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س��رانجام خردادی دگر فرارس��ید و در بیس��ت و چهارمین روز خرداد 92 آقای حسن روحانی 
با حدود 51% آراء حاصله، س��کان دیوان س��االری گس��ترده قوه اجرائیه ایران را بدست گرفت. 
در مجم��وع انتخاب��ات 92 برای اکثر م��ردم انتخابات مقبولی افتاد. دو م��اه بعد رئیس جمهور 
جدید چیدمان هیأت وزرا را از تونل مجلس��یان عبور داد و غیر از س��ه وزیر با پانزده وزیر و سه 

سرپرست، زمام امور را به دست گرفت و نام دولت خود را "تدبیر و امید" نهاد. 

ارزیاب��ی کابینه آقای روحانی نش��ان می دهد که نه خیلی امیدوار کننده اس��ت و نه غیر قابل 
قبول، لیکن عمده گرفتاریهای ایران اعمال تحریم های مالی و تحریم فلج کننده سیستم بانکی 
ایران و فروش نفت و محصوالت پتروشیمی و غیره است که حل این مشکالت "تدبیر" خاص 

خود را می طلبد.

ما ایرانیان دس��ت اندر کار کس��ب و تجارت و صنعت در کش��ور میزبان ام��ارات عربی متحده 
مخصوصاً دردبی س��اکن و مش��غول کسب و کار هستیم طبیعتاً نمی توانیم از آنچه که در پهنه 
اقتصاد کش��ورمان میگذرد غافل باش��یم و تحت تأثیر اقتصاد و تورم و گرانی افس��ار گسیخته و 

بازیابی ارزش پول ملی و جبران کارهای خودسرانه گذشته نباشیم.

حل مشکالت اقتصادی ایران حتماً باید همزمان و همراه با حل مشکالت سیاسی مان  باشد. اقتصاد 
و سیاس��ت نظیر دو ریل راه آهن موازی هس��تند و هریک به تنهایی نمی توانند وجود داش��ته 
باش��ند. به همین دلیل رئیس جمهور جدید ایران تمام مس��اعی خود را بدواً برای حل مش��کل 

معیشت مردم و مفاهمه با جهانیان معطوف نموده و مرتباً بدین مهم تأکید می نماید.

گزینش چهره های با س��ابقه در پهنه اقتصاد و سیاس��ت نظیر آقایان نعمت زاده، نهاوندیان و 
ظری��ف برای تصدی وزارت مهم صنعت- معدن و تجارت و ریاس��ت نهاد ریاس��ت جمهوری و 
وزارت خارجه نش��ان از عزم و اراده رئیس جمهور برای حل معماهای اقتصاد و سیاس�ت به 

دست صاحب منصبان پرتوان دارد.

حض��ور آقای نهاوندیان در رأس پارلمان بخش خصوصی )اتاق ایران( و حضور همزمان ایش��ان 
در نهاد ریاس��ت جمهوری و تماس روزانه با رئیس قوه اجرائیه، طلیعه روش��نی برای حل هرچه 
سریعتر مشکالت بخش خصوصی و استفاده از توان بسیار باالی بخش خصوصی برای مشارکت 

در بازسازی اقتصاد نیمه فلج ایران را می دهد. 

مدی��ر توانا و درد آش��نایی چون دکتر نهاوندیان ک��ه از بلندای بخش خصوصی دولت را رصد 
می نماید و هم چنین از برج دیده بانی دولت بخش خصوصی را می بیند، به ما به عنوان بخش 

خصوصی نوید "امید" می دهد.

قضاوت در این مورد را به آینده ای نه چندان نزدیک و نه چندان دور موکول می نماییم. یکسال 
بعد ببینیم آیا » کشتی نیان را سیاستی دگر آمده است   ؟؟؟

کشتی نیان را سیاستی دگر آمده است؟

پیام رییس شورا

هادی موتمنی
رییس شورا

دوس��تان عزیز، اعضاء محترم ش��ورا و هموطنان محترم
آیا
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یادداشت سردبیر

آمارهای رس��می منتش��ر شده در دو س��ه هفته اخیر 
حکایت از وضعیت نگران کننده ایست که اقتصاد ایران 

در آن قرار دارد:

1-رش��د منفی 5/8 درصدی تولی��د ناخالص داخلی در 
سال 91 نشان از به نفس نفس افتادن دستگاه تولیدی 

دارد.

2- ارز ارزان ت��ا نیمه اول س��ال 91 همراه با سیاس��ت 
افزای��ش واردات برای مقابله با تورم، حجم واردات ما را 
در س��الهای اخیر بین 5٠ تا ٦2 میلیارد دالر رس��انده، 
دس��تگاه تولیدی کشور در بسیاری از بخشها را مختل، 
موج��ب تعطیلی ی��ا زیر ظرفیت کار ک��ردن بنگاه ها و 
موجب افزایش بیکاری شده است. رسما اعالم کرده اند 

8/5 میلیون نفر جویای کار هستند.

٣-رش��د سرمایه گذاری و مآالً تشکیل ناخالص سرمایه 
ثابت در سالهای اخیر روند نزولی داشته است.

٤- در این میان طی هشت سال اخیر نقدینگی با رشد 
بی س��ابقه ای از ٦٧ )س��ال 8٤( به ٤5٠ هزار میلیارد 
تومان هم اکنون رسیده است و روند افزایش ادامه دارد.

5-تورم، از جمله به دلیل همین افزایش پول در گردش 
و کاهش همزمان تولید داخلی، به ٤٤ % در پایان سال 
گذشته رسیده است. هم اکنون آن را کارشناسان حدود 
٦٠% م��ی دانند. این تورم را ک��ه در اصطالح اقتصادی 
"تورم چهار نعل" می گویند  مانند اسب رها شده است 

که چهار نعل و بدون مهار می تازد.

٦-در نتیجه کارشناسان اقتصادی تشخیص داده اند که 
کش��ور در وضعیت" رکود تورمی" اس��ت: هم تولیدمان 
لنگ میزند و باید به داد آن رس��ید و هم سطح قیمتها 

بی وقفه افزایش می یابند و باید مهار کرد.

٧-در چنی��ن وضعیت��ی از اعالم نظره��ای دولتمردان 
میتوان نتیج��ه گرفت که مقوله را بخوبی دریافته اند و 

در پی دست و پنجه نرم کردن با آن هستند.
 درهفت��ه دولت آقای دکتر روحانی به ملت ایران اعالم 
کرده کار گروهی را تشکیل داده است که ظرف 15 روز 
تمام موانعی را که در مسیر رونق اقتصادی، اشتغال، راه 
اندازی بنگاه های کوچک و بزرگ و تحرك اقتصادی در 
بخش صنعت، کشاورزی و خدمات وجود دارد شناسایی 
کند و راهکار ارایه دهد. ایش��ان قباًل هم وعده داده بود 
که دولت طی 1٠٠ روز اقدامات ضروری و فوری در این 

زمینه ها انجام دهد.
اینها برای جامعه ایجاد امید کرده و پیرو آن توقع.

8- هر چند عموم ممکن اس��ت منتظ��ر معجزه از این 
دولت باشند، اما خواص میدانند معجزه ای در کار نیست 
و در این مقطع اعالم شده، سکان داران اقتصادی حوزه 
عم��ل و امکانات مح��دودی در اختیار دارن��د و با تمام 
حسن نیت، تخصص و تجربه ای که دارند حاشیه عمل 

زیادی برایشان در کوتاه مدت متصور نیست:

- حوزه عمل محدود دارند از آن جهت که کلید قفلهایی 
از اقتصاد کشور خارج از دسترس گروه اقتصادیست. از 
جمل��ه آنهایی که نیاز به تغیی��ر قوانین و ایجاد امنیت 
اقتصادی بیش��تر در داخل کشور دارند. قفلهای دیگری 
هستند که باز شدنشان در تعامل بهتر و بیشتر با خارج 
و برداش��ته ش��دن تحریمهاس��ت که تحقق آن سیری 
طوالنی دارد )در این خصوص به مقاله کارشناس��انه ای 
که در بخش انگلیس��ی همین شماره آمده است رجوع 

فرمایید(.

- امکانات محدود دارند از آن جهت که صندوقی خالی، 
بودج��ه ای ب��ا کس��ری و منابع ارزی مس��دود یا نیمه 
مس��دود به ارث برده اند. برافزایش س��ریع در آمدهای 
پیش رو نیز با خوشبینی زیاد نمی توانند حساب کنند. 
افزایش در آمد از محل فروش نفت مس��تلزم بازگش��ت 
مش��تری های قدیم و آس��ان ش��دن دسترس��ی به ارز 
حاصل از فروش آنس��ت که موکول به انعطاف سیاست 
خارجی اس��ت. آنچه که اکن��ون بطور محدود در خارج 
می فروش��یم به زحمت پولش دریافت میشود و کفاف 
مخ��ارج را نمی کند. روی مناب��ع درآمدی مالیاتی هم 
با توجه به وضعیت بحرانی بنگاه ها نمی توان حس��اب 
عم��ده ای ب��از کرد. در آمد ناش��ی از وص��ول حقوق و 
ع��وارض گمرکی نیز بخاطر کاه��ش روز افزون واردات 

سیری نزولی دارد.
 

در این ش��رایط باید چش��م به اقدامات ضربتی دوخت. 
مانند آنهایی که برای افزایش عرضه اتخاذ ش��ده است: 
دادن سوبس��ید ارزی 122٦ تومان��ی بطور موقت برای 
واردات دسته محدودی از کاالهای اساسی، تسهیل در 
ترخیص کاالهایی که در گمرك مانده اند. یا دس��ته ای 

دیگر که در راهند و مورد انتظار.

روشن کردن وضیت نرخ سود بانکی و تسهیالت، موضع 
گیری در قبال سیاست ارزی، سیاست تعرفه ای گمرکی، 
موضع گیری در قبال شفافیت قیمتها، اقدامهای عاجل 
برای اتمام پروژه ه��ای اولویت دار و صد البته مقررات 
زدای��ی deregulation در تمام زمینه های دس��ت و 
پاگی��ر برای بهب��ود فضای کس��ب و کار و برای جامعه 
اقتصادی داخل و خارج کشور، مهم جهت حرکت دولت 
اس��ت تا بتواند خود را نسبت به آن تعریف کند. انتظار 
این اس��ت که حرکتها در راس��تای مطل��وب و به ویژه 
نقش دادن و تخصیص منابع بیشتر به بخش خصوصی 
باش��د. بخش��ی که بیش از 1/2 میلیون بنگاه آن ٤/98 
درصدش��ان کمتر از 1٠ نفر و 99/8 درصدشان کمتر از 
5٠ نفر کارکن دارند، عمده اش��تغال و تولید کش��ور را 
در دس��ت دارند، قس��مت مهمی از در آمدهای مالیاتی 
دول��ت را تامین میکنند و ٦% صادرات صنعتی ایران را 

به عهده دارند.

این کارفرمایان کوچک و بزرگ امیدهای معقول دارند، 
صب��ر را مدت هاس��ت آویزه گوش ک��رده اند و منتظر 
معج��زه ای در صد روز نیس��تند. برایش��ان مهم دیدن 
نش��انه هایی است که بگوید دولت در جهت درست در 

حال حرکت است. 

اسفندیار رشیدزاده
 سردبیر

چالش های پیش 
رو و امیدهای 

معقول
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شورا

روز جهانی انساندوس��تی زمانی ب��رای ارج نهادن به 
کس��انی اس��ت که برای کمک به دیگران با خطر و 
ش��رایط دشوار روبرو میشوند. این روز توسط مجمع 
عمومی س��ازمان ملل متحد برای یادآوری س��الگرد 
بمب گذاری سال 2٠٠٣ در مقابل دفتر سازمان ملل 

متحددر بغداد نامگذاری شد.

با فرا رس��یدن 19 اوت 2٠1٣، ده سال از زمان این 
حادثه تأس��ف بار که در آن جان 22 تن گرفته شد 
میگذرد. امس��ال نیز جامعه بین المللی یاد کس��انی 
را ک��ه در آن حادثه ج��ان باختند و همینطور ده ها 
مددکار که از آنزمان تا کنون در این راه کشته شدند 

را گرامی داشت. 

روز جهان��ی انساندوس��تی همچنین فرصتی اس��ت 
تا روحی��ه ای را که کار انساندوس��تانه را در اطراف 
جهان ترغیب میکند پاس بداریم. امس��ال، سازمان 
ملل متحد و شرکای انساندوستانه آن جنبشی نوین 
و فراگیر ایجاد نم��وده اند که آنرا "جهان نیازمند ... 
بیش��تر اس��ت" نام نهاده اند. این اولین طرح از این 
دست اس��ت که عمال با اس��تفاده از فضای مجازی 

اینترنت و ش��بکه های اجتماعی، کلمه را تبدیل به 
کم��ک مینماید. هر کلمه که از انس��انهای عالقمند 
در سراسر جهان پیش��نهاد شود، 1 دالر به صندوق 
حمایت از کمکهای بشردوستانه واریز میشود. برای 
مش��ارکت در این امر و کس��ب اطالعات بیش��تر در 
خص��وص ای��ن جنبش، م��ی توانید به وب س��ایت 
www.worldhumanitarianday.org مراجعه 

نمایید.

در پیام آق��ای بان کی مون، دبیرکل س��ازمان ملل 
متحد، به مناس��بت روز جهانی انساندوس��تی آمده 
اس��ت: "هرس��ال، روز جهان��ی انساندوس��تی را در 
نوزده��م اوت به احت��رام مددکارانی گرامی میداریم 
که جان خود را در راه انجام وظیفه از دست داده اند. ما 
فداکاری آنان را قدر دانسته و تعهد خود را نسبت به 
تالشی تجدید مینماییم که ایشان هرروز در سراسر 
جه��ان برای نجات جان انس��انها، غالبا در ش��رایط 
و محله��ای خطرناک��ی انجام میدهن��د که هرکس 

نمیتواند و یا نمیخواهد به آنجا برود...
 امس��ال، جنبش روز جهانی انساندوس��تی از مردم 
میخواهد به یک س��ؤال پاس��خ دهن��د: فکر میکنید 

جهان به چه چیزی بیش��تر نیاز دارد؟ ... پاسخ من، 
»کاِر گروهی« اس��ت. در زمان چالش های جهانی، 
م��ردم و کش��ورها نیاز به همکاری ب��ا یکدیگر برای 
انگیزه مشترك در راس��تای صلح، عدالت، منزلت و 
توس��عه دارند. این روح انساندوستی است. این حکم 

انساندوستی سازمان ملل متحد است."

همچنی��ن خان��م والری ایم��وس، مع��اون دبیرکل 
س��ازمان ملل متح��د در امور انساندوس��تانه نیز در 
پیامی بمناسبت این روز میگویند: " ... جنبش سال 
گذش��ته یک میلیون نفر را در چهارگوشه جهان به 
خود جذب کرد. جنبش امسال ما به حامیان بیشتری 
نی��از دارد. ما از ش��رکتها، حامیان، یاری کنندگان و 
عموم مردم میخواهیم ک��ه به ما کلمه ای را بدهند 
که فکر میکنند جهان بیشتر بدان نیازمند است. این 
کلمه میتواند هرچیزی باشد: کار تیمی، پایداری و یا 

حتی خنده! کلمه من »انسانیت« است..."

امسال، روز جهانی انساندوستی در دفتر سازمان ملل 
در تهران با حضور نماینده مقیم، آقای َگری لوییس و 
با سخنرانی افتتاحیه آقای حمید نظری، مشاور ملی 

گرامیداشت روز جهانی انساندوستی در 
مقر سازمان ملل – تهران

دوشنبه 28 مرداد 1392

الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه
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ماه مبارك رمضان و مهمانی افطار ش��ورای بازرگانی ایرانیان دبی، علی رغم تقارن با تعطیالت تابس��تان، 
بهانه ایست ارزشمند تا اعضاء و مهمانان عالیقدر شورا گرد هم آیند، دیدارها تازه شود و مسایل اقتصادی 

روز مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

امس��ال نیز، مراس��م افطاری ش��ورای بازرگانی ایرانیان- دبی روز دوش��نبه 15 جوالی 2٠1٣ مقارن با ٦ 
رمضان 1٤٣٤ و 2٤ تیر 1٣92 در باش��گاه ایرانیان دبی و با حضور بیش از هش��تاد نفر از اعضاء روزه دار 
برگزار ش��د. در این مراس��م که با پایان خدمت جناب آقای فراهت، رایزن اقتصادی کنس��ولگری ایران در 
دبی همزمان بود، از ایش��ان برای همکاری بی دریغش��ان با بازرگانان ایرانی مقیم دبی قدردانی شد و لوح 

گرامیداشتی به رسم یادبود تقدیم ایشان گردید.

بالیای طبیعی در دفتر هماهنگی فعالیتهای 
بشردوستانه سازمان ملل )OCHA(، برگزار 
ش��د. آقای نظ��ری ضمن خوش��امدگویی به 
حاضران, یاد آقای رضا حسینی، عضو ایرانی 
دفتر س��ازمان ملل در بغداد را که در انفجار 
سال 2٠٠٣ قربانی شدند، گرامی داشتند. در 
آغاز جلسه، حاضران با یک دقیقه سکوت به 
یاد همه قربانیان و امدادگران س��ازمان ملل 

احترام گذاشتند.

در این جلس��ه که با حضور گس��ترده ارباب 
رسانه و نمایندگان سازمانهای داوطلب برگزار 
شد، آقای گری لوییس نیز سخنرانی داشتند. 
ایشان خدمات ارزش��مند همه کسانی را که 
در خدمت انسانها هس��تند، حتی مستقل از 
خدمت زی��ر پرچم آبی رنگ س��ازمان ملل، 
ارج نهادند. وی از ش��رکای س��ازمان ملل در 
امور انساندوس��تانه در ایران مانند س��ازمان 
مدیریت بحران، جمعیت هالل احمر، کمیته 
امداد امام خمینی، وزارت امور خارجه و تمام 
س��ازمانهای همکار در کارهای طاقت فرسای 

بشردوستانه قدردانی کرد.

در این جلس��ه، ضمن پخ��ش ویدئویی پیام 
آق��ای بان ک��ی م��ون و معاون ایش��ان، که 
مختص��ری از آن ذکر ش��د، ویدئوی کوتاهی 
که ب��رای جنبش "جهان نیازمند ... بیش��تر 

است" تهیه شده است، نمایش داده شد.
در ادام��ه جلس��ه، آق��ای محمد حس��ینی، 
مدیرکل ام��ور بین الملل س��ازمان مدیریت 
بح��ران وزارت کشورس��خنانی ای��راد نموند.  
آقای س��عید متانی، معاون س��ازمان امداد و 
نج��ات هالل احمر پیام آق��ای دکتر محمود 
مظفر، ریاس��ت س��ازمان را قرائ��ت نمودند. 
همچنی��ن آق��ای داود کریم��ی، رییس امور 
اجتماع��ی بین الملل وزارت ام��ور خارجه با 
ایراد سخنرانی از تالش��های سازمان ملل در 
ارائه خدمات بشردوس��تانه در ای��ران تقدیر 

نمودند.  
از ش��ورای بازرگان��ی ایرانی��ان دب��ی، خانم 
اله��ام ارجمندی نیز بعن��وان نماینده بخش 
خصوص��ی در  برنام��ه ری��زی و حمایت از 
تالش��های انساندوس��تانه، مهمان ویژه این 
اجالس بودند. ریاست گروه مدیریت بحران 
 )Disaster Management Team(
آقای حمید نظری، پیش��نهاد کردند که شورا 
نی��ز به عن��وان یک عض��و خارج از س��ازمان 
ملل، به عضویت این گروه که در س��طح ملی 
فعالیتهای گس��ترده ای دارد درآید. همچنین 
در حاش��یه اجالس، برخی از سایر فعالیتهای 
انساندوستانه مانند برنامه جهانی غذا و برنامه 
های آن در ایران معرفی شد که در فرصتهای 
دیگر به اطالع مخاطبین گرامی ش��ورا خواهد 

رسید.

مراسم افطاری 
شورای بازرگانی ایرانیان دبی
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نشست مشترک شوراهای بازرگانی در دبی
به میزبانی شوراهای بازرگانی آمریکا و هلند

تاریخ: یکشنبه 22 سپتامبر 2٠1٣ 
ساعت: 18:٣٠ تا ٠٠:21 

 JW Marriot Marquis  محل: هتل
ورودی برای اعضای شورای بازرگانی ایرانیان- دبی، رایگان و  برای غیر اعضا5٠ 

درهم می باشد.
پارکینگ: رایگان

ثب�ت نام: حداکثر تا تاریخ 19 س��پتامبر 2٠1٣ با ارس�ال ایمیل به پس�ت 
الکترونیکی:

 ibc@emirates.net.ae
و یا تماس با تلفن: 922٠ ٣٣5 ٤ 9٧1+

ضمناً  جوایزی از قبیل  Skywards Miles و یک تور تفریحی توسط شرکت 
Emirates Holidays با قرعه کشی به شرکت کنندگان تقدیم خواهد شد.

ششمین گردهمایی بازرگانان کل آفریقا
)AAIF( انجمن سرمایه گذاری کل آفریقا

با حضور وزیرهای بازرگانی آفریقا 

تاریخ: دوشنبه 28 اکتبر2٠1٣
مکان: هتل برج العرب

ب��رای اطالعات بیش��تر با خانم Esther Mbugua با ش��ماره های زیر تماس 
بگیرید.

تلفن: 851 ٠ ٣8٦ ٠٤
فاکس: 852 ٠ ٣8٦ ٠٤ 
موبایل: ٣٣٠1 158 ٠5٠ 

برگزاری نخستین میز صادرات به عراق در منطقه آزاد اروند

نخستین میز صادرات عراق به منظور بررسی مانع ها و مشکل های صادرکنندگان 
و ارائه راهکارهایی جهت حل مشکل های صادرات به این کشور با حضور جمعی 
از مس��ئول های اقتصادی عراق، نمایندگان دستگاههای دولتی، رایزن بازرگانی 
ایران در عراق و صادرکنندگان به آن کشور در منطقه اروند، 28 مردادماه جاری 

برگزار شد.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: میز عراق در راستای 

توس��عه صادرات غیرنفتی، ش��ناخت وضعیت اقتصادی، تجارت خارجی، ترکیب 
کااله��ای صادره به عراق، معرف��ی توانمندی های صادرات��ی منطقه آزاد اروند، 
بررس��ی مانع های فرآوری صادرکنندگان و نیز توس��عه تجارت با این کشور برپا 

شده است.

مهدی نیک پی مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد اروند، رقم صادرات منطقه آزاد 
اروند به عراق را در چهار ماهه نخس��ت س��ال جاری، 1٧٦ میلیون دالر دانسته 
و افزوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته به میزان 1٠2 میلیون دالر، 

معادل٧٣ درصد رشد داشته است.

وی، محص��ول های صادرات��ی منطقه آزاد اروند به عراق را مواد ش��وینده، مواد 
غذایی، مصالح ساختمانی عنوان کرد.

ایش��ان تصریح کرده است که عراق یکی از بهترین کشورها جهت صادرات است 
چرا که صادرکنندگان ما ش��ناخت خوبی از ذائقه و فرهنگ ش��هروندان عراقی 
دارند و در صورت از دس��ت دادن این بازار، فرصتهایی جبران ناپذیری از تجار و 

صنعتگران کشورمان سلب خواهد شد.

نی��ک پ��ی، هدف از برپای��ی این میز را آمادگ��ی صادرکنن��دگان، صنعتگران و 
بازرگانان منطقه جهت حضور در نمایش��گاه های بین المللی بازرگانی عراق که 

طی سال جاری در بغداد و بصره برگزار می شود، عنوان کرد.

وی تاکی��د کرد: همس��ویی با تحول های بازار گس��ترده و متنوع عراق، افزایش 
کیفیت و کسب اطالعات حقوقی و تجاری جهت حفظ و گسترش سهم بازار در 

این کشور الزامی به نظر می رسد.
ای��ن میزگرد با حض��ور جمعی از مس��ئول ه��ای اقتصادی ع��راق، نمایندگان 
دس��تگاههای دولتی، رایزن بازرگانی ایران در کش��ور ع��راق و صادرکنندگان و 
تاجره��ا و بازرگان در راس��تای توس��عه ص��ادرات غیرنفتی، ش��ناخت وضعیت 
اقتصادی، تجارت خارجی، ترکیب کاالهای صادره به عراق، معرفی پتانس��یلهای 
صادراتی منطقه آزاد اروند و بررس��ی مانع های فرآوری صادرکنندگان و تعمیق 

و توسعه تجارت با این کشور برپا شد.

ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مواد غذایی، فرآوری و بسته 
بندی مواد غذایی اربیل – عراق

برگزارکننده: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران.
Iran International Exhibitions Co

زم�ان برگ�زاری: 21-18 نوامب��ر 2٠1٣ براب��ر ب��ا 2٧ -٣٠ آب��ان 1٣92

شورا

NEWSاخبار نمایشگاهی
EXHIBITION
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 ش��یرکو بیکس از شاعران برجسته کردستان عراق 
در س��ال 1٣19 در شهر س��لیمانیه به دنیا آمد. در 
سال 19٦8 نخس��تین مجموعه شعر خود را به نام 

مهتاب شعر به چاپ رسانید.

او جزو شاعران نس��ل دوم کردستان عراق و از هم 
نسالن عبداهلل پهش��یو، لطیف هلمت و رفیق صابر 

است.

ش��یرکو بیکس پر کار و خس��تگی ناپذیر بیشتر به 
مفه��وم ادبی جهانی در اذهان اهل فن جای گرفته 
اس��ت و با آنکه در نقد، داستان و ترجمه توانایی در 
خور و شایسته بود، اما کار شعر، سرنوشت محوری 

قلم او را رقم میزد.

ماموستا شیرکو بیکس سالها از راه ادبیات و سرودن 
شعر به مبارزه علیه رژیم  صدام حسین پرداخت.

سختکوشی و پیگیری این شاعر جهانی در سیطره 
فرهنگ، ادبیات و شعر کردی به او شخصیتی غول 
آس��ا و عاصی بخش��یده است. ش��اعر چیره دست 
فارس زبان س��یدعلی صالحی س��الها پیش شیرکو 

بیکس را امپراتور شعر دنیا نامیده است.

آثار شیرکو غنی و بسیارند، در سال 19٦8 میالدی 
نخستین مجموعه شعر وی با عنوان »درخشندگی 
ش��عر« منتشر شد و صاحب آثاری چون آئینه های 
کوچک، بامداد، من عطشم را با آتش فرو مینشانم، 
کاوه آهنگر، س��پیده دم، پیرمرد و دریا، دو س��رود 
کوه��ی، رودخانه ها، عقاب، کجاوه گریه ها، صلیب 
و مار و روزشمار شاعر و مجموعه مقاالت، ترجمه ها 

و غیره است.
شیرکو بیکس در سال 88-198٧ میالدی از دست 
»انگوار کارلس��ن« نخست وزیر سوئد جایزه جهانی 
»توخولس��کی« مدال افتخ��ار در ادبیات را دریافت 
ک��رد و همچنی��ن در فلورانس ایتالی��ا، بزرگترین 

انجمن مدنی به او لقب »همشهری« داده است.

به گزارش فارس،اشعار ش��یرکو تاکنون به زبانهای 
آلمانی، فرانس��ه، ایتالیایی، سوئدی، نروژی، عربی، 
فارسی و غیره ترجمه شده است و بعضی از اشعار او 
انتخاب شده و در کتابهای درسی چند کشور برای 

تدریس گنجانده شده است.

متن وصیت نامه شیرکو بیکس:
راس��تش را بخواهید من نمیخواهم در هیچکدام از 
تپه ها و گورس��تان های مشهور این شهر به خاك 
سپرده شوم. اول به خاطر اینکه جای خالی نمانده 
و دوم برای اینکه من اصوال اینگونه جاهای شلوغ را 
دوست ندارم من میخواهم  اگر شهرداری شهرمان 
اجازه دهد من را در جوار تندیس ش��هدای 19٦٣ 
س��لیمانی به خاك بسپارند. فضای آنجا لذت بخش 

تر است و من نفسم نمی گیرد! 

من دوست دارم پس از مرگم هم همراه و همدم با 
مردم شهرم و صدای موسیقی و رقص و زیباییهای 

این پارك باشم.

میخواهم کتابخانه و دیوانهای اش��عار و عکس هایم 
را در ی��ک کاف��ه تریا و باغچ��ه ای کوچک نزدیک 
م��زارم بگذاری��د تا پاتوقی ش��ود برای ش��اعران و 
نویس��ندگان و دختران و پسران عاشق و همه آنها 

مهمان من باشند.
من دوس��ت دارم از االن مانند ی��ک رویا تمام این 

صحنه ها را در این پارك ببینم.

من می خواهم همزمان با صدای دلنواز ساز و آواز و 
مقام علی مردان و سرود " خدایا وطن را آباد کن"

در پرچم کردس��تان کفن ش��ده و به خاك سپرده 
شوم

م��ن میخواهم در مراس��م خاکس��پاری و تعذیه ام 
موسیقی نواخته شود و تابلوی هنرمندان شهرم بر 

روی مزارم گذاشته شود .
من میخواهم پس از مرگم جایزه ای ادبی ساالنه ای 

به نام "بیکس" به زیباترین دیوان شعر داده شود و 
هزینه آن از آنچه به ارث می گذارم پرداخت شود.

 
اینک نمونه ای از اشعار شیرکو با ترجمه سید علی 

صالحی:

متن کردی شعر
ل��ه ژی��ر زه وی ته نگه نه فس��ی ئ��ه م روحه کون 

کونه دا
سه عاته کانی غه ریبیم

واگونی له یه ك به ستراون
هه مو روژی ئه رون و دین،دین و ئه رون

له ویستگه ی چاوه روانی دا
له ویستگه ی مال ئا وایی دا

درگای نه سروتیان بی وچان:
ئه مکه نه وه و پیوه م ئه ده ن

پیوه م ئه ده ن،ئه مکه نه وه
یه ك ئازارم دا ببه زی

سه د ئازارم سه ر ئه که ون
چ تونیلیکی دریژه ئه م غوربه ته،بو کویم ئه بات؟

وا چراوگی ئه م چاوانه کوتوته پرته پرت و
به الم ئه و هه رئه م بات..ئه م بات ...ئه م بات......

ترجمه فارسی
در زیر زمین خفه کننده این روح پاره پاره ام

ساعات غربتم واگنهای به هم پیوسته اند
می روند و می آیند،می آیند و می روند

هر روز در ایستگاه انتظار در ایستگاه بدرود
درهایشان از پی هم باز و بسته می شوند

یک غمم پیاده می شود
صد غمم سوار

چه تونل بی انتهایی است غربت !
به کجایم می برد؟

دیگر چراغ چشمانم به سو سو افتاده است
با این حال او می بردم.... می بردم....می بردم

از میان ما رفت
شیرکو بیکس

اجتماعی



www.ibc.aeibc@emirates.net.ae 10

13
92

ور 
ری

شه
م، 

سو
ره 

شما
م، 

ده
نز

 پا
ال

س
15

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
3  

     
Se

pt
em

be
r   

    2
01

3

اجتماعی

نقش دولت در برهم زدن نظم 
اجتماعی

بیرونی  فشارهای  هنگامی که 
و دس��ت اندازی ه��ای دولت ها، 
رون��د طبیعی اقتص��اد و فرهنگ 
زنن��د،  م��ی  بره��م  را  جامع��ه 
ساختارهای اجتماعی و به دنبال 
آن اخ��الق اجتماع��ی دگرگون  
می ش��ود. گروه های اجتماعی را 
نمی توان خلق کرد بلکه بایستی 
در فرآیند طبیعی جامعه به وجود 
آین��د و رش��د کنن��د و دولت ها 
کمینه کاری که می توانند بکنند 
آن اس��ت که در این مسیر سدی 
نس��ازند و یا باعث کندی حرکت 

این گروه ها نشوند. 
دکت��ر محم��ود س��ریع القلم 
اس��تاد علوم سیاس��ی دانش��گاه 
ش��هید بهش��تی در مصاحبه ای 
با عنوان نقدی بر س��بک زندگی 
ایرانی، ضمن بررسی ناهنجاری های 
رفت��اری م��ا ایرانی ها و مقایس��ه 
آن با س��ایر کش��ورها، آسیب ها 
را جابجای��ی رانت��ی طبق��ه های 
اجتماعی می دان��د، او می گوید:  
بر خالف کش��ورهاي صنعتي و یا 
ملتهایي چون ترکی��ه و مالزي و 
ی��ا حتي ملتهاي منطقه حاش��یه 
خلیج فارس که بسیار مدني شده اند، 
ما در جامعه اي زندگي مي کنیم 
که آنهای��ي که بر اس��اس رانت، 
ارتباطات و تلفن صاحب امکانات 
و پول ش��ده اند از مدنیت بسیار 
اصطالحاً  برخوردارند.  پایینت��ري 
در فرهنگ ما ب��ه این افراد "تازه 
گفته  ب��ه دوران رس��یده ه��ا" 
مي ش��ود. این پدیده نشان از "به 
هم ریختگ��ي طبقاتي" در جامعه 
ماست. در سالهاي گذشته شاهد 
هستیم که یک دفعه در جامعه ما 
طبق��ه اي به وجود آمد که عمدتاً 
از طری��ق ران��ت صاح��ب ثروت 

شدند.
 البته این یک پشتوانه علمي 
هم دارد. هر فردي در هر س��مت 
و جایگاه��ي که قرار دارد اگر یک 
دفع��ه حالت جهش��ي پی��دا کند 
حتماً نوعي نارسایي رفتاري در او 
پدیدار میشود. براي نمونه آیا مي 
توانیم تص��ور کنیم که یک طلبه 
15 س��اله مرج��ع تقلید بش��ود؟ 
چرا در دانش��گاه عنوان مي شود 
که حداقل باید 2٠ س��ال بگذرد 
تا فردي اس��تاد تمام بشود مي شد 

به همه در همان س��ال اول استاد 
تمامي اعطا کرد! اخذ این عناوین 
و درجات مرحله به مرحله اس��ت. 
آیا مي ش��ود پزش��کي را که یک 
س��ال طبابت ک��رده با پزش��کي 
که 2٠ س��ال طباب��ت کرده یکي 
دانس��ت؟! آی��ا مي توانی��م تصور 
کنیم که فردي که در س��ه سال 
گذش��ته با حقوق ماهیانه معادل 
یک میلیون تومان زندگي مي کرده 
حال گردش مالي او در یک سال 
براي نمون��ه ٦٠٠ میلیارد تومان 
اس��ت. از ای��ن تع��داد در جامعه 
بسیار داریم. براي رسیدن به این 
درج��ات و مقام��ات باید زحمت 

کشید.

وی در جای دیگری از مصاحبه 
می گوید: دوس��تان بس��یاري در 
بخ��ش خصوص��ي دارم که حاضر 
نشده اند پروژه هاي بزرگي را قبول 
کنند چون نخواس��ته اند رشوه و 
کمیسیون پرداخت کنند. اینگونه 
افراد ب��راي خود احترام قایل اند و 
نس��بها، خسروشاهي  عالي  مانند 
ه��ا، خیام��ي ه��ا و ایروان��ي ها، 
ب��راي کش��ور، جامعه و ش��خص 
البته  اند.  خودش��ان احترام قایل 
این گونه افراد از اصالت خانوادگي 
برخوردارند و تازه به دوران رسیده 
نیستند. وقتي کسي در فقر مطلق 
بزرگ ش��ده و هم اکنون صاحب 
منص��ب ش��ده، عموماً ای��ن گونه 
افراد دیگر کس��ي را بنده نیستند 
و از فرصت به دس��ت آمده نهایت 
اس��تفاده نامش��روع را میکنن��د. 
کشور، جامعه، دین و اخالق براي 
آنها در عمل تعطیل است و صرفاً 

تزئینات سخنراني است. 
جامع��ه ای که س��اختارهای 
اقتصادی اش بر پایه رانت ش��کل 
بگی��رد، چاپلوس��ی را ب��ه عنوان 
یک اخالق اجتماع��ی می پذیرد 
و فرزندان��ش را با این رویه تربیت 
می کند بنابراین نبایس��تی توقع 
داشته باشیم که مبانی اخالقی در 

این جامعه محترم شمرده شود.

ریشه های تاریخی دگرگونی های 
اخال قی

ش��اید برخ��ی ریش��ه ه��ای 
تاریخ��ی رش��د ای��ن دگرگون��ی 
اخالق��ی را بتوان در ب��ی لیاقتی 
و فس��اد دربار قاجاریه جس��تجو 
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3 کرد. ضعف دول��ت مرکزی باعث 
شد که دولت بدون توجه به بازار 
کس��ب و کار و مناف��ع ملی، برای 
کس��ب درآمد به امتی��از دادن به 
کش��ورهای خارج��ی روی آورد و 
کش��ورهای قدرتمند برای توسعه 
بازار خود، ساختار اقتصادی ایران 

را به نابودی کشاندند.

دگرگون�ی های اقتص�ادی در 
عصر قاجار

احم��د کش��اورز در مقاله ای 
به ن��ام  " تحوالت ق��رن نوزدهم 
و تش��کیل مجل��س وکالی تجار 

ایران" می نویسد:
افزایش حجم تجارت خارجی و 
فعالیت کمپانی ها و سرمایه داران 
غربی در ایران، عالوه بر تغییراتی 
ک��ه در می��زان و ن��وع کاالهای 
مبادالت��ی ایج��اد ک��رد، موجب 
تغیی��ر و تحوالتی نی��ز در طبقه 
تاجر ش��د. اگرچه ای��ران با اغلب 
داش��ت،  تجاری  مناس��بات  دول 
تجارت خارجی بیشتر در انحصار 
دو کش��ور روس��یه و انگلس��تان 
قرارگرف��ت در واقع از کل تجارت 
ای��ران ٧8 درص��د آن ب��ا این دو 
کش��ور بود. از آثار و نتایج رش��د 
س��ریع بازرگانی خارج��ی، رونق 
کااله��ای فرنگی و عالق��ه مردم 
کش��ور به مصرف این کاالها بود.
بیش��تر مغازه ها کاالهای خارجی 
م��ی فروختند و از تعداد بس��یار 
نس��اجان داخلی، جز اندکی باقی 
نمانده بود. همین امر باعث ش��د 
صنف بزاز در جنبش مش��روطیت 
به طور ج��دی فعالی��ت کند. در 
فاصله سال های 18٠٠ تا 19٠٠ 
میالدی ارزش پول ایران به اندازه 

٤1٠ درصد کاهش پیدا کرد.

در این دوره  انحصار خارجیان 
به بازار کس��ب و کار، تنها نگرانی 
بازرگان��ان نب��ود. بلک��ه از ه��م 
پاش��یدگی امور اداره کشور نیز بر 
این نگرانی ها می افزود، کش��اورز 
در بخش دیگ��ری از مقاله آورده 
اس��ت که: اواخر دوره قاجار، تجار 
با موانع بس��یاری روبرو بودند. در 
رآس این مش��کالت بی قانونی و 
نا امنی قرار داشت. نبود نهادهای 
الزم برای رش��د تجاری مس��تقل 
و اعط��ای امتی��ازات انحصاری به 
خارجیان، عرصه را برای فعالیت های 

تج��اری تن��گ م��ی کرد فس��اد 
حکومت��ی و ش��یوع بیماری های 
گسترده مانند وبا، همچنین نبود 
هرگون��ه تحول و نو آوری از دیگر 

موانع گسترش فعالیت آنها بود.

تجار ب��رای ادامه فعالیت خود 
یافتند کش��اورز  باید راه��ی می 
ادامه می دهد: همین مش��کالت 
آنها را به س��وی فعالیت به عنوان 
نمایندگی ش��رکت های خارجی 
س��وق داد. ناامن��ی گس��ترده در 
داخل ع��ده ای از تجار را ترغیب 
ک��رد که ب��ه کش��ورهای مجاور 

مهاجرت کنند.

چنانچه در این مقاله پژوهشی 
آم��ده اس��ت، تجار در  راس��تای 
برق��راری نظ��م و امنیت، و حفظ 
اس��تقالل و آبادان��ی کش��ور، به 
حمای��ت از نیروهای سیاس��ی بر 
می خاستند و از کارهای زیربنایی 
مانند تأسیس بانک ملی و ساخت 
راه آهن سراسری حمایت می کردند 
اما نزدیکی به سیاس��ت م��داران از 
قدرت نمایندگی شان در حفاظت 
از منافع تج��اری خود، با افزایش 
ق��درت حکومت مرک��زی کاهش 
می یافت.و همچنان از گس��ترش 
استبداد با تمرکز قدرت در دست 

یک نفر رنج می بردند.

نخستین چاره اندیشی تجار
تجار دست روی دست نگذاشتند 
و در براب��ر دس��ت ان��دازی ه��ای 
حکومت مرکزی سر تسلیم فرود 
نیاوردند و برای نخس��تین بار در 
س��ال 12٦٣ خورشیدی ) 1٣٠1 
هجری قمری(  حاج امین الضرب، 
که کانال ارتباط تجار برای انتقال 
نارضایتی ایش��ان به شاه به شمار 
م��ی آم��د، ب��ه ناصرالدین ش��اه 
پیش��نهاد داد که مجلس وکالی 
تجار با دس��تور شاه تشکیل شود. 
کشاورز می نویس��د: این مجلس 
اولین تش��کیالتی بود که قبل از 
مش��روطه تقاضاهای سیاسی یک 
گروه مهم اقتصادی را، که اعضای 
آن از بین خودشان انتخاب شده 

بودند، نمایندگی می کرد.   
ای��ن مجل��س هم ام��ا جلوی 
دس��ت اندازی دولت ب��ه حقوق 
و  نگرف��ت  را  تج��ار  و  بازاری��ان 
موجب شد  اس��تبداد  گس��ترش 
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دولت خود به عنوان عامل تجاوز به حقوق و مالکیت 3
خصوصی دست تجار را ببندد.

نتیجه ادامه دست اندازی های دولت 
شاید اگر شاه به مجلس وکالی تجار اهمیت می داد 
و از مش��ورت آن��ان در اصالح امور کش��ور بهره 
می جس��ت، تاریخ به گون��ه ای دیگر رقم می خورد 
و اصالح امور کش��ور از مسیری که سازگاری بیشتر 
با ویژگی های فرهنگی مردم ایران برخوردار باش��د، 
پیگیری می ش��د، اما اینگونه نشد. شاید شاه گمان 
می کرد اگر به مش��ورت ب��ا گروه های مرجع تن در 
دهد بایس��تی بخش��ی از قدرت خود را واگذار کند . 
اما اگر چنین می ش��د، کش��وری پیشرفته، مردمی 
آس��وده و حکومتی پایدار را پیش روی می داش��ت. 
اما س��رانجام کار به جایی رس��ید که کشوری عقب 
مانده با مردمی خشمگین به جای ماند که نه شاه را 
تحمل کردند و ن��ه ادامه حکومت قاجار را برتافتند. 
)ناصرالدین ش��اه در اردیبهشت 12٧5 توسط میرزا 
رضا کرمانی کشته شد و ٣٠ سال پس از آن حکومت 

سلسله قاجار برچیده شد(.

متین غفاریان در مقاله ای به نام تجار مش��روطه 
خ��واه به روند اعتراض ها و راهکارهای پیش��نهادی 
تجار که سرانجام به حمایت آنان از مشروطه رسید، 
می پردازد و نشان می دهد که چگونه نادیده گرفتن 
جایگاه و خواس��ت بازرگانان و صاحبان کار توس��ط 
حکومت، آنان را ناچار به حمایت از مش��روطه  کرد.
ای��ن در حالیس��ت که بس��یاری از تجار، از  س��از و 
کار مش��روطه شناختی نداش��تند و هیچگاه در باره 
س��ازگاری این راهکار با ویژگی فرهنگی مردم ایران 

نیندیشیده بودند.

غفاری��ان در آغاز مقاله خود چنین آورده اس��ت: 
زمینه های اعتراضات تجار و پیوستن آنها به زمینه سازان 
مشروطیت، از هجوم به سرمایه های آنان فراهم شد. 
چه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن  بیستم، آشفتگی 
و عدم امنیت اجتماعی موجب دو تهاجم مختلف به 
س��رمایه و اموال تجار شد: اول از سوی حکام ایاالت 
و وابس��تگان دربار و دوم از سوی راهزنان و نیروهای 
ایلیات��ی که به دالیل مختلف ب��ه غارت کاروان ها و 
اموال تجار می پرداختند. هر دو این تهاجم ها تجار 
را بر آن داش��ت تا مطالبه یک حکومت مرکزی قوی 

داشته باشند.

در این زمان تجار به دلیل مس��افرت و ارتباطات 
گس��ترده با جهان خارج، عقب ماندگی جامعه خود 
را بیش��تر احس��اس می کردند. آن ه��ا نقش مهمی 
در تروی��ج عقاید جدید و اصالح طلبانه داش��تند از 
جمله پیش��نهاد پاکسازی شهرها، انجام امور خیریه، 
تأس��یس مدارس، ت��الش برای فرهن��گ عمومی و 
کمک ب��ه دولت. همی��ن عملکرد موجب می ش��د 
نفوذ این قش��ر در جامعه و سیاس��ت بیش��تر شود. 
آنها فعالیت های فرهنگی گس��ترده از جمله کمک 
به انتش��ار روزنامه داشتند؛ از جمله روزنامه مظفری 

بوشهر، صور اس��رافیل و روزنامه های 
چهره نما، ثری��ا و پرورش که در مصر 
منتش��ر می ش��دند و از روزنامه های 

طرفدار اصالح طلبان بودند. 

نقش بخ�ش خصوص�ی در واقعه 
رژی و مشروطه

خودس��ری حکومت و بی توجهی 
ب��ه خواس��ت گ��روه ه��ای مرج��ع، 
س��اختارهای اقتصادی و اجتماعی را 
ب��ه نابودی می کش��اند و نارضایتی با 
سرعت افزایش می یافت، روشنفکران، 
هنرمندان، روحانیان و تجار روزبروز به 
هم نزدیکتر می ش��دند و زمینه برای 

یک قیام عمومی فراهم می شد. 

غفاریان م��ی نویس��د: واقعه رژی 
)مخالفت با واگ��ذاری انحصار تجارت  
تنباکو به رژی( ه��م مهمترین زمینه 
س��از مش��روطیت بود و هم مهمترین 
واقعه سیاس��ی ب��رای نزدی��ک کردن 

اقشار مختلف مردم به هم. 

تج��ار بی��ش از هر طبق��ه دیگر از 
واگذاری امتیاز انحصاری تنباکو مورد 
آسیب قرار گرفتند. برای نخستین بار 
تجار پایتخت "عرض حالی در اعتراض 
به انحصارنامه رژی" به ش��اه نوش��تند 
که ی��ک هفته پیش از اعت��راض نامه 
رسمی فرستاده شد. روشنفکران هم با 
مقاالت و شبنامه ها سیاست نادرست 
دولت و چش��م انداز به انقیاد کش��یده 

شدن ایران را ترسیم کردند.  

از س��ویی رژی به دنبال آن بود که 
نگرانی های تجار را برطرف کند. یکی 
از این راه ها فروش س��هام ش��رکت به 
آنان بود. برخی تجار هم تمایل خود به 
خرید سهام نشان دادند. امین الضرب 
قول خرید دویس��ت س��هم از شرکت 
رژی را داد ام��ا بعد، از خرید س��ر باز 
زد. تج��ار تنباکوی اصفهان را در یکجا 
انبار کردند و از زارعان خواستند کشت 

تنباکو را تحریم کنند.

رفته رفته زمینه های صدور حکم 
تحریم تنباکو فراهم ش��ده بود ظاهرا 
پیش نویس حکم از سوی ملک التجار 
صورت م��ی گیرد که نش��ان از نقش 
تجار در واقعه رژی دارد پس از انتشار 
حکم جهاد از سوی میرزای شیرازی و 
چسباندن آن بر در شمس العماره شاه 
وحش��ت کرد و در جلسه ای با حضور 
آش��تیانی  میرزای  تج��ار،  درباری��ان، 

وصدراعظ��م، انحصار داخلی لغو ش��د 
این همه زمینه های جنبش وسیع تر 
و همه جانبه مشروطیت را فراهم آورد. 
)امتی��از انحصار توتون و تنباکو در 2٤ 
اردیبهشت س��ال 12٧٠  خورشیدی 

لغو شد(.

غفاریان در ادامه به رخداد مهاجرت 
صغری در س��ال 128٤ شمسی اشاره 
م��ی کند که در پی اعت��راض تجار به 
عوارض گمرکی و قرارداد دولت و دول 
دیگر، که کسبشان را مختل کرده بود،  
و ب��ی تفاوتی دولت به وقوع پیوس��ته 
ب��ود و تجار و جمع��ی از روحانیان به 
حضرت عبدالعظی��م عزیمت کردند و 
خواهان جب��ران توهین به تجار، عزل 
عالءالدوله از حکومت تهران و تشکیل 
مجلس��ی برای رسیدگی به دادخواهی 

مردم شدند. 

روش��نفکران هم فرصت را غنیمت 
ش��مردند و دس��ت به روشنگری زدند 
کتابچه منتشر کرده و موضوع عدالت، 
امنیت و قانون را مطرح کردند و از قول 
علما به شاه عریضه نوشتند. بعد از رفت 
و آمدهای بس��یارو مذاکره و وساطت 
س��فیر عثمانی، ش��اه به درخواس��ت 
متحصنان طی دستخطی فرمان ایجاد 
عدالتخان��ه را صادر کرد. متحصنان در 
)دی ماه 128٤ خورشیدی( با افتخار 
به پایتخت بازگش��تند. اما نه تنها این 
فرمان اجرا نش��د، عین الدوله در صدد 
دستگیری و تبعید مخالفان برآمد که 
از جمل��ه این افراد س��ید جمال واعظ 
بود. تج��ار بار دیگر به س��ختی تحت 
فش��ار قرار گرفتند و ع��الوه بر تبعید، 
برخی هم به بهایی گری متهم شدند.

چنانچه در این مقاله آورده ش��ده 
اس��ت، مرگ یک طلب��ه در برخورد با 
س��ربازان، در تی��ر ماه س��ال 1285 ، 
دوباره آتش خش��م مردم را ش��عله ور 
ک��رد که به تحص��ن 1٣ ه��زار نفری 
در باغ س��فارت انجامی��د. تجار بزرگ 
و ص��راف ها در حمای��ت از متحصنان 
و ت��دارك مال��ی آن نقش داش��تند و 
س��رانجام فرمان مش��روطیت در 1٤ 
امرداد س��ال 1285 خورشیدی صادر 
شد. مش��روطه ای که اگرچه یک گام 
به پیش به ش��مار می آی��د اما درمان 

درد کشور استبداد زده نشد.

اجتماعی
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٦٠ س��ال از 28 م��رداد 1٣٣2 و پایان حکومت 
ملی دکتر محمد مصدق سپری شده است.

از سپیده دم 29 مرداد ٣2 و بازگشت محمدرضا 
ش��اه پهلوی بع��د از عزیمت به بغداد و س��پس رم 
به ایران دس��تگاههای تبلیغات��ی آن روز ایران طی 
بیس��ت و پنج سال میلیونها بار تکرار کردند که 28 
مرداد رستاخیز شاه و ملت بوده و مجسمه هایی نیز 
در تهران و شهرس��تان ها من جمله در میدان ارك 
تهران نصب کردند و به مدت 25 س��ال بر رستاخیز 

بودن 28 مرداد پای فشردند.

در مقابل، یاران مصدق و پیروان ایشان و اعضاء 
نهضت ملی ایران بالفاصل��ه بعد از 28 مرداد اعالم 
نمودند که کودتای نظامی بوده و باند فاس��د ارتش 
ب��ا کم��ک و تزریق پول بی��ن اراذل و اوباش معلوم 
الحال میدان بار فروش��ان سر قبر آقا عده اندکی را 
به سرکردگی حس��ین رمضان یخی، هفت کچالن، 
امیرموب��ور با عکس محمدرضا ش��اه ب��ه خیابان ها 

آورده نام واقعه را رستاخیز ملی نهاده اند.

ش��ادروان آیت اهلل حاج س��ید رضا زنجانی، یار 
وفادار دکتر مصدق مک��رر به بنده می فرمودند 
"فردای 28 مرداد تعدادی تراکت چاپ کردم و روی 
آن نوش��ته بودم نهضت ادام��ه دارد و چون روحانی 
ب��ودم آن را در جیب خود ق��رار دادم و در خیابان 
راه م��ی رفت��م و تراکت ها را یکای��ک از زیر عبا به 
زمین می انداختم و هیچکس متوجه  نمی شد که 
تراکت ها از زیر عبای یک روحانی پخش می شود! 
مأموران حکومت نظامی زاهدی از این حرکت ساده 
وحش��ت زده ش��ده دنبال پخش کنندگان تراکت 
بودند غافل از اینکه فقط یک نفر در منطقه کوچکی 
در تهران )خیابان امیریه(  تراکت پخش می کند نه 

یک سازمان و جمعیت!"
با ذکر این مقدمه و سپری شدن ٦٠ سال از 28 

مرداد باید بپرس��یم: راس��تی حق با کدامین است؟  
کودتا یا رستاخیز؟  

نخستین پرسشی که ممکن است به ذهن عده ای 
متبادر ش��ود این اس��ت که چه فرق می کند کودتا 
باش��د یا رس��تاخیز؟ از نبش قبر کردن چه بدست 

می آید؟

پاس��خ این اس��ت که ملتی که گذش��ته خود را 
خوب نداند نمی تواند گذش��ته را چ��راغ راه آینده 
بنماید، به همین دلیل است که مردم بارها در طی 
تاریخ مرتکب همان اش��تباه می شوند که پدران و 
اجدادش��ان مرتکب ش��ده و صدمه دیده و خسارت 
پرداخت��ه اند، چون از گذش��ته خوی��ش بی اطالع 
هس��تند و مجدداً مرتکب همان خالف دهش��تناك 

می شوند که پیشینیان مرتکب شده اند. 

بنده به عنوان نویس��نده این س��طور که در 28 
مرداد ٣2 دانش آموز س��ال اول دبیرس��تان بودم و 
چون قصد نام نویسی در دبیرستان دارالفنون تهران 
را داشتم به خوبی وقایع 28 مرداد ٣2 را در میدان 
س��په و خیابان ناصرخس��رو به یاد دارم. مشاهدات 
میدانی آن روز خود را برای نسل های جدید بعد از 

خود منعکس می نمایم:
روز 2٦ ی��ا 2٧ مرداد ٣2 مجس��مه های پهلوی 
ها درمیادین تهران به زیر کش��یده شده بود. ساعت 
11 صبح 28 مرداد از جنوب خیابان ناصر خس��رو 
دسته ای حدود 1٠٠ نفر سوار بر ماشین های جیپ 
و وانت با چراغ روش��ن در حالی که عکس��ی از شاه 
را جلوی ماش��ین ها قرار داده بودند به طرف میدان 
س��په آمدند و با چوب، زنجیر، قمه و دش��نه ای که 
در دس��ت داشتند فریاد جاوید ش��اه سر داده و به 
مصدق و مصدقیان ناس��زاهای رکی��ک می گفتند. 
در می��دان توپخانه عده ای افس��ر ارتش با درجات 
مختلف س��روان، س��رگرد به این گروه پیوسته و از 

تاریخی
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طریق خیابان س��په به سوی خیابان کاخ می رفتند 
که مردم می گفتند قصد ورود به خانه دکتر مصدق 

را دارند.
بنده به علت س��ن کم و قرار برگش��ت به منزل 
همانجا به منزل رفت��ه ماجرا را برای پدر و خانواده 
بازگو کردم. س��اعت ح��دود ٤ بعدازظهر صدایی از 
رادیو ایران پخش شد که اعالم می کرد مصدق فرار 
کرده وسرلش��گر زاهدی نخس��ت وزیر شده. ) این 
صدای س��ید مهدی میر اش��رافی مدیر روزنامه ضد 
مصدق )آتش( بود که بعدها صاحب ثروت و مکنت 
فراوان ش��د و در جریان انقالب اس��المی سال 5٧ 

دستگیر و تیرباران شد.(

بعدها در س��ال 1٣٣9 به دانش��گاه تهران رفتم 
و در رشته جامعه شناس��ی با استاد شادروان دکتر 
غالمحس��ین صدیقی آش��نا ش��دم و در بهمن ماه 
1٣٤1 در جریان رفراندوم ش��اه و ملت در تظاهرات 
دانش��گاه تهران دستگیر و با اس��تاد دکتر صدیقی 
وزیر کش��ور کابینه ملی دکتر مصدق و بقیه هیأت 
وزراء ایش��ان از قبیل دکتر س��نجابی، دکتر مهدی 
آذر، مهن��دس حق ش��ناس، مهندس زیرك زاده، 
ال��ه یار خان صالح و باقرخان کاظمی )وزیر خارجه( 
هم بند ش��دیم. زندان قصر تهران فرصت مناس��بی 
بود که دانش��جوی علوم اجتماعی تشنه دانستن با 
این بزرگان شبانه روز همنشین باشد و پرسش کند 
و بشنود و ثبت و ضبط نماید. نتیجه مصاحبت ها با 

یاران مصدق این که:

25 و 28 م��رداد هر دو کودتا بود نه رس��تاخیز 
ملی. 

چرا؟
اگرکودتا نبود چرا سرهنگ نصیری فرمانده گارد 
س��لطنتی نامه برکناری دکتر مصدق را نیمه ش��ب 
همراه با تانک و کامیون های سرباز به دکتر مصدق 

ابالغ کرد؟ 

اگ��ر فرم��ان همایونی، فرمان معمول��ی بود چرا 
توسط پیک دربار و در ساعت اداری ابالغ نشد؟ 

چرا گارد س��لطنتی قباًل دکتر فاطمی، مهندس 
زیرك زاده، مهندس حق ش��ناس را بازداشت کرده 

بود؟
اگر رستاخیز بوده چرا شاه از رامسر مستقیم به 

بغداد و سپس به رم عزیمت نمود؟
چرا بعد از 25 مرداد و شکس��ت کودتا، طراحان 
در باغ مقدم در قیطریه جمع شده و به فکر کودتای 

دوم افتادند؟
طرح آژاکس توسط سازمان سیا و MI6 انگلیس 
به صورت مش��ترك سازماندهی ش��ده بود، کرمیت 
روزولت و دالس برادر وزیر خارجه آمریکا و برادران 
رشیدیان که پدرشان کالسکه چی سفارت انگلیس 
بود و در باغ س��فارت انگلیس و در خانه سرایداری 
س��فارت متولد ش��ده و پرورش یافته بودند، در باغ 
مقدم قیطریه چه کار داش��تند؟ و بعد از 28 مرداد 
چ��را صاحب بان��ک تعاونی توزی��ع و کارخانجات و 
ثروت فراوان شدند و پاداش خود را دریافت نمودند؟

فت��ح اله فرود چرا بعد از 28 مرداد ش��هردار تهران 
شد؟ و سپس شریک مالی برادران رشیدیان شد؟

هنوز بعد از ٦٠ س��ال اردش��یر زاه��دی فرزند 
سرلش��گر کودتاچی در دهه هشتم یا نهم عمر خود 
در حالیک��ه آفتاب لب بام اس��ت در ویالی پدر در 
س��وئیس نشسته و می گوید کودتا نبوده، رستاخیز 
ملی بوده. ایشان شعبان بی مخ )ملقب به تاج بخش 
از جانب ش��اه( و هفت کچالن و امیر موبور و آژدان 
ق��زی و دیگرانی که از جن��وب میدان قزوین تهران 

با اینان همراه بودند را مردم بازار تهران می نامد.
بازاریان ش��رافتمند آن روز تهران، حاج حس��ن 
شمش��یری و قاس��میه و مانیان و دیگران بودند که 

تا آخری��ن لحظه عمر خ��ود پیرو مص��دق ماندند. 
مرحوم شمشیری چون فرزند نداشت تمامی ثروت 
کالن خ��ود را وقف بیمارس��تان نجمیه تهران نمود 
که توس��ط مادر دکتر مصدق خانم نجم الس��لطنه 
بنا نهاده ش��ده بود و تولیت آن با دکتر مصدق بود، 
بازاریان تهران هرگز همراه شعبان بی مخ ها نبودند.

ای کاش مدعیان رستاخیز بعد از ٦٠ سال و در 
م��اه های آخر عمر خود اندکی وجدان داش��تند و 

می گفتند 28 مرداد چه بوده، کودتا یا رستاخیز؟

28 م��رداد تان��ک ها چه  هم��ه می دانی��م 
بر س��اختمان اقامت گاه دکتر مص��دق آوردند و با 
گلوله تان��ک دیوارها و اتاق ها را ویران نمودند.  آیا 
رستاخیز بوده؟ آیا رستاخیزیان تانک داشتند؟ یا به 
چوب و چماق و قمه و دشنه مسلح بودند؟ ارتشیان 

تانک داشتند نه رستاخیزیان.

هنگام��ی که خان��م آلبرایت وزی��ر خارجه وقت 
آمری��کا رس��ماً از ملت ای��ران بعلت کودتای س��یا 
عذرخواهی می نماید. امروز که س��ازمان سیا اسناد 
جدیدی بعد از ٦٠ س��ال منتشر می نماید، که سیا 
در س��قوط مصدق نقش داشته  )28 مرداد 1٣92( 
متأس��فانه هنوز که هنوز است دولت انگلیس اعالم 
ننموده که چه نقشی در کودتا داشته، درحالیکه در 
کنسرس��یوم غارتگر نفت بعد از کودتا س��هم عمده 

نصیب انگلیس شد.

 امید اس��ت امثال اردش��یر زاهدی برای یک بار 
هم که ش��ده کج بنشیند و راست بگوید در حالیکه 

شصت سال راست نشست و کج گفت.

آخر که چیره نبود جز که خداوند حق
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 نوش��تن وصیتنامه گرچه خیلی ها را به وحشت 
می اندازد، اما نه تنها کار ترسناکی نیست، بلکه راهی 
اس��ت برای دخل وتصرف در بخشی از اموال پس از 
مرگ با این حال خیلی ها از نوشتن وصیتنامه حذر 
می کنند و آن را مترادف با فرارسیدن مرگ می دانند 
هرچند در مقابل عده ای هس��تند که هر سال چند 
وصیتنامه می نویس��ند و تعیین تکلیف اموالشان را 

به روز می کنند.

جدا از زمان رکود عظیم اقتصادی،  در  سالهای 
اخیر،  امارات متحده عربی  ش��اهد رشد عظیمی در 
بخش اقتصادی بوده و مهاجران با اشتغال و سرمایه 
گذاری خود، در این جهش اقتصادی نقش بس��زایی 

را ایفا نموده اند. 

ب��ا این حال، ب��دون هیچ تردی��دی، می توان به 
راحت��ی مش��اهده کرد ک��ه علی رغم اش��تیاق زیاد 
مهاجران برای سرمایه گذاری و پس انداز، آنان نمی توانند 
به خوبی از اموال و دارایی های خود حفاظت کنند. 
اکثریت قریب به اتفاق مهاجران با قوانین و مقررات 
امارات متحده عربی آش��نا نیستند و عالوه بر تمامی 
مش��کالت و محرومیت هایی که به واسطه این عدم 
آگاهی ممکن است به آن دچار شوند اغلب در مورد 
مس��ئله وراثت نیز دچار مش��کالت اساسی و عمده 

می شوند.

انواع وصیتنامه
از نظر حقوقی نوش��تن وصیتنامه امری اختیاری 
اس��ت یعنی کسی را نمی توان به این کار وادار کرد، 
ام��ا وقتی به نوش��تن وصیتنام��ه روی آورد باید از 
انواع، ش��یوه تنظیم و آث��ار حقوقی وصیتنامه باخبر 
باشد. آثار حقوقی وصیتنامه پس از فوت شخص وصیت 
کننده )موصی( ظاهر میشود، چون تا وقتی شخص 
زنده اس��ت خودش تصمیم گیرنده اس��ت همچنین 
تملیک در وصیتنامه باید مجانی باشد به طوری اگر 

با تنظیم وصیتنامه بخواهیم مالی را به مالکیت فرد 
دیگ��ری درآوریم نمی توانیم ب��رای آن مابه ازا قرار 
دهی��م. مثال بگوییم خان��ه ام را پس از فوت خود به 
شخص )الف( تملیک می کنم به شرط آنکه او فالن 
مبلغ را به ش��خص )ب( بپردازد. این در حالی است 
که هر ش��خص می تواند بارها وصی��ت کند و مفاد 
وصیتنام��ه را تغییر دهد، اما بای��د بداند که آخرین 
وصیت نامه اش به لح��اظ تاریخی مالك عمل قرار 

می گیرد. 

شاید مرسوم ترین نوع وصیتنامه آنهایی باشد که 
شخص وصیت کننده حرفهایش خطاب به ورثه را بر 
ورقهای از کاغذ با دستخط خودش می نویسد و از چند 
معتمد محل نیز میخواهد ت��ا زیر آن را امضا کنند. 
البته این نوع وصیتنامه از لحاظ حقوقی، وصیتنامه 
عادی تلقی میش��ود و اگر ورثه بر صحت و درس��تی 
آن اق��رار نکنند معموال در مراجع رس��می پذیرفته 
نمی ش��ود. پس برای کم ش��دن از مشکالت پس از 
م��رگ موصی، باید وصیتنامه به ٣ ش��کل رس��می، 
خود نوش��ت و س��ری تنظیم ش��ود البته به جز این 
ش��یوه های تنظیم وصیتنامه نوع دیگری نیز وجود 
دارد ک��ه به وصیتنامه در مواق��ع اضطراری معروف 
اس��ت. منظور از مواقع اضطراری زمانهایی است که 
حالت فوق العاده بر جامعه حاکم است، مثل شرایط 
جنگی، بمباران هوایی یا ش��یوع بیماریهای مسری 
که در چنین حالتی شخص میتواند به طور شفاهی 
ن��زد 2 ش��اهد وصیت کند به ش��رط آن که یکی از 
ش��اهدان مفاد وصیتنامه را با تاریخ روز، ماه و سال 

تنظیم کند و به امضای حاضران برساند.

معهذا در ارجحیت وصیتنامه رس��می نسبت به 
سایر اقس��ام وصیتنامه تردیدی نیس��ت. آنچه غالباً 
موجب پریش��انی خاطر و نگرانی افراد بوده اس��ت، 
ترس از مفقود ش��دن وصیتنامه ها و احیاناً الحاق و 
تحریف در آن بوده است که وصیتنامه رسمی از این 

جهت نیز هرگز مورد تعرض واقع نمی شود. چرا که 
ثبت وصیتنامه در دفاتر مخصوص ثبت اس��ناد مانع 
از هرگونه الحاق و تحریف در اسناد شده و در فرض 
مفقود ش��دن آن نیز امکان اخذ رونوشت از سردفتر 

موجب تسهیل امور میگردد.

طبقات ارث
منظور از طبقه کسانی هستند که باعث میشوند 
تا طبقه دیگر ارث نبرد پس هر کس��ی که به متوفی 
نزدیکتر اس��ت در طبقه جلوتر قرار دارد و ارث به او 
تعل��ق می گیرد. در واق��ع در طبقات ارث هر طبقه 
مانع ارث بردن طبقه دیگر می ش��ود با این قید که 
طبقات اول، دوم و س��وم که نس��بی هس��تند هرگز 
نمی توانند مانع زوج و زوجه بش��وند. به این ترتیب 
فرزندان و پدر و م��ادر در طبقه اول ارث، برادران و 
خواه��ران و اجدات و جدات در طبقه دوم، خاالت و 
عم��ات )خاله، عمه، عمو، دای��ی و فرزندان آنها( در 
طبق��ه س��وم و زوج و زوجه در طبقه س��ببی قرار 

می گیرند. 
در م��ورد طبق��ه اول ارث یعنی فرزندان و پدر و 
مادر نکته قابل توجه این اس��ت که اگر کس��ی فوت 
کند و پدر و مادرش زنده باش��ند و نوه اش هم زنده 
باش��د به نوه هم ارث می رس��د، اما زمانی که فردی 
فوت کند و یک فرزند و یک نوه داش��ته باش��د اگر 
این نوه از فرزند فوت ش��ده اش باش��د این نوه ارث 

نخواهد برد.

قوانین حاکم بر ارث در امارات
قاعده کلی در امارات متحده عربی این است که 
مس��ائل مربوط به ارث مس��لمانان بایستی مطابق با 
اصول شریعت رسیدگی شود، و برای دیگران، قانون 
کش��ور متوفی بایس��تی اعمال ش��ود. قانون فدرال 
ش��ماره ٠5 مربوط به س��ال 1985 صادره از قوانین 
مدن��ی و قانون ش��ماره 28 س��ال 2٠٠5 مربوط به 
قوانین امور شخصی چارچوب اصلی مقررات  امارات 

Ref: Panicker Partners "Advocates & Legal Consultants"       /   نوشین رحمانی نژاد، عضو شورا و هیات تحریریه

حقوقی
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3 متحده عربی راجع به وارثت را تعیین می کنند.

جنبه های مختلف قوانین وراثت
در صورتی که فردی با هر دینی فوت شود )بدون 
داش��تن وصیت نامه( داگاه طبق قوانین ش��ریعت با 
توزیع دارایی ها و حضانت فرزندان برخورد می کند. 

به طور کلی مس��ائل مربوط به وراثت در امارات 
متحده عربی تحت تاثیر دو قانون فدرالی می باشند: 
قانون شماره 28 سال 2٠٠5 مربوط به امور شخصی 
که به مهاجران غیر مس��لمان که در امارات زندگی 
م��ی کنند اجازه م��ی دهد تا بتوانن��د طبق قوانین 
خودشان اموالشان در امارات متحده را توزیع کنند. 
قانون فدرال دیگر در این موضوع قانون مدنی امارات 

متحده عربی می باشد.

قوانی�ن وراث�ت )۱(: در نتیجه قانون ش��ماره 28 
مهاجران غیر مس��لمان مقیم در ام��ارات می توانند 
طبق قوانین خودش��ان اموالی ک��ه در امارات دارند  
را تقس��یم کنند و این مساله صرف نظر از آن مساله 
اس��ت که مهاجر غیر مس��لمان در کش��ور خودش 
وصیت قانونی دارد یا نه به عبارت دیگر افراد مهاجر 
م��ی توانند در صورت فوت یک��ی از اعضای خانواده 
از طریق قوانین کش��ور خودش��ان اقدام کنند و این 
ام��ر به آنان اج��ازه می دهد تا بتوانند اموالش��ان را 
طبق قوانین امارات متحده تقس��یم نکنند و آنگونه 

که مایل هستند اموالشان توزیع گردد.

قوانی�ن وراث�ت )۲(: قانون مدنی ام��ارات متحده 
بی��ان می دارد ک��ه قوانی��ن حاکم بر کش��ور مبدا 
مهاجر، بایس��تی بر نحوه توزی��ع اموال منقول )پول 
نقد، س��رمایه گذاری ها، خودروها، وسایل شخصی 
و غیره( نظارت داش��ته باشد باشد)همانطور که ذکر 
ش��د(. اما در مورد اموال غیر منقول قانون ماده )5( 
1٧ بی��ان می دارد که در م��ورد امالك فرد متوفی٬ 
قوانین حاکم بر امارات متحده بایس��تی اجرا شود. و 
این بدان معنی اس��ت که بایس��تی طبق شریعت یا 

قوانین امور شخصی با داراییها برخورد شود.

واگذاری دارایی های منقول
قانون مدنی ماده 1٧ بیان می کند که دارایی های 
متوفی بایس��تی توس��ط مرحوم قبل از مرگش اداره 
ش��ود. مضامین و دس��تورات موجود در وصیت نامه 
در خص��وص امور مالی بایس��تی پس از مرگ متوفی 
توسط دولت و قانون٬  پیگیری و اجرا شود. با توجه به 
مواردی که ذکر ش��د اگر یک مقیم مهاجر در امارات 
متحده عربی فوت شود بایستی دارایی های وی  )پول 
نقد، س��پرده بانکی، س��هام اوراق قرضه، جواهرات و 

غیره ( طبق قوانین کشورش اداره شود.

به ط��ور کلی پس از م��رگ، تم��ام دارایی ها و 
حس��ابهای بانکی فرد  متوفی مسدود می شود. پس 
از تس��لیم اس��ناد و مدارك معتبر) ب��ه طور معمول 
گواهی جانش��ینی و وراثت(٬ پول نقد و دارایی های 

فرد٬ به وارثان قانونی واگذار می ش��ود. البته مدارك 
مورد نیاز بسته به حوزه های قضایی متفاوت است.

به منظ��ور دریاف��ت گواهی جانش��ینی، وارثان 
قانونی بایس��تی به دادگاه مدنی کشور خود مراجعه 
کنن��د و گواهی الزم را دریاف��ت نمایند. پس از آن 
بایس��تی مدارك را تسلیم سفارت امارات متحده در 
کش��ور مربوطه  نمایند و وزارت امور خارجه بایستی 
گواهی را اعتبار س��نجی کنند. پ��س از آن مدارك 
ترجمه ش��ده به عربی  بایستی تسلیم دادگاه محلی 

شود تا بقیه امور پیگیری شوند. 

انتقال دارایی های غیرمنقول
به نظر می رس��د قوانین مرب��وط به دارایی های 
غی��ر منقول طبق م��اده 1٧ قوانی��ن مدنی مقررات 
مربوط به کش��ور متوفی در خصوص ارث بایس��تی 
اعمال شوند و ماده 1٧ )٤( بیان می کند که قوانین 
امارات متحده عرب��ی در خصوص وصیت مهاجرانی 
اعمال می ش��ود که عمده دارایی هایشان در امارت 

واقع شده باشد.

با وجود س��ردرگمی عمده ای که در امر تقسیم 
اموال متوفی وجود دارد به نظر می رسد بهترین راه 
ب��رای حفظ حق و حقوق متوف��ی پیگیری از طریق 

وصیت نامه می باشد.

• ثبت حقوقی امالک و مستغالت
دادگاه ام��ارات متحده عربی برای تعیین صاحب 
اصلی امالك مورد نظر نیاز به شواهد و مدارك کافی 
دارد. بنابرای��ن ثبت مس��تغالت و ام��الك در بخش 
محلی توسط صاحبان آنان بسیار حائز اهمیت است.

مقررات بیش��ماری در زمینه معامالت مربوط به 
امالك وجود دراد که بیان می دارد هرگونه معامله ای در 
خصوص ش��خص ثالث معتبر نمی باش��د مگر اینکه 
به صورت قانونی ثبت ش��ود. قانون شماره ٠٧ سال 
2٠٠٦ دب��ی بی��ان می دارد که مق��ررات خاصی در 
خصوص ام��وال غیر منق��ول متوفی وج��ود دارد و 
تصری��ح می کند ک��ه امالك متوفی برای اس��تفاده 
وارثان بایس��تی در بخش زمین ثبت ش��ده باشند و 
همچنی��ن عنوان می کند که خواس��ته ها و حقوق  
وارثان در خصوص ش��خص ثالث معتب��ر و قانونی 

نمی باشد مگر اینکه ثبت حقوقی شده باشند.

• روش جایگزین
اس��تفاده از قانون ش��ریعت بر ارث را می توان 
 )Off shore( از طری��ق خرید ملک در مناط��ق آزاد
دور زد. اگر س��رمایه گذاران زن و ش��وهر باش��ند هر 
دو شخص می توانند حق و حقوق برابری در شرکت 
داشته باشند. با قید یک بند در قرارداد اولیه که بیان 
کند پس از مرگ یک س��هامدار، سهامدار دیگر تنها 
صاحب شرکت خواهد شد می توانند روند تقسیم ارث 
را بسیار تس��هیل کنند. با روشی مشابه فرزندان نیز 
م��ی توانند ب��ا ثبت حق خود در ش��رکت آزاد 
)Off shore( روند انتقال دارایی را تسهیل کنند. این 

روش برای دور زدن قوانین ش��ریعت در مورد امالك، 
صراحتا بیان نشده است.

چگونگی نگارش وصیت نامه
برای تس��ریع و مطمئ��ن بودن از ن��گارش یک 
وصیت نامه بهتر اس��ت برای انج��ام این کار با یک 
وکی��ل که توانایی مش��اوره در این ام��ور را دارا 

می باشند.
برای شروع، شخصی که می خواهد وصیت کند، 
به آخرین جزئیات و یا نس��خه ها در زمینه های زیر 

دسترسی داشته باشد:

• دارایی ها در امارات متحده )با اثبات مالکیت(.
• بده��ی ها، و افرادی که بایس��تی به آنان بدهی ها 

پرداخته شود.
• اثبات اقامت به وس��یله مدارک��ی مانند پرداختی 

قبوض.
• کپی پاسپورت تمامی اعضای خانواده.

• سایر اسناد رسمی مانند گواهی ازدواج ویا گواهی 
فوت اعضای درجه یک

در مرحله بعدی ش��خصی که می خواهد وصیت 
کند بایستی نحوه توزیع دارایی های منقول )شامل 
پول نقد، س��رمایه گ��ذاری ها، اتوموبیلها و وس��ایل 
شخصی( و غیر منقولش را مشخص کند و همچنین 
بایس��تی یک مجری برای اج��رای وصیتش تعیین 

کند.
وصیت ممکن اس��ت در مورد ام��وال منقول در 

داخل یا خارج از کشور باشد.
اگر آنها فرزند صغیری دارند )فرزندی که به سن 
قانونی نرسیده باشد( اولیای قانونی آنها نیز بایستی 
مشخص و در نظر گرفته شود.  برای مثال در حالتی 
ک��ه ولی قانونی در امارات متح��ده وجود ندارد یک 
مدرك جداگانه الزم اس��ت ت��ا وکالت فرزندان را به 
ص��ورت موقت بر عهده یک دوس��ت یا خویش��اوند 
نزدی��ک بگذارد و فرایند انحصار وراثت انجام ش��ود. 
این قس��مت از فرایند برای حفاظت از خانواده شما 

بسیار مهم است.

پ��س از اتمام مراحل ذکر ش��ده  بخاطر داش��ته 
باشید که وصیتنامه نیاز دارد که:

• به زبان عربی ترجمه شود،
• گواهی دادگاه دبی و یا دفتر اسناد رسمی موجود باشد. 

• گواهی کنسولگری کشور مورث ضمیمه شود.

 متقاضی همچنین باید تقاضای خود را شخصا یا 
توسط نماینده قانونی که قبال به عنوان وکیل قانونی 

معرفی شده تسلیم دادگاه نماید.

زن و شوهرها می توانند برای خود یک "وصیت 
مش��ابه" داش��ته باش��ند. این بدان معنی اس��ت که 
وصیتی داشته باشند با محتوای دقیقا یکسان که در 
آنها نام مورث و وارث عوض می ش��ود و هر کدام از 
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حقوقی

وصیت نامه ها« زوج مقابل را مخاطب قرار می دهد. 

ثب�ت وصیت در دادگاه ه�ای امارات متحده 
عربی

دادگاه ه��ای امارات تنها ب��ه مهاجران قانونی 
که دارای ویزای اقامت معتبر هس��تند اجازه ثبت 
وصی��ت نامه را می دهد. ب��رای اینکه فرد در این 
خصوص واجد ش��رایط باش��د و وصی��ت نامه ای 
معتبر ثبت کند گواهی تایید از س��فارت کش��ور 
خ��ودش را ه��م الزم دارد. این تش��ریفات اداری 
بایستی در س��فارت امارات متحده عربی و وزارت 
امور خارجه نیز پیگیری ش��ود و پس از آن نیاز به 
ترجمه به عربی می باش��د. مورث الزم اس��ت که 
با حضور دو مس��لمان به عنوان ش��اهد در دادگاه 
حض��ور یابد تا بتواند وصیتش را ثبت کند. )حتی 
اگر مورث مس��لمان نباش��د(. مورث و ش��اهدان 
بایس��تی پاس��پورت اصلی خود را ب��رای تایید و 

تشخیص هویت به محضر دادگاه تسلیم نمایند.

چند نکته:

مالیات بر ارث
طبق قوانی��ن حاکم بر ام��ارات متحده عربی 
هیچگون��ه مالیات��ی بر ارث در نظر گرفته نش��ده 
اس��ت. با این ح��ال ممکن اس��ت هزین��ه هایی 
برای تقس��یم ارث تحت ش��رایطی وجود داش��ته 
باشند مانند تقس��یم امالك یا سهام در شرکت با 

مسئولیت محدود.

حسابهای بانکی مشترک 
م��اده ٣٧9 قانون مدنی  بی��ان می کند که دو 
یا چند نفر می توانند یک حس��اب بانکی مشترك 
افتتاح کنند. خرید، فروش ی��ا بهره برداری از این 
حس��اب بسته به قرارداد و توافقی است که طرفین 
در هنگام افتتاح حس��اب داشته اند. طبق این ماده 
در صورت فوت )از دست دادن ظرفیت های قانونی( 
یکی از صاحبان حس��اب، ما بقی دارندگان بایستی 
ظرف مدت 1٠ روز پس از رخداد این اتفاق بانک را 
از فوت فرد مذکور مطلع کنند و بانک موظف است 
که حس��اب را تا تعیین تکلی��ف وضعیت ذینفعان 
توس��ط دادگاه مس��دود  کند. پولی که در حساب 
مشترك وجود دارد جزو داراییهای فرد می باشد و 
بایستی مانند دیگر امالك، طبق قوانین شریعت یا 
بسته به ملیت متوفی و طبق قوانین حاکم بر کشور 

مبدا، در میان وارثان توزیع گردد.   
بن��ا ب��ر نظ��ر دادگاه، ذینفعان تنه��ا به حد و 
حدودی از حساب )که توسط دادگاه تعیین شده( 
می توانند دسترسی داشته باشند مگر اینکه یکی 
از ذینفعان توسط دیگر ذینفعان مجاز به برداشت 

بیش از حد و حدود خود شده باشد.
با وج��ود آنکه مبح��ث ارث و وصیت بس��یار 
بس��یط اس��ت ولی ما س��عی کرده ایم با خالصه 
ک��ردن و توجه ب��ه نکا ت کلی مقال��ه ای مفید و 

کارساز را برای شما تهیه کنیم.

بر آنیم که خوانندگان محترم را هر بار با چند اصطالح حقوقی/ فقهی 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 پژوهشگران و افراد غیر متخصص آسان کرده است.

بدین ترتیب با رجوع به واژه دلخواه تعریف دقیق حقوقی/ فقهی آن را می توان یافت.  برای نمونه چند 
واژه زیر را برایتان انتخاب کرده ایم:

)عالق��ه من��دان می توانند این کتاب را که چاپ کتابخانه گنج دانش اس��ت ب��ه قیمت 1٤٠٠٠ تومان 
خریداری نمایند.(

اِس�الف: فروش مال به صورت َسلَم )=َس��لَف( و در اصل، خرید مال است به سلف که خریدار در برابر 
مبیِع موعد دار، ثمن را باید نقداً بدهد. بایع باید در رأس موعد، مبیع را تسلیم کند. خریدار را ُمسلِف 

گویند و اِسالف به معنی پیش خرید است.

تدلی�س: عبارت اس��ت از اخفاء عیِب موضوع معامله و عقد )مالی یا غی��ر مالی مانند نکاح( و یا اظهار 
وصف کمال تا رغبِت طرف را برانگیزد در اقدام به عقد. س��کوت از اظهار عیب از روی علم و عدل هم 
تدلیس اس��ت )تدلیس به ترك( مانند تدلیس بیمه گذار در س��کوت از وصفی که در ارزش��یابی خطِر 

مورِد تعّهد بیمه گر، مؤثر باشد.

ِحّصه: یعنی سهم مشاع از مالی که ملک چند نفر باشد.

حّق شفعه: حق ثالث است در بیع حّصة مشاع از مالی غیر منقول.

دادنام�ه: پاکنوی��س رأی دادگاه که به امضاء قاضی محکمه و مدیر دفترش می رس��د. در قدیم آن را 
کتاب الحکم می نامیدند.

مراعا )Moraa(: نگه داشته شده، رعایت شده
    

مستحق للغیر: هر گاه مالي )از اعیان یا منافع( مورد معامله در یکي از عقود واقع شود و پس از عقد 
معلوم گردد که آن مال متعلق به ناقل نبوده بلکه مال ش��خص ثالث بوده ،مي گویند آن مال مس��تحق 

للغیر در آمده است یعني متعلق حق غیر است نه ناقل.

فضولي: کسی که در عقد ،مال غیر را موضوع معامله قرار دهد و بدون اینکه از طرف مالک اذن داشته 
باشد.

ارش: ارش بهایي اس��ت که گرفته مي ش��ود بدل از نقص در بدن یا مال ، هنگامي که ش��رع مقداري 
برای آن معیین نکرده است.

اشتراط: التزام و تعهد کردن

تسبیب : وارد کردن ضرر به مال غیر که منشأ ضرر به وسیله خود فاعل ، به هدف هدایت نشده باشد 
بلکه بر اثر تقصیر یا بي مباالتي و غفلت و عدم احتیاط وی ضرري متوجه غیر گردد.

آشنایی با اصطالحات حقوقی
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راهب��رد یا خط مش��ی دو واژه ایی هس��تند که 
بعن��وان مع��ادل اس��تراتژی در زبان فارس��ی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند اما ریشه استراتژی از کلمه 
یونانی Strategos  ب��ه معنای رهبر ارتش گرفته 
شده که بر تدوین روشهای مناسب برای پیروزی در 
میدان جنگ اشاره می کند و اولین بار در کتاب هنر 
جنگ نوش��ته سان تزو ژنرال چینی در ٣٤٠ قبل از 

میالد مطرح شد.

 

 امروزه مفهوم اس��تراتژی در سیاس��ت ، اقتصاد 
و تج��ارت از کاربرده��ای زی��ادی برخوردار اس��ت 
و در ی��ک تعریف جامع اس��تراتژی عبارت اس��ت از 
تدوین مجموعه ایی از روش��ها و برنامه ها به منظور 
س��ازماندهی فعالیتها الزم برای دستیابی به اهداف. 
البت��ه کارب��رد و مفهوم اس��تراتژی ب��ا برنامه ریزی 
متف��اوت اس��ت بطوریکه اس��تراتژی ی��ک رویکرد 
یکپارچه کننده اس��ت که بمنظور جهت بخش��یدن 
و منس��جم کردن تصمیم��ات و فعالیتهای یک فرد 
و یا سازمان برای دس��تیابی به موفقیت بکار میرود. 
امروزه راه حل بس��یاري از مش��کالت سازمانها را در 
فرایند اجراي اس��تراتژي  میتوان جس��تجو نمود اما 
اج��راي موفقیت آمیز اس��تراتژي، نیازمند ارزیابي و 
کنترل مستمر و همه جانبه عملکرد به منظور تطابق 
برنامه هاي عملیاتي با اهداف، اس��تراتژي ها و چشم 

انداز سازمان است.

تدوی�ن مجموع�ه ای�ی از برنامه ها ب�ه منظور 
س�ازماندهی فعالیته�ا الزم برای دس�تیابی به 

اهداف استراتژی نام دارد

 در گذش��ته سیس��تم هاي ارزیاب��ي بر مدیریت 
ب��ر دارائي هاي مالي و ملموس طراحي ش��ده بودند 
اما در هزاره س��وم این روش جوابگو نبود زیرا ارزش 
افزایي اصلي در سازمان از طریق سرمایه  گذاري بر 
دارائیهاي نامشهود و معنوي از افزایش فروش، بهبود 
رضایت مندي مش��تریان، ارتق��ای کیفیت و کاهش 
زم��ان تحویل محصوالت محقق می گردد و بنابراین 

ارزیابي عملکرد تنها با اتکاء به معیارهاي مالي کافی 
به نظر نمی رس��د. کارت ارزیابي متوازن که توس��ط 
کاپالن و نورتن در س��ال 1992 میالدي ابداع ش��د 
ابزاری اس��ت که یک تصویر کلي از عملکرد سازمان 
و همینطور چگونگي پیشرفت سازمان در رسیدن به 
اهداف اس��تراتژی را ارائه میکند بطوریکه معیارهاي 
مال��ي را که به طور س��نتي براي ارزیاب��ي عملکرد 
س��ازمانها مورد اس��تفاده ق��رار مي گرفت ، با س��ه 
دیدگاه اضافي ترکیب کرده است  و بنابراین عملکرد 
س��ازمان را از چه��ار دیدگاه م��ورد ارزیابي قرار مي 
گیرد که عبارتند از :  مالي، مش��تریان،  فرآیندهاي 

داخلي، یادگیري،  رشد و آموزش.

در ای��ن روش دیدگاهه��اي مال��ي و مش��تري 
مداري نش��ان دهنده نتایج مورد نظر و دیدگاههاي 
فرآیندهاي داخلي و یادگیري ، رشد و آموزش نشان 

دهنده محرکهاي تغییر است.

کارت ارزیاب�ی مت�وازن ی�ک تصوی�ر کل�ی از 
عملکرد سازمان و پیشرفت آن ارائه می کند

روند منطقي براي بکارگیري و پیاده سازي کارت 
ارزیابي متوازن به این ترتیب است که سازمان براي 
افزایش و بهبود معیاره��اي ارزیابي مالي باید روابط 
خ��ود را با مخاطبان خود تقویت نموده و مش��تریان 
جدیدي را جذب نموده و مش��تریان فعلي را ترغیب 
به خرید و سفارشات بیشتري نماید. به منظور تقویت 
روابط با مشتریان سازمان الزم است که فرآیندهاي 
داخلي تولید ، تهیه و ارائه کاال و خدمات به مشتري 
را اص��الح نموده تا کاالي بهتر با قیمت مناس��ب تر 
و در زم��ان کوتاهتري را به مش��تریان ارائه دهد. در 
نهایت براي اصالح این فرآینده ها سازمان  نیاز دارد 

ک��ه کارکنان آن قابلیته��ا و مهارتهاي جدیدي را با 
مشارکت در فرآیند آموزش و یادگیري فرا بگیرند..

 

 

اگر از جنبه دیگر ب��ه موضوع بنگریم مي توانیم 
بگوییم  با آموزش و رش��د کارکنان ، در فرآیندهاي 
کس��ب و کار بهبود ایجاد خواهد ش��د ک��ه این امر 
موجب ب��اال رفت��ن کیفیت محص��والت ودر نتیجه 
رضای��ت مش��تریان خواهد ش��د . با جل��ب رضایت 
مش��تریان در آنها نوعي وفاداري ایجاد مي شود که 
افرایش خرید آنها نتایج مالي قابل توجهي را نصیب 
س��ازمان خواهد  کرد . و به این ترتیب دستاوردهاي 

هر مرحله در مرحله بعدي بکار گرفته میشود.
در ویرایش جدید کارت ارزیابی متوازن دو جنبه 
جدید زیر را نیز به آن افزوده اس��ت که ش��امل الف 
( رضای��ت کارکنان به منظور ایج��اد فرهنگ مثبت 
سازمانی و ارتباط کلیدی با مشتریان و ب( محیط و 
جامعه و ارتباطات به منظور حمایت از محیط کسب 
و کار ، ایج��اد ارتباط با کارکن��ان احتمالی آینده و 
هدایت ارتباطات بخصوص در فضای مجازی میشود
بنابرای��ن می ت��وان گفت ک��ه در کارت ارزیابی 
مت��وازن  ی��ک ارتباط عل��ی و معلولی بی��ن اجزای 
مختلف س��ازمان برقرار می ش��ود  و به س��ازمان به 
مثابه یک پیکر واحد و یکپارچه نگریس��ته می شود. 
در ح��ال حاضر کارت ارزیاب��ی متوازن بعنوان جامع 
ترین اب��زار جهت اس��تقرار نظام ارزیاب��ی مدیریت 
عملکرد مطرح می باش��د که از یکس��و قادر اس��ت 
استراتژی های سازمان را با عملکرد و بودجه تلفیق 
نمای��د و از س��وی دیگ��ری یک نظام ان��دازه گیری 
جهت هدایت  و تحقق اهداف و پیش��رفت برنامه ها 
برق��رار می کند. در چنین نظامی مدیران می توانند 
انتظ��ارات و اهداف س��ازمان از واحدهای مختلف را 
به طور ش��فاف و همسو با چش��م انداز و استراتژی 
سازمان تعیین و به مدیران و مسئوالن قسمت های 

مختلف منتقل نمایند.

مدیریت

آشنایی با کارت ارزیابی متوازن 
امیرحسین روشن ضمیر، عضو شورا و هیات تحریریه
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مصاحبه

 اندیشه های بلورین 
در گذر تاریخ

گزارش نشست کارگروه 
جوانان شورای بازرگانی 
ایرانیان با جناب آقای 
بلورفروشان

تعریف یک انسان موفق 
انسانی است که هدفمند 
زندگی کند و به حداکثر 
هدفهایش در زندگی 
برسد و برای رسیدن به 
اهدافش برنامه ریزی 
داشته باشد و خود را برای 
تحقق اهدافش بسازد و 
آماده کند.
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آقای بلورفروش��ان در آغاز جلس��ه نشس��ت کارگروه جوانان شورا با 
مط��رح کردن ی��ک Case Study  اقتصادی و اجتماعی و رأی گیری 
از ش��رکت کنندگان در جلسه برای ارزش گذاری فعالیت های هر یک 
از اف��راد مطرح ش��ده در Case مذکور، به این نکته اش��اره نمودند در 
یک واقعیت اجتماعی که برای کلیه ناظران یکس��ان می نماید، چگونه 
دیدگاه ها و ارزش گذاری ها متفاوت اس��ت و با استفاده از این موضوع 
به بسط این واقعیت پرداختند که سالیق و نگاه ها در جامعه دچار تعدد 
و پراکنش می باش��د. باید در جامعه پذیرای نظرات و نگاه ها و دیدگاه 
های مختلف باش��یم و این ام��ر رمز ایجاد رابطه و تعام��ل با نظامهای 
اجتماعی است. ایشان تصریح نمودند در مورد آنچه در زمینه اقتصادی 
و اجتماع��ی برای افراد اتفاق می افتد و تصمیماتی که اتخاذ می کنند، 
ممکن است در قضاوت گروهی مطلبی پسندیده آید که از نظر دیگران  

نا پسندیده تلقی گردد.

نخستین سؤال مطرح شده از آقای بلورفروشان در زمینه دالیلشان 
برای انتخاب شهر دبی به عنوان مکانی برای راه اندازی و ادامه فعالیت 
بیمه آریا مطرح گردید و مدیرعامل بیمه آریا با اش��اره به نزدیکی دبی 
ب��ه ایران، این برتری را عمده ترین دلی��ل انتخاب دبی به عنوان محل 

کسب و کار قلمداد نمود.

 او می گوید: زمانی که ما به دبی آمدیم )1981( دبی شهر کوچک 
و آرامی بود با ضوابطی بس��یار ساده و آسان برای کارکردن. دلیل آنکه 
چرا م��ن بیمه را به عنوان تخصص حرفه ای خ��ود انتخاب کردم خود 
قابل بحث و تأمل است. انتخابی که در نوع خود نادر به حساب می آید. 
چه آنکه اگر کس��ی هم در این حرفه باشد در بسیاری از موارد بصورت 
تصادفی وارد این حرفه شده است. اما من در سن 2٦ سالگی این حرفه 
را انتخاب کردم و برای س��اختن خودم در این رش��ته در خارج از ایران 
درس خوان��دم و کار کردم تا زیر و بم های حرفه را بیاموزم و پس از 9 
سال به ایران برگشتم، تا این کار را در ایران ادامه دهم و تاکنون نزدیک 

5٠ سال است که در این حرفه بیمه مشغول فعالیت هستم.

وی در ادام��ه می افزاید: در پایان س��ال 19٧9 بیمه و بانکداری در 
ای��ران بصورت ملی درآمد و جایی ب��رای فعالیت بیمه خصوصی وجود 
نداش��ت. من ناچ��ار بودم برای ادامه کار تخصصی خ��ود از ایران خارج 
ش��وم. در واقع در آن مقطع زمانی مجوز فعالی��ت بیمه خصوصی ما را 
تمدید نکردند. درآن زمان نزدیکی دبی به ایران یکی از ش��اخص های 

مؤثر برای انتخاب شهر دبی برای ادامه فعالیت های من بود.

آقای بلورفروشان در تبیین شرایط بیمه و بانکداری در سالهای پیش 
از 19٧9چنین شرح می دهد که بانک صادرات یک بانک خانوادگی بود 
و من در بانک صادرات مش��غول کار ب��ودم. در آن زمان بانک صادرات 
اقدام به راه اندازی شرکت بیمه با نام "بیمه امید" نمود و برای مدیریت 
بیمه امید نیازمند مدیر متخصص و آش��نا به علوم روز بودند که وجود 
نداشت. هنگامی که من  مطلع شدم  متخصص برای اداره این مجموعه 
نیس��ت و کارمندان خارجی برای این موضوع به ایران آورده شدند. این 
موضوع دلیل کافی برای من بود که خود را از کار بانک بازنشست کنم تا 
بروم و خود را برای بیمه بسازم. من هیچ تجربه ای در این کار نداشتم. اما 
من معتقدم تعریف یک انس��ان موفق، انسانی است که هدفمند زندگی 
کند و به حداکثر هدفهایش در زندگی برسد و برای رسیدن به اهدافش 
برنامه ریزی داش��ته باشد و خود را برای تحقق اهدافش بسازد و آماده 

کند. 

من برای آموزش در حرفه بیمه و کس��ب تجربه از ایران به خارج از 
ایران مهاجرت کردم و 9 س��ال بعد یعنی سال 1951 به ایران برگشتم 

و اولین شرکت Broker بیمه را تأسیس کردم. 
مدیرعامل ش��رکت بیمه آریا با اعالم این موضوع که در حال حاضر 
پرس��نل اصلی ای��ن مجموعه بی��ش از 19 نفر می باش��د، از خاطرات 
روزهای آغاز این مجموعه می گوید که در سن 5٠ سالگی برای بار دوم 
تصمی��م به راه اندازی مجموعه بیمه متعلق به خود می گیرد و از نقطه 
آغازین و بدون هیچ پرسنلی کار خود را شروع می کند، از روزهایی که 
به تنهایی نقش مدیرعامل، صاحب و بازاریاب و حس��ابدار ش��رکتش را 
ایفا می نمود.روزهایی که او با روحیه مصمم و کار آفرین س��نگ بنای 

مجموعة کسب و کار امروز خود را پایه گذاری می نمود. 

او می افزاید بس��یاری از افراد می آیند و نزد شما کار یاد می گیرند 
و با فوت و فن کار آش��نا می شوند و می روند. اگر کوتاه مدت به قضیه 
ن��گاه کنید این آمدن و آموزش دیدن و رفتن افراد برای کس��ب و کار 
ش��ما مناسب به نظر نمی رس��د، اما اگر نگاه دور بردی و طویل المدت 
داشته باشید این امر بسیار هم خوب و ارزشمند است. پرسنلی که نزد 
ش��ما آموزش کار را دیده اند، اگر در راه اندازی کسب و کار آینده خود 
موفق باش��ند، بهترین تبلیغ برای شما محسوب می شوند و همواره در 
تعاریف و قدردانی هایش��ان از شما، به ارتقاء جایگاه اجتماعی و رقابتی 

جلس��ه نخست پرسش و پاس��خ کارگروه جوانان متخصص ش��ورای بازرگانان ایرانی دبی با حضور جناب آقای بلورفروشان از اعضای هیأت مؤسس 
شورا در ماه ژانویه سال جاری برگزار گردید. جلسه مذکور که با استقبال اعضای کارگروه همراه گشت، محیط مناسبی را برای گفتگو میان جوانان 
کارآفرین شورا با آقای بلورفروشان ریاست دو دوره پیشین هیأت مدیره شورا در دوره های ششم و هفتم فراهم آورد تا زمانی ارزشمند برای انتقال 

تجربیات موفق و ر و یا نقل خاطراتی از شکست های بارور و آموزنده فراهم آید.

آشنایی و وقوف آقای بلورفروشان در عرصه های مختلف کار و فعالیت در ایران و امارات عربی متحده در کنار تجارب کم نظیر فعالیت و آموزش در 
کشورهای توسعه یافته جهان، ایشان را صاحب نظری ارزشمند در حوزه کسب و کار و همچنین در زمینه فعالیت اجتماعی ساخته است. بدین سبب 
جوانان متخصص شورا با درك اهمیت آشنایی با دیدگاه و تجارب ایشان ضمن دعوت از وی در محل دبیرانه شورا به گپ و گفت با وی پرداختند.
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شما کمک می کند.3

ایش��ان تصری��ح م��ی کند یک 
مدی��ر هم��واره بای��د ت��الش کند 
ت��ا جایگزین هم��ه اف��راد را برای 
س��ازمان  در  مختل��ف  س��متهای 
پرورانده باش��د تا سیستم متکی به 
یک ش��خص و یک نفر نباشد. اگر 
سیس��تم به یک نفر کارمند متکی 
باشد، از قدرت مدیریت کاسته می 
شود. کارمندان ش��ما باید آموزش 
ببینند تا هنگام کار خودشان برای 
خودشان جانش��ینان مناسبی پیدا 
کنند تا سیستم درصورت نبودن یا 

رفتن آنها آسیب نبیند.

در حرف��ه ما ک��ه تمرکز آن بر 
روی حف��ظ مناف��ع خری��دار بیمه 
باید ب��رای هرگروه  اس��ت، الجرم 
از مش��تریان ی��ک مدی��ر مرتب��ط 
گذاش��ته ش��ود تا با ارتب��اط مؤثر 
میان این افراد و مشتریان و منافع 
ایش��ان هرچ��ه بهتر حفظ ش��ود. 
حفظ ش��خصیت افراد همکار شما، 
حقوق و درآمد مناس��ب با تخصص 
و داش��ته های افراد و مش��ارکت و 
برخورداری پرس��نل ش��ما از سود 
و درآمد ش��رکت، از نکات کلیدی 
ارتقاء روحیه و ش��خصیت افراد در 

همکاری با شما می باشد.

آقای بلورفروشان ضمن تشریح 
ب��ازار رقاب��ت بیمه در ام��ارات که 
ش��رکت های بیمه چندین ملیتی 
اروپایی ی��ا آمریکایی در آن حضور 
دارن��د، اولویت ها و تقس��یم بندی 
ح��وزه تخصص بیم��ه و تمرکز در 
برخی بخشهایی که در آن می تواند 
بطور تخصصی عمل نمود را از عمده 
موارد رقابت در بازار بر می ش��مرد. 
برحوزهه��ا وعرص��ه های  تمرک��ز 
تخصص��ی و دوری گزیدن از زمینه 
هایی که در موضوع تخصص ش��ما 
نمی گنجد و یا تجهیز مناسب تیم 
متخصص و کارش��ناس به موضوع 
فعالی��ت، پی��ش از ورود و آغاز به 
پروژه، از مس��ائل و پیش شرطهای 
بق��ا در ب��ازار رقابتی بی��ن المللی 
است. شرکت بیمه نیازمند سرمایه 
نیس��ت و س��رمایه اصلی، سرمایه 
نیروی انس��انی اس��ت. البته هزینه 
های مرب��وط به  مس��ؤلیت مدنی 
نیز هس��ت که ش��رکت بیمه برای 
هر خس��ارت 5٠هزار درهم سپرده 

برای بازپرداخت خس��ارت حاصله به 
مش��تری س��پرده گذاری می نماید، 
ام��ا س��رمایه اصلی در یک ش��رکت 
خدماتی نیروی انس��انی آن شرکت 

است.
Broker برای آغاز فعالیت خود 
در یک سازمان و گرفتن قراردادهای 
بیمه از سازمان باید تالش کند تا خود 
را به سازمان و مشتریانش ثابت کند. 
باید نظام "مدیریت بحران س��ازمان" 
را بازنگری و ارزیابی کند، راه مناسب 
و روش مرس��وم این است که باید با 
تصمصم گیران ارش��د سازمان وقت 
مناسبی را برای مالقات تنظیم  کند. 
باید تالش کنید تا در این جلس��ه او 
را قان��ع کند که عالقه مند و توانا در 
کاه��ش خطرات و ریس��کهای پیش 
روی او هس��تید و تالش ش��ما برای 
تأمین منافع س��ازمان است و در این 
راه تخص��ص کافی را نی��ز دارید. در 
این جلسه آشنایی وقت زیادی ندارد 
اما باید بس��یار متخصصانه و باهوش 
عم��ل کنید. بای��د او را قانع کنید تا  
 Risk Management بتوانید که
س��ازمان را بازبینی کنید. باید بتواند 
ی��ک برنام��ه کامل از نح��وه و روش 
کاه��ش خطرات و ریس��کهای پیش 
روی س��ازمان و راهه��ای افزای��ش 
طری��ق  از  مش��تریان  درآمده��ای 
همکاری سازمان با او در حوزه بیمه 
ارائه بدهد. باید بتواند یکس��ال آینده 
برنامه خود را اعالم و پیش بینی کند 
و تمام بیمه نامه ها و قراردادها را بر 
اس��اس برنامه خود تنظیم کند. این 
برنامه باید کّمی و ملموس باش��د که 
چه هزینه ای، چه درآمدی و امنیتی 

برای سازمان بوجود می آورد. 

در بیم��ه تالش برآن اس��ت که 
ی��ک حادثه غیرقابل اندازه گیری که 
در صورت وقوع ممکن اس��ت آینده 
شما را به خطر بیاندازد، به یک مبلغ 
مش��خص و قابل ارزیابی انتقال پیدا 
م��ی کند و این ریس��ک از ش��ما به 
شخص دیگری منتقل شده باشد. در 
این تعریف برای ش��ما امکان تحقق 
سود پیش بینی شده فراهم می شود 
بدون آنکه وقوع حادثه های ناگهانی 
مس��یر شما در رسیدن به سود پیش 
بینی ش��ده را تغییر بدهد. البته این 
موضوع مشروط به تحقق وصول بیمه 
 Broker برای شماست و این امر به
شما برمی گردد و نحوه تنظیم بیمه 
نام��ه موجود که چگونه می توانید از 

 Broker .شرکت بیمه خسارت ناشی را پس بگیرید
موظف اس��ت که بیمه نامه را به نحوی تنظیم کند 
که در مواردی که بیمه گر موظف به پرداخت هزینه 
های ناشی از خسارت حادث شده می باشد، مشکلی 
در دریافت مطالبات بوجود نیاید و کسب این هزینه 
محقق گردد تا ریس��ک از مشتری یا بیمه شونده به 

بیمه گیر منتقل شود. 

اس��تاد پیشین کالج بیمه RCD شریک مناسب 
را ب��رای آغ��از و ادامه کار بس��یار مؤثر م��ی داند و 
ش��ریکی که بتوان��د کمبودهای ش��ما از نظر مالی، 
تخصص و یا توانایی انجام کار را پوشش دهد شریک 
مناسب بر می ش��مرد. او درستکاری و صحت عمل 
و انصاف و ش��ناخت کافی را از ش��اخصه های اصلی 
اعتماد میان ش��رکا قلمداد می کند و معتقد اس��ت 
در دنی��ا امروز با توجه به پیچی��ده گی ها و بزرگی 
بیش از اندازه زمینه های کس��ب و کار در رقابتهای 
جدی و تخصصی در هر حوزه ای داش��تن ش��رکا و 
تیم کاری همدل و همراه و قابل اطمینان از الزامات 

بقا می باشد.

آقای بلورفروش��ان در پاس��خ به سؤاالت درمورد 
عالقمندی ایش��ان برای راه ان��دازی و ادامه فعالیت 

بیمه در ایران گفت:
من فعالیت شرکت بیمه خود را در ایران پس از 
س��ال ها توقف از نو آغاز کردم. ش��رکتهای بیمه در 

مصاحبه
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3 س��ال 19٧9 متوقف شد و در سال 198٠ و 1981 
مجوز شرکت ما دیگر تمدید نشد. بسیار جالب است 
که رئیس بیمه مرکزی در س��الهای نخس��ت پس از 
انقالب از شاگردان من در کالج بیمه RCD  بود که 
اقدام به ابطال کلیه مجوزهای بیمه نمود و می گفت 
ما نخس��ت باید راه رفتن ی��اد بگیریم و بعد دویدن، 
شما دارید می دوید! اما خوشبختانه پس از سالها که 
دوباره بیمه ه��ای خصوصی اجازه فعالیت یافتند ما 
هم فعالیت های بیمه ای خود را از سر آغاز نمودیم 
و با نام پوش��ش گر آسیا به فعالیت های خود ادامه 

می دهد.
وی می افزاید من در سن 18 سالگی وارد بانک 
صادرات ش��دم و ب��ا توجه به فضای مناس��ب بانک 
صادرات در آن دوران برای جوانان توانس��تم در سن 
22 س��الگی رئیس شعبه باش��م. در سن 5٠ سالگی 
در دبی ش��رکت بیمه آریا را تأسیس کردم و همین 
ام��روز هم آمادگی راه اندازی یک ش��رکت جدید از 
نقطه ش��روع و صفر را دارم. در این تجربه طوالنی و 
سالها تجربیاتی بدست آوردم که همواره برای ادامه 

کار و فعالیت توانا می سازد.

عضو هیأت مؤسس شورای بازرگانی ایرانیان در 
پاسخ به س��ؤالی که از وی ریش��ه ها و انگیزه های 
کارآفرینی در راه اندازی کس��ب و کارهای جدید را 
پرس��ش نمود، گفت: این امر که چرا شخص تصمیم 
م��ی گیرد در مقابل کلیه پیش��نهادهای کاری برای 

اس��تخدام در مجموعه های بزرگتر، 
خ��ودش پا ب��ه عرص��ه بگ��ذارد و 
مجموعه کسب و کاری را راه اندازی 
کند یک دلیل و ریش��ه روانی دارد. 
فق��ط 1٠% مردم دنی��ا این ویروس 
کارآفرین��ی را در بدن خ��ود دارند 
و 9٠% م��ردم دنیا اص��اًل این کار را 

دوست ندارند. 

م��ردم عموماً عالق��ه ندارند که 
 Balance دچ��ار  را  خودش��ان 
Sheet بکنن��د و ترجیح می دهند 
در پ��ی یک کار راح��ت تری بروند. 
م��ن دوس��تان بس��یار متخص��ص 
و باه��وش دارم ک��ه هیچ��گاه در 
ذهنش��ان هم خطور نک��رده که از 
مجموع��ه فعل��ی کاریش��ان بیایند 
بی��رون و مجموعه ای را با مدیریت 
خودش��ان راه ان��دازی کنند. از نظر 
من این امر به ذهنیت و روانشناسی 
اف��راد ارتباط دارد. حت��ی از لحاظ 
درآم��دی نیز ش��اید حق��وق های 
ماهانه و درآمدهای افراد در سازمان 
های بزرگ بیشتر از کل درآمد یک 
 SME شرکت خصوصی کوچک یا
باش��د. ولی در موضوع کارآفرینی و 
روحیه کارآفرین��ی  افراد، نه درآمد 
مه��م اس��ت و نه س��ختی کار بلکه 
روحی��ه و کاراکت��ر ش��خص حرف 
نخس��ت در تصمیم و عملکرد افراد 
کارآفری��ن در هنگام راه اندازی یک 

SME را می زند.

ایش��ان ضمن ارزیاب��ی دبی به 
عن��وان مکانی مناس��ب ب��رای راه 
ان��دازی کس��ب و کار جدی��د و یا 
امکان اش��تغال در مؤسس��ات چند 
ملیتی و یا بین المللی بزرگ تأکید 
کرد در هنگام اش��تغال و کسب کار 
در دب��ی همواره یک ج��وان باید به 
برنامه ه��ای کالن زندگی خود نیز 
نظر داش��ته باشد. با در نظر گرفتن 
ای��ن واقعیت ک��ه ش��رایط کار در 
دبی همواره س��خت ت��ر و رقابتی تر 
می ش��ود و برای جوانان ایرانی این 
شرایط سخت تر از دیگران نیز می باشد، 
باید بر اساس برنامه ریزی های بلند 

مدت زندگی حرکت نمود.

 وی اف��زود جوانانی که عالقه به 
کارآفرین��ی و راه اندازی بنگاه های 
اقتص��ادی دارند، نیازمند آش��نایی 
ب��ا تخصص های مختل��ف از جمله 
حس��ابداری، مدیریت ریس��ک و یا 

ارزیابی کارآیی کارمن��دان و منابع 
انسانی می باش��ند. در بازار رقابتی 
امروز باید به هر طریق شناخته شده 
و یا ن��وآوری و  یا خالقان��ه ای  که 
ممکن اس��ت باید  تالش در جهت 
حفظ مشتریان و ش��رکای سازمان 
نمود. در این هنگام اس��ت که نقش 
پرس��نل و منابع انس��انی س��ازمان 

اهمیت مظاعف می یابد.

رئی��س هی��أت مدیره ش��ورای 
بازرگان��ی ایرانی��ان در دوره ه��ای 
شش��م و هفتم این هیأت در پاسخ 
به سؤالی که ارزیابی ایشان از میزان 
دسترس��ی IBC به اهداف خود از 
روزهای نخست شکل گیری تا امروز 
چیس��ت و تا چه می��زان معتقدید 
IBC  در تحق��ق اه��داف خ��ود در 
2٠ سال گذشته ارزیابی می نماید، 
ضمن توضیح در زمینه نحوه شکل 
گیری ش��ورای بازرگانی ایرانیان در 
روزهای نخست و خوانش مختصری 
از تاری��خ ای��ن ش��ورا، IBC را در 
رس��یدن به اهداف نخس��تین خود 
ناموف��ق دانس��ت. ایش��ان ب��ا بیان 
پتانسیل های موجود در گردهمایی 
بازرگانان موفق و خوشنام ایرانی در 
شورا و امکان هم افزایی تواناییهای 
این اف��راد در حل و فصل مس��ائل 
پی��ش روی صاحبان کس��ب و کار 
ایران��ی در دبی و یا خ��ارج از ایران، 
به  نتوانسته  معتقدند IBC تاکنون 
عن��وان ملجإ و مرجع قابل اس��تناد 
ب��رای کارآفرینان ایران��ی که برای 
گس��ترش و یا راه ان��دازی کار خود 
به دبی می آیند، ایفای نقش نماید. 

آقای بلورفروشان اگرچه عالقه و 
انس اعضای شورا را که باعث تداوم 
فعالیته��ای آن طی س��الیان پرفراز 
و نش��یب گذش��ته گش��ته، بسیار 
قابل تقدیر و س��رمایه ای ارزشمند 
برش��مردند، اما ل��زوم اس��تفاده از 
س��رمایه  ه��ای فک��ری و انس��انی 
موج��ود IBC را بر همه چیز مقدم 

می دانند.

ای��ن نشس��ت دوس��تانه ک��ه با 
س��ؤاالت پیاپی جوان��ان حاضر در 
جلس��ه بیش از دو س��اعت به طول 
سلس��له  ب��ر  آغ��ازی  انجامی��د، 
برنامه های ماهانه جوانان متخصص 

شورا گردید . 
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امروزه یادگیری ماش��ین یک زمینه پژوهشی نس��بتا جدید و فعال در رشته ی 
کامپیوتر می باش��د که با علوم متنوعی از جمله هوش مصنوعی، روانشناس��ی، 
تئوری اطالعات، امور مالی و پیش بینی سهام ارتباط نزدیک دارد. در یادگیری 
ماشین با استفاده از نظریه ی اطالعات، مدلهایی ساخته می شود که می توانند به 
طور خودکار الگوها و ارتباطات موجود در داده ها را تش��خیص دهند این الگوها 
ممکن اس��ت پیش��گویی کننده  بوده و برای پیش بینی و کشف موارد جدید در 
آینده بکار روند و یا توصیف گر  بوده و برای اس��تخراج و کشف دانش نهفته در 
داده ها  بکار روند و یا  هر دو خاصیت را همزمان داش��ته باش��د. مدلهایی که در 
یادگیری ماشین بکار برده می شوند به سه دسته اصلی یادگیری با نظارت یا با 
ناظ��ر، یادگیری بی نظارت یا ب��ی ناظر و یادگیری تقویتی یا یادگیری با ارزیابی 

تقسیم می شوند که به آنها مدلها و یا اشکال یادگیری گفته می شود. 
 

یادگیری با ناظر و یا رویکرد پیش بینی: در این رویکرد هدف ما این اس��ت 
که یک نگاشتی از ورودیهای X   بر روی خروجیهای Y با دانستن برچسب هر 
زوج ورودی و خروجی تش��کیل بدهیم. بعبارتی این مدل شامل یک ناظر است 
که دانش محیط را در اختیار دارد و برای هر ورودی پاسخ مطلوب و یا برچسب 
مورد نظر را به سیستم نشان میدهد. بنابراین گرچه در این نظام خروجی بطور 
عمومی برای ما مش��خص نیست اما برای یک مجموعه ی اولیه از داده ها مانند 
سوابق قبلی، ورودیها و خروجیها مشخص می باشد. بطوریکه در این حالت ما یک 
مجموعه ایی از زوجهای ورودی و خروجی بصورت                         در اختیار 
داریم که D مجموعه آموزشی نامیده می شود و N تعداد داده های آموزشی ما 
میباش��د. فرآیند آموزش سیستم با اعمال زوجهای ورودی - خروجی و یا همان 
مجموعه آموزش��ی آغاز می شود و پارامترهای شبکه تحت تاثیر حالت محیط و 
خطای موجود در پاس��خ شبکه ، بصورت تدریجی و با تکرار مکرر عمل آموزش 
) اعم��ال زوجهای ورودی و خروجی بصورت متناوب( تنظیم می ش��ود. پس از 
پایان فاز آموزش می توانیم شبکه را وارد فاز آزمایش نماییم بطوریکه یک نمونه 
یا ورودی جدیدی که قبال دیده نش��ده اس��ت را به سیس��تم اعمال می کنیم و 
پاسخ واقعی را با پاسخ مطلوب و یا برچسب پیش بینی شده مقایسه می کنیم. 

 

در ای��ن روش می توان گفت که ما پاس��خهای صحیح را ب��ه ازای هر ورودی از 

مجموعه زوجه��ای ورودی و خروجی در اختیار الگوریتم قرار میدهیم و وظیفه 
الگوریتم این اس��ت که به ازای ورودیهای جدید که قبال دیده نشده اند در واقع 
پاس��خهای صحیح بیش��تری تولید نماید. در کاربردهای واقعی هر داده ورودی 
بصورت بردار در نظرگرفته می ش��ود که مولفه ه��ای آن خصوصیات ورودی را 

نمایش می دهند.

در یادگی�ری ب�ا ناظر به ازای هر ورودی،  پاس�خ متناظر وج�ود دارد و 
سیستم برای ورودی های دیده نشده پاسخ تولید می کند.

مثال در یک کالس آموزش��ی دوره ی کارشناسی ارشد،  سن ، جنسیت ، معدل 
دوره کارشناس��ی، محل تحصیل و حتی نام و نام خانوادگی بعنوان خصوصیات 
فردی هر دانش��جو در نظر گرفته می ش��ود. در حالت عموم��ی ورودی های ما 
میتوانند مقادیر پیچیده تری مانند تصویر، جمله، سری زمانی، گراف و غیره هم 
باش��ند. به همین ترتیب خروجی یا پاسخ سیستم معموال بصورت عدد صحیح و 
یا حقیقی در نظر گرفته می شود. مثال در مورد کالس آموزشی می توانیم  پیش 
بینی میانگین نمره پایان ترم دانش��جویان را بعنوان یک خروجی مطرح نماییم 
بنابراین با داش��تن فهرس��ت دانش��جویان و خصوصیات فردی آنها و همینطور 
نتیجه آزمون پایانی درس در ترم قبلی یک الگوریتم آموزشی طراحی می کنیم 
و براین اساس میانگین نمره نهایی دانشجویانی را که در ترم جدید در این درس 
ثب��ت نام کرده ان��د را پیش بینی میکنیم. در اینجا اگر خروجی مورد نظر ما که 
نمره درس اس��ت بصورت عددی حقیقی و پیوس��ته در نظر گرفته ش��ود به این 
مس��اله رگراسیون  گفته می شود اما اگر مالك خروجی را قبولی یا رد شدن در 

نظر بگیریم به این مساله دسته بندی  گفته میشود. 

یادگیری بدون ناظر یا رویکرد کش�ف الگو : در این رویکرد برخالف رویکرد 
قبلی آموزش دهنده وجود ندارد و خروجی مورد نظر به ازای هر ورودی نامشخص 
است. بعبارتی در اینجا ما فقط نمونه های ورودی را بصورت                          در 
اختیار داریم و هدف ما این اس��ت که الگوهای جالب را در داده ها کش��ف کنیم 
و بهمین دلیل به این رویکرد گاهی کش��ف دانش هم گفته می شود. از آنجا که 
در این رویکرد به ما گفته نش��ده اس��ت که به دنبال چه الگویی باش��یم و هیچ 
معیاری ه��م برای اندازه گیری خطا در اختیار نداریم، این روش درس��ت نقطه 
مقابل رویکرد قبلی اس��ت که در آن ما میتوانس��تیم مقدار پیشگویی شده Y را 
برای ورودی x با مقدار واقعی و مش��اهده ش��ده مقایسه کنیم. با توجه به اینکه 
که برچس��ب نمونه ها مشخص نیست، شبکه باید خود به کشف نظم و روابط و 
وابستگی های موجود در ورودی اقدام نموده و نتیجه را در خروجی نمایش دهد 
به این ترتیب که با تحلیل مجموعه ی داده ها و اش��یاء آنها را در زیرگروه هایی 
تقس��یم می کند که به این عمل خوش��ه بندی  گفته می شود بطوریکه  اشیاي 
داخل هر خوشه بیشترین شباهت را با یکدیگر داشته و بین خوشه های مختلف 
نیز کمترین شباهت وجود داشته باشد.. خوشه بندی به طور خودکار ویژگی های 
متمایز کننده زیر گروه ها را تعریف می کند و زیر گروهها را سازماندهی می نماید. 
برخالف دس��ته بندی  در خوش��ه بندی، گروه ها از قبل مشخص نمی باشند و 
همچنین مشخص نیست که بر حسب کدام خصوصیات گروه بندی صورت می گیرد. 

امیرحسین روشن ضمیر، عضو شورا و هیات تحریریه

مدلهای یادگیری  ماشین و کاربردهای آنها

تکنولوژی
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3 درنتیجه پس از انجام خوش��ه بندی  باید یک فرد خبره خوشه های ایجاد شده 
را تفس��یر کند و در بعضی مواقع الزم اس��ت که پس از بررسی خوشه ها بعضی 
از پارامترهایی که در خوش��ه بندی در نظر گرفته ش��ده اند ولی بی ربط بوده یا 

اهمیت چندانی ندارند حذف شده و جریان خوشه بندی از اول صورت گیرد.

در یادگیری بدون ناظر، سیستم بطور خودکار نظم و روابط بین ورودیها 
را کشف می کند.

یک��ی از کاربردهای یادگیری بدون نظارت در بازاریابی و فروش کاال می باش��د 
ب��ه این ترتیب که با بررس��ی ویژگیهای رفتاری ، نیازها ، س��بد خرید و س��ایر 
خصوصیات مش��تریان الگوریتم طراحی شده کوشش می کند که تصویر روشن 
ت��ری از روند، تناوب و میزان خرید مش��تریان برای مدیری��ت ارائه نماید تا در 
تصمیم گیرها مورد اس��تفاده قرار گیرد. داس��تان معروفی که در این زمینه نقل 
ش��ده است مربوط به فروش��گاههای زنجیره ایی وال مارت میباشد که در نیمه 
ده��ه ی 199٠ تصمیم گرفت ک��ه از اطالعات کارت وفاداری مش��تریان برای 
بررسی و تحلیل سبد خرید آنها استفاده کند. در هنگام بررسی این سبد خرید 
چون اطالع خاصی در مورد برچسب و خروجیهای مورد انتظار در دسترس نبود 
از روش خوشه بندی استفاده شد و تعدادی از خوشه ها مانند خرید شلوار جین 
و پیراهن ورزش��ی توس��ط جوانان کمتر از ٣٠ سال قبل از شروع تابستان مورد 
انتظار و پیش بینی بود اما خوشه ی منحصر به فرد و غیر قابل انتظاری مربوط 
به پوش��ک بچه و آبجو بصورت خودکار تشکیل و مشخص شد که بیشتر مردان 
جوان متاهل در عصر روزهای جمعه به هنگام خرید پوشک بچه، آبجو را نیز در 
س��بد خرید خود قرار می دهند. البته بعد از مشخص شدن این موضوع تحلیلها 
و دالی��ل مختلفی در توجیه این همبس��تگی در عصر جمعه ارائه ش��د از جمله 
اینک��ه این گ��روه از مردان در تعطیالت آخر هفته در من��زل می مانند و تفریح 
آنها محدود به خوردن آبجو می ش��ود اما مهمتر از تحلیل ارائه شده این بود که 
فروش��گاه وال مارت تصمیم گرفت که در عصر هر جمعه فروش ویژه با تخفیفی 
قاب��ل توجهی را برای خری��د همزمان این دو کاال پیش��نهاد کند که در نهایت 
منجر به افزایش فروش قابل مالحظه ی هر دو کاال و س��ود آوری در فروش��گاه 

های وال مارت شد.
 

یادگیری تقویتی: این رویکرد براساس رابطه ی علت و معلولی عمل می کند 
بطوریک��ه در آن ب��ا یک عامل یادگیری هوش��مند  روبرو هس��تیم که از طریق 
س��عی و خطا عملی را انجام می دهد و کوش��ش می کند آن را بهبود بخشد. در 
اینجا یادگیری بصورت زوج های ورودی و خروجی مطرح نمی ش��ود و خروجی 
مطلوب به ازای هر نمونه موجود نیست  بلکه عامل هوشمند با توجه به وضعیت 
خ��ود ،  عمل��ی را بر روی محیط انجام می ده��د و منتظر نتیجه ی عملش می 
ماند. این نتیجه می تواند در قالب یک پاداش یا تنبیه باشد. اگر نتیجه در قالب 
پاداش باش��د، عمل انجام ش��ده مطلوب بوده و عامل به هدفی که در آن محیط 
دارد نزدیک ش��ده اس��ت. ولی اگر نتیجه در قالب تنبیه باشد، عمل انجام شده 
نامطلوب بوده و عامل از هدفش دور شده است. در واقع سیستم یادگیری برای 
عامل مش��خص می کند که دقت و عملکرد او چگونه اس��ت و بنابراین عامل در 
طول زمان تجربه کافی در مورد عمل های شایس��ته پاداش جمع آوری نموده و 

عملکرد بهینه را فرا می گیرد تا در نهایت به هدفش برسد. 
در یادگیری تقویتی پس از چند مرحله یادگیری، عملکرد ارزیابی می شود.

بهترین مثال این نوع یادگیری در بازیهای کامپیوتری و روباتهای هوشمند دیده 
می ش��ود . بعنوان مثال فرض کنیم عامل هوش��مند یک روبات فوتبالیست در 

پست دروازه بان  است و  هدف آن است که روبات پس چندین مرحله دریافت 
ت��وپ که هم��ان فرآیند یادگیری اس��ت  با تصمیم های مناس��ب در مورد نوع 

حرکت خود ، بتواند توپ را دفع کند. 

 

در 8 آوریل 2٠1٣ میالدی ژاپنی ها یک روبات دروازه بان تولید کردند و برای 
مح��ک زدن عملک��رد آن، مس��ابقه ای میان آن و لیونل مس��ی بهترین بازیکن 
فوتبال جهان و عضو تیم بارسلونای اسپانیا ترتیب دادند. این روبات 9٠ فریم در 
هرثانیه با استفاده از حس گرهای نوری و یک جفت دوربین زوم شده روی توپ 
تهیه می کرد و به این ترتیب س��رعت، قدرت و مس��یر توپ را محاسبه و پیش 
بینی کرده و به ضربه توپ واکنش نش��ان می داد. روبات ضربه نخس��ت مسی را 
مهار کرد و ضربه دوم نیز به تیرك افقی خورد، اما مسی که از سرعت عمل این 
ربات متعجب بود ضربه س��وم را با قدرت و س��رعت بیشتری به توپ نواخت که 
روبات نتوانس��ت آن را مهار کند و در آخرین ضربه نیز مسیر حرکت توپ را در 
لحظه ی آخر به گونه ایی تغییر داد که موجب فریب دادن روبات شد بطوریکه 
روبات ابتدا مس��یر توپ را به اشتباه تشخیص داد و هنگامیکه با تاخیر در مسیر 

توپ واکنش نشان داد نتوانست از گل شدن توپ جلوگیری کند. 
 

در ی��ک ن��گاه کلی یادگیری هنگام��ی مفید و قابل انجام اس��ت که الگویی از 
چگونگ��ی انجام فعالیت و یا عملکرد وجود داش��ته باش��د و ای��ن الگو بصورت 
ریاضی و با فرمولهای مش��خص  قابل محاس��به نباش��د و در نهایت داده هایی 
برای ایجاد یک نظام یادگیری وجود داش��ته باش��د. در واقع هنگام بکارگیری 
الگوریتمهای یادگیری ما بتدریج به این نتیجه می رس��یم که آیا واقعا الگویی 
وجود دارد یا خیر و درصورت وجود این الگو بهترین تقریب را برای مدلسازی 
آن بدس��ت می آوریم اما اگر واقعا الگویی هم وجود نداش��ته باش��د یادگیری 
ماش��ین این موضوع را برای ما مش��خص می کند. در مواردی که الگوی مورد 
نظر با فرمول ریاضی قابل مدلس��ازی میباش��د اس��تفاده از یادگیری ماش��ین 
بیهوده به نظر میرس��د چ��را که با اعمال فرمول و طراح��ی برنامه نرم افزاری 
مربوطه خروجی بطور دقیق قابل محاس��به می باشد. در نهایت وجود داده ها 
مهمترین پارامتر در یادگیری ماش��ین اس��ت زیرا یادگیری برمحور داده های 
صورت می گیرد و در صورتیکه داده ها موجود نبوده و مقدار آنها کافی نباشد 

امکان یادگیری وجود نخواهد داش��ت. 
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بهتری��ن جواب براي 3 احتماالً 
این س��ؤال، این اس��ت که وقتي 
باك خالي ش��د بنزین میزنیم! و 
ش��اید جواب دقیق تراین باش��د 
ک��ه وقتي باك خالي ش��د و پول 
توي جیبم��ان بود بنزین میزنیم! 
و احتم��االً جواب ام��روز یتر این 
اس��ت که وقتي باك خالي شد و 
پ��ول توي جیبمان ب��ود و کارت 
بنزین  س��وختمان شارژ داش��ت 

میزنیم.

حاال بیایید کمي مهندسي تر به 
قضیه ن��گاه کنیم. فراموش نکنیم 
که امروز بنزین ارزان نیس��ت، در 
کش��ورهاي آمریکای��ي و اروپایي 
حدود 1 دالر به ازاي هر لیتر و در 
کش��ور ما با تمام سهمیه بندي و 
نفتي که زیر پایمان است، لیتري 
٤٠٠ تومان است. کافي است آن 
را با س��طح درآمد متوسط جامعه 
مقایس��ه کنیم تا به ارزش آن پي 

ببریم.

کارب�رد مهندس�ي در بنزین 
زدن

اول از هم��ه اینک��ه، یادم��ان 
باش��د که لیتر واحد حجم است، 
ولي ماشین شما جرم مي سوزاند. 
یعني شما حجم مي خرید و جرم 
مص��رف مي کنید. پ��س بهترین 
حالت این اس��ت که جرم حجمي 
)چگال��ي( بنزین حداکثر باش��د. 
ازکتاب علوم دبستان به یاد داریم 
ک��ه معم��والً چگال��ي مایعات در 

هواي سرد بیشتر است.
تقریباً در همه پمپ بنزین هاي 
دنیا، مخ��زن بنزین در زیر زمین 
ق��رار دارد. پس مي ت��وان گفت 
که صبح زود دماي مخزن بنزین 
حداقل اس��ت و بنزی��ن غلیظ تر. 
نتیجه اینک��ه، بهترین موقع براي 

بنزین زدن صبح زود است.

دیگر اینکه، سعي کنید موقع 
بنزین زدن، دس��تگیره را تا آخر 
فش��ار ندهید. درس��ت است که 
زمان بیش��تري مصرف مي شود، 
ولي ش��اید ارزش داش��ته باشد. 
هرچه بنزین با س��رعت بیشتري 
وارد ب��اك ش��ود، تبخی��ر آن هم 
بیشتر خواهد بود. معموالً شلنگ 
پمپ بنزین، یک مجراي برگشت 

بخ��ار دارد که بخ��ار حاصل را به 
مخ��زن برمي گردان��د. اگر چنین 
مجرایي هم نباش��د، بخار از باك 
خارج ش��ده و وارد هوا مي ش��ود. 
بنابراین اگر تبخیر بیش��تر باشد، 
ش��ما پول بنزیني ک��ه وارد باك 

نشده را پرداخت مي کنید.

به همین دلیل، ب��راي بنزین 
زدن صب��ر نکنید ک��ه باك خالي 
ش��ود. باك خالي، فضاي بیشتري 
ب��راي تبخیربنزی��ن دارد و ای��ن 
بخار دوب��اره از باك خارج ش��ده 
و ب��ه مخزن بر مي گ��ردد. ضمن 
اینک��ه، اگر بنزین داخ��ل باك را 
تاانتها مصرف کنید، احتمال ورود 
لجنه��اي ته باك ب��ه کاربوراتور و 
موتور بیشتر اس��ت. زیاد به فیلتر 

بنزین اعتماد نکنید.

س��عي کنی��د قب��ل از اینکه 
چراغ بنزین روش��ن شود، باك را 
پر کنید.نکته دیگ��ر اینکه، وقتي 
در پم��پ بنزین، تانک��ر بنزین در 
حال پر کردن مخرن است، بنزین 
نزنید. معموالً در این حالت مخزن 
به انتها رسیده و تالطم حاصل از 
پر ک��ردن مخزن، باعث باال آمدن 
لج��ن ه��ا و آلودگي ک��ف مخزن 
ش��ده و بنزین کثیف نصیب شما 

مي شود.

دیگر اینکه س��عي کنید موقع 
بنزین زدن، دستگیره را دائم نگه 
داشته و پیوس��ته بنزین بزنید نه 
قطعه قطعه، پم��پ بنزین طوري 
طراحي ش��ده اس��ت ک��ه پس از 
هر بار پم��پ کردن و هنگام قطع 
ش��دن، در اثر خأل حاصل اندکي 
از بنزین را برم��ي گرداند. کنتور 
بنزین هم بصورت یک طرفه عمل 
مي کند و این مقدار برگش��تي را 
محاسبه نمي کند. بنابراین باز هم 
ش��ما پول بنزیني را پرداخت مي 

کنید که وارد باك نشده است.

خیلي خیلي مهندسي
ن��کات ریزت��ري ه��م وج��ود 
دارد ک��ه بکار ب��ردن آن در عمل 
سخت اس��ت. مثاًل درنظر گرفتن 
اینک��ه بنزین بصورت پیوس��ته و 
آنال��وگ وارد باك مي ش��ود ولي 
کنتور بنزین، بصورت دیجیتال و 

اقتصادی
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گسسته عمل م یکند. اگر کمي با ریاضیات گسسته 
آشنا باشید، مي توانید نتیجه بگیرید که براي بنزین 
زدن ت��ا حد دلخواه، بهتر اس��ت از باال به عدد مورد 
نظر نزدیک ش��ویم! خیلي سخت است، ولي در این 
حالت شما پول کمتري مي دهید. مي توانیم مقدار 

صرفه جویي را تخمین بزنیم:

معموالً کنتور بنزین تا 2 رقم اعشار را نشان مي دهد. 
بطور متوسط مي توان گفت که سرعت ورود بنزین 
به باك، یک لیتر بر ثانیه است. ضمناً فرض کنیم که 
شما خیلي آدم سریعي هستید و سرعت عکس العمل 
شما یک بیستم ثانیه است. استرس در محیط پمپ 
بنزی��ن را هم درنظر نمي گیریم و ش��رایط را کامل 

فرض مي کنیم.
بنابراین، اگ��ر بخواهید از باال به مقدار مورد نظر 
خود نزدیک ش��وید، در بهترین حال��ت میتوانید تا 

یک بیس��تم اعشار صدم آن نزدیک شوید. به عبارت 
دیگر شما مي توانید یک دو هزارم لیتر صرفه جویي 
کنید. با فرض قیمت ٤٠٠تومان براي هر لیتر، شما 
در هر بار بنزین زدن اگر خیلي زور بزنید مي توانید 

2 ریال صرفه جویي کنید!

نکته دیگر اینکه، بسته به صف پمپ بنزین شاید 
بهتر باش��د که ماش��ین را خاموش نکنید. اگر بطور 
متوسط ماشین شما در هر ٣ ساعت یک لیتر بنزین 
مص��رف کن��د )در حالت توقف(، و ش��ما 15 دقیقه 
در صف بنزین منتظر باش��ید ٧/5 س��ي سي بنزین 
مصرف مي کنید. حال اگر ماشین را یک بار خاموش 
و مجدداً روش��ن کنید، براي استارت حدود 1٠ سي 
سي بنزین وارد موتور مي شود این اختالف 2/5 سي 
سي حدود 1٠ تومان ارزش دارد. بهرحال تصمیم با 

خودتان است!

محاسبات بیش��تري هم مي شود انجام داد که 
قضی��ه را خیل��ي پیچیده مي کند. مث��اًل مي توان 
بهترین ش��کل ش��لنگ در اثر موقعیت قرار گرفتن 
ماش��ین نس��بت به پمپ را پیدا ک��رد! اصوالً فرق 
بزرگ بین مهندس��ان و دانش��مندان همین است: 
در مهندس��ي از یک حد ریزتر نمي شویم و نام این 
حد را مي گذاریم دقت. ولي در دانش، چیزي بنام 
دق��ت وجود ندارد و همه چیز را باید درنظر گرفت.

نهایت آنک��ه، در پمپ بنزین خیلي تالش نکنید 
ک��ه صف خود را عوض کنید. طب��ق یکي از قوانین 
مورفي، س��رعت صفي که در آن هس��تید همیش��ه 
حداقل است! آنچه سرعت صف شما را کند مي کند، 
عوامل محیطي نیس��ت بلکه وجود خود شماس��ت! 
سعي کنید کمي خوشبین باشید و فرض کنید آنچه 

دارید بهترین است.
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من در جلس��اتی که با مخاطبین خ��ود دارم، نقش 
ه��ای مختلفی را ایفا م��ی کنم که یکی از آنها، ارائه 
مش��اوره و پاس��خ به س��وال های آنها است. معموال 
مخاطب قبل از اینکه بتواند نیاز اصلی خود را به من 
بگوید، س��وال های متعددی در ذهن خود دارد که 
تا پاسخ آنها را نداند، نخواهد توانست با خدماتی که 
م��ن می توانم به او ارائه کن��م، رابطه منطقی برقرار 
کند. هرچه دانش مخاطب من بیش��تر باشد، تعریف 

و ارائه خدمت به او راحت تر خواهد بود.

در میان این جلس��ات مش��اوره که خیلی از آنها هم 
به عقد قرارداد منتج نخواهد ش��د، سوال های بسیار 
متعدد و متنوعی مطرح می ش��ود که برای خود من 
هم جالب هس��ت و ممکن هست پاسخ خیلی از این 
سوال ها را هم در همان لحظه ندانم و نیاز به بررسی 
بیش��تر باش��د. هر کدام از این جلسات هم برای من 
و ه��م برای مخاطب من مثل یک کالس آموزش��ی 

است.

یکی از مهم ترین سوال هایی که به طور مستقیم یا 
غیر مس��تقیم مطرح می شود ولی در واقع در ذهن 
همه س��وال کننده ها یک مشکل واحد شکل گرفته 
که به صورت های مختلفی پرس��یده می ش��ود این 
هس��ت که چرا م��ا از تبلیغات محیط��ی خود مثل 

تبلیغ��ات در مج��الت و روزنامه ه��ا، نتیجه رضایت 
بخشی نمی گیریم؟

ای��ن مخاطبین این گونه مطرح می کنند که تا چند 
ماه قبل یعنی حدودا اوایل سال 2٠1٣ و به قبل، ما 
ه��ر زمان که تبلیغی در یک مجله چاپ می کردیم، 
تماس های متعددی با ما برقرار می شد و اصطالحا، 
زن��گ خور تبلیغاتی ما از فالن مجله خوب بود. ولی 
اخیرا، هیچ تماس و یا تماس های بس��یار محدودی 

از تبلیغات چاپی ما، برقرار می شود.

آیا فصل تابس�تان و یا ماه رمضان در کس�ب و 
کار شما تاثیر دارد؟

این مخاطبین دلیل این مشکل را دقیقا نمی دانند. 
البته ش��اید تعطیالت تابستانی، ماه رمضان و موارد 
مقطعی شبیه این ها در این موضوع موثر باشد ولی 
بررسی ها نش��ان می دهد که این موارد، خیلی هم 
در این پدیده موثر نیستند و حتی برخی از کسب و 
کارها اتفاقا در این زمان ها، رونق بیشتری هم دارند.

برای اینکه بتوانیم برای این س��وال، پاس��خ و دلیل 
مناس��بی پیدا کنی��م، از چند جنبه م��ی توانیم به 
موضوع ن��گاه کنیم. اول، بررس��ی رون��د حرکتی و 
تکامل رس��انه ها در جهان و دوم، از دید مخاطبین 

خود. هر کدام از این زاویه های نگاه به موضوع، ما را 
به نتایج جالب و متفاوتی خواهد رساند.

آنچه مس��لم است، رس��انه ها در جهان، با پیدایش 
فن��اوری های جدید و مخصوصا فض��ای آنالین، در 
حال حرکت به سمت دیجیتال شدن بیشتر هستند. 
یعنی اینکه، ابزار و روش ها و فناوری های پیش روی 
م��ا، از فضاهای چاپی و غیر آنالین، به فضای آنالین 
نزدیک تر خواهند بود. این موضوع جدیدی نیست و 
همین حاال که شما دارید این مطلب را بر روی یک 
محیط کاغذی می خوانید، ش��اید میلیون ها مطلب 
دیگ��ر در همین چند ثانیه، در فضای آنالین تولید و 
منتش��ر شده باشد که همه آنها از طریق اینترنت در 
دسترس شما برای مطالعه است. حتی همین نشریه 
چاپی هم تماما به صورت دیجیتال و در وب س��ایت 

شورا برای مطالعه آنالین قرار دارد.

هرچند که این روند یعنی گذار از رسانه های چاپی 
و غی��ر آنالین به فضای آنالین، کند حرکت می کند 
ولی به صورت بس��یار موثر و نفوذی، عمل می کند. 
مث��ل خزنده ای که وارد تمامی ابعاد زندگی و کاری 
ما می ش��ود، آرام ولی عمیق و تاثیر گذار. به همین 
لحاظ، اگر صاحبان کسب و کارها سعی در شناخت 
و هماهنگ��ی با ای��ن حرکت نکنن��د، زمانی به خود 

خواهند آمد که ممکن است کمی دیر شده باشد.

فن آوری اطالعات

کاهش شدید “زنگ خور” تبلیغات چاپی، گریبان 
گیر کسب و کار شما هم شده است؟



www.ibc.aeibc@emirates.net.ae29

13
92

ور 
ری

شه
م، 

سو
ره 

شما
م، 

ده
نز

 پا
ال

س
15

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
3  

     
Se

pt
em

be
r   

    2
01

3 با بررس��ی آماری که اخیرا منتشر شده، سهم رسانه 
ه��ای مختلف در تبلیغات از س��ال 2٠11 تا 2٠15 
بررسی شده است و این آمار به خوبی نشان می دهد 

که حرکت به چه سمتی است.
 

در این آمار کامال مشهود است که سهم تبلیغات در 
همه رسانه ها، مخصوصا رسانه های چاپی، در حال 
کاهش و س��هم اینترنت در حال افزایش است. البته 
س��هم تلویزیون تقریبا ثابت خواهد ماند. با بررس��ی 
ردی��ف مربوط به مجالت هم، عالوه بر کاهش، نکته 
دیگری هم دیده می ش��ود و آن اصوال س��هم بسیار 
ناچیز آن در تبلیغات اس��ت. من خودم هم تا زمانی 
که این آمار را ندیده بودم به این موضوع واقف نبودم. 
ای��ن دقیقا خالف مس��یر حرکتی مدیران کس��ب و 
کارها مخصوصا در امارات است. یعنی معموال اولین 
رس��انه برای تبلیغ محصوالت و خدمات در امارات، 
مجالت چاپی هستند. هرچند من برای این موضوع 
دلیل خاصی را مد نظر دارم و آن هم این اس��ت که 
مدیران و صاحبان کس��ب و کارهای ایرانی، معموال 
به دنبال رسانه های فارسی زبان برای تبلیغ هستند 
ک��ه در ام��ارات، تا چندی قبل، فقط دو س��ه مجله 
چاپی فارسی زبان و اخیرا هم یک رادیو فارسی زبان 

را می توان یافت.

با این حال، حرکت و س��هم رسانه های مختلف در 
تبلیغات، بر اساس آمار، کامال مشهود است و نیازی 
به ارائه دلیل و برهان بیش��تر نیست. این ما هستیم 

که باید خود را با این حرکت، هماهنگ کنیم.

آمار دیگری هم که بررسی آن خالی از لطف نیست، 
نشان دهنده نقش شبکه های اجتماعی در این مسیر 
حرکتی است و میزان رشد شبکه های مختلف بین 

سال های 2٠٠٦ تا 2٠12 را نشان می دهد.
 

حال اگر به س��وال اول که از طرف صاحبان کسب و 
کارها در امارات مطرح می شود برگردیم، دلیل اول 
در کاه��ش بازخور کس��ب و کارها از تبلیغات چاپی 
در مجالت )مخصوصا مج��الت ایرانی( کامال واضح 
اس��ت و روند حرکتی در جهان هم همین موضوع را 
تایید می کند که زمان آن رس��یده تا در استراتژی 
ه��ای بازاریابی محصوالت و خدم��ات خود بازنگری 

جدی کنیم.
نکته دوم در بررسی ما، مربوط به دیدگاه مخاطبین 
ما اس��ت و اینکه آیا در نگرش مخاطبین ما تغییری 
ایجاد شده اس��ت که نتیجه آن، کاهش تاثیرگذاری 

تبلیغات ما در مجالت چاپی شده است؟
من برای ای��ن موضوع، یک تحلیل منطقی ارائه می 
دهم ک��ه البته تحلیل ش��خصی م��ن از این پدیده 
هس��ت و بر اس��اس اعتقادی که ب��ه تاثیر و اهمیت 
رس��انه های آنالین بر موفقیت کسب و کارها دارم، 
ش��کل گرفته است و ممکن هس��ت نقدهایی بر آن 
صادق باش��د. ولی به عنوان یک��ی از چندین گزینه 
بر روی میز فرماندهی کس��ب و کارها، قابل تامل 

می تواند باشد.

بیایید رون��د رفتاری یکی از مخاطبین ش��ما را 
بررس��ی کنیم. مخاطب شما که نیازمند خدمات 
ش��ما اس��ت و در امارات زندگ��ی میکند، مجله 
فارس��ی زبانی را در زمان صرف نه��ار از یکی از 
رس��توران های ایرانی برداش��ته و شب در خانه 
خود با آرامش در حال مشاهده تلویزیون و ورق 
زدن مجله است. او در زمان خواندن مجله )البته 
اگر مطالب جدید در آن باشد و همه آنها را قبال از 
طریق ایمیل و یا در وب سایت های دیگر ندیده 
باش��د( به صفحات تبلیغی می رسد که در ال به 
الی مطال��ب مختلف قرار گرفته اند. یا بر عکس، 
مطالب مح��دودی، در ال به الی تبلیغات متعدد 
قرارگرفته اند. مخاطب شما به تبلیغ شرکت شما 
می رسد و می بیند که خدمات یا محصول مورد 
نظر ش��ما را ارائه می کند. فورا گوش��ی تلفن را 
ب��ر می دارد و با هیجان و ش��ور وصف نا پذیری 
با ش��ما تماس می گیرد و درخواس��ت اطالعات 

بیشتر می کند.
صبر کنید، فکر کنم یک جای این داستان اشکال 
دارد چون اگر این داس��تان واقعیت داشت، کال 
این مقاله و مبنای فکری نوش��تن در این مورد، 
بیهوده می بود. در واقع، اگر این داس��تان واقعی 
بود، ش��ما هیچوقت از کم ش��دن تاثیر تبلیغات 
چاپ��ی خود، ش��کایت نمی کردی��د و همه چیز 
بس��یار عالی و رو به راه بود. در واقع این داستان 
مرب��وط به مدت ها قبل اس��ت و قدیمی ش��ده. 

بیایید بینیم اشکال این داستان در کجاست.

آیا طرح تبلغاتی ش�ما نس�بت رقبای شما، 
متمایز است؟

برگردیم به خانه مخاطب ش��ما. اول اینکه وقتی 
او تبلیغ خدمات یا محصوالت ش��ما را می بیند، 
به هیچ وجه ذوق زده نمی ش��ود چون در همان 
صفح��ه مقابل، باالی تبلیغ ش��ما، در زیر تبلیغ 
ش��ما، در صفحه بعد هم دقیقا تبلیغاتی مش��ابه 
تبلی��غ ش��ما وج��ود دارد که هم��ان محصول و 
خدم��ت را ارائه می کنن��د تازه خیلی هم بهتر و 

ارزان تر از شما!
پس، این مخاطب قبل از اینکه گوش��ی تلفن را 
بردارد و با ش��ما تماس بگی��رد، تبلیغات رقبای 
شما را هم بررس��ی خواهد کرد و این یعنی یک 
وقف��ه در تصمیم گیری در برقراری تماس. البته 
شاید بگویید که وجود تبلیغات رقبای ما در کنار 
تبلیغات ما، چیز جدیدی نیس��ت و همیشه این 
موضوع وجود داشته و این نمی تواند دلیل اصلی 
کاهش اثر گذاری تبلیغات ما باشد. من هم با این 
موضوع موافق هستم ولی این نکته شاید به شما 
کمک کند که حداقل در طراحی تبلیغات خود، 
روشی را پیش بگیرید که در میان همه تبلیغات 
 Stand( مش��ابه رقبای ش��ما، خودنمایی کن��د
Out(. متاس��فانه مدیران کس��ب و کارها حتی 
حاضر نیس��تند کمی پول برای ط��رح تبلیغاتی 
خ��ود خرج کنن��د و فردی ک��ه در تیم طراحی 



www.ibc.aeibc@emirates.net.ae 30

13
92

ور 
ری

شه
م، 

سو
ره 

شما
م، 

ده
نز

 پا
ال

س
15

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
3  

     
Se

pt
em

be
r   

    2
01

مجله اصطالحا به عنوان "صفحه بند" فعالیت دارد، 3
طراحی تبلیغاتی ما را هم انجام می دهد و این یعنی 
سهل انگاری مدیران عزیز ما در این امر بسیار مهم و 

حیاتی برای کسب و کارشان.
از این موضوع حاش��یه ای بگذریم. برگردیم به خانه 
مخاطب شما. ببینیم دلیل اینکه به شما زنگ نمیزند 
چیست! فراموش نکنیم که داریم رفتار مخاطب شما 

را تحلی��ل می کنیم که در انتها 
نتیج��ه بگیری��م ک��ه دلیل کم 
شدن "زنگ خور" تبلیغات شما 

در مجالت چیست.

ب��ی  ب��ا  مخاط��ب ش��ما ک��ه 
حوصولگ��ی دارد چندین تبلیغ 
بس��یار مشابه که همان خدمات 
و محص��والت را ارائه می کنند 
و تبلیغ��ات و طراح��ی بس��یار 
توس��ط  دارند )چون  مش��ابهی 
هم��ان "صفح��ه بن��د" در تیم 
اجرایی مجله تهیه شده اند(، را 
بررسی می کند. از یکی دو تای 
آنها بیشتر خوش��ش می آید و 

تصمیم می گیرد که....

خیر، خوش��حال نش��وید...هنوز 
تصمیمی ندارد که گوشی تلفن 
را ب��ردارد و ب��ه هم��ه آنها زنگ 
بزن��د! او می داند که اگر به همه 
این ش��رکت ها زنگ بزند، حتما 
ش��ماره تماس او را برای تماس 
ثبت  تبلیغات��ی،  بع��دی  ه��ای 
خواهند کرد. ضم��ن اینکه، این 
مخاطب ش��ما خیلی حس��اس 
اس��ت و کیفیت خدمات برایش 
مهم است. او می خواهد در مورد 
ش��ما و محصوالت ش��ما بیشتر 
بدان��د و می خواه��د بداند چند 
س��ال اس��ت که فعالیت دارید، 
نمایندگ��ی ک��دام محصوالت را 
دارید، مدیر ش��رکت کیس��ت و 
حتی م��ی خواهد تصوی��ر او را 
ببینی��د. او می خواهد بداند چرا 

باید به ش��ما اعتماد کند و زحمت بکش��د و به شما 
زنگ بزند.

بله می دانم که شما هم کمی عصبانی شده اید چون 
این همه اطالع��ات را که نمی توانید در یک صفحه 

تبلیغی در اختیار این مخاطب خود قرار دهید!

خ��وب، این مخاطب ما که گفتیم در خانه روی مبل 
راحتی خود نشسته و در حال دیدن تلویزیون است، 
عالوه بر دس��تگاه کنت��رل تلویزیون، یک دس��تگاه 
جالب دیگر هم در فاصله کمتر از ٦٠ س��انتی متری 
خود دارد و آن دستگاه چیزی نیست جز یک موبایل 

هوش��مند )Smart Phone, like iPhone( و یا 
ی��ک تبل��ت )Tablet, like iPad( که با س��رعت 

خیلی خوبی هم به اینترنت اتصال دارد.

ح��اال روند عملکرد این مخاطل��ب ما تغییر می کند. 
او برای کس��ب اطالعات بیشتر و پاسخ به همه سوال 
هایی که قبل از تماس با شما باید پاسخ آنها را بداند، 

وارد وب س��ایت شرکت شما خواهد شد یعنی همان 
جایی که انتظار دارد پاسخ هایش را پیدا کند.

در واق��ع، ی��ک مانع یا یک گام، از زمان دیده ش��دن 
تبلیغات چاپی شما تا زمان برقراری تماس مخاطب با 
ش��ما، اضافه شده است که این موضوع، با روند سریع 
فناوری های آنالین، امکان دسترسی ساده و سریع به 
اینترنت، افزایش دانایی مخاطب و سخت شدن جلب 
اعتماد او در یک صفحه تبلیغ چاپی، همه دس��ت به 

دست هم داده اند تا این مانع جدید بوجود بیاید.
این جاس��ت که نقط��ه ضعف اکثر کس��ب و کارها 
کامال خ��ود نمایی می کن��د. از کس��ب و کارهایی 
که اصال وب س��ایت ندارند، تا آنهایی که وب سایت 

دارند ولی در حال س��اخت است، آنهایی که مطالب 
وب سایتش��ان بسیار قدیمی اس��ت، آنهایی که وب 
سایتشان در دستگاه های موبایل قابل دیدن نیست، 
همه و همه در ای��ن مرحله از روند رفتاری مخاطب 

خود، گیر خواهند کرد.

چگونه مخاطب ش��ما می تواند به ش��ما اعتماد کند 
وقت��ی که نمی توان��د اطالعات 
کافی از کسب و کار شما بدست 
بیاورد؟ قطعا خیلی مشکل است 
که در بین انبوه��ی از تبلیغات 
که همگی هم خود را بهترین و 
اولین و بزرگ ترین در کسب و 
کار خود می دانند و ش��عارهای 
بس��یاری در تایید خود سر می 

دهند یکی را انتخاب کند؟

به  ام��روزه، مخاطبی��ن ش��ما، 
دنبال اطالع��ات به روز و کامل 
از ش��ما و محصوالت و خدمات 
شما هس��تند. آنها می خواهند 
بدانند س��ایرین ک��ه از خدمات 
شما استفاده کرده اند، نظرشان 
در م��ورد ش��ما چیس��ت. آنها 
حتما دوس��ت دارند تا ش��ما را 
در فیسبوك ببینند. آنها خیلی 
بیش از مطال��ب تکراری که در 
تبلیغات ش��ما دیده ان��د، توقع 
دارند و تنها ابزار ش��ما در قانع 
کردن آنها، وب سایت شماست.

ش��ما خودتان امروز وب سایت 
شرکت خود را ببینید و خود را 
جای مخاطب خ��ود قرار دهید. 
آیا حاضر هس��تید گوشی تلفن 
را برداری��د و با ش��رکتی که در 
حال دیدن وب سایتش هستید، 

تماس بگیرید؟

این تحلیل، کمی به شما کمک 
کند ک��ه یکی از دالیلی که غیر 
اثرگذاری  کاهش  در  مس��تقیم 
تبلیغات محیطی و چاپی شما بسیار تاثیر گذار است 
را شناس��ایی کرده باش��ید و در جهت رفع مشکل، 

برنامه ریزی کنید.

البته این فقط یکی از تحلیل هایی است که می تواند 
مورد بررسی قرار بگیرد ولی به نظر من، اینکه قبول 
کنی��م مخاطب م��ا در دنیایی زندگ��ی می کند که 
ممکن است با دنیای فکری ما بسیار متفاوت باشد و 
اینکه بتوانیم وارد دنیای فکری او بشویم و در جهت 
رفع پرسش های او و جلب اعتمادش حرکت کنیم، 
یک گام بس��یار حیاتی و مهم در هر کس��ب و کاری 

می باشد.

فن آوری اطالعات
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34. Payments made to the Government 
pursuant to any agreement concluded 
with him to make his share of the 
income of any person liable as a certain 
percentage of such income.
 
5. A percentage of costs for the 
depreciation, neglect and wear and tear 
of property and depreciation of capital 
expenditure on items in use for such 
trade or business.

6. 10 per cent annually of the total costs 
and expenditure of the person liable 
before commencing business or working 
in Dubai except for the costs and 
expenditure.

7. Losses incurred during the income 
tax year on account of the conduct of 
trade and business in Dubai and which 
are not compensated by insurance and 
the like, including without stipulation 
of the generalization alluded to on 
adjudicated debts, and losses arising 
from compensation claims made against 
the person liable, and losses resulting 
from the ruin or damage of commercial 
assets and any property used during the 
conduct of trade or business in Dubai.

Here it is to be noted that no cost or 
expenditure that is deducted once can be 
deducted again.

Repeated deductions shall result into 
falsifying of accounts which shall be 
further subject to a penalty.

From the total amount of taxable income, 
55% is charged as income tax in case of Oil 
industries and 20% is charged as income 
tax in case of the Banking Companies by 
the Government of Dubai. It is advisable 
to consult a lawyer for managing these 
taxes in the most efficient manner.

Dubai is considered to be the most 
profitable for investments due to it being 
a tax free zone.

Large investments from around the world 
are attracted here to take advantage 
of the tax-free policy of the country. 
Investments are encouraged but it is 
also necessary to take precautions from 
being duped in this process and hence it 
is necessary to consult a lawyer.
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News

Dubai in general is tax free as there 
is no personal tax that is levied on any 
individual. 

Even businesses run in Dubai are not 
imposed with taxes which necessarily 
mean that the income you earn here is 
completely yours which you can choose 
to spend in any way you want and at any 
place you want. 

There are no restrictions on the 
percentage of income that one can 
transfer out of the country and therefore 
the individuals earning in Dubai have 
the freedom transfer all their earnings 
to their home country. The tax free 
policy has attracted many corporates 
and multinational companies to establish 
themselves in Dubai and this is the reason 
why commercial activities are booming 
here and people from around the globe 
are moving into Dubai.

The only fields of trade on which income 
tax is applicable is the Oil Industry and 
the Banking Companies. The present 
article provides essential information 
for the calculation of the income tax in 
accordance with the Dubai Income Tax 
Ordinance 1969 (hereinafter referred to 
as ‘the law’).

Before proceeding to the calculations, it 
is first essential to note who this tax shall 
apply on.

According to the law, the income tax is 
to be levied from all body corporate that 
conducts trade or business during in any 
part of a given income tax year through 
its permanent organization that is based 

in Dubai. But in practice income tax 
is levied only from the oil industry and 
banking companies.

It must be noted that the provisions 
of the law do not apply to the body 
corporates that are situated in the free 
zones in Dubai as these zones are tax 
free zones at least for 50 years.

For calculating the income tax that is 
going to be levied, the first step is to 
calculate the income generated in the 
particular income tax year which is the 
Gregorian calendar year.
The income generated is to be found out 
by maintaining accounting records and 
the analyzing the same. 

Accounts must be maintained in 
accordance with the customary 
commercial accounting procedures. The 
accumulative method of commercial 
accounting (which is the method whereby 
categories of allowances in the taxable 
year in which they arise are calculated, 
or in other words the year in which 
the right or responsibility originates and 
whose value is reasonably definable) is 
deemed to reflect justly the said income. 
This income is known as the maximum 
taxable income.

From this Maximum Taxable Income, the 
Taxable Income is to be calculated. The 
taxable income in calculated by deduction 
of all expenses and costs incurred to 
the person from the maximum taxable 
income as calculated above. The following 
are the deductions that have to be made 
from the total income to find out the 
taxable income:

1. Costs of goods sold and services 
rendered by the person liable in 
connection with the conduct of trade 
or business in Dubai. This includes the 
amounts which are owing or are to 
be paid by the person liable during the 
income tax year through the conduct of 
trade or business, expenditure on the 
exploration, drilling and development 
of oil possessions in Dubai, and the 
administrative and foundational 
costs, donations and expenditure on 
assisting employees, and salaries and 
remunerations for services rendered to 
others.

2. Expenses (excluding capital expenditure 
and expenditure concerning property) 
which relate to income tax owed in 
accordance with this Ordinance.

3. Total Credit – it refers to the total of 
all duties, rents, taxes, charges and other 
rates of a similar type which belong or 
are received by The Government of 
Dubai or any State or Government 
authority or public agency in Dubai 
(whether central or local) concerning 
the relevant income tax year through the 
conduct of trade or business in Dubai 
by such person on the transportation, 
sale, shipment or exportation of goods 
which are produced by the said person 
in Dubai. ‘Total Credit’ does not include 
the tax imposed under the law and any 
payment made on account of a substitute 
tax, also it shall not include any payments 
made to the Government in accordance 
with any agreement concluded with 
Him which requires that his share of 
the income of any person be fixed as a 
certain proportion of such income.

TAX FREE DUBAI

Ref: Panicker PartnersNooshin Rahmannejdai /  "Advocates & Legal Consultants"
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employer is the government, might be better paid under a more 
responsive and disciplined administration.

IBC New Memebrs
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WorldWide Immigration Consultancy 
Services (WWICS)

WWICS, the brain child of Lt. Col. B S Sandhu 

(Retd.), has been reigning the Immigration 

industry by dispensing Global Resettlement 

Solutions to over 1,00,000 clients. Over the 

years, The World Wide Group of Companies 

has variegated and has spread its roots 

in immigration, settlement, placement, 

strategic business consultancy, real estate, 

higher education, hospitality, and golf. Talking 

specifically of the Business Category, WWICS, 

along with its associates, helps its business 

clients in not just filing their immigration cases, 

but also getting their business plans evaluated 

as per the international norms. Besides the 

evaluation, we also help in the preparation of 

a business plan for establishing a business/ farm 

in Canada, USA, UK, Australia, New Zealand or 

Europe. WWICS has a global presence with 

25 offices spread across 5 continents.

 INTRODUCING OUR NEW
MEMBER
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In July 2013, the TSE All Share 
Index (TEDPIX) rose for the sixth 
consecutive month and closed at 
new record of 57168.20. All major 
industries advanced and the home 
currency (Rial) appreciated on bet 
that the new and politically-moderate 
administration would better handle 
the nation’s challenges. In addition to 
the falling level of risk, it was the good 
earning news that further boosted 
investors’ confidence. With 11.4 
percent increase in July, the TEDPIX 
returned investors as much as 51 
percent so far this year.

Metals & Minerals:
Basic metals and metallic ores 
producers rose for the third month 
in a row as companies raised their 
earnings forecasts and global prices 
rebounded.
 
Mobarake Steel, the largest producer 
of flat products like rolled steel in the 
Middle East, rose 12.8 percent as sales 
increased 72 percent from the last 
year and it raised its EPS forecast by 20 
percent. Khuzestan Steel, the second 
largest steel maker, climbed as much as 
35.1 percent after raising its earnings 
forecast by 37 percent based on actual 
performance in Spring. Both Mobarake 
Steel and Khuzestan Steel successfully 
covered nearly a third of their full-year 
EPS forecast just in three month.
 
In contrast to steel makers, basic 
metals producers were mixed as the 

increase in global prices of copper and 
zinc was partly offset by appreciation 
of Rial against foreign currencies. 

Financials:
In financial sector, now the third 
largest TSE industry, most companies 
advanced on heightened expectations 
about revive in economic growth. 
Banks rose 16.9 percent to increase its 
2013 return to more than 70 percent. 
Financial intermediaries climbed 28.9 
percent as the value of investments 
continued rising. Leasing companies 
were another winner of July. Industrial 
& Minerals Leasing Company climbed 
23.8 percent after raising EPS forecast 
by 15.6 percent. Leasing Khodro 
Ghadir (LKG), a car leasing company, 
rose for the fourth month on good 
quarterly report. LKG raised its full-
year EPS forecast by 27 percent 
because of increase in car sales and 
also the increase in delinquency fines 
collected. LKG successfully covered 
two-third of it in half of the fiscal year.

Chemicals:
Performance of chemical sector, the 
largest TSE industry, was relatively 
poor in July; mostly because of large 
companies like FARS and PARSAN.
 
FARS, the prestigious trading symbol 
of the Persian Gulf Petrochemical 
Industry, fell 11.4 percent after its 
earnings results missed expectations. 
FARS is a petrochemical holding 
responsible for almost half of the 

chemicals production. It is also the 
largest TSE listed company so its 
decline was a real drag on TEDPIX. 
 
PARSAN, another holding with 
investment in many urea and ammonia 
producers, is hovering just below its 
historical high for two months. Global 
price of urea, FOB Black Sea, fell to 
as low as 280 USD per ton before 
trimming some of decline. The price 
however is well below 2011 and 2012 
average of 412 USD. Surge in Chinese 
urea export is one of the reasons 
behind the price decline. Similarly, the 
domestic price of ammonia, of which 
the urea is made, fell 12 percent in late 
July.

Other Sectors:
The index of petroleum products rose 
only 3 percent as most of refineries 
were halted from trading because of 
uncertainties in earnings. One source 
of uncertainty is a dispute over the 
way they should treat with VAT.
 
Auto makers jumped as much as 27 
percent in July after 28.6 percent in 
the prior month. Rebound in sales and 
appreciation of Rial are encouraging 
signs from an industry that still relies 
on imported parts.
 
MAPNA, the largest engineering 
company involved in construction and 
development of thermal power plants, 
jumped 50 percent in July. Investors 
think this contractor, which its main 

Economy

OVERVIEW
 Structure of Tehran
Stock Exchange
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STRUCTURE OF TEHRAN STOCK EXCHANGE
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Iran. Some companies and countries 
that have shifted away from Iran over 
the years are unlikely to rush back 
without solid assurances that sanctions 
relief is not just temporary. Uncertainty 
would make them hesitant to re-
engage. 
For example, one possibility in a 
diplomatic deal would be short-term 
suspension of sanctions - as an interim 
step - so the two sides have time for 
building confidence between each 
other and for winning political support 
at home for concessions. One of Iran's 
top priorities is to get sanctions relief 
so that it can export more oil, which 
accounts for up to 80% of its export 
earnings. But the international oil 
industry may hesitate to reengage 
during a short-term suspension. Iranian 
crude also has specific characteristics 
that would require reconfiguration of 
refineries, an expensive step without 
prospects of an enduring deal. 

All in all, the nature of multi-purpose 
and multi-layered sanctions has 
confused their strategic purpose, 
while constraining Washington's ability 
to respond to positive actions with 
requisite nimbleness. Over time, as they 
has simultaneously grown and ossified, 
the sanctions have become a less-than-
optimal tool to advance negotiations in 
a diplomatic process where a scalpel, 
rather than a chainsaw, is required. 

Would the United States remove the 
diverse sanctions in the same way? 

The timing and means of removing 
sanctions will almost certainly vary. 
Politically sensitive sanctions - notably 
for Iran's human rights violations 
and support of militant groups - are 

unlikely to be on the menu in the 
near future. Restrictions on oil and 
financial transactions are the crown 
jewels of the sanctions regime in the 
eyes of Western policy makers. Neither 
Washington nor its European Union 
partners are likely to suspend them 
without significant Iranian guarantees 
about Tehran's nuclear concessions. 

But the reality of suspending sanctions 
is also not easy either. For instance, 
both the president and congress would 
have to act to allowing Iran to reach its 
previous petroleum exports , including:
revoking Executive Order 13622;
using national security waiver to 
permit other states to buy more oil 
from Iran under the National Defense 
Authorization Act of 2012;
permitting financial transactions with 
Iran's energy, shipping and port sectors, 
which are all declared "entities of 
proliferation concern" under the Iran 
Freedom and Counter-proliferation 
Act of 2012;
waiving sanctions under TRA and IFCA 
to allow the provision of insurance and 
reinsurance for shipping Iranian oil:
and waiving the ban on repatriating 
Iran's oil revenue under TRA. Waivers 
need to be renewed every 120 or 180 
days. 

Almost all Iranian major energy and 
shipping companies are also blacklisted 
by the Treasury Department, either as 
entities supporting terrorism (under 
Executive Order 13224) or for being 
involved in proliferation of Weapons 
of Mass Destruction under Executive 
Order 13382. Foreign companies 
will be more than reluctant to work 
with these companies unless they are 
delisted. 

The only remaining option would be to 
suspend other sanctions that tangibly 
affect Iran's economic well-being. 
The United States could allow Iran 
to import or export specific goods 
that produce revenue or help Iran's 
manufacturing sector. The P5+1 world 
major powers - the United States, 
Britain, China, France, Germany and 
Russia - chose a similar route in the 
February and April 2013 negotiations 
with Iran in Almaty, Kazakhstan. 
Their offer to relax sanctions on 
Iran's petrochemical sales and gold 
trade was meaningful, but it was not 
proportionate to the concessions 
expected from Tehran. 

Given the complexities, another US 
option might be to focus on European 
sanctions, which are more elastic and 
lack clear criteria for termination. Their 
repeal requires a unanimous decision by 
all 28 member states of the European 
Union. Building consensus, however, 
is not always a straight forward 
enterprise in Europe. Also, there is 
now so much overlap between the US 
and EU sanctions that a unilateral EU 
removal of sanctions might have little 
impact on the ground. One-sided EU 
concessions also risk being seen by 
Tehran as a tactical ploy to maintain US 
sanctions in place indefinitely. 

Diplomatic talks are expected to 
resume in the fall. The challenge 
for world's six major powers will 
be devising a package of incentives, 
including some degree of sanctions 
relief that is achievable both politically 
and legally while also genuinely 
addressing Iranian concerns. The 
challenge for the new Iranian 
government will be to respond in kind. 

Economy
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assurances - and proof - that it had 
abandoned international terrorism 
and support for extremist groups. 
The White House would then have to 
certify to congress that Iran had not 
provided support for terrorism for at 
least six months, timing that could delay 
implementation of any diplomatic deal. 
Congress could block Iran's removal 
from the list through a joint resolution 
, which would in turn be subject to 
a presidential veto. Congress could 
override the veto with a two-thirds 
majority, however. 

On human rights - Ending sanctions 
imposed for human rights violations 
under the Comprehensive Iran 
Sanctions, Accountability, and 
Divestment Act would require Iran to 
take several steps, including:
unconditional release of all political 
prisoners;

conducting a transparent investigation 
into the killings, arrests and abuse of 
protestors after the disputed 2009 
presidential election;

ending human rights violations;
and establishing an independent 
judiciary. 
On the nuclear program - The United 

States has no clear criteria for removing 
these sanctions. The basic demands by 
the world's six major powers include:
halting all enrichment of uranium up to 
20%.

neutralizing the current stockpile of 
uranium enrich to 20%.

mothballing the new enrichment facility 
build into the mountains of Fordo.

accepting maximum level of 
transparency and intrusive inspections;
resolving all the outstanding issues 
with the International Atomic Energy 
Agency.

and abiding by the six UN Security 
Council resolutions demanding 
suspension of uranium enrichment and 
reprocessing activities. 

But most US sanctions are multipurpose. 
For example, termination of measures 
under the Iran Sanctions Act , which is 
at the core of US sanctions, requires: 
that the president to certify that Iran 
has ceased efforts to design, develop 
or acquire nuclear, chemical and 
biological weapons, as well as ballistic 
missile technology; that Tehran has 
been removed from the US list of 

state sponsors of terrorism; and that 
Iran poses no significant threat to US 
national security interests or its allies. 

What obstacles would the White 
House face in lifting sanctions 
from congress, political lobbies, 
public opinion or other players? 

Lifting US sanctions could be 
complicated by politics, particularly 
discordant views between the White 
House and congress. Some lawmakers 
seem less interested in a diplomatic 
resolution-or less convinced of its 
feasibility. They are not swayed by the 
views of US allies. Others would actually 
prefer to impose additional sanctions. 

So in Washington's highly politicized 
climate, congress may not easily defer 
to the president on sanctions relief, 
especially given powerful lobbies on 
the issue. 

Easing sanctions may also not 
automatically alter or increase 
international trade with Iran, given 
economic realities and business 
wariness. Sanctions have significantly 
altered basic trade and consumption 
patterns that may be hard to change - 
and may limit or delay any benefits to 
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The United States has imposed several 
layers of sanctions against Iran - for 
widely diverse reasons - dating back 
to the 1979 revolution. Tehran now 
wants relief from sanctions as part of 
any diplomatic deal on its controversial 
nuclear program. But lifting sanctions is 
often harder than imposing them - and 
varies depending on the issues, origins 
and methods imposed. 

What types of sanctions has the 
United States imposed on Iran? 

Sanctions have been the policy tool of 
choice used by six presidents to deal 
with Iran. Since the 1979 revolution, the 
White House has issued 16 executive 
orders and congress has passed nine 
acts imposing punitive sanctions on 
Iran in four waves. 

The first wave of US sanctions, from 
1979 to 1995, was a response to the 
US embassy hostage crisis and Tehran's 
support

for extremist groups in the region. 

The second wave of sanctions, from 
1995 to 2006, sought to weaken the 
Islamic Republic by targeting its oil 
and gas industry and denying it access 
to nuclear and missile technology. US 
sanctions also targeted any company in 
a third country that invested in Iran's 
energy sector, a move to compel allies 
to adopt a unified stance against Iran. 

The third wave, from 2006 to 2010, 
was imposed chiefly due to concerns 
over Tehran's nuclear ambitions, 
but also included punitive measures 
for Iran's human rights violations. 
Sanctions targeted almost every major 
chokepoint in Iran's economy. 

The latest wave of sanctions since 
2010 includes some of the toughest 
restrictions the United States has 
ever imposed on any country. They 
target Iran's Central Bank and its 
ability to repatriate oil revenues as 
well as many transportation, insurance, 
manufacturing and financial sectors. 

The first two waves of sanctions were 
unilaterally imposed by Washington. But 
the last two included similar measures 
imposed by US allies and the United 
Nations, generating almost a global 
sanctions regime against Iran. 

What would the United States 
need to do to lift sanctions? 

The standard for lifting US sanctions 
is high. The president could nullify 
the White House executive orders 
imposed over the years. But nearly 60 
percent of these sanctions have also 
been codified into law by congress, 
which puts amending or repealing 
sanctions beyond the president's 
control. Congress would also have to 
take action. 

For example, executive orders banning 
US trade with Iran - under Executive 
Orders 12957, 12959 and 13059- 
were subsequently written into the 
law when congress passed the Iran 
Freedom Support Act in 2006 and 
the Comprehensive Iran Sanctions, 
Accountability, and Divestment Act 
in 2010. Similarly, sanctions on Iran's 
energy and petrochemical sector under 
Executive Order 13590 and human 
rights violators under Executive Order 
13606 were subsequently codified into 
law through the Iran Threat Reduction 
and Syria Human Rights Act of 2012. 

The president could still exercise his 

waiver authority to exempt countries, 
entities and individuals from sanctions. 
He could also mandate greater 
flexibility in determining violations and 
enforcing penalties. The Clinton and 
Bush administrations opted for the 
latter option and never determined any 
country in violation of US sanctions, 
which could have damaged relations 
with US allies. 

What steps would Iran have to 
take to get sanctions lifted? 

Sanctions have become so extensive 
and so intricately woven that the United 
States will probably have a hard time 
offering significant or tangible relief 
unless Iran reverses major aspects of 
its domestic and foreign policies. The 
same applies to the 34-year-old state 
of emergency on Iran, which gives the 
president broad powers to unilaterally 
impose sanctions or other punitive 
measures. 

The 16 executive orders and nine 
congressional acts are also not tied 
only to the nuclear issue. More than 
80% of the sanctions are linked to Iran's 
broader foreign or domestic policies. As 
such, not all have the same standards to 
be lifted. 

On Terrorism - Restoration of US-Iran 
trade relations would first require that 
the United States remove Iran from 
the list of state sponsors of terrorism, 
which Tehran has been on since the 
list was created in the 1980s. And the 
requirements are stiff. Tehran would 
notably have to cut ties to Hezbollah, 
a Lebanese Shiite militia and political 
party that Tehran helped create in the 
early 1980s, as well as several other 
movements that use violence. 
Tehran would also have to provide 

STUMBLING TO THE 
SANCTIONS EXIT

Economy

Ali Vaez (the International Crisis 
Group's senior Iran analyst)
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in Iran celebrated the day with 
their key national partners and the 
media.  This year the UN and its 
humanitarian counterparts launched 
a ground-breaking campaign called 
“The world needs more ...”
 
This is a first-of-its-kind project 
which allows people from around 
the globe to use the power of their 
words and turn them into aid and 
save lives.

Mr. Hamid Nazari, National Disaster 
Response Advisor for Office for 
the Coordination of Humanitarian 
Affairs (OCHA) opened the event 
by welcoming guests.  Noting that 
the presence of partners during 
this event was a symbolic gesture 
which inspired common interest 
in partnership on humanitarian 
ground, Mr. Nazari commemorated 
an Iranian humanitarian worker 
named Reza Hosseini who was killed 
while serving the United Nations’ 
team in Iraq in 2003.
 
The UN Resident Coordinator, Mr. 
Gary Lewis underlined the reasons 
why the day was so important: 
“There is a special reason why we 
commemorate 19 August as our 
World Humanitarian Day.  It was on 
this day – exactly 10 years ago – that 
Sérgio Vieira de Mello – the Special 
Representative of the Secretary-
General to Iraq – and 21 of his team 
were tragically killed in the bombing 
of the UN Headquarters in Baghdad 
in 2003,” said Mr. Lewis.
 
He praised all humanitarian workers 
– not just those working under the 
blue flag of the UN – but all those 
“who face danger day-in-day-out 
simply because they want to help 
those affected by either natural 
disasters or complex emergencies.”
 
“Iran is a country prone to natural 
disasters,” said Mr. Lewis.  However, 
he stated that Iran had learned many 
lessons from the tragic earthquake 
in Bam in 2003.  As a result, it has 
built a strong and increasingly-
powerful capacity to respond to 
natural disasters. 

Mr. Lewis thanked UN’s national 
partners: National Disaster 
Management Organization 
(NDMO), Iranian Red Crescent 
Society (IRCS), the Imam Khomeini 
Relief Foundation (IKRF), the Tehran 
Disaster Mitigation and Management 
Organization (TDMMO) and the 
Ministry of Foreign Affairs (MoFA) 
among others for their partnership 
and hard work.

Mr. Mohammad Hosseini, Director-
General for International Affairs of 
the NDMO, emphasized the need 
to extend partnership for improving 
preventive measures in natural 
disaster management. 

Mr. Saeed Matani Deputy for 
Planning of the Relief and Rescue 
Organization of IRCS took on the 
podium to deliver the message of 
Dr. Mohmoud Mozaffar, President of 
the Relief and Rescue Organization 
of IRCS.  In his speech Mr. Mozafar 
had stated that he is “Extremely 
proud of the platform which has 
been provided with means to take 
strong and solid steps towards 
peace and humanity.”
 
Mr. Davood Karimi, Director for 
the Department of International 
Social Affairs of Ministry of Foreign 
Affairs express his Government’s 
utmost appreciation for the work 
performed by the UN humanitarian 
aid-workers all over the world. 

During the event video clips 
containing messages from UN 
Secretary General Mr. Ban Ki-
Moon andValerie Amos, the current 
UN Under-Secretary-General for 
Humanitarian Affairs and Emergency 
Relief Coordinator were shared 
with the audience.  A clip from the 
IRCS was also screened.

Following the event, participants 
were invited to speak to camera 
with their “# word” of the day. You 
can check he details in:
http://www.un.org.ir/news/latest-
news/un-commemorates-world-
humanitarian-day-iran

News





سال پانزدهم، شماره سوم،  شهریور  139۲

15th Year, No.3, September, 2013


