برای ذخیره و  -۱9

 ها و موسسات مالی(دهند؟)بانكگذاری پول تشویق می شود و جایزه میسپرده

گوید بیا پول بده و طال بخر و ذخیره کن، این یعنی طال بهتر از تولید؛ تولید را ولش قتی بانك به تو میو -32

 کن و پولت را بیار این ور.
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المللی اکثر تجار ایرانی، شیوه تنظیم اوراق را آشنا نیستند، در زمینه چگونگی تنظیم های بیندر نمایشگاه .۲

 خرید و ... آشنایی کافی را ندارند.های فاکتورها، لیست

های شوند رقمتوان از آن یاد کرد این است که وقتی تجار وارد تجارت میاز جمله مواردی که می .۱

مانند. دهند و به تعهداتشان پایبند نمیکنند ولی بعد به یکباره انصراف میمعامالتی بزرگی را وارد می

د انکند. گاهی اوقات نیز کاال را تحویل گرفتهدار میان خدشهاین وجهه تجار ما  را در عرصه تجاری جه

 اند.و پول را پرداخت نکرده

کند. و نوع دیگری که دارای ما دو نوع تاجر داریم. یك گونه تاجر که با کلك و غیر صادقانه کار می .3

 کند. انصاف بوده و با صداقت کار می

کننده . برای کاری به سازمان حمایت از مصرفمنشأ برخی از فسادهای موجود در کشور دولت است .4

کننده ها و وضعیت ارزی مذاکره کنم. کارشناس سازمان حمایت از مصرفمراجعه کردم تا در مورد قیمت

کرد که به جای باال بردن قیمت دستمال کاغذی تعداد داشت به تولیدکننده دستمال کاغذی توصیه می

 ارد!کمتری برگ دستمال کاغذی در بسته بگذ

پذیرند و به دنبال راهکاری برخی از قوانین دولتی دست و پاگیر و زائد هستند و لذا مردم آن را نمی .5

 برای فرار از آن هستند. 

اند و مورد پسند مردم نیستند؛ ولی در دول به اصطالح مترقیه، خالف این در کشور ما برخی قوانین مرده .6

های رسمی ببیند؛ در غیر اینصورت حق باید کالس قضیه صادق است. در آن جا یك خدمتگزار نیز

مداری و مصاحبت با مردم بینند کالس مردمهایی که این افراد میاستخدام نخواهد داشت. اولین آموزش

و ... از اصول اساسی « صبر و تحمل»، «احترام به مردم»، «برخوردیخوش»، «شناسیوظیفه»، «ادب»است. 

 است. 

کار، اصالح قوانین تجارت و غیره باید از دولت شروع شود و نه از کسب و اصالح قوانین کسب و  .7

 . بایست از باال به پایین باشد و نه از پایین به باالهای خرد. یعنی این که این فرآیند میکارها و نمایندگی

ن ابایست از حالت دستوری خارج شود و رقابت مبنای تعیین قیمت قرار گیرد. لذا سازمها میقیمت .8

بایست منحل شوند تا اجازه داده شود، جامعه کسب کننده و تعزیرات حکومتی میحمایت از مصرف

 کسب و کار با رقابت رشد کند. 
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ها کسب و کار خود را تعطیل شود که برخی از تولید کنندهگاهی اوقات اهرم کنترل قیمت باعث آن می .9

کاال در بازار وجود ندارد یا قیمت کاالهای پایه کنند و بروند. دلیل این امر این است که چون جنس و 

واجه های سنگین مباال رفته است، به محض باال بردن قیمت، سازمان تعزیرات تولیدکننده را با جریمه

 شود تولید کننده کالً ورشکسته شود یا صنعت خود را تعطیل کند و از کشور برود. کند که باعث میمی

ها فرآیندهای فراوانی بست مواجه شود. این چكجامعه اقتصادی با بن محل باعث شده تاهای بیچك .۲2

لی شود و کار اقتصادی خیها مصروف داشته میرا با یکدیگر درگیر ساخته و وقت و انرژی فراوانی به آن

 کند.ها را صرف درگیری با یکدیگر میهای مقابل را تعطیل کرده و توان آناز طرف
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ها برخی افراد بازاری و کسبه ما، روحیه همکاری و تعاون با یکدیگر را ندارند؛ دو نفر از آنمتأسفانه  .۲

توانند با همدیگر به شکل طوالنی مدت کار کنند؛ این در حالی است که صاحبان و مالکین عمده نمی

کسبه ما  وبرند. تجار کسب و کارهای موفق دنیا، کسانی هستند که به صورت اشتراکی کار را پیش می

نند و کوقتی به بخشی از سود بازاری دست یافتند، هر کدام مستقل شده و دیگر با همدیگر کار نمی

تصورشان این است که بازار محدود به همین کسب و کار فعلی است. این در صورتیست که هر چقدر 

ار به درهای بیشتری از باز های فردی نکنند،افراد بیشتر در بازار به پیش روند، و خود را محدود به قالب

توانند کار و فعالیت خود را بیشتر توسعه تر شده و میشود؛ عرصه کار گستردهها گشوده میروی آن

 دهند. 

د، و کننتجار واقعی در دنیای کسب و کار، همیشه داد و ستد صحیح داشته و به شکل مثبت کار می .۱

صداقت  ند،گیرتجار وقتی در مسیر کسب و کار قرار میشوند. این گاه از این سیستم کاری خسته نمیهیچ

 کنند. داشته و با همدیگر کار می

یح ولی تجار واقعی که به شکل صح کشند،ای که در این سیستم خود را با رانت باال میالبته هستند عده .3

ار گاه دچاند، کسانی هستند که دارای صداقت بوده و هیچخود را در سیستم کسب و کار باال کشیده

کنند،  روزی تالششوند. ما نیاز به تجار و کارآفرینانی داریم که خود تالشگر باشند، شبانهناامیدی نمی

ته باشند. گری داشحتی گاهی کمتر بخوابند و عشق به کار داشته باشند و اعتقاد راسخ به تالش و تالش

 به ثمر بنشیند.تاجر و کارآفرین ما باید از خودگذشتگی داشته باشد تا کارش 

اند و خود را باال گری، در این عرصه ورود پیدا کردهبرخی از کسانی که به واسطه داللی و واسطه .4

دهند. ولی کسانی که در این عرصه زحمت اند، قدر پول و ثروتشان را ندانسته و آن را هدر میکشیده

اند، به راحتی پول خود را هزینه دهاند و دارایی خود را نیز با زحمت و با عرق جبین بدست آورکشیده

کنند. در مقابل کسی که بادآورده و بدون زحمت این پول خود را بدست آورده است، ضمن استفاده نمی

 کند. نامناسب از آن پول و ثروت، وضعیت کسب و کار را نیز متالطم می

منفی به مسائل و اخالق و من خودم همیشه تالش دارم موارد مثبت را در کسب و کار ببینم و با نگاه  .5

روابط کاری و کسب و کار نگاه نکنم. اگر من تالش کنم که خود را در تعامالت کسب و کار و روابط 

کاری، فردی با اخالق نشان داده و نسبت به شئون آن پایبند باشم، طرف مقابل من هم پس از مدتی این 

دهد. با سرلوحه قرار دادن اصول انصراف می کند و یا این که از کار کردن با منرفتار را رعایت می
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کنند یا اخالقی، کسانی که دارای ناخالصی رفتاری هستند یا این رفتار خود را در تعامل با من اصالح می

 دهند.از کار کردن با من انصراف می

لد را خواری است که اهلش را تنبل و افرادی کار نابهای دست و پاگیر ما موضوع رانتاز جمله چالش .6

دهد. این افراد به انحاء مختلف به دنبال کاله گذاشتن بر سر مردم هستند. این افراد هستند که نتیجه می

 برند. معنای ایجاد شغل و تولید را نمیفهمند و ارزش کار تولیدی را زیر سؤال می

 های فعلی که در سیستم وجود دارد، بحث عدم شفافیت اطالعات است. از جمله چالش .7

حق افرادی را که زیر دست من و با من کار  کنم به اخالق کسب و کار پایبند بوده؛من همیشه سعی می .8

ها فخر نفروشم. در محل کار نیز تا آن جا که میسر باشد در اتاق کار خود ها داده و به آنکنند را به آنمی

ر همکاران حضور دارند، جلوس مرکزی شرکت که همه کارکنان و دیگ فضایکنم، و در استقرار پیدا نمی

های بسیاری را برای همکاران و کنم. این حرکت من پیامها کار میکنم و شانه به شانه و در کنار آنمی

کنند خواهد داشت. زندگی و کار من باید شفاف باشد تا کارمند من یاد دیگر کسانی که با من کار می

 بگیرد که شفاف عمل کند. 

ها انگیزه بیشتری در من ایجاد ارم که در آن سکون و خاموشی معنا ندارد. تحریممن در صنعتی حضور د .9

ام. بوده ام و همیشه دنبال آنام یعنی تولید را گم نکردهکند تا کارم را بیشتر پیش ببرم. من هدف اولیهمی

تولیدکنندگان  ای از محققان ودانم که به عدهکنند، وظیفه خود میها ما را تحریم میهر چقدر خارجی

ها تحریم پول بدهم تا برایم آن محصول را تولید کنند. به عنوان مثال وقتی در زمینه نوعی از کاتالیست

 شدیم، با به خدمت گرفتن متخصصان و پرداخت هزینه در این راستا، به تولید داخلی رسیدیم. 

زاری یا محصولی یا منفعتی را ای وقتی بابرخی فاقد روحیه مهرورزی در کسب و کار خود هستند. عده .۲2

کنند تا خودشان، زودتر از دیگران، آن را بینند، تالش میدر آفریقای جنوبی یا فالن کشور آسیایی می

دهند تا بتوانند در آن بازارها به سهمی که فتح کنند و اطالعات مربوط به آن را به هیچ عنوان بروز نمی

 در پی آن هستند، دست یابند. 
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 81مصاحبه 

خواست وارد عرصه اخالق کسب و کار شود، از قبل با فقه و اخالق کسب و در گذشته کسی که می .۲

کرد؛ هر چند امروز نیز وضعیت کرد و لذا از جهت اعتقادی وضعیت بهتری پیدا میکار آشنایی پیدا می

ا ق کسب و کار دنیشود. آن چه امروز در اخالتوجهی میخوبی داریم ولی متأسفانه به خیلی از موارد بی

 تا اندازه زیادی مشابه امور دینی خودمان است.  شود و دنیا به دنبال آن است،به آن توجه می

در گذشته خود به فروش چای اشتغال داشتم. همیشه تأکید و توجه ما بر این بود که خاک روی چای را  .۱

د. این د که کفه ترازو به سمت کاال بچرخبگیریم تا در وزن کاال اثر نداشته باشد. تمام تالشمان بر این بو

حکایت از نگاه معنوی و اخالقی در تعامل مشتری و فروشنده داشت. این  عکس برخی از مواردی است 

 آید. که در کسب و کار امروزه به چشم می

 مجموعه حقوقی است که همه افراد بر گردن یکدیگر دارند. مثال پدر و مادر بر فرزندان و بالعکس. به .3

کننده نیز دارای چنین حقوق متقابلی هستند. باید به سمتی برویم که همین ترتیب تولید کننده و مصرف

های آموزش مناسب و اجرایی کردن قوانین و مقررات را تعریف کرده و شفاف کنیم. همچنین باید زمینه

 هاست. نآن را فراهم کنیم. یك مثال از این امر توجه به حقوق مردم در زمینه سالمت آ

الزمه این کار این است که گروهی یا بخشی به شکل منظم و سازمان یافته، اصول اخالقی سایر کشورها  .4

ای آوری کنند. همچنین اخالقیات دینی و سنتی خودمان را جستجو کرده و مجموعهها را جمعو فرهنگ

 ن را مشخص و شفاف کنند.نفعاروابط بین ذی از الگوهای قابل استفاده را تعریف و ارائه کنند و

بایست به مردم آموزش داده شود. وارد کننده سازی است. همه این نکات مینکته دیگر بحث فرهنگ .5

ازی سکننده چه حقوقی دارد؟ همه این موارد باید فرهنگچه نکاتی را باید بداند تا رعایت کند؟  مصرف

 شود.

ه از طح و کیفیت تولید از جمله انتظاراتی است کداشتن سبایست از اصولی تبعیت بکنند. نگهرقبا می .6

بایست حقوق اجتماعی را رعایت کنند. دنبال تخریب نبوده و به دنبال ایجاد فضای ها میرود. آنها میآن

رقابتی سالم باشند. به عنوان مثال این که تولید کننده رقابت را ایجاد کند یا از آن طرف، فضایی را به 

کننده متفاوت است. تولید دو بحث کامالً محصول و کاالی رقیبش ذم و بدگویی کند، وجود بیاورد که از

 کننده نشان دهد.بایست صادقانه تعهدات خود را نسبت به رقیب و به مصرفمی
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غی که پذیرد. آیا تبلینکته اخالقی دیگر در این راستا نوع تبلیغاتی است که از محصوالت صورت می .7

 رستی حکایت از میزان کیفیت محصول دارد؟گیرد، به دصورت می

رود و طی آن، یکی از بحث دیگر در رابطه با دامپینگ است. این شیوه برای حذف رقیب به کار می .8

 کنندگان را در بازار به خود جذبآورد تا مصرفتولیدکنندگان قیمت کاالی خود را شکسته و پایین می

 آورد. شکستی شدند، دوباره سطح قیمت خود را باال میکند. پس از این که رقبا در بازار دچار ور

ف قیمت واقعی کش در صورتی که بر فضای تولید، فضای رقابتی سالم و غیرانحصاری ایجاد شود، .9

شود. اگر تولیدکنندگان با یکدیگر رقابت صحیح و واقعی داشته باشند، هم در راستای منافع مشتری می

 کنند. ی با یکدیگر رقابت میکنند و هم به صورت اخالقعمل می

ها نباید فضای رقابتی را از بین ببرد و نباید افراد درون یك صنف نیز وظایفی بر عهده دارند. اتحاد آن .۲2

های شدیدی را در پی کننده اجحاف شود. این کار در سرتاسر دنیا ممنوع است و مجازاتبه مصرف

ها و ارتقای محصوالت خود و کار و ارتقای فناوریبایست به دنبال بهبود فضای کسب ها میدارد. آن

 باشند. 

در اصناف، افرادی که از لحاظ سنی، عقلی و قانونی شاخص هستند، فضا را مدیریت کرده و به سمت  .۲۲

 بهبود پیش ببرند و مانع از به هم ریختگی فضای کسب و کار شوند. 

نافع جامعه، صنف و ... بر منافع شخصی منافع ملی در همه جای دنیا بر منافع شخصی ارجحیت دارد. م .۲۱

مرجح است و این وضعیت در عمل باید نشان داده شود. اگر به دنبال منافع خاصی برای خوشان باشند، 

زنند. اجحاف های دیگر جامعه و مخاطبانشان را بر هم میدر حقیقت دارند تعادل حقوقی و منافع بخش

ها باشد ولی در بلندمدت اعتماد یا ممکن است به نفع آنکننده هر چند در کوتاه مدت به حقوق مصرف

ز ها را نیکند که این خود در بلندمدت منافع خود آنکننده را دچار مشکل میوضعیت اقتصادی مصرف

 اندازد. به خطر می

تجاری: ممکن است تجار، مسئوالن اصناف، مسئوالن اتاق بازرگانی از عقاید سیاسی -رفتار سیاسی .۲3

د های جدی به اتاق وارد کنتواند آسیبکاری شوند زیرا میی کنند ولی نباید دچار سیاسیخاصی پیرو

و ایجاد مشکل کند. به عنوان مثال ممکن است انتخابات از کاندیدای خاصی حمایت کنند، و آن کاندیدا 

ضدیت  رسد با اصناف و اتاق دچاردولتی که به قدرت می به قدرت نرسد و رأی نیاورد، پس از آن؛

 ها و نیازهای آن صنف توجه چندانی نکند. شود و ممکن است به خواستهمی
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ار و ها برخورد کنیم؟ تجحد و مرز تجارت: اگر با کشوری مشکل سیاسی پیدا کردیم، چگونه باید با آن .۲4

 ائیل،شود مثل اسربازرگانان چه باید بکنند؟ پاسخ این است که اگر جایی برای ما خط قرمز محسوب می

تواند از نوع یك این روابط باید به کلی محدود و حذف شود. در مورد مواردی که خط قرمز نیست، می

توان اهرم و ابزار فشار برای مقوله فرهنگی نیز محسوب شود. از این جهت، گاهی اوقات این تجارت می

 ها و نیات فرهنگی خود را تثبیت کنیم.کشور ما محسوب شود تا سیاست

ثار تواند آاین مقوله با دین و اخالق و فرهنگ سازگار است. عملکرد مثبت می ی اجتماعی:هامسئولیت .۲5

بسیار مثبتی بر مخاطب داشته باشد. به عنوان مثال اگر بدانیم، شرکتی بخشی از دارایی خود را برای زنان 

دهید رجیح میکند، در صورت وجود کاالهای مشابه در بازار، شما تسرپرست خرج میو خانوارهای بی

 از محصوالت آن شرکت استفاده کنید. 

ال، قبول نیست. به عنوان مثروابط مالی: متأسفانه وضعیت جامعه ما در بحث پایبندی به تعهدات قابل .۲6

شود؛ اگر چه در بین تجار های برگشتی بسیار زیاد است و این بین مردم عادی محسوب نمیمیزان چك

های بسیار زیادی هم از جهت . در هر صورت این امر متأسفانه لطمهسطح باال ممکن است معمول باشد

سازد. از همه بدتر این که به امری عادی تبدیل شده است تا جایی مالی و هم از جهت معنوی وارد می

که گفته شده اگر کسی چك برگشتی نداشته باشد؛ تاجر نیست! این امر ممکن است دو دلیل عمده داشته 

 باشد: 

o  دولتی: به عنوان مثال اگر کسی پیمانکار دولت باشد و میلیاردها تومان از دولت طلبکار دلیل

ند و داباشد و کلی شرکت و پیمانکار زیرمجموعه داشته باشد، وقتی دولت خود را متعهد نمی

کند و بسیاری از به چنین فردی لطمه وارد می از جهت اقتصادی در وضعیت مناسبی نباشد،

 کند.الت برگشتی پیدا میهای وی حچك

o :در کشور ما، اگر فرد ورشکسته شود، از جهت فرهنگی تصویر خیلی بدی  ناکارآمدی خود فرد

شود و از جهت قضایی نیز برای او هزینه زمانی و هزینه مالی در پی خواهد برای او محسوب می

ح ی در کشور ما قبکنند. ولداشت. در کشورهای دیگر افراد بسیار راحت اعالم ورشکستگی می

 بسیار باالیی دارد.

 در هر صورت باید تالش شود تا این معضل از هر دو جهت درست شده و به حالت عادی برگردد. 
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سهامی عام/سهامی خاص: داشتن سهم خاص و بیشتر نباید دلیلی برای گذاشتن فشار بر کسی شود که  .۲7

صحیح و تدقیق شوند و حقوق سهامداران سهم کمتری دارد. قوانین و مقررات در این زمینه باید ت

 بایست رعایت شوند.می

در مقام پاسخگویی به مشتری خیلی بحث کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش مورد توجه و رعایت  .۲8

کند ولی گیرد. در کشورهای دیگر شرکت هزینه سوخت خودروی خود را از مشتری کم میقرار نمی

و حتی ممکن است میزان بیشتری از مشتری در این رابطه اخذ شود. این جا خیلی از موارد شفاف نیست 

 در کشور ما کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش در شرایط رقابتی نیست.

هایی باشند که ها قابل اعتمادیم. در همه جای دنیا ممکن است، شرکتها: برای خارجیبرای خارجی .۲9

رایط تحریم؛ صادرات ما قابلیت رشد و بهبود دارد. در شکنند، ولی در کشور ما حتی در شاعتماد را می

 شود. این زمینه نیاز به آموزش تجار احساس می

اطالعات برخی از تجار و کسبه از قوانین ضعیف است. مقوله آموزش در کشور ما مناسبنیست. تنها  .۱2

ه نیست. نبال این قضیکند و از ابتدا به دخورد به یك مشاور حقوقی مراجعه میوقتی تاجر به مشکل برمی

اند و به واسطه مکنت و ثروت، فرصت حضور در عرصه تجاری برخی از افراد تحصیالت خاصی ندیده

 ها بسیار کم است.اند، و از این جهت اطالعات حقوقی آنو کسب و کار را پیدا کرده

ارند. همانند قراردادهای در قراردادها: برخی از افراد در داخل و خارج کشور از وضعیت قوانین اطالعی ند .۱۲

شوند(؛ بسیاری از قراردادهای تجاری نیز از جهت ها )که معموالً ثبت و ضبط نمیفروشبنگاهی و پیش

شوند. به گیرد و لذا مکتوب و مضبوط نمیها توجه صورت نمیشوند و به آنحقوقی تعیین تکلیف نمی

 اگر به موقع تأمین نشد چه؟ وب بود؛شود؟ اگر معیعنوان مثال اگر کاالیی تأمین نشد چه می

بایست یك رابطه صمیمی بین عامل نیروی انسانی: مهمترین عامل در پیشرفت هر سازمانی است. می .۱۱

کارفرما و نیروی انسانی وجود داشته باشد. توجه به بیمه، سالمت، وضعیت خانوادگی، معیشتی و ... 

ادار بمانند و احساس تعهد بیشتری در خود احساس شان باال برود و وفشود که افراد روحیهباعث می

الفاصله ب نمایند تا به واسطه این موارد صنعت رشد کند. در وضعیت فعلی، تا فردی کاری را یاد گرفت،

در واقع به نوعی مرتکب تخلف شده  خواهد مستقل شود. هر کس به هر تعهدی که دارد عمل نکند،می

 است.
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خواهند بخش خصوصی رشد کند این است که دولت به ه در دنیا همه میعلت این ک تعهد به دولت: .۱3

تر کند درآمد بخش مالیاتی نیز بیشمالیات متکی است. به هر میزان که بخش خصوصی بیشتر رشد می

شود. در کشور ما دولت خود صاحب نفت سرشار است. لذا خود در خیلی از موارد رقیب بخش می

هد رشد کنند. اگر خیلی از امور از دولت به بخش خصوصی سپرده دشود و اجازه نمیخصوصی می

صورت، شود تا دولت خود بهترین نظارت را داشته باشد و مطالبه کند. در غیر اینای فراهم میشود زمینه

 شمال است. -شود. نمونه آن آزادراه تهرانامور تنها از دست دولتی به دولت دیگر سپرده می

رای همه به خوبی تعریف و شفاف شود و سهم تعهدات هر بخشی مشخص شود. بایست بمسئولیت: می .۱4

مثالً این گونه نباشد که سهم دولت در صورت تخلف و خلف وعده صفر باشد ولی اگر بخش خصوصی 

تخلف کند، اصل پول به اضافه نرخ بهره به اضافه توبیخ را تحمل کند.  اگر چنین اتفاقی بیفتد، آن گاه 

 های بزرگ را تقبل کند و بر عهده بگیرد. نیست بسیاری از پروژه دولت خود حاضر

ها به خوبی تعریف نشده است. به عنوان مثال هم اکنون رابطه بین مردم حقوق متقابل بین مردم و بیمه .۱5

و دولت در بیمه تأمین اجتماعی به خوبی رعایت نشده است. هر جا دولت در زمینه منابع بیمه اجتماعی 

دارد. سرمایه موجود در این منبع عظیم باید در اختیار مردم باشد، نه از محل منابع دیگر برمیکم بیاورد 

 این که هر گونه که بخواهند آن را صرف بکنند. 
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ای را گذراند که به موجب آن به کسانی که مدرک زیر دیپلم سال گذشته هیئت محترم وزیران مصوبه .۲

دارند کارت بازرگانی داده نشود. این امر باعث شد تا بسیاری از تجار با سابقه و دارای حسن شهرت، 

اعتراض کردند یا  ها در این جا تجمع کرده و به این مصوبهبا مشکالتی مواجه شدند و لذا برخی از آن

مورد پرونده  62الی  52برخی از آنان، به مدارک تحصیلی جعلی روی آوردند که باعث طرح نزدیك به 

در مراجع قضایی گردید. نهایتاً این امر منتهی به یك بازنگری در بحث مدرک تحصیلی شد و به وضعیت 

 پیشین بازگردانده شد. 

کار مناسب آمده است، سبب شده بود تا بسیاری از افراد یك  نامه که اشاره به داشتن محلیا در آیین .۱

های ای از این محلمحل کار صوری را معرفی کنند. پیشنهاد این مدیریت این بود که بازدیدهای دوره

 کار صورت پذیرد تا زمینه ارتکاب چنین اقداماتی به حداقل برسد. 

ایم نیستند. در موارد بروز اختالف، پیشنهاد داده قراردادهای بین تجار ایرانی و تجار خارجی خیلی شفاف .3

ایم به جای ارجاع اختالف قوانین حاکم در ایران یا در کشور مقصد، مبنای کار قرار گیرد و تأکید کرده

به مرجع قضایی به داوری قضیه روی آورده شود. زیرا رجوع به مرجع قضایی فرآیندی طوالنی داشته و 

نیز در پی ندارد. در واقع به دلیل شفاف نبودن قراردادها یا عدم اطالع تجار پیامدهای جالب توجهی را 

 شوند.های آن گرفتار میو بازرگانان ما از مفاد قراردادها، در دام

 ها شدیداً تجارت ما را تحت تأثیر قرار داده است. ای هستیم. بحث تحریمهم اکنون در شرایط ویژه .4

مایل به خرید کاالی الف از تاجر خارجی باشد، تاجر خارجی تحت تأثیر  به عنوان مثال اگر تاجر ایرانی .5

! لذا شودتواند کاالی خود را به تاجر ایرانی بفروشد و لذا بعضاً شرمنده تاجر ایرانی میها نمیتحریم

هایی را ایجاد قلتها انشرطشود که نفس ورود این پیشهایی وارد انجام معامالت میشرطهمیشه پیش

کند. این امر منجر به کند که به خودی خود به اصل معامله و روابط دیرینه این تجار ضربه وارد مییم

 کند. شود که خود زمان و هزینه انجام معامله را بیشتر میورود واسطه به این عرصه می

فروشند. زیرا فروشندگان تجاری و کشورهایشان، به هم اکنون یك سری از کاالها را به تجار ایرانی نمی .6

شان با کشورهای دیگر هستند. هر چند که دولت ایران و دولت خارجی و تاجر ایرانی فکر حفظ رابطه

اند ولی این ر کردههای سال است که با همدیگر به شکل اخالقی و از روی مرام کابا تاجر خارجی سال

ها بحث نقل و انتقال پول است. در واقع ها به اصل کار ضربه زده است. یکی از این چالشمحدودیت

ها برای گشایش اعتبار محدودیت دارند و اند. بانكها اصل نقل و انتقال پول را هدف قرار دادهتحریم
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نها برد. تهدات طرف ایرانی را زیر سؤال میهای احتمالی نیز با کلی اما و اگر همراه است که تعگشایش

نی، های چیکنند که عبارتند از بانكهای محدودی در سرتاسر دنیا برای ایران گشایش اعتبار میبانك

 هندی، روسی، اماراتی و ترکی. 

خواهد رسد و تاجر خارجی میهم اکنون وقتی تاجر ایرانی در مورد جنسی با شریك خارجی به توافق می .7

نادی تواند چنین اسشود که به دلیل نبودن حساب، نمیکند متوجه میقبال حمل، اسنادی را دریافت میدر 

شود تا کاال روی دست تاجر خارجی بماند و تاجر ایرانی نیز در ذمه را داشته باشد. این کار باعث می

 تعهداتش بماند و شرمنده طرف خارجی شود.

ها ما را به عنوان خریداران ها، خارجیا زده است. قبل از تحریمها صدماتی را به تجارت مبحث تحریم .8

احتی خواستیم را به ررفتیم اعتبار داشتیم و هر چه میشناختند که هر وقت در بازار میخوب و متعهد می

شناختند که حرفش حرف است و همیشه درست و فروختند. تاجر ایرانی را به عنوان کسی میبه ما می

شناختند. لیکن امروز این می« حاجی بازاری دو نبش»کند. به اصطالح ما را به عنوان د میبه موقع خری

 ها را رعایت کنیم. شرایط مخدوش شده است. لذا در شرایط فعلی مجبوریم برخی محدودیت

های گردد. با وجودی که سیستمهای الکترونیك برمیبخشی از مشکالت به عدم توسعه زیرساخت .9

از  های تولید و خرید بر پایه اینترنت و با استفادهاند و بسیاری از سفارشپیشرفته شده تجاری بسیار

یار های ثبت و گشایش ما بسشود، ولی متأسفانه سیستماُووو و ... انجام می افزارهایی مانند اسکایپ،منر

 ف بیان این نکته استبلکه هد هاست و به آن ربطی ندارد؛قدیمی هستند. این امر خارج از بحث تحریم

 های قدیمی استوار است. که سیستم تجاری ما بر سیستم

ها بیش از ها محدودیت هایی را در مسیر تجارت ما ایجاد کرده است. دولتوجود انواع و اقسام تبصره .۲2

ین ها و قوانها هم همین است(، با تعیین چارچوبگر این فرآیند باشند )که شأن واقعی آنآن که تسهیل

 اند.و مقررات سخت، کار را بر تجار و بازرگانان دشوار کرده

های اخالقی وجود این مشکل است که برخی از تجار خارجی بر اصول اخالقی کسب از جمله چالش .۲۲

مانند. یکی از این نقاط بزنگاه بحث ارزشگذاری کاالست. با وجود توافقاتی که بین و کار پایبند نمی

کنند ی صورت پذیرفته است، برخی از تجار جنس را مطابق سفارش صادر نمیتاجر ایرانی و تاجر خارج

کند. همچنین این اقدام، تبعات حقوقی فراوانی را نیز در پی که به وجهه تاجر ایرانی خدشه وارد می

 کند. دارد. عدم حمل به موقع کاال، عدم پرداخت صورتحساب به موقع و ... مشکالت فراوانی ایجاد می
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گر از مباحث قابل طرح بحث عملکرد است. یعنی عملکرد خوب وجهه و اعتبار خاص خود را یکی دی .۲۱

کند. برخی از کاالهای آورد و زمینه را برای کاال و محصول ایرانی در دنیا فراهم و هموار میبه همراه می

ر مصرف شود، خواهد وارد بازااند. کاالی جدیدی که میایرانی هنوز جای خود را در دنیا باز نکرده

بایست استاندارد کاالیی را مطابق عرف جاری رعایت کند و باید تست شود تا در بازار جای خود را می

 پیدا کند. 

بایست کاالی خود را یا برای عرضه کاال در بازار جهانی و پیدا کردن مشتری و کسب سهم بازاری، می .۲3

 در نتیجه قیمت باالتر(. با قیمت ارزانتر ارائه کنیم یا با کیفیت باالتر ) و 

متأسفانه یکی از عادات و اخالق ناپسند تجار ما در عرصه کسب و کار و تجارت، توجه به منافع  .۲4

شود و لذا همیشه مشتری، نگران به کیفیت کاال توجه الزم نمی مدت است. به همین دلیل معموالًکوتاه

های دیگر، اعتباری برای خود ثبت و تتواند مثل برخی شرککیفیت کاالی خود است. در نتیجه نمی

شده است. این در حالی است « فرهنگ سود کالن یك بار مصرف»ضبط کند. این رویه منجر به ایجاد 

به بیان دیگر همیشه سود ولو به شکل حداقلی آن وجود داشته  که سود باید مداوم و دارای اعتبار باشد؛

 باشد. 

 اند.ها به صداقت و امانت شهره شدهها و تایوانیها، آلمانیژاپنیها به تقلب معروفند. در دنیا چینی .۲5

ها نیز به کالهبرداری معروفند. این ترس وجود دارد که مبادا اعتبار تاجر ایرانی )با وجودی که هندی

 دار شود. خودش مقصر نیست( نیز با القابی مانند بدعهدی و ... خدشه
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رود و این وضعیتی بسیار مهمی است که متأسفانه رو به فراموشی میاخالق کسب و کار مسئله  .۲

 کننده است. نگران

 کسب و کار جدید در جامعه ما رنگ و بوی مادیت گرفته و جنبه معنوی آن فراموش شده است. .۱

ا ها گوش فرسال پیش در بازار معتمدینی بودند که به درد دل مردم و گرفتاری آن 52-62شاید تا همین  .3

 کردند. اندیشی میدادند و برای حل معضالتشان چارهمی

 فروشی مشغول بود. او هرنام قدیمی بازار تهران به کار پارچهاز بازاریان خوش حاج سیدعلی اکبر بزاز، .4

فروخت. بعد از فروش این مقدار، مشتریان بعدی را به سمت روز به اندازه سهم و نیازش پارچه می

 کرد تا فروشندگان دیگر نیز کسب روزی کنند. ی میهای دیگر راهنمایمغازه

شدند و عالوه بر نماز، معارف ها به سمت مسجد روانه میدر بازار سابق و در هنگام نماز و اذان، خیلی .5

 کردند. شان را نیز از محضر ائمه جماعات مساجد کسب میدینی

برای کسبه اخالق کسب و کار را  امام جماعت یکی از مساجد حاج آقای سجادی بود که بعد از نماز .6

زدند و مسائل مختلفشان را از کرد. تا مدتی پس از نماز، کسبه بر گرد امام جماعت حلقه میتبیین می

پرسیدند. این در حالی است که مساجد بازار، این روزها حدودا خالی از نمازگزار است. تازه وی می

ت برای نماز و آگاهی از احکام دینی به مسجد و نزد اوج کار کسبه است و برخی حاضر نیس وقت اذان؛

 ای از تجارت و کسب و کار بیاموزد.  امام جماعت رفته و نکته

داران مردم بودند؛ نوع از اخالق کسب و کار را باید آموزش داد؛ از آموزش های تهران، امانتقبالً بازاری .7

 و پرورش و از مدرسه؛ از دبستان تا دبیرستان.

کردند. تجار ایرانی وقتی به کشورهایی همچون تجار ایرانی در گذشته با اخالقشان دنیا را مدیریت می .8

کردند و سینه رفتند، به واسطه اخالق نیكِ کسب و کارشان، مردم را جذب خود میهند و اندونزی می

ی نیا، هنوز اشعار فارسکردند. به واسطه تجار در بسیاری از شهرهای دبه سینه معارف دینی را منتقل می

 های عمومی شهرهای دنیا مثل چین و هند وجود دارد. و نقوش اسالمی بر برخی دیوارها و سر در مکان

هنوز در روستاها معتمدین بازاری حضور دارند. فرهنگ کسب و کار شهرهای کوچك کمتر دستخوش  .9

 تغییر شده است. 
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در هنگام معامله است که باید مورد توجه جدی و اکید قرار بگیرد. تعهد از جمله اصول کلیدی و اساسی  .۲

. ۲های دینی، به عنوان شرط ایمان نیز دانسته شده استاهمیت پایبندی به مقوله تعهد تا حدی است که در آموزه

 واردهای فراوانی را به کسب و کار، وجهه و اعتماد به تجار ایرانی آسیب متأسفانه عدم توجه به این مهم،

 ها و مصادیقی از عدم رعایت این اصل اخالقی مورد اشاره واقع خواهد شد.ساخته است که در ادامه، جنبه

o شود. گاهی اوقات طرف بخشی از پول دریافت می پس از برنده شدن مناقصه، ها،در مناقصه

برگزاری  شود کاال را به همان قیمت روزدهنده با وجود تعهد روز مناقصه، حاضر نمیتحویل

خواهد آن را به قیمت روز، تحویل مشتری دهد و لذا پول بیشتری دریافت مناقصه بفروشد و می

 کند.می

o ها در بازار، باعث عدم پایبندی به در واقع در خیلی از این موارد، تورم و عدم ثبات قیمت

 تضمینیتعهدات شده است. قیمت کاالی امروز، با قیمت کاالی دیروز متفاوت است و هیچ 

نیست که تا فردا این قیمت دستخوش تغییر نشود. اگر این را با بازار برخی کشورهای همسایه 

 شویم. ها در بازار را متوجه میدلیل بسیاری از نابسامانی مقایسه کنیم،

o  یکی از مصادیق عدم تعهد در بازار، عدم تحویل به موقع پول است. یعنی با وجود این که معامله

شود. پس از گذر ه و کاال رد و بدل شده است، پول فروشنده به او تحویل داده نمیانجام شد

زمان، از ارزش پول کاسته خواهد شد. یا به بیان دیگر، به دلیل باال رفتن قیمت کاالها در بازار، 

 دیگر آن پول پس از تحویل، قدرت خرید کاالی مشابه قبلی را ندارد.

o ل ضمنی ذکر شد، عدم تأمین و پرداخت به موقع دیون، فشار طور که پیش از این به شکهمان

 او نیز برای کاهش این فشار، شود،کند. وقتی به این فرد فشار وارد میزیادی را به افراد وارد می

آورد. نتیجه این که پس از مدتی این عدم به اقدامی مشابه در معامله با فردی دیگر روی می

 کند.نین به جامعه کسب و کار تسری پیدا میتعهدها به بدنه جامعه و همچ

ها و کسبه قدیم، رنگ باخته است. دیگر بازار، بازار قدیم های اخالقی بازاریمتأسفانه برخی از ارزش .۱

د، ذکر شنیست و تجار تجار قبل نیستند. کسبه بازاری قدیمی، اول صبح به قرائت قرآن مشغول می

ها خواندند. اینگفت، حتی بعضاً مکاسب میکرد، دروغ نمیمیگفت، آداب خرید و فروش را رعایت می

ها یافت. در بازار جدید و مدرن، ربا و نرخ توان نشانی از آنهایی است که امروزه به ندرت میارزش

                                                           
 .333 ص 2ج وَعَدَ/ الكافي  إِذَا فَلْيَفِ الْآخِرِ الْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَانَ مَنْ (:ص) اللَّهِ رَسُولُ قَالَ 1
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شود. لذا یکی بهره، سکه رایج شده است! در صورتی که تأدیه پول به تأخیر بیفتد، بهره مضاعف گرفته می

 اخالقی، معامله حرام است.دیق بیدیگر از مصا

های موجود در بازار را به وجدان افراد نسبت داد. عدم اخالقیتوان ریشه بسیار از بیاز سوی دیگر می .3

ها اخالقیشود، این بیهایی که در وجدان افراد وجود دارد و روزانه به افراد یادآوری میتوجه به ارزش

 است.و در نتیجه مشکالت را پدید آورده 

به روحیه  گیری از منافع شخصی، بعضاًاعتماد و صداقت بین تجار و کسبه نیز کمرنگ شده است و دنباله .4

 ها آسیب زده است.همکاری بین آن

o دهد: فرد الف از فروشنده ب کاالیی را گاهی اوقات این وضعیت به این شکل در بازار رخ می

و به ب پرداخت نماید. ب با علم با عدم توان  خرد. الف قادر نیست پول کاال را تأمین کندمی

فرستد الف در تأدیه پول، او را سراغ فرد ج که رفیق و همکارش )رفیق و همکار ب( است می

ه کند کو با تعریف و تمجید از شخصیت فرد الف و صداقت و پاکی او، فرد ج را متقاعد می

 د طلب فرد ب را پرداخت کند.کاالی فرد الف را بخرد تا بدین وسیله، فرد الف بتوان

راهکار من برای حل بسیاری از این معضالت اخالقی در جامعه کسب و کار تعهد و پایبندی به اصل  .5

 اسالم و اصول اخالقی اسالمی است.

های موجود در عرصه اقتصادی و بانکی، باعث شده تا تعادل ما در ارتباط شرایط فعلی کشور و محدودیت .6

 کنندگان و مشتریان خارجی بهتر بود. بریزد. قبالً روابط ما با تجار و تولیدها به هم با خارجی

وجود برخی افراد جدید که با پیشینه و سنت بازاری در ایران، پیوند چندانی نداشتند باعث شد تا اعتماد  .7

عی وبه تجار ایرانی بیشتر مخدوش شود. این امر در صنایعی همچون مبل و صادرات میوه که همراه با ن

 سنگینی به وجهه تاجر ایرانی وارد کرد.  های نسبتاًغش در معامله از سوی تجار ایرانی بود، ضربه
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 81مصاحبه 

نظر شما در مورد تناسب کار با درآمد چیست؟ به عنوان مثال اگر فردی یك جنسی را با دو یا سه برابر  .۲

 سود بفروشد آیا عملی اخالقی انجام داده یا غیر اخالقی؟

 های اسالمی است. این عمل ضد آموزه -

چنانچه امکان دارد بیشتر توضیح دهید؟ این فعل چه شرایطی دارد و قبال چگونه بوده است؟ مثال پنجاه  .۱

 یا شصت سال پیش چگونه بوده است آیا همین وضعیت را داشته است؟

این  «خدا برکت نده»پول و « خدا برکت بده»توانم بگویم که پول حالل با غیر حالل و پول با یقین می

ها متفاوت ها چند مورد جدا از هم است که البته ارزش ریالی یکسانی دارند ولی ارزش معنوی آن

 است.

ام که بعد از فوت پدر مادرشان هر روز برای آنها کار خیر انجام می دهند در دوستان و اقوام خود دیده

شد دند و االن به جا گذاشتند. ای کاش حاال هم میهایی که درآورها مربوط می شود به پولو همه این

کاری کنیم همه از این نوع پول ها در بیاورند، آن چیزی که من روی آن حساس هستم این است که 

 دولت در کار خرید و فروش و معامالت یا دخالت مستقیم داشته باشه یا خودش را وارد این کارها نکند.

تولید بکنند باید کار به خود مردم واگذار شود و دولت دخالت نکند. من معتقدم که اگر بخواهند مردم  .3

البته دولت باید حمایت بکند و بگوید ای مردم؛ امسال گندم یا مثالً جو کم داریم، شما بیشتر بکارید، 

ولی اگر گفتید که جو بکارید و من دولت رفتم گندم کاشتم خودم چوب آن را می خورم. در هر حال 

م را آزاد بگذاریم ولی باید تشویق کنیم و مردم را به کارهای خوب راهنمایی کنیم اگر در ما باید مرد

اختیار خودشان بگذاریم تولید بهتری خواهند داشت. نتیجه کار این خواهد بود که کسی که کاالی خوب 

یمت کیفیت با قکند کم کم مطرح خواهد شد و دیگری که محصول بیبا قیمت خوب تولید و عرضه می

 کند کم کم عقب خواهد رفت. باال عرضه می

م گوییبه اعتقاد من همه مردم عقل ،شعور و وجدان دارند، تعصبات دینی،  قومی و اقلیمی دارند . ما می .4

 ها نشان دهد.که دولت باید به مردم را تشویق و ترغیب کند و راه های اسالمی را به آن

ن تعریف کنیم. شرع می گوید که اگر قصد فروش کاالیی را ما هنگام فروش یك کاال نباید زیاد از آ

 دارید و آن کاال دارای عیبی است، باید آن را به اطالع مشتری برساند 
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گوید کند و دیگری میای از جنس خودش تعریف میها را ببینید. فروشندهحاال امروزه بعضی از فروشنده .5

 بی است و ... .که جنس مغازه کناری این مشکل را دارد و یا تقل

ما در اسالم روایت داریم که اگر کسی از شما جنسی خرید و بعد خواست پس دهد شما حتما باید  .6

ها تابلوی بزرگ نوشته اند که جنس فروخته شده پس گرفته پس بگیرید ولی امروز بعضی از مغازه

 نمی شود یعنی ایها الناس هرچی در اسالم گفته شده من عکس آن عمل می کنم.

 ریزیبایست برنامهاال در اقتصاد هم همین طور است من نمی گویم که دولت نظارت نکند؛ ولی میح .7

ریزی داریم یك اجرا و یك نظارت. االن بکند و اجرا را به دست مردم بسپارد، ما در کار یك برنامه

لی دولت خیدستور مقام معظم رهبری هم همین است که اقتصاد را دست مردم بسپاریم. ولی متأسفانه 

 راحت می گوید که اینقدر برنج وارد کردیم یا گندم و... .

آرایشگرها و... . از خودشان افرادی را پیدا کنید و بگویید –ها قصاب-اصناف را دریابید. صنف نانوا داران .8

ریزی کنید و اگر کسی به یکی از موارد توجه نکردخودشان با هم شما نظارت کنید و شما هم برنامه

بر در  ایپارچه شد،کنند. متاسفانه در گذشته و در دوران شاه اگر کسی تخلفی مرتکب میرد میبرخو

نوشتند این واحد صنفی به دلیل تخلف سه روز تعطیل است ومغازه دار کردند و میاش نصب میمغازه

و  ای نداردفایده کنیم ولی باز هیچکنیم و اموال را مصادره میکرد. ولی اآلن زندان میدیگر تخلف نمی

 بایست نظارت را دست خود صنف بدهیم.راه هم این نیست. می

های متدین و دینداری وجود دارند. البته آدم هایی نیز برخالف این جریان هستند. ما در هر صنفی آدم .9

دانم قانون در اسالم در رابطه با دادن وجوهات و رفتار خوب با مردم بحث داریم. من همیشه چون می

ریزی داشته دارم اول چانه می زنم. در هر حال، باید یك برنامهزنی وجود دارد، وقتی کاالیی را برمیچانه

 باشیم و مثال صنف بگوید و پیشنهاد دهد که مثالً فالن محصول را کم داریم و بیشتر بکارید.

چه قدر باید بدست سوال: یك بحثی که وجود دارد این است که اگر من هزار تومان را وارد کار کنم  .۲2

 آورم یا به عبارتی چه اندازه از سود به دست آمده از آن طبیعی است و چه اندازه طبیعی نیست؟

من سراغ ندارم که اسالم درصد تعیین کرده باشد ولی هزینه زندگی و تشکیالت زندگی را داریم که  .۲۲

کنیم و درآمد بدست میری ای که کار خیتوانیم به عنوان یك شاخص در نظر بگیریم. به اندازهمی

آوریم، باید وجوهات آن را پرداخت کنیم. پرداخت این وجوهات واجب است و اگر نپردازیم با مال می

کنیم که مال ایم. ما فکر می کنیم که وجوهات مال تجار و بازاریان است و ما فکر نمیحرام مواجه شده
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ایم ایم و از سوی دیگر به تجار هم نگفتهوش کردهکارمندان نیز هست. متأسفانه ما مسئله خمس را فرام

 که پرداخت چقدر واجب است.

درصد  82خداوند فرموده هرچه قدر درآمد داری هرچی خواستی بخور و بپوش و از پول باقی مانده  .۲۱

مانده حرام است. انجام این کار از سن بلوغ واجب است. درصد باقی ۱2آن برای خودت ولی استفاده از 

یکی بگوییم که خمس بده می گوید ما هنوز خانه نداریم یا فالن کار را نکرده ایم فکر می کنند  اگر به

ای داشته باشیم. اگر پول ما حالل که مربوط به موقعی است که ازدواج کرده باشیم و کار درستی و خانه

ها ندگیهای خوب همسر و داماد و عروس خوب خواهیم داشت. بعضی از زباشد زندگی خوب، بچه

 دهد. دلیل این امر همان پول حرام است.ها امان نمیچنان در آن آتش افتاده است که به آن

 سوال: وام گرفتن چه طور است؟ و بدهکار بودن؟ .۲3

دانند ما هم نمی توانیم حرف بزنیم اما ها یا افراد را جایز نمیچون بعضی از علما کار کردن با بعضی از دستگاه

بگوییم که خداوند می فرماید اگر پول و درآمد دارید و وجوهات آن را پرداختید مابقی آن  عقیدتا می توانیم

 متعلق به خود شماست. 

ما پول را به اندازه ای که داریم باید خرج کنیم چرا پولی که نداریم، باید خرج کنیم؟ وام گرفتن یعنی  .۲4

ینده از درآمدم به شما بپردازم و این همین که پولی که ندارم می روم و از یك جایی می گیرم و در آ

دستور در اسالم مکروه است و حرام نیست و توصیه نشده است. یعنی پایمان را خارج از اندازه از 

گلیممان دراز نکنیم. اگر ما پایمان را به اندازه گلیممان دراز بکنیم نیازی نداریم که برویم و قرض کنیم. 

عروسی بگیرم و پول ندارم، می آیم از شما قرض می کنم و بعد مثالً من می خواهم برای پسرم جشن 

توانیم اید ولی به من توصیه نشده است. به جای آن میپردازم شما کار ثوابی انجام دادهقسطی به شما می

 تر بگیریم.یك جشن ساده

 در ثوابها بد نیست. مثالً خانه کسی می رویم و خانم آن خانه مریض است. اینجا چقبعضی از قرض .۲5

دارد که به فرد کمك کنیم و یا کسی که دچار تصادف شده و آتش سوزی و... باید به او کمك کنیم، و 

او را از مشکالت نجات دهیم. ما در روایات داریم دادن بالعوض ده برابر و دادن قرض الحسنه هجده 

بر و می دهیم و پس می گیریم ده برادهیم و پس نمیبرابر پاداش دارد. آدمی با خودش می گوید می

گیریم هجده برابر پاداش دارد؟ چگونه ممکن است؟ شاید دلیل این کار این باشد که موقعی که پول 

م فرد را گیریدهیم و پس میدهی و پس نمیگیری فرد را به سمت تنبلی سوق می دهیم ولی وقتی میمی
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الحسنه فعال است ودر موارد قرض هایبه کار و کوشش وادار می کنیم. الحمداهلل در ایران صندوق

 رسند.بسیاری به داد مردم می

ه هایی کگیرد، این کار جز برای آنبه طور کلی نگه داشتن جنس و کاال برای گران شدن آن صورت می .۲6

ها خیلی مهمند؛ مثالً این که خرما را نگه بداریم که چند وقت در امر تولید فعال هستند مذموم است. نیت

ه رمضان است به دست مردم برسد، چنین کاری احتکار نیست ولی اگر به این نیت که سه دیگر که ما

برابر بفروشم این احتکار می شود. اگر مردم تشویق شوند که به این راه بروند می روند، ولی اگر بخواهیم 

 استکاله سر هم بگذاریم هم مردم ضرر می کنند و هم دولت. واین وسط کسی سود می کند که حاضر 

 کند.لوح ضرر میدروغ بگوید و کاله سر مردم بگذارد و فرد ساده

 ایم؟فروشی یعنی چه و اگر چطور بفروشیم گران فروشی کردهگران .۲7

رف ای داریم که صایم، ما یك هزینهببینید ما در اسالم درصد نداریم که اگر چقدر گرانفروشی بکنیم گناه کرده

لبته قبول است. و اایم. اگر مقداری روی این قیمت تمام شد بگذاریم قابلکردهشده شده یا خریداریکاالی تولید

درصد نداریم. ولی اگر کاالیی را صد تومان بخریم  نباید دویست تومان بفروشیم چرا که بیشتر افراد استطاعت 

 چنین مبلغی را ندارند.
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Burlington chamber of commerce Name 
http://www.burlingtonchamber.com/code_of_conduct.pdf Link 

Code of conduct (code of ethics) 

. هدایت کسب و کار و فعالیت های حرفه ای ، با یك روش قابل اطمینان برای بازتاب دادن آبرومندانه ی ۲

 جامعه کسب و کار برلینگتن و اعضای اتاق همکار.

 نامه اتاق بازرگانی برلینگتون. یینآ. رعایت قانون اساسی و ۱

 دومپیوست 

متن منشور اخالق حرفه ای 

 اتاق های بازرگانی دنیا 

http://www.burlingtonchamber.com/code_of_conduct.pdf
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 نمایندگی اتاق. . احترام به شهرت، مشخصات و وضعیت اتاق بازرگانی و3

 . شناخت، حمایت و ترویج اتاق بازرگانی، همراه با اهداف آن واهداف جامعه کسب و کار.4

. در صورت امکان، مشارکت در وظایف و فعالیت های اتاق بازرگانی و معطوف کردن کسب و کار به 5

 فعالیت های حرفه ای

 . ارائه خدمات صادقانه، ماهر و با وجدان به مشتریان.6

. ارائه کردن یك عرضه واقعی در تمام تبلیغات. کاال و خدمات باید در آگهی مطابق با تمام قوانین شهری، 7

 استانی و فدرال باشد.

برای کنترل کسب و کارهای  . رعایت تمام قوانین ایجاد شده توسط دولت های شهری، استانی و فدرال8

 گفته شده، در آن جایی که قابل اجرا است.

 

 

 

 

American Chamber of Commerce in Hungary Name 

http://www.amcham.hu/code-of-ethics Link 
Code of conduct (code of ethics) 

 محل کار امن و سالم ایجاد . ۲

 . شیوه های اشتغال عادالنه۱

 . مسئول حفاظت از محیط زیست3

Jacksonville- Onslow chamber of commerce Name 

http://www.jacksonvilleonline.org/code-of-ethics.html Link 
Code of conduct (code of ethics) 

 عرضه عادالنه و ارائه دقیقی از خدمات برای کسب و کار مشتریان •

انجام کسب و کار به شیوه ای عادالنه و اخالقی، احترام به کرامت و حقوق مشتریان، فروشندگان،  •

 همکاران، و نیز بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، عقیده یا جنس.

 نعت مربوطه و یا کسب و کار خود.تبعیت کردن از مقررات دولتی و قوانین مربوط به ص •

 ایجاد روابط کسب و کار در داخل اتاق بازرگانی برای  ترویج فرصت ها برای رشد و توسعه. •

)اتاق  Onslowنگه داشتن اعضای پاسخگو برای حمایت از اصول شرح داده شده در کد اخالق   •

 بازرگانی جکسون(

http://www.amcham.hu/code-of-ethics
http://www.jacksonvilleonline.org/code-of-ethics.html
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 قانون. انطباق با قوانین مربوطه و حاکمیت 4

 . مسئولیت نحوه عملکرد دربرابر مشتریان و ارباب رجوع5

 . مشارکت و تعامل در جامعه یعنی تابعیت خوب از شرکت6

 

 

Ohio chamber of commerce Name 

http://www.ohiochamber.com/mx/hm.asp?id=Ethics Link 
Code of conduct (code of ethics) 

 حفاظت از محیط زیست .۲

 رشد دادن کسب و کار .۱

 حفظ شهرت برای انجام کسب و کار با باالترین یکپارچگی .3

 

 

Darke County Chamber of Commerce (OHIO) Nam
e 

http://www.darkecountyohio.com/chamber_information/code_of_cond
uct.aspx  

Link 

Code of conduct (code of ethics) 

اطمینان برای بازتاب دادن آبرومندانه ی . هدایت کسب و کار و فعالیت های حرفه ای ، با یك روش قابل ۲

 جامعه کسب و کار و اعضای اتاق همکار

 . احترام به شهرت، مشخصات و شأن بخش های اتاق بازرگانی و نمایندگی های اتاق .۱

. درک حمایت و ترویج چشم انداز و ماموریت بخش های اتاق بازرگانی و همکاری با اعضای دیگر در 3

 رفتار.استفاده از این کد 

. هر گاه منطقی امکان پذیر است، در وظایف و فعالیتهای اتاق شرکت کنند، و ترویج افزایش رشد کسب و 4

 کار در بخش ها.

. رعایت باالترین استانداردهای اخالق در ارائه خدمات و / یا ارائه برای فروش محصوالت، بر اساس دانش 5

 خود و تخصص اعضا.

هریك از شیوه های ممنوع شده توسط قانون و به دنبال مزیت ناعادالنه بیش  . خودداری از درگیر شدن در6

 ازحد برای اعضای.

. خودداری از تحقیرآشکارای شیوه های کسب و کار از و خودداری از چشم پوشی و یا درگیر شدن در 7

 ارائه اطالعات نادرست و یا شیوه های غیر اخالقی.

http://www.ohiochamber.com/mx/hm.asp?id=Ethics
http://www.darkecountyohio.com/chamber_information/code_of_conduct.aspx
http://www.darkecountyohio.com/chamber_information/code_of_conduct.aspx
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Cooperstown Chamber of Commerce Name 
http://www.cooperstownchamber.com/secondary/membership/CofCBo
ardCodeofEthics.htm 

Link 

Code of conduct (code of ethics) 

 اساسنامه و سیاست

، اتاق Cooperstownبه یاد داشتن و رعایت کامل قانون اساسی، آیین نامه ها، قوانین و مقررات از  •

 ( از ایالت نیویورک.N-PCLبازرگانی و سیاست های شرکت، به موجب قانون شرکت غیر انتفاعی )

 حصول اطمینان از انطباق شرکت با تمام قوانین، مقررات و الزامات قراردادها. •

م و پشتیبانی کامل از تصمیم گیرهای ساخته شده توسط هیئت مدیره که مطابق با وظایف امانتی خود احترا •

 بوده و الزام به اطاعت و وفاداری از آن ها.

احترام به کار و توصیه های کمیسیون هایی که به حسب وظیفه شان عهده دار امور شده و گرد هم آمده ا ند،  •

 .N-PCLبه موجب 

ر کنیم تا اطمینان حاصل شود که هیئت مدیره به طور کامل بر نقش آن به عنوان یك سیاستگذار و مجدانه کا •

 حاکم پایبند است.

مشاهده و عمل برای مدیر اجرایی به عنوان افسر ارشد اجرایی با مسئولیت منحصر به فرد برای مدیریت روز  •

 ای هیئت مدیره و دستورات آن.به روز سازمان، به انضمام کارکنان، و برای اجرای سیاست ه
  

 مشارکت آگاهانه

 شرکت در اکثر، وگرنه همه ی، جلسات هیئت مدیره و کمیته های اختصاص داده شده. •

http://www.cooperstownchamber.com/secondary/membership/CofCBoardCodeofEthics.htm
http://www.cooperstownchamber.com/secondary/membership/CofCBoardCodeofEthics.htm
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توجه به آگاهی خوب درباره همه امور، از جمله امور مالی، که قبال زیر نظر هیئت مدیره و ذینفعان بوده  •

 است.

 هیئت مدیره و مدیریت. "زنجیره ی فرمان"احترام و پیروی از  •

توجه دادن مفهومی و مناسب به هیئت مدیره، افسران، کمیته ها و/ یا سواالت مناسب هریك از کارکنان،  •

 نظرات شخصی، عقاید و نظرات از اهمیت در مورد مسائل مربوط به حکومت، سیاستگذاری و حوزه ما.

 ات هیئت مدیره، که سابقه مخالف با آن ها وجود دارد و یا دارای شك و تردید جدی است.مخالفت با اقدام •

چالش های مناسب، در ساختار و آیین نامه شرکت و آن دسته از تصمیمات الزام آور است که نقض الزامات  •

 قانونی، قراردادی یا امانتی شرکت را دارد.

 کارکنان دخالت نمی کنیم.عمل به شیوه ای که در وظایف و اختیارات  •
  

 فردی

 صحبت به وضوح، گوش دادن با دقت و احترام به عقاید اعضای هیئت مدیره و کارکنان کلیدی. •

 ترویج همکاری و مشارکت در میان تمام اعضای هیئت مدیره •

 حفظ ارتباط باز و همکاری موثر با رئیس هیئت مدیره و کمیته رهبری. •

 باشید، ارائه انتقاد تنها به شیوه ای سازنده باشد. "های متمرکز شدهراه حل "ارائه دهنده  •

اطاعه کننده کالم نباشید  یا در فعالیت ها در طی جلسات در نظر گرفته شده که به مانع و یا به تاخیر انداختن  •

 نباشید. شپیشرفت کار هیئت مدیره به خاطر تفاوت در افکار و یا سایر دالیل شخصی است، ایجاد کننده چال

همیشه برای توسعه و بهبود دانش خود و مهارت هایی که به وسیله ی آن ها توانایی های خود را در هیئت  •

 مدیره افزایش می دهید، تالش کنید.

 

Pinal county chamber of commerce Name 

 Link 
Code of conduct (code of ethics) 

 تخصص.هدایت امور کسب و کار با نهارت و •

 ارائه کردن بهترین مسکنی که امکان پذیر است. •

به منظور حمایت از مصرف کنندگان، استفاده از مواد با کیفیت و شیوه های ساخت و ساز با کیفیت،  •

 صحیح و درست.

 فراهم کردن مسکن با استانداردهای باالی ایمنی، بهداشت و قابلیت سکونت. •

 ه ای مسئوالنه.معرفی تمام تعهدات مالی به شیو •

به پیروی از روح و نامه ای از قرارداد های کسب و کار و مدیریت کارکنان، پیمانکاران و تامین کنندگان با  •

 انصاف و افتخار.
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جلب توجه سیاست های عمومی و دیگر اطالعات ضروری که بر منافع کسب و کار ما و کسانی که از  •

 ی می کنند.صنعت ساختمان سازی به عنوان یك کل پیرو

 پیروی از قوانین و مقرراتی که توسط ادارات دولتی و برای سالمت، ایمنی و رفاه جامعه تجویز می شوند.  •

 داشتن صداقت به عنوان خط مشی کسب و کار ما. •

 ارائه پاسخ به موقع به اقالم تحت پوشش گارانتی. •

 ل منازعات.حل و فصل مجادالت را از طریق یك مکانیسم غیر دادخواهی ح •

 حمایت و رعایت تصمیمات انجمن در ترویج و اجرای این کد از اخالق است. •

 

 

 

 

 

Paramus Regional Chamber of Commerce Name 

http://www.paramuschamber.com/chamber/mission-statement-
paramus.htm 

Link 

Code of conduct (code of ethics) 

 . نشان دادن شایستگی تمام موسسات تجاری، حرفه ای و خدماتی.۲

 . ترویج خوبی انجمن از طریق خدمات حرفه ای و پایبندی به استانداردهای معقول رفتاری.۱

 حسن نیت در سراسر جامعه با نشان دادن صفات حرفه ای در تمام معامالت و تکالیف. . گسترش3

 . انجام معامالت و خدمات به صداقت و نیکی در همه چیز.4

فکری در انجام کسب و کار و رهایی از )مشاوره دادن در مورد( کاالها و  -. افزایش خدمات فلسفی5

 خدمات)خودتان(.

 این سازمان با عمل به شیوه های کسب و کار قابل اطمینان و صادقانه.. تمدید اعتبار و ارزش 6

 . کمك به پیشبرد دانش و آموزش به دیگران از طریق شایستگی های قابل قبول در تجارت.7

 

 

Greater Peterborough chamber of commerce  Nam
e 

http://www.peterboroughchamber.ca/membership/Code_of_Conduct.
aspx 

Link 

Code of conduct (code of ethics) 

http://www.paramuschamber.com/chamber/mission-statement-paramus.htm
http://www.paramuschamber.com/chamber/mission-statement-paramus.htm


150 
 

تعهد به انجام کسب و کار به شیوه ای حرفه ای و معتبر، مطابق با قوانین قابل اجرا، ارائه قراردادهای  •

ائه راه حل برای حل و فصل هر گونه روشن و دقیق و ارتباطات در خصوص محصوالت و خدمات، و ار

 شکایات مشتری در یك موقع موثر.

تالش برای برقراری ارتباط، همکاری و همکاری در ارتقاء، توسعه و افزایش رشد کسب و کار و فعالیت  •

 های درون شهری و بزرگ منطقه ای؛

 احترام به شهرت خوب، مشخصات و وضعیت اتاق بازرگانی و نمایندگی اتاق. •

 

 

 

 

 

 

Kimberley and district chamber of commerce Name 
http://www.kimberleychamber.com/codeofconduct.html#  Link 

Code of conduct (code of ethics) 

به شیوه ای معتبر، به عنوان منعکس افتخار جامعه کیمبرلی  . انجام فعالیت های کسب و کار و حرفه ای و۲

 کسب و کار؛

 . احترام به شهرت، مشخصات و وضعیت اتاق بازرگانی و نمایندگی اتاق بر این اساس؛۱

 . درک، حمایت و ترویج ماموریت ها و اهداف اتاق بازرگانی؛3

کان، به معطوف داشتن کسب و کار حرفه  . مشارکت در وظایف و فعالیتهای اتاق بازرگانی و در صورت ام4

 و تخصصی بر آن ها.

 .. ایفای نقش در ترویج، توسعه و افزایش رشد کسب و کار و فعالیت های کیمبرلی و مناطق اطراف آن5

 
 

 

Yandina Chamber of Commerce Inc Name 
http://www.yandinachamberofcommerce.com.au/Code-of-
Ethics.php 

Link 

Code of conduct (code of ethics) 

http://www.kimberleychamber.com/codeofconduct.html
http://www.yandinachamberofcommerce.com.au/Code-of-Ethics.php
http://www.yandinachamberofcommerce.com.au/Code-of-Ethics.php
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توسط پرورش شهرت،حسن نیت، صداقت و  Yandinaترویج کسب و کار و جامعه از ناحیه  .۲

 امانت.

 و کار.نشان دادن داشتن باالترین درجه حرفه ای در بهره برداری از این کسب  .۱

 Districtو  Yandinaترویج، حمایت و توسعه ایده ها و یا پروژه هایی که برای توسعه   .3

 است.

 رعایت قوانین و مقررات  اتاق در هر زمانی. .4

 

 

 

 

 

 

 

 

ACC the chamber of commerce in Ukraine Name 
http://www.chamber.ua/about/code-of-conduct Link 

Code of conduct (code of ethics) 

 اعضایی که مطابق با قوانین اوکراین در این موضوع خیلی تالش می کنند. •

اعضایی که آگاهانه در جلوگیری از کمك به هر شخص ثالثی در نقض هر قانون از اوکراین تالش می  •

 کنند.

اخالقی، جعلی، و یا  داخت و یا دریافت کرده و یا شرکت در هر عمل غیرراعضایی که آگاهانه رشوه را پ •

 فاسد.

اعضایی که تالش می کنند برای احترام گذاشتن به تمام الزامات کسب و کار و تمام الزامات حرفه ای  •

 ومتعهد شده.

اعضایی که سوابق کسب و کارشان به شیوه ای است که به درستی منعکس کننده ماهیت واقعی معامالت  •

 کسب و کار و فعالیت هایشان است.

ضایی که اطمینان حاصل شود که مدیریت و سرپرستان آنها آشنایی با قوانین کار و سیاست های قابل اع •

اجرا شرکت های بزرگ و مسئولیت پیشگیری و تشخیص نقض در این دوره از فعالیت های کسب و کار 

 خود را دارند.
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ر سازمان های کسب و کار درگیر اعضایی که با هر گونه رفتار هماهنگ )عمل یا انفعال(، در رقابت با دیگ •

نمی شود، چنین رفتاری که به عنوان اقدامات ضد رقابتی هماهنگ تحت قانون اوکراینی، واجد شرایط است 

اوکراین و یا دیگران  Antimonopolyمگر اینکه چنین رفتاری که اتفاق افتاده است،  بموقع توسط کمیته 

 تایید شده باشد.

م یا غیر مستقیم، به پیشنهاد کردن، دریافتن و پرداختن یا اختیار دادن به هر یك از اعضایی که به طور مستقی •

برای هر یك از انواع این ها و یا  طرفین بحث برای پیشنهاد کردن، دریافتن و پرداختن بدون دلیل مفید

 شریك شدن در امر غیر اخالقی، کاله برداری و یا روش های فاسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

European Chamber of commerce in Vietnam Nam
e 

http://www.eurochamvn.org/sites/default/files/Conduct_IT%20SC_Euro
Cham.pdf 

Link 

Code of conduct (code of ethics) 

 بخش اعضای کمیته باید:

 ؛بگذارید گوش کنید، و به نظرات دیگران احترام •

 اشد؛ب ،که در آن تفاوت نظروجود داشته یآن دسته از مسائل رایبه دنبال قطعنامه های مثبت و سازنده ب •

 .داشته باشیدجلسات  ی در، رفتار منظماحترام بگذارید رئیس به •

 مندی: اعالمیه های عالقه 

 همه افراد باید:

 رد.افراد قرار نگییر تصمیمات اطمینان حاصل شود که منافع مالی خصوصی یا شخصی، هرگز تحت تاث •

از  هلسود حاصو  برای استفاده شخصی ،موقعیت خود به عنوان عضو کمیتهاز اطمینان حاصل شود که آنها  •

 آن استفاده نمی کنند.

د به رئیس مستقیم یا غیر مستقیم، که می توان ،نقدی نیست افشای هر گونه عالقه نقدی یا منافع دیگر که •
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ه محض ب ه است؛عضو برای انگیزه شخصی بوداین اقدام  تاثیر قرار بدهد و یا این تصور کهتحت  قضاوت را

 EuroChamتوجه داشته باشید که مدیر اجرایی  ؛ی یافتندآگاه موضوعاتی اینکه از هر گونه عالقه به چنین

مورد ، هنگامی که درگیری های را از بخشی از این جلسه یخروج عضو ویتنام است که حق درخواست

 .پیش می آید، دارد عالقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Canadian chamber of commerce of the Philippine Name 
http://cancham.com.ph/wp-content/uploads/2012/02/5-
Cancham-Code-of-Conduct-2010.pdf 

Link 

Code of conduct (code of ethics) 

 

 فیلیپین )اتاق( برای ارتباط غیر انتفاعی در فیلیپین گنجانیده شده و ثبت نام در. اتاق بازرگانی کانادا در ۲

نیاز به رعایت شرایط مطابق با قوانین جمهوری  بازرگانی  بورس و اوراق بهادار کمیسیون در فیلیپین. اتاق

 فیلیپین و

 شرایط  موقعیت خود را به عنوان یك انجمن غیر انتفاعی کسب و کار دارد.
  
 اتاق  توسط قوانین اتاق تجویز می شوند. مسئولیت های سازمانی هیأت امنا، فرمانداران و افسران. ۱
  
مطابق با قوانین  . از اعضای اتاق انتظار امانت داری می رود، فرمانداران و صاحب منصبان باید خود را3

ذیرفته اصول عمومی پ اق و بادر ثبت نام کنند و به عنوان قوانین ات جمهوری فیلیپین و شرایط تعیین شده
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 شده از شرکت های بزرگ دولتی تطابق بدهند.
  
استانداردهای اخالقی و روش های هیئت امنا،  . در زمینه فوق، این کد رفتاری و مجموعه اصول،4

اتاق انتظار می رود که در انجام وظایف، خود را مطابق با مسئولیت های مربوط  فرمانداران و صاحب منصبان

 اتاق نمایند.به 

  

فرمانداران و صاحب منصبان اتاق، به منظور  . بیانیه ی اعالم عمومی به عنوان مرجع، توسط اعضاء، امنا،6

اتاق است و هیچ جایگاه قانونی ندارد به عنوان مرجع برای مدیریت غیر داخلی اتاق را  مدیریت داخلی

 ندارد؛

 

توسط  6، بخش 5برگزار شد، به موجب ماده  ۱2۲2ر سال د . در تاریخ موثر مجمع عمومی ساالنه اتاق که8

قانون و یا هیئت امنا اگر زمان موثر زودتری اعالم شود ، و یا امر به انجام در تاریخ و پس از تاریخ اعالم 

 شده موثرباشد، این اختیار به آنان داده می شود؛
  
فرماندار و مدیر اتاق هنگامی که دفتر را به  شود،. باید دبیری شرکت توسط اتاق بازرگانی به هر امناء داده 9

قوانین اعالم می  مقررات و عهده گرفته و آن را امضا می کنند آن را به عنوان درک و موافقت خود با پیروی

 دارند.
  

با حقوق، وظایف و ؛ . به روشنی، پاسخ روشنی به اعضای اتاق که دفتر را در اتاق نگه داری نمی کند۲2

 آیین نامه تجویز شده است. 5و زمینه برای اخراج قابل اجرا برای تمام اعضای در ماده  ا، تعهداتمسئولیت ه
   

 از امنا، فرمانداران و صاحب منصبان انتظار می رود:
  

حفظ باالترین استانداردهای یکپارچگی در رفتار حرفه  .  احترام و اطاعت از قوانین جمهوری فیلیپین و۲۲

 ای خود.
  

سعی و کوشش با بهترین  و جام تمام وظایف و مسئولیت های خود که توسط قانون تجویز می شوند. ان۲۱

 توانایی های خود.

 

Lakeside Chamber of commerce Nam
e 

http://www.lakesideoregonchambers.com/Lakeside%20CoC%20Code%2
0of%20Ethics.pdf 

Link 
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Code of conduct (code of ethics) 

 انجام کسب و کار با صداقت، عدالت؛ با توجه به مشتریان و کارکنان، به طور یکسان. •

 Lakesideحمایت از ایده ها و اهداف اتاق بازرگانی  •

در دسترس بودن و پاسخگویی به مشتریان و تالش برای انجام هر عمل منطقی برای هر مشتری یا بهترین  •

 منافع مشتری.

به کسب و کار خاص و یا  پایبندی کامل به قوانین کشوری که در آن واقع شده وانجام کسب و کار با  •

شیوه های کسب و کار که به طور کلی پذیرفته شده  کدهای اخالقی که برای آن وضع شده است و مطابق با

 است.

معلولیت، وضعیت تاهل، جنسیت یا گرایش جنسی  بر اساس نژاد، رنگ، عقیده، مذهب، ملیت، سن ، •

 تبعیض قائل نشود.

جعلی، دروغ، تحقیر رقبا و شامل پیشنهادات ریاکارانه در  از تبلیغاتی که نادرست، گمراه کننده، فریبنده، •

 فروش است، استفاده نکنید.

 ارتقاء در خصوص کسب و کار خود هستید. در همه زمان ها مسئول تبلیغات، درست و غیر فریبنده و •

 
 

 

 

 

 

 

Cape cod chamber of commerce Name 
http://www.ecapechamber.com/pdf/CodeofEthics.pdf  Link 

Code of conduct (code of ethics) 

 

اظت از های حفمنابع طبیعی، شیوه  . کاهش اثرات بهداشتی و زیست محیطی از طریق استفاده مسئوالنه از۲

 انتشار گازهای گلخانه ای. محیط زیست و کاهش زباله و

. اطمینان حاصل کنید که در تولید کاالها و خدمات استانداردهای زیست محیطی قانونی مربوط به صنایع ۱

 شما رعایت می شود.

 .با توجه به قانون زباله ها . هماهنگی برای حمل و نقل ایمن، دفع مواد خام، محصوالت و3

http://www.ecapechamber.com/pdf/CodeofEthics.pdf
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درک درستی از مسائل زیست  . کار در مشارکت با دیگران برای ترویج مراقبت از محیط زیست، افزایش4

 انجام آن. محیطی و انتشار اطالعات در مورد شیوه های خوب

 

 Name 
http://ec.europa.eu/transparency/consultation_code/docs/contrib/45_E
UROCHAMBRES.pdf  
 

Link 

Code of conduct (code of ethics) 

 :EUROCHAMBRESپیشنهادات 
  
 نند.ک نهادهای اتحادیه اروپا و یا حداقل در پارلمان اروپا باید در تهیه پیش نویس از کد رفتار آینده استفاده.۲  

بسیاری از قواعد کد اخالقی پارلمان اروپا در پیشنهاد کمیسیون وجود داشته و برخی دیگر می تواند اضافه .۱  

 شوند.

 

 تعهد از نمایندگان برای احترام به کد رفتار که به وضوح به عنوان یك قاعده ذکر شده باید گرفته شود..3  

 

اعضا و کارکنان نهادهای اتحادیه اروپا  ده، باید از کارکنان کهبه عنوان یك ماده شفافیت و مقررات معاه.4  

 نمایندگان، در کد رفتار آینده تعهد گرفته شود. هستند برای احترام در روابط خود با

 

 

 

 

 Name 
http://burocoop.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=5
0&Itemid=11&limitstart=3  
 

Link 

Code of conduct (code of ethics) 

 :CONSTANTAدر دوبریچ و  BU.RO.COOPاهداف خاص مراکز 

توسعه اقتصادی محلی با مشارکت پرورش، تجارت و سرمایه گذاری بین اپراتورهای رومانیایی و بلغاری از  •

CONSTANTA دوبریچ منطقه و شرکای کسب و کار بین المللی؛ 

تنوع، توسعه و تقویت ارتباطات بازاریابی در زمینه درونی، به منظور توسعه یك محیط پایدار برای کسب و  •

http://ec.europa.eu/transparency/consultation_code/docs/contrib/45_EUROCHAMBRES.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/consultation_code/docs/contrib/45_EUROCHAMBRES.pdf
http://burocoop.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=11&limitstart=3
http://burocoop.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=11&limitstart=3
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 لط )سرمایه گذاری مشترک(؛کارهای مخت

در فرصت های  CONSTANTA-از منطقه مرزی دوبریچ SMEsتسهیل دسترسی به اطالعات برای  •

 ی برای صادرات؛محل محصوالت ارتقاء وکسب و کار و بازار درونی کوچك و متوسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سومپیوست 

شناسی ورودی بر روش

 پژوهش انجام شده
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تعیین روش تحقیق مورد نیاز برای انجام پژوهشی که در صفحات قبل مورد بررسی قرار گرفت، یکی از مهمترین 

های مختلفی در زمینه تعیین روش تحقیق وجود داشت که مهمترین آنها در ادامه مراحل انجام آن بود. چالش

 مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 در کسب و کارچالش اول: منبع تعیین رفتار اخالقی 

توانند مرجعیت کار اخالقی در عمده پیچیدگی این امر به ماهیت مباحث اخالقی و اینکه چه کسی یا کسانی می

ز گشت. اهای ارائه شده توسط آنها از اعتبار الزم برخوردار است باز میبازار را بر عهده داشته باشند و گزاره

ه توجه المللی نیز وجود داشت کو استانداردهای پذیرفته شده بین سوی دیگر، در این حوزه، ادبیات گسترده دینی

توانست بر پیچیدگی کار بیفزاید. این در حالی است که امکان عدم توجه به یکی از آنها همزمان به همه آنها می
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ابع یا منتوانست باعث عدم توجه کافی به سایر نیز وجود نداشت. محور قرار دادن هر کدام از منابع فوق نیز می

 گانه فوق، به صورت جداگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. ایجاد سوگیری نزد محققین گردد. بر این اساس، منابع سه

 
بر این اساس، در فاز اول این پروژه، ادبیات نظری و ادبیات دینی مرتبط با این بحث مورد بررسی قرار گرفت. 

ها ری موجود در زمینه اخالق کسب و کار بود. اگرچه این گزارههای دینی و نظخروجی این مرحله مجموعه گزاره

این مرحله،  فرض فوق، در پایاناز نظر اعتبار دینی و تجربی در جایگاه قابل قبولی قرار داشتند، با توجه به پیش

ن یها نیز مشخص است، در ابررسی دیدگاه خبرگان در دستور کار قرار گرفت. همانگونه که در بررسی مصاحبه

های افراد در کسب و کار شکل دهد و از مرحله، تیم تحقیق تالش نمود تا محتوای خود را مبتنی بر دغدغه

 . های عمیق استفاده گردیدرو، در این مرحله از مصاحبهاستمرار روند قبلی در قالب پیمایش خودداری کند. از این

دینی و نظری ارائه شد تا از انطباق آنها اطمینان حاصل بندی، نتایج حاصل از دیدگاه خبرگان به ادبیات برای جمع

 شود یا تعارض بین آنها رفع گردد.

 

 چالش دوم: گسترش یا تمرکز

بود که  هاییهایی که در هنگام طراحی مدل تحقیق برای تیم تحقیق به وجود آمد، تعیین نوع گزارهیکی از چالش

های ممکن در زمینه اخالق داشت تا فهرست طویلی از گزارهشد. از سویی، امکان باید در این پروژه حاصل می

های اصلی اخالق کسب و کار معرفی گردد. از کسب و کار تهیه شود و همه آنها در کنار یکدیگر به عنوان گزاره

بررسی اخالق 
کسب و کار

منابع دینی

ادبیات 
نظری

دیدگاه 
خبرگان
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ضای های مورد توجه در فتوانست رویکرد بومی را در پیش بگیرد و تعدادی از گزارهسوی دیگر، تیم تحقیق می

ت توانسهای اخالق کسب و کار معرفی نماید. هرکدام از این دو رویکرد میکسب و کار را به عنوان گزاره کنونی

های اخالقی را مبانی فکری خود را داشته باشد. در رویکرد اول، نگاه عمومی به اخالق وجود دارد که گزاره

هایی بود که باید در روژه، شناسایی گزارهبیند. بر این اساس، هدف از این پعمومی و فارغ از زمان و مکان می

زمینه اخالق کسب و کار برای همیشه در فضای کسب و کار کشور نهادی شود. اما در رویکرد دوم، نگاه موقعیتی 

گردد به مسئله اخالق وجود داشت که به دنبال مسائل و مشکالت موجود در زمینه اخالق کسب و کار کشور می

تواند باعث بهبود در این مرحله کند که تمرکز روی آنها میهای اخالقی شناسایی مین گزارههایی را از بیو گزاره

فعلی شود. تیم تحقیق، مبتنی بر تجربیات قبلی، گزینه تمرکز را برای این پژوهش برگزیده است. عمده دالیل ما 

 برای این امر عبارت است از:

ها های اخالقی و متمرکز کردن فعالیتی از گزارهامکان تخصیص بهتر منابع: تمرکز بر تعداد مشخص .۲

ها تخصیص یابد. این در حالی است که در صورت شود تا منابع بیشتری به این گزارهروی آنها باعث می

 یابد.های اخالقی، امکان تخصیص منابع برای توسعه آنها کاهش میضابطه گزارهگسترش بی

قی های اخالشود تا همواره زمینه برای بهبود فعالیتا باعث میهامکان بهبود مستمر: کاهش تعداد گزاره .۱

در فضای کسب و کار کشور وجود داشته باشد. این امر بدین معنا است که اگر متولیان در مقطعی متوجه 

ثبیت های جدید و تتوانند اقدام به شناسایی گزارهاند، میهای شناسایی شده تثبیت شدهشوند که گزاره

کند. د. این امر، توجه دائم به مسئله اخالق کسب و کار و بهبود آن را در مجموعه نهادی میآنها نماین

ی مواجه اهای صرفاً متولیان و فعاالن بازار را با مجموعه پیچیدهاین در حالی است که تفصیل دادن گزاره

ه رکت از ساده به پیچیدکند که احتماالً کسی به آن عمل نخواهد کرد. بنابراین، این رویکرد زمینه حمی

 کند.را در این فضا مهیا می

هایی که دغدغه حال و حاضر فعاالن کسب و کار است سازی برای کاربردی بودن: توجه به گزارهزمینه .3

ن های تدویها جلب شود. این در حالی است که اگر گزارهباعث می شود تا توجه این افراد نیز به گزاره

کند. این در حالی است که هدف اصلی این پروژه، ه آنها حالت موعظه پیدا میشده گسترده شوند، نگاه ب

های کاربردی و کدهای رفتاری بود که در فضای کسب و کار مورد اقبال قرار گیرند و به تدوین گزاره

 آنها عمل شود. 
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 های فعاالن کسب و کارها و دغدغهچالش سوم: پراکندگی دیدگاه

ی حاکم بر فضای کسب و کار کشور، اگرچه تمایل فراوانی از سوی فعاالن کسب و کار با توجه به رویکرد سنت

ها و مسائل آنها در شد، اما محصور کردن دیدگاههای اخالقی ابراز میبرای اظهار نظر و کمك به تدوین گزاره

رای شکل بزرگ بها، سه محوزه اخالق کسب و کار فعالیتی مشکل برای تیم مجری بوده است. در طول مصاحبه

 تیم تحقیق وجود داشت:

. شوندگان بودهای اخالقی به صورت اجمالی مورد توجه اکثر مصاحبهها: بسیاری از گزارهتکرار گزاره .۲

 گردید. ها میها و عدم توجه به سایر گزارهاین امر باعث تکرار برخی از گزاره

شوندگان تمایل فراوانی برای تبیین مشکالت ها، مصاحبهها: در بسیاری از مصاحبهورود به سایر حوزه .۱

ها برای تیم صنعت خود و علی الخصوص مشکالت با مجموعه اداری کشور داشتند. اگر چه این دغدغه

 کرد.ها کمك چندانی به ما نمیمجری قابل احترام بود، اما در تدوین گزاره

گان تمایل چندانی به انتقاد از مسائل شوندها، مصاحبهعدم تمایل به خود انتقادی: در برخی از مصاحبه .3

های مختلف کسب و اخالقی صنف خود نشان نمی دانند که به مسائل فرهنگی و روابط درونی حوزه

 گشت.کار کشور باز می

گزاره قابل  ۱یا  ۲های اولیه برای تیم مجری مشخص گردید که در هر مصاحبه با در این شرایط، بعد از مصاحبه

عداد ها گرفت تا تمواجه خواهد شد. بر این اساس، تیم مجری تصمیم به توسعه دایره مصاحبهاستفاده در سند 

ها را متناسب با نیازهای اخالقی کسب و کار کشور گسترش دهد. در این توسعه، سه مسئله در نظر گرفته گزاره

 شد:

شوندگان: در این مسیر تالش شد تا تعداد کسانی که با آنها مصاحبه صورت توسعه کمی تعداد مصاحبه .۲

گیرد حداکثر شود. این امر، با توجه به مشکالت هماهنگ کردن جلسات با افراد مورد نظر، باعث می

 32له حدود حال، در طول اجرای این مرحکندی قابل توجهی در فرآیند انجام پروژه گردید. با این

شده و معتبر در فضای کسب و کار که اکثر آنها ریاست صنف یا تشکل خود را مصاحبه از افراد شناخته

 بر عهده داشتند انجام شود. 

هایی که در دسترس تیم مجری قرار های مورد بررسی: برای گسترده کردن گزارهحداکثرسازی حوزه .۱

های ذیل افزایش یابد. بر این اساس، افرادی از حوزههای مورد بررسی گرفت، تالش شد تا حوزهمی

 مورد مصاحبه قرار گرفتند:
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 اتحادیه لوح فشرده ایران .۲

 انجمن بازرگانان تجهیزات پزشکی .۱

 انجمن سیم و کابل ایران .3

 کمیسیون انرژی اتاق ایران .4

 اتحادیه مالکین کشتی  .5

 های غذایی ایراناتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده .6

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکالت .7

 اتحادیه صادرکنندگان روده .8

 های صنایع و معادن سرب و رویاتحادیه صادرکنندگان فرآورده .9

 انجمن تولید کنندگان فوالد .۲2

 اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران .۲۲

 اتحادیه بازیافت ایران .۲۱

 ری ایرانگانجمن ریخته .۲3

 اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران .۲4

 اتحادیه پوست و ساالمبور و چرم ایران .۲5

 های قیمتی ایراناتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان طال و جواهر، نقره و سنگ .۲6

 اتحادیه چای کشور .۲7

 اتحادیه محصوالت ارگانیك ایران .۲8

 اتحادیه چوب ایران .۲9

 انجمن شیرآالت بهداشتی .۱2

 ن و ارمنستاناتاق بازرگانی ایرا .۱۲

 اتاق بازرگانی ایران و چین .۱۱

 اتحادیه پالستیك بادی .۱3

 آهن ایران سنگ صادرکنندگان و تولیدکنندگان انجمن .۱4

 مسافربری هایشرکت اتحادیه .۱5
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تمرکز بر فعاالن کسب و کار: با توجه به اهداف بیان شده در باال، تمرکز اصلی پروژه بر مصاحبه با  .3

شوندگان به این امر محدود گردید. در این میان، با توجه دامنه مصاحبهفعاالن کسب و کار قرار گرفت و 

 ۱های مورد اشاره در بند های کسب و کار، بیشترین مصاحبه با روسای تشکلبه نقش محوری تشکل

های صورت گرفته در این پژوهش صورت گرفته است. اسامی افرادی که از نظرات آنها در مصاحبه

 تند از آقایان:استفاده شده است عبار

 نوروزی .۲

 شمس اردکانی .۱

 مهندس تیمورتاش .3

 ایجلیل مغازه .4

 ایجمشید مغازه .5

 نفر .6

 قلیحسین .7

 خلیفه سلطان .8

 شمس فرد .9

 غالمی .۲2

 قدیمی .۲۲

 کریمی .۲۱

 الهوتی .۲3

 محمد ولی .۲4

 موثقی .۲5

 نورانی .۲6

 نوروزی .۲7

 آهارونیان .۲8

 حاج حسینی .۲9

 راسخ .۱2

 عبقری .۱۲
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 بختیاری .۱۱

 عسگر اوالدی .۱3

 میرحیدری .۱4

 اعتمادیان .۱5

 بازرگان .۱6

 قدیمی .۱7

 اکبریان .۱8

 مومنی .۱9

 کدخدایی .32

بر این اساس، پس از انجام مصاحبه با فعاالن کسب و کار، تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از روش تحلیل محتوای 

 کیفی در دستور کار تیم مجری قرار گرفت. 


