
  93رشد اقتصاد در سال  يابزارها ،يجهاد تيريو مد يعزم مل

ي شود.  مديران ارشد كه در سالها يل ميدفرآيند مديريتي تب كم از يك نماد آرماني به يك ال كمهر س نام برايانتخاب 

ها را  شوند تا تمامي استراتژي ديدند، اكنون آماده مي ريزي مي گذاري كلي براي برنامه اول، نام انتخاب شده را يك هدف

  با اين رويكرد بازنويسي كنند.

ترين كلمات درمان بيماري  يت جهادي است.  اينها شايد كليديسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديرامسال، 

  اقتصادي ايران است.

است.  مفاهيمي مثل د ياست ولي تمركز بر فرهنگ اقتصادي نگرشي جد چه هميشه براي ايرانيان مهم بودهفرهنگ اگر

و اهميت رفتارهاي شخصي در اقتصاد كالن، اهميت حركتهاي  ركاري، مسئوليت پذيري، وظيفه شناسي، تاثي وجدان

توان از جمله مواردي  ماعي و يك ركن اقتصادي را ميجايگاه ماليات به عنوان يك ارزش اجت  گروهي، اقتصاد علمي،

  .كنيمو به يك باور اجتماعي بدل  نمودهدانست كه بايد از جنبه شعار خارج 

منافع كالن منافع شخصي گاهي باعث مي شوند تا چشم بر شيريني پذير خواهد بود.   اينهمه اما با يك عزم ملي انجام

توانم رقابت كنم و نظاير اينها را  ند و يا اگر من اينگونه نكنم نميجامعه ببنديم.  توجيهاتي از قبيل اينكار را همه مي كن

گران را وادار به درستهاي ديگران، ديجاي تاسي به نابه برچيد.  يك رستاخيز تا بتوان با اتكا بر آن  بايدبا يك عزم ملي 

  .هايمان كنيم تبعيت از راستي

و مديريت جهادي.  شايد مهم ترين حلقه اين زنجير است.  در سالهاي گذشته، برخي عدم حمايتها از مديران اجرائي 

وك شديم سخت گيري به نفع تلقي عمومي اينكه چنانچه در موردي مشك آنها را در اجراي مقررات محتاط كرده است.

شود  اعتمادي را در مراجعين رواج داده و باعث مي جعه كننده خطا محسوب ميشود جو بيدولت شايسته و رعايت حال مرا

بطور ناخودآگاه حاشيه امنيتي را براي خود فرض كرده و در اعالم وضعيت يا درخواست خود لحاظ كنند.  اگر بايد چيزي 

تر بخواهند تا مسئول مربوطه به حد واقعي نياز آنها راضي شود و اگر قرار است چيزي بدهند كمبخواهند بيش از نياز 

ها و  يا حداقل كمي بيشتر مجبور شوند.  از سوي ديگر بخشنامهها به همان ميزان واقعي  اعالم كنند تا از پس چانه زني

روح قانون و با اعتماد و اطمينان از حمايتهاي  مقررات متعدد و متعارض يكديگر الزم ميدارد تا مديران با توجه به

م در مسائل له زمان است.  بايد بدانيئدستورات الزم را صادر كنند.  مسئله بعدي مسقانوني، با سرعت و جديت 

اساسي است.  در بسياري موارد تحقق حقوق مراجعين در گرو اقدام در لحظه است، چنانچه  اقتصادي، زمان يك عامل

انجام كار همان بزنگاه اش متضمن صرف زمان آنهم در  تي دريابد كه رسيدن به حق قانونيده به مراجع دولمراجعه كنن

است، اين به منزله عدم رعايت حقوق اوست و وي حتما از مطالبه آن صرف نظر كرده و به ساير راهكارهاي قانوني يا 

 ،براي آزاد كردن آن نياز به گواهي عدم خالفي داريد غير آن متوسل خواهد شد.  هنگامي كه اتومبيل شما توقيف شده و

زماني براي چانه زدن نيست، انچه مطالبه ميشود ولو تا حدودي از نظر شما غير واقعي باشد خواهيد پرداخت.  اگر كاالي 

ري را شود، حتي مجال اعتراض به مبلغ انباردا اف انبارداري ميزشما در گمرك موجود است و هر روز مشمول هرينه گ

يجه ممكن است شما را به حق هم نداريد، زيرا هر روز توقف كاال و طي مسيرهاي طوالني اداري تا رسيدن به نت

ايد كه ديگر جاي اعتراض ندارد و در اينگونه موارد مجبور  هاي جديدي شده تان برساند ولي قطعا مشمول هزينه اوليه

هنگامي كه براي خريد راهي ديگر براي حل موضوع برگزينيد.   خواهيد شد يا به مطالبه انجام شده تن دهيد و يا

خارجي خود به بانك مراجعه كنيد و زمان دريافت ارز الزم به يكماه و بيشتر برسد، اين به معني عدم دريافت ارز است.  

عرصه جهاد  ك ارزش زمان و با اتكا به خداوند، همانگونه كه دراينجا جاي مديريت جهادي است، مديريتي كه با در

  الزم است، در لحظه تصميم گرفته و در لحظه عمل كند، اگرچه احتمال خطا هم در ميان باشد.

سال جديد در همه ما اين تحول را ايجاد كرده باشد تا با درك اهميت اين شعار سنحيده و ممتاز، خالصانه  به اميد آنكه

  در راه تحقق آن تالش كنيم.   انشاا...

  اصغر مظاهري

 كارگزار گمركي


