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ماهنامه داخلی شورای بازرگانی ایرانیان - دبی
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خنده ات از ته دل ، گریه ات از سر شوق،  
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تنی سالم و شاد ..... که بخندی همه عمر
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راهکارهای پیشنهادی در جذب سرمایه گذاری خارجی
تجارت خارجی، وضع موجود و پیشنهادهایی برای بهبود

گردهمایی بزرگ شوراهای بازرگانی در دبی
تجلیل  از عملکرد بیمارستان ایرانی دبی  

عدالت اقتصادی یا فقر همگانی  
حد و مرزهای قانون برای افزایش نرخ اجاره بها

آشنایی با  اصطالحات حقوقی
وب سایت شما هم تاثیری در کسب و کارتان ندارد؟

از گوگل بترسید 
لیست نمایشگاه های چند ماه آینده در امارات عربی متحده

یادگیری  ماشین
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Iranian Hospital Dubai, Past & Present ...  
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Professional Women & Likeability, Dose It Matter? 

Six Tips to Know When it’s Time to leave your current Job 
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بار دگر خرداد فرا رسید 

هر چهار سال یکبار مقارنه خرداد ماه با انتخابات ریاست جمهوری 
اسالمی ایران با سایر خردادها متفاوت می شود. چهار سال قبل )خرداد 
88( با سلسله حوادثی که پیش آمد انتخاباتی متفاوت با قبلی ها انجام 

شد که همگان از کم و کیف آن مطلع هستیم.

امس��ال فصل مشترک سخنان و اظهار نظرهای کلیه کاندیداهای 
ریاس��ت جمهوری بر )اقتصاد( و مش��کالت معیشت و گذاران زندگی 
م��ردم و تورم و بیکاری معطوف بود، هر ی��ک از کاندیداها به فراخور 
اس��تعداد و اطالعات خود قول ها و وعده هایی که به مردم میداند در 
رابطه با بهتر شدن اوضاع اقتصادی ایران در آینده بود، بعضاً می گفتند 
صد روزه کارهای مداوای اقتصادی را شروع می کنیم، دیگری وعده دو 

ساله برای بهبود اوضاع را به مردم میداد.

تحریم های تحمیل ش��ده به اقتصاد ما بر کس��ی پوشیده نیست، 
مردم هر روز که از خانه بیرون می آیند با گرانی و اضافه شدن نرخ ها 
مواجه می ش��وند و با تمام وجود مس��ئله مشکل اقتصادی را لمس 
می نمایند. پایی��ن آمدن تولیدات داخلی، و بعضاً  تعطیلی واحدهای 
تولی��دی که الجرم بیکاری کارکن��ان را بدنبال می آورد نیز بس��یار 
محسوس است، به همین دلیل کاندیداهای داوطلب ریاست جمهوری 

بیشترین توجه خود را به حل مسائل اقتصاد ایران نمودند.

برای ما ایرانیان خارج از کشور که از بیرون مسائل را می نگریم و با 
تمام وجود تبعات ناشی از تحریم ها را در رابطه با بستن حساب های 
بانکی، محدود کردن و کم کردن و بعضاً مسدود کردن خطوط اعتباری 
بازرگانان که از تس��هیالت بانکی استفاده می نمودند و در حقیقت با 
رهن گذاش��تن اسناد و مدارک و س��پردن وثیقه از بانکهای محلی 
وام می گرفتند و کاال به ایران صادر می نمودند، نیز بس��ته ش��ده و یا 
به حداقل رس��یده که در نتیجه آمار س��ال گذشته نشان می دهد که 
حج��م فعالیت بازرگانان ایرانی مقیم دبی ب��رای صدور مجدد کاال به 

نصف رسیده است.
لذا تنگناهای بوجود آمده برای اقتصاد ایران ش��امل کلیه کسانی 
که به کس��ب و کار اشتغال دارند چه در داخل و چه در خارج از ایران 

شده است.
مردم ایران منتظرند ببینند با تعویض ریاس��ت جمهوری باچهره 
جدی��د و قول ها و وعده وعیدهای متداول روزهای قبل از رأی گیری 
برای جم��ع آوری آرأ،آیا بق��ول منوچهری دامغانی: " کش��تینیان را 
سیاس��تی دگر آمده؟ فضای کسب و کار گشوده خواهد شد؟ یا در به 
همان پاشنه خواهد چرخید؟ یا خدای ناکرده فضای اقتصاد وخیم تر 

خواهد شد؟ پاسخ این پرسش ها را باید به آینده موکول نماییم. 

دوس��تان عزیز، اعضاء محترم ش��ورا و هموطنان محترم

اسفندیار رشیدزاده
 سردبیر

در مقاله ای تحت عنوان "انتخابات پیش رو و انتظارها" که در شماره گذشته )ماه می( چاپ شد 
بوضوح نوش��تیم که " هر نامزد انتخاباتی برای اینکه خود را متمایز از س��ایر کاندیداها کند باید 
مشخصاً برنامه خویش را برای مشکالت کشور اعالم و بگوید چه بخشی از آنان را به چه طریق و 

به چه میزان و طی چه مدت می تواند حل کند".

گرچه در مناظره کاندیداها همانطور که حدس زده می شد )بدلیلی که می توانست ذیق وقت باشد 
یا برنامه ریزی نحوه و محتوای مناظرات توسط صدا و سیما یا اساساً آماده نبودن کاندیداها برای 
بحث در این موارد( برنامه ای به جزئیات ارائه نشد، اّما در این میان آقای حسن روحانی بگونه ای 

سخن می گفت که گویی برنامه ای مشخص دارد.
طبیعی بود که ایشان با توجه به سمتشان به عنوان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بهترین دسترسی به 

آمار، اطالعات، تحلیل ها و بویژه گروه تفکر در مسائل پیش روی اقتصاد ایران داشته باشد.

آنان که در مرداد 1389 کتاب "امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران" نوش��ته دکتر حس��ن روحانی 
)چاپ نخست( را از کتاب فروشی ها خریداری کرده بودند نمی دانستند که این کتاب خیلی زود 
به چاپ های بعدی می رسد )بطوریکه تا آذر ماه 91 به چاپ ششم رسید.( و دستمایه نویسنده 

برای برنامه انتخاباتی اش می شود.
این کتاب کاری است گروهی که نام های آشنایی چون اکبر ترکان، محمد نهاوندیان، محمدباقر 

نوبخت و حسین مالیری در تدوین آن همکاری داشته اند.

پشتوانه تئوریک قوی و نگاهی همه جانبه به مسائل اقتصادی ایران آن را کتابی منسجم به ما می 
نمایاند و البته در هر فصلی نویسنده )گان( متغییرها را در رابطه با موضوع اصلی که " امنیت ملی 

" است ارزیابی می کنند.
اختصاص فصل هایی به:

- انرژی و امنیت ملی
- آب و امنیت ملی

- چمل و نقل، ترانزیت و امنیت ملی
- حمکرانی خوب در اقتصاد )Good Governance( و تأثیر آن بر امنیت ملی

- فساد اقتصادی به مثابه تهدید امنیت ملی
- جهانی شدن و تأثیرات آن بر امنیت ملی

- فرسایش خاک و امنیت ملی

در کنار فصل هایی صرفاً اقتصادی، چون تورم، بیکاری ، فرار سرمایه، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و ...
نشانه آنست که گروه تفکر )Think Tank( سعی کرده اند که متغیرهای درونی و برونی اقتصاد ایران را 

در حد توان شناسایی و در پرتوی تئوریهای منتخب، نهایتاً برنامه منسجمی ارائه دهند. 

اینکه باالخره آقای دکتر روحانی همراه با گروهی وقت گذاشته و برنامه ای منسجم تدوین کرده اند 
که به نظر می رسد محور حرکت های دولت آتی ایشان خواهد بود برای فعاالن بخش خصوصی و 
بویژه جامعه بازرگانان ایرانی مقیم دبی مایه امیدواری است چرا که باالخره خواهد توانست بنوعی 
کسب و پیشه خود را نسبت به یک برنامه مدون که سمت و سوی آن کم و بیش مشخص است، 

تعریف نماید.
در این شماره دو فراز از این کتاب را برای آشنایی خوانندگان آورده ایم و خواندن آن را توصیه می کنیم.

- راهکارهای پیشنهادی در جذب سرمایه گذاری خارجی
- پیشنهادهایی برای بهبود و سامانه تجارت خارجی کشور  

یادداشت سردبیر پیام رییس شورا
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اقتصادی

دکتر حسن روحانی چه می گوید؟

راهکارهای پیشنهادی در 
جذب سرمایه گذاری خارجی
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راهکارهای پیشنهادی

ارائ��ه راهکارهای مناس��ب در جهت بهبود زمینه 
جذب س��رمایه گ��ذاری خارجی در گرو ش��ناخت از 
موان��ع و ظرفیت های کش��ور می باش��د. با توجه به 
مطالعه انجام شده می توان نسبت به دسته بندی این 
موانع وظرفیت ها و در راستای بهره مندی از سرمایه 

گذاری خارجی به شرح جدول باال اقدام نمود: 

ب��ا آگاه��ی از ظرفیت کش��ور و موان��ع فراوری 
سرمایه گذاری خارجی و ابتنا به نتایج پژوهش های 
انجام یافته در کش��ور راهکارهای زیر پیشنهاد 

می شود:
1. تسریع در بهبود فضای کسب 
وکار به منظور سرعت بخشی 
ب��ه اجرای سیاس��تهای 
اص��ل 44 قان��ون 
و  اساس��ی 

خصوصی س��ازی در کش��ور با عنایت به همبستگی 
مستقیم خصوصی سازی و FDI؛

2. ایجاد ثبات در سیاس��ت های اقتصادی برای 
یک دورۀ طوالنی؛

3. کنترل تورم با توجه به همبس��تگی معکوس 
نرخ تورم و جذب FDI؛

4. بهبود دیپلماس��ی خارج��ی و تعامل مثبت و 
سازنده در روابط بین الملل؛

5. ایجاد نهاد ویژه ای در سازمان سرمایه گذاری 
و کم��ک های فنی و اقتصادی کش��ور جهت جذب 

FDI صادرات گرا؛

6. تعدد بخش��ی ب��ه موافقتنامه های اقتصادی و 
تجاری با کش��ورهای دیگر به دلیل ش��فاف س��ازی 
مقررات در محیط س��رمایه گ��ذاری برای بنگاههای 

خارجی و سرمایه گذار؛

7. انجام اصالحات س��اختاری، قضایی و تقنینی 
در نظام حقوق مالکیت های فکری )IPRS(؛

8. امض��اء موافقتنام��ه حقوق مالکی��ت معنوی 
مرتبط با تجارت )TRIPS(؛

9. افزای��ش ش��فافیت در تضمی��ن و حمایت از 
س��رمایه های خارجی نسبت به سلب مالکیت، ملی 
ش��دن و بویژه مصادره اموال ک��ه در ماده 9 قانون، 
تش��ویق و حمای��ت س��رمایه گ��ذاری خارجی 
اشاره ای به آن نشده است. با توجه به تجارب مثبت 
کش��ورهای موفق در جذب سرمایه های خارجی از 
جمله چین، کره جنوبی و مالزی و قوانین س��رمایه 

گذاری آنها؛

10. مب��ارزۀ ج��دی و عملی با انواع فس��ادهای 
اداری و اقتصادی در کشور با عنایت به تجارب مؤثر 

این اقدامات در چین، کره جنوبی و مالزی.

 دکتر روحانی قبل از ارائه راهکارها، از اهمیت سرمایه گذاری خارجی چنین می نویسد:
حجم سرمایه گذاری محدود کشور در کنار عدم سرمایه گذاری کافی توسط بخش خصوصی در داخل و فرار سرمایه از کشور، محدودیت رشد اقتصادی، استمرار نرخ دو رقمی 

بیکاری و تورم و عقب ماندن از رقبای منطقه ای را در پی خواهد داشت که به مثابه یک تهدید برای امنیت ملی تلقی می شود.

موانع

1. باال بودن ریسک سرمایه گذاری در کشور به دلیل تحریم های اقتصادی 
WTO و عدم عضویت در

2. حضور گسترده دولت در اقتصاد

3. بی ثباتی در سیاست های اقتصادی

4. محدودیت های اعالم ش��ده در ماده 2 قانون تش��ویق و حمایت سرمایه 
گذاری خارجی و مس��تثنی ش��دن س��رمایه گذاری در بخش نفت و گاز و 

جایگزینی روش های تأمین مالی گران تر مانند فاینانس و بای بک

)TRIPS( 5. عدم امضای موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت

6. عقب ماندگی بازارهای مالی کش��ور برای حضور شرکت های چند ملیتی 
و سرمایه گذاری خارجی

7. نامناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به اشتغال در ایران برای سرمایه 
گذاران خارجی

8. نامناس��ب بودن قوانین و مقررات مربوط به مالیات برای س��رمایه گذاری 
خارجی

9. نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور

10. اجرای ترجیحی سیاست های جایگزینی واردات نسبت به سیاست های 
توسعه صادرات

ظرفیت ها

1. برخورداری از منابع طبیعی و معادن بزرگ مانند منابع نفت و گاز

2. موقعیت مناس��ب ایران در ترانزیت کاال و دسترس��ی آس��ان کش��ور به 
بازارهای آسیای میانه و کشورهای همجوار

3. ظرفیت های موجود رشد اقتصادی در اقتصاد ایران

4. برخورداری کشور از سرمایه انسانی و نیروی کار تحصیل کرده و ماهر

5. برخورداری کشور از تأسیسات زیر بنایی مناسب

6. گسترش ابداعات، اختراعات ثبت شده و مهارت های نیروی کار

7. تعدد مناطق آزاد و ویژه در کشور

8. ابالغ سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساس��ی و فراهم ش��دن زمینه 
حضور بخش خصوصی در اقتصاد.

9. وجود مناطق ویژه پتروش��یمی عس��لویه، پارک های تکنولوژی و خوشه 
صنعتی در کشور

10. بهبود نس��بی قانون تشویق و حمایت س��رمایه گذاری خارجی مصوب 
1380 نس��بت به قانون قبلی مصوب 1334 در ش��فافیت و تضمین سرمایه 

گذاری خارجی در آن
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اقتصادی

خالصه ای از وض�ع موجود نظام تجارت 
خارجی ایران 

ال�ف- نرخ ه��ای تعرفه من��درج در جدول 
تعرفه گمرکی کش��ور در مورد همه کشورها، 
به جز کشورهایی که جمهوری اسالمی ایران 
ب��ا آنها دارای موافقتنامۀ ترجیحی اس��ت، به 
طور یکس��ان و غیر قاب��ل تبعیض اعمال می 
شود. از این رو اصل دولت »کاملۀ الوداد« در 

رژیم تجارت خارجی ایران رعایت می شود.

ب- اش��خاص حقیقی یا حقوقی خارجی که 
بخواهن��د اقدام به یک فعالی��ت خدماتی در 
ایران بنمایند، از لحاظ رفتار ملی و دسترسی 
ب��ه بازار با ش��رایط و محدودیت هایی مواجه 

اند.

ج- تفس��یر اصل 44 قانون اساس��ی توسط 
ش��ورای نگهبان و مصوبات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درباره سیاست های این اصل، 
امکان فعالیت بخش خصوصی ایران  را فراهم 
نموده اس��ت، ام��ا خارجیان کم��اکان امکان 

فعالیت، جز در مناطق آزاد را ندارند.

د- سازماندهی واردات کشور، غیر اتوماتیک 
اس��ت و واردات مج��از غیر مش��روط نداریم. 
در واق��ع تمام��ی واردات مج��از از نوع مجاز 
مش��روط اس��ت و باید مجوز ورود بگیرند که 

نوعی محدودیت بر واردات است.

ه – تعدادی از کاالها ممنوع الورود هس��تند، 
در حالی که اساساً ممنوعیت شرعی ندارند.

و- س��ه ماده از مقررات کش��ور که در ردیف 
یاران��ه ه��ای ممن��وع موافقنام��ه یارانه ها و 
اقدام��ات جبران��ی تعری��ف ش��ده در قواعد 
WTO قرار می گیرند، به شرح زیر هستند:

1. م��اده 19 قان��ون مق��ررات و ص��ادرات و 
واردات؛

2. بند ب از تبصره 29 قانون برنامه اول؛

3. ماده 141 – الف قانون مالیاتهای مستقیم.

ز- یارانه های قابل پیگیری عبارتند از:

1. تبصره 6 قانون برنامه اول؛

2. ماده 50 قانون برنامه سوم؛

3. بند 1 تبصره 5 قانون بودجه سال 1380؛

4. م��اده 142 قانون مالیات های مس��تقیم 

مصوب1366/12/3 با اصالحیه 1371/3/6.
این یارانه ها ت��ا زمانی می توانند ادامه یابند 
که منجر به اثرات س��وء بر منافع کشورهای 

دیگر عضو نظام تجاری چند جانبه نشوند.

ح- جمهوری اسالمی ایران در برخی زمینه 
های مختلف تجاری فاقد قانون است.

مانند: ض��د دامپینگ )به جز م��اده 7 قانون 
ام��ور گمرکی(، رقابت، قواع��د مبدأ و تدابیر 

حفاظتی.

پیشنهادهایی برای بهبود سامانه تجارت 
خارجی کشور

با عنای��ت به چال��ش های مترت��ب بر نظام 
تجارت خارجی کش��ور، ضرورت می یابد تا با 

نگاه به مؤلفه های سه گانه زیر:

الف- س��ازگاری مقررات کشور با موافقتنامه 
های نظام تجاری چند جانبه؛

ب- وج��ود قوانی��ن م��ورد نیاز ب��ا توجه به 
تح��والت ناش��ی از جهانی ش��دن اقتصاد و 

تکامل نظام تجاری چند جانبه؛

ج- انطباق رویه های اجرایی تجارت خارجی 
کش��ور با قواعد و رویه های حاکم بر تجارت 

جهانی؛

که ترسیم کننده مختصات یک نظام تجارت 
خارجی مطلوب هستند، اقدامات زیر صورت 

پذیرد:

۱. تهی�ه قوانی�ن: رقاب�ت، قواع�د مبدأ، 
تدابیر حفاظتی، ضد دامپینگ؛

۲. کاهش موانع غیر تعرفه ای؛

3. کاه�ش حمای�ت ه�ای  تعرف�ه ای و 
جایگزینی سیاست های افزایش دهنده 
ق�درت رقاب�ت محص�والت، بنگاهه�ا و 
صنای�ع در چارچ�وب اس�تراتژی ه�ای 

صنعتی ؛

۴. هدفمند کردن یارانه  ها؛

۵. رفع ناس�ازگاری قوانی�ن و رویه های 
کشور با قوانین و رویه های نظام تجاری 

چند جانبه؛

۶. باز تعریف سیاس�ت ه�ای حمایتی به 
منظ�ور کاه�ش حمای�ت های س�نتی و 

تعریف حمایت های جدید.
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اخبار کوتاه از شورا

To view IBC luncheon photos please visit us at 
www.youtube.com/ibcbusinesscouncil

wwww.ibc.ae

IBC News Magazine

Dimension:
21.5x29 cm (40+4 Pages)
Cover: 250 GSM with Glossy Lamination
Inside Paper: 135 GSM ART Mat
Binding: Perfect Binding
Quantity: 1200 Copies 
Time of Publish: First of each month 

Distribution Area:
o IBC luncheons and other events
o IBC members
o IBC non-members
o Dubai Chamber
o UAE based Business Councils
o Others

ibc@emirates.net.ae
T: +971 4 33 59 220     F: +971 4 33 59 022     P.O.Box: 28447, Dubai-UAE

IRANIAN BUSINESS COUNCIL - DUBAI

• در تاریخ 24 ژوئن 2013 آقای حس��ین اسرارحقیقی  با 
آقای Tony رئیس هیأت مدیره ش��ورای بازرگان��ی تایلندو 
خانمه��ا Thichathorn Panomkarn )مدی��ر عضوی��ت 
و برگزاری مراس��م( و Jerayu Limsuwat  )مس��ؤل دفتر 
ش��ورای بازرگانی تایلند( در دبیرخانه شورا جلسه ای داشتند. 
در این جلسه موارد مربوط به مراودات تجاری فی مابین مورد 
بررس��ی قرار گرفت و مقرر شد اطالعات مربوط به تجارت بین 
دو طرف مبادله ش��ود. پس از دریاف��ت این اطالعات مراتب از 
طریق نشریه و  E-Newsletter به استحضار اعضای محترم 
خواهد رس��ید تا درصورت تمایل در چارچوب فعالیتهای خود 

با آنها تماس برقرار کنند. 

ضمناً این گروه، در نشس��ت ماهانه ماه س��پتامبر، مهمان 
شورا خواهند بود.

در تاریخ 7 جوالی 2013 آقای حس��ین اس��رارحقیقی  با 
آقای  Perry Fung  مدیر منطقه ای مرکز توسعه و تجارت 
هنگ کنگ و همکار ایشان خانم Lavina Vaz در دبیرخانه 
ش��ورا جلسه ای داشتند و دراین جلس��ه هماهنگی های الزم 
جهت مبادله اطالعات تجاری و معرفی اعضاء این مرکز و شورا 

به یکدیگر برای توسعه تجارت، انجام شد.

دیدار آقای حسین اسرار حقیقی با مدیر 
منطقه ای مرکز توسعه و تجارت هنگ کنگ

و هیات همراه 

دیدار شورا با رئیس هیأت مدیره شورای 
بازرگانی تایلند و هیات همراه 
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شورا

 نشست مشترک ش��وراهای بازرگانی مستقر در 
دبی، به دعوت ش��وراهای بازرگانی کانادا و فرانسه، 
روز چهارش��نبه، 19 ژوئ��ن در هت��ل موونپیک ابن 
بطوط��ه برگزار ش��د. در این گردهمای��ی بازرگانی، 
بی��ش از 900 نف��ر از بازرگان��ان و فع��االن تجاری 
در دبی حضور بهم رس��اندند. از حدود 40 ش��ورای 
بازرگانی فعال در امارات، 22 شورا عالوه بر میزبانان 

مشارکت نمودند.

ش��وراهای بازرگان��ی که در این نشس��ت بزرگ 
مش��ارکت فعالی��ت داش��تند عبارتند از ش��وراهای 

بازرگانی امریکا، استرالیا، بلژیک، انگلستان، فنالند، 
آلمان، یونان، ایران، ایرلند، ایتالیا، اردن، کره، لبنان، 
مالزی، هلند، روس��یه، س��نگاپور، افریقای جنوبی، 

اسپانیا، سوئیس، تایلند، ترکیه، کانادا و فرانسه.
در س��الن بزرگ گردهمایی، میزهایی با برچس��ب 
های ب��زرگ برای اعالم گروهه��ای تجاری مختلف 
فراهم ش��ده بود تا همتایان و همکاران از ملیتهای 

گوناگون، امکان یافتن یکدیگر را داشته باشند.

اسپانسر اصلی این برنامه، گروه توریستی امارات 
هالیدی��ز )Emirates Holidays( ب��ود و کلینیک 

مورفیلدز نیز 5 بس��ته ویزیت چشم پزشکی بعنوان 
جایزه برای قرعه کش��ی عرضه نمود. از بین نزدیک 
به 1000 ش��رکت کننده، آقای صمدی پور شانس 
بیشتری داشته، کارتشان خوانده شد و با اعالم اسم 
ایش��ان گروه ایرانیان ش��رکت کننده در برنامه نیز 

بسیار خوشحال شدند.

مطاب��ق معمول، تمام وق��ت گردهمایی به گفت 
و گوهای حاضران صرف ش��د و رؤس��ای شوراهای 
بازرگان��ی کانادا و فرانس��ه، ضمن خوش��امدگویی، 
مراسم قرعه کشی برای اهدای جوایز را انجام دادند.

گردهمایی بزرگ شوراهای بازرگانی در دبی
 چهارشنبه 19 ژوئن

الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه
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گردهمایی ماه ژوئن ش��ورای بازرگانی ایرانی��ان دبی، در تجلیل از مدیریت 
محترم و عملکرد  بیمارس��تان ایرانیان دب��ی در اتاق بازرگانی و صنایع دبی، با 
حضور میهمانانی از سایر ملیتها، شوراهای بازرگانی و کنسولگریهای کشورهای 

دیگر برگزار شد.

دیدگاه و راهبرد شورا 
برنامه ریزی این نشس��ت، بر مبنای اس��تراتژی "حضور پررنگ تر بازرگانان 
ایرانی در دبی"، با گس��ترش روابط و تعامل بیشتر با سایر بازرگانان، شوراهای 
بازرگانی و رایزنهای بازرگانی در کنس��ولگریهای دیگر کشورها و با تایید هیأت 
مدیره ش��ورا در دس��تور کار کمیته روابط عمومی قرار گرفت. بدیهی است که 
یکی از شناخته شده ترین سازمانهای قدیمی ایرانی در دبی، بیمارستان ایرانی 
اس��ت و معرفی توانمندیها و شایستگیهای آن به ساکنان غیر ایرانی دبی، مایۀ 

غرور و مباهات است.

سالهاست که بیمارستان ایرانی دبی، یکی از بزرگترین مراجع ارائه خدمات 
پزشکی به شهروندان دبی، اعم از تبعه امارات، ایران و دیگر کشورها بوده است. 
مدیریت محترم بیمارس��تان ایرانی دبی، جناب آقای دکتر افشار، با شایستگی 
و خستگی ناپذیری کم نظیری نسبت به بهینه نمودن سرویسهای بیمارستانی 
اقدام نم��وده اند. امروزه، بیمارس��تان ایرانی، با بهره من��دی از حضور بهترین 
متخصصین و اطباء،  با مناسب ترین هزینه های درمانی و با نوسازی تجهیزات 

و امکان��ات پزش��کی، از اولین گزینه های خدمات درمانی در امارات به ش��مار 
میرود.

بیمارس��تان ایرانی دبی و بطور مش��خص، مدیریت بیمارستان، اخیرا موفق 
به کس��ب جایزه بین المللی اعتبار در کیفیت و مدیریت توسط مرکز توسعه و 
تحقیق مجمع تجاری اروپا شده اند. بیمارستان در حالی برای کسب این امتیاز 
ویژه انتخاب شده است که حوزه هایی چون سطح خدمات درمانی، برخورداری 
از تکنولوژی س��طح باال، کیفیت، کارکنان و روشهای مدیریت حرفه ای و نوین 
مورد بررس��ی قرار گرفته و در مقایس��ه با سایر رقبا، بیمارستان ایرانی شایسته 

دریافت این جایزۀ بین المللی شناخته شده است.

سازماندهي و اجرا 
ابتدا فهرس��تي از ملیت هایي که  بیشترین مراجعه را به بیمارستان داشته 
اند تهیه و س��پس با تماس و پیگیري دبیرخانه و اعضاي کمیته روابط عمومي، 

از شوراهاي بازرگاني و کنسولگري هاي آنان دعوت بعمل آمد . 
طي 3 جلس��ه با مسؤلین بیمارس��تان ، اطالعات کلیدی و آمارهای مربوط 
به تن��وع مراجعه کنن��دگان و نوع خدم��ات بیمارس��تاني  از مدیریت محترم 
بیمارستان گردآوري شد . به کوشش آقای نادر قادسی، از اعضاء کمیته روابط 
عموم��ی و خانم گلرخ تق��ي زاده، اطالعات مذکور به ش��کل جذاب و مفیدي 
تنظی��م و به میهمانان بی��ن المللی ارائه گردید. ای��ن آمارها و بخصوص تعداد 
بیش از انتظ��ار مراجعه کنندگان ملیتهاي دیگر بش��دت مورد توجه حاضرین 
قرار گرفت،  بنحوي که بسیاري از آنان براي شرکت در گردهمایي هاي بعدي 
شورا اعالم آمادگي نمودند . آقای عبدالقادر فقیهی، عضو هیأت مدیره شورا، با 
توجه به اینکه در مراسم افتتاح بیمارستان ایرانی در سال 1970شخصاً حضور 
داشته اند، داستان تصمیم گیری در خصوص ساخت بیمارستان، اهدای اراضی 
در منطقۀ جمیرا و افتتاح آن را با حضور مرحوم عالیجناب شیخ راشد بن سعید 

آل مکتوم ، حاکم وقت دبی برای حاضران در جلسه تعریف کردند.
آقای امیر فیش��وری، عض��و هیأت مدیره ش��ورا، ضمن خوش��امدگویی به 
حاضران، مراتب تش��کر مدیریت ش��ورای بازرگانی ایرانیان دب��ی را از مدیران 
اتاق بازرگانی دبی بابت حمایت از برگزاری این مراسم و حضور در آن، به زبان 

عربی اعالم نمودند.

از دیگر مهمانان این گردهمایی میتوان از رؤس��ا و نمایندگانی از شوراهای 
بازرگانی هند، آلمان، پاکستان، اسپانیا، فرانسه و فیلیپین نام برد.

شورا

تجلیل از عملکرد بیمارستان ایرانی دبی
گردهمایی 16 ژوئن 2013

الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه
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ای��االت متحده امریکا، فیلیپین،  انگلس��تان و ایران، دبی��ران اول و یا رایزنهای 
اقتص��ادی/ بازرگانی در گردهمایی ش��ورا به مناس��بت تجلیل از دس��تاوردهای 

مدیریت محترم بیمارستان ایرانی دبی حضور بهم رساندند.

برنامه پذیرایی عصرانه ای که در طبقه سیزدهم اتاق بازرگانی و صنایع دبی 
تدارک دیده شده بود، توسط رستوران نیلوز بعنوان اسپانسر برنامه اهدا شد که 

جا دارد از خانم نیلوفر قادسی، مدیریت محترم نیلوز تشکر کنیم.

حض��ور فع��ال و بیش از انتظ��ار نمایندگان و رؤس��ای ش��وراهای بازرگانی 
کشورهای دعوت شده،  تأییدی بر راهبرد صحیح ، هدف گذاری منطقي و ایده 

درست برگزاری چنین گردهمایی هایی می باشد.

حض��ور این تعداد از مهمانان بلند مرتبه و نماینده اتاق بازرگاني دبي، حاکي 
از بل��وغ فکري و رفتار حرفه اي جامعه بازرگانان دبي اس��ت بنحوي که علیرغم 
جو نامناس��ب دنیاي سیاست، روابط اجتماعي، ش��هروندي و بازرگاني خود را با 

شوراي ما در بهترین سطح حفظ مي نمایند .  
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ضری��ب جینی به عنوان معیاری برای نش��ان دادن میزان نابرابری درآمدی 
در جامعه به کار می رود و چگونگی توزیع ثروت در جامعه را نش��ان می دهد. 
ضریب جینی عددی بین صفر و یک اس��ت که هر چه به یک نزدیک تر باش��د 
نش��ان دهنده فاصله طبقاتی بس��یار در جامعه و هر چه به صفر نزدیکتر باشد، 

توزیع برابر درآمد در جامعه را می نمایاند.

اما این شاخص به تنهایی  وضعیت اقتصادی مردم جامعه را نشان نمی دهد 
و بایستی در کنار سایر شاخص های اقتصادی به کار گرفته شود تا بتوان روند 

برنامه های اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داد.

در یک برنامه اقتصادی مناس��ب انتظ��ار داریم که روند ضریب جینی رو به 
پایین باش��د چرا که توسعه و پیش��رفت اقتصادی، افزایش اشتغال را به دنبال 
خواهد داشت که از یک سو از بیکاری کاهسته می شود واز سوی دیگر  کاهش 
نیروی کار اضافی در جامعه باعث می شود که کارفرما ها برای حفظ نیروی کار 
خود، هزینه های رفاهی و حتی دستمزدهای خود را افزایش دهند و بخشی از 
درآمد خود را در این راه صرف کنند که در نتیجه این دو فرآیند، درآمد دهک های 
پایین تر افزایش می یابد و درآمد دهک های باالتر نیز کاهش می یابد از طرف 
دیگر دولت ها قادر خواهند که مالیات بیش��تری از صاحبان کار، دریافت کنند 
تا این درآمد را صرف افزایش رفاه همگانی شود که این جابجایی درآمد نیز در 

توزیع بهتر ثروت و کاهش ضریب جینی را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین با پیشرفت اقتصادی ضریب جینی به طور طبیعی کاهش می یابد 
و نی��ازی نیس��ت که کاهش ضریب جینی به عنوان ی��ک هدف در برنامه های 
اقتصادی در نظر گرفته شود. کاهش تدریجی این شاخص روشن می سازد که 

برنامه توسعه اقتصادی در جهت درستی قرار دارد.

ضریب جینی شاخص یا هدف
اگر کاهش ضریب جینی که ش��اخصی برای بررس��ی روند برنامه اقتصادی 
اس��ت، به عنوان ه��دف برنامه در نظر گرفته ش��ود، هدف ه��ای اصلی برنامه 

اقتصادی را با آسیب روبرو می سازد. 

در ای��ن پژوهش رون��د تغییرات ضریب جینی، که اخیرا توس��ط مرکز آمار 
برای س��ال های 1380-1391 منتشر شده است، در کنار تغییرات درآمد ملی 
و هزینه ناخالص داخلی مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت.  اما از آنجاییکه بانک 
مرکزی هنوز آمار رس��می اقتصادی سال های 90 و 91 را منتشر نکرده است، 
نتوانس��تیم آمر مربوط به این س��ال ها را نیز در این پژوهش مورد بررسی  قرار 

دهیم.

بر اس��اس این آمار، ضریب جینی طی س��ال های 80-83 با نرخ متوس��ط 
منفی 0/49 درصد کاهش یافته است و از رقم 0/4304 به رقم 0/4240 رسیده 
است  و سپس با نرخ متوسط مثبت 1 درصد افزایش یافته و در سال 86 به رقم 
0/4337 رس��یده است و از این س��ال دوباره با نرخ متوسط منفی1/87 درصد 
کاهش یاقته اس��ت و در سال 89 به رقم 0/4099 رسیده است و سپس آهنگ 

کاهش آن تند تر شد و با نرخ متوسط منفی 5/7 درصد به رقم 0/3643 در نه 
ماهه اول سال نود رسیده است.

رشد درآمد ملی و ضریب جینی
همانگونه که در نمودار آمده اس��ت رش��د متوالی درآمد ملی در سال های 
80-83 کاهش تدریجی ضریب جینی را به دنبال داش��ته است سپس تا سال 
86 تغییر سیاس��ت های اقتصادی دولت باعث کاهش نرخ رش��د درآمد ملی و 
افزایش ضریب جینی ش��ده اس��ت و به نظر می رس��د که از س��ال 86 کاهش 
ضریب جینی به عنوان هدف اصلی برنامه های اقتصادی دولت در دس��تور کار 
گرفته و در نتیجه رشد درآمد به شدت آسیب دیده و رشد منفی را نیز تجربه 

کرده است.   

مقایسه روند رشد درآمد ملی
پی��ش از آنکه به بررس��ی تاثیر کاهش ضریب جین��ی  به درآمد دهک اول 
درآمدی بپردازیم ، دو س��ناریوی رش��د درآمد ملی را از نظر می گذرانیم. اگر 
سیاست های اقتصادی دولت در سال های پس از 83 ادامه می یافت و درآمد 
ملی با همان رشد متوسط سال های پیش ادامه می یافت درآمد ملی در سال 
89 در حدود 14% از رقم تحقق یافته بیش��تر می شد .مقایصه تغییرات درآمد 

ملی در نمودارآمده است. 

اقتصادی

عدالت اقتصادی یا فقر همگانی

مهران ارشادی فر، عضو شورا و هیات تحریریه
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مقایسه درآمد دهک اول 
اگرچه دولت کاهش ضریب جینی در سال های اخیر را نشانه رویکرد عدالت 
طلبانه  در اقتصاد عنوان می کند اما بایس��تی بررس��ی شود که آیا این رویکرد 

توانسته است وضع اقتصادی طبقه محروم جامعه را بهبود بخشد یا نه؟
در نمودار درآمد دهک اول را در دو س��ناریو آورده ایم. س��ناریو اول نتیجه 
عملکرد اقتصادی دولت در س��ال های اخیر اس��ت و سناریو دوم براساس ادامه 
روند اقتصادی دولت گذشته تهیه شده است با این تفاوت که در سال های پس 
از 83 هیچ کاهش��ی را برای ضریب جینی در نظ��ر نگرفتیم و فرض کردیم که 
س��هم دهک های اول طی س��ال های 83 به بعد ثابت بماند  در حالی که ادامه 
روند رش��د اقتصادی، می توانست منجر به کاهش نرخ بیکاری و افزایش درصد 

سهم دهک اول شود و در نتیجه کاهش ضریب جینی بشود.

همانگونه که در این نمودار مشاهده می شود اگر سیاست های گذشته ادامه 
می یافت و حتی اگر ضریب جینی در این س��ال ها کاهش نمی یافت باز وضع 

دهک پایین در سال 89 حدود 11%  بهتر می شد.

بنابراین به نظر می رس��د که افزایش رش��د اقتصادی م��ی تواند نقش مهم 
تری نسبت به ضریب جینی در افزایش رفاه دهک های پایینی اقتصادی کشور 
داش��ته باشد. اگرچه این شاخص نبایستی از نظر دست اندر کاران دور بماند اما 

نبایستی به تنهایی به عنوان هدف برنامه اقتصادی قرار گیرد.

مرجع:
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/income_1380-90.pdf
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حقوقی

در ط��ی س��الهای اخیر، کش��ور امارات ش��اهد 
شکایت های بسیاری از جانب مستأجران، در رابطه 
با افزایش نرخ غیر منطقی و غیر موجه مورد تقاضای 
مالکین، بوده اس��ت. هیچ قان��ون فدرال خاصی نرخ 
اجاره بها را تعیین نکرده اس��ت و این توجیهي شده 
اس��ت که هر مالک��ی از قانون ش��خصی خود برای 
تعیین نرخ اجاره استفاده کند.  پس باید  بدانیم که:

قان��ون، اج��اره را به عنوان یک مقدار مش��خص 
در نظر گرفته اس��ت که مستأجر با توجه به قرارداد 
اجاره ملزم به پرداخت آن است. اجاره نامه قراردادی 
است که به موجب آن مؤجر به مستأجر متعهد می شود 
ت��ا وی را از ام��وال خاصی که ب��رای هدف خاصی 
مش��خص شده اس��ت، برای مدت زمانی معین بهره 
مند کند. میزان اجاره بایس��تی در قرارداد مشخص 
ش��ود و اجرای مفاد اج��اره نامه تا تاریخ اتمام آن به 

قوت خود باقیست.

در ام��ارات ،حکومت دبی، چگونگ��ی رابطه بین 
مؤج��ر و مس��تأجر و همچنین مق��ررات مربوط به 
اج��اره را در قانون ش��ماره 26 س��ال 2007 تعیین 
کرده اس��ت. در رابطه با اجاره، دادگاه عالی اتحادیه 
DMRC اع��الم مي دارد که " در ماده  742 قانون 
مدنی و مفاد آن بیان شده است، که در قرارداد اجاره 
)اج��اره نامه(،  اجاره بها با توجه به توافق طرفین در 
رابطه با مورد اجاره شده قابل پرداخت است." )الزم 
 ، DIFC به ذکر اس��ت که در سراسر دبی به جز مناطق
قانون ش��ماره 26 س��ال 2007 قابل اجرا است و در 
مواردی که مورد اجاره در منطقه DIFC واقع شده 
باشد قانون DIFC شماره 4 سال 2007 الزم االجرا 

می باشد.(

قانون در مورد اجاره بها چیزی بیشتر از التزام طرفین 
به رعایت مفاد ذکر ش��ده در قرارداد ارائه نکرده است اما 
شواهد نشان می دهد که در چنین مواردی کمیتۀ اجاره 
 ،)Dubai Municipality Rent Committee(
یعن��ی همان کمیت��ۀ قضایی، مس��ئول حل و فصل 
اختالفات بین مؤجر و مس��تأجرمی باش��د، و تعیین 
اج��اره بهای ملک با توجه به معیار "اجاره مش��ابه " 
انج��ام می گیرد. این کمیته،  معیار "اجاره مش��ابه" 
را  مطابق با اس��تانداردهایی مشخص کرده و تعیین 
درص��د افزایش اج��اره بها که توس��ط دفتر تنظیم 
مقررات آژانس امالک و اراضي )RERA( مشخص 
شده است را، اعالم می دارد. همچنین، شرایط کلی 
اقتص��ادی امارات، وضعیت ملک، وضعیت نرخ اجاره 
در همان منطقه و قوانین موجود همه و همه عواملی 
هستند که باید برای تعیین معیار "اجاره مشابه" در 
نظر گرفته ش��وند. در واقع RERA  مسئول تعیین 
می��زان افزایش اج��اره بها با توجه به ش��رایط کلی 

اقتصادی امارات می باشد.
هرگون��ه مش��اجره و اختالف در مورد مس��ائل 
مرب��وط به اجاره، همانطور که در حیطه مس��ئولیت 
کمیته DMRC بیان ش��ده اس��ت، بای��د به کمیتۀ 

اجاره ارجاع داده شود.
قرارده��ای اجاره پ��س از تاریخ انقض��ای اجاره 
نام��ه باید برای یک دوره مش��ابه تمدید گردند و در 
هن��گام تمدید، مؤجر می تواند ش��رایط جدیدی را 
وارد ق��رارداد کند و آن را اصالح نماید. مؤجر ممکن 
است با بازنگری نرخ اجاره بها، میزان آن را ثابت نگه 
دارد و یا آن را افزایش و یا کاهش دهد. اجاره بهای 
افزایش ی��ا کاهش یافته در طول م��دت اجاره نامه 
معتب��ر و الزم به اجرا می باش��د. مؤجر وظیفه دارد 

در هنگام اصالح اجاره نامه جدید رضایت مس��تأجر 
را جل��ب کند و دو طرف با تواف��ق یکدیگر اقدام به 
تمدی��د قرارداد کنن��د. در صورتی ک��ه دو طرف به 
توافق نرس��یدند کمیته اجاره )DMRC( می تواند 
در مورد نرخ اجاره به��ا عادالنه تصمیم گیری کند. 
اگ��ر هر یک از دو طرف مایل ب��ه اصالح مفاد اجاره 
نامه باش��ند، باید طرف مقاب��ل را از 90 روز قبل از 
اتم��ام تاریخ انقضای اجاره نامه مطلع س��ازند، البته 
این ش��رط می تواند با توافق مؤجر و مستأجر باطل 
گ��ردد. در قراردادهای اجاره ام��الک تجاری، مؤجر 
بای��د اصالحات مف��اد اجاره نامه را یکس��ال قبل به 

مؤجر اعالم کند.

قانون همچنی��ن مجموعه محدودیت هایی برای 
تعیین س��قف افزایش نرخ اجاره بهای پیش��نهادی 
مؤجر در نظر گرفته اس��ت تا مؤجر نتواند از موضع 
ق��درت در مورد افزایش نرخ تصمی��م گیری کند و 
ن��رخ را بدون دلیل افزایش دهد. همچنین اجاره بها 
ممکن اس��ت طی هر قرارداد افزایشی نداشته باشد. 
اجاره بها تنها بع��د از تاریخ انقضای اجاره نامه قابل 
افزایش است بنابراین نرخ اجاره بها به مدت یکسال 
از تاریخ شروع قرارداد باید ثابت بماند و قابل افزایش 

نمی باشد.

به عالوه طبق فرمان شماره 62 سال 2009 دبی 
در مورد اجاره بها در این امارت، میزان سقف افزایش 
اجاره بهای امالک و داراییها در امارت دبی، منوط به 
میانگین نرخ اجاره بهای امالک، مشخصات مشابه و 
درصد مابه التفاوت نرخ میانگین و نرخ فعلی اس��ت. 
بنابراین بس��ته به تفاوت این افزایش بها، محدودیت 

حد و مرزهای قانون برای افزایش نرخ اجاره بها

Ref: Panicker Partners "AdvocAtes & LegAL consuLtAnts"   /   نوشین رحمانی نژاد، عضو شورا و هیات تحریریه
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بر آنیم که از این ش��ماره به بعد خوانندگان محترم را هر بار با چند اصطالح حقوقیفقهی 
آشنا سازیم.

بسیاری از این واژه ها را در زندگی روزمره و در گیر و دار کارهایمان می خوانیم، می شنویم 
یا بکار می بریم شاید بدون آگاهی به معنای آن.

دکتر محّمد جعفر جعفری لنگرودی اس��تاد برجس��ته حقوق در کتابی به نام "وس��یط در 
ترمینولوژی حقوق" کار را بر پژوهشگرو افراد غیر متخصص آسان کرده است.

بدی��ن ترتیب با رج��وع به واژه دلخواه تعریف دقیق حقوقی/ فقه��ی آن را می توان یافت.  
برای نمونه چند واژه زیر را برایتان انتخاب کرده ایم:

)عالقه مندان می توانند این کتاب را که چاپ کتابخانه گنج دانش است به قیمت 14000 
تومان خریداری نمایند.(

ارث تعّهد
دین میّ�ت، ش��امل تعّهدات او نیز هست. اگر عامل مضاربه بمیرد در حالی که معامالت را 
جریان داده اس��ت و به انضاض نرس��یده اس��ت، حّق عمل او به ورثه می رسد و مالک سرمایه 
حق ندارد ورثه عامل را از عمل روی سرمایه و ادامه معامالت باز دارد زیرا ما ترک موّرث آنان 
است و به حکم قانون ارث به وّراث می رسد. ورثه باید تعهدات ناشی از مضاربه را که متوجه 
عام��ل بوده اس��ت به عمل آورند یعن��ی تعّهدات مورث آنان هم بر عه��ده آنان قرار می گیرد 
)مضاربه، ش272(. اّما تعّهدات قائم به ش��خص، منتقل به ورثۀ متعّهد نمی ش��ود مانند تعّهد 
ضامن در عقد ضمان؛ با مردن ضامن، تعّهد به ورثۀ او منتقل نمی ش��ود. چنین اس��ت تعّهد 
کفی��ل و تعّهد نقل ملک در قولنامه، در فرض م��وت متعّهد انتقال، در مدت مقرر در قولنامه 

)مبسوط، واژه 988(.

حّق آدمی
مناف��ع و مصالح اختصاصی افراد جامعه )=حّق الّناس( این حقوق، خارج از الزامات ش��رع 
و قانون هس��تند مانن��د مالکیت و حقوق مالی عموماً و حق ن��کاح و آزادیهای عمومی و حق 

حاکمیت.
مبسوط، واژۀ 6092. مسالک، ج2، ص 41/351. جواهر، ج3، ص 17/11

مصادره
مجازاتی اس��ت که در قانون پیش بینی نش��ده اس��ت و از فرمانروای جابر، مایه می گیرد 
به ضبط تمام یا بخش��ی از اموال کس��ی. پس غصب و نهب و غارت از آن جدا است. کسی که 
علیه او مصادره می شود ممکن است کارمند دولت نباشد. در روابط بین الملل هم وجود دارد 

چنانکه در بلوکوس روی می دهد.

فرهن��گ عناصرشناس��ی، ص 141-515. مبس��وط، واژه 1284. ترمینولوژی حقوق، واژه 
5230

معامالت با حق استرداد
عناصر آن به قرار ذیل است:

الف- موضوع معامله غیر منقول است.

ب- معامله به عنوان وثیقۀ دین یا حسن اجرای تعّهد یا وثیقه گشایش اعتبار بانکی صورت می گیرد.

ج- عاقد ذینفع حق دارد که در فرض بروز تخلّف طرف، برابر قوانین، از محّل فروش مورد 
معامله، حقوق خود را وصول کند. )مبسوط، واژه 12999(.

آشنایی با  اصطالحات حقوقی
های زیر وجود دارند:

I. صفر درصد افزایش در مواردی که اجاره بها تا 25% کمتر 
از میزان متوسط اجاره بهای امالک با مشخصات مشابه باشد.

II. مج��از به افزای��ش اجاره بها تا 5% در م��واردی که نرخ 
اجاره این ملک 26% تا 35% کمتر از میزان متوسط اجاره بهای 

امالک موجود در بازار با مشخصات مشابه باشد.

III. مجاز به افزای��ش اجاره بها تا 10% در مواردی که نرخ 
اجاره این ملک 36% تا 45% کمتر از میزان متوسط اجاره بهای 

امالک موجود در بازار با مشخصات مشابه باشد.

IV. مجاز ب��ه افزایش اجاره بها تا 15% در مواردی که نرخ 
اجاره این ملک 46% تا 55% کمتر از میزان متوسط اجاره بهای 

امالک موجود در بازار با مشخصات مشابه باشد.

V. مج��از به افزایش اجاره بها ت��ا 20% در مواردی که نرخ 
اجاره ای��ن ملک بیش از 50%  کمتر از میزان متوس��ط اجاره 

بهای امالک موجود در بازار با مشخصات مشابه باشد.

جدا از این، دولت دبی یک سیس��تم محاسبه افزایش اجاره 
بهای آنالین نیز در وب سایت زیر  برای ما فراهم کرده است:

http://www.dubailand.gov.ae/english/
Tanzeem/Ren ta l s /Ren ta l _ Inc rease_

Calculator.aspx

وب سایت مذکور که توسط دولت ایجاد شده است، یک نرم 
افزار راهنما برای محاس��به میزان افزایش اجاره بها، در مناطق 
مختلف می باش��د. تمام کاری که کاربر برای استفاده از از این 
س��رویس بایس��تی انجام دهد انتخاب منوی Calculator در 
وب سایت و وارد کردن اطالعات در جاهای در نظر گرفته شده 
اس��ت. پس از آن این نرم افزار، سقف افزایش و متوسط اجاره 

بها را در منطقه و محله درخواست شده مشخص می کند.

راهنمای�ی هایی برای جلوگی�ری از افزایش اجاره بهای 
غیر قانونی:

1. مطمئن شوید که مؤجر 90 روز قبل از تاریخ پایان اجاره 
ذکر ش��ده در اجاره نامه، به ص��ورت کتبی افزایش اجاره بهای 

درخواستی خود را به اطالع شما رسانده باشد.
2. مق��دار افزایش نرخ اجاره بهای ملک خود را با اس��تفاده 

ازنرم افزار محاسبه RERA محاسبه کنید.

3. در صورت��ی که نمی توانید در م��ورد میزان افزایش نرخ 
اجاره بها با مؤجر به توافق برس��ید، یک دادخواس��ت به کمیته 

اجاره )DMRC( ارسال کنید.

4 . قرارداده��ای عادی اج��اره باید با قید م��دت اجاره در 
دو نس��خه تنظیم ش��ود و به امضای موجر و مس��تأجر برسد و 
به وس��یله دو نفر اف��راد مورد اعتماد طرفین به عنوان ش��هود 
گواه��ی گ��ردد و به تصویب اداره RERA برس��د. تش��ریفات 
تنظیم س��ند به خاطر این اس��ت که دادگاه، بر پایه مفاد آن و 
پس از رس��یدگی مقدماتی، دستور تخلیه می دهد و ناچار باید 

تضمینی برای حفظ اصالت آن پیش بینی کند.
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رشد و توسعه کسب و کارهای کوچک، فعالیتی 
مس��تمر و زمان بر است و نمی توان از همان ابتدای 
کار انتظار جهش و ترقی ناگهانی و کس��ب میلیونها 
دالر درآمد را از این مجموعه های کوچک داش��ت. 
علیرغم آنچه که ممکن است در برنامه ها و شوهای 

تلویزیونی آخرشب، بشنوید.

 رشد و توسعه کسب و کارهای کوچک، مستلزم 
بکارگیری یک رویکرد جام��ع و بلندمدت بازاریابی 
است تا بتواند زمینه ایجاد تقاضا، فروش، و در نهایت 
 )Bottom line حداقل کس��ب سود )درآمد خالص

را فراهم نماید.

بسیاری از کسب و کارهای موفق امروز، خصوصا 
مجموع��ه های بزرگ، ضمن داش��تن ای��ن رویکرد 
جامع و بلندمدت بازاریابی، دارای متخصصان حرفه 
ای بازاریابی نیز می باش��ند که فعالیت های مرتبط 
با بازاریابی را به ش��کل منظم و مستمر به انجام می 
رس��انند. این در حالی اس��ت که تامی��ن این نیروها 
برای بس��یاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک، 
به دلیل نداش��تن استطاعت مالی کافی، امکان پذیر 
نمی باشد.) شما نیز احتماال در این گروه قرار دارید(. 
اما جای نگرانی نیس��ت. شما با بکارگیری انرژی 
کاف��ی و توجه صحیح، ق��ادر خواهید بود نقش یک 
دپارتم��ان بازاریابی را در مجموع��ه خود ایفا نموده 
و فرصتهای موجود بازار را س��ریعا شناسایی و مورد 
اس��تفاده قرار دهید. کافی اس��ت قب��ل از آن، مدت 
زمانی را صرف انجام یک سری فعالیتهای مقدماتی 

نظیر آم��وزش بازاریابی نمایید. آموزش اس��تراتژی 
های س��اده و منابع بازاریابی، رشد کسب و کار شما 
را به س��طحی خواهد رس��اند که تاکنون غیرممکن 

بنظر می رسیده است.
هیچ کسی از ش��ما نمی خواهد مدرک بازاریابی 
بگیرید. اگر بتوانید در چند زمینه حرفه ای ش��وید 
م��ی توانید مس��یر موفقیت را راح��ت تر طی کنید. 
در اینجا یک راهنمای کاربردی برای رش��د کس��ب 
و کار کوچک ش��ما ارائه شده اس��ت.  از هم اکنون 
ش��روع کنید و س��عی نکنید همه این ها را در یک 
گام انجام دهید. تعدادی اس��تراتژی را انتخاب کنید 
و شروع کنید. کم کم می توانید فعالیتهای بازاریابی 
خ��ود را تقویت نموده تا جایی که فقط بنش��ینید و 
نظاره گر افزایش فروش و رشد کسب و کار کوچک 

خود باشید.

صحبت از کس��ب و کارهای متوس��ط و کوچک 
که می ش��ود، بر خالف چند سال قبل، اولین عامل 
موثر در موفقیت این نوع کس��ب و کارها که به ذهن 
بس��یاری از شما می رسد، داشتن یک وب سایت )یا 
بهتر اس��ت بگوی��م، حضور موثر و فع��ال( در فضای 

آنالین و اینترنت است.
مثال واضح و قابل لمس برای این ادعا این است 
که ما به دلیل ش��ناختی که از ش��رکت های بزرگ 

و معتب��ر داریم و یا به دلیل اعتمادی که در س��طح 
جامع��ه به این تجارت های ب��زرگ وجود دارد، این 
نی��از در ما بوجود نمی آید ک��ه قبل از خرید از این 
شرکت های بزرگ و یا استفاده از خدمات آنها، اول 
به وب س��ایت آنه��ا مراجعه کنیم. مثال ش��ما برای 
انتخاب خدمات ش��رکت تی.ان.تی یا دی. اچ.ال، به 
وب س��ایت آنها مراجعه نخواهید کرد چون احتماال 
مطمئن هستید که هر دوی این شرکت های بزرگ، 
دارای وب سایت های بسیار قوی و کاملی هستند و 
این موض��وع، عامل تعیین کننده برای انتخاب یکی 

از آنها نیست.
ولی اگر ش��ما نام یک ش��رکت را برای اولین بار 
بشنوید و یا ش��رکت محلی کوچکی باشد که کسی 
در مورد کیفیت خدمات آنها خبر ندارد، تقریبا تنها 
راه ممکن برای دریافت اطالعات بیشتر و آشنایی با 

خدمات آنها، مراجعه به وب سایت آنها است.
حال با این دیدگاه، واقعا چه تعداد از این شرکت های 
متوس��ط و کوچک، دارای وب س��ایت هایی "موثر" 
هس��تند؟ من از لفظ موثر اس��تفاده کردم نه از لفظ 
"زیبا" یا لفظ های مش��ابه. هرچن��د موثر بودن یک 

فن آوری اطالعات
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وب س��ایت دارای معانی متعددی است ولی منظور 
واقع��ی من از این لفظ، تاثیر واقعی یک وب س��ایت 
در رونق دادن به یک کسب و کار متوسط و کوچک 
است. تاثیری که بتواند به یک شرکت کمک کند تا 
به مخاطبین بیش��تری دسترس��ی پیدا کند، فروش 
بیشتر و سود بیشتری عاید شرکت کند و به رونق و 

رشد شرکت کمک کند.
در این بخش از این مقاله، به مفهوم "وب سایت 

اثربخش" بیشتر می پردازیم.

وب سایت های اثربخش
وب س��ایت ها همانند ویترین فروشگاه هستند. 
ب��ه همان اندازه که روی نحوه نمایش دکوراس��یون 
فروشگاه سنتی خود فکر می کنید باید به وب سایت 
خود اهمیت بدهید. وب س��ایت شما نیازمند جذب 

مشتریان و ایجاد انگیزه در خرید مجدد آنهاست.

ارزیابی یک وب سایت
نکته مهمی که باید حتما در نظر داش��ته باشید 
این است که وب سایت شرکت محلی و کوچک شما 
نباید برای جلب رضایت ش��ما به عنوان صاحب این 
شرکت، طراحی شده باشد. اگر از وب سایت خودتان 
خیلی راضی هستید، بدانید که حتما مشکلی وجود 
دارد که از آن غافل هس��تید. مخاطبین شما به یکی 
از موادری که به هیچ وجه اهمیت نمی دهند، سلیقه 
شخصی شما در طرح وب سایتتان است، باور کنید!
از س��ایت خود جلو بیفتی��د. تصور کنید که یک 
خری��دار بالقوه هس��تید و از خود این س��ئواالت را 
بپرس��ید و یا بهتر اینکه از کس��ی ک��ه تاکنون وب 

س��ایت ش��ما را ندیده اس��ت بخواهید ک��ه به این 
سئواالت پاسخ دهد.

1. چشم ش��ما در نگاه اول متوجه کدام قسمت 
وب سایت میشود؟ هر بازدیدکننده بطور معمول در 
چند ثانیه اول متوجه یک قس��مت خاص وب سایت 
می ش��ود. این بدان معنی اس��ت که یک وب سایت 
باید در آن مدت زمان کم، مشتری را به دام بیندازد. 
اطمین��ان یابید ک��ه اولین چیزی که م��ی بینید یا 
توجه می کنید چیزی باش��د که به حد کافی جذاب 
بوده تا بتواند خریدار را بارها و بارها به س��ایت شما 
بازگرداند. البته دقت کنید که این بخش چش��م نواز 
وب س��ایت شما باید کامال مرتبط با موضوع فعالیت 
شما باش��د. مثال اگر در وب سایت تجاری شما یک 
بخ��ش متحرک قرار دارد ک��ه بازدید کنندگان وب 
س��ایت را به یک وب س��ایت دیگر هدایت می کند، 
لطف��ا همی��ن امروز آن را از وب س��ایت خود حذف 

کنید!

2. آی��ا در اولی��ن نگاه بالفاصل��ه متوجه موضوع 
س��ایت می ش��وید؟ مجددا ی��ادآوری میش��ود که 
زم��ان محدودی ب��رای انتقال پیام خ��ود دارید. اگر 
چیزهای زی��ادی برای ح��واس پرت��ی کاربر وجود 
دارد، یک بیننده هرگز متوجه نخواهد ش��د شما چه 
می فروش��ید. برخی از وب س��ایت ها آنقدر پیچیده 
هس��تند که بازدید کنندگان باید مدت زمان زیادی 
صرف کنند تا بفهمند موضوع وب س��ایت چیست یا 
ش��رح خدمات اصلی و محصوالت مهم وب س��ایت 
چه می باش��د. مطمئن باش��ید هی��چ بازدید کننده 
ای حاضر به حل معما و کش��ف موضوع وب س��ایت 
نخواهد ش��د و حتما در همان چن��د ثانیه اول، وب 

سایت شما را ترک خواهد نمود.

3. آی��ا مهم تری��ن اطالع��ات در باالترین بخش 
سایت هستند؟ بیشتر بینندگان وب سایت ها می خواهند 
بدون اینکه کار زیادی انجام دهند جزئیات را بدانند. 
اگر نیاز باش��د که به سمت پایین وب سایت حرکت 
کنن��د تا ای��ده های اصلی را دریابند، وب س��ایت را 
زودت��ر از آنچه فک��ر می کنید ت��رک خواهند کرد. 
اطمین��ان حاصل کنید که عملی��ات منحصربه فرد 
فروش در سایت شما، قدم به قدم تعریف شده است 
و شاید این بخش تنها یک بخش اطالعاتی باشد که 
در ی��ک جمله یا کم تر می گوید چرا باید با کس��ب 
و کار ش��ما، تعامل برقرار کنند. لذا س��عی کنید این 

بخش برجسته و روشن در سایت بیان شده باشد.

4. آی��ا به راحتی می توانی��د مزایای محصول یا 
خدمت را در سایت پیدا کنید؟ یک بیننده در سایت 
ش��ما می خواهد تا حد ممکن یاد بگیرد و در مورد 
مزایای محصوالت یا خدمات شما کسب اطالع کند. 
خصوصیات محصول نیز بسیار مهم هستند اما مهم 
تری��ن چیزی ک��ه یک بیننده باید ح��س کند، یک 
حس منطقی در م��ورد اثرات آن کاال یا خدمات در 

زندگی و کسب و کار اوست.

5. آیا بیننده درس��ت در مس��یر هدایت می شود؟ 
اگر مش��تریان آنچه را که دوست دارند در سایت شما 
می توانند بینند،  مهم است که سریع به مراحل خرید 
یا س��فارش هدایت ش��وند. باید از جمالت انگیزش��ی 
متعددی استفاده شود که در ادبیات بازاریابی اینترنتی 
ب��ه انه��ا Call to Action می گوین��د. الفاظی نظیر 
  Buy now- Start a free trial – Learn more
که معم��وال کاربر را ب��ه انجام عملیات درس��ت در 
سایت هدایت می کنند. البته توجه کنید تعداد این 
جمالت انگیزش��ی را زیاد نکنید. از یکی یا دو مورد 
که مناسب تر هستند و راحت تر توسط کاربر یافت 

میشوند در سایت خود استفاده کنید.

6. آیا رنگ ها و تصاویر از نظر زیبایی، دل پسند 
هستند؟ اگر وب سایت ش��ما خیلی شلوغ یا پر سر 
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و صدا باش��د بینندگان خود را از دس��ت می دهید. 
روی هماهنگ��ی رنگ ها زم��ان بگذارید و از تصاویر 
ب��ا کیفیت باال که بتوانید در پی��ام های خود اضافه 
کنید، اس��تفاده کنید. تصاویر عمومی که در گوگل 
م��ی توان یافت را در وب س��ایت خ��ود قرار ندهید. 
این عادت خیلی بدی است که تاثیر منفی زیادی در 
مخاطبین شما خواهد داشت. کمی پول خرج کنید 
و تصاویر با کیفیتی خریداری کنید تا نظر مخاطبین 

شما را جلب کنند.

7. آی��ا متون قاب��ل خواندن هس��تند؟ اطمینان 
حاصل کنید که قلم )فونت( س��ایت شما به راحتی 
قابل خواندن اس��ت و حواس کاربر را پرت نمی کند. 
تنه��ا از یک فونت س��اده و با رنگی که مغایر با رنگ 
زمینه باشد استفاده کنید. استفاده از انواع قلم های 
مختلف در رنگ ها و اندازه های مختلف، وب سایت 

شما را زشت خواهد کرد.

8. آیا متون طوالنی در بخش های مختلف سایت 
وجود دارد؟ متون طوالنی توس��ط بازدید کنندگان، 
نادیده گرفته می شوند. سعی کنید آن را به بخش های 

کوچکتر تقسیم کنید.

9. آی��ا منوها ب��ه وضوح نش��ان میدهند که می 
خواهن��د کاربر را به کج��ا هدایت کنن��د؟ طراحی 
س��ایت و Visibility از آیتم های مهمی هستند که 
اغل��ب بیش از حد به آنها توجه میش��ود. فکر کنید 
چ��ه اطالعاتی را می خواهید به بینندگان خود ارائه 
کنید و منوهای خود را طراحی کنید. قطعا همیشه 
صفح��ات درباره ما و تماس ب��ا ما را در منوی اصلی 

سایت، خواهید داشت.

10. آی��ا راه آس��انی برای تماس با کس��ب و کار 
شما هس��ت؟  معموال مخاطبان بالقوه شما عالقمند 
به کس��ب اطالعات بیشتر در مورد شرکت شما بوده 
و س��ئواالت متعددی در ذهن دارند. اطمینان یابید 
که آنها به راحتی می توانند شما را بیابند. مشتریان 
بالقوه م��ی خواهند بدانن��د که آیا آنه��ا می توانند 
در موق��ع نیاز برای وارانتی خدمات و یا پش��تیبانی 
مش��تریان، به ش��ما مراجع��ه کنند. مش��کل بزرگ 
بس��یاری از وب سایت های ش��رکت های متوسط و 
کوچک این است که آدرس تماس خود را به صورت 
خالصه در حد یک صندوق پس��تی، اعالم می کنند. 
ای��ن موضوع حتم��ا در جلب اعتم��اد بازدید کننده 

شما، تاثیر منفی خواهد داشت.

11. آی��ا اطالعات��ی در مورد صاحبان س��ایت و 
کارکنان و همکاران خود در شرکت ارائه نموده اید؟  
بینندگان سایت می خواهند بدانند آیا با افراد واقعی 
سر و کار دارند؟ داشتن صفحه درباره ما بسیار مهم 
است و نشان می دهد به کاربر که چرا شما بهترین، 
در زمینه تخصصی خود هس��تید. هرکس��ی دوست 

دارد به شکل رودرو با شما تجارت کند.

12. آیا ش��ما ح��س می کنید توانس��ته اید یک 
ارتباط ش��خصی برقرار کنی��د؟ بازدیدکننده ها اگر 
احس��اس کنند توانس��ته اند یک ارتباط شخصی با 
ش��ما برقرار کنند به شما می چس��بند و تبدیل به 
مشتری وفادار می شوند. در مورد خود و این که چرا 
فکر می کنید گزینه صحیحی هستید، توضیح دهید. 
ش��ما می توانید بطور شخصی با کاربر ارتباط برقرار 
کنید آن هم صادقانه. حتی از یک س��بک دوس��تانه 
محاوره ای استفاده کنید و نمونه های موفق تجارب 
و فعالیت های خود را از سایر مشتریان، به مشتریان 

احتمالی ارائه دهید.

13. آیا س��بک نوش��تاری شما رس��می است یا 
محاوره ای؟ س��بک رسمی و ش��رکتی بسیار خوب 
اس��ت خصوصا برای ش��رکت های ب��زرگ. اما یک 
کس��ب و کار کوچک نباید تظاهر بر بزرگ بودن و یا 
رسمی بودن کند و ارتباط خود را با عموم قطع کند. 
توانایی ش��ما برای برقراری ارتباط با مشتریان دلیل 
بزرگی است که چرا آنها شما را انتخاب کنند. از هم 
اکنون شروع کنید و با یک لحن دوستانه در متون و 

سبک نوشتاری وب سایت خود استفاده کنید.

14. آی��ا درب��االی س��ایت خود یک ف��رم جهت 
دریافت اطالع��ات از بازدیدکننده ها طراحی نموده 
اید؟ یک فرم س��اده، تنها راه درخواست از بینندگان 
س��ایت اس��ت که آنها نام و آدرس پست الکترونیک 
خود را به ش��ما بدهند. اطمین��ان یابید که این فرم 
در مع��رض دید کاربر قرار دارد. هر چقدر بهتر دیده 

شود افراد بیشتری هم آن را تکمیل خواهند کرد.

15. آیا پیش��نهادات موجود در وب سایت، آنقدر 
جذاب هس��تند که بازدید کننده حاضر باشد آدرس 
ایمی��ل خود را به ش��ما بدهد؟ فرمی ک��ه در باال از 
آن صحب��ت کردی��م، باید برای جل��ب توجه کاربر، 
حالت مشوق و برانگیزاننده هم داشته باشد و آنها را 
متقاعد کند که اطالعات خود را به ش��ما ارائه دهند. 
مثال، در ازای تکمیل فرم توس��ط بازدید کننده، یک 
کت��اب الکترونیکی رایگان ی��ا یک گزارش اقتصادی 
مفید برای آنها ارسال کنید. به این شکل، آنها راحت 
تر حاضر خواهند شد تا فرم را تکمیل و ارسال کنند.

16. آی��ا از عوامل چند رس��انه ای )مالتی مدیا( 
استفاده کرده اید؟ مالتی مدیا برای افزودن جذابیت 
به وب سایت شما بسیار موثر است. ویدیو، پادکست 
و موارد مش��ابه به ش��ما امکان ارس��ال پیام تجاری 
شما را به مخاطبین خواهد داد، به نحوی که آنها را 

جذاب نیز کند.

17. لینک به ش��بکه های اجتماعی. شبکه های 
اجتماعی به ش��ما کمک می کنند که با مش��تریان 
احتمالی خ��ود  ارتباط برقرار کنی��د و حتی امکان 
ارتباط میان مش��تریان را نیز فراهم خواهند ساخت. 
وبالگ ها، فیس بوک و تویتر و س��ایر ش��بکه های 
اجتماع��ی. برای افراد این ام��کان را فراهم کنید که 
ش��ما را به راحتی در ش��بکه ه��ای اجتماعی بیابند 
حت��ی اگر فرم تقاض��ا را تکمیل نکنند، ش��ما را در 

شبکه های اجتماعی رهگیری خواهند نمود.

 وقتی محدوده وب س��ایت خ��ود را که نیازمند 
بهبود اس��ت مش��خص کردید، طرح را ب��رای پیاده 
س��ازی این تغییرات، به یک شرکت متخصص، ارائه 
دهید. اصال نیازی نیس��ت ک��ه همه را یک جا انجام 
دهید. کم ک��م این تغییرات را اعمال کنید تا زمانی 
که سایت شما به حدی برسد که به آن افتخار کنید.

فن آوری اطالعات
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الملل��ي  بی��ن  ف��رودگاه  در  هواپیم��ا  وقت��ي 
سانفرانسیس��کو به زمین نشس��ت و آق��اي دیوید از 
هواپیما پیاده ش��د، هنوزشنگول بود. یک ماه کامل 
را در جزیره اختصاص��ي در مکزیک خوش گذرانده 
بود. هفته اي سه روز غواصي کرده بود و بقیه روزها 
را هم با دخترهاي خوش��گل فرانسوي سپري کرده 
بود. حاال بعد از برگشت و در ترمینال فرودگاه، هنوز 

شادابي در وجودش موج میزد.
اما وقتي بیش��تر از چهار ساعت در صف کنترل 
پاس��پورت منتظ��ر ش��د، آرام آرام دچ��ار نگراني و 
اضط��راب ش��د. مأمور کنت��رل پاس��پورت مرتب با 
کامپیوترش کار میکرد و انگشتان سنگینش را روي 
کیبور میکوبی��د. خانمي که جلوتر از دیوید در صف 
ب��ود میگفت: "ام��ان از تکنولوژي!" و با انگش��ت به 

بیلبوري اشاره میکرد که روي آن نوشته شده بود:

"مسافرت ‐ تقویت شده با گوگل!"

دیوی��د تقریباً دو ماه پیش از ش��رکت س��ابقش 
اس��تعفا داده بود. س��عي کرده بود این ی��ک ماه را 
خوش بگذراند و به هی��چ چیز فکر نکند جز تفریح! 
بخاطر همین هم به مکزی��ک رفته بود. وقتي نوبت 
دیوید شد، پاسپورتش را به مأمور داد و گفت: »عصر 
بخیر، خسته نباشید«. مأمور پاسپورت را زیر اسکنر 
گذاشت و چیزهایي تایپ کرد. با لحن خشکي گفت:

»درباره ي ماه جون 1998 چي داري بگي؟«

دیوی��د متعجب پرس��ید: »ببخش��ید؟! راجع به 
چي؟«

»در 17 ج��ون 1998 ی��ک ایمیل فرس��تادي و 
نوشتي که میخواهي به یک فستیوال حمله کني!«

وقتي دیوید را به ات��اق بازجویي فرودگاه بردند، 
با مرد نسبتاً مس نتر و قدبلندي مواجه شد که پاي 
کامپیوترنشس��ته بود و چیزهایي تایپ میکرد. بازجو 

پرسید:
"در مورد س��رگرمي هایتان بگویی��د... اهل مواد 

منفجره و موشکهاي مدل هستید؟"

"عذر میخوام، اهل چي؟!"

"س��اخت مدل از مواد منفجره و موشکهاي قابل 
پرتاب"

دیوید اصاًل نمیدانس��ت جریان چیس��ت. جواب 
داد: "نه، به هیچ وجه!"

بازج��و با لح��ن مالیمي گفت: "این را میپرس��م 
چ��ون گوگل اینجا در کنار ایمیلهایتان تعداد زیادي 

تبلیغات موشکهاي مدل نشان مي دهد"

دیوید با دلهره پرس��ید: "ش��ما داری��د ایمیلها و 
جستجوهاي من رو نگاه میکنید؟!"

"ن��ه، نگ��ران نباش��ید. م��ن کار غی��ر قانون��ي 
نمیکنم، ولي گوگل متناس��ب ب��ا محتواي ایمیلها و 
جس��تجوهایتان، تبلیغاتي در کنار صفحه شما نشان 
مي دهد. اگر خواستید بعداً بروشور آن را به شما مي 
دهم که مطالعه کنید! لطفاً آرام بنش��ینید تا کار من 

تمام شود...«

دیوید از ک��وره در رفت: »آقاي محترم، تبلیغات 
هیچ معنایي نمیدهد! اینها فقط تبلیغ هستند!«

»بله آقا، متوجه هس��تم. اصاًل م��ن براي همین 
اینجا هس��تم تا با ش��ما صحبت کنم! حاال براي من 
توضیح دهید که چرا تبلیغات موشکهاي مدل اینقدر 

زیاد براي شما نمایش داده مي شود؟«
دیوی��د کلي ب��ه مغزش فش��ار آورد ت��ا باالخره 
موض��وع را فهمید: »آهان، ی��ادم اومد. من در گروه 
عالقمندان به قهوه اسپرس��و عضو هس��تم و یکي از 
اعضاي فعال هم هستم. چند وقت پیش با یک سایت 
قهوه فروش��ي همکاري کردیم که اسم محصوالتش 

را گذاشته بود سوخت موشک! احتماالً همین قضیه 
گوگل را گیج کرده...«

حاال اوضاع بهتر ش��ده ب��ود. دیوید نفس راحتي 
کش��ید. ولي بازجو همچنان مش��غول جس��تجو در 

کامپیوترش بود:

"در مورد جنگ خلیج چي دارید که بگید؟«
دله��ره دوباره س��راغ دیوی��د آمد، ول��ي این بار 
میتوانس��ت بهتر فکر کن��د: »اون فقط یک مهماني 

بود، جشن هالووین!

ما براي این مهماني اسم جنگ خلیج را انتخاب 
کرده بودیم!«

»و شما در آن مهماني با لباس...«
»لباس مبدل یک تروریس��ت با کمربند انتحاري 

را پوشیده بودم!«
دیوید ظاهراً جواب محکمي داده بود، ولي هنوز 

به خودش میلرزید...

بازجویي دیوید تا س��اعت 3 صبح طول کش��ید. 
وقتي آزاد شد، تنها چمداني که در محوطه ترمینال 

دیده مي شد،
چمدان او بود. کام��اًل معلوم بود که چمدان هم 
بازرس��ي ش��ده و کاماًل ب یدقت بس��ته ش��ده بود. 

لباسهایش از گوشه چمدان بیرون زده بود...

وقتي به خانه رسید، چمدانش را باز کرد. مجسمه 
هایي که بعنوان س��وغاتي خریده بود، همه شکسته 
بود! روي لباس سفید جدیدش هم جاي یک چکمه 
ي کثیف بود! لباس��هایش دیگر بوي مکزیک را نمي 

داد، همه چیز بوي فرودگاه گرفته بود...

چند روز بعد دیوید با دوس��تش مایا توي پارک 
قرار داش��ت. مایا از کارکنان جدید گوگل بود. خیلي 
وقت بودهمدیگر را ندیده بودند. بعد از خوش و بش، 

فقط کافيه شش خط از نوشته هاي محترم ترین فرد را به 
من بدهيد تا دليلي براي اعدام او پيدا کنم.    )کاردینال ریشليو(

ما هنوز درباره ي شما زیاد نميدانيم!
)اریك اشميت، مدیرعامل گوگل(

فن آوری اطالعات

Scroogled :ترجمه و تغییر: علیرضا عباسي(      منبع(
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دیوید پرسید:
"مای��ا، دربار هي برنامه مش��ترک گوگل و پلیس 

مرزي چیزي میداني؟"
مایا یکدفعه س��اکت شد! با ترس گفت: "اصاًل به 
آن ط��رف نگاه نکن! باالي آن تیر چراغ برق، یکي از 
گیرنده هاي بیسیم ماست. یک دوربین با لنز خیلي 
ب��از و دقت خیلي باال، که همه چیز را زیر نظر دارد! 
س��عي کن وقت��ي حرف میزني رویت به آن س��مت 

نباشد..."
دیوید از تعجب خش��کش زد! با وحشت پرسید: 
»حتماً ش��وخي میکني! ای��ن دیگر واقع��اً احمقانه 

است!«
در مقی��اس گ��وگل )بعنوان بزرگترین ش��رکت 
جه��ان در س��ال 2008 (، ق��رار دادن دوربینه��اي 
فراوان در س��طح ش��هر و ش��بکه کردن آنها، هزینه 
چنداني نداش��ت. مخصوصاً ک��ه نمایش تبلیغات در 
س��ایت متناسب با نقاط شهري، سودآوري اقتصادي 
باالیي همراه دارد. دیوید هم مثل بقیه مردم، تابحال 

توجهي به این دوربینها نکرده بود.

مایا دست دیوید را کشید: »با من بیا«
وقتي به نقطه امني رسیدند، مایا توضیح داد:

"ما با پلیس م��رزي قرارداد داریم. آنها قول داده 
اند که به محتواي جس��تجوي کاربران کاري نداشته 
باشند، ما هم قول داده ایم که به پلیس بگوییم که به 

هر کاربري چه تبلیغاتي را نشان میدهیم..."

"آخه چرا؟! نگو که یاهو هم همین کار را میکند!"

"خوب راس��تش، چرا! یاهو هم این کار را میکند، 
ولي ما به این بهانه این کار را نمیکنیم. میداني که، 
م��ا به حزب دموکرات نزدیکی��م و جمهور یخواه ها 
از ما متنفرند. ای��ن در واقع یک برنامه براي صلح و 

نشان دادن حسن نیت به
جمهوري خواه ها بود..."

در مقابل بهت دیوید، مایا ادامه داد: "چش��مهاي 
گ��وگل همه جا هس��تند، در خیابانها، ایس��تگاهها، 
س��النها... یادت باشد، همه مردم به دو دسته تقسیم 

شده اند: پاک و مشکوک!"
"خ��وب، پس من خیلي خوش ش��انس بودم که 

زنده از فرودگاه آمدم بیرون!"

"پلیس مرزي اجازه دارد تو را گوگل کند! جریان 
این اس��ت که، فرودگا ه ها بعنوان یک دروازه عمل 
میکنند. به محض اینکه وارد فرودگاه شدي و از آن 
خارج ش��دي، ت��و دیگر یک آدم مورد نظر هس��تي! 
پلیس مرزي اجاره دارد همه دوربینها را براي بررسي 
تو زیر و رو کند، همه جستجوهاي تو را ببیند، همه 
ایمیله��اي تو را بخواند و ... البته درس��ت اس��ت که 
پلیس بدون اجازه دادگاه حق این کار را ندارد، ولي 

خود گوگل نتایج الزم را به آنها میدهد..."

هر بار که جس��تجویي میکنید، هر بار که صفحه 
اي باز مي کنید، هر بار که نقش��ه اي مي بینید، هر 
بار که ایمیلي میفرستید، هر بار که در فضاي اسناد 
گ��وگل چیزي قرار مي دهید، و کاًل هر بار که کاري 
میکنی��د که به گوگل ربطي دارد، همه این اطالعات 
بعنوان س��وابق شما ذخیره مي شود. مطمئن باشید 
که یک دولت اقتدارگرا مثل آمریکا، با این اطالعات 

خیلي کارها مي تواند بکند.

دول��ت آمریکا قباًل 15 میلی��ارد دالر صرف یک 
پروژه کرده بود که هر کس که وارد آمریکا میش��ود، 
انگشت نگاري و تصویرنگاري شود و همه اطالعاتش 
استخراج شود. با این کار، پلیس موفق به دستگیري 

حتي یک تروریست هم نشده بود!

ولي امروز ش��ما گوگل میش��وید! با دست خود 
همه اطالع��ات را در اختیار گوگل ق��رار مي دهید. 
دیگر پلیس از ش��ما نمي پرسد که دوستانتان کي و 

کجا هس��تند، بلکه شما قباًل همه آنها را در اورکات 
معرف��ي کرد ه اید! گوگل کار ب��دي نمي کند، بلکه 
مطابق ش��عارش عمل مي کن��د: مرتب کردن همه 

اطالعات جهان!
برنامه هاي در دست اقدام گوگل، خیلي گسترده 
ت��ر از اینها هس��تند. صبر کنید ت��ا چند وقت دیگر 
سیس��تمهاي تش��خیص الگ��وي گ��وگل راه بیفتد، 
آنوقت حتماً به شما خواهد گفت که قبل از کشیدن 
سیفون، چه غذایي خورده بودید! البته گوگل عنوان 
این طرح را گذاش��ته "تشخیص الگوهاي مشکوک" 
ول��ي باور کنید تا قبل از تش��خیص الگو، نمي توان 
فهمید که الگو مش��کوک اس��ت! پ��س گوگل همه 
چی��ز را تجزیه تحلیل خواهد ک��رد. همه تصاویر از 
دوربینهایش، همه صداه��ا از میکروفنهایش )که تا 
چند وق��ت دیگر همه جا نصب خواهد ش��د( و کاًل 

همه چیز.
خودت��ان به انگی��زه گوگل براي تولی��د بهترین 

مرورگر جهان )کروم( فکر کنید!
البته گوگل همیش��ه براي کاله گذاش��تن س��ر 
اف��راد، روش��هایي دارد. حتي اگر این اف��راد پلیس 

مرزي باشند!
ابزار نه  چندان پیچیده "گوگل پاک کن"، روشي 
اس��ت که همه اطالعات و سوابق فرد را پاک میکند. 
پ��س از آن، فرد از نظر گوگل ی��ک فرد کاماًل پاک 
اس��ت. حتي تبلیغات کنار صفح��ات او هم تبلیغات 
س��اده و نس��بتاً بي هدف هس��تند. اتفاقي که براي 
دیوید افتاد! دوس��تش مایا لط��ف بزرگي در حقش 

کرد.
"اخیراً اتفاقات ب��زرگ و عجیبي میفتد. مثاًل در 
ماه گذش��ته، سوابق سه نفر آدم مهم را پاک کردیم، 
هر سه نفر سناتور بودند! فکر میکني چرا گوگل این 
همه بزرگ و پولدار شده است؟! نمیدانم پلیس کي 
متوجه خواهد شد، ولي اگر متوجه شود که ما چنین 

کاري میکنیم فاجعه خواهد شد!"
مایا این را گفت و از دیوید خداحافظي کرد...
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آیه های مکتوب – هنرهای اسالمی
زمان: 4 جون تا 31 آگست

مکان: گالری آرا – برج پالزا – داون تاون دوبی
توضیح�ات: نمایش��گاه خطاطی ش��امل آی��ات قرآنی، 

احادیث پیامبر و اشعار عربی
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
a-verse-imprinted-islamic-arts.html

نظم – امیر ح. فالح
زمان: 19 جون تا 30 جوالی

مکان: خط سوم – الغوز 3
توضیحات: نمایشگاه نقاشی هنرمند ایرانی: امیر فالح

http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
the-arrangement-amir-h-fallah.html

دنیای مدهش
زمان: 20 جون تا 28 آگست

مکان: محل نمایشگاه های تجارت جهانی دبی
توضیح�ات: مجموع��ه ای از جش��ن ه��ای تفریح��ی و 

خانوادگی
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
modhesh-world-2013.html

دنیای ورزش دبی ۲۰۱3
زمان: 21 جون تا 21 آگست

مکان: محل نمایشگاه های تجارت جهانی دبی
توضیحات: بزرگ ترین اتفاق ورزشهای داخل سالن در 

خاور میانه
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
dubai-sports-world-2013.html

مجلس رمضان ۲۰۱3
زمان: جوالی و آگست

مکان: محل نمایشگاه های تجارت جهانی دبی
توضیحات: مراس��م س��االنه مرکز تج��ارت جهانی دبی 

مخصوص شما و دوستان و خانواده
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
ramadan-majlis-2013.html

رمضات در دبی ۲۰۱3
زمان: 10 جوالی تا 9 آگست

مکان: کل کشور امارات
توضیح�ات: ماه مبارک رمضان از مه��م ترین ماه های 

تقویم اسالمی است که به بهترین نحوه ممکن در امارات 
جشن گرفته می شود.

http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
ramadan-in-dubai-2013.html

بازار شبانه رمضان
زمان: اول تا دهم آگست

مکان: مرکز تجارت جهانی دبی
توضیحات: محلی برای همه خورده فروش��ان از سراسر 

جهان برای عرضه محصوالت خود
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
ramadan-night-market-at-dubai-world-trade-
centre-1st-10th-august-2013.html

مسابقه دو صحرایی
زمان: دوم آگست

مکان: دبی
توضیح�ات: مس��ابقه دو صحرایی برای بزرگس��االن و 
کدکان بزرگتر از 14 سال، یک مسابقه و یک گردهمایی 

اجتماعی عالی است.
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
dubai-desert-road-run-august-2013.html

عید فطر
زمان: 4 تا 10 آگست

مکان: کل امارات
توضیحات: جش��ن های خانوادگی و اجتماعی عید فطر 

در امارات
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
eid-in-dubai-eid-al-fitr-2013.html

چهارمین مسابقات جهانی شنای نوجوانان
زمان: 26 تا 31 آگست

مکان: مجتمع ورزشی حمدان بن محمد بن راشد
توضیحات: بازدید از مسابقات جذاب بین الملیی شنای 
س��تارگان نوجوان – بیش از 800 ش��ناگر مطرح زیر 8 

سال از 90 کشور جهان
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/
events/4th-fina-world-junior-swimming-
championships-2013.html

بازگشایی مدارس
زمان: 4 تا 6 سپتامبر

مکان: کل امارات

توضیحات: تبدیل زمان بازگشایی مدارس به یک اتفاق 
تفریحی، اجتماعی و خانوادگی در امارات

http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
back-to-school-2013.html

نمایشگاه مدیریت مواد
زمان: 10 تا 12 سپتامبر

مکان: محل نمایشگاه های تجارت جهانی دبی
توضیحات: نمایشگاهی برای صنعت مواد شامل حمل و 

نقل، زنجیره تامین، تدارکات و غیره در خاورمیانه
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
materials-handling-2013.html

 SIBOSنمایشگاه سیبوس
زمان: 16 تا 19 سپتامبر

مکان: محل نمایشگاه های تجارت جهانی دبی
توضیحات: نمایشگاه، کنفرانس و نتورکینگ که توسط 
SWIFT مخصوص صنایع مالی در دبی برگزار می شود
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
sibos-2013.html

 RESCON نمایشگاه رسکان
زمان: 23 تا 25 سپتامبر

مکان: دبی مارینا
توضیحات: نمایش��گاه شناورهای دریایی دریای سرخ و 
خلیج مخصوص مدیریت اس��کله ها، شرکت های کشتی 
رانی، تولید کندگان ش��ناورها و بازرگانان این رشته می 

باشد
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
rescon-2013-the-red-sea-and-gulf-bunkering-
conference.html

نشست بیمه های اعتباری بازرگانی
زمان: 23 تا 25 سپتامبر

مکان: هتل آدرس، دبی مال
توضیحات: افتتاح اولین نشس��ت در نوع خود در زمینه 
بیمه های اعتباری بازرگانی و ریسک سیاسی در منطقه
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
trade-credit-insurance-summit.html

هفتمین نمایشگاه صنایع غذایی دریایی
زمان: 24 تا 26 سپتامبر

مکان: مرکز نمایشگاه های تجارت جهانی دبی

نمایشگاهها

لیست رویدادهای چند ماه آینده در 
امارات متحده عربی
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کنن��دگان و پردازش کنن��دگان، کارخانج��ات و صنایع 
مرتبط با منابع غذایی دریایی

http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
seventh-seafood-expo-2013.html

نمایشگاه صنعت کاغذ
زمان: 24 تا 26 سپتامبر

مکان: مرکز نمایشگاه های تجارت جهانی دبی
توضیحات: بزرگ ترین نمایشگاه منطقه ای کاغذ منسوجات
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
paper-arabia-2013.html

کنفران�س تحقیقاتی بین المللی در موضوع مدیریت 
تجارت الکترونیک

زمان: 25 و 26 سپتامبر
Corp Al Khoory مکان: هتل

توضیح�ات: کنفرانس��ی بین الملل��ی در زمینه تجارت 
الکترونی��ک، بازاریاب��ی الکترونی��ک، س��رمایه گ��ذاری 

الکترونیک و موضوعات مربوطه.
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
international-research-conference-on-e-
business-management-2013-ircebm13.html

بازی ۱3
زمان: 26 تا 28 سپتامبر

مکان: مرکز همایش های تجارت جهانی دبی
توضیح�ات: شش��مین و بزرگ تری��ن گردهمایی بازی 
کنان و بازی های ویدئویی در خاور میانه که توسط غول 
های بزرگ صنعت بازی های ویدئویی حمایت می شود.
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
games13-1.html

ششمین فستیوال بین المللی رقص
زمان: 25 تا 28 سپتامبر

DUCTAC مکان: داکتک، امارات مال
توضیح�ات: نمایش��گاهی منحصر به فرد از چندین هنر 
همزمان که هنرمندان بس��یار معروفی از سراسر جهان را 

به خود جلب می کند.
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
dubai-international-dance-festival-2013.html

نمایشگاه هتل داری
زمان: 28 تا 30 سپتامبر

مکان: مرکز همایش های تجارت جهانی دبی
توضیح�ات: بزرگ تری��ن رخداد منطق��ه ای در زمینه 
صنایع هتل داری و میهمانداری که ش��رکت کنندگانی از 

سراسر جهان را به خود جلب می کند.
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
the-hotel-show-2013.html

کنفرانس مدیریت خرید و چرخه تامین خاورمیانه
زمان: 29 سپتامبر تا 2 اکتبر

مکان: هتل آدرس – دبی مال
توضیح�ات: دومی��ن کنفران��س ب��ر پایه ی��ک برنامه 
اس��تراتژیک در جهت معرفی ش��رکت های متخصص در 

منطقه و جهان اجرا می شود.
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
procurement-and-supply-chain-me.html

داده های حجیم
زمان: 30 سپتامبر تا 1 اکتبر

مکان: هتل آدرس – دبی مارینا
توضیح�ات: داده��ای حجیم که نگ��ه داری، مدیریت و 
اس��تفاده از آنها کاری بسیار مشکل است در این همایش 

منحصر به فرد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/
big-data-2013.html
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امروزه مزیت اصلی سیس��تم ه��ای کامپیوتری در توانای��ی آنها در خودکار 
کردن وظایف و کارهای روزانه می باش��د بطوریکه این خودکار سازی درنهایت 
موجب صرفه جویی در زمان، هزینه و نیروی انس��انی می شود. در واقع هر قدر 
این وظایف و کارها بیشتر خودکار شوند ، هزینه ی استفاده کاهش یافته و افراد 
بیشتری در زندگی روزمره می توانند از آنها استفاده کنند. اما در هنگام خودکار 
کردن فعالیت ها متوجه می شویم که قابلیت و میزان خودکارسازی در توانایی 
و ظرفی��ت اب��زار مورد نیاز و بخصوص برنامه های ن��رم افزاری و همینطور توان 
برنامه نویسان محدود خواهد شد. دلیل اول این است که در نظر گرفتن تمامی 
شرایط و ورودی  های موجود، کار توصیف و طراحی مساله را بسیار پیچیده می 
کند و دلیل دوم آن اس��ت که طراحی و توس��عه ی برنامه ه��ا و الگوریتم های 
تحلیل داده ها وسیس��تم های تصمیم گیری هوشمند، زمان، هزینه و تجربه ی 
زیادی را طلب می کند. از طرف دیگر بسیاری از کارهای روزمره مانند تشخیص 
صدا و تشخیص چهره و دست خط  و ترجمه جمالت به زبان دیگر که بسادگی 
توس��ط انسان قابل انجام می باش��د برای کامپیوترها دشوار به نظر میرسد.  در 
این جاس��ت که مبحث یادگیری ماش��ین  ب��ا رویکرد توس��عه ی الگوریتمها و 
کشف دانش موجود در داده ها و نمونه های موجود به کمک می آید تا فرآیند 
خودکارسازی فعالیتها را ، خودکار نماید. بعنوان مثال برای انتقال دست نوشته 
ی افراد به متن قابل بازیابی توس��ط کامپیوتر الزم اس��ت ک��ه از الگوریتمهای 
یادگیری استفاده نماییم. زیرا افراد دست خط متفاوتی در هنگام نوشتن حروف 
دارند و بنابراین یادگیری ماشین میتواند با مرور هزاران دست خط افراد مختلف، 
تمایزات و تشابهاتی که در نوشتن حروف A  یا B و یا C وجود دارد را، بصورت 
عمومی مش��خص کند تا در مرحله بعد  هردس��ت خط  جدیدی که قبال دیده 
نشده بازخوانی شده و به فایل متن کامپیوتری تبدیل نماید. این فایل می تواند 
توسط یک الگوریتم یادگیری پیشرفته تر به گفتار و مکالمه نیز تبدیل شود. به 
این ترتیب با یک مقایس��ه ساده متوجه می شویم که برنامه نویسان کامپیوتری 
با خودکار س��ازی بس��یاری از کارهای روزمره، موجب بیکار شدن میلیونها نفر 
شده اند اما از طرف دیگر کارشناسان یادگیری ماشین موجب بیکار شدن برنامه 
نویسان می شوند زیرا در یادگیری ماشین برنامه، فرآیندها به گونه ای خودکار 
می شوند که خود بتوانند با تحلیل داده ها درنهایت کار برنامه نویسی و هدایت 
سیس��تم را انجام دهند.  بنابراین می توان گفت که یادگیری ماش��ین به دنبال 

پاس��خ این س��وال است که چگونه میتوان سیس��تم را به گونه ایی برنامه ریزی 
کرد که با گذش��ت زمان بصورت خودکار، کارایی خود را بهبود بخش��د. مفهوم 
یادگیری در اینجا با آموزش س��نتی کمی متفاوت اس��ت و بر کش��ف الگو های 
پیچیده و اتخاذ تصمیم های هوشمند براساس داده های موجود داللت می کند.

 
یادگیری ماشین فرآیند خودکارسازی فعالیتها  را خودکار می کند. 

درواق��ع پایه ه��ای اصلی مبحث یادگیری ماش��ین در ده��ه 50 میالدی و 
اختراع اولین کامپیوترها بنا نهاد ش��ده است اما در اوایل دهه 90  این مبحث و 
کابردهای آن در طراحی سیستم هاي هوشمند صنعتی ،  تشخیص دست خط 
و بازشناسی گفتار، تبدیل متن به گفتار و طراحي انواع بازیهای کامپیوتری بطور 
ج��دی مورد توجه قرار گرفت. گرچه کامپیوترهای آن زمان کند بودند و قدرت 
پردازش کمی داش��تند و داده های حجیم و زی��اد در اختیار نبود  اما ظرف دو 
دهه گذشته ضمن اینکه  اطالعات جمع آوری شده با رشد حیرت آوری مواجه 
ش��ده ، الگوریتمهای یادگیری بهبود یافته و س��رعت پردازش کامپیوترها نیز به 
میزان قابل توجهی افزایش یافته است و بنابراین مبحث یادگیری ماشین بعنوان 
یک ابزار قدرتمند و جذاب برای استخراج دانش و تصمیم گیری در شرایط عدم 
قطعیت در نظر گرفته می ش��ود. البته یادگیری ماش��ین مبحث بسیار وسیعی 
اس��ت و  گاهی از آن بعنوان تقاطع علوم آمار، هوش مصنوعی، منطق و نظریه 
های کنترل یاد می شود که با استفاده از روشهای پیش بینی، تشخیص آماری 

الگو و داده کاوی، ناشناخته ها را از شناخته ها جدا و مشخص می کند. 

ارزش یادگیری ماش�ین ده برابر بیشتر از شرکت مایکروسافت برآورد 
شده است.

در اهمیت این مبحث دردنیای امروز کافی است که به این نقل قول از آقای 
بیل گیتس بنیان گذار و رییس سابق شرکت مایکروسافت اشاره کنیم که ارزش 
نهفته در پیش��رفت غیر منتظره علم یادگیری ماشین را ده برابر بیشتر از ارزش 
شرکت مایکروس��افت برآورد کرده اس��ت. همینطور آقای تونی تتر عضو هیات 
مدیره ی آژانس پروژه های پیشرفته ی تحقیقاتی دفاعی  در آمریکا از یادگیری 

تکنولوژی

امیرحسین روشن ضمیر، عضو شورا و هیات تحریریه
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3 ماشین  بعنوان اینترنت بعدی یاد کرده است. 

در ش��کل 1(  مقایسه ای بین روش سنتی برنامه نویسی و یادگیری ماشین 
نمایش داده ش��ده است با تاکید بر اینکه در روش سنتی از داده های و برنامه ی 
کامپیوتری اس��تفاده می ش��ود تا خروجی مورد نظر به دست آید اما یادگیری 
ماشین از داده ها و خروجی استفاده می کند تا برنامه ی الزم را تولید کند. در 
واقع در یادگیری ماش��ین ما تعدادی نمونه از کاری که می خواهیم انجام بشود 
را ب��ه کامپیوتر می دهیم و کامپیوتر وظیفه دارد که برنامه مورد نظر را بصورت 
خودکار ابداع کرده و نمونه های بیش��تری برای ما تولید نماید. مزیت این روش 
این اس��ت که کار س��خت، زمان بر و پیچیده ی برنامه نویسی به خود کامپیوتر 

محول می شود. 
 

اگر بخواهیم از زبان تمثیل اس��تفاده کنیم میتوانیم یادگیری ماش��ین را با 
تولید محصوالت کش��اورزی و باغبانی مقایسه نماییم. باغبانی از یک منظر کار 
ساده ایی به نظر میرسد چرا که قسمت اصلی و مهم آن توسط طبیعت بصورت 
خودکار انجام می گیرد. کش��اورز عناصر مورد نیاز مانند بذر و همینطور تغذیه 
الزم ش��امل ک��ود و آب را فراهم ک��رده و با کمی نگه��داری و توجه ،  طبیعت 
بصورت خودکار این عناصر را به یک  محصول ارزشمند مانند یک گل زیبا و یا 

یک درخت میوه تبدیل می کند. 

یادگیری ماشین با تولید محصوالت کشاورزی و باغبانی  شباهت دارد.

یادگیری ماشین از این جهت با تولید محصوالت کشاورزی شباهت دارد که 
ما  فقط کافی است که الگوریتمهای الزم را بعنوان بذر قابل تبدیل به محصول 
تهیه کنیم و س��پس داده های درس��ت و زیادی را بعنوان خ��وراک تغذیه ایی 
ب��ه این الگوریتمها ارائه نموده و با مدیریت و سرپرس��تی کل فرآیند،  در پایان 
محص��ول نهایی که همان برنامه مورد نظر اس��ت بصورت خودکار تولید خواهد 
ش��د. این فرآیند بطور مشخص بسیار سریعتر و اقتصادی تر از حالتی است که 
برنامه مورد نظر خود را خط به خط طراحی و تولید  نماییم که در واقع دشواری 
آن به مانند تولید یک درخت با در کنار هم قرار دادن مولکولهای آن می باشد. 

در این قس��مت مروری ب��ر کاربردهای  روزمره ی یادگیری ماش��ین که به 
لحاظ تجاری نیز مهم هستند می اندازیم.  بعنوان نمونه ی اول و پرکاربرد باید 
گف��ت که اصلی تری��ن عنصر در طراحی یک موتور جس��تجو گر توانایی دنبال 
ک��ردن و پیگیری تعامالت و فعالیته��ای برخط کاربران می باش��د. موتورهای 
جس��تجو گر برنامه هایی هس��تند که کلمات کلیدی موجود در فایلها، صفحات  
وب جهانی و گروههای خبری  را جس��تجو میکنند. آمارها نش��ان می دهند که  
مراجعه و اس��تفاده از  موتورهای جستجوگر چنان رایج  شده است که جستجو 
کردن و کار با موتورهای جس��تجوگر بعنوان دومی��ن فعالیت عمده ی کاربران 
در دنیای وب بعد از ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی محسوب می شود.

یادگیری ماشین اصلی ترین عنصر در یک موتور جستجو گر می باشد.
 

موتور جس��تجوگر  با گرفتن کلمه یا عبارتی مختصر، فهرس��تی از سایتها و 
صفح��ات را در اختی��ار ما می گذارد که با موضوع مورد عالقه و توجه ما مرتبط 
میباش��د. در اینحات ما بر روی برخی از این نتایج و البته نه همه ی آنها کلیک 
می کنیم این نتایج مطلوب همانهایی هستند که بطور خاص و جدی تری مورد 
عالقه ی ما بوده  و حتی ممکن است که ما به عقب برگردیم و نتایج را پاالیش 
ک��رده و بر روی نتایج دیگ��ری کلیک کنیم. این رون��د درواقع تجلی یادگیری 
ماش��ین می باش��د چرا که ما صفحات و لینکهایی را در اختیار داریم که توسط 
موتور جس��تجو نمایش داده شده اس��ت و بعنوان ورودی سیستم یادگیری در 
نظر گرفته می شوند و خروجی همان صفحات و لینکهایی است که توسط کاربر 

انتخاب و بر روی آنها کلیک شده است. 
 

بعبارت دیگر هنگامیکه موتور جس��تجو گر صفح��ات و لینکهایی را بعنوان 
نتایج به دس��ت آمده در اختیار کاربر قرار می دهد ، کاربر با انتخاب تعداد کم 
و مش��خصی از آنها خروجی و نتیجه مورد  انتظار خود را برای موتور جس��تجو 
گر مشخص و انتخاب می کند. در نتیجه موتور جستجو گر می تواند با در نظر 
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گرفتن انتظارات کاربر، صفحاتی را که ممکن اس��ت توسط او کلیک شوند را در 3

آین��ده پیش بینی کند و تنها این صفح��ات و لینکها را در اختیار او قرار دهد تا 
کارایی سیستم باالتر رفته و در وقت و هزینه صرفه جویی شود. نکته مهم دیگر 
این اس��ت که موتورهای جس��تجو گر بطور روزانه حجم وس��یعی از درخواستها 
برای جستجو را دریافت و تحلیل می کنند و بنابراین میتوانند بتدریج الگوریتم 
خود را بهبود بخش��یده و نتایج دقیقتری را در زمان کمتری در اختیار کاربران 
ق��رار دهند و به این ترتیب با افزای��ش محبوبیت خود انتظار مراجعه ی کاربران 

بیشتری داشته باشند. 

 ام��ور مالی و اعتباری یکی از اولین رش��ته هایی بود که یادگیری ماش��ین 
در آن بکار گرفته ش��د. اعتبارسنجی مش��تریان با پیش بینی میزان سود دهی 
و قابلیت اطمینان بودن آنها یکی از ش��اخه هایی اس��ت که امروزه بانکها به آن 
بس��یار توجه می کنند. الگوریتمهای مختلف یادگیری ماش��ین به بانکها کمک 
می کند که یک سیس��تم یکپارچه اعتبار س��نجی ایجاد کنند و هنگام دریافت 
درخواست وام توسط مشتری بتوانند ماهیت و نحوه ی بازپرداخت وام توسط او 
را پیش بینی نمایند. بانکها به این منظور از پایگاه داده ی گس��ترده ی خود که 
در طول زمان ایجاد ش��ده است استفاده می کنند. این پایگاه داده شامل سابقه 
تمامی تقاضاهای وام قبلی و نحوه بازپرداخت آنها می باش��د بنابراین هنگامیکه 
مشتری درخواست دریافت وام جدیدی را به بانک ارائه میکند ، بانک با استفاده 
از یادگیری ماشین که مبتنی بر ویژگیهای شخصی شامل سن ، جنسیت، شغل، 
مح��ل زندگی، می��زان درآمد و  حتی نام و محل تول��د و تعهدات مالی فعلی او 
میباش��د، پرونده ی او را بررس��ی می کند و در مورد اعطای وام تصمیم گیری 
میکند. یادگیری ماش��ین امروزه به طور وسیعی در امور سرمایه گذاری و پیش 
بینی بازار س��هام، نوس��انات نرخ ارز و حتی میزان  س��ودآوری و پایداری  مورد 

استفاده قرار می گیرد. 

بانکها و موسس�ات مالی و اعتباری با اس�تفاده از یادگیری ماشین 
می توانند نحوه ی عملکرد مش�تریان خود را پیش بینی کنند.  

 

بعنوان مثال در تعیین قیمت سهام یک شرکت حاضر در بورس ، پارامترهای 
مختلفی از جمله روند قیمتهای قبلی س��هام، سودآوری، نوسانات نرخ ارز نقش 
دارند یادگیری ماش��ین می تواند با طراح��ی الگوریتمهای مختلفی از یادگیری 
تمامی این پارامترها را بعنوان ورودی سیستم در نظر بگیرد و قیمت پیش بینی 
شده سهام شرکت را در روز بعد یا هفته ی بعد  بعنوان خروجی محاسبه نماید. 
بعبارتی یادگیری ماش��ین امروز بعنوان ابزار تصمیم گیری برای خرید و فروش 

سهام در کنار سایر تحلیل های فنی و بنیادی مطرح شده است.

 امکان کش��ف تقلب در سیستم های تجارت الکترونیکی یکی از کاربردهای 
مهم یادگیری ماش��ین می باش��د. تقلب که در تلفن های همراه، پوشش بیمه، 
اظهارنامه مالیاتی و تراکنش های کارت اعتباری امروزه بطور گس��ترده ایی روی 

می دهد مش��کالت قابل توجه��ی را برای دولتها  و کس��ب و کارها ایجاد کرده 
اس��ت. با این حال یادگیری ماش��ین در حال حاضر بعنوان مناس��ب ترین ابزار 
برای تش��خیص و کشف تقلب مورد اس��تفاده قرار می گیرد.  بطوریکه یادگیری 
ماش��ین میتواند الگوی هزینه های انجام شده توسط دارنده کارت اعتباری را با 
محاس��به متوس��ط تعداد تراکنش ها در ماه، متوسط مبلغ هر تراکنش و میزان 
تاخیر در تس��ویه صورتحس��اب تعیین کند و به این ترتیب ظهور تراکنش های 
مشکوک که با الگوی اولیه تراکنشهای مشتری تطابق ندارد می تواند نشانه ایی 
از گم ش��دن و یا دزدیده شدن کارت و استفاده ی شخص غیر مجاز از آن باشد 
و بنابراین براس��اس این نش��انه ها کارت را مس��دود و تراکنش را متوقف نماید. 
همه ی ما احتماال تجربه دریافت تماس تلفنی از بانک را داش��ته ایم که در آن 
از ما خواسته شده است آخرین تراکنش انجام شده توسط کارت خود را بصورت 

تلفنی تایید نماییم.
 

 آخرین مثال در امور مالی که البته کم اهمیت ترین نیس��ت این اس��ت که 
بانکها می توانند از یادگیری ماش��ین برای س��نجش میزان وفاداری مش��تریان 
اس��تفاده کنند و مش��خص نمایند که آیا مش��تری ممکن اس��ت درخواست وام 
جدید یا کارت اعتباری بعدی را به بانک دیگری واگذار کرده باش��د و در صورت 
وجود این احتمال پیش��نهاد جدید و ترغیبی خود را در این مقطع به مش��تری  
خ��وب خود ارائه نمایند. همینطور بانکها می توانند با ارزیابی و پیش بینی رفتار 
مش��تریان معمولی که سود آوری کمی برای بانک دارند  بتدریج آنها را از ادامه 

همکاری با بانک دلسرد نمایند. 

زیس��ت شناسی محاسباتی حوزه جالب دیگری است که یادگیری ماشین در 
آن امروزه دارای کاربردهای زیادی اس��ت و  در این قس��مت به کاربرد یادگیری 
ماشین در طراحی دارو اشاره می کنیم. در روزگاران نه چندان دور ، شرکتهای 
داروس��ازی از روش آزم��ون و خطا برای طراحی و آزمایش دارو در آزمایش��گاه 
استفاده می کردند که معموال روندی پیچیده و زمان بری بود و در بیشتر موارد 
نیز ضرر و زیان هنگفتی را به دلیل بی ثمر بودن نتایج به ش��رکتها تحمیل می 
کرد.  امروزه از روش منطقی طراحی دارو استفاده می کنند به اینصورت که یک 
فرآیند مبتکرانه پیدا کردن داروی جدید ، براساس شناخت و دانش کسب شده 

از مخاطب بیولوژیکی ایجاد می شود.

یادگیری ماشین هزینه و زمان توسعه و تولید داروهای جدید را کاهش 
می دهد

 
 یکی از مهمترین اجزای این فرآیند این اس��ت که نتایج طراحی دارو مورد 
آزمایش قرار می گیرد و تولید کننده تا حدی مطمئن می ش��ود که دارو حتی 
قبل از آزمایش ش��دن در آزمایش��گاه به اندازه ی کافی موثر خواهد بود به این 
منظور سیس��تم یادگیری نمونه هایی از یک یا چند دارو که نشانه های ضعیفی 
از ی��ک فعالیت خاص را نمایش می دهند دریافت می کند و س��پس سیس��تم 

تکنولوژی
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ویژگیهای شیمیایی برای ایجاد اثر درمانی مورد نیاز میباشد. و بنابراین براساس 
ویژگیهای س��اختار شیمیایی تولید شده توسط سیستم یادگیری، طراحان دارو 
میتوانند که یک ترکیب جدید را براس��اس ای��ن ویژگیها تولید کنند و  فرآیند 

توسعه و تولید داروهای جدید را شتاب ببخشند و هزینه ها را کاهش دهد.
 

 رباتی��ک یکی دیگر از کاربردهای مهم یادگیری ماش��ین می باش��د امروزه 
صد هزار روبات در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد که بسیاری از آنها مانند 
دس��تگاه های تراش صنعتی و یا مونتاژ خودرو انعطاف پذیری کمی دارند و در 
یک محیط کنترل ش��ده تنها چند حرکت در یک توالی خاص و مشخص انجام 
می دهند. یادگیری ماشین به این ربات ها کمک می کند که حتی بدون اینکه 
برنامه ریزی شوند انعطاف پذیر باشند. خودروهای بدون راننده و یا قابلیت پارک 
خودکار برخی از خودروهای لوکس همگی از یادگیری ماشین بهره می گیرند.

یادگیری ماشین ربات ها را قادر می سازد که بطور مستقل تصمیم گیری 
نموده و از خود واکنش نشان دهند.

 در دانش فضانوردی ، هنگامیکه سازمان هوانوردی آمریکا ناسا سفینه ایی را 
به سیاره مشتری می فرستد با در نظر گرفتن سرعت نور و امواج رادیویی زمانی 
در حدود 10 دقیقه برای ارس��ال عالیم و دس��تورات از زمین به مش��تری طول 
می کش��د و بنابراین رباتهای مس��تقر در سیاره مشتری نمی توانند فقط منتظر 
دستورات زمینی باشند و باید تا حدی مستقل بوده و با استفاده از الگوریتمهای 

یادگیری ماشین بتوانند در شرایط خاص از خود واکنش نشان دهند. 
 

امروزه شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر در میان جذاب ترین 
و پویاترین پدیده های جهان مطرح شده اند.  این شبکه ها ساختاری اجتماعی 
در اینترنت هستند که از گره هایی )که عموما فردی یا سازمانی هستند( تشکیل 
شدهاند  و توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل می باشند. ساختارهای 
حاصل اغلب بس��یار پیچیده بوده و شامل عالیق و سالیق،  مطالب مورد پسند، 
ایده ها، دوس��تی ها، خویش��اوندی، تج��ارت، لینکهای وب و ویدئو می ش��ود. 

ویژگی برجس��ته ی این ش��بکه ها به اشتراک گذاری دانش و اطالعات و امکان 
برقراری ارتباط افقی بین اعضای دارای عالیق مشترک می باشد. امروزه تجزیه 
و تحلیل ش��بکه های اجتماعی بمنظور استخراج اطالعات و کشف الگوهایی که 
امکان استفاده و تجاری شدن را دارا هستند بعنوان یک روش مرجع در جامعه 
شناسی،  علوم ارتباطات و اطالعات، مطالعات اقتصادی و بازار یابی مطرح شده 
اس��ت ک��ه در این میان یادگیری ماش��ین نقش محوری را در ای��ن فرآیند دارا 
میباش��د. در واقع تنها دلیلی که شرکتی مانند فیس بوک بدون داشتن دارایی 
های گرانبها و حتی س��ودآوری قابل توجه در حال حاضر به قیمتی بیش از 50 
میلیارد دالر ارزش گذاری ش��ده وابس��ته به حجم زیادی از داده هایی است که 
بصورت روزانه از نحوه تعامل و ارتباط بین کاربران، سالیق و عالیق و همینطور 

صفحات مورد پسند و توجه آنها جمع آوری می شود. 

یادگیری ماش�ین نقش محوری در تجزیه و تحلیل اطالعات موجود در 
شبکه های اجتماعی دارد 

امکان تحلیل و بررس��ی دقیق تر و جامع تر این حجم وس��یع داده های در 
آینده ی نزدیک توسط یادگیری ماشین، در واقع چنین ارزش نهفته ایی را برای 
فیس بوک ایجاد کرده اس��ت که میتوان پیش بینی کرد به زودی با پیش��رفت 
الگوریتمهای یادگیری ماشین و استخراج اطالعات ارزشمند قابل فروش، ارزش 

این شرکت بطور قابل مالحظه ایی افزایش یابد..
 

درحال حاضر مبحث یادگیری ماش��ین بعنوان بخش مهمی از برنامه درسی 
رش��ته ی مهندس��ی کامپیوتر، سیس��تمهای هوش��مند و ه��وش مصنوعی در 
دانش��گاههای معتبری مانند اس��تنافورد، مریلند، تورنتو، کرنل و کارنگی ملون 
ارائه می شود  برخی از  پژوهشهای گسترده ایی که در زمینه یادگیری ماشین 
در ای��ن مراکز آموزش��ی انجام می گیرد ش��امل  تحلیل اطالعات و اس��تدالل، 
یادگیري و رفتار هوشمندانه در یک محیط، سنجش حس بینائي، درک و تولید 
زبان، پردازش و شناسائي گفتار و تبدیل متن به گفتار ، ارائه غیردقیق اطالعات 
و کار با آنها، ش��بیه سازي پردازش��هاي  موجودات زنده، هوشمندکردن رباتها، 
پردازش و تحلیل کامپیوتري تصاویر با الهام از ویژگیهاي سیس��تمهای تکاملی 
و رفتارهای جمعی موجودات زنده و بخصوص انس��ان می ش��ود. در تمامی این 
پژوهش��ها هدف این اس��ت که الگوهای موجود در داده های مربوطه ، بصورت 
خودکار تشخیص داده شود و کارایی سیستم در اثر یادگیری از تجربه و یا نمونه 
های بیش��تر به مرور زمان و تکرار بهبود یابد تا در نهایت با استفاده از الگوهای 
کش��ف ش��ده کار پیش بینی، تخمین، مدلس��ازی و  بهینه سازی و تولید نتایج 
کاربردی انجام ش��ود. البته  این موارد تنها بخش کوچکی از کاربردهای وس��یع 
یادگیری ماش��ین در دنیای امروزی میباش��د که روز به روز در حال گس��ترش 
می باش��د و بنابراین ما می توانیم با مش��خص کردن حوزه عالقمندی خود، از 
یادگیری ماش��ین بعنوان ابزاری قدرتمند برای تعامل با چالشهایی که در آینده 

با آنها مواجه هستیم استفاده کنیم.
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3 $14 million in American-made drugs does 

not make for a crisis. The real problem 
is exponentially bigger than this. We are 
talking about the loss of hundreds of 
millions of dollars worth of American and 
European medicine.

You must also keep in mind supplier power 
in trade. Wheat is a perfectly substitutable 
good, so Iran is bound to find one supplier 
that is willing to sell its wheat with extended 
credit terms, until it secures the hard 
currency and banking channel to pay for it. A 
vital drug is often perfectly un-substitutable; 
meaning that a single company most often 
American or European in the case of the 
most advanced medicines enjoys a 20-
year patent to manufacture it. So if Iran 
cannot find a banking channel to reimburse 
the manufacturer for it, it will have to do 
without that medicine until it can pay.

Q: Why can’t Iran procure its 
medicine from China, India or Japan 
the countries it’s selling oil to?

Siamak Namazi: Iran has already 
increased its purchase of medicine and 
medical equipment from all the countries 
you listed. However, as I stated earlier, due 
to the highly regulated and patented nature 
of the pharmaceutical business, vital drugs are 
often un-substitutable.

Even when there is an alternative drug 
made by the Chinese, Indians or Japanese, 
there is an additional barrier. Medicine has 
to be registered before its importation is 
permitted. Just like the US has the Food 
and Drug Administration, Iran, like most 
countries, has an equivalent body that must 
approve the medicine. The specific molecule 
must be registered after thorough testing. 
In Iran, this process takes an exceedingly 
long time and should no doubt be 
improved, though recently they have taken 
steps to expedite it by making exceptions. 
The Ministry of Health sometimes allows a 
drug that was approved for sale in another 
country to also be imported and sold in 
Iran. But this rushed process has had major 
consequences in terms of side-effects. 
There are even press reports of deaths 
when substandard drugs were imported.

To be honest, I don’t understand the logic 
of the advocates of this solution. They argue 
that the existing humanitarian waivers 
are sufficient and claim any shortage of 
medicine in Iran is the consequence of 
Tehran’s own mismanagement. I have even 
heard accusations that Iran is intentionally 
creating such shortages to create public 
outrage against the US. But if they maintain 
the sanctions regime is fine as it is, then how 
come they try to promote substitution 
from China and India? Besides denying 
Iranian patients their right to receive the 
best treatment there is, aren’t they also 
rejecting the American pharmaceutical 
companies’ right to conduct perfectly 
legitimate business?

Q: To be fair, Iran’s own former health 
minister, Marzieh Vahid Dasjerdi, also 
accused the government of failing to 
allocate the necessary resources and 
lost her job after doing so.

Siamak Namazi: I actually commend the 
former health minister for her courageous 
intervention and have also voiced my 
concern about the misallocation of hard 
currency in various forums.

That said, I am not in a position to know 
or comment on the exact nature or 
circumstances of her dismissal. I can only 
reference our direct research and findings. 
We found and verified ample cases where 
Iran had allocated hard currency for vital 
medicine, yet the purchase fell through 
because they could not find a banking 
channel. This includes the sale of an anti-
rejection drug needed for liver transplants 
by an American pharmaceutical that 
ultimately failed. Can you imagine waiting 
years for a donor and when your operation 
time arrives, being told that you cannot have 
it because the drug you need is missing?

You need not take our word for it. It is 
very easy for the US government to verify 
our claims by talking to the American 
pharmaceuticals that do business with 
Iran, or even by reviewing some of OFACs 
own files. In fact, the US industry lobby 
USA*Engage recently wrote a letter 
refuting Undersecretary Cohen’s claims 

that American companies have no problems 
dealing with Iran. In their own words: 
“Despite … clear Congressional directive 
and long-standing policy, the U.S. Treasury 
implements Executive Branch unilateral 
banking sanctions in a manner that blocks 
the financial transactions necessary for 
humanitarian trade.”

Q: So is there a solution to all this?

Siamak Namazi: Absolutely, and I 
have spelled it out in my op-ed in the 
International Herald Tribune and also in the 
Wilson Center report. It simply makes no 
sense to say humanitarian trade is legal, but 
the banking channel needed to facilitate the 
trade is restricted. In the case of medicine, 
the solution is arguably simpler than other 
humanitarian goods. With fewer than 
100 American and European companies 
holding patents to the most advanced 
drugs needed, we can craft narrow, but 
unambiguous exemptions to the banking 
restrictions, essentially allowing these 
companies to sell medicine to Iran without 
undermining the sanctions regime overall.

To address the shortage of hard currency, 
Iran should be allowed to convert some of 
its current holdings in Chinese, Indian and 
other banks around the world into hard 
currencies for the exclusive purpose of 
buying medical supplies. Alternatively, the 
US could revisit its earlier decision on the 
matter and allow European companies that 
owe billions of dollars to Iran to settle this 
debt by paying a pharmaceutical company 
on Iran’s behalf.

US policymakers are reminded that 
medicine is highly subsidized in Iran. 
Imported drugs receive hard currency 
allocations at a greatly subsidized rate and 
are again supported through government-
owned insurance companies. That means 
that the Iranian government ultimately 
gains far fewer rials for every dollar it 
allocates to an importer of medicine than it 
does selling its hard currency to importers 
of most other goods.
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Q: Not all Iranian banks are blacklisted 
by the US and there is a long list of 
small and large international banks 
that could carry out humanitarian 
transactions. Why can’t Iran use these 
channels for importing the medicine 
it needs?

Siamak Namazi: The non-designated 
Iranian banks are small and lack the 
international infrastructure required to 
wire money from Tehran to most foreign 
bank accounts. They rely on intermediary 
banks to process such transactions. 
Unfortunately, it’s extremely difficult, if 
not outright impossible, for these Iranian 
banks to find such counterparts, even 
when they are trying to facilitate fully legal 
humanitarian trade.

In the end, Iran needs to go through many 
loops and plays a constant cat and mouse 
game, creatively trying to find a channel 
to pay its Western suppliers of medicine. 
Not only does this increase the costs of 
medicine for the Iranians, it also causes 
major delays. In the meanwhile, pharmacy 
shelves run empty of vital drugs and the 
patient suffers.

Q: Isn’t that just a reflection of 
the international banks being too 
cautious rather than shortcomings 
in US sanctions laws? In a recent 
testimony to the Senate, US Treasury 
Undersecretary David Cohen was 
clear that no special permission is 
required to sell humanitarian goods to 
Iran and foreign financial institutions 
can facilitate these permissible 
humanitarian transactions.

Siamak Namazi: What Mr. Cohen 
actually said is that all is fine “as long as 
the transaction does not involve a U.S.-
designated entity,” meaning a sanctioned 
Iranian bank.

How, exactly, does an international financial 
institution guarantee that none of Iran’s 
main banks, all of which are blacklisted, 
were involved in any part of the long chain 
involving a foreign currency transfer from 

Iran? Recall that foreign currency allocation 
for pharmaceutical imports start with the 
Central Bank of Iran, which is blacklisted. 
Maybe the CBI wired these funds to the 
non-designated Iranian bank from monies 
it holds in say, Bank Tejarat or Bank Melli, 
potentially adding further layers of banned 
banks to the chain.

Given the severity of the risk involved 
fines that have reached nearly $2 billion 
in recent months international banks seek 
clear indemnity. They want legal clarification 
that basically says, “You will not be fined 
for clearing humanitarian trade with Iran, 
period.”

So far Treasury has refused to grant such 
a measure, though recent comments 
by senior officials suggest that the US 
government has sent out delegations 
reassuring the banks, without actually 
making any changes to the letter of the law. 
While this is a welcome move, and indeed 
one of the recommendations in the report 
published by the Wilson Center, it is far 
from sufficient.
Q: You say that Iran has a hard time 
finding a banking channel to pay for 
Western medicine. At the same time, 
for the first time in many years, Iran 
purchased $89 million in wheat from 
the US in 2012. Why were they able 
to find a banking channel to pay for 
wheat, but have difficulty purchasing 
medicine?

Siamak Namazi: My claim is supported 
by recent US trade statistics showing that 
exports of pharmaceuticals to Iran dropped 
by almost 50 percent, but these numbers 
are ultimately misleading. My understanding 
is that US trade data only reflects exports 
from an American port, directly entering 
an Iranian port, which is a thin slice of the 
overall trade. This is while most companies 
send their goods to Dubai, Europe or 
Singapore and cover the entire Middle East, 
including Iran, from these hubs. So, when 
the statistics refer to a drop of sales of 
medicine from around $28 million in 2011 
to half that figure in 2012, the figure grossly 
misrepresents the scale of the problem.
Let me stress this point again: the loss of 
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Press reports about medical supply 
shortages in Iran, some of which have 
described devastating consequences, have 
been surfacing in the last two years, while 
debate rages on about who’s responsible 
the Iranian government or the sanctions 
regime. Siamak Namazi, a Dubai-based 
business consultant and former Public 
Policy Fellow at the Woodrow Wilson 
Center for International Scholars, 
admits the Iranian government shares 
responsibility but says sanctions are the 
main culprit. Humanitarian trade may be 
exempted from the sanctions, says Namazi, 
but that isn’t enough when the banking 
valve required to carry out the transactions 
is being strangled. “[I]f [sanctions advocates] 
maintain the sanctions regime is fine as it 
is, then how come they try to promote 
substitution from China and India?” asks 
Namazi. The following Q&A with Namazi 
was conducted in Washington, DC.

Q: You recently authored a policy 
paper published by the Woodrow 
Wilson Center where you essentially 
blame medical shortages in Iran on 
Western sanctions. How did you 
reach this conclusion?

Siamak Namazi: We concluded that 
the Iranian government deserves firm 
criticism for mismanagement of the crisis, 
poor allocation of scarce foreign currency 
resources and failing to crack down on 
corrupt practices, but the main culprit 
are the sanctions that regulate financial 
transactions with Iran. So, while Tehran can 
and should take further steps to improve 
the situation, it cannot solve this problem 
on its own. As sanctions are tightened more 
and more, things are likely to get worse 
unless barriers to humanitarian trade are 
removed through narrow adjustments to 
the sanctions regime.

My team and I reached these conclusions 
after interviewing senior officers among 
pharmaceutical suppliers, namely European 
and American companies in Dubai, as well 
as private importers and distributors of 
medicine in Tehran. We also spoke to a 
number of international banks. None of us 
had any financial stake in the pharmaceutical 
business, whatsoever, and we all worked 
pro bono.

Q: What is your basis for this claim 
given the humanitarian exemptions 

to the sanctions regime that allow for 
the trade of food and medicine?

Siamak Namazi: The US Congress 
deserves kudos for passing a law making it 
abundantly clear that humanitarian trade 
in food, agricultural products, medicine 
and medical devices are exempted from 
the long list of sanctions against Iran. 
This law is the reason why the Western 
pharmaceuticals can do business in Iran. I 
sincerely applaud that gesture.

Unfortunately, what we see is a case of 
what lawyers refer to as “frustration of 
purpose.” Iran can in theory purchase 
Western medicine, but in practice it is 
extremely difficult to pay for the lifesaving 
drugs it needs. Despite the Congressional 
directive, a number of Executive Orders 
that restrict financial transactions with Iran 
remain in place, making it all but impossible 
to implement that exception.

Sanctions also limit Iran’s access to hard 
currency. The country’s oil sales are 
seriously curtailed and have effectively 
been turned into a virtual barter with the 
purchasing country, mainly China and India.

 WHO’S RESPONSIBLE?
Iran’s Medical Shortages

Economy

Author: Jasmin Ramsey is the editor of Lobe Log
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My name is Abdulqader Faqihi. I am a member of the board of IBC and have 
been a citizen of Dubai for over 50 Years !
 
Iranian Hospital Dubai project started at 1966 and I was there with his highness 
Sheikh Rashid at the ground breaking ceremony . His highness had donated the 
land to the first hospital in Dubai . The red lion and sun ( now known as the red 
crescent of Iran ) was in charge of the project .
 
Less than 15 people were there , Mr .Abdullah and Mr. Saif Al Ghurair , Dr 
Khatibi from Iranian Red Crescent and a few others . The whole area was 
covered by sand and there was no other building around !
 
I remember well when Dr. Khatibi , the project manager, asked Sheikh : “ Your 
highness , isn’t this location too far from the city ?”

The answer was :” My Dear Friend , by the time the hospital is ready , the city 
is spread to this area .”  
 
Well , the vision and ambition of Dubai leaders does not surprise us , does it ?

Health care situation in old Dubai 
I remember well that before this first hospital starts in Dubai , people had to go 
to the traditional (read non-educated) experimental “doctors” .
For  more  serious illnesses , the only choice was to transfer the patient to India 
by ship which at first sailed only once a month.
Even the Sheikh family had a “Doctor” Mohammad Habib Lari , who was not 
an educated doctor and later opened a pharmacy in Dubai named the National 
Pharmacy . 

Iranian Hospital Dubai started at 1969 and as an appreciation to the support 
from his highness , They dedicated a special VIP suite for the royal family .

Importance of IHD in old Dubai 
The first manager of the hospital was Dr. Torab Mehra who was the founder of 
the reputable Namazi hospital in Shiraz.
Those days in Dubai , only two cars were allowed to carry flags in the streets , 
one was the British consulate car and the second one was Dr. Mehrab’s car with 
Iran’s flag ! That is how important IHD was at that time to the people and the 
respected leaders of Dubai.

Achievements and recognitions

• Holding 8 International Medical conferences 
during last 2 years

• Publishing Iranian Red Crescent Medical Journal,  
v as the only Red Crescent medical journal in the 
world that is indexed in ISI and Pub-Med

• Appreciation Award by Sheikh Hamdan Bin 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

• Visited by more than 10 countries Presidents, 
Leaders and Ambassadors, signing agreements.

Development plans and the new building
IHD will be Shifting of Services to the new Building 
which is already in 90% Progress, a big project:

• 205 Million AED (55.9 M USD) # Construction 
Work

• 65 Million AED (17.8M USD) # Equipment

senior member of 
the board of IBC

A UNIQUE MEMORY FROM
Mr. FAGHIHI
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Introduction
On June 16, 2013 , a gathering was held in 
Dubai Chamber of Commerce by invitation 
of IBC celebrating the new achievements of 
IHD.
More than 25 guests from 15 countries 
attended and were impressed by the 
information about IHD as an example of 
historical contribution and commitment 
of Iranians towards Dubai city and its 
development.

It was an event which brought many people 
closer together based on common interest,  
health care services. 
IBC has more ideas to share with other 
members of the business community in 
Dubai , hope to see you there .

Brief History
Established in 1971, built on the land 
donated by Sheikh Rashid Al-Maktoum, 42 
years of service and honor preferred by 
182 nationalities. Iranian Hospital Dubai is a 
member of red crescent and The OLDEST 
hospital in Dubai.

IHD Vision
Accessible, Affordable & Reliable for All; 

Providing the best outcome in healthcare 
services in the region

Statistics (As reported by Dubai 
Health Authority)

• 500,000 Out-Patients visits annually, over 
30%  of all visits in non-government sector 
in Dubai

o In-Patients Admission: 11,518
o Surgeries: 4,346
o Lab Studies: 118,565
o Diagnostic/Imaging: 92,489

• 110 Full time & Part Time Physicians in 
specialty and sub-specialties

• 227 registered Nurses and Nurse 
assistants

• 90 Radiologic, Laboratory, Pharmacy 
technicians and assistants

• 128 Beds and ER/11

Price and Competitiveness
• Healthcare expenses 1/3 to 1/5 comparing 
to others
•Delivering Free Medicine

Social Responsibility 
Total value of 74,337,352 AED free of 
charge or discounted services between 
2010 to 2012 is offered to the patients .
IHD is a  home who cares for all 
socioeconomic classes.

Introduction

www.ihd.ae
IRANIAN HOSPITAL
Past & Present ...

   Prepared by: Nader Ghadesi, Member of IBC
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message in the same way about the same thing 
every time? There is no charm being like this. Try 
to surprise people.

To do so, you can follow this style: In the first 
Email, put just introduction, second one may 
consist about some tips, third one should come 
with some offers, or exciting news, fourth one 
may include business matters, next one would 
be about a funny story or so.

4.   Maintain regularity:

Email your clients regularly! This is very 
important. You can take the help of Auto 
responders. Just create a marketing campaign 
in advance, time it, and schedule it in a perfect 
way. Plan the whole thing in such a way that you 
can keep in touch with all your subscribers in 
different groups. Never let a week go without 
sending Email to them. Maintain a regular 
interval.

Another fact is that, you should take care of the 
taste of the customers. Divide them in different 
groups. Some of them may like to be treated by 
a very formal way, where some other may like 
more familiar and friendly approach. Send mails 
according to their demands.

5. Provide exciting offers:

Above are the basic rules of creating a successful 
Email marketing network. But those are not 
enough. You need to understand the human 
psychology. Be a little bit tricky! Sometimes 
attract your customers with some exciting 
offers, tips regarding matters of their field of 
interests, give some cool stuff away, and promote 
suggestions about products and services that 
you personally like. Thus build a more rapport 
relationship with them.

Finally, keep in mind that there is no alternative 
of being cordial to your business and maintaining 
quality. Be patient to see the outcomes. It may 
take some time to bring you effective results. 
Hold on firm. Remember the steps, the “Rule of 
7” and others, apply your creativity to get better 
outputs.

All the best!
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I am sure all of you have heard the term 
“Email Marketing” which is the buzz of 
today’s business world. Email marketing is 
the tool with two fold goals. First is to help 
businesses to increase instant sales from 
the already existing customers. Second goal 
is more important. It founds a reliable, long 
lasting, and trustworthy relationship with 
them. You can achieve these key elements 
of a successful business through a successful 
Email marketing.

We are here to help you with 5 simple 
steps to successful Email marketing. If you 
are a person already familiar with this, we 
certainly appreciate! Reading this article is 
going to help you to improve your policy of 
Email marketing.

If you are still far away from using this 
magical tool of flourishing your business 

among a vast size of people all over the 
world, it’s not too late. Read this article and 
follow the steps to start it right now!
Let’s start the discussion!

Here are 5 steps you have to follow:

1.   Belong to yourself:

First thing you have to do is to make a list 
of your loyal subscribers. Then you have 
to concentrate to belong to yourself. This 
means never appear robotic. Never write 
too lengthy and boring ones. Attract your 
subscribers with stylish, engaging texts. 
Your Emails must be friendly and cordial, 
but also not too casual. Being warm with 
customers is admirable, but you should 
always maintain a professional tone. Hold a 
balanced personality.

2.   Warm up session:

Going straight to business looks odd and 
puts a bad impression upon the readers. 
Try to warm up them first. Build cordiality; 
make them feel free to follow your words. 
Then gradually come to the business 
point. Have you heard about the “Rule of 
7”? This rule says that, it takes at least 7 
meetings or presentations for someone 
to get acquainted with other person. In 
case of online Email marketing this rule is 
very much appropriate. So, warm up your 
audience, prepare them to listen to you and 
your business.

3.   Bring changes:

Change and variation are the catchiest 
words of today’s competitive market. It also 
goes with the Email marketing. Just think 

 EMAIL MARKETING
SIMPLE STEPS

 TO SUCCESSFUL5
Author: Mahmood Bashash, Member of IBC and Editorial Board

IT Solutions



www.ibc.aeibc@emirates.net.ae 36

13
92

یر 
، ت

وم
ه د

مار
 ش

م،
ده

نز
 پا

ال
س

15
th

 Ye
ar 

     
 Is

su
e 0

2  
     

Ju
ne

     
  2

01
3

month after they were allowed to raise prices by 25 percent 
on average while some producers say the actual impact might 
reach to as much as 40 percent. The increase in prices is likely to 
compensate a recent jump in cost of production. Pharmaceutical 
industry highly relies on imports of raw materials and the 
government recently decided to double the exchange rate for 
imports of medical materials. That is almost 25400 IRR per 
USD, which is still 30 percent below the market. The index of 
pharmaceuticals rose 17.8 percent to increase its 2013 return 
to 35.1 percent.

Chemical producers rose for the third month even after the 
parliament started the debate on a bill aimed to significantly 
increase price of feedstock for gas chemical plants. Khorasan 
Petrochemicals, the TSE third largest urea and ammonia 
producer, which its IPO took, place in May 8, is one these gas 
plants.

Pardis Petrochemicals, which produces almost half of the 
country’s urea, rose after a main stakeholder said it should be 
allowed to raise domestic price in response to any increase in 
feedstock. Urea is mostly used as fertilizer and the Department 
of Agriculture buys a quantity of almost 2 million ton per year 
for domestic farmers at very subsidized price.

Panicker Partners 

Panicker Partners was established 45 years ago in Kerala India, 
by Senior Founding Partner Advocate S. A. Panicker.
Today the firm is international and is managed by Kavitha S. 
Panicker Managing Partner. The firm is represented in the UAE 
by Alsafar & Partners under the direct supervision of Advocate 
Kavitha Panicker. The firm provides exceptional legal services 
to hundreds of investors and well recognized corporations and 
institutions.

The firm holds into its core values “OUR CLIENTS ALWAYS 
COME FIRST” Faithfulness to the client is our main duty, the 
client is priority over our own interests or any colleagues or 
relations.

Panicker Partners is committed to achieving excellence through 
uncompromised business morals and dedication to clients.

Globally having 65+ Lawyers, 400+ Affiliates, Panicker Partners 
celebrates diversity by providing a multi-cultural environment 
at Panicker Partners’ firms stimulate innovation and high-
performance culture.

We have the pleasure to announce that Panicker Partners 
(Represented by AS&P)  has received the Dubai Courts 
Strategic Partners award presented by the Distinguished 
Director General of Dubai Court Dr. Ahmed Saeed Bin Hazim 
on May 20, 2013 for being among the Top 4 firms with the 
highest number of cases filed with the Dubai Courts.
 
We offer to all members of the IBC a special welcome to our 
office which includes a free consultation or evaluation of their 
legal matters by a member of our senior advocates.
 
You may contact us by the 
below details:
 
Website: www.panickerpartners.net
Email: La902@panickerpartners.net
Tell: +971 4 4221 944    Ext: 902
Mob: +971 56 754 61 60

TSE Main Sectors May 2013

Global prices for comparison only

Cement
Pharmaceuticals
Chemicals
Foods ex. Sugar
Financial intermediaries
Banks
Metallic Ores
TEDPIX
Basic Metals
Conglomerates
Vehicles
Telecom
Engineering
Petro. Products

Crude Oil  WTI
Copper
EURUSD

546.40
1,816.10
3,478.50
1,517.10
768.70
333.40
12,930.40
45,162.20
27,847.00
4,082.30
4,622.20
286.60
239.70
213,519.30

91.61
7,233
1.2990

36.5
17.8
15.3
9.0
4.6
4.5
3.3
2.7
1.2
-1.0
-2.8
-2.8
-6.0
-11.5

-3.0
2.2
-0.6

79.3
35.1
31.9
58.0
10.0
13.6
3.0
19.3
-11.1
10.8
-8.5
-6.6
67.0
99.5

0.4
8.5
-1.6

IBC New Memebrs

Noushin Rahmannejadi
Legal Consultant
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Economy

In May 2013, the TSE All Share Index 
(TEDPIX) rose for the fourth month in 
a row. TEDPIX climbed 2.7 percent and 
reached to an all time high of 45792.30 
as materials and pharmaceuticals 
surged and metals and minerals 
rebounded.

It was however a very volatile month 
because of high uncertainties from 
both sides of the borders. At the global 
level, weak economic reports from 
China plus the possibility of change 
in the Fed easing policies, negatively 
affected commodities prices. And at 
the domestic level, many companies 
prepare for their annual meetings of 
shareholders and the list of candidates 
for Jun 14 presidential elections is 
finalized.

The index of cement producers rose 
as much as 36.5 after the industry 
successfully lobbied to raise cement 
price by 20 percent. This is the second 
time in almost one year that cement 
producers are allowed to raise 
prices. But this time seems different, 
as domestic demand shows signs of 
weakness and some companies say 
they had to sell cement on discount.

Investors in cement industry bet 
on exports rather than a pickup in 
domestic demand and many think the 
revenue from export will more than 
offset any shortfall from domestic 
sales. Trade data shows that Iran 
exported almost 1 million ton cement 

in April, mostly to neighboring Iraq. 
That amount of cement is valued at 73 
millions of dollars which is the fourth 
largest source of revenue in April. 
Iran is now the fourth largest cement 
producer in the world.
Metals and minerals, together the 
largest TSE industry based on market 
capitalization, rebounded on an 
increase in USD exchange rate and 
also valuation.

The index of basic metals rose for the 
first time in six months as many steel 
makers and basic metals producers 
advanced. Based on trade data, imports 
of steel billets sharply fell as much as 
80 percent in April from the same 
month last year; giving an upper hand 
to the local mills

At the same time, the latest report 
from the World Steel Association 
(WSA) shows that Iranian crude steel 
production, the largest producer in 
the Middle East and North Africa, 
increased 4 percent between February 
and March while the world production 
fell 2 percent in the same period.

Finally, a new upward trend in USDIRR 
raised expectations for higher revenue 
not only because of export but because 
the sale price is based on global prices 
in Rial terms (home currency).

Metallic ores rose 3.3 percent, erasing 
part of last month decline. Companies 
like Bama Industrial Co., a main zinc 

and lead concentrate producer in 
central Iran, advanced even after the 
parliament approved a bill to five-fold 
the mining tax. For iron ore, mines 
and steelmakers will pay 40 and 60 
percent of the tax respectively. Many 
companies say the negative impact on 
earnings would be much smaller than 
many feared.
The news of disruption in iron ore 
exports was a source of volatility in May. 
The customs office banned exports of 
iron ore after the parliament passed a 
bill to tax raw material exporters by 
as much as 50 percent. The ban lifted 
later as the government said the tax 
would be applied only to iron ore in 
the form of concentrate but not lump. 
Iron ore lump, the common form of 
Iranian exports, is a relatively large 
granule of 10-40 mm size.

The index of petroleum products fell 
11 percent in May, the first monthly 
decline in almost a year, as refineries 
went through a correction. The 2013 
performance of refineries is still the 
best among the TSE main industries 
as it doubled every dollar invested. A 
recent change in the annual budget by 
the parliament might force refineries 
to give 26 percent of their revenue 
from exports to the government 
as a contribution to the National 
Development Fund; a fund created to 
absorb part of oil revenue in order to 
support development projects.

Pharmaceuticals rose for the fourth 

OVERVIEW MAY 2013

Tehran Stock Exchange
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believe that if a business doesn’t have likeable products, services, or business 
practices, this will be reflected in the (increasingly public) customer feedback 
and, ultimately, the viability of the company. In the end, businesses that can 
figure out how to be likeable, even when facing challenging times, will win.

But is the same true of people in business–specifically, women? In Sheryl 
Sandberg‘s book, Lean In, she discusses how “success and likability are 
positively correlated for men and negatively correlated for women.” The 
higher on the corporate ladder a woman climbs, the less likeable she is 
perceived to be. In the case of a man, the opposite holds true. Sandberg 
presents a massive amount of data to support this fact. So massive, in fact, 
that when anyone attempts to compile data in order to prove a case to the 
contrary, her research team will come and put them right in their place, calling 
their conclusion “indefensible.”

It’s almost as if you are a woman in business who considers herself “likeable,” 
(or wants to be) you are an anti-feminist and don’t understand the plight of 
our gender today. Women in business shouldn’t feel bad about wanting to be 
liked. Success and likeability aren’t mutually exclusive–you can (and should) 
strive for both.
Regardless of your gender, being likeable doesn’t hinder success-in fact, it will 
get you far further in your career than the opposite. Here’s why:

People want to work with (and for) likeable people:  
Psychology Today (www.psychologytoday.com) has a great list of the most 
common reasons why people despise their bosses. Characteristics of terrible 
bosses include inauthenticity or dishonesty, and punishing first and asking 
questions later. Conversely, some qualities listed for best bosses are honesty 
and the ability to communicate well. As the leader of a company, you are 
directly or indirectly managing many people–and they work harder for you 
when they like you.

Tough decisions come easier from someone you like and trust: 
In 2008, Tony Hsieh was forced to lay off 8% of his workforce. Instead of 
hiding behind the decision, Tony was public about it, blogging and tweeting, 
and discussed the rationale for what was happening. As a leader, you are faced 
with tough decisions every day. But when you are transparent about those 
decisions, you act as a leader that people respect, trust, and yes, even like.

It all started with being likeable: 
If you are at the top of an organization (that you didn’t start yourself), chances 
are, you got there because someone took a chance on you. Someone, early 
in your career, decided to invest in you and grow you. They likely did that 
because you were talented, or smart, or even fierce–but rest assured, they 
also found you likeable. People don’t invest in those they don’t like. They may 
continue to employ them because they produce results, but if someone is 
going to invest the time and effort into growing and mentoring you, they have 
to like you. I maintain that you wouldn’t be where you are today if you weren’t 
the least bit likeable.

As women in business, we are faced daily with media that tells us what to 
do to succeed: Be likeable! No, be ruthless and stoic! The reality is that if 
you embrace the characteristics of great leadership–if you listen, if you are 
trustworthy, if you communicate well, if you have vision–then whether you 
realize it or not, you are, in fact, likeable.

Social

Author: Carrie Karpen, Forbes.com
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Economy

   Prepared by: Amir. H.Rokhsari, Member of IBC and Editorial Board

How do you know when you need 
to move on from a job? Do you have 
regular checkpoints to reflect on your 
career or are there certain indicators 
"you're bored, undervalued or not 
challenged" that tell you it's time to 
reevaluate?

Are you started to dread or hate to go 
to work on after weekend? Or maybe 
you feel nervous on the way to your 
office?

What are your warning signs that it's 
time for something new? Is it losing 
passion for your work, feeling stifled 
or finding an amazing opportunity you 
can't pass up?

Finding a new job might be frustrating, 
especially when you're consumed by 
your current one. Even though if you 
are not happy at that company anymore, 
you are aggressively trying to find a new 
job though you are not sure what you 
want to do next and you might enjoy 
most of the people you worked with. 
So how can you leave familiar territory 
and find work you'll really enjoy?

Below are some tips:

1- travel (especially to a foreign 
country), it will re awaken your 
creativity, that will recharge you and 
help you to face new challenges, if you 
can’t travel you might need to meet 
new people, having lunch with people 
with different viewpoints and staying in 
the present moment help you get out of 
your comfort zones and become more 
receptive to change. While a vacation 
may seem counter-intuitive, you can be 
serendipitous for providing clarity on 
what's important to you and exposing 
you to new ideas

2- to conquer the fears/challenges of 
change, the best way is to know more 
about them, try to get more idea about 
the areas which are unknown to you, 
you might need to ask those new 
people you meet (said above) about 
your unknown subjects, you can also 
study and search online on the subjects 
related to your unknown challenges or 
fears.

3- As Nike slogan says: “Just do it!” 
trying to psych yourself into doing 
something new or difficult would add 
unnecessary mental pressure, whereas 
just doing them would help to make 
them habitual. 

4- Try to write up your “ to do list- 
with goals” out of your comfort 
zone, that makes you do unusual and 
uncomfortable things out of your 
comfort zone and eventually adds to 
your capabilities.

5- Try to make changes to your daily 
patterns, try to shift your daily patterns 
out of your comfort zone, start with 
moving your watch to different wrist, or 
try to shop out of your local markets.

6- Try to act as “if I can” you will win 
half the battle if your try to say yourself: 
act as if I can, don’t be negative and 
resistant toward changes and try to be 
optimistic and of course realistic and 
reasonable.  

SIX TIPS TO KNOW WHEN IT’S TIME TO LEAVE

YOUR CURRENT JOB
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