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 پیش گفتار

 برنامه تهیکم در شیپ سال دو آن نیتدو فکر. است یجمع کار کی حاصل حاضر گزارش

 و نظر تبادل با موضوع، با برخوردی علم روش مورد در توافق از پس و شد مطرحی زیر

 به امسال تابستانی ابتدا در باالخره ، آنی اعضا مداوم حضور با وی جمع خرد به استناد

فر ی ارشاد ، مهرانیقادس دزاده و نادریرش اریاسفند:انیآقا از متشکلی ا تهیکم. دیرس انیپا

 . شدند گزارش نیا نیتدو مأمور

 وی میترسی دورنما به توجه با شورای آت سال پنج برنامه شودی م مالحظه که همانطور

ی بازرگانی شورای راهکارها مقدور حدّ  تا متصّوری انسانی روین وی مالی تهایمحدود

 هر مانند. است کرده ارائه مشخصی زمانبند با وی عمل" کامال بصورت رای دب در انیرانیا

 شده شنهادیپی مشخص بودجه و سازمان هدف، هر به دنیرسی برا مشابهی ا برنامه سند

 .است

 بای ا جداگانه جلسه در که چرا باشدی م اجرا قابل" کامال مذکور سند تهیکم نیا نظر از 

 مورد آنی اجرائ جوانب هیکل و طرح نیا سینو شیپ ره،یمد ئتیه محترمی اعضا حضور

 . است گرفته قراری بررس

 نیاول چون ستین اشکال ازی خال طرح نیا که واقفندی خوب بهی زیر برنامه تهیکمی اعضا

ی برا. باشدی م انیرانیای بازرگانی شورا سیتأس خیتار در نهیزم نیا در شده انجام کوشش

 هیکلی راهنمائ از تهیکم لحاظ نیبد. است مداومی بازنگر به ازین آن،ی محتوا داشتن نگه ایپو

 . کندی م استقبال محترمی اعضا

 .نباشد آن نیآخر ندگان،یآی اری و کوشش به شورا ساله پنج برنامه نینخست که است دیام

       .اسفندیار رشیدزاده          

 مسئول کمیته برنامه ریزی

 2931 وریشهر/  1122 سپتامبر –ی زیر برنامه تهیکم

 اریاسفند –ی دیحم درضایحم – بهفر –ی بوشهر دارا – فری ارشاد مهران –ی اخالقی مهد

 ی قادس نادر – نیذوالع نادر – دزادهیرش
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 برنامه پنج ساله

 شورای بازرگانی ایرانیان

1125-1122  

 ساله :  چشم انداز پنج -2

ی توانا ، مستقل و قدرتمند ، ساله ای که به عنوان تشکیالت 5شورا باید سازمانی باشد با چنان عملکرد 

و ملجا مناسب برای بازرگانان و پل ارتباطی مؤثری میان اعضاء و جهان تجارت بین الملل  مرجع

 باشد.

 کلی اهداف -1
 عربی متحده در امارات  انایرانی ارزش و اعتبارپاس داری از  .2

 ارتباط موثر میان شورا و سازمان و نهادهای اقتصادی دولتی و خصوصی در سطوح کشوری، منطقه ای و جهانی .1

 شورااستقالل پایبندی به  .9

 افزایش دانش اقتصادی و بازرگانی اعضا .4

 تقویت و تحکیم ارتباط میان اعضا .5

 عربی متحده مشکالت پیش روی بازرگانان ایرانی در امارات تالش در راستای کاهش  .6

موضوعات عام المنفعه برای حل مشکالت واهان همکاری بیشتر در ایجاد زمینه فعالیت برای عضو هایی که خ .7

 هستند  یان در امارات متحده عربیایران مردم 

 برنامه های بخشی -9

 بخش مالی .2
 سیاست ها    

  به لحاظ هزینه و درآمد خودکفا باشند. و به سمتی هدایت شود که  بایستیکلیه فعالیت های  شورا  -2

 پرداخت شود. از محل حق عضویت هحتی المقدور اهزینه های جاری شورا 

 بهبود سیستم دریافت حق عضویت -1

اهداف شورا بر اساس  در جهت پاسخگویی به هزینه ها ایجاد درآمدبرای بررسی راهکار های نوین  -9

 سازمان غیر انتفاعی به عنوان یک

 تقویت ساختار مالی و تهیه گزارش جامع مالی ماهانه  -4

)از جمله تخفیف در صورتی که درآمد شورا از هزینه  آن بیشتر شود، این درآمد به صورت مستقیم  -5

 به عضو ها بازگردانده می شود.هم ارز  و یا به صورت خدمات در حق عضویت( 

 راه کارها               

 در سیستم پرداخت حق عضویت نظیر پرداخت قسطی و یا استفاده از کارت های اعتباریتسهیل  -2

ارائه پیشنهادهایی به سایر کمیته ها  برای کاهش هزینه و افزایش درآمد فعالیت ها در جهت جبران  -1

 هزینه فعالیت ها  
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استفاده از مسئول دائمی در امور مالی و تهیه گزارش های مستمر ماهانه از عملکرد و پیش  بینی   -9

 و پی گیری دریافت حق عضویت هاآینده 

 بخش عضویت .1
 سیاست ها  

 فراهم کردن زمینه معرفی بیشتر شورا در جهت جذب اعضای جدید -2

و  برنامه ریزی برای تحده عربی م، شرکت ها و نهادهای مستقر در امارات شناسایی بازرگانان  -1

 جذب آن ها

 موجود برنامه نگهداری و رسیدگی به اعضا تدوین  -9

 راه کارها             

  ،شرکت ها و نهادهای مستقر در امارات تهیه بانک اطالعاتی از بازرگانان -2

مالقات  فراخوان عضویت، برنامه ریزی برای معرفی شورا به بازرگانان غیر عضو از طریق -1

 حضوری، ارسال خبرنامه و معرفی نامه و یا دعوت به نشست ها و گردهم آیی های شورا

 اعمال برنامه نگهداری و رسیدگی به اعضا -9

 

 بخش روابط عمومی .9
 سیاست ها
نیاز ارتباطی متقابل شورا و  بی وقفه و پایدار وی که پاسخگویتقویت دبیرخانه شورا به نح -2

 کمیته ها  با اعضا باشد.

 برای ارتباط بیشتر شغلی اعضا بسترسازی -1

 ارتباط  مداوم با اعضا  و دریافت نظرات و انتقادها -9

تقویت خبرنامه و تارنمای شورا به نحوی که به عنوان یک رابطه موثر دوجنبه بین اعضا و  -4

 شورا مورد بهره برداری قرار گیرد

 سامان دهی و افزایش ارتباط رسانه ای شورا -5

 اعضا برای شرکت در فعالیت های شورا ایجاد انگیزه برای -6

 هیئت مدیره  و تصویبکمیته ها به پیشنهاد  ،مراسم سایر برنامه ریزی نشست ها و -7

 راه کارها         

 ساختار دبیرخانه بایستی با استفاده از نیروهای دائمی و موظف تقویت شود -2

رسانی مستمر به اعضا در تهیه بانک اطالعاتی از اعضا و توانایی های شغلی آن ها و اطالع  -1

 جهت استفاده از توانایی سایرین

 از راه های مناسبپس از هر نشست و یا فعالیت های ویژه  نظر خواهی از اعضا -9

تقویت ارتباط اعضا با خبرنامه و تارنمای شورا از طریق نشر اطالعات مورد نیاز و ضروری که  -4

 برای کاربران مفید و جالب باشد

 سی نیز تهیه شودتارنما به زبان پار -5

ایجاد بخش رسانه ای در دبیرخانه که قادر باشد اخبار مهم اقتصادی و بازرگانی را به اطالع اعضا  -6

 برساند و اخبار مهم شورای بازرگانی ایرانیان را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
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های  و شرکت در همایش برای شرکت در کمیته های شورااعضای عالقمند تالش برای شناسایی  -7

از طریق تهیه   به عنوان نماینده شورا سایر شوراهای بازرگانی و نشست ها و نمایشگاه ها

 و معرفی آنان به کمیته هاپرسشنامه های شفاهی و کتبی 

تهیه بانک اطالعاتی از سازمان ها و شرکت های که معرفی آنها در جلسات ماهانه شورا می تواند  -8

 کفیل در جلسات شرکت کنند.مفید باشد و می توانند به عنوان 

 تشکیل کارگروه نشست ها و مراسم که مسئولیت اجرایی این گونه مراسم ر به عهده خواهد گرفت. -3

 اطالعات شغلی اعضا می باشد شورا که حاوی  دو ساالنه راهنماتهیه  کتاب  -21

 

 

 

 

 بخش حقوقی  .4
 سیاست ها

 سالهتجدید نظر در اساسنامه شورا بر اساس نیازهای برنامه پنج  -2

 تجدید نظر در چارت سازمانی شورا بر اساس برنامه پنج ساله -1

 تجدید نظر در آیین نامه ها در جهت بهبود گردش کار -9

 تهیه بانک اطالعاتی از نیازهای حقوقی بازرگانی اعضا و پاسخگویی به آن ها -4

 بررسی مستمر دستورات حقوقی مربوط به امور بازرگانی و اطالع رسانی به اعضا -5

در باره تغییرات قوانین مربوط به امور بازرگانی مانند بانک، بیمه، حمل و  به اعضا سانیآگاهی ر -6

 نقل و گمرک 

 در حل و فصل اختالفات بازرگانی میان اعضاء از طریق داوری و حکمیت تالش -7

 راه کارها          

قرار گیرد و بر اساس نیازهای موجود و برنامه پنج ساله، اساسنامه شورا  مورد بررسی مجدد  -2

، در مدت چهارماه پس از تصویب با همفکری سایر کمیته ها و اعضای شورا، اساسنامه جدید

 تهیه شودبرای تصویب در هیئت مدیره و مجمع  این برنامه،

بر اساس اساسنامه جدید و نیازهای برنامه، چارت سازمانی جدید، در مدت دو ماه پس از  -1

 تصویب اساسنامه تهیه شود.

مه ها  از هم اکنون با همکاری کمیته ها مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت آیین نا -9

لزومآیین نامه های جدید حداکثر یک ماه پس از تصویب چارت سازمانی تهیه و برای تصویب به 

 هیئت مدیره ارسال شود

کارگروهی برای بررسی مستمر اطالعات حقوقی بازرگانی که بایستی به اطالع اعضا برسد  -4

تشکیل شود و اطالعات الزم از طریق روابط عمومی  بوسیله تارنامه و یا درج در خبرنامه و یا 

 تارنما در اختیار عضوها قرار داده شود.

امارات را به طور مستمر از طریق روابط  کارگروه فوق تغییرات قوانین مریوط به بازرگانان، در -5

 عمومی در اختیار اعضا قرار دهد

 ه حل اختالف و اطالع ، اعضا را در حل اختالفات یاری کندبا تشکیل کارگرو -6
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 بخش برنامه ریزی .5

 سیاست ها

 نظارت مستمر بر اجرای برنامه پنج ساله  -2

 تهیه برنامه یکساله بر اساس برنامه پنج ساله -1

 در اجرای برنامه رفع ابهامات کمیته ها و دبیرخانه -9

 نظرات آنان در بررسی عملکرد برنامهارتباط با اعضا در جهت تبیین برنامه و دریافت  -4

 

 راه کارها         

تهیه گزارش تدوین نظام جمع آوری اطالعات ماهانه از عملکرد بخش های مختلف شورا در جهت  -2

 ی اعضا ابر هماه6ماهانه برای هیئت مدیره و گزارش 

برای تصویب به ماه تدوین می شود و  9ماهه تدوین برنامه سال در مدت  6پس از تهیه گزارش  -1

 هیئت مدیره فرستاده می شود

 بنا به درخواست کمیته ها جلسات مشترک برای تبیین برنامه ظرف مدت دوهفته تشکیل می شود  -9

پرسش ها و انتقادات اعضا در خصوص برنامه حداکثر ظرف مدت دو هفته از دریافت پاسخ داده می  -4

 شود

بل از ارائه برنامه ساالنه برای تصویب به هیات مدیره در صورت نیاز به تغییر برنامه، تغییرات الزم ق -5

 ل می شوداارس

  

 

 بخش روابط بین الملل .6
 سیاست ها
برقراری ارتباط و مبادله اطالعات با اتاق های بازرگانی و شوراهای بازرگانی و سازمان های  -2

کمک خواهد مشابه در کلیه کشورهائی که بنحوی به توسعه فعالیت بازرگانان ایرانی در امارات 

 کرد

سازمان دهی  پیوند شورا با سایر نهادها و سازمان های مرتبط به نحوی که رابطه  اطالعاتی  -1

 موثر بین اعضا و بدنه این سازمان ها برقرار شود.

اطالع رسانی و شرکت مستمر در همایش های اقتصادی و بازرگانی که برای شورا مفید می باشد  -9

 و تهیه گزارش برای اعضای شور

 و تهیه گزارش برای اعضا گاه ها الع رسانی و شرکت مستمر در نمایشاط -4

 دبی و تهیه گزارش برای اعضای شورا از هر نشست.و صنایع شرکت در جلسات اطاق بازرگانی  -5

 راه کارها          

 و تمرکز امور بین الملل در این کمیته تشکیل کمیته روابط بین الملل -2

 تعیین استراتژی شورا برای شرکت موثر در ارتباط با اتاق های بازرگانی و سایر شوراهای بازرگانی  -1

 نتقال نظراتابرقراری جریان اطالعاتی بین سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط و اعضای شورا و  -9
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انتقال  تعیین نماینده مناسب از میان اعضا برای شرکت در نشست ها، همایش ها و نمایشگاه ها و -4

  دست آوردها به شورا

بررسی و تعیین موضع شورا در قبال تحوالت اقتصادی از طریق هم اندیشی با اعضای شورا و  -5

 موضع شورا اعالم 

 به اعضامستمر از فعالیت های خارجی شورا از طریق دبیرخانه  اطالع رسانی -6

 بخش آموزش و پژوهش .7
 سیاست ها

 افزایش دانش عمومی اعضا  در زمینه های اقتصادی و بازرگانی  -2

 اطالع رسانی به اعضا در مورد  نوسانات و تغییرات بازار کسب و کار -1

 بررسی و تحلیل شرایط اقتصادی بازار و پیش بینی آینده بازار کسب و کار -9

 بررسی مشکالت بازرگانان نظیر ارز، بیمه، بانک، گمرک، حمل و نقل -4

در جهت استفاده از ظرفیت آنان در باال بردن دانش اعضا و  ارتباط با مراکز آموزشی و پژوهشی  -5

 انتقال تجربیات اعضا به ایشان.

 هاراه کار         

 تشکیل کمیته آموزش و پژوهش و تمرکز امور آموزش و پژوهش در این کمیته -2

 ر نشست های ماهانهدعوت از سخنرانان مطلع در زمینه های اقتصادی برای شرکت د -1

تشکیل نشست های تخصصی هم اندیشی، برای بررسی و تحلیل تحوالت اقتصادی و تهیه گزارش  -9

 برای اعضا

تشکیل نشست های هم اندیشی برای بررسی مشکالت همگانی و یا موردی برخی از اعضا  که توسط  -4

 اعضا درخواست می شود

 تهیه جزوات آموزشی در برای اعضا -5

اطالعات مورد نیاز بازرگانان در زمینه قوانین و دستورالعمل های سازمان های  تهیه جزوات حاوی -6

 دولتی مربوطه

 تشکیل دوره های آموزشی  -7

ارتباط مستمر با دانشگاه های امارات و استفاده از دانش و توان آن ها در پیشبرد اهداف شورا و  -8

 تجربیات  تبادل

عات اعضا از طریق روابط عمومی و بوسیله تهیه و ترجمه مقاالت اقتصادی جهت افزایش اطال -3

 تارنامه، تارنما و یا خبرنامه

 

 .بخش اجتماعی8

  سیاست ها  

 گسترش پیوند های اجتماعی اعضا  -2

 تقویت پیوند میان اعضا و سایر بازرگانان ایرانی بر پایه فرهنگ مشترک -1

 تقویت پیوند مین اعضا و بازرگانان کشورهای هم فرهنگ -9
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همکاری بیشتر جوانان و بانوان وابسته به اعضای شورا، در مور اجتماعی و  فراهم کردن زمینه -4

 فرهنگی  در جهت استفاده از ظرفیت آزاد شورا و افزایش همبستگی بین اعضا

برای شناسایی بیشتر به سایر بازرگانان در جهت تسهیل امور  یاناستفاده از ظرفیت فرهنگی ایران -5

 بازرگانی و تجاری

 هاراه کار       

 تشکیل کمیته اموراجتماعی و تمرکز امور اجتماعی در این کمیته -2

 تدارک برنامه های همگانی فرهنگی ، تفریحی در جهت گسترش پیوند های اجتماعی اعضا -1

 تشکیل نشست های اجتماعی و فرهنگی در رشته های مختلف برای عالقمندان -9

 برای آنان تشکیل کارگروه بانوان و جوانان و تدارک برنامه های فرهنگی  -4

 ارتباط مستمر با جوانان و ایجاد زمینه برای انتقال تجربه اعضای شورا به جوانان  -5

 برگزاری  برنامه های فرهنگی مشترک با شورا های کشورهای حوزه فرهنگ مشترک -6

 به بازرگانان سایر کشورها یفرهنگ ایرانبرگزاری برنامه های فرهنگی در جهت معرفی  -7

 سازمان شورا -4

با توجه به برنامه پنج ساله و نیاز به گسترش دامنه فعالیت شورا، تغییر در ساختار          

و برنامه پنج ساله سیاست های زیر را در دگرگونی سازمان شورا ، شورا  ناگزیر می باشد 

 ضروری می داند

 تقویت بخش مالی شورا -2

 تقویت دبیرخانه و استفاده ز نیروهای کارآمد دائمی تا امور دبیرخانه دچار وقفه نشود -1

و شرکت در نشست ها  اتشویق اعضا به مشارکت در امور اجرایی شورا ماند شرکت در کمیته ها و ی -9

 نمایشگاه ها به عنوان نماینده شورا 

در درجه اول با اعضای شورا و در درجه دوم  واگذاری امور اجرایی پایین دستی به پیمانکاران  که اولویت -4

 با سایر ایرانیان می باشد

بکار بستن  و هم اندیشی ی برنامه های شورا محسوب می شوند. در این راستا باهیئت مدیره مسئول اجرا -5

 کمیته ها از دبیر خانه به منظور بازوی اجرایی  استفاده خواهد برد.مصوب  راهکارهای

مدیره و کمیته ها با اعضای شورا باید یک ارتباط مستمر و دو طرفه باشد به نحوی که رابطه بین هیات  -6

 نظرات اعضا، تا جای ممکن، در کلیه امور شورا مد نظر کمیته ها و هیئت مذیره قرار گیرد

کمیته های  امور بین الملل و آموزش و پژوهش و اجتماعی  بایستی به کمیته های موجود اضافه شوند که  -7

 آن در زیر آمده است. شرح

 فراهم آوردن زمینه استفاده از تجربه مدیران سابق شورا -8

له به شرح اکمیته های روابط بین الملل و اجتماعی و آموزش و پژوهش در راستای اهداف برنامه پنج س -3

 زیر تشکیل گردند:
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 کمیته روابط بین الملل ) پیوند های بیرونی(  -2

 

 فهد 

در برخی سازمان ها و نهادهای بیرونی عضو می باشد و در نشست با توجه به اینکه شورای بازرگانی 

این کمیته  به منظور هدفمند کردن شرکت شورا در این نشست ها  های این سازمان ها شرکت فعال دارد 

و نظرات این  تشکیل می شود تا نماینده شورا بتواند منعکس کننده نظرات اعضای شرکت کننده  باشد

 سازمان ها و نهادها و همچنین زمینه های کار مشترک را به خوبی به اطالع اعضا برساند.

به منظور گسترش حضور و سازمان دهی حضور کارآمد شورا در رسانه ها، این کمیته مسئولیت 

ه خواهد هدایت بخش رسانه ای شورا را به عهده می گیرد. امور اجرایی بخش رسانه به عهده دبیرخان

 بود.

 

 سازمان اجرایی 

    

ونی( از مهم ترین کمیته های شوراست که در واقع شورا را به کمیته امور بین الملل)پیوند های بیر   

سازمان ها و نهادهای بیرونی معرفی می کند و از منافع شورا  در  نشست های همگانی دفاع می کند 

بتوانند روند کارها را زیر نظر داشته باشند و روال تصمیم بنابراین اعضای ثابتی خواهد داشت  که 

 گیری ها پابرجا باقی بماند.

 عضوهای کمیته

 رییس شورا-1

 نایب رییس شورا-2

برای سه سال انتخاب می شوند ) نحوه انتخاب اعضای  سه نفر از اعضای قدیمی  هیات مدیره که-3

 ود(قدیمی براساس آیین نامه مصوب هیات مدیره خواهد ب

نفر( نحوه انتخاب اعضای داوطلب در صورت افزایش تعداد  4تعدادی از اعضای داوطلب )حداکثر -4

 متقاضیان را آیین نامه مصوب هیات مدیره تعیین می کند.

 

 هیفوظ 

تعیین نماینده و یا نمایندگان برای شرکت در نشست های مختلف ) نماینده ها بسته به اهمیت نشست می  -1

کمیته یا دیگر عضوهای شورا باشد. )نحوه انتخاب نماینده بر اساس آیین نامه  تواند از عضوهای

 پیشنهادی کمیته و مصوب هیات مدیره خواهد بود(
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کمیته بایستی از طریق دبیرخانه موضوعات نشست های مختلف را به اعضا اعالم  کند و تا اگر نظری  -2

 برای مطرح کردن دارند  در اختیار کمیته بگذارند

و یا نما بایستی نتیجه حاصل از هر نشست را در اختیار روابط عمومی قرار دهد تا از طریق تار کمیته -3

 خبرنامه به اطالع اعضا برسد.

کمیته بایستی برای حضور موثر در رسانه ها، چارچوب های الزم را تدوین و در اختیار دبیرخانه  -4

 شورا قرار دهد .

را به هیات مدیره ارائه کند تا از این طریق در خبرنامه کمیته بایستی گزارش ماهانه کارهای خود  -5

 منتشر شود

 

 کمیته اجتماعی )همبستگی(-1

 

 هدف 

ایجاد همبستگی میان  عضوها از هدف های  بنیادی شورا به شمار می آید. در سایه همبستگی بیشتر و 

های بازرگانی میان پیوند نزدیک تر عضوها با یکدیگر، راه برای هم اندیشی بیشتر و گسترش پیوند 

 آنان هموارتر می شود. 

کمیته اجتماعی با هدف گسترش پیوند بین عضوها تشکیل می شود و تالش می کند تا با استفاده از 

همگرایی فرهنگی و عالقه های مشترک با ایجاد میزگردهای اختصاصی و یا گردهم آیی های عمومی، 

د و در این رهگذر با تشکیل کارگروه های ویژه زمینه نزدیک شدن عضوها به یکدیگر را فرهم آور

بانون و جوانان راه را برای به کارگیری نیروی بخش غیر فعال خانواده شورا در جهت هدف های آن 

 باز کند.و از هم اکنون زمینه ورود جوانان به همکاری های مدنی را فراهم آورد.

 سازمان اجرایی 

 

مسئولیت تشکیل کمیته با یکی از اعضای هیات مدیره که برای این کار برگزیده می شود خواهد بود و 

اصلی و  خانواده های آنان کمیتهو  ن عضوهای شورادر میا و عالقمند فعالبا شناسایی نیروهای 

هیات مدیره  ویبکمیته های فرعی  بر پایه پیشنهاد کمیته اجتماعی و تص تشکیل می شوند. کارگروه ها 

ئولیت کمیته فرعی با یکی از اعضای شورا خواهد بود که به تایید هیات مدیره تشکیل خواهد شد مس

  رسیده باشد.

 

 وظیفه 

 

 تدوین برنامه راهبردی یکساله  که بایستی به تصویب هیت مدیره برسد. -1

 برنامه ریزی اجرایی و تشکیل کارگروه ها برای اجرای برنامه ها -2

 جه الزم برای یکسال که بایستی به تصویب هیات مدیره برسدپیش بینی بود -3
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 کمیته آموزش و پژوهش-9

 

 هدف 

 

هدف کمیته آموزش و پژوهش افزایش سطح دانش همگانی از راه به کار گیری  آزموده های همکاران ، 

دعوت از صاحب نظران برای شرکت  در جلسات همگانی و تخصصی، تشکیل نشست های هم اندیشی 

وارتباط مستمر با دانش جویان در جهت همکاری متقابل در زمینه های پژوهشی که می تواند به افزایش 

دانش عضوها در شناسایی بهتر وضع موجود و پیش بینی آینده هدف های دراز مدت کمیته موزش و 

 پژوهش خواهد بود.

به عهده خواهد داشت و کمیته آموزش و پژوهش مسئولیت کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی را 

هرگونه فعالیت نظیر انتخاب سخنران در زمینه های علمی، شکیل جلست تخصصی و هم اندیشی و تایید 

مقاالت علمی که در خبرنامه و یا تارنمای شورا  منتشر می شود به عهده کمیته آموزش و پژوهش 

 خواهد بود.

 

 سازمان اجرایی 

می شود و اعضای آن از میان کسانی که پیشینه فعالیت کمیته آموزش رابط هیات مدیره  تشکیل 

 آموزشی و پژوهشی دارند انتخاب می شوند 

پیشنهاد می شود که تنی چند از استادان ایرانی دانشگاه های دبی به صورت عضو افتخاری به ین کمیته 

 افزوده شوند

 

 وظیفه 

 هیات مدیره برسد تدوین برنامه یکساله برای کارهی علمی و پژوهشی که به تصویب-1

 انتخاب سخنران ها برای نشست های ماهانه-2

 تشکیل جلسات تخصصی در راستای شناخت بهتر شرایط اقتصادی و پیش بینی آینده بازرگانی-3

 ارتباط سازمان یافته با دانشجویان ایرانی-4

 رابررسی و تصویب نوشته های علمی ارایه شده برای انتشار در خبرنامه و تارنمای شو-5

 



12 
 

 هدف های کمی-5

شاخص و نیاز شورا، ظرفیت موجود  اس عملکرد گذشته،برنامه پنج ساله شورای بازرگانی  بر اس

هدف کمی به های است که در بخش جدول  کردهپیش بینی  برنامههای زیر را برای هدف های کمی 

 تفصیل نشان داده شده است.

 151عضو به  211درصد از تعداد  27ساالنه  عضو ها: تعداد عضوهای شرکت با رشد متوسط -2

عضو در پایان برنامه می رسد. میزان رشد در طول سال های برنامه یکسان نخواهد بود و از 

 درصد پیش بینی شده است. 21در صد در سال نخست آغاز می شود و در سال پایانی  91

نشست  21سال های پیش  نشست ها و گردهم آیی ها: تعداد نشست های  ماهانه  شورا همانند -1

در نظر گرفته شده است و پیش بینی شده است که در روزهای مهم ملی هم گردهم آیی هایی در 

 ل پایانی برنامه افزایش می یابد.اگردهم آیی در س 6به    9تعداد آن ها  از نظر گرفته شود که 

داد کارگاه های ه های آموزشی و سیمنارهای تخصصی : بر اساس پیش بینی برنامه تعکارگا -9

موضوع در سال پایانی  3موضوع در سال نخست به  9آموزشی و سمینار های تخصصی از 

 افزایش می یابد.

خبرنامه منتشر خواهد و با بهبود تارنمای شورا پیش  22خبرنامه و تارنمای شورا: ساالنه  -4

 برنامه افزایش یابد.ل پایانی ادر س  21111به   4111ی شود که تعداد بازدید تار نما از بینی م

 نشست در طول سال خواهند داشت. 1کمیته ها ی مختلف شورا حداقل  -5

بازرگانان ایرانی غیر عضو برگزار می ساالنه یک یا دو همایش فراخوان برای معرفی شورا به  -6

 شود.
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 برنامه پنج ساله های جدول-6

 (1122مارس  – 1121مارسجدول  عملکرد بودجه یک ساله ) -2

 

March 2010 to March 2011 - IBC Financial Basic Information  
  

       Cost Breakdown   
  

Income Breakdown 
 Title Amount % Title Amount % Balance 

Salaries 249366 29.4 

Membership 313500 45.4 (147439) Rent 94945 11.2 

MISC  116628 13.8 

Monthly & other events  178670 21.1 Sponsorship 148714 21.5 (29956) 

Newsletter Printing 129900 15.3 Newsletter 75935 11 (53965) 

Dirctory expenses 78000 9.2 Directory 151500 21.9 73500  

Total 847509 100 Total 689649   (157860) 

       MISC         13.8% 
      Printing and stationary 18906 2.2 

    Etisalat 18717 2.2 
    MISC 14309 1.7 
    Condolence Advertisements  12096 1.4 
    Gift Items 11990 1.4 
    Donations and Gifts 11325 1.3 
    Repair & Maintenance 10917 1.3 
    Transportation 7220 0.9 
    Entertainment 4170 0.5 
    Travels 3815 0.5 
    Postage and courrier 2650 0.3 
    Bank charges 513 0.1 
    Total 116628 13.8 
     

 

 

 1122-1125جدول هدف های کمی برنامه پنج ساله -1
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Quantified activities and targets for 2011 to 2015  

        

        

   
Years 

Item Subject  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Prospected Annual Increase  
of members  in % 

100 30% 25% 20% 15% 10% 

2 Number of members  100 130 164 197 228 252 

3 Luncheons  10 10 10 10 10 10 

4 
Seminars, Workshops by 
Education Committee 

0 2 3 4 4 4 

5 
Events organized by Social 
committee 

1 3 5 6 6 6 

6 
IBC Newsletter months x 
issues  11nos./year 

2000 1500 1500 2000 3000 \ 4000 

7 Hits on Website  4000 4000 5000 8000 9000 10000 

8 
Membership Campaign 
gathering  

1 2 2 2 2 2 

9 
All committees minimum 
meetings per year  

12 12 18 24 24 24 

10 IBC office staff 3 2 3 3 4 5 

        Notes : 
       1- All gatherings of items 3 & 4 shall cover their cost 

    2- Number of luncheons are fixed at 10 . 
     3- An increase in number of Activities :  seminars , workshops and National celebrations is 

planned in items 3 & 4 . 

4- Issues of website and number of hits on the website shall be increasing as items 5 & 
6 

 5- Each year two campaigns are seen . 
     6- All committees are obliged to have two meetings per month to keep a good pace of work . 

7- In order to achieve all above , more than anything , we need a pro-active team , permanently 
running the plans in IBC Office . 

 

 سالهجدول پیش بینی بودجه بودجه پنج -9

 



15 
 

       5 Year Budget Forecast in AED 
    

       

       

Income 
2010 

(effective) 2011 2012 2013 2014 2015 

Membership  300000 390000 490500 591600 683340 754674 

Newsletter 76000 90000 100000 110000 120000 130000 

Luncheons 150000 150000 150000 150000 150000 150000 

Other Events  0 10000 20000 20000 20000 20000 

Directory 150000   165000   200000   

Website 1000 2000 3000 5000 10000 10000 

TOTAL INCOME 677000 642000 928500 876600 1183340 1064674 

       

       

       

Expenses 
2010 

(effective) 2011 2012 2013 2014 2015 

Salary  250000 200000 200000 250000 300000 350000 

Newsletter 130000 130000 140000 150000 150000 150000 

Luncheons 180000 180000 190000 200000 200000 220000 

Directory 80000   100000   100000   

Rent 90000 90000 20000 20000 20000 20000 

Misc 150000 150000 160000 170000 180000 180000 

Return of Loan  0   2000 30000 40000 50000 

TOTAL COST 880000 750000 812000 820000 990000 970000 

       

       

Balance   
-

108000 116500 56600 193340 94674 

Cummulative Balance    
-

108000 8500 65100 258440 353114 

 

 

 

 

 ضمیمه

گرفت و می تواند  نکته های مفیدی که در کمیته برنامه ریزی مورد بررسی قرار

 به عنوان اندیشه راهبردی در کمیته های مربوطه در نظر گرفته شود
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  ANNEXURE  

            Useful points discussed in planning committee which could be 
considered as leading ideas by concerned committees  

            1- Membership  
         

 

a. Obviously the most important and meaningful way of income for 
IBC is and will always be the membership fees . 

 

b.  IBC cash flow and annual balance sheet are both highly 
dependant to this factor and no other . 

 

c. Following issues shall be considered regarding the membership 
fee : 

  

c.1. The fee itself is somehow reasonable for the members , it 
is long time that we do not get any negative feedback about it . 

  

c.2. The renewal time has been discussed widely and we find 
no specific reason to push it to any certain time of the year . 

  

c.3. IBC has serious problem in collection of the membership 
fee , possible solutions have been discussed and it seems that 
leading the respected members to pay through a standing but 
it is yet to be decided to charge once in a year or on 
installments . The cost of charging cards is less than 3% 
.instruction , via their credit cards is the best solution ,  

  

c.4. It has also discussed to use some temporary loans from 
banks or individuals in times of a negative cash flow . 

2- Newsletter 
         

 

a. Newsletter is currently run on donations of members who advertise 
. 

 

b. A possible way of increasing the income here would be to increase 
the number of issues to make people more willing to put adds in it . 

3- Website  
         

 

a. We can define two levels of access , one for public user with 
general info and one for memebrs with more useful data . 

 

b. Considering a possible   electrinic version of IBC Newsletter , the 
website can play an important role in that regard too . 

 

c. So many ideas have been discussed about the website , but it is 
not likely to achieve a reasonable success in this task without 
bearing  

 

d. A frequent distribution of useful commercial and business 
information can strengthen the communication with members . 

            4- Luncheons  
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a. Looking at the 2010 data , actually our gatherings have made a 
break even , it is only the cost of same 2 IBC internal meetings that 
causes a negative balance about gatherings . 

 

b. Current problems exist in attraction of the events which has 
negative impact on it's income : 

 

c.1. We do not check if participants have paid their membership fee 
before we let them inside the luncheon , if we do that we can both 
earn some entrance fee from our members who have not paid and 
also be less shy to charge the guests . 

  

c.2. Sponsorship package has proven to be effective so far , 
but we need to make it more efficient . 

  

c.3. Focusing on more related subjects to the core issues of 
IBC members , will significantly add to the gathering's 
attraction . 

  

c.4. Sticking firmly to the schedule of the gathering will help a 
lot . Reducing the number of subjects in agenda can help . 

  

c.5. Reducing the time of gatherings helps to keep all 
attendtants till the end of it . 

  

c.6. reducing the items on agenda  

  

c7. In general , we shall value the luncheons as the best way 
to communicate directly with our members and avoid using it 
as a way of income . 

5. Other events  
         

 

All these events shall be at least break even regarding the entrance 
fee and the cost , In fact many of them can create some income . 

 

a. Recently , we have had the experience of inviting non-members to 
specific events with following values :  

  

a.1. Communicating with potential members and addressing 
their concerns or issues . 

  

a.2. Giving a direct and real image of IBC to non-members , 
clearing some wrong impressions about IBC . 

  

a.3.Finding out how to plan for next steps to direct the 
interested people to become a member . 

  

a.4. Better understanding the current needs and requirements 
of the Iranian business community . 

 

b. There are minimum 6 annual occasions which IBC can arrange for 
social gatherings . These occasion are useful to keep a paste of 
connection with non-members : 

  

b.1. Nowrooz clebration - Indoor for up to 400 selected Guests 
with a decent entertainment  . 

  

b.2. Sizdah Be Dar - out door gathering with even up to 1000 
people with entertainment . 

  

b.3. Back to Businees , after summer holidays . 
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b.4. IBC anniversary - Indoor with up to 250 people  

  

b.5. Shab-e Yalda - Indoor / Outdoor with up to 300 people  

  

b.6. Chahar Shanbeh Soory - Outdoor , like b.2. 

 

c. There are other events , related to other BCs which , IBC can play 
a significant role : 

  

c.1. Business Gala by DCCI 

  

c.2. Joint gatherings with other BCs  

 

d. Up to 6 other occasions in our calendar like Nowrooz and Yalda 
are suitable dates for social gatherings and make some income . 

 

e. Seminars , workshops and other business gatherings are also 
sources of income and add to the value that IBC brings to it's 
members . 

6. Fund Raising  
         

 

a. The ideas of finding other ways to create more income can be 
categorized as follows : 

  

a.1. Art , music concerts , auction of art pieces and well know 
methods to rais funds. 

  

a.2. Sport events 

  

a.3. Social events like cleaning the beach or …. 

  

a.4. Business activities like establishing corporates in specific 
fields , like IB TOWER 

  

a.5. Direct Donations from members , which can only happen 
when IBC performance is appreciated and valuable  

 

b. The most important point is that due to the very limited number of 
members , a fund raising from existing members is out of question 
,The only way will be to invite a broader crowd , like above 
mentioned social matters which shall be discussed and decided by 
the board .so the subject of such an event shall be of high attraction 
for that crowd ,  
 
 
 

7. Directory  
         

 

The best experience of IBC on Directory was gained in 2010 with the 
best income ever . Fortunately the job is known to us now and it can 
be repeated again . If the  situation allowes , Directory can attract as 
many as companies possible , members and  non-members . 

8. Cash Flow   
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a. In past , the only source to take care of a negative cash flow , has 
been direct loan from IBC president or board members . 

 

b. it has to be discussed if there are available sources among the 
new board too . 

 

c. In case that there are not enough sources available , a potential 
loan from a bank or DCCI might be considered . 

            

            

            

            

            
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 


