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اعضاء محترم شورا

نشریه ای که پیش رو داریم حاصل تالش دوستان هیات 
تحریریه و همکارانمان در شورای بازرگانی ایرانیان می باشد.

تالش شده است در این شماره به موضوعات روز و اخبار 
شورا و همین طور معرفی تغییرات محیط کسب و کار در عرضه 
بین الملل و منطقه توجه بیشتری گردد. ارتقاء مستمر کیفیت 
مطالب نشریه در انعکاس هرچه بهتر فعالیت های شورا و اعضاء 

آن نیاز به تالش و همکاری همگیمان دارد. 
 

امیدواریم با ارائه نقطه نظرات، پیشنهادات و راهکارهای مد 
نظر، ما را در پیشبرد هدفمان که همان اطالع رسانی مناسب و 

به هنگام می باشد یاری نمایید.
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گردهمایی ماه مه ش��ورای بازرگانان ایرانی در تاریخ 
MAY 29  با حضور جمع زیادی از بازرگانان ،صاحبان 
کسب و کار و فعاالن ایرانی عرصۀ اقتصاد در کشور امارات 
عربی متحده برگزار گردید. در این گردهمایی که جناب 
آقای عبدالرحمن بن سیف الغریر، ریاست اتاق بازرگانی  و 
صنایع دبی و آقای حس��ن الهاشمی از مدیران ارشد اتاق 
بازرگان��ی دبی به عنوان مهمانان ویژه ش��ورای بازرگانان 
ایرانی حضور بهم رس��اندند، رؤسای ش��وراهای بازرگانی 
کشورهای اردن، لبنان، فرانسه، ترکیه، نیز میهمان ضیافت 

ناهار بازرگانان ایرانی بودند.
بی��ش از صد نف��ر از تّج��ارو فعاالن  اقتص��ادی در 
گردهمایی ماهانۀ خود به بحث و بررسی در زمینۀ مسایل 
روز و آخرین وضعیت کسب و کار درکشور امارات متحده و 
عرصۀ بین المللی و شرایط فعالیت بازرگانان ایرانی پرداخته 

و به چاره اندیشی در این زمینه نشستند.
در آغاز این نشس��ت جناب آقای مؤتمنی ریاس��ت 
ش��ورای بازرگانی ایرانیان طی سخنانی کوتاه به معرفی  
جایگاه ش��ورا در طول عمر 18 سالۀ فعالیت این سازمان 
غی��ر دولتی و غیر انتفاعی پرداخته و نقش  ش��ورا را در 
تس��هیل امور بازرگانی برای تجارت میان ایران و امارات 
متحدۀ عربی بسیار ارزش��مند تلقی نموده و با دعوت از 
جناب آقای ا لغریر برای ایراد سخنرانی، نظر ایشان را در 

این زمینه جویا گردیدند.
ش��یخ عبدالدین سیف الغریر ریاست اتاق بازرگانی و 
صنایع دبی با حضور در جایگاه س��خنرانان شورا،فعالیت 
اتاق بازرگانی را تسهیل در فرایندهای مربوط به صادرات و 
واردات خواند ورابطۀ تجاری ایران و دبی را بسیار گسترده  
و تاریخ��ی قلمداد نمود. به گفته ایش��ان فعالیت 7660 
ش��رکت ایرانی در دبی و صادرات مج��دد کاال از دبی به 
ایران و بر عکس در کنار صادرات مس��تقیم دو کش��ور با 
هم ، حجم معامالت فیمابین را بالغ بر 74 میلیارد درهم 
نموده و ایران را در جایگاه س��ومین شریک تجاری  دبی 

قرار داده است. 
وی  در ادام��ه اف��زود ش��بکه هواپیمایی                            
EMIRATES AIR LINES  که از شرق تا غرب عالم 
را در تحت پوش��ش پروازهای خود قرار میدهد در 
کن��ار خدمات و امکانات متعدد و متنوع نرم افزاری 
و س��اختاری برای ص��دور گواهی مرج��ع و دیگر 
مجوزهای مورد نیاز برای تجارت بین المللی  از نکات 
برجسته ای هستند که باعث سهولت امور بازرگانی 
گشته  و دبی را به عنوان یک پایگاه تجاری کلیدی 

در منطقه معرفی نموده است .
ریاس��ت اتاق بازرگانی و صنایع دبی در خاتمۀ 
سخنرانی خود با اشاره به فعالیتهای بسیار مؤثر و 
نتیجه بخش ش��ورای بازرگانی ایرانیان در بسط و 

توسعۀ همکاریهای تجاری و اقتصادی بین ایران و امارات 
متحده عربی خواستار همکاری هرچه بیشتر شورا در این 
راستا شد.وی با تشکر فراوان از شورای بازرگانان ایران برای 
دعوت از ایشان ، بازرگانی را نقش آفرین اقتصاد بین المللی 
نامیدند و توسعه تعامالت فیمابین را گامی در این راستا 

ارزیابی نمود. 
پس از س��خنرانی جناب الغریر با حضور جناب آقای 
مؤتمنی و معصوم زاده قائم مقام اجرایی IBC در جایگاه 
دو عض��و تازه وارد به ش��ورا که مراحل عضویت خود را با 
موفقیت به پایان رس��انیده بودند ، به دیگر اعضا معرفی 
شده و لوحهای عضویت خود را دریافت نمودند.در ادامه  با 
دعوت از جناب آقای پایانی دبیر پیشین شورای بازرگانان 
ایرانی به جایگاه مراتب تقدیر و تش��کر از خدمات فراوان، 
صاقانه و در خورسپاس ایشان به عمل آمد و آقای مؤتمنی 

ایشان را از سرمایه های ارزشمند مجموعه بر شمردند.
بر اساس برنامه گردهمایی ماه مه، نوبت آن رسید تا 
کمیتۀ روابط عموم��ی IBC باارایۀ گزارش از فعالیتهای  
کمیته زمینه توسعه و بهبود عملکرد خود را فراهم آورد. 
جناب آقای مهندس  بوشهری عضو هیأت مدیره و رییس 
کمیته روابط عمومی طی س��خنانی کوتاه،کمیته روابط 
عموم��ی را کمیته ای فعال، باانگی��زه و منظم خواند که 
برغم فعالیت داوطلبانۀ اعضا توانسته است تا حدود زیادی 
 IBC به صورت حرفه ای عمل نماید.ایشان نشریۀ شورا
NEWS  را یکی از دستاوردهای مناسب شورا نامید که 
در5 چند ماه اخیر ماهانه انتش��ار یافته وانعکاس دهنده 
نظرات اعضا نسبت به مسایل مختلف اقتصادی بوده است.
وب سایت شورا نیز دیگر کانال اطالع رسانی شورا با اعضا 
و با محیط خارج بوده ک��ه در مدت اخیربصورت مداوم   

و پیاپی به روز رس��انی گردیده وبا دعوی ایشان 
از سرکار خانم تقی زاده مدیریت سایت خبری 
شورا، وی توضیحات تکمیلی را دراین مورد به 

اعضا ارایه نمود.
در دیگربخش جلس��ه، آقای مؤتمنی خبر 

مهمی را به اس��تحضار اعضا رساندند. نامه ای که ایشان 
به عنوان ریاس��ت شورای بازرگانان ایرانی خطاب به اتاق 
بازرگانی ارسال نموده  و در آن خواستار رفع موانع تجارت 
و بازرگان��ی می��ان تجار بخش خصوصی ایران و کش��ور 
امارات شده اند. اعمال تحریمهای اخیر برای ایران از سوی 
ش��ورای امنیت سازمان ملل باعث عدم شفافیت و ایجاد 
موانع کوچک و بزرگ در داد و ستد های اقتصادی با ایران 
گردیده است . ایشان با ذکر این واقعیت  که هیچگاه و از 
سوی هیچکس هدف از این قبیل تحریمهای بین المللی 
آس��یب به مردم و بخش خصوصی ذکر نگردیده،با شرح  
نامه مذکور خواستار تسهیل امور بازرگانی و مراودات بانکی 
و برخورداری هر چه بیشتراز این تسهیالت  برای ایرانیان 

مقیم در امارت متحدۀ عربی شدند .
آخرین قسمت جلسۀ LUNCHEON  به شرکت 
مهام گستر شرق حامی مالی جلسۀ مذکور اختصاص یافت 
تا در زمینۀ پروژۀ بزرگ س��اختمانی خود در شهر مشهد 
و در کن��ار حرم امام رضا)ع( توضیحات مناس��بی جهت 

سرمایه گزاری عالقمندان ارایه نمایند.
جلس��ۀ ماه می ش��ورا در حالی پای��ان پذیرفت که 
حضار و اعضای ش��ورا ضمن گفتگو و تجدید دیدارها به 
ارزیابی محیط کسب و کار ونقش شورا در بهبود وضعیت 
پرداختند و تا مدتها بعد از جلسه این صحبتها ادامه یافت.
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 رابطۀ تجاری گسترده و طوالنی مدت میان 
دو کشور ایران و امارات متحدۀ عربی سالیان سال است 
که بخش مهمی از زندگی ساکنان هر دو سوی خلیج 
فارس را تحت تأثیر قرار داده و رابطۀ عمیق اجتماعی ، 
فرهنگی و انسانی را به ارمغان آورده است. از دیگر سو 
حجم مبادالت تجاری دو کشور به گونه ایست همواره 
مردم و دولتها با درک مناسبی از فضای همکاریهای دو 
جانبه حداکثر توان خود رد برای کس��ترش مراودات 

بکار برده اند. 
در این راس��ت و با هدف آشنایی هر چه بیشتر 
اتاق بازرگانی و صنایع دبی با دضعیت فضای کسب 
و کار ایرانیان مقیم دبی و تالش در جهت رفع موانع 
فعالیت، شیخ  الغریر در جلسۀ گردهمایی ماه جاری 
ماه می میهمان ش��ورای بازرگانان ایرانی بود و به 
بحث و تبدل نظر با ایشان پرداخت . وی در طی 
سخنان کوتاهی به بیان نظرات خود در این زمینه 

پرداخت که  به شرح ذیل است :

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
در ابتدا اجازه می خواهم که تش��کر کنم از طرف 
ات��اق بازرگانی و صنایع دبی ب��رای  افتخار حضور  در 
ناهار ماهانه ش��ورای بازرگانی ایرانیان.دبی دارای یک 
رابط��ه تاریخی و طوالنی مدت با جمهوری اس��المی 
ایران از نظر تجاری اس��ت.بطوریکه تجارت بین دبی و 
ایران در سال گذشته 74 میلیارد درهم بوده و در سال 
2009 ایران مقام سوم شریک تجاری دبی را به خودش 
اختصاص داده و این منعکس کننده رابطه تجاری دبی 
با همسایه اش جمهوری اسالمی ایران است.  این روابط 
بازرگانی ش��امل ص��ادرات از دبی به ای��ران و یا صادر 
ک��ردن)REExpORT(  دوب��اره کاال از دبی به جاهای 

دیگر از طریق ایران است.
 صادرات فیمابین دو کش��ور به طور عموم شامل 
سنگها و فلزات قیمتی، لوءلوء، روغن، مواد پتروشیمی و 

نفتی، موادالکترونیکی و همه نوع مواد غذایی است.
طوری که آمار اتاق بازرگانی دبی نش��ان میدهد 
7660 شرکت ایرانی در دبی مشغول بکار هستند 
و این باعث می شود که رابطه بین  دو کشور قویتر 

و مهم تر شود.
حضار گرام��ی ما در اتاق بازرگانی دبی کلیه 

پش��تیبانی خودمان را برای بهب��ود فرآیندهای  
کاری  تجاّر ایرانی در دبی انجام می دهیم. و اتاق 

بازرگانی دبی کوشش می کند که این پشتیبانی برای 
بهبود تجارت دبی باشد.همانطور که می دانید ،سهولت 
در رفت و آمد میان دو کش��ور ار عوامل مهم توس��عۀ 
تجارت فیمابین می باش��د و در دیگر سو وجود رابطۀ 
تجاری نیز باعث گسترش رفت و آمدهای شهروندان 

دو کشور می گردد.
ما در اتاق بازرگانی دبی تالش گسترده ای برا انجام 
منظم و س��ریع و دقیق صدور گواهی مبداء برای تجاّر 
انجام داده ایم.به این ترتیب امکان صدور کاال به کلیۀ 
کش��ورهای دور و نزدیک  جه��ان از دبی وجود دارد و 

کوش��ش اتاق بازرگانی دبی در این زمینه به نتیجۀ 
مطلوب رسیده است .

در دیگر سو وجود هواپیمایی امارات ایر الین  که از 
غرب افریقا تا شرق آسیا را و شرق و غرب ایالت متحده 

آمری��کا و 
اکثر دولتهای اروپایی استرالیا و نیوزیلند را به یکدیگر 
متص��ل می نماید ،دبی را مرک��ز مراودات منطقه ای 
و بیت المللی قرار داده اس��ت.این امر برای تجارت به 
کشورهای منطقه و همسایگان دبی نیز امری مهم تلقی 

می گردد.

اتاق بازرگان��ی دبی به عنوان یک��ی از فعالیتهای 
محوری خود، تالش دارد گامهای مؤثری  در راس��تای 
آسان کردن صادرات مجدد بردارد وبه همین دلیل شورا 
های بازرگانی کشورهای مختلف در اتاق بازرگانی دبی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.  ما در اتاق بازرگانی 
دبی بس��یار عالقه مند به توسعۀ فعالیتهای شورا های 
بازرگانی  هستیم  و بسیارمفتخرم به اطالعتان برسانم 
که ش��ورای بازرگانی ایرانیان از شورا های بسیار فّعال 
و توانمند می باش��د و ما از این امر بس��یار خرسندیم.
ما امیدواریم که با توسعه هر چه بیشتر تجارت بتوانیم 
نقش خود را در توسعۀ اقتصاد جهانی ایفا نماییم و گامی 

در این راه برداریم .
در خاتم��ه تش��کر می کنم ازدعوتی ک��ه از من و 
همکاران��م در ات��اق بازرگانی و صنای��ع دبی به عمل 
آوردیدو من از صمیم قلب برای شورای بازرگانان ایرانی 
و بازرگانان ایرانی  آرزوی موفقیت  و پیش��رفت هر چه 

بیشتر را دارم.
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همایش س��رمایه گ��ذاری در ش��یراز  گرچه با 
مقدار زیادی س��ر درگمی و عدم هماهنگی در روز 
شروع همایش آغاز شد اما اراده خوبی برای حضور 
قشرهای مختلف در زیر یک سقف به حساب می 

آمد.
اگر درصدد این باش��یم که برای این همایش 
نم��ره ایی بدهی��م برای همت برگ��زاری آن می 
بایست سهم عمده ایی را کنار گذاشت چه آنکه 

برای هر امری آغازی را نیاز است.
 همایش طبق معمول تمامی س��خنرانیها و 

گردهم آییهای دولتی حاوی بسیاری از مطالب تکراری 
بود که مکرر در طول س��ه س��اعت اول شروع جلسه 
تکرار ش��د اما جان کالم این بود که کلیه سخنرانان 
تکیه بر نیاز به س��رمایه گذاری و استقبال از سرمایه 
گذاران را به عنوان سر فصل کلیه سخنان خود مطرح 
کردند. تاکید بر این امر سخنرانی امام جمعه محترم 
شیراز بود که با تکیه بر سخنان موال علی )ع( بر هرچه 
بیشتر توجه به سرمایه گذاران خارجی و نیاز به تکریم 
ایش��ان بواسطه پذیرش خطرات ناش��ی از حضور در 

قلمروهای ناشناخته را رقم زد.

هتل همای شیراز در عصر روز اول همایش شاهد 
بهم ریختگی فراوانی در حین نهار و همچنین ساعات 
اولیه تشکیل کمیته های مختلف اقتصادی – نفت و 
گاز – گردشگری- 

صنعت و معدن وغیره بود،  اما هر چه زمان بیشتر می 
گذشت تسلط بیشتر برگزار کنندگان بر اوضاع بیشتر 
مش��هود بود بطوری که در روز دوم همایش مدعوین 
احساس آرامش بیشتری می  کردند و میتوان گفت 

که مسئولین هم خودشان را یافته بودند.
خالصه کالم اینکه  روز دوم همایش هدفمندتر، 
موثرت��رو نتیجه بخ��ش تر بود گرچ��ه کمیته های 
تخصصی هنوز کمی  از عدم انسجام برخودار بود اما 
کلیه مدعوین و مسئولین توانستند بصورت انفرادی 

جلسات ثمربخش تری را داشته باشند. 
ازجمله این نشست ها میتوان به جلسه فی مابین 
اعضاء شورای بازرگانی ایرانیان دبی و مسئولین استان 

هرمزگان  اشاره نمودکه به همت استاندار محترم 
هرمزگان  ورئیس محترم اتاق بازرگانی و صنایع و 

معادن بندرعباس برگزار گردید. 

در این جلسه کلیه حضار و مسئولین عزم راسخ 
خ��ود را در رفع موانع موجود در جذب س��رمایه و 
فراهم نمودن محیطی امن و آرام برای سرمایه گذار 

و سرمایه پذیر اعالم نمودند.

ما حصل این همایش استقبالی گرم در بدو 
ورود بود، همانگونه که از شیراز و شیرازیها تصور 
میرفت،  طول جلسه تمرین بسیار جالبی بود که در 
صورت تکرار بص��ورت جدی می تواند در طول زمان 
کار ساز باشد، مشروط بر اینکه مسئولین و سخنرانان 
سال دیگر نیزدر منصب خود باقی باشند و قولهایی را 
در جلس��ه داده اند فراموش نکنند و اما بدرقه... چون 

همایش تمام شده بود این یکی از قلم افتاد.
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در نشس��ت مش��ترک میان جمعی از اعضای شورای 
بازرگانان ایرانی و مدیران دولتی مسؤل درامر جذب سرمایه 
گذاران ایرانی مقیم خارج ازکشور در استان هرمزگان، زمینه 
های مختلف این امر مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.این 
جلسه با حضور استاندارهرمزگان و تنی چند ازنمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و ریاست اتاق صنایع و معادن این 
اس��تان، در حاشیۀ اجالس جذب سرمایه از ایرانیان مقیم 
خارج از کش��ور در خرداد ماه س��ال جاری در شهر شیراز، 

برگزار گردید. 
آقای هاش��می تختی اس��تاندار هرمزگان در این 
نشس��ت تأمین امنی��ت را یکی از مقول��ه های مهم و 
کلیدی در س��رمایه گذاری نامید و فضای بوجود آمده 
در استان  هرمزگان را بسیار مناسب ارزیابی کرده و رفع 
موانع سرمایه گذاری و بروکراسی های مرسوم را فرصتی 
دانست برای استفادۀ سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج 

از کشورکه باید از آن بهره جست.
وی این گونه نشستها را برای نزدیکتر شدن مسؤالن 
و متولیان دولتی با سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه 
بسیار مؤثر خواند وگامی در راستای شناخت و بررسی 
مشکالت س��رمایه گذاری  قلمدادنمود.رییس شورای 
ایرانین مقیم خارج در استان هرمزگان با ذکر این نکته 
که سرمایه گذاری منجر به توسعه،عمران، آبادی   رفاه 
و درنهایت امنیت برای مردم می شود، از کلیه ایرانیان 
مقیم خارج از کش��ور دعوت نمود تا به بررس��ی دقیق 

شرایط این امر در استان هرمزگان بپردازند.
دکتر باقر عالیی دبیر همایش مذکور نیز از حضار 

جلس��ه بود و ضمن گزارشی از ش��رایط برگزاری اجالس 
شیراز،آن را فرصتی برای تمرین و هماهنگی بخش های 
خصوصی و دولتی نامید.ایش��ان حضورمدی��ران دولتی و 
بخش خصوصی از 15 استان و 10 استاندار در این همایش 
را دلیلی بر اهمیت و مش��ارکت فعال ش��رکت کنندگان 
دانست و برگزاری 8 پانل تخصصی برای بررسی 20 پروژۀ 
سرمایه گذاری را موفقیت این اجالس برای جذب سرمایه 

خواند .
نمایندگان مجلس از کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون 
اقتصادی   حاضر در جلسه نیز  اشتراک نظر مجلس و دولت 
را برای زمینه سازی حضور سرمایه گذاران ایرانی خارج از 
کشورامری مهم تلقی نمودند که بسیاری از موانع قانونی 

موجود را به سر انگشت تدبیر حل خواهد نمود. 
در ادامۀ جلسه رییس  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
بندر عباس که اس��تان را از هر حیث برای سرمایه گذاری 
مناس��ب می داند طی سخنانی کوتاه گفت : استان با دارا 
بودن  امکاناتی ازقبیل حمل و نقل هوایی دریایی و زمینی 
و ریلی و مناطق آزاد اقتصادی وبازرگانی و دسترس��ی به 

آبهای بین المللی دژ اقتصادی مهم کشور است .
صباغ��ی زاده در ادامه اف��زود :با توجه به مواردی که 
گفته ش��د و وجود بیش از یک هزار کیلومتر مرز آبی و 
داشتن نفت و گاز ، زمینه سرمایه گذاری  برای سرمایه 
گذاران مقیم خارج از کشوردر استان هرمزگان مهیا است 
و در حال حاضر پنجاه درصد ار عملکرد اقتصادی کشور 

در این استان رقم می خورد.
پس از صحبتهای مقامهای اس��تان در برشمردن 
مزایای س��رمایه گذاری در اس��تان بوشهر فرصت به 

اعضای ش��رکت کننده از IBC در جلس��ه رسید تا نقطه 
نظرا ت خود را در این زمینه مطرح نمایند. نخست جناب 
آقای مؤتمنی ریاست شورای بازرگانان ایرانی با قدردانی از 
برگزار کنندگان اجالس و مسؤالن استان هرمزگان گفتند 
ما آمادۀ سرمایه گذاری در استان هستیم و رفت آمد مکرر 
تجاّر ایرانی س��اکن امارات متحدۀ عربی به ایران و استان 
هرمزگان که به صورت ماهانه و روزانه انجام می شود ، نشان 

از عالقمندیمان برای توسعه و رشد کشورمان 
دارد. 

ایشان در ادامه افزودند ساالنه 25% معادل 
13 میلی��ارد دالر واردات ای��ران از طریق دبی 
انجام می ش��ود وبه همین  می��زان صادرات 
صورت می گیرد. لذا بنادر هرمزگان از جمله 
مهمترین بنادر کشور  ما  محسوب می گردندو 
ما در IBC به این امر واقفیم.وی خاطر نشان 
کرد شورای بازرگانان ایرانی بیش از 18 سال 
است که فعالیت خود را آغاز نموده متشکل 

از بیش 200 از ش��رکت می باش��د و در کنار 34  شورای 
بازرگانی دیگر کشورها به صورت نهادی غیر دولتی مشغول 

فعالیت می باشد. 
  IBC آقای عبد القادر فقیهی  دیگر عضو هیأت مدیره
با اش��اره به دومرتبه تجربۀ س��رمایه گذاری خود در ایران 
اش��اره نمود که به دلیل آماده نبودن بسترهای مناسب به 
موفقیت نیانجامید ، اظهار امیدواری نمود که برنامه ریزی 
شکل  گرفته این موانع را حل نماید و با به اشاره به اینکه 
امور استان به هرمزگانیها واگذار شده و ایشان برای توسعۀ 
استان مصصمم و با انگیزه هستند نسبت به شرایط 

پیش رو برای سرمایه گذاری ابراز خوشبینی نمود.
جناب آق��ای حمیدی دیگر ش��رکت کنندۀ در 
جلس��ه که از اعضای هیأت مدیرۀ شورای بازرگانان 
ایرانی نیز هس��ت در ادامۀ صحبتها با ذکر این نکته 
که از 17 س��الگی خارج از ایران زندگی می نماید،با 
اشاره به دوران جنگ تحمیلی یادآورآن شد که ایرانیان 
هرجای دنیا که باشند، قلبشان برای ایران متپد و در 
همۀ دورانها پشتیبان کشورشان هستند.وی افزود این 
تغیر نگاه و مثبت تر شدن فضا برای تعامل با ایرانیان 
خارج از کش��ور این فضا را بوجود می آورد تا بتوانیم 
از توانمندیها و پتانسیلهایمان برای توسعۀ کشور بهره 

بجوییم.
در خاتمه نیز دکتر رش��ید زاده از اعضای شورا و 
متخصصین امور مالی و س��رمایه گذاری با استناد به 
تجرب��ۀ موفق خود در زمینۀ جذب س��رمایه گذاری 
خارجی در بورس به مبلغ 100 میلیون دالر، بس��تر 
عمومی کشور را برای سرمایه گذاری نامناسب ارزیابی کرده 
و برخی از تبعات تحریمها و نا معلوم بودن برابری نرخ ارز 
برای س��رمایه گذاری و مشکالت سیستمهای بانکی را از 
موانع موجود در این راه ذکر نمود.وی بنا به تجربۀ چندین 
س��الۀ خود در این زمینه اظهار امید واری نمود با رفع این 
موانع استقبال بسیار خوبی از این قبیل سرمایه گذاری ها 

صورت پذیرد.  
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 نشست ماهانۀ شورای بازرگانی ایرانیان – دبی با
 همکاری شرکت بورس اوراق بهادار تهران روز شنبه،
 19 ژوئن در هتل شانگریال برگزار شد. در این مراسم
 که بیش از یکصد و س��ی نفر از بازرگانان و س��رمایه
 گذاران حضور داشتند، ابتدا مدیرعامل شرکت بورس
 Tehran Stock Exchange(TSE) - اوراراق بهادار ته��ران
 آق��ای دکتر قالیباف اصل، به معرفی این ش��رکت، ،
 روند رش��د بازار ب��ورس، جایگاه بی��ن المللی بورس
 تهران، جذابیت ها و مزایا، تنوع خدمات و گستردگی
 دسترس��ی و همچنین فرصتهای س��رمایه گذاری و

.برنامه های آتی بورس تهران پرداختند

سپس خانم ابراهیمی، مدیر اداره حقوقی بورس 
تهران قوانی��ن و مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار 
را مرور نموده و به تفس��یر »قانون تشویق و حمایت 
از س��رمایه گ��ذار خارجی« پرداختن��د. الزم به ذکر 
اس��ت که آئین نامه جدید س��رمایه گذاری خارجی 
در بورس ها و بازاره��ای خارج از بورس، مصوب 18 
آوریل 2010 هیئت وزیران، تسهیالت جدیدی برای 

سرمایه گذاری در بورس فراهم آورده است.
نشست ماه ژوئن شورای بازرگانی ایرانیان- دبی 

عالوه بر همراهی شرکت بورس تهران و حضور تعداد 
زیادی از سرمایه گذاران، از ویژگی خاص دیگری نیز 
برخوردار بود. 4 شرکت از برترین کارگزاریهای بورس 
ته��ران برای معرفی خدمات خ��ود بصورت فعال در 
جلسه حضور بهم رساندند. کارگزاری مفید، کارگزاری 
آگاه، کارگزاری خبرگان سهام و کارگزاری نهایت نگر 
کفالت برنز جلسه را بر عهده داشتند و با برخورداری 
از فضای نمایش��گاهی، به تبادل اطالعات با مدعوین 
پرداختند. مدیرعامل شرکت کارگزاری مفید )کارگزار 
برتر بورس از نظر حجم مبادالت در سال مالی اخیر(، 
س��خنران بعدی جلس��ه بود که ب��ه معرفی خدمات 

کارگزاری در بورس تهران پرداخت.
در ادامۀ جلس��ه، پانل پرس��ش و پاسخ با حضور 
آقای فضل اله معظمی، عضو شورایعالی بورس، آقایان 
دکتر رستمی و دکتر سنگنیان معاونین شرکت بورس 
تهران، مدیران عامل شرکتهای کارگزاری و آقای دکتر 
اسفندیار رشیدزاده، مدیر کمیتۀ برنامه ریزی شورای 

بازرگانی ایرانیان تش��کیل شد. با توجه به عالقمندی 
حاض��ران و کیفیت کم نظیر مباحثات، جلس��ه یک 
س��اعت بیش از معمول به طول انجامید و با استقبال 

گستردۀ مدعوین همراه بود. 
الزم به ذکر اس��ت که با توجه به استقبال مدعوین 
غیر ایرانی و خبرن��گاران، تمهیدات الزم برای ترجمۀ 
همزمان با حضور یکی از مدرسین مجرب بورس تهران 
بعنوان مترجم همزمان نی��ز فراهم بود. همچنین در 
طول جلسه، خبرنگاران مستقر در محل نشست، 
مصاحبه های اختصاصی با مدیران بورس انجام 

دادند 

تنظیم: الهام ارجمندی
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در ماههای اخیر یکی از ین موضوعاتی که سرتیتر 
خبری نشریات و رسانه های جهان را به خود اختصاص 
داده، مس��ئله تجدید و تحکیم تحریم های اقتصادی 

ایران می باشد.
مس��ئله ای که بیش از هر گ��روه و ملیت دیگری 
معیشت و ش��رایط زندگی ایرانیان را تحت تاثیر خود 
ق��رار می دهد و ب��ه رغم کلیه اجالس��های خبری و 
مصاحبه ه��ای مطبوعاتی بعمل آمده مبنی بر تالش 
های گسترده کشورها به منظور جلوگیری از آسیب 
پذیری ش��هروندان ایرانی و بخش خصوصی ایران، 
بدیهی است ماحصل این تحریم ها بصورت مستقیم 
وضعیت کسب و کار و زندگی مردم عادی را تحت 

الشعاع قرار می دهد.
در این رابطه برای بازرگانان و صاحبان مشاغل 
ض��رورت دارد که با نگاهی عمیق  و مو ش��کافانه 
به اوضاع جاری، بتوانند با حفظ مزیتهای نسبی 
خ��ود از این بحران گذر نمایند و تجارت خود را 

راهبری کنند.

ش��ورای بازرگانی ایرانیان نی��ز با درک این 
موضوع در چند ماه اخیر مذاکراتی را با روسای 
ادارات دولتی ذیربط در کش��ور امارات متحده 
عرب��ی با هدف حفظ منافع اعضاء و بازرگانان 
و ش��رکتهای عضو آغاز نموده و در صدد است 

ش��رایطی را فراهم آورد ت��ا بخش خصوصی کمترین 
آسیب را از اعمال تحریمها ببیند.

به همین منظور با جن��اب آقای معصوم زاده قائم 
مق��ام اجرای��یIBC   به بحث می نش��ینیم تا اثرات 
مختلف تحریم بر کس��ب و کار صاحبان ش��رکتهای 

ایرانی در امارات را مورد بررسی قرار دهیم.
مصاحبه با مردی که محکم و حساب شده سخن 
می گوی��د، در دفتر کاری که هم��ه چیز آن مرتب و 
منظ��م در جای خ��ود  با طراح��ی کارا، از وجود یک 
انضباط اثر بخش خبر می دهد و چش��م انداز بس��یاز 
زیبایی به خور دبی و کش��تی ها  و لنج های در رفت 
و آمد آن دارد، بسیار لذت بخش و خاطره انگیز است.

س( اخیرا خبر تشدید تحریم های اقتصادی ایران 
ف��راوان به گوش می رس��د و IBC  نی��ز مکاتباتی را 

در این زمینه با ه��دف  حفظ منافع تجار و بازرگانان 
ایرانی با مقامات اتاق بازرگانی دبی داشته است. اگر چه  
پیاپی گفته می شود که در اعمال این تحریم ها تالش 
می ش��ود تا به بخش خصوصی و تجار ایرانی فشاری 
وارد نگردد، آیا شما معتقدید که اینگونه بوده یا اینکه 
تحری��م ها در وضعیت کس��ب و کار بخش خصوصی 
ایرانیان در ایران و در خارج از ایران تاثیری داش��ته و 

خواهد داشت؟

ج( قطعا اینطور اس��ت وبطور اخص تحریم هایی 
که تا کنون به اجرا درآمده اس��ت بصورتی کاماًل قابل 
لمس در کسب و کار تجار ایرانی اثر منفی داشته است. 
در ای��ن خصوص، یکی از صدمات��ی که  تحریم های 
قبلی به تجار ایران��ی وارد نموده محروم کردن آنها از 
امکانات و تسهیالت بانکی که نزد بانک های ایران در 
کش��ور امارات داشته اند بوده است.و این امر به شدت 
در کاه��ش حجم معامالت ایرانیان، چه آن دس��ته از 
معامالتی که  به مقصد نهایی ایران صورت می گرفته 
ی��ا آنکه کاال برای مصرف در کش��ور امارات بوده  و یا 
حت��ی برای تجاری که در بازار بین الملل فعالیت می 
کردند اثر منفی گذارده اس��ت. مث��ال" تجاری که  از 
آمری��کای جنوبی کاال به اینجا م��ی آوردند و به عراق 
و کویت ارسال می کردند هم از این تحریم ها آسیب 

دیده اند. در حال حاضر تجار ایرانی عمدتاً از امکاناتی 
که در این بانکها دارند نمی توانند استفاده کنند و عماًل 
دهها و صدها میلیون درهم تسهیالت بانکی آنها غالباً 
 L.C  طی دو سال گذشته بالمصرف مانده است چون
بانک های ایرانی را فروشندگان کاال)supplier  ها 
( نمیپذیرند و در نتیجه حجم کار تجار ایرانی به میزان 

قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

در ضمن دلیل اینکه تجار ایرانی در کشور امارات با 
بانکهای ایرانی کار می کنند بسیار واضح است 
مانند هر خارجی دیگری که برای تجارت به این 
کشور وارد می ش��ود و سعی دارد که عملیات 
بانکی خود را با بانک های کشور خودش انجام 
دهد همانند تجار اروپایی که بیشتر با بانکهای 
اروپای��ی کار میکنند و این یک امر طبیعی بوده 

است. 

س( آیا این تحریم ها باعث عدم ش��فافیت 
فعالیتهای بانکی هم شده است؟ یعنی تّجار ندانند 
که چگونه باید با نقل و انتقال اعتبارات اس��نادی 
خود برخورد نمایند؟ و یا حتی با بانکهای اماراتی 

شرایط مشخصی حاکم است؟

ج( مطلبی که ما بصورت عملی با آن برخورد می 
کنیم این است که فروشندگان کاال اعتبارات اسنادی 
را که از بانکهای ایرانی صادر ش��وند نمی پذیرند. مثال 
بانکهای اروپایی که بیش از 15 سال است ما با آنها در 
ار تباط هس��تیم و LC  با ارقام باال برای آنها گشایش 
می کردیم، امروز چنی��ن LC هایی را نمی پذیرند و 
لذا این مس��یر برای ما بسته ش��ده است و نیز تمامی 
بانکهای اروپایی و برخی از بانکهای اماراتی هم عالقه 
ای برای گش��ایش اعتبار جهت حم��ل به بنادر ایران 

نشان نمی دهند.

س( خ��وب اثر چنین تحریم ه��ای بانکی یا عدم 
انجام فعالیتهای بانکی در اقتصاد منطقه چیس��ت؟ و 

اصوال آیا تاثیری در عدم توسعه منطقه ای دارد؟

ج( مس��لما تاثیر مس��تقیم دارد. بدون شک عدم 

IBCمصاحبه آقای مرتضی معصوم زاده قائم مقام اجرایی

مصاحبه

Member

تهیه: ایمان ارجمندی
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پذیرش اعتبارات اسنادی بانکهای ایرانی از سوی بانک 
ها در کش��ورهای مختلف تاثیر مستقیمی در کاهش 
حجم مبادالت بازرگانی کش��ور امارات خواهد داشت 
و قطعاً این موضوع توسعه منطقه را تحت تاثیر منفی 

خود قرار خواهد داد.

س( در حال حاضر، تج��ار ایرانی چه باید بکنند. 
در واقع تّجار دچار عدم ش��فافیت ش��ده اند چون در 
سطح رسانه ای مطرح می شود که هدف از اعمال این 
تحریم ها فش��ار بر مردم عادی نیست لیکن در عمل، 
بخش خصوصی و ایرانیان در خارج از کشور و در سطح 
بین المللی هم از آسیب های تحریم ها مصون نمانده 
اند واز طرف دیگر هزینه کاال هم برای مصرف کننده 

ایرانی افزایش می یابد.

ج( همینطور اس��ت، ما مکرراً از مقامات مختلف 

امریکایی و اروپایی در مطبوعات شنیده ایم که هدف از 
تحریم ها مردم ایران نیستند. ولی همانگونه که تجربه 
کرده ایم، بدلیل عدم گش��ایش LC از جانب بانکهای 
محلی برای حمل کاال مستقیماً از مبادی اولیه آن به 
بنادر ایران، مال التجاره های ایرانی بایستی از مبادی 
آن چ��ه در اروپ��ا و یا خاور دور به مقصد یکی از بنادر 
کش��ور امارات حمل ش��ود و س��پس از اینجا به یکی 
از بنادر کش��ور ایران حمل مجدد گردد که این خود 
مس��تلزم هزینه های مضاعف بوده و قیمت تمام شده 

کاال را باال می برد.

در این راس��تا ما هدفمان و تالشمان این بوده که 
مقامات کش��ور امارات را در این مس��یر به حرکت در 
آوریم که چاره ای بیندیش��ند و در مالقاتهایمان این 

خواهش را کرده ایم که باید در این مسیر جدی عمل 
کنند و پیش��نهاد هایی هم کرده ایم که شاید بتوانند 
بخشی از نیازمندی های تجار ایرانی را توسط بانکهای 
محلی پوش��ش بدهند ولی تاکنون نتیجه ای حاصل 

نشده است.

س( نتیجه وش��رایط کلی پیش آم��ده راچگونه 
  IBC ارزیابی میکنید و چه مطلبی را مایلید با اعضای

مطرح نمایید.
ج( مطلب کلی این اس��ت که ما باید بپذیریم که 
شرایط حال یک ش��رایط استثنایی است که خارج از 
اختیارات ما بر ما تحمیل ش��ده است و باید مقاومت 
کنیم و در مواجهه با مش��کالت ناشی از آن با درایت 
برخ��ورد کنی��م و حتی المقدور هزین��ه ها را کاهش 
بدهیم و الزم اس��ت صرفه جویی هایی را بطور جدی 
اعمال نماییم تا بتوانیم این ش��رایط بحرانی را پشت 

سر بگذاریم.

س( آیا گردهم آیی های تجار و بازرگانان ایرانی در 
IBC  و چاره اندیش��ی آنها را برای گذر از این شرایط 

خاص و بحرانی موثر می دانید؟
ج( بطور قط��ع هدف از ایجاد تمامی ش��وراهای 
بازرگانی در کش��ورهای مختلف همین است که تجار 
هم وطن که در کش��ورهای دیگری مش��غول فعالیت 
تجاری هس��تند هر چند وقت ی��ک بار دور هم جمع 
شوند و تعامل اندیش��ه و برخورد نظرات و اندیشه ها 
داشته باشند و بتوانند از تجارب یکدیگر استفاده کنند 
و از وض��ع قوانین موجود و یا تغییرات قوانین با اطالع 
ش��وند.  درIBC  هم این امر بس��یار مهم و ارزشمند 
است و نیز در بین تمامی 38 شورای بازرگانی موجود 
در کش��ور امارات به این نتیجه رسیده اند که همواره 
می توانند با هم تبادل نظر اقتصادی و تجاری بنمایند 
و بهتر بتوانند در تصمیم گیری ها و پیشبرد کارهای 

تجاریشان موثر باشند.
س( فک��ر می کنی��د اگر IBC   ب��ا هدف حفظ 
منافع اعضایش  با بقیه 37 ش��ورای بازرگانی ارتباط 

فعال برقرارنماید  در شرایط حاضر که این مشکل برای 
تجارت با ایران بوجود آمده، میتواند موثرباشد؟

ج( حتماً همینطور است، ارتباط فیمابین شوراهای 
بازرگانی موجود در کشور امارات می تواند بسیار موثر 
باشد. یقیناً ش��وراهای بازرگانی به عنوان NGO  ها 
می توانند نقش موثر و حساس��ی داشته باشند. اصوالً 
در همه جای دنیا وقتی که دولتها نمی توانند بنا به هر 
دلیلی، با یکدیگرارتباط برقرار کنند،  NGOها نشان 
داده اند که می توانند پیشرفت کنند و در این راه گام 
بردارند و بسیاری از مشکالت را از میان بردارند. ما به 
همین دلیل با دیگر   شوراهای بازرگانی در تماس بوده 
ایم و نیز به این مسیر ادامه خواهیم داد و بیشتر هم در 

این زمینه فعالیت خواهیم کرد.
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اگر تح��والت جهانی ب��رای گروهی از کش��ورها 
فرصت تلقی ش��ده و برای گروهی دیگر تهدید، آنگاه 
بدست آوردن شناخت از اینکه چگونه می توان در زمرۀ 
کشورهایی قرار گرفت که مجموعۀ تحوالت برای آنان 
فرصت قلمداد می ش��ود، از اهمیتی بس��یار برخوردار 
خواهد بود. در این نوشته تالش خواهد شد تا از منظر 
ارزیابی ش��رایط  بین الملل��ی، فرصت ها و تهدیدهای 
صنعتی ش��دن در گذر زمان مورد بررسی قرار گیرد. 
کانون اصلی بررسی و سوال محوری که درصدد پاسخ 
به آن خواهیم بود آن  است که در جهان امروز، مفهوم 
عملی تعامل با اقتصاد جهانی دچار چه دگرگونی هایی 
ش��ده و این دگرگونیها در چه جهتی بر کشورهای در 

اثر  توس��عه  ح��ال 
گذاشته است.   

  
مجموعۀ صفاتی 
را که باعث می شود 
توس��عه  کش��وری 
قلم��داد  نیافت��ه 
ش��ود می ت��وان به 
زی��ر  صورت ه��ای 

برشمرد:   
  

درآم��د   -1
نوعاً  پائین:  س��رانۀ 
حال  در  کشورهای 
ازس��طح  توس��عه 
سرانه  درآمد  پایین 

رنج می برند.  
  

کمب��ود   -2
انباش��ت س��رمایه: 
پائین  سرانۀ  درآمد 
باع��ث می ش��ود تا 
بخش اصلی درآمد 
مخ��ارج  ص��رف 
مصرفی  شود و پس 
ان��داز در مقی��اس 
ش��کل  ناچی��زی 
پس  بگیرد.ضع��ف 

انداز موجب می گردد تا سرمایه گذاری از مقدار مورد 
نیاز برای خروج از توس��عه نیافتگی فاصله بگیرد و این 
وضعیت، کشورهای در حال توسعه را در تله فقر گرفتار 
می سازد.از سوی دیگر در سطوح پائین درآمد سرانه و 
پس انداز، تقاضای بس��یار محدودی برای واسطه گری 
مالی به وجود می آید و لذا نهادهای مالی مانند بانکها، 
موسسات بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و ...براساس 
انگیزه های صحیح اقتصادی شکل نمی گیرند.از آنجا 
که یک��ی از کارکردهای مهم موسس��ات مالی اعمال 
نظارت و کنترل بر پروژه های س��رمایه گ��ذاری و در 
نتیج��ه اثر گذاری مثبت بر کیفیت س��رمایه گذاری 
است، ضعف کارکرد نهادهای مالی موجب می گردد تا 

سرمایه گذاری محدود انجام شده نیز عمدتاً تحت تاثیر 
تصمیم��ات غیر اقتصادی به پروژه هایی با بازدۀ پایین 

اختصاص پیدا کند.  
  

3- عدم شکل گیری تقاضای مکفی: یکی از عوامل 
مهم تاریخی پایداری فقر در کشورهای در حال توسعه، 
شکل نگرفتن تقاضای مکفی به دلیل سطح پایین درآمد 
س��رانه در این کشورها است.در س��طوح پایین درآمد 
س��رانه، تقاضای مصرفی محدود به خوراک و پوشاک 
و سرپناه است و در نتیجه مقیاس اقتصادی در طیف 
وس��یعی از کاالهای صنعتی به ویژه کاالهای مصرفی 
بادوام که به دلیل کشش درآمدی تقاضای بیش از یک، 

از مولفه های اصلی توسعۀ صنعتی محسوب می شوند، 
شکل نمی گیرد. عدم شکل گیری تقاضای مکفی نه تنها 
کمیت تقاضا را در بر می گیرد، بلکه کیفیت آن را نیز 
تحت تأثیر قرار می دهد.به طور طبیعی در سطوح پایین 
درآمد س��رانه، تقاضا برای کاالهای با کیفیت مطلوب 
پایین اس��ت. به موارد باال می ت��وان ضعف تکنولوژی، 
کیفیت پایین نیروی انسانی و محیط نامساعد اقتصادی، 
سیاسی و حقوقی را هم اضافه کرد.در میان مجموعۀ 
عوامل ذکر ش��ده نقش کمبود انباشت سرمایه )کمی 
و کیفی(، عدم ش��کل گیری تقاضای مکفی )کمی و 
کیفی( و محیط نامساعد اقتصادی، سیاسی و حقوقی 
تعیین کننده تر است.   مشکالت ذکر شده، مشکالت 

تازۀ کشورهای در حال توسعه نیستند و در طی صدها 
سال این کشورها با آنها دست به گریبان بوده اند؛ به ویژه 
در طول صد سال گذشته که صنعتی شدن شتابی زیاد 
به خود گرفته نمایان تر شده اند.نظامهای سیاستگذاری 
در کشورهای در حال توسعه، بر حسب میزان وسعت 
و جمعیت کشور، درجۀ برخورداری از منابع طبیعی، 
شرایط سیاس��ی و اقتصادی جهانی و از همه مهمتر 
کیفیت سیاس��تگذاری، در طی س��الیان گذش��ته به 
نابس��امانی ها واکنش نش��ان داده و خط مشی  هایی را 
در پیش گرفته اند.در زمانی که نظام مبادالت جهانی 
بر پایۀ صدور مواد معدنی و اولیه از جانب کش��ورهای 
در حال توس��عه و صدور محصوالت نهایی صنعتی از 
کش��ورهای  جان��ب 
پیشرفته شکل گرفته 
که  کش��ورهایی  بود، 
مناب��ع  از  برخ��وردار 
و  بودن��د  طبیع��ی 
جمعیت نسبتاً زیادی 
نی��ز داش��تند )مانند 
آمریکای  کش��ورهای 
التین، هن��د و ایران(، 
توس��عۀ صنعتی را بر 
بنا  واردات  جایگزینی 
بازار  نهادند.مقی��اس 
داخلی ای��ن ام��کان را 
که  می ک��رد  فراه��م 
ب��ا تکی��ه ب��ر آن و از 
طریق وض��ع تعرفه ها 
محدودیت ه��ای  و 
مقاب��ل  در  س��نگین 
واردات، با نفی تعامل 
با اقتص��اد جهانی هم 

بتوان به توس��عۀ صنعتی دس��ت 
یافت.رش��دهای اقتص��ادی و صنعتی بس��یار باالی 
کشورهایی مانند برزیل و ایران در دهۀ شصت میالدی، 
امید زیادی را برای تحقق توسعۀ صنعتی با تکیۀ بر بازار 
داخلی ایجاد کرده بود.پس از پایان جنگ دوم جهانی 
و به دنبال رونق جهانی به دلیل رش��دهای اقتصادی 
باالی کشورهای صنعتی، در حوزه های دیگر از جهان، 
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کشورهای با بازار داخلی بسیار کوچک و فقیر و بدون 
برخ��ورداری از ذخایر معدنی و منابع طبیعی، با تکیه 
ب��ر نی��روی کار ارزان، تنها راه خ��روج از فقر را صدور 
مصنوعات ساخته شده در داخل به بازار جهانی یافتند.
آنان به طور عقالیی به این نتیجه رسیدند که تقاضای 
صنعتی ش��کل گرفته بر مبنای درآمد سرانه کمتر از 
پانصد دالر به میزانی نیس��ت که آنها را از دام فقر رها 
سازد.لذا تنها راه ممکن را تولید محصوالتی یافتند که 
پاسخگوی تقاضای مصرف کنندۀ خارجی باشد و بر این 
مبنا، توس��عۀ صنعتی مبتنی بر صادرات حرکت خود 
را ب��ا صدور محصوالت مصرفی بر پایۀ تکنولوژی های 
بسیار س��اده آغاز کرد.   استراتژی  جایگزینی واردات 

به چن��د دلیل نهایتاً 
در اواخر دهۀ هشتاد 
متوقف شد  میالدی 
و جایگاه خ��ود را به 
عن��وان ی��ک گزینه 
برای توسعۀ صنعتی 
از دس��ت داد.بحران 
خارجی،  بدهیه��ای 
س��نگین،  تورم های 
توزی��ع نابرابر درآمد، 
داخلی  بازار  اش��باع 
و در نتیج��ه مواجه 
ش��دن با مازاد بزرگ 
متعدد  محص��والت 
صنعتی که به دلیل 
فاقد  ناپذیری  رقابت 
امکان صادرات بودند 
مجموعه ای از عوامل 
را تش��کیل م��ی داد 
ک��ه ب��ه توقف ای��ن 
منج��ر  اس��تراتژی 
از همه  شد.اما شاید 
مهمتر ناهمخوانی این 
اس��تراتژی با شرایط 
جدید نظ��ام اقتصاد 
جهان��ی باعث توقف 
شد.ش��رایط  آن 
که  جهانی  محیطی 

در آن استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفت بسیار 
متفاوت از شرایط اقتصادی _ سیاسی دهۀ نود بود.     

  
دو اس��تراتژی رقیب جایگزینی واردات و توس��عۀ 
صادرات تا اوایل دهۀ نود، هر چند تفاوتهای بنیادین با 
یکدیگر داشتند، اما در این ویژگی با هم مشترک بودند 
ک��ه چرخۀ تولید در محدودۀ جغرافیایی یک کش��ور 
تعریف می شد.حال در یک رویکرد محصول نهایی روانۀ 
بازار داخل��ی و در رویکرد دیگر به بازار جهانی عرضه 
می گردید.   فروپاش��ی نظام های کمونیستی و پایان 
جنگ سرد، بارور شدن تجربۀ توسعۀ صنعتی مبتنی 
ب��ر صادرات، ظهور چین به عن��وان یک قطب جدید 

صنعتی، به میدان آمدن نسل دوم کشورهای نوظهور 
مانن��د مالزی، ترکیه، تایلند و ... فرصتهای جدیدی را 
بوجود آورد تا در س��ایۀ آن، پارادایم جدیدی در ادامۀ 

مسیر استراتژی توسعۀ صادرات شکل بگیرد.  
  

جهانی ش��دن نه تنها بازاره��ای مصرف را طریق 
کاه��ش تعرفه ه��ا و اعم��ال محدودی��ت در وض��ع 
ممنوعیت ه��ای واردات��ی به هم متصل ک��رد بلکه از 
طریق ایجاد شبکه های جهانی تولید، تقسیم کار جهانی 
را از محص��ول به فرایند تولید محصول تبدیل کرد و 
س��وال اینکه آیا کشوری تولید کنندۀ خودرو و یا لوازم 
برقی و ...باش��د، جای خود را به چگونگی مش��ارکت 

درفراین��د تولی��د داده.   امروز تعامل با اقتصاد جهانی 
نسبت به دو دهۀ پیش شکل جدیدی به خود گرفته 
است.سرمایه گذاری و تجارت در عرصۀ بین المللی به هم 
گره خورده اند و چارچوبی متکامل نسبت به استراتژی 
توسعۀ صادرات را ایجاد کرده اند.بنگاه های تولید کنندۀ 
کش��ورهای در حال توسعه، در سایۀ سیاست خارجی 
مناسب و محیط اقتصادی _ حقوقی مشوق اتخاذ شده 
از جانب دولتهایشان، از فرصت هایی به مراتب بیش از 
دو دهۀ پیش برخوردارند.مش��ارکت در فرایند جهانی 
تولید باع��ث کاهش قابل توجه هزینه های بازاریابی و 
کنترل کیفیت از یک طرف و اطمینان از تامین سرمایه 
و یادگیری در فرایند تولید از طرف دیگر ش��ده است.

در جهان امروز، مارکهای تجاری، تسلطی بسیار بیشتر 
از گذش��ته دارند.با پیچیده ش��دن تکنولوژی تولید و 
چند منظوره شدن محصوالت صنعتی، بدست آوردن 
شناخت از درجۀ اعتبار تولید کننده و کیفیت محصول 

تنها از طریق مارک تجاری امکان پذیر شده است.   
با توجه به موارد مطرح شده، اگر به سوال ابتدایی این 
مقاله مروری مجدد داشته باشیم به این نتیجه می رسیم 

ی ک��ه  ه ه��ا اقتصادی – صنعتی در بنگا

جه��ان ام��روز ه��م 
ب��ا فرصته��ا و هم با 
بس��یار  تهدیدهایی 
بزرگت��ر از گذش��ته 
مواجهن��د و عام��ل 
تعیین کننده در اینجا 
انتخاب رویکرد است.
بنگاه ه��ای من��زوی 
در گذش��ته ام��کان 
بیش��تری برای رشد 
داش��تند در حال��ی 
که امروز با یکپارچه 
بازاره��ای  ش��دن 
مصرف به ش��دت در 
و  تهدیدند  مع��رض 
متعامل  بنگاهه��ای 
امروز ب��ا فرصتهایی 
از  بیش��تر  بس��یار 
گذشته مواجهند که 
حاصل ش��کل گیری 
جهانی  ش��بکه های 
تولید و بهم آمیختگی فرایند تولید در عرصۀ جهانی 

است.  
  

نتیجه آنکه هزینه های عدم شناخت پارادایم جدید 
صنعتی- تجاری و طی مسیر در دهه های گذشته در 
جهان امروز بس��یار سنگین تر از پیش است.  هرچند 
الزمۀ توسعه نیافتگی داشتن تمامی صفات ذکر شده 
نیست و ممکن است کشورهایی را با زیر مجموعه ای 
از ویژگی های ذکر ش��ده در گروه کشورهای در حال 
توس��عه قلمداد کرد آما آنچه که بیان می شود بیانگر 
وجه غالب کشورهایی هستند که از کشورهای پیشرفته 

فاصله ای نه چندان کم دارند.
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درص�د   33 ص�ادرات 
واردات 20 درصد

رس��مي  آمار  تازه ترین 
از وضعیت تجارت خارجي 
کشور حاکي از آن است که 
در دو ماه اول س��ال جاري، 
می��زان واردات نس��بت به 
م��دت مش��ابه س��ال قبل 
19/8 درصد افزایش یافته 
اس��ت، در حالي ک��ه وزن 
کاالهاي وارداتي در همین 
م��دت ح��دود 6/3 درصد 
کاه��ش نش��ان مي ده��د 
ک��ه گویاي گران تر ش��دن 
به  کاالهاي وارداتي نسبت 
مدت مشابه سال قبل است. 

در همی��ن مدت، ص��ادرات 
غیرنفتي کشور با احتساب میعانات گازي 

4/5 میلیارد دالر اعالم شد که رشدي 33 درصدي از 
خود نشان مي دهد.

گزارش تجارت خارجی کشور در دو ماه نخست 
سال جاری

رش�د ص�ادرات و واردات ادام�ه یاف�ت 9/ 3 
میلیارد دالر کاال صادر شد

گروه بازرگان��ی – گزارش گمرک ایران حاکی از 
ادامه رش��د تجارت خارجی کشور در دو ماه نخست 
س��ال جاری اس��ت. ارزش صادرات غیر نفتی در این 
مدت بدون احتس��اب میعانات گازي به سه میلیارد 
و 919 میلیون دالر رس��ید که در مقایس��ه با مدت 
مشابه سال گذشته 38 درصد رشد نشان می دهد، در 

همین م��دت 8 میلیارد و 399 
میلیون دالر کاال وارد کشور 
ش��ده که نش��انگر رشد 

19/8درصدی است.

گزارش  به 
ب��ط   ا و ر
عمومي 

گم��رک ای��ران، 
صادرات��ي  کااله��ای  وزن 

غیرنفتي 9 میلیون و 493 هزار تن بوده 
که به لحاظ وزن نیز 42 درصد رش��د داشته است. 

در مدت یاد شده ارزش صادرات غیرنفتي با احتساب 
میعانات گازي به 4 میلیارد و 528 میلیون دالر رسید 
که در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته حاکی از 
رش��د 33/32 درصدی است. همچنین وزن صادرات 
غیرنفتي با احتساب میعانات گازي به 10 میلیون و 
353 هزار تن رسید که در مقایسه با سال قبل 30/2 
درصد رش��د داشته است. از سوی دیگر مجموع وزن 
کااله��اي وارداتي در این مدت 6 میلیون و 715 هزار 
تن بوده که کاهش 6/3 درصدی وزن این کاالها بیانگر 

گران تر ش��دن آنها در مقایس��ه با کاالهای صادراتی 
کشور است.

محصوالت پتروشیمی در صدر
پلي اتیلن گریدفیلم، عمده  ترین کاالي صادراتي 
ایران در این مدت بوده است. سهم ارزشی این کاال از 
صادرات غیرنفتي کشورمان 235 میلیون و 900 هزار 
دالر بوده که 6 درصد از سهم کل صادرات غیرنفتي 
به آن اختصاص داش��ته اس��ت. پروپان مایع شده با 
228 میلی��ون و 800 هزار دالر دومین کاالي عمده 
صادراتي بوده است. جایگاه بعدي نیز به سایر گازهاي 
نفتي و هیدروکربورهاي گازي ش��کل مایع شده 
اختصاص دارد که سهم این کاال از صادرات 
غیرنفتي در این مدت به 206 میلیون و 
200 هزار دالر رسید. متانول نیز با 
135 میلیون و 100 هزار دالر 
در رتبه چهارم قرار گرفت. 
س��نگ آهن به هم 
نشده  فشرده 
رتبه  در 
پنج��م 
قرار گرفت 
و س��هم این 
کاال در ای��ن 

ت  به 117 میلیون دالر مد
سهم ارزشی کاالهاي یاد شده از رسید. در مجموع 

صادرات غیرنفتي 23/6 درصد برآورد شده است.

7 /9 میلیون دالر صادرات چمدانی
مرزنش��ینان در این مدت 9 میلیون و 700 هزار 
دالر انواع کاال به روش تجارت چمداني صادر کردند 
که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته از حیث ارزش 5/6 درصد افزایش داشت.

ماهنامه دنیاي اقتصاد

تحلیل 
اقتصادی
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17 وزن صادرات از مح��ل تجارت چمداني نیز در 
این مدت به 9 هزار تن رس��ید ک��ه از این نظر در 
مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل با 18/6 درصد 

افزایش همراه بود.

چین، مقصد اصلی کاالی ایرانی
چین ب��ا واردات 702 میلیون و 550 هزار دالر 
انواع کاالي ایراني عمده  ترین واردکننده کاال از ایران 

بود.
در ای��ن م��دت 18 درص��د از کل صادرات 
غیرنفتي کشورمان به کش��ور چین اختصاص 
داشت. عراق با خرید 619 میلیون و 430 هزار 
دالر ان��واع کاالي ایراني، دومین کش��ور بزرگ 
وارد کنن��ده کاال از ای��ران بود. س��هم عراق از 
کل صادرات غیرنفتي ای��ران در این مدت به 
16 درصد رسید. امارات متحده عربي با 526 
میلیون و 210 هزار دالر در جایگاه سوم قرار 
گرفت و 13/5 درصد از کل صادرات غیرنفتي 
کش��ورمان به این کش��ور اختصاص یافت. 
براساس این گزارش هند با 291 میلیون و 
330 هزار دالر و افغانستان با 143 میلیون 
و 860 هزار دالر رتبه هاي چهارم و پنجم 

را به خود اختصاص دادند.

واردات عمده؛ از بنزین تا طالی خام
بنزین، عمده  ترین کاالي وارداتي کش��ورمان در 
این مدت بود که با اختصاص 3/5 درصد از کل ارزش 
واردات و 5/9 درصد از وزن، جایگاه نخست را به خود 
اختصاص داد. ش��مش از آهن و فوالد غیرممزوج با 
س��ه درصد سهم ارزشي و 7/5 درصد سهم وزني در 
جای��گاه دوم قرار گرفت و ط��الي خام با 2/6 درصد 
س��هم از ارزش، رتبه س��وم را به خود اختصاص داد. 
در مدت یاد ش��ده امارات متحده عربي 27/5 درصد 

از کل ارزش واردات کش��ورمان را به خود اختصاص 
داد و به عنوان بزرگ ترین کشور صادرکننده کاال به 
ایران رتبه نخس��ت را در میان سایر کشورها به خود 
اختصاص داد. امارات متحده عربي سال گذشته نیز 

بزرگ ترین صادرکننده کاال به ایران بود.

چین با اختصاص 9/6 درصد س��هم ارزشي رتبه 
دوم را ب��ه خود اختص��اص داد و آلم��ان نیز با 8/5 
درصد در رتبه س��وم جاي گرفت. کشورهاي کره و 

ترکی��ه نیز ب��ه ترتیب 6/7 
درصد و 5/4 درص��د از ارزش کل واردات ایران را به 
خ��ود اختصاص دادند و در رتبه هاي چهارم و پنجم 

قرار گرفتند.

آیا رشد صادرات ادامه خواهد داشت؟
کارشناسان بخش خصوصی پیش بینی می کنند 
که هدفمندسازی یارانه ها صادرات غیر نفتی کشور را 

در ماه های آینده متاثر خواهد ک��رد. از نرخ ثابت ارز 
به عنوان مهم ترین مولفه تاثیرگ��ذار بر این روند یاد 
می ش��ود که چنانچه اصالح نش��ود در کنار فشار بر 
تولیدات داخلی و به حاش��یه راندن آن، به تس��هیل 
واردات بیشتر دامن خواهد زد. اگر چه وزارت بازرگانی 
مدیریت واردات و صادرات را با جدیت پیش می برد، اما 
به نظر می رسد در صورت تغییر نکردن سیاست های 
کالن، گره از کار صادرکنندگان باز نخواهد شد. حتی 
سخت گیری نمایندگان مجلس در اعمال سیاست های 
تعرفه ای و تصویب طرح های منتهی به کنترل واردات 
نیز در دراز مدت کارآیی خود را از دس��ت 
می دهد؛ چنانکه ب��ه عنوان مثال افزایش 
تعرفه محصوالت کش��اورزی در ماه های 
پایانی سال گذشته به کاهش واردات این 
قبیل محصوالت منجر نشده است. رییس 
اتحادیه صادر کنندگان فرآورده هاي نفتي 
می گوید: در صورت اجراي هدفمند کردن 
یارانه ها، ارزش صادرات در این بخش بیش 
از 50 درصد بیش��تر می ش��ود، اما صادرات 
غیرنفتي به میزان بي سابقه اي کاهش خواهد 
یافت. حمید حسیني با بیان این مطلب اظهار 
داشت: مصالح س��اختماني به ویژه سیمان، 
آهن آالت و محصوالت کشاورزي به طور یقین 
با افزایش قیمت تمام شده و کاهش صادرات 

مواجه می شود.

عضو اتاق بازرگاني تهران با تاکید بر اینکه عمده 
مش��کل صنایع و اقتصاد کش��ور به وی��ژه در بخش 
صادرات هزینه هاي حمل ونقل اس��ت ک��ه در زمان 
اجراي هدفمند کردن یارانه ها شدت مي یابد، تصریح 
کرد: صنایع کشور ما با اجراي هدفمند کردن یارانه ها 
به ش��دت تضعیف ش��ده و نه تنها توانایي رقابت با 
صادر کنندگان سایر کشورها را نخواهند داشت، بلکه 
با هزینه هاي جانبي دیگر باید دست وپنجه نرم کنند.

آمار صادرات قطعی کاالهای غیر نفتی به تفکیک میعانات گازی محصوالت   پتروشیمی و سایر کاالها )به جز نفت و گاز( در دوماه 
نخست سال های 1388-89

میعانات گازی
محصوالت پتروشیمی

سایر کاالها

نوع کاالی صادراتی

نوع کاالی وارداتی

درصد تغییراتسال 1388سال 1389
ارزش

یورو میلیون یورو میلیون دالرمیلیون یورو دالرمیلیون دالر
ارزش ارزش

سهم کل از واردات ارزش

وزن وزن )هزار تن( وزن )هزار تن(

وزن )هزار تن(

بنزین
نفت گاز

سایر کاالها
جمع کل واردات 

آمار واردات قطعی کاال به تفکیک بنزین و نفت گاز و سایر کاالها در دوماه نخست سال 1389 

ارزش دالری وزنمیلیون دالرمیلیون یورو

860
3028
6465

399
34

6392
6/765

316
9

6032
63/57

296
13

8090
8399

5/94
0/36

93/70
100

3/52
0/16
96/32
100

461
1361
1620

609
1765
2654

1255
2925
3775

498
851
1299

557
1121
1718

-31/47
3/52
71/28

10/29
54/05
24/75

9/34
57/45
25/35
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از مجموع اطالعات رس��یده چنین به نظر میرس��د که بانکهای اماراتی آهس��ته آهسته در حال گشودن 
درهای وام خرید مسکن برای مشتریان بالقوه و با پشتوانه شان هستند. این حرکت از جمله در بانک ستاندارد 
چارترد محسوس تر است. این بانک هم اکنون سقف وام دهی خود را برای مسکن تا معادل پنج میلیون دالر 
برای مشتریان ارزشمند خود با نرخی که آنرا بسیار "قابل رقابت" قلمداد میکند در نظر گرفته است. این وام 
برای ساختمانهای نوساز یا ساختمانهای ساخته شده قبلی اعطا میشود به شرطی که توسط شرکتهای معتبر 
ساختمانی ثبت شده در فهرست آن بانک قرار داشته باشند. این بانک مدعیست که این سطح وام را بر اساس 
مطالعه بازار و نیاز مشتریان ثروتمندشان طراحی کرده است. بنظر میرسد پس از پشت سر گذاشتن سالی مشکل 

از نظر مالی، مقامات این بانک حرکت بازار را رو به بهبود فرض کرده و این "محصول" را ارائه داده اند.

سایر بانکها نیز کمابیش سیاست وام دهی خود را در بخش مسکن آسانتر کرده اند و آنگونه که در جدول 
زیر آمده است تحت "شرایطی" به مشتریان خود وام میدهند.

مؤسسه معتبر مشاوره در بخش مسکن به نام 
Collier International از زب��ان مدیر 
خاورمیانه ای خود میگوید: دبی شاهد افزایش قیمت 
در بخش س��اختمان خواهد بود اما نه با سرعت و 
میزان قبل از این. بنا به نظر این مؤسس��ه افزایش 
قیمت در س��ه ماه اول 2010 نش��انه تثبیت بازار 
است. قیمتهای ساختمان گرچه 50٪ از اوجی که 
در س��ال 2008 داشته اند پائین تر رسیده اند اما از 
نظر بعضی هنوز قیمتهای باالیی هستند. با این حال 
قیمت متوسط ساختمانهای مسکونی 4٪ بنا به نظر 
آقای Grobbelar در سه ماه اول افزایش یافته 

و این نشانه جا افتادن قیمتها در بازار است.
 این گزارش همچنی��ن تخمین میزند که 41 
 freehold هزار واحد مس��کونی جدید )اعم از
و غیر freehold( در سال 2010 آماده تحویل 
خواهند شد. قس��مت اعظم آنها برای طبقه کم و 

متوسط درآمد جامعه ساخته شده اند.
آقای Grobbelar می افزاید: نهادهای مالی 
نیز مجددا" تمایل خود را به وام دهی به س��رمایه 
گذاریهای با ریسک پائین نشان میدهند. این سرمایه 
گذاریها ش��امل س��اختمانهایی هستند که توسط 
شرکتهای معتبر ساخته ش��ده اند و در مکانهایی 
واقعند که نزدیک به مدارس، محلهای ورزش��ی و 
تفریحی و فروشگاههای کوچک قرار داشته باشند 
زیرا این نوع ش��هرکها دارای جاذبه بیشتری برای 

مشتریان بالقوه هستند.

گزارش ف��وق همچنین پیش بینی میکند که 
تا پایان س��ال آینده 80٪ بر تعداد واحدهای اداری 
افزوده خواهد ش��د و بدون ش��ک بر قیمتها تأثیر 
خواهد گذاش��ت. در این بخش نیز قیمتها بیش از 
50٪ نس��بت به اوج 2008 خود سقوط داشته اند 
بطوریک��ه اجاره دفاتر 60٪ و قیمت فروش آنها نیز 

57٪ تنّزل نشان میدهد. 

مجموع س��طح مکانه��ای اداری در دبی از 3/6 
میلیون ف��وت مربع در پایان س��ال 2009 به 6/4 
میلیون ف��وت مربع در پای��ان 2011 افزایش پیدا 
خواه��د کرد. این در حالیس��ت که میزان اش��غال 
فضاهای اداری هم اکنون از 90٪ به 71٪ س��قوط 

کرده است. 

گزارش مؤسسه معتبر
Collier International 
 از آینده بازار مسکن در دبی

تلخیص و ترجمه از: اسفندیار رشیدزاده

آیا بانکهای اماراتی 
وام خرید مسکن را مجددا" آغاز کرده اند؟ 

BANK INTEREST RATE MIN SALARY LOAN TERM PROCESSING FEES EARLY REPAYMENT

تحلیل

ADCB

 ABU DHABI
FINANCE

 DUBAI
ISLAMIC BANK

LLOYDS

MASHREQ

 EMIRATES
NBD

 NOOR
ISLAMIC BANK

RAKBANK

 STANDARD
CHARTERED

FROM 8.5 % UP TO 9 % 
7.75 % FOR SALARIES 
40 K AND ABOVE 
WITH AS/T

AED 10/000 P/M 

5.75 TO 8.5 %

FROM 6.725 %

8.5 %  VARIABLE 

6.5 %

6 MONTHS EIBOR 
+ 4 %
 3 .75 % IF 
WITH ST

FROM 7.99 %ITH S/
TRANS (SALARIED) 
FROM 8.5 % FOR 
SELF EMPLOYED

FROM 6.55 %

FROM 8.25 %

25 YEARSV 1 % ( NO CAPS)

1 % OF LOAN AMOUNT 
0. % IF PAID UPFRONT

1.25 % CAP OF 
AED 25.000

1 % OF L/A

VARIABLE

1 % MINIMUM 
AED 5000

1.25 % MAX AED 30000 
OFFER OF 0.75 % FOR 
A MONTH 

1 % OF L/A

1 % CAPPED AT 
AED 30,000

UP T3 YEARS BUYOUT = 
4 % 0.3 YRS= 2 % OWN 
FUNDS AFTER 3 YRS=O

2% OF UFE OF LOAN

NONE

ON REQUEST

2 % UP TO 2 YEARS 
1 % AFTER 2 YEARS

1 % LIFE OF LOAN 
2 % FOR A PARTIAL 
PAYMENT

2 %

2 % AFTER 6 
MONTHS ONLYV

AED 10/000 P/M 

AED 15/000 P/M 

AED 12/000 P/M 

ON REQUEST

AED 20 000 P/M EXPAT AED 
25000 P/SELF - EMPLOYED AED 
50 000 P/M

AED 10,000 P/M

AED 8000 P/M
AED 40000 P/M FOR U/C

AED 10,000 P/M

3 TO 30 YEARS

25 YRSFOR SALARIED 
20 YEARS FOR SELF 
EMPLOYED

20 YEARS FOR VILLAS

UP TO 25 YEARS

25 YEARS UAE 20 
YEARS EXPAT

25 YEARS

3-25 YEARS

25 YEARS

استخراج: اسفندیار رشیدزاده
Member

Member
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به زعم کارشناسان، پتانسیل انحراف دولت در جریان 

اجراي قانون هدفمندي یارانه ها باال است.
بحث هدفمندي یارانه ها از به روزترین مسایلي است 
که عالوه بر اقتصاد، فضاي اجتماعي جامعه را هم در بر 
گرفته و این در حالي است که اجراي کامل تمام بندها 
و تبص��ره هاي آن – به خصوص در س��ال اول - کمي 
س��خت به نظر مي رس��د. مضاف بر این، اکنون طرح 
هدفمندسازي، دیگر به یک قانون بدل گشته و دولت  
موظف به اجراي آن مي باشد. علیرغم آن که دولت در 
سال گذشته تالش بسیاري براي به ثمر رساندن طرح 
مذکور نمود، کارشناس��ان معتقدند اجراي این طرح، 
مشکالتي را در فضاي اقتصادي و اجتماعي جامعه به 
وج��ود خواهد آورد که این موضوع، مس��ؤوالن را براي 

اجراي این طرح با نگراني مواجه ساخته است. 
گواه این مطل��ب را مي توان در رخدادهایي که در 

روزهاي پایاني سال گذشته به وقوع پیوست مشاهده 
نمود. رییس جمهور با حضور در تلویزیون، براي اجراي 
طرح مذکور، پاي همه پرسي مردمي را به میان کشید 
که این پیش��نهاد مخالفت هاي برخ��ي نمایندگان و 
کارشناسان را به همراه داشت. پس از آن و در روزهاي 
ابتدایي س��ال جدید، فوالدگر، نماینده اصفهان، عدم 
اجراي طرح هدفمندسازي را نیازمند ارایه الیحه یک 
یا دو فوریتي اصالحي از سوي دولت دانست که احمد 
توکلي، نماینده تهران، به نوعي دیگر این حرف را تأیید 
نمود و اظهار داش��ت که نمایندگان مجلس حق ارایه 
طرح اصالحي – که توس��ط برخي نمایندگان مطرح 
ش��ده - را ندارند، اما دولت مي تواند براي سر و سامان 
دادن به این مسأله الیحه اي را به مجلس تقدیم کند. 

همچنین نامه هایي که میان آقایان توکلي و میرتاج 
الدیني، رییس مرکز پژوهش ها و معاون پارلماني دکتر 
محمود احمدي نژاد، رد و بدل گردیده، خود داس��تان 
متفاوت دیگري درباره هدفمندسازي یارانه ها است که 
جملگي آنها یک س��رگرداني را در جامعه پدید آورده 
اس��ت. فارغ از تمام مباحث مذکور، آنچه بیش از همه 
توجه جّدي مسؤوالن را طلب مي نماید، نحوه اجراي 
قانون هدفمندسازي است. در حال حاضر، درآمد حاصل 
از هدفمندسازي، معادل 20 هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده، اما س��ؤال آن است که اگر دولت بخواهد 
رقمي فراتر از این مبلغ را مبناي تحقق درآمدي خود در 
نظر گرفته و بدان عمل کند، آیا زیرساخت هاي اجراي 
چنین شوک عظیمي در جامعه فراهم شده است؟ به 
طور قطع، جواب این س��ؤال منفي است. با نگاهي به 
گزارشات دیوان محاسبات از عملکرد دولت در مبحث 

بودجه، مي توان دریافت که به دلیل وقفه زماني موجود 
در بررس��ي عملکرد دولت توسط نهادهاي نظارتي، به 
خص��وص دیوان محاس��بات و با توجه به این حقیقت 
که برخي صدمات ناشي از تصمیمات نادرست و بعضاً 
کارشناسي نشده مي توانند در بلند مدت به مشکالتي 
جب��ران ناپذیر تبدیل ش��وند، اتخاذ باالترین س��طح 

تصمیمات کارشناسي شده از اهمیت برخوردار است.
با توج��ه به موارد ع��دول از قان��ون بودجه که در 
گزارشات دیوان محاسبات ذکر شده و پیش از این بدان 
اشاره شده، این نگراني ایجاد مي شود که انحراف دولت 
از مندرج��ات قانون هدفمندي یارانه ها چه عواقبي را 
متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد. در این زمینه نظارت 
همزمان دیوان محاسبات و سازمان هاي ناظر و حتي 

مجلس شوراي اسالمي بسیار با اهمیت است. هرچند 
این امر پیش بیني شده و قرار بر نظارت توأمان دیوان 
محاسبات و سازمان حسابرس��ي و ارایه گزارشات سه 
ماهه در خصوص ُحسن اجراي قانون مذکور است، اما 
فقدان برخورداري از زیرساخت هاي مناسب همچون 
نظارت آن الین در ایران، مشکالت نظارتي طرح مذکور 
را افزون مي کند. با توجه به موارد فوق و از آنجا که هر 
گونه تخطي در اجراي این طرح، صدمات بس��یاري به 
اقتصاد کشور وارد مي آورد، پیشنهاد مي شود نهادهاي 
مذکور راهکارهاي پیشگیرانه خود را تدوین نموده و از 

هم اکنون وظایف نظارتي خود را عملي سازند. 

به فساد هم بي اندیشیم
فساد موضوع دیگري است که نگراني ها را در ارتباط 
با اجراي قانون هدفمندي  بیش��تر مي کند. نمونه این 

مسأله را مي توان در سال هاي ابتدایي اجراي چند نرخي 
شدن ارز در کشور مشاهده نمود؛ هنگامي که با اعمال 
طرح مذکور، بسیاري از افراد با زد و بندهایي که بعضاً با 
افراد فاسد انجام دادند، ثروت هاي کالن و بادآورده اي 
را از طرق نامشروع کسب کردند. عدم نظارت مناسب و 
فقدان برنامه ریزي مدون جهت حمایت از تولید داخل 
در آن زمان، حتي به ورشکس��تگي تعدادي از کارخانه 
هاي تولیدي منجر شد. فراموش نکنیم افزایش فساد، 
جداي از تحکیم پایه هاي اقتصاد زیرزمیني، وضعیت 
س��رمایه گذاري خارجي کشور را هم با اختالل مواجه 
مي سازد. بر اساس آخرین رده بندي فساد در کشورها، 
کش��ورمان با نمره اي مابین 1/7 تا 1/9 در رده 168 از 

180 کشور مورد بررسي >واقع شده است. 
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 صنعت کشور ما در سال گذشته شاهد اتفاقاتي 
بود که بر روند رش��د و رکود آن تأثیرگذار بوده است 
و البته در سال جدید، اثرات آن متفاوت خواهد بود. 
یکي از مواردي که در این رابطه قابل بحث اس��ت، 
موضوع هدفمندي یارانه ها و پرداخت آن به صورت 
نقدي است. در حال حاضر، کلیه فعاالن صنعتي، 
ضم��ن ضروري و حیاتي دانس��تن ح��ذف یارانه 
کاالهاي مصرفي، نگران تأثیر شدید حذف تنها 

مزیت فعلي صنایع کشور هستند. 
ب��ه طور حتم با توجه به ش��رایط رکودي و 
تورمي حاکم بر کشور، عدم توجه به این مطلب 
سبب خواهد شد صنعت کشور با چالش هاي 
جّدي مواجه ش��ود. مضاف بر این مطلب، باید 
توجه داشت که قرار است در برنامه چشم انداز 

1404 - حدود 15 سال دیگر – 80 درصد از نیازهاي 
بودجه کشور اعم از جاري و عمراني از صادرات غیرنفتي 
تأمین شوند. این بدان معني است که براي تحقق این 
هدف،  باید رقم صادرات ایران به مرز 140 میلیارد دالر 
برس��د. اما در نیمه نخس��ت سال گذشته شاهد بیش 
از 15 درص��د کاهش در ص��ادرات غیرنفتي بوده ایم. 
ب��ا این روند، این س��ؤال پیش مي آید که آیا با چنین 
دس��تاوردهایي از صادرات و چنین سیاست هایي مي 
توان به رکوردهاي هدف گذاري شده دست یافت؟ آیا 
نباید با تعدیل نرخ ارز صادراتي – حداقل برابر با تورم 
هاي رسمي – انگیزه اي براي صادرکنندگان به وجود 
آوریم تا در شرایط رقابتي تنگاتنگ فعلي، ابزار الزم را 
جهت پیشرفت در اختیار داشته باشند؟ به طور حتم 
جواب این سؤال مثبت است، چرا که در غیر این صورت 
دستیابي به اهداف مذکور کاري بس دشوار خواهد بود.

عالوه بر این مس��ایل، گس��ترش بخش خصوصي 
هدف دیگري است که در برنامه هاي اقتصادي کشور 
تدوین شده است. بر اساس آمارهاي ارایه شده در اجراي 
اصل 44 حداکثر 10 درصد از سهام شرکت هاي دولتي 
به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است. حال سؤال 
این است که با روند مذکور، چگونه قرار است خصوصي 
سازي واقعي اتفاق بي افتد؟ متأسفانه باید اذعان داشت 
تا زماني که اختیار خصوصي س��ازي در دست دولت 
است، نمي توان امید چنداني به تحقق کامل آن داشت. 
به عالوه آن که بارها گفته ایم فرآیند کنوني خصوصي 
سازي شرکت هاي اصل 44 و قانون هدفمندي یارانه 
ها دو نقطه مغایر هم هس��تند. در شرایط کنوني و با 
واگذاري ش��رکت هاي ذیل اصل 44 قانون اساس��ي، 

حذف یارانه ها و به خصوص مزیت هاي تولید، همانند 
انرژي به ورشکستگي گسترده بسیاري از این شرکت ها 
و بروز انواع مشکالت اقتصادي هم در بُعد بنگاه و صنعت 

و هم در بُعد کالن اقتصادي منجر خواهد شد. 
موضوع حایز اهمیت بعد که به  خصوص در شرایط 
کنون��ي نیازمند بازبیني بیش��تر و دقت عمل باالتري 
است، به دیگر واقعیت هاي اقتصادي موجود در کشور 
که منتج از آمارهاي رایج غلط در جامعه اس��ت بر مي 
گردد. این مسأله از آنجا اهمیت دارد که با ارایه آمارهاي 
کارشناس��ي نش��ده و بعضاً غلط و به اشتباه انداختن 
س��رمایه گذاران، موجبات اتالف منابع مالي و کاهش 
رغبت بخش خصوصي داخلي و خارجي فراهم آمده که 
این مسأله، لزوم دستیابي به آمارهاي قابل اتکا را نشان 
مي دهد. تناقض هاي محاس��باتي اخیر نیز که منجر 
به سردرگمي سرمایه گذاران در ماه هاي گذشته شده 
نشانه هاي خوبي نیستند و همه فعاالن اقتصادي را در 
حالت ُکما قرار داده اند، چرا که در شرایط عدم اطمینان 
از اوضاع اقتصادي آتي کشور، نمي توان اقدامي مناسب 

کرد و برنامه ریزي ها در محاق تردید واقع مي شوند.

راست و دروغ آمارها
عدم حضور مرجع و تشکیالتي که در مورد درست 
و نادرست بودن آمارهاي اعالمي و محاسبات آماري آنها 
تجزیه و تحلیل نماید، بي تردید منجر به ارایه آمارهاي 
مخدوش )به عمد ی��ا غیرعمد( و بالطبع برنامه ریزي 
اش��تباه بخش هاي مختلف و مرتبط مي شود. اگر در 

خیل��ي از برنامه ها و پروژه ها با توقف، تأخیر و 
از دست دادن سرمایه هاي ملي مواجه شده ایم، 
نداشتن آمار بر مبناي تحلیل هاي کارشناسي از 

عوامل مؤثر این نابساماني ها بوده است. 

آمار غلط و اغ��راق آمیز )چه کم و چه زیاد( 
مي تواند عالوه بر از دست دادن فرصت ها، جامعه 
را بي دلیل متوقع و امیدوار و یا مضطرب و نگران 
نموده و نهایتاً به دلیل عدم تأمین نیازهایش��ان، 
س��رخورده و ناامید کند ک��ه هزینه آن به مراتب 
س��نگین تر از اتالف منابع مالي و اقتصادي است. 
وقتي به راحتي و بدون اتکا به کار کارشناسي بیان 
مي شود "قرار است سالي یک میلیون خانه در کشور 
بس��ازیم"  بي خانمان ها را حس��اس مي نماییم که 
تحقق آرزویش��ان نزدیک است. در نتیجه عالقمندان 
به س��رمایه گذاري صنعتي، بیشتر به سرمایه گذاري 
در این زمینه هدایت مي شوند، تولیدکنندگان مصالح 
ساختماني به ایجاد تقاضا، خرید مواد اولیه بیشتر و در 
نهایت حفظ یا افزایش نیروي کار امیدوار مي شوند و 
باالخره فعاالن حوزه مسکن در بخش خصوصي دلگرم 
مي ش��وند که به زودي برایشان تقاضاي کار پدید مي 
آی��د. چرخه معیوب مذکور به همین صورت ادامه مي 
یابد و توهماتي بي دلیل را در اقتصاد پدید مي آورد، اما 
وقتي به پایان س��ال نزدیک مي شویم و هیچ  کدام از 
اهداف را تحقق یافته نمي بینیم، همه امیدها به یأس 
بدل مي گردند و عوارض منفي آن در تمام زمینه هاي 
اقتصادي، اجتماعي و حتي سیاسي مشاهده مي شود. 

عکس این مطلب هم صادق است. 

تورم حاصل از هدفمندي یارانه ها در تحلیل هاي 
مختل��ف با ارقام متف��اوت )از 15 درصد تا 60 درصد( 
برآورد شده که به این ترتیب بر انتظارات تورمي جامعه 
دامن ش��ده مي شود و تقاضاي حال مصرف کنندگان 
تحری��ک مي گردد. لذا به عنوان راهکار، با ایجاد مرکز 
آماري در بخش خصوصي )ترجیحاً در اتاق بازرگاني( 
و همچنین دایر نمودن ش��وراي نظارت بر برنامه ها و 
عملکردها با حضور نمایندگان کمیسیون هاي مختلف 
مجلس، نمایندگان وزارتخانه هاي مرتبط، نمایندگان 
تش��کل بخش خصوصي و باالخره نمایندگان سازمان 
بازرسي کل کش��ور و قوه قضاییه، شاید بتوان این بي 
نظمي ه��ا را کنترل نمود و برنامه هاي گوناگون را در 

مسیري >شفاف، درست و مسؤوالنه هدایت کرد. 

سردرگمی فعاالن اقتصادی از نا اطمینانی آینده اقتصادی

مقاله 
اقتصادی

نگاه مهندس احمد پورفالح، مدیر عامل شرکت سکو ایران، به نقش تحلیل هاي منطقي و آماري درست در تصمیم گیري فعاالن اقتصادي
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مقاله 
اقتصادی

تصمیم اتحادیه اروپا برای نجات یونان و تشکیل 
یک صندوق مالی بسیار حجیم برای سایر کشورهای 
بدهکار در معرض خطر را باید یک تصمیم سرنوشت 
ساز دانست ، هر چند که هیچ ضمانتی برای موفقیت 
این صندوق وجود ندارد. بر خالف تصور عموم هدف 
اصل��ی از تش��کیل این صندوق نه نج��ات یونان که 
جلوگیری از یک بحران مالی دیگر بود، بحرانی مانند 
ورشکستگی بانک لمن برادرز در سال 2008 که می 

تواند یک بار دیگر اقتصاد جهان را به رکود بکشاند.

ام��ا چگونه یک اقتصاد کوچک مانن��د یونان )با 
جمعیت��ی11 میلیون��ی و اقتصادی به ان��دازه یک 
چهلم اقتصاد آمریکا( می تواند زنجیره ای اینچنین 

وحشتناک به دنبال خود ایجاد کند؟ خیلی ساده.

چنانچه دولت یون��ان از بازپرداخت اوراق قرضه 
ای که منتش��ر کرده است اس��تنکاف کند، این امر 
می تواند منجر به فرار سرمایه گذاران از اوراق قرضه 
اسپانیا، پرتغال و سایر کشورهای اروپایی که کسری 
بودجه و بدهی باالیی دارند، ش��ود. بر اساس برآورد 
موسس��ه تامین مالی بین المللی، بانک های یونان، 
اسپانیا، پرتغال و ایرلند بیش از 250 میلیارد دالر از 
اوراق قرضه یکدیگر را نگهداری می کنند. به موازات 
شدت گرفتن کاهش ارزش این اوراق، بانک ها برای 
تامین مالی طرح های خود با مش��کالت بیش��تری 
مواجه خواهند ش��د. در نتیجه قیمت سهام آنها فرو 

خواهد افتاد.

ب��ا کاهش ارزش اوراق قرضه و س��قوط بازارهای 
س��هام چه اتفاق��ی خواهد افتاد؟ فضای��ی از ترس و 
اضطراب همه جا را فرا خواهد گرفت. در سال 2008 
ورشکس��تگی بانک لمن برادرز سرمایه گذاران را )از 
ت��رس( به س��مت اوراق قرضه خزان��ه داری آمریکا 
کش��اند. بازارها سقوط کرد، تسهیالت بانکی بشدت 
کاهش یافت، خوشبینی ها به پایان رسید و اقتصاد 

در ورطه سقوط افتاد.

اقتضای منافع آمریکا آن اس��ت که از تکرار این 
فاجع��ه جلوگیری کند. ما باید از بس��ته نجات اروپا 

حمایت کنیم. مش��کالت اروپا فقط مختص این قاره 
نیس��ت و امروز بازارها جهانی ش��ده است. در سال 
2009 بان��ک ه��ای اروپای��ی 5 / 1 تریلیون دالر به 
اروپ��ا وام دادند. اروپا مقصد یک چه��ارم از صادرات 
آمریکاست. به نظر می رسد سنای آمریکا این درس 
بزرگ را فراموش کرده است. نمایندگان این مجلس 
درس��ت یک روز بعد از تصمیم اروپ��ا، با اکثریت آرا 
مخالف��ت خ��ود را با کمک به بح��ران اروپا از طریق 
صندوق بی��ن المللی پول اعالم کردند. این در حالی 
اس��ت که ملی گرایی خودخواهانه می تواند به زیان 

همه ما تمام شود.

طرح نجات اروپا از 3 بخش تش��کیل شده است. 
در بخش نخس��ت یک وام 110 میلیارد یورویی )که 
80 میلی��ارد آن را اروپا و 30 میلیارد آن را صندوق 
بین المللی پول تامین می کند( در اختیار یونان قرار 
م��ی گیرد. با نرخ های کنونی ای��ن رقم حدود 135 
میلیارد دالر می ش��ود. با این کمک یونان می تواند، 
اوراق قرضه سررسید ش��ده خود را بازپرداخت کند 
و موقتا نی��ازی به اس��تقراض از بازارهای خصوصی 
نخواهد داشت. این نقطه تنفس به یونان این فرصت 
را خواهد داد که کسری بودجه خود را بشدت کاهش 
ده��د. در بخش دوم طرح نجات، دولت های اروپایی 
و صندوق بین المللی پول متعهد ش��ده اند که یک 
صندوق ایمنی مالی 750 میلیارد یورویی )که 500 
میلیارد آن را دولت های اروپایی و 250 میلیارد آن را 
صندوق بین المللی پول تامین می کند( را برای سایر 
کشورهای بدهکار در معرض خطر تشکیل دهند. این 
وام ها می تواند دولت های اسپانیا، پرتغال و یونان را 
در مقابل بحران اوراق قرضه مورد حمایت و پشتیبانی 

قرار دهد.

در بخش س��وم بانک مرکزی اروپا متعهد ش��ده 
اس��ت، اوراق قرضه کش��ورهای در مع��رض خطر را 
خریداری کند. بر خالف سیاس��ت های قبلی، بانک 
مرکزی اروپا باید با تشکیل یک صندوق ایمنی دیگر، 
نرخ های بهره را در س��طح پایینی نگه دارد. ژاکوب 
کگارد از موسس��ه پترسون می گوید، این اقدامات را 
باید به مثابه یک معامله بزرگ تلقی کرد. کشورهای 

بدهکار از تسهیالت موقت و حمایت بانک مرکزی اروپا 
برخوردار می شوند. در مقابل، آنها کسری بودجه خود 
را کاهش می دهند تا بار دیگر اعتماد وام دهندگان 
خصوصی جلب ش��ود. یونان برای آن که مس��تحق 
دریافت این کمک ها ش��ود، متعهد شده است، طی 
4 س��ال آینده، کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها 
را تا معادل 15 درصد اقتصاد خود برس��اند. اس��پانیا 
اعالم کرده اس��ت که حقوق کارمن��دان دولتی را 5 
درصد کاهش می دهد و افزایش مزایای بازنشستگان 
را متوقف می کند. پرتغال هم برای کاهش کس��ری 

بودجه خود برنامه ریزی کرده است.
اما ممکن است بخش زیادی از این منابع به هدر 
برود. کگارد و بس��یاری از کارشناسان بودجه بر این 
باروند که یونان سرانجام از بازپرداخت اوراق سررسید 
ش��ده استنکاف خواهد ورزید. بدهی های این کشور 
نس��بت به اقتصاد آن بس��یار زیاد اس��ت. مهم ترین 
نتیج��ه این کمک ها می تواند کمک به تاخیر یونان 
در استنکاف از بدهی های خود باشد. این امر از وقوع 
یک بحران بزرگ تر جلوگی��ری خواهد کرد. کمک 

های مالی معیارهای دوران گذار هستند.
در س��وی دیگر ماج��را، تظاه��رات خیابانی در 
یونان از وقوع ناآرامی ه��ای اجتماعی حکایت دارد. 
چنانچ��ه دولت های در معرض خطر نتوانند مردم و 
بازارهای مالی را متقاعد کنند، سیاست های ریاضت 
اقتصادی می تواند به بی ثباتی منجر ش��ود. حمایت 
های اجتماعی در حال کاهش یافتن است. اختالف 
میان ملت ها و در درون آنها رو به افزایش گذاش��ته 
اس��ت و اینها تهدیدی اس��ت برای مدل اقتصادی و 
سیاسی اروپا که خواهان انسجام میان شمال و جنوب 
اروپاست. کاهش پیوسته ارزش یورو در بازارهای ارز، 
خوش��بینی نس��بت به موفقیت اروپا در این قمار را 
کاهش داده اس��ت. حتی اگر اروپا موفق به مهار این 
بحران نیز شود، کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها، 
رشد اقتصادی پایینی را برای این قاره رقم خواهد زد.

در نتیجه سهم اروپا در اقتصاد جهانی کاهش پیدا 
می کند، اما اگر اروپا در این قمار بازنده شود، شرایط 
بسیار دشوارتری پیش رو خواهد بود. اروپا سرگیجه 

گرفته است. ما نباید کار را سخت تر کنیم.

نیوزویک
ترجمه محمد علوی/ روزنامه جام جم



12
th YEA

R  ISSU
E   03  JU

N
E  2010

23

حال که بحران بدهی یونان با کمک مبالغ بس��یار 
باالی استقراض »حل« شد! بسیاری می خواهند بدانند 
که کش��ور بعدی ک��ه دچار یک بح��ران بدهی جدی 

خواهد شد، کدام است.
ه��ر چه می گ��ذرد نگاه های بیش��تری به بریتانیا 
معطوف می ش��ود. به نظر می رسد که بدهی عمومی 

این کشور کم کم از کنترل خارج می شود.
پی��ش بینی می ش��ود ک��ه تا پایان س��ال 2010 
کسری بودجه دولتی بریتانیا به حدود 13 درصد تولید 
ناخالص داخلی برسد. شایان ذکر است که این نسبت 
برای اقتصاد یون��ان برابر 12/5 درصد تولید ناخالص 

داخلی این کشور بود.
در ح��ال حاضر، بدهی عمومی بریتانیا »تنها«! 68 
درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. سه سال 
پیش این نسبت برابر 40 درصد بود؛ بنابراین می توان 
به راحتی فهمید که بدهی ملی این کش��ور روندی به 
شدت صعودی داشته است. شایان ذکر است که پیش 
بینی می ش��ود که بدهی عمومی بریتانیا در سه سال 
آینده از 100 درصد تولید ناخالص داخلی این کش��ور 

بیشتر شود.
با در نظر گرفتن این حقیقت که شهروندان بریتانیا 
در میان کس��انی قرار دارند که بیشترین مالیات را می 
پردازند، متوجه می شویم که دولت این کشور نمی تواند 
درآمدهای خود را بیش از این افزایش دهد. با توجه به 
تمام آنچه که گفته شد واضح است که مشکلی در پیش 
خواهد بود. مشکلی که از کنترل خارج شده و می تواند 

کل اقتصاد بریتانیا را تحت تاثیر قرار دهد.
اروپا به ش��دت ب��رای کمک به یون��ان که اقتصاد 
کوچکی دارد به دردسر افتاد. همین باعث می شود که 
این س��وال پیش آید که اروپا چه طور می تواند زمانی 
که بدهی های انگلستان به مرزی غیرقابل تحمل رسید 

آن را نجات دهد؟
اگر یونان توانس��ت یورو و سیستم مالی اروپا را به 
حضیض بکشد، پس بحران بدهی ها اگر در بریتانیا رخ 

دهد چه تاثیراتی خواهد داشت؟
ب��ا توجه به ای��ن حقیقت که حج��م اقتصاد یونان 
تقریبا 16 درصد اقتصاد بریتانیا است، این سوال پیش 
می آی��د که یک بحران بدهی »به س��بک یونان« اگر 
در بریتانی��ا رخ دهد چه تاثیری ب��ر کل جهان خواهد 
گذاشت. بنابراین اگر زودتر فکری نشود دنیا با مشکل 

بسیار بزرگی مواجه می شود. 
همانطور که می بینید کس��ری بودجه بریتانیا در 

ل  سا
2007 معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی و در سال 
2009 مع��ادل 11 درصد تولید ناخال��ص داخلی این 
کشور بود. این امر به این معنی است که مدیریت مالی 
در این کشور بسیار ناکارآ بوده است. به عالوه، همانطور 
که قبال گفتیم پیش بینی می شود که کسری بودجه 
سال جاری حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی این 
کشور خواهد بود. این سطح از کسری بودجه بدون شک 
فاجعه بار است. کورنلیوس پرپس، رییس دومین بانک 
بزرگ اروپا معتقد اس��ت ک��ه بریتانیا احتماال به زودی 
با یک بحران بدهی بس��یار جدی مواجه می شود. وی 
می گوید »رتب��ه اوراق قرضه بریتانیا احتماال به زودی 
افت ش��دیدی را تجربه خواهد کرد. کسری بودجه در 
این کشور بسیار باال و معادل 13 درصد تولید ناخالص 
داخلی اس��ت و س��رمایه گذاران هم خشنود نیستند. 
دولت نیز به خاطر انتخابات، این اواخر بس��یار منفعل 
شده بود. جز کاهش قاطعانه دستمزدهای عمومی چاره 
ای نیس��ت. اما اکنون هیچ کس در این مورد برنامه ای 
نمی دهد«. در واقع، مورگان اس��تنلی پیش از این هم 
تذکر داده بود که ممکن است برخی از موسسات رتبه 
بندی اعتبار قبل از پایان س��ال 2010 رتبه بریتانیا را 

کاهش دهند.
اگر این اتفاق رخ دهد باید منتظر باشیم که چیزی 
ش��بیه بحران��ی که در یونان ش��اهد بودی��م این باردر 
مقیاس��ی بزرگتر تکرار شود. اما با توجه به این امر چه 

اقدامی باید صورت گیرد؟
هم اکنون مقامات مالی جهان منتظرند تا سیاست 
های ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه در این کش��ور 
در دستور کار قرار بگیرد. اما حقیقت این است که این 
گونه سیاست ها برای افکار عمومی هیچ جذابیتی ندارد.
در واق��ع، مروی��ن کینگ، رییس بانک انگلس��تان 

اخیرا هشدار داده که خش��م مردم پس از اجرای 
سیاست های ریاضت اقتصادی که دیر یا زود باید 
در انگلستان اجرا شود را نباید دست کم گرفت. به 
عقیده او این خشم باعث می شود که هر حزبی که 
مسوول این سیاست ها شناخته شود برای حداقل 

یک نسل از عرصه سیاست انگلستان خارج شود.
این حقیقت تل��خ که بریتانیا به هر حال باید با 
وضعیت اقتصادی دردناکی رو به رو شود قابل کتمان 
نیست. دولت این کشور چه بودجه را کاهش دهد و 
سیاس��ت های ریاضت کشانه را در دستور کار بگذارد 
و چه به رفتار کنونی خود ادامه دهد و ریس��ک اتفاقی 
بدتر از آنچه که برای یونان رخ داد را قبول کند، آینده 

سختی پیش رو دارد.
این طور نیست که باقی نقاط جهان وضعیت بهتری 
داش��ته باش��ند. وضعیت مالی در ژاپن حتی نسبت به 
بریتانیا هم بدتر است و ایاالت متحده نیز به زودی دچار 
مشکالت اقتصادی جدی خواهد شد. حقیقت این است 
که دولت های جهان به سرعت بی پول شده و چاره ای 
به جز قرض گرفتن ندارن��د. بنابراین باید عادت کنیم 
که هر روز خبر »بحران بدهی های دولتی« در یکی از 
کشورهای جهان را بشنویم. در واقع تنها سیستم مالی 
ایاالت متحده و بریتانیا نیست که ورشکسته شده است. 
سیستم مالی در کل دنیا دچار مشکالت جدی است و 

آینده ای جز شکست ندارد.

در حال حاضر بانک های مرکزی جهان می توانند 
تمام تالش خود را به کار گیرند و برای حفظ روند امور 
به استقراض زیاد و انتشار پول بپردازند، اما واضح است 
که نمی توان این سیاس��ت ها را تا ابد ادامه داد. زمانی 
که موج ورشکس��تگی ها آغاز شود فاجعه بزرگی اتفاق 
خواه��د افتاد. هنگامی که بانک ه��ای مرکزی به امید 
متوقف کردن این دومینو، پول نقد را به اقتصاد تزریق 
کنند اس��کناس ها در تمام نقاط جهان با سرعت نفس 

گیری ارزش خود را از دست خواهند داد.
بدهی بیشتر یا افزایش انتشار پول هرگز چیزی را 
حل نخواهد کرد و تنها باعث می شود که در بلندمدت 

مشکالت شدت گیرند.

زمانی که اوضاع وخیم ش��ود همه چیز با س��رعت 
عجیبی سقوط می کند. تنها می توان به این امر امیدوار 
ب��ود که آن قدر وقت باقی مانده تا بتوانیم خود را برای 

مقابله با این آینده محتوم آماده کنیم.

مترجم: مصطفی جعفری
روزنامه دنیای اقتصاد

»بحران به سبک یونان« در مقیاسی بزرگ تر

مصاحبه
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جام جهانی فوتبال ش�روع شده و این روزها بازار 
درآوردن ش�ماره های مخص�وص و ویژه نام�ه به 

مناسبت این بازی ها حسابی داغ است.

از آنجا که ما، برخ��الف میل قلبی مان، نمی توانیم 
همچ��ون روزنامه های ورزش��ی در این ج��ا به معرفی 
تیم های شرکت کننده و چاپ عکس های ریز و درشت از 
ژست های متنوع فوتبالیست های محبوب مان بپردازیم، 
یا در البه الی گزارش های مثال مبتنی بر واقعیات هرطور 
بلدیم از تیم ه��ای مورد عالقه مان دفاع کنیم، س��عی 
کرده ایم به فراخور ماهیت صفحه  اندیشه اقتصاد، از زاویه 
کار خود نگاهی به این رویداد مهم داشته باشیم؛ تا یک 
وقت کسی فکر نکند ما فوتبال نمی بینیم یا خدای نکرده، 
به جز تصمیمات پولی از مابقی آنچه در این جهان پهناور 
می گذرد، بی خبریم. اکن��ون حاصل این تالش در برابر 

شماست: نگاهی به حواشی اقتصادی جام جهانی. 
ابتدا مرور مختصری خواهیم داشت بر برخی 

مالحظات اقتصادی مهم چند دوره  اخیر 
این جام و سپس با نگاه ریزبین تری 

به سراغ آفریقای جنوبی خواهیم 
رفت.

ش�مالی:  آمری�کای 
1994

آمریکا  جام 1994 
را می ت��وان ب��ه نوعی 
جام ه��ای  س��رآغاز 
جهانی مدرن دانست 
در  همزم��ان  ک��ه 
بزرگ  چندین ش��هر 
و ب��ا حج��م تبلیغات 
زیاد و پوشش رسانه ای 

گس��ترده برگزار می شد. 
تنه��ا ش��هر لس آنجلس، 

که میزبان ب��ازی فینال هم 
ب��ود، در فاصله  چند ماهه  قبل 

و بعد از برگزاری این مس��ابقات 
رقمی در ح��دود 623 میلیون  دالر- 

به شکل مستقیم و غیرمستقیم- از محل 
برگزاری این جام عایدی داشت. در کالیفرنیا 

به طور کل بیش از 1700 فرصت ش��غلی پاره وقت 
ایجاد ش��د و نیویورک و سان فرانسیسکو و بوستون بر 
روی هم بیش از یک میلیارد  دالر درآمد کسب کردند. 
آمارها می گویند در سال 94 مصرف اغذیه و نوشیدنی ها 
و همین طور اشغال هتل ها در آمریکا نسبت به سال قبل 
از آن 15درصد رشد داشته است. درحالی که باید درنظر 
گرفت اکثر هتل ها و رستوران های معروف این کشور به 
صورت ش��رکتی و زنجیره ای فعالیت می کنند و این به 
معنای آن است که درآمد چنین افزایش فروش هایی در 
تمام مجموعه پخش می شود و در سال های بعد خود را 
به شکل انجام سرمایه گذاری های جدید و ایجاد شعب 

تازه در نقاط مختلف جهان نشان می دهد.
ع��الوه بر اینها، ج��ام 1994 مزایای غیرمس��تقیم 
بس��یاری نیز برای اقتصاد آمریکا به همراه داشت. لیگ 

فوتبال این کش��ور به خاطر همین مسابقات ایجاد شد 
و جان گرفت و سپس خود تبدیل به منبع درآمدزایی 
دائمی گش��ت. درآمد فروش بلیت، جذب اسپانسرهای 
جدید از دیگر کشورهای دنیا، تبلیغات، فروش تجهیزات 
تازه  ورزشی، رونق و رشد فزاینده ای که در سال های پس 
از جام جهانی در فوتبال این کشور شاهد بوده ایم، همگی 

بی شک بدون برگزاری این تورنمنت ممکن نمی شدند.

آسیا: 2002
در جام جهان��ی 2002 چندین امکان س��ودآوری 
دیگ��ر که تا پیش از آن دس��ت نخورده باقی مانده بود، 
برای اولین بار به خدمت گرفته ش��د. این اولین بار بود 
که جام در قاره ای که به طور سنتی چندان فوتبال خیز 

نیست و آن هم به صورت مشترک میان دو کشور، برگزار 
می شد. مجموع شمار توریست ها و ارقام فروش بلیت این 
رقابت ها هنوز هم رکوردی در میان تمام مسابقات بزرگ 
ورزشی به حساب می آید. فیفا به هریک از دو کشور ژاپن 
و کره جنوبی 110 میلیون  دالر کمک مالی اعطا کرد و 
ژاپن هم با تجربه  عظمت جام 98 فرانسه و برای آنکه در 
رقابت با کره جنوبی بر سر کسب پرستیژ بین المللی عقب 
نماند، تنها برای همین مسابقات ده استادیوم پیشرفته را 

از اساس بنا کرد.

جام 2002 البته سویه  تاریکی نیز به زعم برخی از 

مفسران داش��ت. این اولین بار بود که دو کشور هریک 
به اندازه  یک میزبان کام��ل برای جام تدارک می دیدند 
)تدارکاتی که مستلزم هزینه های هنگفت بود( درحالی 
که هر یک تنها نیمی از تماش��اگران و توجه رسانه ای 
و تبلیغاتی را به خود جلب می کردند. به اعتقاد برخی، 
همین امر باعث شد این جام آن طور که میزبان هایش 
انتظار داشتند، برای آنها توام با برکت و رونق اقتصادی 
نباشد. مطالعاتی که پس از جام انجام شد، نشان می داد 
کره جنوبی به نسبت عملکرد بهتری از ژاپن در استفاده از 
این فرصت داشته است. هم تاثیر اقتصادی این مسابقات 
بر اقتصادش بیشتر بوده و هم کارآیی بیشتری در استفاده 
از تشکیالت جدید التاس��یس پس از پایان جام از خود 
نشان داده است. در پایان این رقابت ها از ده استادیوم تازه 
تاسیس ژاپن هشت تای آنها تقریبا بال استفاده ماند که 
این به معنای هدر رفتن سرمایه گذاری های کالن انجام 

شده برای ایجاد آنها است.

اروپا: 2006
را   2006 ج��ام  موفقی��ت 
چیزی در اندازه های مسابقات 
تاریخ��ی 1994 آمری��کا 
ب��رآورد کرده اند. پس از 
پایان مسابقات دولت 
داد  گ��زارش  آلمان 
ک��ه درآم��د ای��ن 
کشور طی یک ماه 
برگزاری مسابقات 
مح��ل  از  تنه��ا 
توریس��م به بیش 
میلی��ون    400 از 
ش��ده  بال��غ  دالر 
است. طبق گزارش 
دیگری این تورنمنت 
50 هزار فرصت شغلی 
تازه در آلمان ایجاد کرد 
و آث��ار جانب��ی حاصل از 
آن در تم��ام بدنه  اقتصاد این 
کشور منتشر شد. رستوران ها و 
کافه های آلمان در تمام طول ساعات 
روز مملو از مشتری بودند و شمار مسافران 
به این کشور حتی 15 میلیون از رقم پیش بینی 

شده نیز فراتر رفت.
این جام باعث باال رفتن اهمیت بوندس لیگا هم شد 
و درآمدهای پخش تلویزیونی و جذب اسپانسر را برای 
فوتبال آلمان باالتر ب��رد. جام 2006 طبق گزارش های 
رسمی در حدود 430 میلیون یورو مخارج عملیاتی )به 
جز هزینه های زیرساختی( و در مقابل 135 میلیون یورو 

سود خالص به همراه داشته است.
درآمد بلیت فروش��ی این مسابقات، که تا آن زمان 
به طور کامل در اختیار کشور میزبان بود، به قدری باال 
رفت که فیفا در سال 2007 تصمیم گرفت از این پس 
)از جام 2010( خودش راسا مسوولیت توزیع و فروش 
بلیت ها را بر عهده بگیرد و برای این منظور شرکتی نیز 

تاسیس کرده است.



12
th YEA

R  ISSU
E   03  JU

N
E  2010

25
آفریقای جنوبی: 2010

اما جان کالم! جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در 
101 سالی که از تاسیس فیفا می گذرد، این نخستین 
باری اس��ت که جام جهانی و اساس��ا مسابقاتی در این 
سطح، به قاره  آفریقا می رود. هم فیفا و هم اهالی این قاره 

دالیل خودشان را برای خوشحالی از این بابت دارند.
فیفا، اگر که خوب به ساختار و تشکیالت آن دقت 
کنیم، در زمینه  جذب مشتری و درآمد درست مثل یک 
بنگاه یا شرکت بازرگانی عمل می کند. مثل هر شرکتی 
فیفا هم به دنبال افزایش شمار مشتریان و عایدی خویش 
اس��ت. افزایش مشتریان فیفا به ش��کل افزایش شمار 
هواداران فوتبال یا کس��انی که به طور جدی این رشته 
را پیگیری می کنند، محقق می شود. به همین دلیل هم 
هست که در سال های اخیر مسووالن فیفا به برگزاری 
مسابقات شان در مناطقی غیر از اروپا و آمریکاي التین 
عالقه بیشتری نشان داده اند. این تدبیر برای آنها همانند 
نوعی استراتژی توسعه کسب و کار است. با بردن فوتبال 
به مناطقی که این ورزش به طور سنتی در آنها هواخواه 

کمتری دارد، شمار مشتریان باالتر می رود.

دالیل خوشحالی آفریقایی ها کمی روشن تر 
اس��ت. درباره مزایای اقتصادی این جام پیش��تر 
توضیح مختصری دادیم. این جام فرصت خوبی 
است برای ایجاد فرصت های شغلی تازه )دائمی 
و موق��ت(، ایجاد روابط تج��اری جدید، جذب 
س��رمایه گذاری خارجی، رشد توریسم و البته 
ترمیم و بازس��ازی ش��هرها یا تسریع در روند 
رش��د و توسعه  یک ش��هر یا منطقه  خاص. 
به عالوه، زیربناهای ورزشی و تشکیالتی که 
برای ای��ن تورنمنت ایجاد می ش��وند، اصال 
پیشرفت ناچیزی برای کشوری مثل آفریقای 
جنوبی به حس��اب نمی آیند و حتی نوعی 
س��رمایه گذاری بلندمدت در نیروی جوان 
این کش��ور قلم��داد می گردن��د. در کنار 
این ها مزایای غیرمس��تقیمی هم وجود 
دارد: تقویت هویت ملی و وطن پرس��تی 

آفریقایی ها، تبلیغ برای نظام سیاسی حاکم 
و همچنین نمایش پیش��رفت های به دس��ت آمده در 
این کش��ور به مردم جهان؛ درست نظیر فرصتی که در 

المپیک پکن به چین داده شد.
تا آنجا که از محتوای بروشورها و تبلیغات این بازی ها 
برمی آید، نه فقط آفریقای جنوبی بلکه تمامی اهالی قاره از 
برگزاری این مسابقات در سرزمین شان به وجد آمده اند. 
شعار رسمی این مسابقات: »حاال وقتشه!«، نشانی است 
از همین باور که آفریقایی ها این جام را فرصتی می دانند 
برای ابراز وجود، در قرنی که قرار اس��ت قرن پیشرفت 
و هرچه غنی تر شدن این قاره باشد. مسووالن برگزاری 
چن��د محور عم��ده را برای تالش هایش��ان طی مدت 

آماده سازی و برگزاری این رقابت ها برشمرده اند:
- تسریع رشد اقتصادی آفریقا به کمک جام

- سرمایه گذاری در زیرساخت ها
- سرمایه گذاری در بهبود ارائه خدمات

- و از همه مهم تر، سرمایه گذاری در جوانان و مردم 
این قاره.

شاید تصور ش��ود که به کار بردن واژه  »قاره« برای 
توصیف وس��عت انتش��ار آثار مثبت این جام در حالی 
که فقط یک کش��ور میزبان آن است، کمی اغراق آمیز 
باشد. اما آنچه حداقل در روند کارها تا به اینجا مشاهده 
می شود، حقیقتا نشان از وجود شور و شوقی به وسعت 

یک قاره دارد.

بسیاری از کش��ورها مثل آنگوال، بوستوانا، نامیبیا، 
زامبی��ا و زیمب��اوه از ای��ن فرصت اس��تفاده کرده اند تا 
شبکه های ارتباطی و حمل و نقل خود را بهبود بخشند. 
 TFCA پروژه های مش��ترک راهس��ازی تحت عنوان
ب��ا آفریقای جنوبی را به اجرا گذاش��ته اند و جاده هایی 
س��اخته اند که قرار اس��ت با گذر از تمام این کشورها و 
وصل کردن آنها به یکدیگر جذابیت های گردشگری بدیع 
آفریقا را بیشتر بر توریست ها آشکار کند. به عنوان یک 
نمونه  دیگر، موزامبیک کشور همسایه  آفریقای جنوبی 
51 میلیون  دالر صرف بازسازی خط آهن ارتباطی اش با 
این کشور کرده و 600میلیون  دالر هم در ساخت هتل ها 
و کازینوها و تفریحگاه های جدید هزینه نموده اس��ت. 
شبکه های ارتباطی، کابل های مخابراتی و سیستم های 

امنیتی بخش 
دیگری از این همکاری ها است.

آفریق��ای جنوبی برای خ��ود هدف گ��ذاری کرده 
که ب��ا محرک اقتصادی ج��ام جهانی از س��ال 2010 
رش��د اقتص��ادی اش را ب��ه ب��االی 6درصد برس��اند و 
س��رمایه گذاری های متنوعی نیز برای این منظور انجام 

داده است.

همان طور که اش��اره کردیم، تنوع برنامه ریزی ها و 
بلندپروازی های آفریقا برای این بازی ها بسیار بیشتر از آن 
است که در این مقاله مختصر ذکر تمام آنها ممکن باشد. 
مثال در بخش سرمایه گذاری های زیرساختی این کشور 
در حمل و نقل زمینی و هوایی، سیستم های هوشمند 
اطالعاتی، سیس��تم های مدیریت تقاضای منطقه ای، 
تکنولوژی های ارتباطی و مخابراتی، نیروگاه های برق و 
بسیاری امور دیگر سرمایه گذاری های خوبی انجام داده 
اس��ت. در بخ��ش خدمات توجه وی��ژه ای که به بخش 

گردشگری شده حقیقتا تحس��ین برانگیز است و برای 
دی��دن حجم خیره کننده کاری که در این بخش انجام 
شده تنها کافی است جست وجوی ساده ای در اینترنت 
انجام دهید. همچنین است وضعیت امنیت و خدمات 
بهداشتی و رفاهی. در زمینه سرمایه گذاری برای جوان ها 
و مردم، شعار آفریقای جنوبی در این مسابقات »ورزش 
برای توسعه!« است و استادیوم های مدرن ساخته شده، 
خدمات جذب داوطلبین، جشنواره های مختلفی که از 
مدت ها پیش از شروع بازی ها در شهرهای مختلف برگزار 
شده اند، همگی نشان از عزم موجود در این زمینه دارند.

تا اینج��ا هم��ه از امیدواری ه��ا گفتیم. ام��ا تمام 
اقتصاددان ها هم به این اندازه خوش��حال و هیجان زده 
نیس��تند. عده زی��ادی معتقدند که برگ��زاری چنین 
مسابقاتی در کشورهای در حال توسعه که فاقد امکانات 
زیربنایی و تاسیسات ورزشی استاندارد هستند، مستلزم 
صرف هزینه های سرمایه گذاری ثابت عظیم و سرسام آور 
اس��ت که با توجه به رقم مجموع درآمد حاصل از این 
رقابت ها توجیه اقتصادی ندارد. برخی حتی تا آنجا پیش 
رفته اند که برگزاری چنین مسابقاتی را برای کشورهای 
فقیر یک سرمایه گذاری خطرناک و منحوس بدانند. برای 
مثال یکی از تحقیقات مشهورتری که توسط دو تن از 
اقتصاددانان دانشگاه پرتوریا در آفریقای جنوبی 
برای همین بازی ها انجام شده، با این جمع بندی 
به پایان می رسد که »مزایای جام جهانی 2010 
برای آفریقای جنوبی، حداقل در کوتاه مدت، ناچیز 

است.«

آنها با تهیه  جدولی که در شکل می بینید، بر 
این عقیده اند که آثار کلی جام جهانی برای آفریقای 
جنوبی نامعین است. اما اگر از چشم انداز اقتصادی 
محض به موضوع بنگریم، نمی توانیم به هیچ گونه 
افزایش چشمگیری در GDp واقعی امیدوار باشیم. 
همچنین می گویند هرچند اشتغال در کوتاه مدت 
ممکن است با جهشی مقطعی روبه رو شود، اما با از 
میان رفتن زمینه های تقاضا در بلند مدت نمی توان 
امید ویژه ای به بهبود ش��رایط بازار کار داش��ت. آنها 
تنه��ا راه موفق بودن جام جهانی را اس��تقبال بیش از 
تصور تماشاگران از بازی ها و جذب سرمایه گذاری های 
بلندمدت خارجی می دانند. همچنین اشاره می کنند که 
تقویت روحیه و احساس هویت آفریقایی ها هم شاید در 

بلندمدت بتواند کمکی به حال اقتصاد این کشور باشد.

اکنون باید به انتظار بنشینیم و ببینیم بعد از اتمام 
این بازی ها سرانجام خوش بینی های برگزارکنندگان به 
حقیقت می پیوندد یا بدبینی های اقتصاددانان، که توفیق 
این جام برای آفریقای جنوبی را در نهایت در حد توفیق 
جام 2002 برای ژاپن برآورد کرده اند. در این میان برای 
مایی که نه میزبان مس��ابقاتیم تا پول��ی از بابت آن به 
جیب مان برود و نه کشورمان در کوران رقابت ها حضور 
دارد تا حرص و جوش شکست هایش را بخوریم، چیزی 
که بیش از همه اهمیت دارد، این است که با ظرف تخمه 
جلوی تلویزیون بنشینیم و چشم بدوزیم به زمین سبز تا 
ببینیم باالخره ایتالیا موفق به دفاع از عنوان قهرمانی اش 

می شود یا )زبانم الل( خیر! 
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توماس مالتوس، اقتصاددان انگلیسی برای اولین 
بار در "رس��اله ای در ب��اره اصل جمعیت" که در 
سال 1798 منتشر شد،  پیش بینی کرد که رشد 
جمعیت از تولید مواد غذائی پیشی خواهد گرفت. 
ولی درست از همان زمان تحوالتی در حال وقوع 
بود که موجب باطل ش��دن پیش بینی او شد. 
توفان رشد صنعتی قاره اروپا و امریکا را درنوردید 
و در نتیجۀ آن باروری جمعیت به شدت کاهش 
یافت. در کشورهای توسعه یافته، درآمد بیشتر 
باعث کوچکتر شدن خانواده، و کوچکتر شدن 

خانواده باعث افزایش درآمد آن شد.

هم اکنون روند مشابهی در کشورهای در 
حال توسعه در جریان است. درکشورهایی 

نظی��ر برزیل، اندون��زی و حتی بخش هایی از 
کشورهند باروری رو به کاهش گذاشته و خانواده ها در 
حال کوچکتر شدن اند. طبق آمار سازمان ملل، امروز 
یا ظرف دو سه سال آینده در نیمی از جهان تعداد بچه 
هایی که به دنیا می آیند فقط به اندازه ای  خواهد بود 
که جمعیت ثابت بماند، یعنی  نرخ باروری آنها  به عدد 
جادویی 2.1 یا کمتر تنزل کرده یا خواهد کرد. این عدد 
را معموأل " نرخ جایگزین��ی باروری" می نامند. پیش 
بینی می شود که بین سال های 2020 تا 2050 نرخ 
باروری در جهان به پایین تر از میزان جایگزینی تنزل 

کند. 

در این زمان که دغدغه های مالتوس��ی دوباره سر 
ب��رآورده و مردم از پیامد های رش��د بی امان جمعیت 
در ه��راس اند ، کاهش غیرمنتظرۀ می��زان باروری به 
هر حال مایه دلگرمی اس��ت. این بدان معنی است که 
نگرانی از انفجار جمعیت کرۀ زمین در حال زایل شدن 
است و این خود درس هایی برای حل مشکالت ناشی 

از تغییرات اقلیمی به همراه دارد.   
نرخ باروری عددی است فرضی و تا حدودی گمانه 
ای و با نرخ تولد که نسبت کودکان متولد شده را به کل 
جمعیت نشان می دهد، تفاوت دارد. نرخ باروری یعنی 
تعداد بچه هایی که یک زن به طور متوس��ط در طول 
دوران باروری اش یعنی از پانزده تا چهل و پنج سالگی 

احتماأل به دنیا خواهد آورد.     

فرصت ارزشمند
امروز تغییرات جمعیتی در کشورهای فقیر با شتاب 
همان مسیری را طی می کند که کشورهای ثروتمند 
در گذش��ته تجربه کرده اند. ب��ا این تفاوت که اینان از 
مرحلۀ پایین تری از توس��عه ش��روع کرده و با سرعت 
بیشتری پیش می روند. کاهش نرخ باروری از 5 به 2 در 
انگلستان 130 سال طول کشید تا تحقق یابد – از سال 
1800 تا 1930 – در حالی که همین میزان کاهش در 
کره جنوبی فقط در مدت 20 سال – از 1965 تا 1985 
- رخ داده است. اکنون این روند سرعت بیشتری گرفته 
است. چنان که در همه کشورهای آسیای جنوب شرقی 
به جز فیلیپین س��رعت این کاهش از ژاپن هم پیشی 
گرفته است. امروزه در کشور های در حال توسعه، زنان 
می توانند انتظار س��ه فرزند را داشته باشند در حالی 
که مادران ش��ان شش فرزند داش��تند. نرخ باروری در 
بنگالدش در مدت بیس��ت س��ال به نصف رسید و در 
موریتیوس همین میزان کاهش در عرض ده سال رخ 

داده است.
 در برخی از کش��ورها نرخ باروری به گونه حیرت 
آوری س��قوط کرده اس��ت. ولی از همه جالب ترمورد 
ایران اس��ت. حذف برنامه های تنظیم خانواده پس از 
انقالب به افزایش نرخ باروری منجر شد. به طوری که 
این میزان در سال 1984  به رقم 7 رسید. نرخ باروری 
در ایران در فاصله بین سال های 1984 تا 2006 از رقم 

7  ب��ه 1.9  و در ته��ران به رقم باورنکردنی 
1.5  تنزل کرده است.این کاهش سریع نشان 
دهنده وقوع تغییرهای عمدۀ اجتماعی است. 
تغییراتی که منجر به برخورد جوانان پانزده 
تا بیس��ت و نه س��الۀ تحصیل کرده و دارای 
خواس��ته های متفاوت، با نیرو های سنتی و 

محافظه کار جامعه گردیده است.
چرا باروری با چنین گستردگی و سرعتی 
رو به کاهش گذاش��ته است؟ مالتوس خود بر 
ای��ن گمان بود که اف��راد ثروتمندتر بچه های 
بیشتری خواهند داش��ت و همان گونه که هر 
زیس��ت شناسی به شما خواهد گفت، جمعیت 
حیوان ها در صورت دسترس��ی به غذای بیشتر 

افزایش خواهد یافت.  

کاهش باروری در جامعه های فقیر و متوس��ط به 
خودی خود یک موهبت است. این کاهش به معنی آن 
است که برای نخستین بار اکثر مادران به تعداد دلخواه 
شان بچه خواهند داشت و منطقی ترین گزینه برای آنها 
داش��تن دو بچه است. البته چین را باید به عنوان یک 
استثناء در نظر گرفت زیرا که کاهش نرخ رشد جمعیت 

در آنجا با اجبار صورت گرفته است.
این کاهش از جنبه ای دیگر نیز مفید اس��ت و آن 
ایجاد امنیت بیشتر برای میلیاردها نفر از مردم آسیب 
پذیر است. کشاورزان خود کفا که غذایشان را از زمین 
شان به دست می آورند همواره با خطر چپاول زمین و 
یا قحط��ی روبرویند. از همین رو برای آنها که فقط به 
نیروی خود و فرزندان شان می توانند تکیه کنند داشتن 
یک خانواده هشت نفره شاید تنها راه برای بیمه شدن 
در برابر چنین بال هایی باشد. ولی برای طبقه متوسط 
جدید چین، هند یا برزیل که دارای شغلی در کارخانه 
بعالوۀ ماشین و حساب بانکی است، مسئلۀ ناامنی به 
صورت افراطی آن به گذش��ته تعل��ق دارد. از نظر آنان 
وجود بچه ممکن است مایۀ شادی، مسئولیت یا حتی 
یک ااتفاق باشد، ولی مسلمأ سند بیمه تلقی نمی شود.

و کاهش باروری یک موهبت اس��ت زیرا که رشد 
اقتصادی را امکان پذیر می سازد. قبأل آمار جمعیت را 
در رشد اقتصادی بی اثر می دانستند زیرا که تا دهۀ نود 
میالدی تنها تعداد اندکی از کشور های در حال توسعه 

کاهش باروری
امیدی تازه برای حل مسألۀ جمعیت جهان

چگونه مشکل ازدیاد جمعیت خود به خود در حال برطرف شدن است.
کاهش حیرت آور نرخ باروری فایده های زیادی به همراه خواهد داشت.

تحلیل 
اجتماعی 

Member
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دارای پیشینۀ کاهش باروری و افزایش درآمد ها بودند. 
اکنون تعداد شان به ده ها کشور می رسد و نشان می 
دهند که در مسیر حرکت از خانواده های بزرگ و فقیر 
تا رسیدن به خانواده های کوچک و سالمند از مرحله 
ای طالیی گذر می کنند که یک یا دو نسل را در بر می 
گیرد، دورانی که در آن باروری نه زیاد اس��ت و نه کم، 
یعنی تعداد کودکان و تعداد سال خوردگان اندک ولی 
تعداد بزرگ ساالن زیاد است و همین ها هستند که اگر 
شرایط مهیا باشد چرخ های کارخانه ها را به گردش در 
می آورند. برای کشور هایی که در مرحلۀ گذار جمعیتی 
اند کاهش باروری تا مرز جایگزینی، فرصتی بی همتا و 

گران بها است.

حقیقت ناراحت کننده  
ام��ا پیروان مالتوس می گویند" همۀ این حرف ها 
چرند اس��ت. موضوع چیز دیگری اس��ت: اکوسیستم 
شکنندۀ زمین تحمل این همه جمعیت را ندارد. زمان 
آن رس��یده است که افزایش جمعیت متوقف شود، یا 
ترجیحآ عقب گرد کند. ش��ادی کردن بخاطر کاهش 
باروری مثل آن اس��ت که به ناخدای کشتی تایتانیک 
تبریک بگوییم که با سرعت کمتری به طرف کوه یخ  

حرکت می کند. "
مالتوس گرایان درس��ت م��ی گویند که جمعیت 
جهان هنوز در حال افزایش اس��ت. طبق آمار سازمان 
ملل در صورتی که باروری با همین میزان فعلی کاهش 

یابد تا سال 2050 جمعیت به اوج خود یعنی حدود نُه 
میلیارد نفر خواهد رسید و پس از آن ثابت باقی خواهد 
ماند. که می تواند آسیب های زیادی به محیط زیست 
برساند. اگر کشور های فقیری که شتابان در حال رشد 
اند،همان مسیر اقتصادی کشورهای ثروتمند را در پیش 
بگیرند بی گمان چنین خواهد ش��د. فقیر ترین مردم 
آفریقا و آسیا ساالنه یک دهم تن منواکسید کربن تولید 
می کنند که آن را باید با بیست تنی که هر نفر امریکایی 
در سال تولید می کند مقایسه کرد.  رشد اقتصادی به 
صدها میلیون نفر کمک می کند که از فقر فرساینده 
نج��ات یابند. اما اگر فقیران برای رس��یدن به ثروت از 
الگوی کش��ورهای اروپایی و امریکا پیروی و  به همان 
اندازه آمریکایی ها از منابع  برداشت کنند و زمین را با 
آینده ای تیره و تار روبرو خواهند ساخت. عالوه بر این 
بخش هایی از جهان که جمعیت آن با سرعت بیشتری 
رش��د می کند در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیرتر 
اس��ت. افزایش جمعیت باعث شدیدتر شدن تاثیرات 
گرمایش زمی��ن، مانند کمبود آب، مهاجرت دس��ته 

جمعی، کاهش باروری زمین در این مناطق می شود.

 اصوأل س��ه راه برای محدود ک��ردن تاثیرات زیان 
بار انسان بر محیط زیس��ت وجود دارد: سیاست های 
کاهش جمعیت، فن آوری و روش های هدایتی. راه اول 
چشم انداز ثمربخشی را نوید نمی دهد. رشد جمعیت 
همین حاال نیز تقریبأ با بیشترین سرعت ممکن به طور 

طبیعی در حال کند شدن است. دسترسی آسان تر به 
تسهیالت تنظیم خانواده به ویژه در آفریقا احتماأل می 
تواند نقطۀ اوج جمعی��ت زمین را از 9 به 8.5 میلیارد 
کاهش دهد. تنها با روش اجباری از نوع چینی می توان 
آن را از این حد خیلی پایین تر کشید. اما این منصفانه 
نیست که انسان های فقیر را مجبور کنیم که کمتراز 
آنچه می خواهند بچه داش��ته باشند چون ثروتمندان 

بیش از اندازه منابع جهان را مصرف می کنند. 

از آنجا که سیاس��ت گذاری برای کاهش جمعیت 
تأثیر کمی در جلوگیری از تخریب محیط زیست می 
تواند داش��ته باشد، بشر مجبور خواهد شد برای تغییر 
مسیر اقتصاد جهان به سوی رشد پاک تر، به فن آوری 
و تدبیر متکی باشد. نسل بشر نیازمند آن است که به 
توس��عۀ فن آوری های ارزانتر و فراوانت��ری روی آورد 
ک��ه این امکان را فراهم می کنند که انس��ان ها بدون 
نابودی س��رمایه های طبیعی سیاره مان از میوه های 
رشد اقتصادی بهره ببرند. این امر رخ نخواهد داد مگر 
آنکه دولت ها هم از مالیات بر کربن و هم از روش��های 
دیگر برای تشویق سرمایه گذاری در آن فن آوری ها و 
کاهش آسیب های  توسعۀ اقتصادی به تنوع زیستی 

استفاده کنند.
کاهش باروری ممکن اس��ت زندگی مردم فقیر را 
بهتر کند اما نمی تواند زمین را نجات دهد. این کار به 

دست خود ما انجام پذیر است.
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ای��ن کتاب تلفیق دو کتاب " فرم  نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی 
بی��ن المللی " و "فرم نمونه قرارداد توزیع بازرگانی بین المللی " می 
باشد  که  توسط  جناب آقای هادی دستباز، نایب رئیس کمیته ایرانی  
اتاق بازرگانی بین المللی ترجمه  و در اختیار صاحبنظران  و دست 
اندرکاران تجارت بین المللی قرار می گیرد. این کتاب  ابزار بس��یار 
مناس��بی برای احتراز از اختالفات بعدی در تعبیر و تفسیر توافقات 
انجام ش��ده می باشد،  زیرا کاربرد و اس��تفاده از قرارداد هایی که در 
عرف بین المللی مورد استفاده بازرگانان قرار می گیرد ابزاری  است 
تا ما را از تجارت  سنتی به  تجارتی مبتنی بر عرف و استانداردهای 

بین المللی ارتقا دهد.

- فهرست مطالب
- عنوان

- مقدمه رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی 
- پیشگفتار دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

- سخنی با خواننده 
- نظریه دبیر کل اتاق بازرگانی بین المللی

فصل اول:
- فرم کوتاه شده )خالصه شده( قرارداد نمایندگی 

تجاری بین المللی اتاق بازرگانی
 )ICC( بین المللی -

- مقدمه 
- اظهار نظر در مورد بعضی از نکات خاص

- بخش اول – شرایط خاص
- بخش دوم- شرایط عمومی

فصل دوم:
- فرم کوتاه شده )خالصه شده( قراردادهای توزیع 

بین المللی )وارد کننده انحصاری توزیع کننده انحصاری(
- مقدمه 

- اظهار نظر در مورد بعضی از نکات خاص
- بخش اول – شرایط خاص
- بخش دوم- شرایط عمومی

Question:
Is it possible to have an Arabic version of UCP 600?

Answer:
The UCP is translated into some 20+ languages any 

translated version must also containe the is the operative 
set of rules.

Question:
Could a corporate issue a DC that requires a bank 
like HSBC to confirm their Issuance?

Answer:
Although the UCP refers to an issuing bank, there 

is no prohibition on a corporate or individual issuing a 
documentary credit. In fact, it can be argued that some 
corporates have a better credit rating than some banks. 
If a corporate issues a credit, they must clearly indicate 
that they take on the responsibility of issuing bank as 
described in the UCP. It will be for the beneficiary to 
determine whether the terms of the credit will be accept-
able or not. In most cases, although a corporate will issue 
the credit they will request a bank to act as the party that 
will examine documents, determine compliance and affect 
settlement.

Question:
Does UCP 600 apply only to documentary cred-
its (DC’s) or to other forms of payment like cash 
against documents, with deferment, etc?

Answer:
The UCP applies to any transaction that is irrevocable 

and thereby constitutes a definite undertaking of issuer. 
This would include a documentary credit and guarantee. 
Cash against documents conveys no undertaking of a 
bank and therefore would not fall under the UCP. Cash 
against documents could be handled as a documentary 
collection and be subject to URC522 (ICC Uniform Rules 
for Collections).

FAQs on documentary credits
Questions relating to specific UCP 600 Articles
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Ch ina — P ri mary aluminium production, trade, st ock  changes  and  implied rea l con s umption (tonnes  i n thou sa nds , %)  

% y-o-y___________________      ____________ __
  

P rodu ction 
 

Impor ts  
 

Ex por ts  
Net 

impor ts  
S HF E  
st ock  

St ock  
chg

Impli ed r ea l 
con s umptio n P rodu ction Impor ts Ex por ts

Impli ed r ea l 
con s umption  

2005  7,743  428  1,142  -715  46 -14 7,042 15% -39% -18% 17% 
2006  9,300  290  839  -549  19 -28 8,779 20% -32% -27% 25% 
2007  12,606  111  161  -49 89 71 12,486 36% -62% -81% 42% 
2008  13,130  122  110  12 207  117 13,024 4% 9% -32% 4% 
2009  12,963  1,497  46 1,451  298  91 14,323 -1% 113 0% -58% 10% 
J an-Mar 2010  4,049  87 16 71 407  109 4,011 53% -25% 337% 42% 
Mon thl y       
J an-09 895  17 0 17 179  -27 939 -18% 19% -99% -14% 
F eb-09 869  13 2 11 200  20 860 -13% 0% -19% -10% 
Mar-09 883  86 2 84 142  -58 1,025 -15% 148 7% -80% 0% 
Apr-09 892  362  0 362  155  13 1,241 -19% 210 7% -98% 13% 
May-09 984  259  0 259  177  22 1,221 -16% 241 4% -94% 4% 
J un-09 1,029  268  3 265  168  -10 1,303 -12% 2479 4% -70% 11% 
J ul-09 1,088  132  2 130  180  13 1,204 -7% 104 4% -54% 3% 
Aug-09 1,153  117  1 117  220  39 1,230 -3% 700% -93% 3% 
Sep -09 1,219  117  2 115  230  10 1,323 5% 237 1% -73% 15% 
Oct-09 1,294  26 3 23 262  32 1,285 17% 149% -47% 17% 
Nov-09 1,327  58 4 54 270  9 1,372 34% 796% 310% 37% 
Dec-09 1,331  42 27 15 298  27 1,318 41% 212% -41% 45% 
J an-10 1,352  40 9 31 334  36 1,347 51% 134% 1103 3% 43% 
F eb-10 1,303  19 5 14 371  37 1,280 50% 52% 148% 49% 
Mar-10 1,394  28 2 26 407  36 1,384 58% -67% 31% 35% 

S ource:  C hina Metals ,  NS B,  CEIC , HS BC  

 

 

Chin a — A lumin ium se mis  produ ction , trade and  apparent cons umption (tonn es  in  thou sa nd s ,  %) 

____________________________% y-o-y___________________________   
  

P rodu ction Imports
 

Ex por ts  Net impor ts
App arent 

con s umptio n P rodu ction Impor ts
 

Ex por ts  Net impor ts
App arent 

con s umptio n

2005  5,832  647 711  -64 5,768 31% 6% 66% -135% 24%
2006  7,988  686 1,240  -553 7,434 37% 6% 74% 766% 29%
2007  11,449  688 1,853  -1,165 10,284 43% 0% 49% 111% 38%
2008  13,943  619 1,896  -1,277 12,665 22% -10% 2% 10% 23%
2009  16,490  582 1,394  -812 15,678 18% -6% -26% -36% 24%
J an-Mar 2010  3,984  136 472  -336 3,648 120% 25% 104% 175% 25%
Mon thl y    
J an-09 859  31 83 -52 807 -13% -45% -47% -49% -9%
F eb-09 951  36 57 -21 930 11% -29% -63% -80% 24%
Mar-09 1,234  42 91 -50 1,184 18% -28% -35% -40% 23%
Apr-09 1,341  46 94 -48 1,292 11% -21% -39% -50% 16%
May-09 1,375  49 96 -47 1,328 11% -15% -48% -62% 19%
J un-09 1,575  56 117  -60 1,515 16% 8% -33% -50% 23%
J ul-09 1,465  58 127  -68 1,397 14% 3% -32% -47% 21%
Aug-09 1,462  50 133  -83 1,379 15% 1% -25% -34% 20%
Sep -09 1,467  59 156  -98 1,370 16% 10% -12% -21% 20%
Oct-09 1,557  46 137  -91 1,466 27% 2% -20% -28% 34%
Nov-09 1,591  49 146  -97 1,494 43% 29% 29% 29% 44%
Dec-09 1,613  59 157  -97 1,516 48% 39% 47% 53% 48%
J an-10 1,340  46 164  -118 1,222 56% 48% 98% 127% 51%
F eb-10 1,104  35 115  -79 1,025 16% -2% 102% 283% 10%
Mar-10 1,541  54 193  -139 1,402 25% 30% 111% 180% 18%

S ource: C hina Metals ,  NS B,  CEIC , HS BC  

Aluminium – Still at lofty levels
   Primar y aluminium production dropped from its Fe bruary 2 010 highs,  rea ching an annualised 

production of 16.4 mtpa ( -5% m- o-m, +54%  y-o-y). A luminium imports rea ched  2 8kt (+46 % m-o-m)  


 
March 2010  raw  material imports (a lumina, bauxite an d sc rap) registered impres sive growth of 23% , 
33% and 43% re spec tively   

 
March 201 0 SH FE  inventory se t crosse d the 400kt mark for the first time (407kt),  highlighting the 

structural overcapa city iss ues in C hina  

Markets
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مالکیت سهام ش��رکت ها حقوق متعددي 
براي مالکان آن ایجاد می کند. حقوق سهامداران 
که از آن به حقوق اختصاصی نیز تعبیر می شود 
به دو دس��ته حقوق مالي و غیر مالي تقسیم 
می ش��وند. حقوق غیر مالي شامل حق اطالع 
سهامدار از صورت های مالی و وقایع شرکت، 
امکان اعمال حق رأي در مجامع و حق انتقال 
سهام شرکت می باشد. حقوق مالي سهامدار 
نیز بر دو نوع اس��ت؛ حق س��هیم شدن در 
دارایي ش��رکت و حق برخورداری از سود 
سهام. ذیال به صورت مختصر حق سهیم 

شدن در سود را توضیح می دهیم.
1- س��هیم ش��دن در س��ود: میزان سود هر 

سهامدار در مجمع عمومي عادي ساالنه معین می شود. 
منظور از س��ود عبارت است از سود قابل تقسیم که 
شامل سود خالص سال مالی شرکت، منهای زیانهای 
مال��ی قبل، اندوخت��ه قانونی و س��ایر اندوخته های 
اختیاری، به عالوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که 
تقسیم نشده است می باشد. ماده 240 قانون تجارت 
در خصوص نحوه تعیین سود قابل تقسیم مقرر می دارد: 
"مجمع عمومي پس از تصویب حساب هاي سال مالي و 
احراز این که س��ود قابل تقسیم وجود دارد مبالغي از 
آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین 
خواهد نمود .... هر س��ودی که بدون رعایت مقررات 
این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد." 
مجمع عمومی در این خصوص بر اساس گزارش 
هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس ش��رکت 
تصمیم گیری خواهد کرد. مطابق ماده 17 دستورالعمل 
انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران مصوب هیات مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار، شرکت مکلف است با توجه به وضعیت نقدینگی 
و توان پرداخت سود و با ارائۀ دالیل و توضیحات کافی، 
حداکثر س��ود قابل تقسیم را در یادداشت های همراِه 

صورت های 
مالی حسابرسی شده سالیانه، افشا نماید و حسابرس 
معتمد نیز موظف است در مورد آن اظهارنظر نماید. در 
شرکت هایی که ملزم به تهیۀ صورت های مالی تلفیقی 
می باشند، اعالم حداکثر سود قابل تقسیم و تصمیمات 
تقسیم  سود باید مبتنی  بر صورت های  مالی تلفیقی 
باشد. شرکت موظف است حداکثر سود قابل تقسیم 
را بر اساس سود قابل تقسیم طبق صورت سود و زیان 
تلفیقی یا صورت سود و زیان شرکت اصلی، هر کدام 
که کمتر باش��د و با لحاظ نمودن توان پرداخت سود، 

محاسبه و افشا نماید.
2- نحوه پرداخت سود: نحوه پرداخت سود قابل 
تقس��یم توسط مجمع عمومي تعیین مي شود و اگر 
مجمع عمومي در خصوص نحوه پرداخت تصمیمي 
نگرفته باش��د، هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین 
خواهدنمود ولي درهرحال پرداخت سود به صاحبان 
س��هام باید ظرف هش��ت ماه پس از تصمیم مجمع 
عمومي راجع به تقسیم سود انجام پذیرد)ماده 240 
الیحه اصالحی قانون تجارت(. به منظور اجرایی نمودن 
این ماده قانون تجارت، مادۀ 12 دستورالعمل اجرایی 
افش��ای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، 

ش��رکت را موظف نموده اس��ت، جدول 
زمان بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی 
توسط هیئت مدیره را حداقل 10 روز قبل 
از برگزاری مجمع عمومی  عادی افشا نماید. 
در صورتی که مجمع عمومی عادی س��ود 
نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیئت 
مدیره تصوی��ب نماید، ج��دول زمانبندی 
پرداخت سود نقدی می بایست متناسب با آن 
اصالح و حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ 

مجمع افشا گردد.
مطابق م��اده 5 دس��تورالعمل انضباطی 
ناش��ران پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار 
تهران، شرکت مکلف اس��ت سود تقسیم شدۀ 
مصوب مجمع عمومی را طبق برنامۀ اعالم ش��ده و با 

رعایت مهلت قانوني، به سهامداران پرداخت نماید.
3- ضمانت اجراهاي حقوقي عدم پرداخت سود: 
عدم پرداخت به موقع سود توسط شرکت ها همواره 
یکی از معضالت س��هامداران شرکت ها بوده است. از 
یک سو پروسه طوالنی رسیدگی در دادگاه ها و هزینه 
باالی مراحل دادرسی شامل پرداخت هزینه رسیدگی، 
انعقاد قرارداد با وکیل، تعیین کارشناس و غیره، از موانع 
پیگیری سهامداران به منظور الزام شرکت به پرداخت 

سود از طریق دادگاه ها می باشد.
از س��وی دیگر نهادهای نظارتی بازار س��رمایه از 
جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس تهران به 
موجب قوانین، اختیاری برای پی گیری این موضوع 
در دادگاه ها نداش��تند و قطعا دعوای آنها در صورت 
طرح در مراجع قضایی، به استناد ماده 89 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی، محکوم به رد بود. از این رو سازمان 
بورس به عنوان پیشنهاد دهنده الیحه توسعه ابزارها و 
نهادهای مالی جدید که در آذرماه 1388 به تصویب 
مجلس رسید، ماده ای را پیشنهاد داد تا اندکی از این 

مشکل بکاهد.

در جلسه مشترک بورس تهران و اعضای محترم شورای بازرگانان ایرانیان دبی در خرداد ماه 1389، سواالتی پیرامون تقسیم سود و ضمانت اجراهای عدم پرداخت 
سود مصوب مجامع توسط شرکت ها مطرح شد. در این مقاله برآنیم تا ضمن توضیح مقررات موجود پیرامون نحوه تصویب سود شرکت ها، ضمانت اجراهای حقوقی 

و انضباطی عدم پرداخت سود را معرفی نماییم.

مقاله 
مالی

مریم ابراهیمی

معاون حقوقی بورس تهران
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 به موجب ماده 15 این قانون "در صورتی که اوراق 
بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از 
بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال که در بورس کاال 
پذیرفته می شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا 
تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات 
توزیع و پرداخت ش��ود. در صورت خودداری ناشران و 
ش��کایت صاحبان اوراق بهادار یا س��ازمان، موضوع در 
هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 
ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجرای 

احکام دادگاهها قابل اجرا است."
ن��و آوری ه��ای این قان��ون در خص��وص موضوع 
درخور توجه اس��ت که به صورت خالصه به شرح آن 
می پردازیم. از س��ویی این ماده به صورت کلی تدوین 
شده و انواع اوراق بهادار از جمله سهام، اوراق مشارکت و 

صکوک را شامل می شود.

از س��وی دیگر به موجب 
این ماده صالحیت رسیدگی به 
موضوع عدم پرداخت به موقع 
س��ود به هی��ات داوری قانون 
بازار اوراق بهادار واگذار ش��ده 
اس��ت. این هیات ک��ه نهادی 
ش��به قضایی است و متشکل 
از س��ه عضو که ش��امل یک 
عضو قضایی به انتخاب رییس 
قوه قضایی��ه و دو عضو از بین 
صاحبنظ��ران در زمینه های 
مالی و اقتصادی به پیش��نهاد 
س��ازمان و تایید شورای عالی 
بورس و اوراق بهادار می باشد، 
نهاد تخصصی است که ضمن 
آش��نایی با بازار سرمایه مانند 
دادگاه های تجاری رسیدگی 
کوتاه مدت و البته یک مرحله 
ای دارد. ب��ر اس��اس تبصره 5 
ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، 
آرای صادر شده از سوی هیات 

داوری قطعی و الزم االجراست. بنابراین نه تنها مشکل 
پروسه طوالنی رسیدگی در دادگاه از این طریق حل می 
ش��ود، با ایراد عدم آشنایی قضات دادگاه ها با قوانین و 
مقررات بازار سرمایه نیز مواجه نیستیم. بر اساس آخرین 
آمار، میانگین زمانی پروسه رسیدگی در هیات داوری 
پنج ماه اس��ت که قابل قیاس با م��دت زمان طوالنی 
رسیدگی در مراجع قضایی نمی باشد. سقف هزینه های 
رسیدگی قابل اخذ در هیات داوری نیز موجب می شود 
س��هامداران، باالخص سهامدار عمده با مشکل هزینه 

باالی رسیدگی مواجه نباشند.
در این م��اده عالوه بر امکان طرح دعوی توس��ط 
صاحبان اوراق بهادار، تقدیم دادخواست توسط سازمان 
بورس نیز پیش بینی ش��ده اس��ت و لذا به تشخیص 
سازمان بورس طرح دعوای مطالبه سود از شرکت ها، 

توسط آن سازمان امکان پذیر است.

اج��رای آراء صادره توس��ط هی��ات داوری در این 
خصوص از طریق اج��رای احکام دادگاهها صورت می 
پذیرد و لذا ذینفع می تواند اعمال احکام قانون اجرای 
اح��کام مدن��ی را درصورت عدم اجرای حکم توس��ط 

محکوم علیه خواستار شود.
عبارتی که در این ماده توجه بیشتری را می طلبد 
این است که مطابق این ماده سود باید "در چهارچوب 
مقررات توزیع و پرداخت ش��ود."لذا مطابق این ماده نه 
تنها شرکت ها باید سود را در مهلت هشت ماهه مقرر 
در ماده 240 قانون تجارت توزیع نمایند بلکه باید آنرا 
مطابق مق��ررات پرداخت کنند. از جمله مقررات قابل 
استناد، مادۀ 12 دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات 
شرکت های ثبت شده نزد سازمان و ماده 5 دستورالعمل 
انضباطی ناشران پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار 

تهران می باش��ند که همانگونه که پیشتر اشاره شد، 
شرکت ها را ملزم به افشای برنامه زمان بندی پرداخت 
سود و پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع طبق 
برنامه اعالمی می نماید. بنابراین تخلف از برنامه تقسیم 
سود اعالمی توسط شرکت ها که معموال زودتر از موعد 
هش��ت ماهه اس��ت نیز، امکان طرح دعوی در هیات 

داوری را فراهم می کند. 

رای هی��ات داوری قطعا پرداخت اصل مبلغ بدهی 
شرکت بابت سود مصوب مجمع را شامل خواهد شد. 
اما مطالبه خسارات دیرکرد با رعایت ماده 522 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی ممکن است. بنابراین درصورتی 
که س��هامدار اثبات نماید که سود را از شرکت مطالبه 
کرده است و از پرداخت آن خودداری شده است )امری 
که معموال با ارس��ال اظهارنامه احراز می شود( ، هیات 

داوری می تواند با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه 
که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، خسارات را از 
زمان سررسید تا هنگام پرداخت محاسبه و مورد حکم 

قرار دهد. 

4- ضمانت اجراهاي انضباطي عدم پرداخت سود: 
عدم پرداخت سود مصوب مجمع توسط شرکت ها نه 
تنها شرکت را با ضمانت اجرای حقوقی که منتهی به 
الزام به پرداخت س��ود و خس��ارات ناشی از آن مواجه 
می کند، بلکه منجر به وضع تنبیهات انضباطی برای 
مدیران ش��رکت نیز می شود. تا قبل از تصویب قانون 
توسعه نهادها و ابزارهای مالی جدید، تنبیه انظباطی 
که عدم پرداخت سود نقدی مطابق جدول زمان بندی 
پرداخت سودنقدی اعالم شده به دنبال داشت، اخطار 
کتب��ی به ش��رکت و مدیران 
ارش��د آن با درج در پرونده و 
اعالم به عم��وم بود. درصورت 
تکرار یا تعدد تخلف ش��رکت، 
مرجع رسیدگی عالوه بر ناشر، 
س��هامدار یا سهامداران عمدۀ 
شرکت و مدیران ارشد آنها را 
نیز محک��وم به تذکر یا اخطار 
کتبی ب��ا درج در پرونده می 
کرد. بعد از تصویب این قانون 
انضباطی  اجراه��ای  ضمانت 
تش��دید گردیدند. بدین معنا 
که س��ازمان بورس می تواند 
عالوه بر موارد قبل، به موجب 
م��اده 14 قانون مورد اش��اره، 
درص��ورت نق��ض قوانی��ن و 
مقررات نسبت به اخذ جریمۀ 
نقدی از متخلفین )شرکت ها 
و مدیران آنه��ا( از ده میلیون 
ریال تا یک میلیارد ریال اقدام 

نماید.
از آنجای��ی ک��ه به موجب 
م��اده 13 ای��ن قان��ون از این 
پس سازمان بورس می تواند نسبت به سلب صالحیت 
حرفه ای اعضای هیات مدیره ش��رکت های س��هامی 
عام و نهادهای مالی اقدام کند و قطعا سوابق تخلفاتی 
نامبردگان در این امر موثر خواهد بود، این موضوع نیز 
ضمانت اجرای جدیدی ب��رای تخلفات مدیران تلقی 
می شود. به موجب این ماده در صورت فقدان یا سلب 
صالحیت حرفه ای نامب��ردگان، مرجع انتخاب کننده 
موظف اس��ت از انتخاب آنان به س��مت های یاد شده 
خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت 

برکنار نماید.
بنابراین مالحظه می ش��ود که ب��ا تصویب قانون 
توس��عه نهادها و ابزارهای مالی جدی��د در آذرماه 88 
توسط مجلس شورای اس��المی، راهکارهای جدیدی 
پیش روی س��رمایه گذاران قرار دارد که آشنایی با آنها 
امکان حفظ و حراست از حقوق آنهارا افزایش می دهد.
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شما همسایه مدیر فالن شرکت هستید؟! چقدر 
جالب، اتفاقاً پس��ر خاله ي من هم با حسابدار همان 

شرک همکالس بودند. 
عجب دنیاي کوچکي...

احتماالً شما هم با موارد مشابهي برخورد کرد هاید. 
روابطي که طي یک اتفاق ساده کشف مي شوند و شما 
را به مخاطبي که شاید براي اولین بار دیده اید )مثالً در 
تاکس��ي( مرتبط میکند. این ارتباط ممکن است از نوع 
درجه یک باشد )مثل دوستي مستقیم( یا درجه دو )با 

یک واسطه( و یا با واسطه هاي بیشتري باشد.
یکي از جالب ترین نظریه هایي که تاکنون در 
حوزه علوم اجتماعي و آماري مطرح ش��ده، نظریه 
ش��ش درجه جدایي اس��ت. طبق این نظریه، هر 
 Six( دو انس��اني بر روي کره زمین، حداکثر یک
Degrees of Separation( رابطه درجه 
شش با هم دارند! یعني حداکثر توسط پنج واسطه 

به یکدیگر متصل هستند.
 دوست دوست دوس��ت باش��د، نه » دوست
دوست دوست شما « جالب نیست؟ مثالً باراک 
اوباما نهایتاً ممکن اس��ت دورتر! حتي ممکن 
است ش��ما با آنجلینا جولي رابطه نزدیکتري 
داشته باشید. زیاد خوشحال نشوید، به رابطه 

با ساموئل جکسون هم فکر کنید!
ای��ن نظری��ه در عین س��ادگي، یکي از 
پیچیده ترین مد لهاي شبیه سازي جامعه 
است و در سال هاي اخیر خصوصاً با پیشرفت 

اینترنت و ش��بکه هاي اجتماعي، نظر بسیاري را به 
خود معطوف نموده است.

دنیاي کوچك ما
اولین بار حدود هش��تاد س��ال پیش، یک نویسنده 
مجارستاني )کارینتي( نظریه شش درجه جدایي را مطرح 

نمود.
در آن زمان، کسي به این نظریه توجهي نکرد، چون 
خود کاتریني که یک نویسنده ساده بود هم حرف خودش 
را جدي نگرفت! ولي بعدها ریاضیدانان و جامعه شناسان 
روي آن کار کردند و نهایتاً یک جامعه شناس آمریکایي 
برای آنکه همان مفهموم را برس��اند. ،» دنیاي کوچک « 
)میلگرام( سعي کرد با ارائه نظریه حدود پنجاه سال پیش به 
همراه ، دانشمنداني از چند دانشگاه بزرگ آمریکا )خصوصاً 
هاروارد و ام آي تي( سعي کردند این نظریه را اثبات نمایند. 
مانند بسیاري از علوم اجتماعي، تنها راه اثبات یا رد این 

نظریه، 
تجربه هاي اجتماعي بود. بنابراین آنها 

همین کار را کردند:
بطور تصادفي ش��هرونداني از سراسر ایاالت متحده 
انتخاب شدند، از آنها خواسته شد یک پیغام را به شخصي 
ساکن ایالت ماساچوست )که او را نمي شناسند( برسانند، 

بدین صورت که پیغام را براي چند نفر از دوستان خود
که احتمال بیش��تري مي دهند که فرد مورد نظر را 

بشناسند، بفرستند و از آنها بخواهند که همین کار را تکرار 
نمایند. بدین ترتیب و با یک مدل ساده، شبکه پیچید هاي 

از افراد متصل به هم تشکیل مي گردد.
بس��یاري از مردم پیش بیني م��ي کردند که براي 
رسیدن پیغام به فرد مورد نظر، صدها واسطه الزم است. 
ولي در پای��ان چندین آزمایش و ایج��اد چندین هزار 
ارتباط، میانگین واسطه ها بین مبدأ و مقصد، فقط پنج 

واسطه بود!
یعني بطور میانگین، افراد مختلف با یکدیگر ارتباط 
درجه شش داشتند. بعدها این تجربه بطور گسترده تر 
و از طریق کشورهاي مختلف تکرار شد و نتایج کامالً در 

جهت اثبات این نظریه بود.

اینترنت و شبکه هاي اجتماعي
در س��ال هاي اخیر و با گسترش اینترنت، آزمایش 

قبل بطور دیگري تکرار شد: ارسال ایمیل. حتماً شما هم 
ایمیل هایي را دریافت کرده اید که در مورد یک ویروس 
جدید هش��دار داده )که مثالً مایکروسافت یا سیمانتک 
هم تأیید کرده( و از ش��ما خواس��ته که آن را براي همه 
دوستانتان ارسال کنید. یا مثالً یاهو قرار است آمار کاربران 
خ��ود را بگیرد و اگر این ایمیل را براي دیگران ارس��ال 

نکنید، سرویس شما قطع مي شود!

مسلماً یاهو براي گزارش گیري از کاربرانش، نیازي 
به کمک من و شما ندارد. بسیاري از این ایمیل ها )البته 
نه همه( در جهت بررسي ارتباطات اجتماعي 
و اینترنتي هستند و شما با ارسال دوباره آنها، 
بطور ناخواسته به پیشرفت علم کمک مي کنید!
با گسترش شبکه هاي مجازي در اینترنت، 
نظریه شش درجه جدایي دوباره ذهن بسیاري 
 My Spaceرا به خود معطوف چند سال پیش
به اثبات این نظریه پرداخت. اگرچه نتیجه مثبت 
بود، ولي  مش��کل این بود که اکثر اعضاي این 
شبکه ساکن ایاالت متحده هستند و نمي توان 

آن را به کل جهان تعمیم داد.
نهایتاً غول شبکه هاي اجتماعي، یعني فیس 
بوک، بعد از اطمینان از پراکندگي مناسب اعضاي 
آن در س��طح جهان، این نظریه را مورد بررسي و 
تأیید قرار داد )به لوگوي فیس بوک توجه کنید(. 
جالب است که بدانید، فیس��بوک با ارائه اطالعات 
الزم به چند دانشگاه و مرکز تحقیقاتي، درآمد بسیار 

زیادي براي خود ایجاد کرد!

کاربرد نظریه
همانطور که مي ت��وان حدس زد، عمده کاربرد این 
نظریه در تبلیغات و بازاریابي است. خصوصاً در سال هاي 
اخیرکه همه کمابیش با مفاهیمي مثل بازاریابي چندالیه 
اي یا بازاریابي ش��بکه اي آشنا هستیم، بهتر مي توانیم 
ارزش این نظریه را درک کنیم. اگر ش��ما هم از کساني 
هستید که وارد شبکه هاي بازاریابي )مثل گلدکوئست یا 
 )Business Model( .آن ها را مطالعه کنید )دیاموند
شده اید، بهتر است یک بار مدل کسب وکارکاربردهاي 
دیگر این نظریه، مدلسازي رفتارهاي اجتماعي، فراگیري 
مد، تئوري شایعه و مانند آنهاست که در علوم آماري به 
آن پرداخته مي ش��ود. به هر ح��ال، این نظریه در ابعاد 
جمعیت میلیاردي جهان، آنقدر جذابیت دارد که تاکنون 

چندین فیلم و بازي بر اساس آن ساخته شده است.
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Economy expected to expand on a stable growth trajectory
DUBAI CHAMBER ECONOMIST

According to the recently released IMF World Eco-
nomic Outlook, the UAE growth prospects have im-
proved primarily on the back of a recovery in the banking 
sector, a rise in crude oil prices as well as a stabilisation 
in the real estate and construction sectors. The upward 
revision to the IMF forecasts suggests that the UAE 
economy will now grow by 1.3% this year and return to 
a stronger growth level of 3.1% in 2011, instead of the 
previously forecasted growth level of 0.7% and 2.4% 
for 2010 and 2011, respectively (see figure 1). For the 
Middle East region as a whole, it projects a growth rate 
of 4.5% in 2010 and 4.8% in 2011 compared with 4.2% 
and 4.6% for the same period in its previous forecasts.

Meanwhile, the UAE National Bureau of Statistics has 
recently suggested that UAE GDP in current prices will 
grow by 4.5% in 2010 as compared to a contraction 
of 2.1% in 2009 (note that in real terms GDP grew by 
1.3% in 2009).

A combination of a rebound in financial market senti-
ment, risk appetite, lower interbank lending rates and 
general government interventions has meant that the 
world economy is expected to bounce back more ro-
bustly than previously anticipated in October now pro-
jected to grow at a higher level of 4.2% this year and 
by 4.3% in 2011.

This stronger rise is mainly due to the expected re-
surgence of growth rates in emerging markets notably 
China and India. Meanwhile, whilst forecasts have been 
improved for a number of Middle Eastern countries, it is 
Qatar that will experience a significant GDP growth rate 
that will drive the region’s growth forward. The IMF has 
forecasted Qatar’s GDP growth to be 18.5% and 14.3% 
in 2010 and 2011 respectively (see table 1).

On a separate note, it is clear that inflation is the one 
macroeconomic issue that policymakers do not need to 
worry too much about in the immediate term with con-
sumer prices subsiding in the UAE on the back of fall-
ing housing costs and commodity prices. New forecasts 
suggest that UAE inflation rates will increase at a slightly 
higher rate than previously projected principally on the 
back of a more rapid rise in aggregate demand than 
previously anticipated.

The economic recovery in the UAE is primarily expect-
ed to be led by the trade, logistics and tourism sectors. 
The capacity of the UAE to efficiently move goods and 
connect manufacturers and consumers with interna-
tional markets globally has improved markedly over the 
years. Trade logistics is directly linked with other eco-
nomic sectors with a logical consequence of more trade 
expansion. What’s more, according to Dubai Statistics 
Center, hotel occupancy rates remained solid in the sec-
ond quarter of 2009 at 72% as compared to 73% in the 

first quarter of last year. Whilst the consumer can take 
advantage of the wide leisure facilities available within 
Dubai, businesses can potentially benefit from a large 
and diverse market that Dubai has to offer.

Looking ahead, the strength and sustainability of 
the economic recovery will fundamentally depend on 
achieving a rebalancing from public to private consump-
tion. For that, it is recognised that exit strategies should 
be carefully planned and coordinated in order to ensure 
that they do not take place too early – which would 
undermine the economic recovery – or too late which 
would result in fiscal difficulties as the UAE’s debt to 
GDP ratio could rise significantly. A recent revival of risk 
appetite on the back of an easing in liquidity conditions, 
lower interbank lending levels as well as a mix of mon-
etary loosening and fiscal stimulus packages certainly 
bodes well for a robust UAE economic recovery in 2010 
and beyond.

UAE Economic Growth Prospects
Gain Further Strength

تحلیل 
اقتصادی
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Market Movement Indicators  
 

Dubai  Property Transactions, May  2010   Dubai  Property Transactions by Land Sales and 

Worth (AED , bn ) , January 2008 –  May  2010  

Type of 
Property 

Number 
of Sales 

Average 
Price, AED 

Total Worth, 
AED 

% Value 
Change 

Over 
Previous 
Month 

Land 
Sales 260 8,387,706 2,297,145,692 +87.58 

Flat Sales 1,480 1,194,407 1,767,723,027 +25.08 

Villa 
Sales 147 1,846,488 269,587,271 +46.71 

 

 

 
Source: Dubai Chamber based on data from the Dubai Land Department  Source: Dubai Chamber based on data from the Dubai Land Department 

   

Dubai and Abu Dhabi Stock Exchange Ind ices , May  

2010  

 Dubai and Abu Dhabi Stock Exchange Ind ices , May  

2010  

Stock 
Exchange 

Average 
Monthly 
Market 
Index 

High/ 
Low 

% Change 
Over 

Previous 
Month 

Dubai 1,683.57 

1,859.96 
(High) 

 
1,714.09  

(Low) 

-5.85 

Abu Dhabi 2,747.94 

2,859.76 
(High) 

 
2,777.12 

(Low) 

-2.89 

 

 

 
Source: Dubai Chamber based on data from the Dubai and Abu Dhabi Financial Markets  Source: Dubai Chamber based on data from the Dubai and Abu Dhabi Financial Markets 

   

Dubai  Certi�cate s  of Origin  issued by Dubai 

Chamber , January 2010  –  May  2010  

 Dubai  Certi�cate s  of Origin and Value in ( AED , bn) 

issued by Dubai Chamber, January 2008 –  May  2010  

 

Date Jan 
2010 

Feb 
2010 

Mar 
2010 

Apr 
2010 

May 
2010 

No. of 
Certificates 48,036 48,151 57,144 52,143 55,777 

% Change Over 
Previous Month -10.05 +0.24 +18.68 -8.75 +6.97 

Value  
(AED, bn) 15.861 16.230 18.741 16.844 17.515 

% Change Over 
Previous Month -14.22 +2.32 +15.47 -10.12 +3.98 

No. of Markets 157 162 168 161 156 

No. of Exporters 4,495 4,530 4,802 4,645 4,814 

 

 
Source: Dubai Chamber  Source: Dubai Chamber 
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Average Commodity Prices and F oreign Exchange  

Rates, January 2010  –  May  2010  

 WTI Crude Oil Price ( USD  p er barrel) and Gold Price 

Per Ounce  ( USD ) , January 2008 –  May  2010  

Date 
WTI Crude 

Oil Price  
(USD/pb) 

Gold Price 
(USD/Ounce) 

Euro/UAE 
Dirham 

Jan 2010 78.33 1,120.04 5.25 

Feb 2010 76.39 1,094.79 5.03 

Mar 2010 81.10 1,113.24 4.99 

Apr 2010 84.21 1,145.99 4.94 

May 2010 72.46 1,205.43 4.64 
 

 

 
Source: Dubai Chamber based on data from Bloomberg  Source: Dubai Chamber based on data from Bloomberg 

   

USA, Japan  and EU - 27  Mont hly Trade with the UAE 

( AED mn ), September  2009 –  January 2010  

 USA  Monthly Trade with the UAE  (in AED mn) , 

January 2008 –  February 2010  

 

 Sep 
2009 

Oct 
2009 

Nov 
2009 

Dec 
2009 

Jan 
2010 

USA 

Imports  186.4 178.3 245.8 213.5 243.2 

Exports 2,137.9 3,090.5 2,880.5 2,980.4 2,619.3 

Japan 
Imports 8,692.0 7,699.8 8,243.5 9,996.4 9,174.5 

Exports 2,115.0 2,237.1 2,265.8 2,396.8 1,922.0 

EU-
27 

Imports 569.2 698.3 580.8 595.2 618.92 

Exports 3,668.2 3,630.6 3,631.7 4,849.9 3,601.5 

 

 
Source: Dubai Chamber based on data from the US Census Bureau, Eurostat and Jetro  Source: Dubai Chamber based on data from the US Census Bureau 

   

Monthly Consumer Price Percentage Changes in 

Fres h Foods in Dubai for Selected Commodities  

 Dubai Quarterly Consumer Price Indices  for Selected 

Goods and Services, % Average s  

Date Fresh Meat Fresh 
Chicken Fresh Fish 

Jan 2010 +2.13 -0.80 +0.60 

Feb 2010 +0.47 +0.87 +4.49 

Mar 2010 -1.77 -1.79 -6.80 

Apr 2010 +3.63 -1.78 -6.39 

May 2010 -0.65 -0.11 +7.64 
 

 

 
Source: Dubai Chamber  Source: Dubai Chamber 
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Tehran Stock Exchange Prospects 
TSE Report on

By Fredrik Dahl 
DUBAI, June 20 (Reuters) - Iran 

may be facing growing international 
isolation but the head of the Islamic 
state's stock exchange argues 
privatisations and low valuations create 
attractive opportunities for foreign 
investors. 

   Less than two weeks after the 
U.N. Security Council imposed a 
fourth round of punitive measures 
on Iran over its nuclear programme, 
senior executives of the Tehran Stock 
Exchange (TSE) travelled to Dubai in a 
bid to lure new capital to the market. 

   Analysts say Iran needs foreign 
funds and expertise to help it 
modernise and expand its oil industry 
and other sectors, but that Western 
firms and others are becoming 
increasingly reluctant to invest there 
due to the long-running nuclear row. 

   "We don't even look at the Iranian 
market. There is just too much political 
risk involved," said Robert McKinnon of 
ASAS Capital, an asset management 
company in Dubai. 

   Saturday's road show, the first of its 
kind for the TSE, was planned before 
the latest sanctions and like other 
Iranian officials TSE President Hassan 
Ghalibaf Asl played down their impact, 
saying share prices firmed further after 
the U.N. vote. 

   In the 2009-10 Iranian year, which 
ended in March, the market's rate 
of return amounted to 57 percent, 
outperforming regional markets, 
according to TSE officials. Share prices 
have continued to rise during the first 
months of this year. 

   The TSE's market capitalisation 
now stands at above $70 
billion, with more than 330 listed 
companies, in sectors ranging from 
telecommunications and banks to 

steel and 
petrochemicals. 

   "The market 
reaction ... 
shows that the 
sanctions are 
not important in 
the point of view 
of investors," 
Ghalibaf Asl 
said. 

   "We are 
trying to attract 
foreign investors. We are eager to 
connect our capital market to other 
markets," he told Reuters. 

   The new U.N. sanctions 
target Iranian banks suspected of 
connections with nuclear or missile 
programmes. They also expand an 
arms embargo and call for a cargo 
inspection regime. 

   European Union measures agreed 
last week -- some of which are aimed 
at "key sectors of the gas and oil 
industry" -- could have a greater impact 
on the OPEC member's economy. 

    
PRIVATISATIONS? 

   Amir Mohammad Salamati, a board 
member of Nahayat Negar Brokerage 
in Tehran, said the Iranian market was 
"very cheap" and he saw the banking 
and mining sectors as interesting. 

   "If they (foreign investors) are 
adventurous and accept the risk, they 
can get a very good return," Salamati 
said. 

   Abdolreza Kiani, of Khobregan-e 
Saham brokerage, said institutional 
investors had become more active on 
the TSE but it was still "very much a 
retail-driven market." 

   The TSE event in a luxury hotel was 
targeting mainly Iranian businessmen 
in Dubai, a regional trade and finance 

hub across the Gulf from Iran. Tens of 
thousands of Iranians live and work in 
the Arab emirate. 

   It was the first in a drive to promote 
Iranian firms "among the international 
financial community," a TSE statement 
said. Analysts say few foreign investors 
are now active in the market. 

   Iran is taking action to remove 
red tape and restrictions on investors 
transferring money out of the country, 
according to state media. The limit on 
a foreign investor's stake in a firm's 
shares has been increased to 20 
percent from 10 percent. 

   Asked why investors abroad should 
enter the market despite the nuclear 
dispute, Ghalibaf Asl listed a price/
earnings ratio of less than six as well 
as the government's plan to privatise 
150 state-owned firms in the next three 
years. 

   Investors pay no dividend or capital 
gains tax, he added. 

   "It is my recommendation to test the 
TSE," Ghalibaf Asl said in his address 
to the investor forum. 

   In April, an official said Iran aimed 
to raise $12.5 billion this year by selling 
state firms, including two refineries. But 
analysts say some of them may simply 
end up being transferred within Iran's 
vast public sector. 

Fredrik Dahl is a Reuters correspondent who was 
based in Tehran between 2007-2010, covering 
economic, political and other issues.

(Editing by Jon Loades-Carter) fredrik.dahl@thomsonreuters.com
Reuters Messaging: fredrik.dahl. thomsonreuters.com@reuters.net
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Just Wills Al Wasiyya, JLT. Registered and Licensed as a Free zone Company under the Rules and Regulations of the DMCC. Licence Number JLT-65225
Registration Number: 1096. For more information contact: 800 Wills (94557) or Tel.  +971 4 311 6592, E-mail: info@just-wills.net

Why not take the most important step to secure your family 
& have a professionally constructed will in place. 
Benefits of our services include:

Planning for
        The future with
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آدرس : ایران، تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان مفتاح شماره 31

info@nnbroker.com :تلفن: 84450 21 98+   فکس: 88601764 21 98+   پست الکترونیک

تاریخچه  v
شرکت کارگزاری نهایت نگر ،در تاریخ 1378/9/15 با رسالت ارائه کلیه خدمات کارگزاری در بازار سرمایه ایران و خارج از ایران تاسیس شد.  ·

کارگزاری نهایت نگر ؛ شرکتی صد در صد خصوصی میباشد.   ·

رتبه شرکت کارگزاری  v
در طی متجاوز از ده سال فعالیت در بازار سرمایه ، کارگزاری نهایت نگر همواره در زمره 10 شرکت کارگزاری برتر بازار بوده است.  ·

گستره حضور  v
شرکت کارگزاری نهایت نگر، در حال حاضر دارای 9 شعبه در سراسر ایران شامل 1 شعبه مرکزی در شهر تهران؛ یک شعبه بورس کاال در شهر   ·
تهران، و شعب مستقر در شهرهای تبریز، قزوین، کرج، ساری ، مشهد، اصفهان و کیش می باشد. شرکت بتازگی مجوز ایجاد نمایندگی در شهر دبی را نیز اخذ 

نموده است.

افتخارات کسب شده  v
کسب عنوان برترین شرکت کارگزاری در سال 1382  ·

کسب عنوان کارگزار برتر دوم در سال 1386  ·
کسب عنوان دارنده صندوق سرمایه گذاری برتر و مدیریت برتر صندوق سرمایه گذاری در سال 1387  ·

کسب عنوان کارگزار برتر در معامالت آتی در سال 1387  ·

خدمات کارگزاری نهایت نگر  v
معامله انواع اوراق بهادار در بازار بورس و فرابورس بصورت حضوری و غیر حضوری .  ·

اداره حساب سرمایه گذاری اشخاص   ·
راهنمایی و مشاوره به سرمایه گذاران  ·

مدیریت پورتفولیو  ·
بازار سازی سهام  ·

خدمات مشاور عرضه و پذیرش شرکتها در بورس  ·
تشکیل و مدیریت انواع صندوقهای سرمایه گذاری   ·

خرید و عرضه انواع کاالهای پذیرفته شده در بورس کاال از جمله محصوالت کشاورزی،  ·
·  فلزی و پتروشیمی بصورت داخلی یا صادراتی

سیستمهای اطالع رسانی برخط )آنالین(  v
ارائه اطالعات و دسترسی عموم سرمایه گذاران به شرکت از طریق سایت های رسمی شرکت ،·  شامل:  ·

سایت www.nahayatnegar.com   مربوط به عملیات بورس اوراق بهادار   ̈
سایت http://comex.nahayatnegar.com  مربوط به عملیات بورس کاال.  ̈

سایت www.iranfunds.com  مربوط به صندوق سرمایه گذاری مشترک .  ̈
ارائه اطالعات و دسترسی عموم سرمایه گذاران به شرکت از طریق تلفن همراه.  ·
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