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پیام رییس شورا

بنابه موقعیت جغرافیایی کشور امارات متحده عربی و تعطیلی مدارس 
و گرمای ش��دید ماههای جوالی و آگوس��ت و س��پتامبر، همه س��اله 

سفرهای تابستانی در این ماهها انجام می شود. 

با ش��روع فصل پاییز و بازگشایی مدارس، بازرگانان و صاحبان صنایع 
نیز فصل جدیدی از کس��ب و کار را آغاز می نمایند، که اتاق بازرگانی 
دبی نیز همه س��اله مراسم )Back To Business( را برگزار 

می نماید.

امسال فصل جدید شروع به کار بعد از تابستان برای ما ایرانیان مقارن 
با تش��کیل دولت جدید در ایران ش��ده و رئیس جمهور جدید در یک 
ماه گذش��ته مش��غول انتخاب هی��ات وزیران و گرفت��ن تأیید مجلس 
شورای اسالمی بود و سپس چیدمان جدید مدیران اجرایی آغاز شد و 
بسیاری از مدیران با تجربه و صاحب نظری  که طی 8 سال گذشته از 
دایره دولت کنار گذاش��ته شده بودند مجدداً دعوت به کار شدند تا از 

تجربیات آنان برای آینده کشور استفاده بهینه شود.

چیدمان جدید مدیران بارقه امیدی در دل بازرگانان و صاحبان صنایع 
داخل کشور و الجرم در بین ما ایرانیان مقیم امارات متحده عربی که 
بیش��ترین سهم را در تجارت با ایران داریم و به علت نزدیکی به ایران 
با سهولت بیشتر می توانیم با ایران کسب و کار داشته باشیم نیز رایحه 

امیدواری به گشایش کسب و کار در آینده را به مشام می رساند. 

همزم��ان با تغییرات در داخل کش��ور، فعالیت دیپلماتیک در خارج و 
شرکت رئیس جمهور محترم در اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد و مالقات های وزیر امور خارجه با همتایان خود در حاشیه 
اجالس نیز نشانه های امیدوار کننده ای از آغاز فصل جدید مناسبات 

ایران با سایر کشورهای مهم جهان را به نمایش گذاشته است.

اما آنچه در یکی دو س��ال اخیر فضای کس��ب و کار را در ایران دچار 
اختالل و انس��داد نموده مسئله تحریم هایی است که به اقتصاد کشور 
لطمه قابل توجه زده و الجرم بازرگانان ایرانی مقیم امارات نیز صدمه 
فراوان دیده اند و بسیاری از همکاران محترم ما دچار مشکل شده اند.
در حال حاضر و آغاز فصل جدید کس��ب و کار در امارات و فعالیتهای 
دیپلماتیک دولت جدید و استقرار مدیران با تجربه در سطوح مختلف 
و تس��هیالت جدید برای گش��ایش L/C در ایران و تس��هیالت برای 
ترخیص کاال از گمرکات چش��م انداز نس��بتاً روشنی را برای ماه های 

پیش رو نوید می دهد.

امیدواریم با رفع تدریجی تحریم های بانکی و کش��تیرانی پس از شب 
تاریک به صبح روشن برسیم.

هادی موتمنی
رييس شورا

دوس��تان عزیز
همکاران محترم

تقریبا از هر 6 خانوار ایرانی یکی توسط یک زن سرپرستی می شود. این زنان نان 
آور خانواده داراری همان مشکالتی هستند که مردان با آن مواجه اند یعنی یافتن 
شغل با منبعی برای کسب درآمد، مضافاً اینکه در بازار کار باید عموماً پشت سر 
مردان بایستند و در فضای کسب و کار شخصی نیز با موانعی مضاعف مواجه باشند.

 این معضل اجتماعی، پدیده جدیدی نیست و از قبل از سال 1357 هم وجود داشته 
است. در سرشماری سال 1355، 7/1% خانوارها با سرپرستی زنان اداره می شده 
اند و به ترتیب در سرشماری بعدی به 7/3% و 8/4% و نهایتا در سرشماری 1385 
این نسبت به 9/5% رسیده است. هم اکنون بنا به گفته دولتمردان این رقم به 18 

درصد رسیده است.

عمق این ناهنجاری را از آنجا می توان فهمید که تقریباً نصف خانوارهای 20% دهک 
پایین درآمدی کشور را زنان سرپرستی می کنند. یعنی بار معشیت 20% فقیر ترین 
خانوارهای ایرانی را زنان بدوش می کشند. موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده 
است اینکه بار این مشقت اقتصادی با تمام تبعات اجتماعی آن را آنان به تنهایی 

حمل می کنند یا یاورهایی دارند؟

گزارشی تحقیقی که برای سازمان ملل تهیه شده نشان می دهد که 22/5% این 
خانوارها کامال بدون پوشش نهادهای دولتی، نیمه دولتی و تشکیالت مدنی/ مردمی 

هستند و باقی به ترتیب:
- 55/3% زیر پوشش کمیته امداد امام

- 12/5% زیر پوشش سازمان بهزیستی و شهرداری ها
- 10% زیر پوشش سازمانهای غیر دولتی هستند.

در بعد اشتغال آمارها وخیم تر می شوند زیرا تنها 14/1% زنان سرپرست خانوار 
شاغل هستند و 85/9% آنان بیکارند. یعنی از جمله فقیرترین افراد مملکت زنان 

سرپرست خانوار هستند.

آنچه گفتیم تنها گوشه ای از یک معضل اقتصادی/ اجتماعی است که گریبان نه تنها 
دولت که تمام کسانی را که احساس مسؤلیت می کنند، گرفته است.

در زمینه های چون این، مسؤلیت بخش خصوصی از کجا آغاز می شود و چگونه 
پایان می یابد؟ توانمند سازی این قشر آیا تنها به عهده دولت است یا ما نیز به 
عنوان کارفرما و ایجاد کننده شغل، مسؤلیتی اجتماعی داریم؟ اگر در شرایط کنونی 
اقتصادی ایجاد کار برای این قشر برای بخش خصوصی دشوار است، الاقل در این 
فرصت می تواند با تشکیل گروههای فکر در یافتن راه حل های عملی و سریعاً تأثیر 
گذار اقدام کرد شورای بازرگانی در این راستا و برای عمل به مسوولیت اجتماعی اش 
اطاق فکری را در نیمه دوم سپتامبر ایجاد کرده است و از همه ایرانیان وطن دوست 

و دلسوز دعوت می کند که برای هم فکری به ما بپیوندند. 

اسفنديار رشيدزاده
 سردبير

شورای بازرگانی و مسؤلیت اجتماعی

در ايران حدود 2/5 ميليون خانوار را زنان 
سرپرستی می كنند!
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شورا

الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه

برگ��زاری جلس��ه های فصلی مش��ترک ش��وراهای 
بازرگانی دب��ی که در آن بیش از هزار نفر از اعضای 
ش��وراهای بازرگانی با هم آش��نا ش��ده و آزادانه به 
گفت و گو می پردازند، یکی از رخدادهای پرطرفدار 
و جذاب بازرگانی دبی اس��ت که در س��ه سال اخیر 
تداوم داشته است. این گردهمایی های بین شورایی، 
هربار به دعوت از دو و یا س��ه شورا و با حضور بیش 

از پانزده شورای همراه تشکیل میشود.

یکشنبه 22 س��پتامبر نیز گردهمایی فصل پاییز به 

ابت��کار ش��وراهای بازرگانی آمری��کا و هلند در هتل 
نوس��از و م��درن ج��ی دبلیو ماری��وت مارکی 
)JW Marriott Marquis(  در خیابان شیخ زاید 
دبی برگزار ش��د که با توجه به پایان فصل تابستان 
و تعطیالت کاری در دبی، به گردهمایی برگشت به 

کار )Back to Business( شهرت یافت.
در ای��ن گردهمای��ی، بیش از 20 ش��ورای بازرگانی 
دیگر با دعوت از هیأت مدیره، اعضاء و مهمانان خود 
حضور داشتند و با در اختیار داشتن میز اختصاصی 
در س��الن ورودی، به پذیرش و معرفی شورای خود 

به بازرگانان س��ایر ملل پرداختند. شورای بازرگانی 
ایرانیان دبی نیز با حضور حدود پنجاه نفر از اعضاء و 
مهمانان خود و با رایزنی و ش��بکه سازی بازرگانی با 
سایر همتایان از کشورهای دیگر، در این گردهمایی 

حضور فعالی داشت.

گردهمایی ساعت 6:30 بعدازظهر آغاز شد. با انجام 
قرعه کشی، جوایزی توسط اسپانسرهای گردهمایی 
نظیر ش��رکتهای بزرگی چ��ون هواپیمایی امارات به 

برندگان اعطا شد.

هنگ کنگ، دروازه چین

آش��نایی با فرصتهای همکاری در میهمانی شام 
پنجشنبه، نوزدهم سپتامبر، مدیر منطقه ای شورای 
توسعه تجارت هنگ کنگ، آقای پِری فونگ، میزبان 
اعضاء ش��ورای بازرگانی ایرانیان-دب��ی برای صرف 
ش��ام بودند. در این ضیافت شام که در فضایی بسیار 
صمیمی و ب��ا حضور 15 نفر از اعضاء ش��ورا برگزار 
شد، حاضران با ش��ورای توسعه تجارت هنگ کنگ 
و امکان اس��تفاده و گس��ترش فرصته��ای تجاری با 
آسیای دور بخصوص کشور بزرگ چین، بیشتر آشنا 

شدند.
شورای توسعه تجارت هنگ کنگ، از سال 1966 
بعنوان بازوی تجاری برای بازرگانان، تولیدکنندگان 

و بخ��ش خدم��ات هن��گ کن��گ فعالی��ت میکند. 
مأموریت این ش��ورا، ایجاد فرصته��ای تجاری برای 
ش��رکتهای هنگ کنگ اس��ت. با در اختیار داشتن 
ش��بکه ای ب��ا بیش از 40 دفتر در سراس��ر جهان و 
ب��ا بهره گرفتن از مزایای تجاری ش��هر هنگ کنگ، 
ش��ورای توسعه تجارت هنگ کنگ خدمات متنوعی 

برای بازرگانی با چین و آسیای دور ارائه میکند.
آق��ای فونگ، مدیر منطقه ای ش��ورای توس��عه 
تجارت هنگ کنگ، با دقت و عالقمندی بسیار زیاد، 
شخصاً منوی غذای چینی را برای ضیافت شام آماده 
کرده بودند و با توجه به تنوع غذا و نوع سرو آن، در 
مورد تک تک بشقابهای غذا برای مهمان های ایرانی 

خود توضیح دادند. همچنین ایشان اشاره کردند که 
در ش��ب بسیار ویژه ای میزبان ایرانیان شده اند زیرا 
آنشب اولین ماه کامل فصل پاییز بود که در فرهنگ 
باستانی چین، خانواده ها دور هم جمع میشوند و با 

هم غذا میخورند.

ب��ا توجه به فرصتهای کم نظی��ر هنگ کنگ در 
دسترس��ی به بازار بزرگ تولید و مصرف در چین و 
آس��یای دور، دو طرف ابراز عالقه کردند تا در آینده 
همکاریه��ای بیش��تری تعریف کنند ت��ا امکان بهره 
مندی بیشتر اعضای ش��ورای بازرگانی ایرانیان دبی 

فراهم گردد.

بيش از 1000 نفر در گردهمايی »برگشت به كار« شركت نمودند

شوراهای بازرگانی آمریکا و هلند میزبان گردهمایی مشترک شوراهای بازرگانی
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کمیت��ه اجتماعی ش��ورای بازرگان��ی ایرانیان دبی، 
ب��ا توجه ب��ه مأموریت خ��ود مبنی بر بسترس��ازی 
جه��ت افزای��ش مش��ارکتهای اجتماعی ش��رکتها 
 ،)Corporate Social Responsibility-CSR(
برق��راری ارتباط مؤثر و ش��ناخت بهتر فعاالن حوزه 

اجتماعی در ایران را پیگیری نمود.

در این راستا مطلع شدیم که اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران، جامعه نیکوکاری "ابرار" را 
به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای انساندوس��تانه 
بزرگان بخ��ش خصوصی و تداوم ارس��ال کمکهای 
مالی و مدیریت آن برای ایجاد بس��ترهای مناس��ب 
برای کارآفرینی، تحصیل و ایجاد ش��بکه های کاری 
میان مؤسس��ه های خیری��ه در اس��تانهای محروم 

کشور، تأسیس نموده است.

در مردادماه امس��ال، جلس��ه کاری مفصلی در اتاق 
بازرگانی ایران با آقای مهندس خامنوی، مدیرعامل 
جامعه نیکوکاری ابرار، داش��تیم و ضمن برش��مردن 
اهداف کمیته اجتماعی شورا، بر همراهی و همکاری 
در امور انسان دوستانه و توسعه توانمندیهای جامعه 

روستایی در استانهای محروم کشور تأکید کردیم. 
همچنین در ت��داوم برنامه ری��زی کمیته اجتماعی 
شورا برای ایفای نقش در بسترسازی برای »مدیریت 
بحران مردم نهاد«، همکاری با سازمانهای بین المللی 
و انجمن های غیردولتی از س��ال گذشته در دستور 
کار کارگروه��ی ب��ه همین نام و متش��کل از اعضاء 

کمیته اجتماعی شورا قرار گرفت.

در برنام��ه ریزی برای ارس��ال کمک به مناطق زلزله 
زده ارس��باران-آذربایجان شرقی، و پس از بازدید از 
روس��تاهای توابع اََهر، ورزقان و هریس در زمستان 
س��ال گذش��ته، با انجمن یاری کودکان در معرض 
خطر همس��فر و همداس��تان ش��دیم. پی��رو تفاهم 
نامه همکاری ش��ورای بازرگان��ی ایرانیان دبی با این 
انجم��ن، تجهی��ز و راه ان��دازی یک مرک��ز آموزش 
چندمنظ��وره در ورزقان در دس��تور کار قرار گرفته 
و عملی��ات اجرایی آن دنبال میش��ود. این مرکز به 
آموزش کودکان پیش از دبستان و همچنین آموزش 
دختران و بانوان روس��تا برای بهبود فضای زندگی، 

کار و اشتغال اختصاص خواهد داشت.
سرکار خانم نجفی، مدیرعامل انجمن یاری کودکان 
در معرض خطر، مس��ئولیت راه ان��دازی و مدیریت 
این مرکز را برعهده دارند و ش��ورای بازرگانی نیز در 

تأمین منابع مالی همت خواهد کرد.

برای آشنایی بیشتر با اهداف و عملکرد دو نهاد مدنی 
مورد اش��اره، خالصه ای از معرفی هر دو سازمان، به 
نقل از خود ایش��ان و جهت استحضار اعضاء محترم 

شورا، ارائه میشود:

جامعه نيکوكاری ابرار
وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران

اهداف عالی:
- افزایش وفاق اجتماعی و ارتقاء فرهنگ نیکوکاری

- ارج نهادن به وجهه نیکوکارانه فعاالن اقتصادی
- ایجاد فرصت خدمت افراد جامعه به یکدیگر
- اصالح فرهنگ و نگرش نیکوکاری در جامعه

- افزایش اثربخشی اجتماعی نیکوکاری
 

تاريخچه و اهداف:
جامع��ه نیک��وکاری اب��رار، س��ازمانی غیردولت��ی، 
غیرانتفاعی، غیرسیاس��ی و مردم نهاد و وابس��ته به 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است 
که در س��طح ملی، منطقه ای و بی��ن المللی فعالیت 

میکند.

جامع��ه نیکوکاری ابرار در مردادماه س��ال 1388 با 
انگی��زۀ واالی جلب رضایت پروردگار و به پش��توانۀ 
فرهنگ، س��ابقه، هم��ت و اعتبار فع��االن اقتصادی 
بخ��ش خصوص��ی، در  چارچ��وب منش��ور اخالق 
نیک��وکاری اب��رار، حفظ ارزش��های جامعه و کرامت 

انسانی محرومان کشور تشکیل و تأسیس شد.

این س��ازمان به عنوان نم��اد پیش گامی، عزم جدی 
و تعهد اس��توار فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در 
توس��عه فرهنگ و فرصتها ی خدمت به همنوعان در 
جامعه، میکوشد با برانگیختن همدلی و نوعدوستی 

تمامی اقش��ار جامعه، امید، فرصت، انگیزۀ رش��د و 
توس��عه را برای افراد جامعه به خصوص محرومان و 

نیازمندان به ارمغان بیاورد.

مأموريت ها:
مأموری��ت جامعه نیک��وکاری ابرار، تکری��م و ارتقاء 
فرهن��گ نیک��وکاری در جامعه، پاس��داری از حریم 
منزلت اجتماعی فع��االن بخش خصوصی، کمک به 
رشد فعالیت های خیرخواهانه و مساعدت مؤسسات 
خیریه در انجام امور خیر اس��ت. این جامعه وظیفه 
خود میدان��د که با تش��ویق، قدرشناس��ی، افزودن 
دانش و تجربه، تبلیغ، تس��هیل فعالیتها و گسترش 
ارتباط��ات نیکوکاران، آنان را در ه��م افزایی و ارتقاء 

اثربخشی و کارآیی یاری کند.

همچنی��ن بر مینای مأموریت خ��ود مصمم و متعهد 
اس��ت ب��ا ترغی��ب و هم��راه ک��ردن فع��االن عرصه 
نیکوکاری، به گون��ه ای عمل کند که عالوه بر هدف 
گذاری و برنامه ریزی، در دست یابی به اهداف کالن 
خود از جمله اص��الح فرهنگ و نگرش نیکوکاری در 
جامعه، گسترش فرهنگ خدمت به همنوعان و ارتقاء 
فرهنگ طبقات محروم و نیازمند و باالبردن اثربخشی 

نیکوکاری، نقشی مؤثر در جامعه ایفا نماید.

ويژگيهای ممتاز و ارزشها:
اعتقاد به خ��رد جمعی در انجام ام��ور خیر، بر پایه 
دانایی محوری و تخص��ص گرایی و همچنین التزام 
عملی به منش��ور اخالقی جامعه نیک��وکاری ابرار و 
تدوین آن بر اس��اس اخالق واالی انس��انی و آموزه 
ه��ای دینی، جامعه نیکوکاری ابرار را بر آن داش��ت 
که ضمن اعتقاد به صداقت، ش��فافیت و پاسخگویی 
در برابر اعض��اء در جهت ارتقای فرهنگ نیکوکاری، 
معرفی وجهه نیکوکاران��ه فعاالن بخش خصوصی و 
پیش گامی در حل مش��کالت ض��روری جامعه گام 

بردارد.
اولوی��ت دهی به حف��ظ و ارتقاء منزل��ت اجتماعی 
فعاالن اقتصادی و رشد فرهنگی مددجویان از طریق 
مؤسسات خیریه و  رعایت استقالل عمل نیکوکاران، 
مؤسس��ات نیک��وکاری و همچنی��ن بهبود مس��تمر 

الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه

فعالیتهای اجتماعی و انسان دوستانه شورا
ارتباط با نهادهای اجتماعی فعال در ایران

اجتماعی
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3 اثربخش��ی و کارای��ی فعالیته��ای آن از ویژگیه��ای 
ممتازی اس��ت که س��رلوحه فعالیت نهاد نیکوکاری 

ابرار قرار دارد.

اولويت های اجرايی:
• ایجاد بسترهای مناسب برای کارآفرینی و اشتغال زایی 

در مناطق محروم
• حمایت از ادامه تحصیل دانش آموزان دبیرستانی 

مناطق کمتر برخوردار
• اعطاء بورس تحصیلی به دانشجویان نیازمند

• تروی��ج فرهنگ نیکوکاری در بین اقش��ار مختلف 
جامعه

• توس��عه و تقویت ش��بکه های ارتباطی مؤسس��ات 
خیریه

• اصالح نگرش فرهنگی به جایگاه فعاالن اقتصادی 
در کاهش آسیبهای اجتماعی

)نقل مستقیم از بروشور جامعه نیکوکاری ابرار(

انجمن ياری كودكان در معرض خطر
 Association of helping children
exposed to jeopardy

تحقق حقوق کودک در هر کش��ور مس��تلزم بسیج 
عمومی و تالش همگانی اس��ت و بر این باور اساسی 
استوار اس��ت که کودکان نیز حقوقی دارند که خود 
قادر به دس��تیابی به آن نیس��تند و این بزرگساالن 
هستند که باید با تالش پیگیر و مستمر در سطح ملی 
و بین المللی در تحقق آن بکوش��ند و در اینصورت 
اس��ت که کودکان، در معرض خط��ر قرار نمیگیرند.

ک��ودکان در تمام جوامع بصورت ه��ای مختلف در 
مع��رض انواع خطرها هس��تند. خطراتی که پنهان و 
آشکار، زندگی پاکشان را تهدید میکند. اکثر جوامع 
در جس��تجوی یافتن راه حلهایی برای پیشگیری و 
مبارزه با خطراتی آشکار هستند، حال آنکه شناخت 
خطراتی که نه چندان آش��کار در پیچ و خم زندگی 
ک��ودکان وجود دارد و یافتن راه حل مناس��ب برای 
آنه��ا، ک��ودکان را از بحرانهای غم انگی��ز آینده دور 

نگاه میدارد.

خطر تنها گریبانگیر کودکان محروم و حاشیه نشین 
ش��هرها نیس��ت. خطر در نزدیکی ما، در همسایگی 
ما و ش��اید در خانه خودمان کودکانم��ان را تهدید 
میکند. پس الزم اس��ت جامع��ه نگرش و تفکر خود 
را نس��بت به خطر بازبینی کند و تنها زمانی به فکر 
نجات کودکان نباش��د که او را بر لبه تیغ می بیند و 

صحبت از مرگ و زندگی اوست.
انجم��ن یاری کودکان در مع��رض خطر، با توجه به 
وقایعی که هر روز در گوش��ه و کنار این س��رزمین 
ب��رای کودکانم��ان اتفاق م��ی افتد، بر آنس��ت تا با 
همی��اری و همدلی کس��انی که در این مس��یر قدم 
گذاش��ته اند گامهای مؤثری بردارد. دس��تان گرم و 

پرمهر شما را در این راه می فشاریم.

معرفی انجمن:
کودکان هم��واره در معرض خطرهای��ی چون عدم 
دسترس��ی به آموزش��های مناسب، خش��ونت، آزار، 
تبعیض، س��وء تغذیه، عدم دسترس��ی به بهداشت و 
درمان قرار دارند که به زندگی آنان آسیب رسانده و 

بر سالمت جسم و روان آنان تأثیر میگذارد.

انجم��ن یاری ک��ودکان در معرض خط��ر، به عنوان 
نهادی مردمی و غیر سیاسی، با رویکردی داوطلبانه 
و حمایته��ای مردم��ی و با هدف یاری رس��اندن به 
کودکان در شرایط دشوار و در معرض خطر فعالیت 

میکند.

ساختار انجمن:
انجم��ن یاری ک��ودکان در معرض خط��ر، انجمنی 
غیردولتی و غیرسیاس��ی اس��ت. طبق اساس��نامه، 
مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان ارکان انجمن 
را تش��کیل میدهند. هیأت مدی��ره انجمن مرکب از 
هف��ت نفر از اعضاء اصلی و علی البدل اس��ت که هر 

دوسال یکبار در مجمع عمومی انتخاب میشوند.
انجم��ن، فعالیته��ا و خدم��ات خ��ود را از طری��ق 
کارگروهه��ای آم��وزش، پژوه��ش و برنام��ه ریزی، 
حقوق، مشاوره، مددکاری، بهداشت و درمان و مالی 

ارائه میدهد.

برنامه های انجمن:
• یکی از برنامه های انجمن، تأسیس مراکز آموزشی 
حمایتی در مناطق حاشیه شهرهای بزرگ از جمله 
تهران میباشد که ضمن یاری به کودکان در شرایط 
دش��وار و در مع��رض خطر )مانند ک��ودکان محروم 
از آم��وزش، ک��ودکان کار و خیاب��ان، ک��ودکان در 
زندان، کودکان بیمار، ک��ودکان اعتیاد، ایدز و ...( و 
مداخل��ه و کمک ب��ه هنگام در پیامدهای ناش��ی از 
حوادث طبیعی، در زمینه های سوادآموزی و کسب 
مهارتهای ف��ردی و اجتماعی ک��ودکان نیز فعالیت 

میکند.

• همچنین با برگزاری سمینار، سخنرانی، نمایشگاه 
و کارگاهه��ای آموزش��ی از جمل��ه حق��وق کودک، 
پیش��گیری از ک��ودک آزاری و ... ب��رای داوطلب��ان 
انجم��ن، خانواده ها، نهادها و س��ازمانهای اجتماعی 
مرتبط با کودکان، بر آگاه سازی افکار عمومی تالش 
میکند تا زمینه های مشارکت مردمی برای حمایت 

از کودکان در معرض خطر ایجاد شود.

• بررس��ی، بازنگری و پیگیری کاس��تی های حقوق 
ک��ودکان و نی��ز پیش��نهاد و اصالح قوانی��ن به نفع 

کودکان از دیگر برنامه های انجمن می باشد.

• تأس��یس یک مرکز درمانی ب��رای کودکان محروم 
حاش��یه ش��هر تهران از جمله پروژه های بلندمدت 
انجمن اس��ت که ب��ه کمک تیم پزش��کان داوطلب 
انجم��ن و ب��ا حمایتهای مردمی متمرک��ز روی این 

پروژه قابل اجرا خواهد بود.

فعاليتهای اجرايی انجمن:
1. تأسیس یک مرکز آموزشی )خانه کودک یار( در 

منطقه صباشهر شهریار

2. برگزاری کالس��های س��وادآموزی برای کودکان 
دختر و پسر

3. برگ��زاری کالس��های هنر و خالقی��ت به منظور 
توانمندسازی و ارتقاء سطح اعتماد به نفس کودکان 
ش��امل نقاش��ی، قصه خوان��ی، تصویرگ��ری، حجم، 
نمای��ش خالق، ب��ازی، هنر بازیافت، قصه نویس��ی، 

عکاسی، خوشنویسی و موسیقی

4. برگزاری کالس��های س��وادآموزی ب��رای پدران و 
مادران

5. برگ��زاری کارگاههای بهداش��ت و تغذیه، رفتار با 
کودک و تنظیم خانواده برای والدین

6. برگزاری کارگاههای آموزشی برای معلمان مرکز 
آموزش

7. پیگیری کارهای درمانی کودکان زیر نظر کارگروه 
بهداشت و درمان انجمن

8. حرفه آموزی و کارآفرینی برای مادران

9. برنامه های تفریحی و فرهنگی برای کودکان

10. برگزاری جلسات مشاوره با خانواده ها

11. برگزاری جلسات مش��اوره و مددکاری بصورت 
فردی و گروهی برای کودکان

12. دوره ه��ای آموزش��ی حق��وق ک��ودک ب��رای 
داوطلبین و اعضاء انجمن

13. تأس��یس کتابخانه قابل دسترس برای کودکان 
مرکز آموزشی

14. برپایی نمایش��گاه های��ی از فعالیت های هنری 
کودکان

15. شناس��ایی ک��ودکان بدسرپرس��ت و تدابی��ر و 
حمایتهای الزم در جهت بهبود وضعیت آنان

16. شناسایی و پیگیری موارد کودک آزاری

17. تش��کیل پرونده های آموزش��ی، م��ددکاری و 
بهداش��ت و درمان برای تمام کودکان تحت پوشش 

انجمن

)نقل مستقیم از بروشور انجمن یاری کودکان در معرض خطر(
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انتقادها به س��خنان ارزی س��یف راه خود را به 3
ات��اق ته��ران، نیز باز کرد. ی��ک هفته از روزی 
ک��ه رییس کل بانک مرک��زی در جمع اعضای 
اتاق ایران حاضر ش��د و در حاش��یه این دیدار 
از رس��یدن نرخ ارز به ک��ف قیمت ها خبر داد 
می گ��ذرد ام��ا طی ش��دن این هف��ت روز، از 
وزن انتقادهای��ی ک��ه ب��ه ریی��س کل به دلیل 
موضع گیری ارزی اش می شود، نکاست و حتی 
می توان گفت به پشتوانه تاثیری که این سخن 
بر بازار ارز در این یک هفته گذاش��ت، انتقادها 
تندتر نیز ش��د تا جایی که بعضی از نمایندگان 

مجلس سیف را به سکوت دعوت کردند.

دیروز، مش��اور ارش��د رییس جمهوری به میان 
اعض��ای اتاق ته��ران آم��د و ای��ن انتقادها به 
موضع گیری س��یف در این جلس��ه سر باز کرد 
و یحیی آل  اسحاق با اشاره به این که از سخنان 
اخیر رییس کل بانک مرکزی برداشت نادرست 
ش��ده است، تعیین س��قف و کف برای نرخ ارز 
در بازار را در ش��أن دولتمردان ندانس��ت و به 
این طریق نارضایتی خود و اعضای اتاق نسبت 
به موضع گیری ارزی س��یف را به گوش مسعود 
نیلی رس��اند. مش��اور ارش��د رییس جمهوری 
که به منظ��ور ارائه گزارش��ی از مطالعه جامع 
ات��اق تهران روی وضعیت اقتصادکالن کش��ور 
و ش��نیدن س��خنان فعاالن اقتصادی در جمع 
اتاق حاضر ش��ده بود، در ادام��ه بازخوردهای 
مثبت س��فر اخیر رییس جمهوری به نیویورک 
را نیز از س��وی اعضای ات��اق بازرگانی دریافت 
ک��رد و آل اس��حاق ب��ا اش��اره به س��فر اخیر 
رییس جمهوری و هیات همراه به سازمان ملل 
متحد، س��خنان دکتر روحان��ی را مدبرانه و در 
چارچ��وب ارزش های نظام خواند که امیدهایی 
در داخل و خارج از کش��ور ایجاد کرده اس��ت. 
رییس ات��اق بازرگان��ی تهران تاکی��د کرد که 
این س��فر می تواند تغییری جدی در رویکرد و 
تعامل کش��ور با جهان و برعکس داشته باشد. 
آل اس��حاق گفت: »امیدواریم که این س��فر با 
پش��تیبانی و حمای��ت الزم همراه باش��د تا به 
موفقیت برس��د. اگر این اتفاق بیفتد همان طور 
که بزرگان ما گفتند در س��ایه مصلحت کشور 
است.« رییس اتاق تهران دفاع دکتر روحانی از 
عزت نظام و انجام اقداماتی در چارچوب تدبیر 
و عقالنیت را قابل تقدیر دانس��ت و عنوان کرد؛ 
بخش خصوصی از این رفتار و سیاست ها دفاع 

می کند.

او در ادامه به بحث روز اقتصادی کش��ور یعنی 
موضعگی��ری ارزی ریی��س کل بان��ک مرکزی 
اش��اره کرد و گفت: برداشت ها از سخنان اخیر 
رییس کل بانک مرکزی نادرست بود، اما اقتصاد 
دستوری نباید وارد ادبیات دولتمردان شود. او 
گفت: »ارز دو مساله دارد؛ اولی نرخ ارز و دومی 
ثبات نرخ ارز است و همه می دانیم که با وجود 

اهمی��ت ن��رخ ارز، آنچه برای اقتصاد کش��ور و 
فعاالن اقتصادی دارای اهمیت بس��یار باالتری 
اس��ت ثبات نرخ ارز در ی��ک محدوده مدیریت 
شده اس��ت. گران یا ارزان شدن نرخ ارز مساله 
ثانویه اس��ت.« آل اسحاق با اشاره به این که تیم 
اقتصادی دولت هم به این مس��اله اعتقاد دارد 
که اقتصاد دس��توری و امری قابل اجرا نیس��ت 
تاکی��د کرد که نرخ ارز را ب��ازار و تعادل عرضه 
و تقاضا مش��خص می کن��د. او توضیح داد: »از 
دید ما س��خنان دکتر سیف برای جلوگیری از 
اثرگذاری بیش از حد فضای روانی بوده اس��ت. 
زیرا ممکن بود کاهش بی منطق نرخ ارز، شوک 
مجددی در پی داشته باشد.« آل اسحاق تاکید 
ک��رد که بحث امریه ای ب��ودن اقتصاد در هیچ 
حوزه ای پذیرفتنی نیست و تعیین کف و سقف 
یا ک��م و زیاد ب��ودن نیز در ش��أن دولتمردان 
نیست. مطالعه جامع اتاق تهران روی وضعیت 
اقتصادکالن کشور که بهانه حضور مشاور ارشد 
در ات��اق بود، مطالعه ای اس��ت که چندین ماه 
قبل به سفارش و همکاری اتاق تهران و توسط 
گروه��ی از اقتصاددانان و اس��تادان دانش��کده 
اقتصاد و مدیریت دانش��گاه صنعتی ش��ریف به 
سرپرستی مس��عود نیلی انجام گرفت. براساس 
تصمی��م هیات رییس��ه اتاق تهران مقرر ش��ده 
بود تا هر فردی که ب��ه رییس جمهوری دولت 
یازده��م انتخاب ش��ود این مطالع��ه به عنوان 
برنام��ه ای راهبری در اختی��ار او و دولتش قرار 
گیرد و اکنون نیز این برنامه توسط اتاق تهران 
و مسعود نیلی به عنوان مشاور ارشد اقتصادی 

رییس جمهوری به دولت ارائه شده است.

به گزارش اتاق تهران، نیلی در این نشست، به 
تشریح نتایج این مطالعه اقتصادی پرداخت. به 
گفته او، مطالعه پیش رو، به بررسی چالش های 
میان مدت اقتصاد ایران در بازه زمانی سال 92 
تا 96 پرداخته اس��ت. براس��اس ای��ن مطالعه، 
مس��ائل و موانعی که اقتصاد ایران در سال های 
آتی با آن مواجه می ش��ود را شناسایی کرده و 
در آن راه حل های��ی برای رفع این موانع توصیه 

شده است.
مشاور ارشد رییس جمهوری در امور اقتصادی، 
ابتدا به ش��رح ویژگی های این مطالعه اش��اره 
کرد که به گفته او هش��ت ویژگ��ی را در خود 
دارد. ب��ر این اس��اس، تحقیق ص��ورت گرفته 
جامع ترین مطالعه ای است که تاکنون در حوزه 
اقتصاد کالن به انجام رس��یده است. همچنین 
در مرحله تش��خیص، تقریبا همه مسائل کالن 
اقتصاد را مورد شناسایی قرار داده است. از دیگر 
ویژگی های این مطالعه اقتصادی که دکتر نیلی 
به آن اشاره کرد، لحاظ شدن تجربیات جهانی 
است که به طور دقیق در این طرح مطالعاتی به 
آن پرداخته شده است. درعین حال، کشورهای 
مرتب��ط با اقتصاد ای��ران و زمینه های همکاری 
و تعام��الت اقتصادی که این کش��ورها با ایران 

نقل از بولتن خبري اتاق

شرح مسعود نیلي از 
گزارشي که دانشگاه 

شریف در مورد اقتصاد ایران 
به سفارش اتاق تهران تهیه 

کرده است

عكس العمل به سخنان ریس 
كل بانك مركزي در باره نرخ ارز 

اقتصادی
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3 دارند، در ای��ن طرح مطالعاتی مورد بررس��ی 
دقیق قرار گرفته است.

مشاور ارشد رییس جمهوری در امور اقتصاد در 
ادامه یادآور شد که مجموعه مطالعه تحقیقاتی 
به دس��ت آمده، دارای 10 مجلد و دو پیوست 
اس��ت که در ای��ن مجلدها، بررس��ی هایی در 
زمین��ه »ظرفیت ه��ا و عملکرد سیاس��ت های 
اقتص��ادی ای��ران«، »ب��ازار کار و مالی اقتصاد 
اقتص��ادی«، »اصالحات  ای��ران«، »اصالحات 
بازار ان��رژی« و »اصالحات اقتصادی در زمینه 
خصوصی سازی« صورت گرفته است. به گفته 
او، پیوس��ت های این مجموعه نیز شامل مقوله 
»تحریم« و »تصویر اقتصاد کالن ایران در افق 
پنج ساله با مقایس��ه کشورهای منطقه« است. 
نیلی در ادامه به تش��ریح ش��ش عامل مخرب 
در اقتصاد ای��ران پرداخت که به گفته او، باید 
مورد شناسایی دقیق قرار گرفته و راه حل های 
مناس��ب برای آن ارائه ش��ود. او ابتدا، به بیان 
این نکت��ه پرداخت که رکود عمدتا ناش��ی از 
سطح عرضه اس��ت و تورم نیز به دنبال ضعف 
در سیاستگذاری های دولت به وجودآمده است. 
مشاور ارشد رییس جمهوری سپس به تشریح 
عواملی که منج��ر به پیدایش رکود و تورم در 
اقتصاد ایران ش��ده، پرداخ��ت و گفت: یکی از 
دالیل این پدید، مربوط به مقوله ای می ش��ود 
ک��ه بای��د آن را قدیمی ترین مش��کل اقتصاد 
ایران دانس��ت که در طول دس��ت کم 40 سال 
اخی��ر همواره با آن مواج��ه بوده ایم و آن عدم 
ت��وازن بودجه اس��ت. نکته دیگر، مش��کالت 
بخ��ش پولی و مالی بانک هاس��ت که به گفته 
دکت��ر نیلی، منجر ب��ه عدم بازگش��ت بخش 
بزرگی از تسهیالت داده شده از سوی بانک ها 
شده اس��ت. درعین حال، به اعتقاد وی، بدهی 
بانک ه��ا به بانک مرکزی، نقش اساس��ی را در 
ایجاد مش��کل در حوزه پول��ی و مالی بانک ها 
داشته اس��ت. از دیگر عوامل مورد اشاره دکتر 
نیلی، محیط نامس��اعد کسب وکار است که به 
گفت��ه وی، مداخالت تاریخی دولت در اقتصاد 
و نبود چارچوب قابل پیش بینی از رفتار دولت، 
در ایجاد آن نقش داشته است. از سوی دیگر، 
به اعتق��اد وی، فضای غیررقابت��ی که به ویژه 
پس از واگذاری ها پیش آمده، در ایجاد فضای 

نامساعد در کسب وکار نقش داشته است.

»نظام ناکارآمد یاران��ه و بروز خطاهای بزرگ 
در ش��یوه اصالح آن« از دیگر عواملی است که 
نیلی آن را جزو دالیل پیدایش رکود و تورم در 
اقتصاد ایران دانست. »شرایط نامساعد ارزی« 
و »تحری��م و محدودیت ه��ای بین المللی« دو 
عام��ل دیگری اس��ت که وی معتقد اس��ت به 
ایج��اد رکود و ت��ورم در اقتصاد کش��ور دامن 
زده است. مشاور ارش��د رییس جمهوردر امور 
اقتصاد، س��پس توضیح داد که از میان دالیل 

مورد اش��اره، تنها یک م��ورد مربوط به عوامل 
بیرونی و خارج از ایران می ش��ود در حالی که 
پنج مورد آن داخلی اس��ت. وی تاکید کرد که 
خ��روج از رکود تورمی، شناس��ایی این ش��ش 
عامل و به دست آوردن راه حل هایی برای رفع 

آن است.
نیلی س��پس، به بیان دیدگاه خ��ود در زمینه 
س��اماندهی به رکود تورم��ی در اقتصاد ایران 
پرداخ��ت و افزود: گام نخس��ت، متوقف کردن 
ن��رخ صعودی تورم اس��ت که بای��د به صورت 
مرحله به مرحله، مانع رشد نرخ تورم شد. پس 
از آن که نرخ صعودی متوقف ش��د، گام بعدی 
قرار دادن نرخ تورم در مس��یر نزولی اس��ت و 
این که این کاهش با اس��تمرار توأم باشد. وی، 

بر کاهش پایدار تورم تاکید جدی کرد.

مس��عود نیلی ادام��ه داد: »هرچه ت��ورم باالتر 
می رود نوس��انات تورم هم افزایش می یابد. اما 
آنچه فکر می کنیم ان شاءاهلل اتفاق می افتد این 
اس��ت که در ش��ش ماه باقی مانده نرخ رش��د 
تورم که اکنون کمی کند شده متوقف خواهد 
شد. درعین حال نرخ رش��د منفی نیز تا پایان 
سال باید متوقف شود.« نیلی با تاکید بر توقف 
رش��د تورم و توقف رکود در کنار هم تا پایان 
س��ال جاری اضافه کرد که البت��ه نباید انتظار 
داش��ته باشیم که مثال از سال آینده نرخ رشد 
پنج درصدی داشته باش��یم اما نرخ رشد برای 
سال آینده باید مثبت شود و بعد روند صعودی 
به خود بگیرد تا در سال های 96 به بعد بتوانیم 
به رشد هفت درصدی برسیم. مسعود نیلی در 
ادام��ه در جدولی مهم ترین عوامل اقتصادی را 
قرار داد تا نش��ان دهد که چگونه در یک دوره 
زمانی از ابتدای نیمه دوم سال 1392 تا پایان 
س��ال 1395 باید چه مسیری برای هر یک از 
این عوامل طی ش��ود. او گف��ت: »مطالعات ما 
نش��ان می دهد که تاکنون س��ابقه نداشته که 
رفع تحریم ها س��ریع باش��د و اگر ما بخواهیم 
به تدریج جلو بروی��م گام اول که باید در نیمه 
دوم امسال برداشته ش��ود، مدیریت انتظارات 
اس��ت. بعد گام ب��ه گام جل��و خواهیم رفت و 
مثال در س��ال بعد مدیری��ت انتظارات با نتایج 
مذاکرات و سپس مدیریت انتظارات با صادرات 
نفت خواهد بود.« او همچنین تاکید کرد که در 
این مدت می توان مسائلی را که کمتر با تحریم 
مرتبط هستند زودتر و سریع تر جلو برد. نیلی 
اولوی��ت اول در این باره را رابط��ه بین بانک و 
بنگاه خواند و گفت: »ما در این حوزه دو مساله 
داریم. اول این که بانک در جمع آوری س��پرده 
موفق نیست و نمی تواند سرمایه مردم را جمع 
کند بنابراین نیاز به اصالحات دارد. دوم این که 
بانک همان مقدار سرمایه ای که جمع می کند 
را در قالب اعتبار به بنگاه می دهد اما این پول 
بازنمی گ��ردد. یعن��ی باید س��ودآوری فعالیت 

اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
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ادامه فعاليت تجار برای ايجاد تشکل صنفی
مجلس وکالی تجار که نخستین سازمان صنفی 
تجار به حساب می آمد، تا مشروطه بیست و دو سال 
پر فراز و نش��یب را گذراند. با مخالفت های بسیاری 
روبرو ش��د. ح��کام والیات که خودس��ری خود را با 
تهدید روبرو می دیدند، برخی روحانیون دادگاه های 
ش��رع به دلیل آن که تجار به رش��وه گیری و احکام 
دادگاه های ش��رع معترض بودند و تجار ورشکسته 
که به طور ناگهانی جایگاه طبقاتی خود را از دس��ت 
داده بودند، از مخالفان جدی مجلس وکالی تجار به 
حس��اب می آمدند. با این مخالفت ها، چون مجلس 
وکال از جایگاه اس��تواری  برخوردار نبود نتوانست از 
کارایی باالیی هم برخوردار باش��د ام��ا بازرگانان به 
اهمیت وجود یک س��ازمان صنفی برای هم اندیشی 
و چاره جویی در حل مش��کالت صنفی و کش��وری 

پی بردند.
بهناز صادق پور در مقاله ای پژوهش��ی به نام "از 
ش��ورای وکالی تجار تا پارلم��ان بخش خصوصی" 
تحوالت این س��ازمان صنفی در طول 127 سال  را 
مورد بررس��ی قرار داده است  و به تفصیل آن ها  را 
به قلم آورده اس��ت که در اینجا خالصه ای از آن را 

از نظر می گذرانید.

در س��ال های پس از مشروطه تأسیس انجمن ها 
باب ش��ده بود و تج��ار هم به منظ��ور حفظ منافع 
صنف��ی و حفاظت از اس��تقرار نظ��ام نوین در صدد 
تأسیس انجمن تجارت بودند و به رغم  نظر مجلس 
که تش��کیل این انجمن را ب��ه وقت مقتضی موکول 
ک��رده بود، انجمن تهران و به دنبال آن انجمن تجار 
در س��ایرایاالت هم تش��کیل ش��د.حتی تجار ایرانی 
خارج از کشور نیز مبادرت به تأسیس انجمن کردند 
و میرزا محمد امین التج��ار، رئیس انجمن تجار در 
بمبئی به دلیل انجام اقدامات ش��ایان توجه از دولت 

نشان درجه سوم شیر و خورشید گرفت.

اطاق بازرگانی پس از رضاشاه
در مهرم��اه 1305 اولین قانون اتاق های تجارت، 
زی��ر نظ��ر وزارت بازرگانی تصویب ش��د، برپایه این 
قان��ون، انتخابات اتاق ها ب��ه صورت دوره ای انجام 
می ش��د و نمایندگان ب��ه وزارت بازرگانی معرفی 
می ش��دند، هزینه اتاق ها را هم وزارت بازرگانی )و 
بعده��ا وزارت اقتصاد مل��ی( تصویب و پرداخت می 
کرد. در جلسات هیأت نمایندگی اتاق ها ، ریاست با 

وزیر بازرگانی یا وزیر اقتصاد بود.

در واق��ع می ت��وان گفت سیاس��ت دولت برای 
تس��لط بر این نهاد مردمی از این دوره آغاز ش��د که 
همچنان تا به امروز ادامه یافته است. و هر دولتی به 
اندازه خود کوشیده است تا این تسلط را قانونمند تر 
کند و از ایجاد یک نهاد مردمی مس��تقل جلوگیری 
به عمل آورد. دولت نخس��ت ب��ا پرداخت هزینه ها، 
این نهاد را به دولت وابسته کرد و سپس اعمال نظر 
خود را در تعیین نمایندگان و رئیس این اتاق شکل 

قانونی داد.
در س��ال 1310  تجار به قان��ون "انحصاردولتی 
تج��ارت خارج��ی " اعتراض کردند و ب��رای لغو این 
قان��ون ت��الش کردند، دول��ت به تالف��ی، اتاق های 
بازرگان��ی را به حال��ت تعلیق درآورد و س��عی کرد 
اعضای این اتاق ها را در س��ازمان جدیدی که ایجاد 
کرده بود و به آن اعتبار دایمی قانونی بخشیده بود، 

متمرکز کند.

روشن است که بازرگانان از سازمان دولت ساخته 
استقبال نکردند و عمال بعد از تصویب قانون انحصار 
تجارت، وقفه ای یکساله در تجارت خارجی کشور به 
وجود آمد و اداره کل تجارت در سال 1312، با هدف 
جلب اعتم��اد تجار، مجمعی با ش��رکت نمایندگان 
تمام��ی ات��اق های کش��ور ترتیب داد ک��ه هدف از 
آن جل��ب هم��کاری بازرگانان و کمک به سیاس��ت 
ه��ای دولت ب��ود. مجلس تصمیم گرف��ت به دولت 
اج��ازه بدهد حق انحصاری تج��ارت خارجی خود را 
در برخ��ی اقالم به بخش خصوص��ی واگذار کند.این 
س��رآغاز نوعی سهمیه بندی در تجارت خارجی بود. 
هیأت نمایندگان اتاق تهران می توانس��ت در تعیین 
س��همیه تجار برای بخش خصوصی و اعطای مجوز 
واردات مداخل��ه کن��د. کمترین اش��کال این روابط 
جدید آن بود که بس��یاری از تجار شهرستانی برای 
گرفتن س��همیه یا مجوز واردات ب��ه تهران مراجعه 
کردند. رواج چانه زنی برای گرفتن س��همیه بیش��تر 
هم کامال عادی شده بود. طبیعی است در این میان 
کس��انی که با صاحب منصبان دولتی ارتباط نزدیک 
تری داش��تند، راحت تر و بیشتر تجارت می کردند 
و بس��یاری هم از تجارت خارج��ی کامال بی نصیب 

بودند.

به این ترتی��ب بازار رانت و رانت خواری، اما این 
بار به دست خود تجار رواج یافت و هیأت نمایندگان 
که در این بازار از سهم بیشتری برخوردار می شدند 
از همگامی با دولت در هدایت اتاق ها به سود آن ها 

کوتاهی نمی کردند. و بازرگانان نیز اعتماد خود را به 
اتاق از دست داده بودند. بنابراین دولت کاری را که 

می خواست، توسط خود بازرگانان به انجام رساند.
اتاق ه��ای تجارت 36 گانه پس از 4 س��ال رفع 
تعلیق شدند و البته دولت تعداد آن ها را به 16 اتاق 
کاهش داد و نظارت خود برفعالیت آن ها را ش��دت 
بخشید. مقرر ش��د تجار اسامی افراد مورد نظر خود 
در هر اتاق را تعیی��ن کنند و وزارت بازرگانی هم از 
میان آنها  یک سوم  را برای فعالیت در هیأت رئیسه 
اتاق انتخاب می کرد. ب��ه این ترتیب انتخاب هیأت 
نماین��دگان در دو مرحله انجام می ش��د و کامال در 
دست دولت بود. هرگاه هم وزیر بازرگانی به اتاق می 
آمد ریاست جلسه در دست او بود. وزیر و نمایندگان 
او امکان دخال��ت در تصمیم گیری های اتاق را هم 

داشتند.

با نزدیک ش��دن به دهه بیست شمسی و شروع 
جنگ جهانی دوم، تجار ناراضی و محروم از امتیازات 
دول��ت، علیه نمایندگان اتاق وارد عمل ش��دند. آنها 
خواهان خودداری دول��ت از دخالت در امور تجاری 
بودند. خواس��ته دیگ��ر آنان یک مرحله ای ش��دن 
انتخابات اتاق ها ب��ود. در نتیجه این تالش ها قانون 
تش��کیل ات��اق بازرگانی در ده��ه 1320 به تصویب 

رسید. 

دكتر مصدق و بخش خصوصی
دکتر مصدق از این که تعداد اندکی از بازرگانان 
و اعضای هیأت رئیسه اتاق تهران از مناسبات خود با 
مقامات دولتی اس��تفاده می کردند و جواز واردات را 
عمال میان خود تقس��یم می کردند. به شدت ناراحت 
بود و اعتراض خود را ابراز می کرد، همین صراحت، 
موقعیتی کم نظیر برای دکتر مصدق، میان بازاریان 
بوجود آورد. در نتیجه در س��ال 1328 زمینه ایجاد 
جبهه ملی با کمک بازاریان متوس��ط، روشنفکران و 
دانش��جویان فراهم آمد که یکی از نتایج آن جامعه 
بازرگان��ان و اصناف و پیش��ه وران ته��ران بود که با 
هیأت رئیسه اتاق و عناصر فاسد در وزارت بازرگانی 

وقت مبارزه می کردند.

دکتر مصدق در دوران نخست وزیری، با استفاده 
از اختی��ارات تام که از مجلس اخذ کرده بود، الیحه 
قانون��ی افزایش نمایندگان اتاق ته��ران را از 15 به 
30 نفر تهیه کرد. به این ترتیب نمایندگان اتحادیه های 
اصناف، پیشه وران، صنایع، شرکت های حمل و نقل، 

مهران ارشادی فر، عضو شورا و هیات تحریریه

بررسی پیوند اخالق اجتماعی با كارایی بخش خصوصی

بخش دوم: بخش خصوصی پس از مشروطه تا امروز

اجتماعی
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3 بیمه، بانک مل��ی و وزارت بازرگانی نیز به عضویت 
هیأت نمایندگان اتاق درآمدند. پس از کودتای 28 
ام��رداد، کابین��ه جدید زاهدی، انجم��ن بازرگانان، 

اصناف و پیشه وران را غیر قانونی شناخت.

ادامه كار اتاق بازرگانی پس از كودتا
در دی ماه 1333 مجلس قانون جدیدی تصویب 
کرد و انتخابات اتاق برگزار ش��د. گروه قدیمی دوباره 
نفوذ خود را بر هیأت رئیس��ه ات��اق تثبیت کرد ولی 
استقالل اتاق در هدایت بخش خصوصی پر رنگتر شد. 

در سال 1343 اتاق صنایع و معادن تشکیل شد 
ودر س��ال 1348 اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن 
ای��ران از ادغ��ام دو اتاق بازرگانی و ات��اق صنایع و 
معادن تشکیل شد که تعداد اعضای آن 72 نفر بود.
)35 نفر نماینده اتاق تهران، 20 نفر نماینده س��ایر 
ات��اق ها و 17 نفر نماینده بیس��ت و پنج اتحادیه و 
س��ندیکای تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد 
کنندگان وابسته به اتاق(. دولت به رغم رشد سریع 
بخ��ش خصوصی بر ام��ور اتاق ایران تس��لط کامل 

داشت.
چن��ان که در تبص��ره یک قانون تش��کیل اتاق 
بازرگان��ی و صنایع و معادن ایران، مصوب 26بهمن 

ماه سال 1348 مجلس شورای ملی آمده است: 
آییننام��ه وظائ��ف ات��اق و ش��عب آن و ط��رز 
انتخ��اب هیأت نماین��دگان و هیأترییس��ه و تعداد 
آنها از ط��رف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب 
کمیسیونمش��ترک اقتصاد مجلس��ین به موقع اجرا 

گذارده خواهد شد.
با این مصوبه عم��ال همه امور اتاق از آیین نامه 
وظایف و نحوه انتخاب نمایندگان و هیآت رئیس��ه 
در دس��ت دولت قرارگرفت  و نمی توانست جامعه 
بازرگانان را نمایندگی کند و نزدیکی و همگامی به 
دولت، پیش نیاز رش��د بازرگانان در اتاق بود و بازار 
رانت خواری همچنان گرم بود. اگرچه در این سالها 
اتاق نظرات مشورتی خود را برای دولت می فرستاد 
اما نمی توانس��ت به مانند یک نهاد مردمی نظرات 

جامعه بازرگانان را به دولت انتقال دهد.
بازرگانانان، همچنان که در قیام های پیش��ین 
جلودار حرکت ه��ای مردمی بر ضد بی عدالتی در 
جامعه بودند و خود نیز نخستین قربانیان بی عدالتی 
در جامعه به ش��مار می آمدند، با آغاز خیزش های 
مردم��ی، بطور جدی وارد عرصه مبارزه ش��دند و با 
بستن بازار و پش��تیبانی مالی، گام های مؤثری در 
راستای پیروزی انقالب اس��المی برداشتند. انتظار 
می رفت ک��ه پس از انقالب ات��اق بتواند به عنوان 
یک نهاد مس��تقل به بازوی مشورتی قدرتمند نظام 

تبدیل شود.

اتاق بازرگانی پس از انقالب اسالمی
پس از انقالب اسالمی، نخست هیأتی به فرمان 
ام��ام)ره( اداره امور اطاق را به دس��ت گرفت و در 
س��ال 1359 شورای انقالب، قانونی را تصویب کرد 

که بر اس��اس آن ب��ه وزیران بازرگان��ی و صنایع و 
معادن اختیار داده ش��د تا نصف منهای یک نفر از 
اعض��ای هیأت نمایندگان را انتخاب کنند. نصف به 
عالوه یک نفر از اعضا توس��ط اعضای اتاق انتخاب 
می ش��دند. و س��پس در اسفند س��ال 69 مجلس 
شورای اسالمی قانون جدید اتاق بازرگانی و صنایع 
و مع��ادن ای��ران را تصوی��ب کرد و ای��ن قانون در 
فروردین سال بعد به تصویب شورای نگهبان رسید. 
اما به دلیل کوتاهی وزارت بازرگانی در تدوین آیین 
نامه اجرایی این قانون، اجرای آن در پاره ای زمینه 
ها معلق ماند. در آذرماه س��ال 1373 همین قانون 
با اصالحیه در مجلس ش��ورای اسالمی تصویب شد 

و به اجرا درآمد.

قانون جديد هم استقالل بخش خصوصی را به 
رسميت نشناخت

با تصوی��ب این قانون اتاق بازرگانی به یک نهاد 
س��راپا دولتی تبدیل شد و بر پایه نظر قانون گذار، 
اتاق مذکور برای ایفای وظایف در حیطه کش��وری، 
به موجب قانون تأس��یس یافته و یک نهاد کشوری 
اس��ت و از مهمترین وظایف آن ایجاد هماهنگی و 
هم��کاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن 
و کش��اورزی در اجرای قوانی��ن مربوطه و مقررات 

جاری مملکتی می باشد. 
 بنا بر قانون  ارکان اتاق ایران عبارتست از:

 الف- شورای عالی نظارت
  ب- هیأت نمایندگان

  ج-  هیأت رئیسه 
اعضای ش��ورای عالی نظارت به عنوان باالترین 
رکن اتاق عبارتند از  وزیران بازرگانی، اموراقتصاد و 
دارایی، صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و رئیس 
و دو نائب رئیس اطاق ایران و ریاست شورای عالی 

نظارت با وزیر بازرگانی می باشد.

از جمله وظایف ش��ورای عالی نظارت، بررسی و 
تصوی��ب آئین نامه مربوط به عضویت در هر یک از 
اتاق ها و سیاس��ت گذاری و تعیین خط مشی های 
کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن ها 

می باشد. 
اگرچ��ه با وظایف��ی که قانون گ��ذار برای اطاق 
بازرگان��ی در نظر گرفته و همکاری فعال و صادقانه 
نماین��دگان بخ��ش خصوصی، ات��اق همچنان می 
توان��د برای دولت در بهبود روش ها و سیاس��ت ها 
و همچنی��ن اجرای قانون و مق��ررات دولتی کمک 
مؤثری باش��د اما این نهاد نمی تواند به عنوان یک 
نهاد مردمی، نماینده جامعه بازرگانان و کارآفرینان 
کش��ور پذیرفته ش��ود و نظر صریح ای��ن بخش از 

جامعه را به دولت و مجلس بازتاب دهد. 

چه بايد كرد؟
ش��اید زمان آن رس��یده اس��ت که ی��ک نهاد 
مردمی مس��تقل که نماینده واقعی بخش خصوصی 
باشد تش��کیل ش��ود تا بتواند با هم اندیشی نقش 

یک مش��اور ارزش��مند را برای مجلس و دولت در 
یافت��ن راه کارها و روش هایی که با فرهنگ جامعه 
س��ازگارتر  باشد، ایفا کند. خواسته های این بخش 
را به گوش مس��ئوالن برساند و در راستای برآورده 

ساختن این خواست ها با آنها مشورت کند.

از همه مهمتر اینکه  وجود یک س��ازمان مردم 
نهاد در بخش خصوصی ب��ه خوبی می تواند دولت 
و مجل��س را در جلوگی��ری از فس��اد اداری و رانت 
جویی فرصت طلبان یاری رساند. تنها در سایه یک 
مس��ئولیت اجتماعی همگانی اس��ت که می توانیم 
حامی و یاری رس��ان مردم و کش��ور و شاهد بهبود 
روز افزون اخالق اجتماعی باشیم.جامعه ای بسازیم 
ک��ه درآن از رانت خواران بی درد خبری نباش��د و 
ش��اید پس از بیست سال، دیگر کسی مانند جناب 
آقای دکترس��ریع القلم در ابتدای کتابش ننویسد " 
تقدی��م به ایرانیان زیر ده س��ال، که در آینده برای 

کسب ثروت، به نهاد دولت نزدیک نخواهند شد".
این نوشته را با س��خنان رئیس جمهور محترم  
در مراس��م ادای سوگند در مجلس شورای اسالمی 
ب��ه پایان م��ی برم و امید اس��ت که این س��خنان 
آغازی باش��د برای برس��میت ش��ناختن نهادهای 
مردمی مستقل و فصل تازه ای باشد برای همکاری 
صمیمان��ه و صادقان��ه دولت و م��ردم که بی گمان 
پیش��رفت گس��ترده و رش��د همگانی را ب��ه دنبال 

خواهد داشت.

"مبارزه با فساد، عدالت و شکوفایی اقتصادی را به 
ارمغان می آورد. در این شرایط فقر و تبعیض از جامعه 
رخت برخواهد بس��ت. رویکرد اصل��ی دولت یازدهم 
زمینه س��ازی برای مش��ارکت گس��ترده مردم است 
که س��رلوحه همه سیاست های بخش های مختلف 
خواهد بود که در آن کارآمدی، شفافیت، فرآهم آوردن 
فضای کسب و کار مناسب، ترویج فرهنگ کارآفرینی، 
ساماندهی سرمایه اجتماعی، دست یابی فزاینده به علوم 
و فنون و تامین رفاه عمومی اساس عملکرد و سیاست 

گذاری ها خواهد بود.

دولت تدبیر و امید میخواهد نش��اط را به زندگی 
ایرانی ها برگرداند. برای این هدف باید قدرت و ثروت 
ملی را افزایش دهیم و خرد جمعی را مبنای تصمیم 
س��ازی و تصمیم گی��ری ق��رار داده و به بخش های 
غیردولتی اعتماد کرده و تصدی گری دولت را کاهش 
داده، ب��ه مردم اعتماد کنیم و با آنها صادقانه صحبت 

کنیم. باید مداخله دولت در فرهنگ کاهش یابد.

دولت باید س��اختارها را برای رشد ملت اصالح 
کن��د. ایرانیان در هم��ه جای س��رزمین به خوبی 
آموخته اند که دوش��ادوش هم ب��ا احترام و افتخار 

زندگی کنند.
سرچشمه ها

http://rooznamak.org/attachments/article/213-1
2- کتاب ریش��ه های رشد شاخه های شکوفایی ویژه نکوداشت یکصد و بیست و 

هفتمین سال تأسیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
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عالقمندی مدیران ش��هری دبی برای تبدیل نمودن 
این ش��هر بعنوان پایتخت مد و فش��ن دنیا نیازمند 
توس��عه و ساخت زیرساختهای مناسب در قلب شهر 

دبی می باشد .

طراحی های ش��هری مطرح شده توسط شیخ محمد 
بن راش��د، رئیس هیأت وزرای کشور امارات متحدۀ 
عربی و حاکم دبی برای توس��عه بخش��هایی از شهر 
با شهرس��ازی م��درن و زیبایی ه��ای خالقانه که با 
پارامترها و اس��تانداردهای  ب��االی مناطق لوکس و 
مناس��ب با دنیای مد و فش��ن مطابقت داشته باشد 
ناظر به برنامه در ساخت منطقه شهری جدیدی در 

دبی می باشد.

طراحی، ساخت و توس��عۀ منطقۀ مورد نظر نزدیک 
به منطقه Business Bay  صورت خواهد گرفت 
و شرکت س��رمایه گذاری Tecom وابسته به دبی 
هولدینگ )Dubai Holding(  مسئولیت طراحی 

و ساخت و ساز این پروژه را بعهده خواهد داشت .
منطقۀ ش��هری مورد نظر دارای کلیه زیر ساختهای 
مورد نظ��ر بعنوان قطب تجاری – صنعتی وابس��ته 
به صنایع و حوزه مد و فش��ن ب��رای کلیه برندهای 
معروف و شرکتهای تولید کننده سرشناس که دارای 
شبکه های ارزشمند فروش و توزیع لباس وکاالهای 
لوکس  می باشند خواهد بود و شامل فضاهای مناسب 

متنوع تولید و فروش برندهای بین الملی خواهد بود.

ب��ه نقل از خبرگزاریهای دولت��ی در این زمینه، این 
منطق��ه با هدف ارائه خدمات به مش��تریان و ایجاد 
س��اختارهای خالقانه و ش��امل خواهد ب��ود که در 
برگیرن��دۀ نیازمندیه��ای خ��رده فروش��ی و فروش 

مس��تقیم به مش��تریان و یا فروش��های انب��وه و در 
مقیاسهای بازرگانی می باشد، تا پاسخگوی خواسته های 

رو به رشد طراحان مد و لباس در منطقه باشد.
تفرجگاههای اسکله ای، محلهای تجمع و مکانهایی 
برای پذیرایی و نشستهای مرتبط و فضاهای آموزشی 
برای سمینارها و آموزش��های علمی معتبر از جمله 

امکانات فضای شهری مذکور می باشد.

مکان در نظر گرفته ش��ده برای ایجاد چنین محیط 
 Dubai Mall سرش��ار از هیجان و زیبایی در نزدیکی
بزرگتری��ن مرکز خرید تجاری منطقه در نظر گرفته 
شده است که س��االنه 65 میلیون بازید کننده را به 
خود جذب می نماید و نزدیک به فرودگاه بین الملی 

دبی می باشد.
به گفت��ه آق��ای Richard Adams  مدیر عامل 
Acuity Middle East، ای��ن پ��روژه بخش��ی از 
برنامۀ اس��تراتژیک بلند مدتی اس��ت که مسئولیت 
هدف توس��عۀ جمعیت و افزایش فضاهای مسکونی 
و تج��اری و زی��ر س��اختهای الزم در ای��ن زمینه را 
پی گیری می نماید. س��اخت پ��روژۀ مذکور بصورت 

ملموس در راستای این هدف صورت می گیرد.
   Business Monitor International بر اساس گزارش
انتظ��ار م��ی رود تع��داد بازدیدکنن��دگان از دبی تا 
س��ال2020  تا 20 میلیون نفر در سال افزایش یابد 
و ای��ن تع��داد دو برابر فعلی می باش��د. این مهم در 
حالی برنامه ریزی ش��ده است که پیش بینی میزان 
فروش فضاهای  تج��اری مراکز خرید و فروش خرد 
در دبی طی دو س��ال آینده ب��ه 151 میلیارد درهم 

در سال برسد.

از دیگر سوی تصمیم به ساخت این فضای شهری در 

راستای توسعۀ صنعت توریسم  با چشم انداز موجود 
برای سال 2020 و میزبانی از EXPO 2020  نیز 

مرتبط می باشد.

دولت امیدوار اس��ت که س��اخت منطقۀ  مورد نظر 
ب��رای مد و فش��ن می تواند نقش مؤث��ری در تهیج 
خارجیان و همینطور اماراتیها در ایفای نقش مؤثر در 
این صنعت داش��ته باشد و امکان برگزاری دورههای 
آموزشی و گفتگوها و سمینارهای مرتبط و خالقانه 
ای را که منجر به ارتقاء س��طح مهارت طراحان مد 
اماراتی می ش��ود، فراهم م��ی آورد. انتظار می رود 
فضای مناس��ب مورد نظر ب��رای طراحان اماراتی  یا 
طراحان خارجی س��اکن امارات امکان معرفی خود 
به بازارهای جهانی و کس��ب ش��هرت و فرصت بروز 
خالقیتهای هنری را ایجاد نماید. اعتقاد بر این است 
که استعدادهای رشد یافته در کشور امارات متحدۀ 
عرب��ی و اماراتیهایی که در ح��ال حاضر نیز به ثبت 
برندهای خود اقدام نموده اند و امیدست تا در آینده 
بعنوان س��تارههای صنعت ُمد ایف��ای نقش نمایند، 
موتور محرکۀ این مجتمع مسکونی و تجاری  باشند.
Richard Adams  معتقد است پتانسیل و غنای 
موج��ود در طرح با ق��رار گرفتن پ��روژه در منطقۀ 
استراتژیک برج دبی و محیط دوستانۀ موجود  کار و 
زندگی در این منطقه، بطور مضاعفی افزایش خواهد 
یافت و ام��کان جذب و فعالیت صنای��ع و برندهای 
 Louis و  PRADA نامی و اصلی صنعت مد مثل
Vuitton  و Ralph Lauren   در دب��ی را فراهم 

می آورد.

ب��ازار کاالهای لوکس و مصرف��ی و مد در خاورمیانه 
طی س��الهای 2011 و 2012 بین 10 تا 15 درصد 

 THE NATIONAL :تهیه کننده: ایمان ارجمندی، عضو شورا و هیات تحریریه                       منبع

دبی قطب بین المللی ُمد می شود

اخبار
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دهمین مرکز بزگ مصرف کاالهای 

لوکس در جهان ثبت نموده است.
وی م��ی افزای��د که دول��ت برنامۀ 
اس��تراتژیک بلند مدتی برای ارتقاء 
ملموس در جمعیت ساکن در شهر 
دبی داده و در این راس��تا س��رمایه 
گ��ذاری غیرقاب��ل توقف��ی را برای 
توسعۀ زیرساختهای شهری و اماکن 
تجاری و مسکونی در قسمتهایی از 
دبی آغاز نموده و در آینده نیز ادامه 

خواهد داد.

او معتقد است رقابت مناطق لوکس 
و توس��عه یافتۀ شهری مثل منطقۀ  
مذک��ور و مناط��ق لوکس مش��ابه 
در منطق��ه مانن��د Leasable  در 
ابوظب��ی که بس��یار لوکس و مدرن 
طراح��ی ش��ده و س��اخته خواهد 
ش��د، در ج��ذب برنده��ای معروف 
لوک��س مؤثر خواهد ب��ود و حرارت 
رقابت حاضر به توس��عۀ موفق این 
مناط��ق منج��ر می گ��ردد. اگرچه 
فعالی��ت برندهای لوکس و کاالهای 
گرانقیم��ت بهرح��ال، کم ی��ا زیاد  
س��ودآور و اقتصادی می باش��د اما 
به نظ��ر اقتصاددانان، رقابت موجود 
در نهایت به جذب بیش��تر و بیشتر 
برندها به منطقه و در نهایت جذب 
هر چه بیش��تر توریس��ت و افزایش 
س��رمایۀ خرج ش��ده برای خرید از 

سوی مشتریان می انجامد .

در حال��ی ک��ه کل س��طح مغازهها 
Mall-( در مراک��ز ف��روش ب��زرگ

Based( در دب��ی ت��ا پای��ان یک 
چهارم نخست سال جاری میالدی 
بدون تغییر نس��بت به سال گذشته 
همچن��ان 2.8 میلیون مت��ر مربع 
می باش��د، انتظار م��ی رود رقابت 
میان هفت س��ازندۀ بزرگ صاحب 
مراکز خری��د بزرگ در دبی و اتمام 
پروژهه��ای زیرس��اختی ایش��ان تا 
پایان سال، مس��احت مراکز فروش 
کاال در دبی را با تغییرات عمده ای 

روبرو سازد.

این پروژهها شامل فاز توسعه بخش 
  JBR ، Outlet Village س��احلی
در منطق��ۀ Al Barsha   و ف��از 
 Dragon و    Dubai Mall دّوم 
Mall  می باشد که به تنهایی 1000  
  Food Court صندل��ی  دیگر ب��ه
های دبی می افزاید .                        

رویدادهای فرهنگی در امارات

شادی خان بابایی

موسيقی

كنسرِت فلوِت ِچک
سفارِت جمهوری ِچک در ابوظبی با همکاری آلیانس فرانسه دبی، کنسرِت فلوت با نوازندگی »مونیکا دورت اشتریتوکا« 
برگزار می کند. ش��رکت در این کنسرت که یکش��نبه 13 اکتبر، در آلیانس فرانسه ُدبِی به نشانِی  »برُدبی- عود میثا، 

خیابان 18، آلیانس فرانسه« برگزار خواهد شد، برای همگان رایگان است.

تئاتر

نگاهی به اجرای نمايِش »خيانت« در ُدبِی 
 نمایِش »خیانت«Betrayal اثِر »هارولد پینتر«)Harold Pinter(، از 14 تا 16 آگوس��ِت 2013، در دبی به روی 
صحنه رفت. ُفرِم اجرایی این نمایش »رپرتوار« بود. رپرتوار گونه ای از اجراست که در آن گفتار و حس بر سایر عوامل، 
به ویژه حرکت اولویت دارد. این نمایش با بازی مهرداد س��وداگر، ثمانه باقرزاده، »امیر حکیمی، شادی خانبابایی و به 
کارگردانی »سیدعلی مرتضوی فومنی« اجرا شد. این گروه هم اکنون پروژه های دیگری را در دسِت تمرین دارد که 
A Marriage Proposal(، اث��ِر »آنتون چخوف« را  از آن جمل��ه می توان اجرای نمایِش خواس��تگاری)

نام برد که در نوامبر 2013، در دبی به روی صحنه خواهد رفت.

داستان

»پس حافظه خزانه ی وهم است، مانند خيال برای حس مشترک.«
از "تعریفات جرجانی" 

"بازخوانی جان متروک میم.فرزاد" *

نخست پاره: محاکمه   »م. فرزاد«

آقای فرزاد س��وگند خورد. دست روی کتاب گذاش��ت و سوگند خورد جز حقیقت نگوید. نفسش باال نمیآمد بگوید جز 
حقیقت چیزی نخواهد گفت. پش��یمان ش��د چرا پذیرفته. چرا گفته میآید گواهی میدهد. تردید و عرق بر پوستش راه 
گرفت... چیزی توی شکمش، جانوری انگار: هولی مبهم، آوازخوان که سرش آنطور همهمه و فکر کرد احشایش را میخورد 
که آن همه درد، میپیچید. سرش را باال نیاورد، زبانش را چرخاند، لبهایش به هم چسبیده و دندانهایش، دندانهایش را 
سخت به هم میفشرد. هرچه کرد صداشبرنیامد که "جز حقیقت"... نشد. نمیخواست. شاید. مدیر گفت نمیتواند صدایش 
را شنیدن. صدای مدیر از دور، خیلی دور، فرسنگها دور. خودش نبود آنجا؛ اینطور فهمید. چشم بر هم نهاد. به سیاهی 
پشت پلکش خیره شد.پلک گشودن، توی نور شدید، مدیر را دیدن، بچهها دورش حلقه ایستاده، گوشهی حیاط... نزدیک 
کاج یکدانهی توی حیاط، لولهی فلزی، آنطور که آن بار دیده بود،این بار دیگر دسِت مصطفا نبود، دست مدیر بود لولهی 
فلزی خونین، نه اینکه دستش باشد، لوله دستش بود، دستش لولهای بود، و هاج و واج زمین را نگاه میکرد. آقای فرزاد 
حلقه را شکست، پیش رفت، خون را روی لباسهایش، چکان از لولهی فلزی که دید، فشرده شد، تندتنِد ضربان، فریادزنان: 
بروید کنار! بروید کنار! به صورت بچههای دیگر نگاه میکرد، دنبال زخم، دنبال شکستگی، دنبال رد خون. ندید. دست را 
گرفت، لوله را و آن وقت رِد نگاهها را روی زمین: الشهی گربهای در خون میتپید، جان نداشت و گرم... نشست... ضربان 
تهوع شد. قارقار کالغی از کاج و بچهها که دیگر داشتند او را تماشا میکردند. برگشت توی صورت قاتل نگاه کرد: صورت 
بغض داشت، صورت زار داشت... صورت مدیر شد: مدیِر قاضی؛ تمام زورش را توی عضالتش جمع کرد، لبهایش، زبانش، 

دندانهایش، تا شنیده شود: سوگند خوردن و جز حقیقت نگفتن. 
مدیر به صندلیای در گوشهی سالن، دورتر اشاره کرد و از آقای فرزاد پرسید آیا دیده بود آن پسر گربه را کشته باشد؟ 

فرزاد، یکه خورده، خاموش ماند. 
* باز-خوانی برابر Representation انگلیسی نهاده شده. 
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امروزه س��رعت تغیی��رات در دنی��ای ارتباطات 
و تولی��د اطالع��ات و دان��ش ، مس��ایل متنوع��ي 
همچون ذخیره س��ازي، انتقال، دریافت و اش��تراک 
اطالعات، محاس��بات پیچیده، خودکارسازي کارها، 
تصمیم گی��ري و تجزیه و تحلی��ل محتوا ایجاد کرده 
است که همگی نیازمند رفتار خودکار و هوشمندانه 
در یک محیط می باش��ند. ه��وش مصنوعی مبحث 
گس��ترده ایی است که ش��امل مطالعه و پژوهش با 
تمرکز بر توس��عه ماشین ها و نرم افزارهای هوشمند  
به منظور پیاده س��ازی س��امانه های هوشمند برای 

مدلسازی و حل مسایل کاربردی می شود. 

تعاریف مختلفی برای هوش مصنوعی و ماشین های 
هوش��مند ارائه ش��ده اس��ت از جمله اینکه در ابتدا 
ماش��ین هوش��مند بعنوان ماش��ینی مطرح شد که 
بتواند مانند انس��ان فرآیند فکر کردن را انجام دهد. 
اما فکر کردن فقط محدود به هوش مصنوعی نمی شد 
بلکه برای فکر کردن مانند انس��ان به علوم شناختی  
و علوم عصبی محاس��باتی  نیز نیاز بود. دیدگاه دوم 
این بود که ماشین هوشمند ماشینی است که مانند 
انس��ان عمل کند که ای��ن موضوع ب��رای اولین بار 

توسط آلن تورینگ درسال 1950 مطرح شد.
 مطابق آزمون تورینگ یک کامپیوتر در صورتی 
می تواند هوشمند باشد که بتواند سطحی از عملکرد 
انس��ان را در تمامی وظایف شناختی خود به نمایش 
بگذارد بطوریک��ه آزمون گیرن��ده را فریب دهد. در 
این آزمون ش��رایطی فراهم میش��ود که شخصی با 
ماش��ینی تعامل برقرار کرده و به گفتگو بنشیند و به 

منظور تشخیص ماش��ین از انسان، پرسشهای کافی 
برای بررس��ی اقدامات هوش��مندانه ی ماشین، از آن 
بپرس��د. چنانچ��ه در پایان آزمای��ش آزمون گیرنده 
نتواند تش��خیص دهد که با انسان و یا با ماشین در 
تعامل بوده اس��ت، آزمون تورینگ با موفقیت انجام 
ش��ده است. تا کنون هیچ ماش��ینی از این آزمون با 
موفقیت بیرون نیامده است بلکه هر ماشین سطحی 
از میزان هوشمندی را با  شبیه سازی رفتار انسان به 
نمایش گذاشته است البته برای اینکه تمرکز آزمون 
بر روی هوشمندی ماشین باشد، و نه توانایی آن در 
تقلید صدای انس��ان، مکالم��ه تنها از طریق متن 

و صفحه کلید و نمایشگر کامپیوتر صورت میگیرد.

 اما عمل کردن مانند انس��ان شامل موارد پیش 
پا افتاده و همینطور خطاهای انس��انی هم می ش��د 
که هیچگونه اس��تفاده و کاربردی در صنعت و بهبود 
زندگی روزانه ندارند. بنابراین عقالیی و منطقی فکر 
کردن بعنوان ویژگی ماشین هوشمند بعنوان دیدگاه 
سوم مطرح شد  اما تفکر عقالیی و منطقی نیز جنبه 
تجویزی و فلسفی پیدا می کرد تا در نهایت عقالیی 
عمل کردن بعنوان یک دیدگاه اصلی برای ماش��ین 

هوش��مند مطرح ش��د به این معنا که ماشین بتواند 
اه��داف تعریف ش��ده را با حداکث��ر موفقیت تحقق 

بخشد.

بنابراین ورودی یک سیس��تم ه��وش مصنوعی 
یک هدف می باش��د و عقالیی بودن به این معناست 
سیس��تم بتواند به هدف خود به بهترین روش دست 

پی��دا کند. بعب��ارت دیگ��ر اهداف براس��اس میزان 
س��ودمندی بیان می ش��وند و عقالیی بودن به این 
معناس��ت که ما کوشش می کنیم به حداکثر میزان 
س��ودمندی در وظیفه ایی که به ماش��ین هوشمند 
محول شده است دس��ت پیدا کنیم و  بطور خالصه 
می توان گفت که هوش مصنوعی به دنبال حداکثر 

نمودن سودمندی مورد انتظار میباشد.
در یک تعریف دیگر هوش مصنوعی عبارت است 
از مطالعه و طراحی عامل های هوش��مند که در آن 
عامل هوش��مند سیستمی اس��ت که با محیط خود 
تعام��ل برقرار می کند و پ��س از دریافت داده ها از 
خود واکن��ش نش��ان داده و کاری را انجام میدهد.  
مطابق ش��کل)2( عامل هوشمند )برای چیدن سیب 
از درخ��ت ( وضعیت محیط را توس��ط حس گرهای 
خود درک و یا دریافت می کند و سپس توسط بکار 
ان��دازه ه��ا ی  داخلی واکنش نش��ان داده و برروی 
وضعیت محیط تاثیر می گذارد. تابعی که حس گر را 
بر روی بکار اندازنده ی داخلی نگاشت می کند مورد 
توجه و مطالعه هوش مصنوعی قرار میگیرد. این تابع  
قواعد کنترل عامل هوشمند  نامگذاری شده است و 
شامل تمامی تصمیماتی می شود که عامل هوشمند 
با توج��ه به ورودی دریافتی از ح��س گرها برای به 
حداکثر رساندن شانس موفقیت توسط بکار اندازنده  
انجام می دهد.  این تصمیمات در یک حلقه بس��ته 
از محیط به عامل هوش��مند توس��ط ح��س گر و از 
عامل هوشمند به محیط توسط بکار اندازنده داخلی 
بارها و بارها تکرار می ش��ود تا میزان س��ودمندی را 

به حداکثر برساند. 

 

شکل 2( نحوه تعامل عامل هوشمند
ام��روزه کاربردهای مختلف��ی از هوش مصنوعی 

هوش مصنوعی و کاربردهای آن

امیرحسین روشن ضمیر، عضو شورا و هیات تحریریه

شکل 1( تعاريف مختلف ماشين هوشمند
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3 را می توان در زمینه های پزش��کی، عل��وم هوافضا، 
تس��لیحات نظام��ی ، پی��ش بینی وضع هوا، نقش��ه 
برداری و شناسایی عوارض، تشخیص صدا، تشخیص 
گفتار،  دست خط، ب�����ازیها و نرم افزارهای رایانه 
ای مش��اهده کرد. از این رو برخی متخصصان هوش 
مصنوع��ی، با توجه به کاربردهای گوناگون این علم، 
آن را در دو س��رفصل اصل��ی داده کاوی و یادگیری 

ماشین دسته بندی نموده اند. 

داده کاوی به مفهوم استخراج و کشف اطالعات 
نهان و یا الگوها و روابط معتبری که در حجم زیادی 
از داده ها در یک یا چند بانک اطالعاتی ناش��ناخته 
بوده اطالق می شود. داده کاوی منحصر به گردآوری 
و مدیریت داده ها نبوده و تجزیه و تحلیل اطالعات 

و پیش بینی را نیز شامل میشود.

یادگیری ماش��ین  به معنای تنظیم و اکتش��اف 
ش��یوه ها و الگوریتم هایی اس��ت که  بر اساس آنها 
ی��ک کامپیوتر توانایی یادگیری پیدا میکند تا بتواند 
به تدری��ج و با افزایش داده ه��ا بازدهی باالتری در 
وظیفه ی م��ورد نظر پیدا کند. البت��ه گاهی اوقات 
از مفاهی��م یادگیری ماش��ین و داده کاوی به جای 
یکدیگر اس��تفاده می ش��ود و این اس��تفاده موجب 
ایجاد س��ردرگمی درکاربردهای آنها می ش��ود زیرا  
هردو مبحث روش��های مش��ابهی را بکار میگیرند و 
در بسیاری موارد با یکدیگر تداخل دارند. اما میتوان 
که این دو مفهوم را با تعاریف زیر از یکدیگر متمایز 

نمود. 

• یادگی��ری ماش��ین ب��ر فرآیند پی��ش بینی و 
پیشگویی براساس ویژگیهای استخراج شده از داده 

های آموزشی تمرکز دارد

• داده کاوی ب��ر کش��ف ویژگیه��ای ناش��ناخته 
موجود در داده ها تمرکز دارد. 

بعب��ارت دیگر داده کاوی بس��یاری از روش��های 
یادگیری ماش��ین را بکار م��ی گیرد و هدف دیگری 
که همان کشف دانش نهفته است را دنبال می کند 
درحالیکه یادگیری ماشین کوشش می کند که دانش 
کشف شده قبلی را مجددا تولید کند. بنابراین شاید 
بتوان گفت یادگیری بدون نظارت که در آغاز ش��اید 
نتوان آن را در جهت یک هدف مشخص هدایت کرد 
به مبحث داده کاوی در مقایسه با یادگیری ماشین 
نزدیک تر اس��ت. در اینصورت در یادگیری ماش��ین 
یک هدف مش��خص که معموال پیش بینی میباشد 
توس��ط ما پیگیری می شود اما در داده کاوی به دنبال 
چیزی هستیم که قبال نمی دانستیم.  یادگیری ماشین 
معموال بصورت خودکار صورت می گیرد در حالیکه 
داده کاوی توس��ط یک کاربر در یک شرایط خاص و 
بر روی یک مجموعه داده مش��خص صورت میگیرد 
و کارب��ر کوش��ش می کند که از ق��درت الگوهای و 
روش��های مختلفی که در یادگیری ماش��ین توسعه 

یافته است استفاده نماید. 

س��ایر ش��اخه های متن��وع و کارب��ردی ه��وش 
مصنوعی که از داده کاوی و یادگیری ماش��ین ناشی 

می شوند عبارتند از:

ش�بکه های عصبی: این شبکه ها که با الهام از 
مدل ش��بکه عصبی ذهن انس��ان طراحی می شوند،  
یک سامانه پردازشی داده ها هستند که از مجموعه ایی 
پیوسته و موازی از واحدهای پردازشگر تشکیل شده 
اند در این ش��بکه ها به کمک دانش برنامه نویسی، 
س��اختار داده ایی طراحی میشود تا مسایل مختلفی 
مانند  تش��خیص متون، پردازش تصویر، پیش بینی 

قیمت را حل نماید.  

شکل 3( هوش مصنوعی در شاخه های متنوعی 
دنبال می شود

 
پ�ردازش زب�ان طبيع�ی: در این ش��اخه، هدف 
ماش��ینی کردن فراین��د درک و برداش��ت مفاهیم 
بیان شده با یک زبان طبیعی انسانی است بطوریکه 
کامپیوتري در اختیار داش��ته باشیم که بتواند زبان 
انس��ان را  درک و تحلی��ل کند و حت��ي بتواند زبان 
طبیعي تولید کند. کاربردهاي پردازش زبان طبیعي 
به دو دس��ته کلي قابل تقسیم است: اول کاربردهاي 
نوشتاري که شامل استخراج اطالعاتي خاص از یک 
مت��ن، ترجمه یک مت��ن به زباني دیگ��ر و یا یافتن 
مستنداتي خاص در یک پایگاه داده نوشتاري )مثال 
یافت��ن کتابهاي مرتب��ط به هم در ی��ک کتابخانه( 
میش��ود و دوم کاربرده��اي گفتاري پ��ردازش زبان 
که ش��امل  سیستم هاي پرس��ش و پاسخ انسان با 
کامپیوتر، سرویس هاي خودکار ارتباط با مشتري از 
طریق تلفن و سیستم هاي آموزش به دانش آموزان 

میشود. 

تشخيص گفتار:  در این شاخه سیستمهایی طراحی 
و پیاده س��ازی می شوند که به یک میکروفن مجهز 
هس��تند و میتوانند صدا و اطالعات گفتاری گوینده 
را شناس��ایی و درک کنند این فناوری بخصوص در 
تبدیل گفتار ب��ه متن و یا به عنوان جایگزینی برای 
صفحه کلید ی��ا ماوس برای وارد کردن دس��تورات 
مورد اس��تفاده قرار میگیرد. همینط��ور کاربردهای 
روزان��ه آن بعنوان ابزارهای بیومتریک و تش��خیص 
هوی��ت با کمک ص��دا در مکان هایی مث��ل بانک ها، 
فرودگاه ها، آزمایش��گاه های تحقیقاتی و برای ایجاد 

امنیت و کنترل ورود و خروج افراد دیده می شود. 

بينايی ماشين:  هدف از بینایی ماشین شبیه سازی 
عملکرد سیس��تم بینایی انس��ان با ردیابی و تعقیب 
حرکات چش��م می باش��د. از جمل��ه  کارب��ردهای 
چن����ین سیس��تمی می توان ب��ه ردیابی حرکات 
چش��م ش��خصی خاص در میان جمعیت، بررس��ی 
افراد مشکوک، تشخیص میزان هوشیاری رانندگان 
و همینطور احساس��ات و نیات درونی افراد  با توجه 
به وضعیت و حاالت چشم وی،ایجاد ارتباط معلولین 
جس��می با کامپیوتر از طریق فرامین چشمی اشاره 

کرد.

برگزاری مسابقات: در این شاخه کامپیوترها برای 
شرکت در مسابقاتی چون شطرنج و فوتبال به منظور 
رقابت با انس��ان برنامه ریزی می شوند . موارد موفق 
آن در س��ال 1997 با پیروزی کامپیوتر شطرنج باز 
در برابر قهرمان ش��طرنج جهان و همینطور نشستن 
یک روب��ات بر روی کره مریخ انجام ش��د . ربوکاپ 
یا جام جهان��ی رباتها، یک پروژه بی��ن المللی برای 
ارتقای هوش مصنوعی و پیش��برد سطح فنی جامعه 
جهانی می باشد که هدف نمادین آن این است که در 
میانه ی قرن بیست و یکم ) در سال 2050 میالدی( 
یک تیم متشکل از روبات های فوتبالیست شبیه به 
انس��ان، در مسابقه ای واقعی و با رعایت قوانین فیفا 

تیم قهرمان جام جهانی را شکست دهند. 
 

سيستم های خبره:  در این شاخه رفتار یک انسان 
متخصص در یک زمینه بخصوص توس��ط کامپیوتر 
تقلید میش��ود تا با استفاده از اطالعات ذخیره شده 
در م��ورد یک موض��وع اعالم نظر نمای��د. از این رو 
سیس��تمهای خبره تا هنگامی که بتوانند موضوعی 
را که با پاس��خهای شما مطابقت داشته باشد بیابند 
به سوال کردن از شما ادامه می دهند. سیستم های 
خبره تنها از اطالعاتی که به آنها داده شده، استفاده 
می کنند و  برای نزدیک شدن به هوشمندی انسان، 
ماشین بایس��تی بتواند کارکرد خود را اصالح نماید. 
ب��ه عبارت��ی دیگر، ماش��ین، بایس��تی دارای قدرت 
یادگی��ری باش��د. نمون��ه ای از سیس��تم های خبره، 
سیستم های تش��خیص بیماری هس��تند که در آن 
اطالع��ات یک یا چند متخص��ص به همراه اطالعات 
دریافت��ی از مراجعان ب��ه کامپیوتر داده می ش��ود؛ 
سپس کامپیوتر با پرسش سؤاالتی از مراجعه کننده 
و تطبیق آن با بانک اطالعاتی خود، بیماری شخص 

را تشخیص خواهد داد.

در ی��ک ن��گاه کلی می ت��وان گف��ت که هوش 
به مفه��وم ایجاد ارتب��اط بین داده ه��ای موجود و 
بکارگی��ری تجربه ب��رای تجزیه تحلیل مس��ایل به 
منظ��ور قض��اوت و اخ��ذ تصمیم می باش��د. هوش 
مصنوع��ی با الگوگیری از درک و هوش انس��ان و با 
اس��تفاده از قوانین و رویه های تعبیه ش��ده بر روی 
کامپیوتر در صدد شبیه سازی و پیاده کردن هوشی 

نزدیک و در سطح هوش انسانی است.
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می دانم که ممکن هس��ت بسیاری از 3
شما عزیزانی که در حال خواندن این 
مقاله هس��تید، حتی یک بار هم وارد 
فیسبوک نشده باش��ید چه برسد به 
اینکه صفحه ای در فیس��بوک داشته 
باش��ید. خیلی ها هم ش��اید نس��بت 
به فیس��بوک یک دید منفی داش��ته 
باشید، آن را باعث اتالف وقت بدانید 
و فعالی��ت در آن را تمس��خر کنی��د. 
البته ای��ن چندان در اص��ل موضوع 
تاثیری ندارد چون شما ممکن هست 
جزو همان کس��انی باش��د که وقتی 
دستگاه نمابر هم اختراع شد، همین 
دی��د منفی را داش��تید، وقتی ایمیل 
هم ابداع ش��د، همین دی��د منفی را 
داش��تید، وقتی گوش��ی همراه را هم 
در دس��ت مردم دیدی��د، همین طور 
تمسخرش��ان می کردی��د. ولی امروز 
نظر شما نسبت به همه این پدیده ها 
چیست؟ اصوال شما جزو افراد دنباله رو 
می توانید باشید که وقتی یک پدیده 
جدی��د در تجارت معرفی می ش��ود، 
صب��ر می کنید تا بقیه آن را آزمایش 
کنند و بع��دا در انتهای صف، ش��ما 
هم ب��ه جمع اس��تفاده کنندگان آن 

خواهید پرداخت.

خالصه اینکه اگر شما جزو آن دسته 
مع��دود از اف��رادی هس��تید ک��ه در 
تعاریف باال صدق می کنید، هنوز هم 
خواندن این مقاله می تواند برای شما 
سودمند باشد. بگذریم از این واقعیت 
که اصوال همه مطالبی که من منتشر 

می کنم، مفید و سودمند هستند!
دلیل این که بر مفید بودن این مقاله 
برای ش��ما تاکید دارم این هست که 
نکاتی که در این مقاله مطرح ش��ده، 
قابل بسط و بررسی در سایر فرایند های 
اجتماع��ی و ارتباط ه��ای تجاری ما 
نیز هس��ت. یعنی مواردی هست که 
کافی اس��ت کلمه فیسبوک را با یک 
پدیده دیگر جایگزین کنیم و آنوقت، 
موض��وع حتی ب��رای ش��ما هم مهم 

خواهد شد. 

سوال مهمی که برای همه بازاریاب های 
امروزی مطرح است: چطور می توانم 
هواداران فیس��بوکی ام را س��ر ذوق 
آورم و از آنه��ا الیک و کامنت فراوان 

بگیرم؟

این یک پرسش بزرگ است که پاسخ 
دادن به آن دغدغه بسیاری از فعاالن 
ش��بکه ه��ای اجتماعی محس��وب 

می ش��ود. اص��والً، برق��راری  تعامل 
بیش��تر با کارب��ران در ش��بکه های 
اجتماعی، یکی از ایده آل های افراد 

و شرکت ها محسوب می شود.

ب��رای بس��یاری از کس��ب و کارها، 
فیس��بوک اولین انتخاب برای ایجاد 
ش��بکه ای از مخاطب��ان و هواداران 
می باش��د. فیسبوک با داشتن حدود 
یک میلیارد کاربر فعال، از پتانس��یل 

های بسیار زیادی برخوردار است.

متقاعد کردن کاربران به الیک کردن 
 )Comment( نظر دادن ،)Like(
  )Share( و به اش��تراک گذاش��تن
مطالب و پس��ت های ش��ما، نه تنها 
وجهه فعلی برند شما را بهبود می بخشد 
بلک��ه باع��ث می ش��ود رفت��ه رفته 
هواداران بیش��تری به عضویت شبکه 

شما در آیند.

ش��اید در فیس��بوک، کس��ی با شما 
صحبت نمی کند و به عبارتی، شاهد 
بی رغبتی کاربران به تعامل با ش��ما 
در فیسبوک هستید. این امر ممکن 
است دالیل مختلفی داشته باشد، که 
در ادامه ب��ه برخی از آنها اش��اره 

می کنم: 

1. زيرا پس�ت های ش�ما جذاب 
نيست

بهترین چیزی که می تواند ش��ما را 
با مخاطبان تان ارتباط دهد چیست؟

ببینید کاربران بر اساس چه نیازها و 
دالیلی، هر روز از فیسبوک استفاده 
می کنند. س��عی کنید بامزه باشید، 
جذاب باشید و پس��ت های مختلف 
و متنوعی ارس��ال کنید. به گونه ای 
باشید که از دید کاربران، لینک دادن 
به شما و لینک گرفتن از شما کاماًل 

ارزشمند باشد.

خش��ک و رسمی عمل نکنید و برای 
رفع تکلیف به فیسبوک وارد نشوید. 
یعنی به این صورت نباشد که هر روز 
یک پس��ت فیسبوک منتشر کنید به 
ای��ن دلیل که ای��ن کار جزو وظایف 
شماس��ت )حاال این پست چیست و 

چقدر ارزش خواندن دارد، بماند!(

نه! بام��زه بودن با ب��ی کالس بودن 
فرق دارد. شما خودتان مگر نه اینکه 

فن آوری اطالعات
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در هر جلسه با مش��تری ها و مخاطبین و همکاران 
تجاری خود، سعی می کنید حتما یک مطلب برای 
تلطیف کردن فضای جلسه بگویید؟ یک سطر شعر، 
یک ضرب المثل و یا حتی یک جوک، همین کار را 
در صفحه فیسبوک خود انجام دهید. بگذارید مردم 

از معاشرت با شما خوشحال باشند.

2. زيرا آنها نمی دانند شما چه كسی هستيد

آیا ش��ما در فیسبوک از خودتان سخن گفته اید؟ به 
داستان و ماجرای خودتان اشاره کرده اید، به گونه ای 
که مخاطبان از آشنایی با شما خرسند باشند و شما 

را به دیگران معرفی کنند؟

در فیسبوک، درصد باالیی از کسانی که طرفدار یک 
برند می شوند، به همین طریق عمل می کنند یعنی 
گروهی از هواداران اولیه، برند مزبور را به دوس��تان 
خ��ود معرفی می کنند و آنها هم به دوس��تان خود. 
و به این ترتیب این ش��بکه گس��ترده و گسترده تر 

می شود.

صفحه خود در فیس��بوک و نیز پست های آن را به 
گونه ای تنظیم کنید که منعکس کننده ویژگی های 
برند شما باشد، ویژگی های مثبتی که مردم خواهان 

آن هستند.
همان طور که شما در کسب و کار معمول خود هم، 
وقتی جلس��ه ای را با مشتری خود شروع می کنید، 
س��عی می کنید در چند دقیق��ه اول توضیحاتی به 
طرف مقابل بدهید که با ش��ما و پیش��ینه و تجارب 
ش��ما، آش��نا ش��ود تا بتواند در طول زمان جلس��ه، 

ارتباط معنی دار تری با کس��ب و کار شما در ذهن 
خود داشته باشد.

3. زيرا شما از كاربران چيزی نمی خواهيد 

ش��واهد بس��یاری وجود دارد که نشان می دهد اگر 
شما به هواداران و مخاطبان خود بگویید که دوست 
دارید چه کاری برای ش��ما انج��ام دهند، آنها همان 

کارها را سخاوتمندانه انجام خواهند داد.

این کار، تقریباً همان نس��خه قدیمی تر »درخواست 
عمل« )Call to Action( اس��ت. از کاربران خود 
بخواهید که پس��ت شما را الیک کنند )حداقل یکی 

از پست های تان را و نه همه را(.

جمله ساده ای همچون "این پست را الیک کنید تا 
س��ایرین هم از آن اس��تفاده کنند" یا مثال "با الیک 
کردن ای��ن مطلب، م��ا را در بس��ط فرهنگ کتاب 
خوان��ی، حمایت کنی��د" یا جمالتی ش��بیه این، به 
مخاطبان خط می ده��د و آنها را به این کار) الیک 
کردن( تش��ویق می کند. به آنه��ا بگویید که اگر از 
محتوای صفحه شما خوششان می آید و آن را مفید 

می بینند، مطلب را به اشتراک بگذارند.

البته در درخواس��ت ه��ای تان حد اعت��دال را نگه 
دارید. بهتر آن اس��ت که شما آن قدر مطالب جذاب 
ارائ��ه کنید ک��ه خود کاربران – بدون این که ش��ما 
درخواس��تی کنی��د – مطال��ب تان را به اش��تراک 

بگذارند.
مثل این هست که ش��ما در جلسه با مشتری خود، 

وقتی بروشور ش��رکت خود را به او می دهید )البته 
موضوع مربوط به سال ها قبل است که هنوز شرکت 
ه��ا بروش��ور چاپ می کردند( و م��ی بینید که او از 
کیفی��ت و خالقیت در بروش��ور ش��ما ذوق زده 
می شود، ممکن هست دو سه تای دیگر به او بدهید 

تا به دوستان و همکاران خود بدهد.

4. زيرا شما آنها را سر شوق نمی آوريد

اگر دوس��ت دارید برای مطالب تان کامنت بگیرید، 
این کار را برای مخاطبان خود وسوس��ه انگیز کنید. 
مث��اًل از جمالت ناقصی که جای خال��ی آن باید پر 
ش��ود، اس��تفاده کنید. مثال: بهترین چیز در مورد 

شغل من این است که ....

پاس��خ های یک کلمه ای بخواهید. مثال: آخر هفته 
خود را در یک کلمه توصیف کنید. از مخاطبان خود 
پرسش های س��اده ای که جواب های کوتاهی دارد 
بپرسید. اگر کس��ی پاسخ نداد، ناامید نشوید. دوباره 

امتحان کنید.
البته باید در این مورد خالقیت داش��ته باش��ید. هر 
روز که نمی توانید از مردم بپرس��ید آخر هفته شان 
را چط��ور گذراندند! مثل این که هر روز از همکاران 
خود بپرس��ید: چه خبر! ش��اید بهتر باشد برای خود 
لیس��تی از س��وال هایی که می توانید جایگزین این 

سول معمولی کنید، تهیه نمایید.

5. زيرا همه چيز فقط درباره خود شماست!

اگر هواداران شما ببینند که شما هر روز به روز رسانی 
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)Update( روزان��ه داری��د ک��ه در آن فقط از برند 
خودتان س��خن می گویید و یا در آن به جدیدترین 
پست خود در سایت ش��رکتی دیگر لینک داده اید، 

انگیزه ای برای مراوده با شما پیدا نمی کنند.
به نظر من حق با آنهاست زیرا چنین صفحه ای یک 
پخش آگهی اس��ت و نه کانالی برای گفتگو. مطالب، 

ایده ها و محتواهای جدیدی به عرصه بیاورید.
در اینترن��ت ب��ه دنبال عکس ه��ا و اطالعاتی که به 
کس��ب و کار ش��ما مربوط اس��ت بگردید و از آنها، 
مواردی را که حدس می زنید مورد عالقه مخاطبان 

تان است، به کار گیرید. 

6. زيرا ش�ما نمی دانيد چ�را كاربران به صفحه 
شما می آيند

هواداران، به دالیلی صفحه شما را دوست دارند و آن 
را می خوانند. وظیفه شما این است که به این دالیل 

واقف باشید و آنها را مهم بشمارید.

پژوهشی که توسط فیسبوک انجام شده نشان می دهد 
که برخی پس��ت های پرمشتری که تعداد الیک ها 
و کامن��ت های آن زیاد اس��ت، بعض��اً به موضوعات 
پیرامونی مربوط به برند می پردازند ولی درباره خود 
برند چی��زی نمی گوید. این هم، نکته ارزش��مندی 

است.

مثال ش��ما اگ��ر در صنعت بیمه فعال هس��تید، می 
دانی��د چقدر مردم تش��نه دریافت مطال��ب در این 
زمینه هستند؟ یا اگر یک طراح لباس یا دکوراسیون 
داخلی هس��تید، کافی است در مورد رنگ مد فصل 

مطلب بنویس��ید. یعنی بدون ذکر نام برند ش��رکت 
خ��ود، به راحتی مخاطبین زی��ادی را جلب خواهید 

نمود.
7. زيرا ش�ما آنچه را كه هواداران می خواهند، 

به آنها نمی دهيد

ارائ��ه تخفیف��ات، کوپن ه��ا و نمونه ه��ای رایگان از 
محصوالت و خدمات شما، از جمله عوامل مهمی است 

که برندها را در جمع آوری هوادار کمک می کند.
بله، ای��ن موضوع هم نیاز به خالقی��ت زیادی دارد. 
واقعا یک تاجر که در زمینه صادرات پیچ و مهره کار 
می کند، چه پیشنهاد جالبی می تواند به مخاطبین 
خود بدهد که آن را دوس��ت داشته باشند؟ هیچی؟ 
قب��ول. ولی همین تاجر می تواند با رس��توران مورد 
عالقه محله و یا ش��هر خ��ود صحبت کند و تعدادی 
از کوپ��ن های تخفی��ف آنها را ب��ه مخاطبین خود 
پیش��نهاد دهد. پس همه کار ش��دنی هس��ت، فقط 

کمی باید خالقیت داشته باشید.

شما از این گزینه ها نه در صفحه فیسبوک خود و نه 
در کسب و کار عادی خود، غفلت نورزید.

8. زيرا شما چيزهای نامرئی پست می كنيد

بله، نامری��ی. نه به این معنی که آن مطلب با جوهر 
نامریی نوشته شده و قابل دیدن نیست! بلکه به این 
معنی که نوع مطلب و طراحی آن به گونه ای اس��ت 

که از دید مخاطبین، پوشیده می ماند.
نوع محتوایی که شما پست می کنید، باید هدفمند 
باش��د. ضمن ای��ن که هر نوع محت��وا، دنیای خاص 

خودش را داراست.
ب��ا توجه به ذائقه "فس��ت فودی" کارب��ران، معموالً 
عکس و ویدئو، بیش��ترین هوادار را پیدا می کند. اما 
برندها در فیس��بوک اغلب مایلند بر لینک ها – که 
اتفاق��اً کمتر نظر کاربران را به خود جلب می کند – 

تاکید ورزند.
اگر لینک ها بخش مهمی از مطالب شما در فیسبوک 
هستند، گاه گاهی در البالی این نوع محتوا، از دیگر 
محتواها نظیر عکس، فلیم و غیره نیز استفاده کنید.

9. زيرا شما نمی دانيد هواداران تان چه كسانی 
هستند

هنگامی که شما نامه می نویسید، گیرنده نوشته خود 
را می شناسید و نامه شما حاوی مطالبی خواهد بود 
که برای گیرنده آن جذاب و معنی دار هست. همین 
موضوع در مورد شبکه های اجتماعی نیز صادق است. 
شما باید مخاطبین خود را خوب بشناسید تا بتوانید 

مطالب مورد نظر آنها را تولید کنید.
برای کس��ب اطالعات کلیدی درباره مخاطبان خود 
- نظیر گروه سنی، جنسیت و محل زندگی آنها - از 

Facebook Insights استفاده کنید. 
اگر ش��ما بدانی��د که میانگین ه��واداران تان در چه 
سنی هستند و چه می طلبند، مسلماً بهتر می توانید 
با آنها تعامل داشته باشید و آنها را راضی نگه دارید.

10. زي�را ش�ما پس�ت ه�ای خ�ود را در زمان 
مناسبی منتشر نمی كنيد

اکنون که شما تا حدودی با عالقه مندی ها و سالیق 

فن آوری اطالعات
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مناسب ارسال پست ها را تخمین بزنید.

کار برندهای B2B بس��یار راحت تر اس��ت زیرا این 
کس��ب و کارها قاعدتاً پست های خود را در ساعات 

کاری ارسال می کنند.
برندهای B2C باید به س��اعات ش��ب و آخر هفته 
توجه نش��ان دهن��د. خبر خوش این که فیس��بوک 
اخیراً قابلیت زمان بندی کردن ارسال پست ها را در 

اختیار کاربران قرار داده است.
مثال ساده این موضوع، تبلیغ رادیویی یک رستوران 
اس��ت. چه بهتر ک��ه این تبلی��غ در زمانی که مردم 
گرس��نه هستند پخش ش��ود. همان طور که پخش 
تبلی��غ چلوکباب س��لطانی در س��اعات اولیه صبح، 
جذابی��ت چندانی ن��دارد، پیام های ش��ما هم برای 
مخاطبین، باید در زمان های موثر تر، ارسال شوند.

با مقداری آزمایش و تجربه می توانید زمان مناسب 
را بیابید.

11. زيرا شما خودتان وارد ميدان نمی شويد
 

اگر متوجه ش��دید که کارب��ران، به یک یا چند تا از 
پست های ش��ما توجه نشان می دهند، این فرصت 
را جدی بگیرید: به س��واالت آنها پاس��خ بدهید، به 
کامنت ها جواب بدهید، و به پرسنل خود در شرکت 
توصیه کنید که با حس��اب های ش��خصی شان وارد 
فیسبوک شوند و با این کاربران تعامل برقرار کنند.

این کار از یک س��و هواداران فعلی ش��ما را سر ذوق 
م��ی آورد و از س��وی دیگر رفته رفت��ه باعث جذب 

هواداران جدید به سمت برند شما می شود.

این در حالی اس��ت ک��ه یافته ه��ای پژوهش های 
مختلف نش��ان می دهند که معموالً برندها به ندرت 
به س��واالتی که برای آنها پست می شود، پاسخ می 
دهند. این کار خیلی بدی هس��ت. نه در فیس��بوک 

و ن��ه در کس��ب و کار عادی خود، ای��ن کار ر انجام 
ندهید. منش��ی ش��رکت خود را تش��ویق کنید که 
حتما تماس های تلفنی که به نوعی حاوی پیشنهاد 
یا انتقاد از کس��ب و کار ش��ما هس��تند را با اولویت 

باالتری به شما اطالع دهد.

شما با فعالیت در این عرصه کم رقیب، می توانید به 
آسانی نظر کاربران را به خود جلب کنید.

12. زيرا فعاليت ش�ما در فيس�بوک منس�جم 
نيست

اگر چه فعالیت در فیس��بوک بدون این که کاربران 
نظر و واکنشی نشان بدهند، باعث دلسردی می شود 
ولی فراموش نکنید که ایجاد یک رابطه دوس��تانه با 
مخاطب��ان، فرایندی زمان بر اس��ت و افراد پیش از 
آن که بخواهند با ش��ما سر صحبت را باز کنند، باید 

اعتماد کافی به دست آورند.

به روزرسانی های پراکنده و گاه و بیگاه، این حس و 
اعتماد را در کاربران به وجود نمی آورد که برای یک 

تعامل طوالنی با شما طرح دوستی بریزند.
البته دقت کنید که ارس��ال بیش از حد مطلب و به 
دفعات زیاد در روز، تاثیر منفی بس��یار بدی بر برند 
شما خواهد گذاشت. ش��ما صفحه فیسبوک خود را 
ه��ر چند وقت یک بار ب��ه روز کنید، ولی این کار را 

همیشه و به طور مداوم انجام دهید.

13. زيرا شما پول نمی دهيد 

اگر هیچ یک از روش هایی که به کار برده اید جواب 
نداد، وقت آن است که دست به جیب شوید.

ش��ما م��ی توانید با ص��رف هزین��ه ای منطقی و با 
استفاده از پست های Promoted فیسبوک، پست 
های خود را برای گروه بزرگتری از هواداران نمایش 
دهید. این روش تقریبا مشابه تبلیغات در فیسبوک 

است ولی شما یکی از پست های خود را تبلیغ می 
بابت پولی ک��ه می دهید،  کنید ک��ه فیس��بوک 
مطل��ب ش��ما را در البه الی مطالب پیش��نهادی به 
طیف کاربران هدف ش��ما، نمای��ش خواهد داد. من 
ش��خصا از این امکان فیس��بوک مکررا استفاده 

می کنم و تاثیر آن غیر قابل باور است.

14. زيرا هواداران شما اصاًل در فيسبوک حضور 
ندارند

اگر چه فیسبوک مکان بسیار خوبی برای بسیاری از 
کسب و کارها به ش��مار می رود ولی برخی برندها، 
مخاطب��ان خود را در دیگر ش��بکه ه��ا فعال تر 

می یابند.

اگر تجارت شما بر اساس B2B است و یا در بخشی 
از یک صنعت خاص که مثاًل محصوالت خود را برای 
گروه کوچکی از مش��تری ها عرضه می کند فعالیت 
داری��د، هواداران بالقوه ش��ما احتم��االً در تاالرهای 

گفتگو یا چت روم ها بیشتر حضور دارند.

اگ��ر کاالیی را که عرضه می کنید به ش��دت بصری 
 )Pinterest( اس��ت، احتماالً پینترست )Visual(
یا اینس��تاگرام )Instagram( بهترین گزینه برای 

شماست.

ولی ب��ه این موضوع توجه کنید که فیس��بوک یک 
ش��بکه اجتماعی همه منظوره هس��ت و هرچند که 
شما باید بر اس��اس عالقه و تمرکز مخاطبین خود، 
در همان جایی که آنها حضور بیشتری دارند فعالیت 
کنید، ولی ب��ه هر حال یک میلی��ارد کاربر، عددی 
نیست که به راحتی بتوانید نادیده بگیرید از فعالیت 

در فیسبوک صرف نظر کنید.
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چکه��ا تبدیل به مناس��ب ترین و 3
گس��ترده ترین روش پرداخت در 
هر کسب و کار و معامالت تجاری 
شده اند. چکها به همان اندازه ای 
که کارآمد می باش��ند می توانند 
توس��ط افراد مورد س��وء استفاده، 
ای  وس��یله  ی��ا  و  کالهب��رداری 
برای به تعوی��ق انداختن پرداخت 
بدهی های خود به طلبکاران قرار 
گیرند. در این مقاله تالش شده تا 
راهکارهای کیفری و حقوقی برای 
ف��ردی که ب��ه وی چ��ک نامعتبر 
پرداخت شده است را مورد بررسی 

قرار دهیم.

قان��ون معام��الت تج��اری امارات 
متحده عربی )قانون فدرال شماره 
18 س��ال 1993( )از این پس در 
این نوش��تار به عنوان قانون بیان 
می ش��ود( چکه��ا را ج��زو اوراق 
تج��اری دس��ته بندی م��ی کند. 
اوراق تج��اری در م��اده 478  از 
قانون به عنوان ابزاری نوش��تاری 
ب��ا غالب و ف��رم قانون��ی  تعریف 
ش��ده اند که بیانگر داش��تن حقی 
در قب��ال مبلغی پول زمانی معین 
و مش��خص اس��ت که معموال در 
مناس��بات اقتصادی به جای وجه 
نقد از آن اس��تفاده می ش��ود. در 
م��اده 483 ه��م آورده ش��ده که 
"چک" به عنوان یک اوراق تجاری 
حاوی یک دس��تور از صادر کننده 
آن به بانک است )بانکی که مامور 
به شخص است( تا در موعد مقرر، 
یا بعد از آن مبلغی مشخص از پول 
را به ش��خص س��ومی که مشخصا 
ذینفع می باشد را پرداخت نماید.

مواد 595 تا 644 از قانون نیز مربوط 
به چکها م��ی باش��ند. از آنجا که 
چکها نوعی صورتحساب می باشند 
م��واد 484 ت��ا 590 ه��م که در 
مورد صورتحس��اب ها هستند نیز 
در م��ورد چکها ص��دق می کنند. 
در قانون ملزوم��ات ضروری برای 
یک چک معتبر بیان ش��ده است. 
یکی از موارد مهم از این ملزومات  
داش��تن گردش حس��اب کافی و 
الزم از ط��رف ص��ادر کننده چک 
قبل از صدور آن است. ماده 599 
از قانون به صراحت بیان می کند 
که چک تنها در صورتی می تواند 
صادر شود که صادر کننده آن در 
بان��ک )بانکی که مام��ور پرداخت 

چک اس��ت(، قبل از صدور چک، به 
اندازه کافی پول داش��ته باشد. پولی 
که بتواند به وسیله آن در زمان مقرر 
ملزومات قرارداد را فراهم کند. ماده 
617 برای دارن��ده چک حقی را در 
نظ��ر می گیرد که به موجب آن فرد 
می تواند تا 6 ماه پس از تاریخ چک 
)تاری��خ پرداخت( مبل��غ چک را از 
بانک مربوطه دریافت نماید بنابراین 
زمان وصول چک زم��ان محدودی 
می باش��د و قانون برای دوره وصول 
چک محدودیت ایجاد کرده اس��ت. 
ام��ا م��اده 620  بیان م��ی کند که 
بان��ک )بان��ک مام��ور ب��ه پرداخت 
چ��ک( می تواند حت��ی بعد از اتمام 
محدودیت زمانی وصول چک، چک 
را وصول نماید که این مس��اله بیان 
کننده قص��د قانون گذار در حمایت 
از اعتب��ار  چک تحت هر ش��رایطی 
اس��ت. در ماده 632 گفته شده که: 
"دارن��ده چ��ک این گزین��ه را علیه 
صادر کننده چک،  ش��خص منتقل 
به  ، یا اش��خاص ثالث  و یا هرگونه 
ذینفع نس��بت داده ش��ده  به آن را 
دارد ت��ا به موجب آن بتواند چک را 
قب��ل از موعد مقرر وص��ول کند اما 
این امر مرسوم نیست و در واقع تنها 
در صورت اعتراض محقق می شود." 
در این ماده، حقوق بیش��تری برای 
دارنده آن در ب��رای وصول چک در 

نظر گرفته شده است.

اع��اده  در مورد چکهای برگش��تی، 
همانن��د دیگ��ر جرائ��م خس��ارتی، 
حکم حقوق��ی دارد. موضوع جبران 
خس��ارت حقوقی در قانون معامالت 
تجاری بیان شده است در حالی که 
جرائم خسارتی جزو قانون مجازات 
عمومی امارات متحده عربی شمرده 

می شود.

ماده 550 از قوانین معامالت تجاری 
در صورت نقد نشدن چک در موعد 
مقرر، راه حلی را ارائه داده است. در 
شرایط عدم قبول کلی یا جزیی و یا 
ورشکستگی بانک مربوطه یا شخص 
ص��ادر کنن��ده، اعاده ب��رای وصول 
چ��ک حتی می توان��د قبل از موعد 
مقرر وصول چک باشد. دارنده چک 
بایس��تی اعتراض خود را نس��بت به 
عدم قبول اعالم دارد و صادر کننده 
چ��ک را حداکث��ر پ��س از 4 روز از 
اعالم اعتراض  مطلع سازد. عالوه بر 
این در ماده 563 در مورد مطالبات 

پیامدها و مجازاتهای 
چکهای  برگشتی در دبی

نوشین رحمانی نژاد، عضو شورا و هیات تحریریه

حقوقی
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َخَسه:
یعني ربودن مال غیر در حال غفلت او

دين مستغرق: 
دیوني اس��ت که قدر آنها مس��اوي دارائي کسي یا 

بیشتر از مقدار دارائي او باشد.

َغرم:
یعني بدهي غریم یعني بدهکار

حق ارتفاق:
حق مالک  مالي اس��ت در ملک دیکري مانند حق 
عبور، حق مجري، حق ارتفاق قائم به امالک است.

تحليف:
س��وکند دادن کس��ي مانند س��وگند دادن رئیس 
جمهور یا وکیل مجلس یا کارش��ناس در دعوي یا 

شاهد

استرسال: 
اعتماد به س��خن طرف معا مل��ه و ترک تحقیق از 

نرخ جاري مالي که مي خرد

جوابر مال:
)ت��اوان ضرر ( مالي که به عنوان جبران خس��ارت 
دهند، خواه خسارت ناشي از تعهدات عقدي باشد 

یا مانند خسارت بابت اتالف مال غیر 

دين مقّيد:
نام دیگر دین با وثیقه است

ُجبار:
یعن��ي هدر و س��اقط و بدون ضمان و مس��ئولیت 

قهري 

افاقه:
هش��یاري بس از مس��تي و تعقل بس از جنون را 

گویند 
 

اغ�الق: حالت رواني کس��ي ک��ه نتوان��د به طور 
متع��ارف قصد و اراده داش��ته باش��د مانند طفل ، 

مجنون، مکره و مست

تفريط:
تفریط عبارت اس��ت از ت��رک عملي که به موجب 
قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر الزم است.  

قانونی دارنده چک بیان شده که دارنده چک می تواند در غالب قوانین جبران خسارات مدنی نسبت 
به عدم وصول چک مدعی شود. دارنده چک می تواند در موراد زیر مدعی باشد:

1. مبلغ اصلی چک وصول نشده یا برگشت خورده همراه با سود مورد توافق، در صورت توافق.

2. بهره مبلغ چک با توجه به نرخ سود بانکی متداول و تاریخ وصول چک.

3. هزینه تنظیم شکواییه، اعالم آن و دیگر مخارج مربوطه.

قوانین جبران خس��ارت کیفری در مورد چکهای برگش��تی در قوانین فدرال مجازات عمومی امارات 
متحده عربی )قانون فدرال شماره 3 سال 1987( بسته به شرایط افراد را محکوم به حبس یا جریمه 
نقدی می کند: )الف( فردی که با س��وء نیت چکی را بدون داش��تن هزینه الزم و یا کمتر از آن صادر 
می کند، یا )ب( کس��ی که با س��وء نیت، بعد از صدور چک، بخش یا کل حساب خود را خالی کند به 
نحوی که مانده حس��اب وی برای وصول چک کافی نباش��د، یا )ج( شخصی که با سوء نیت به بانکش 
اج��ازه نقد کردن چک را ندهد، یا )د( با س��وء نی��ت، به نحوی چک صادره را امضا کند که دارنده آن 
نتوان��د آن را وص��ول کند و یا )و( فرد چک معتبری را با علم به این که صادر کننده آن، قبل از موعد 
مقرر حساب خود را خالی می کند یا پول الزم برای وصول چک توسط صادر کننده آن تا موعد مقرر 
در حس��اب واریز نخواهد شد به ش��خصی ارائه یا تحویل دهد. همچنین قوانین مجازات عمومی برای 
بانک مربوطه، در صورتی که با س��وء نیت موجودی حس��اب را کمتر از آن چه که هست اعالن کند، 

مجازات و جریمه در نظر گرفته است.  

همچنین از آنجا که در قانون به کلمه "س��وء نیت" به کرات اش��اره ش��ده، فهم و تحقیق در مورد آن 
خالی از لطف نیس��ت. اثبات  داش��تن س��وء نیت در دادگاهها نیاز به ادله مناسب دارد. بنابراین سوء 
نیت افراد در دعاوی مربوط به چک، از سمت دادگاه محرز فرض می شود. طبق آخرین اوامر صادره 
ریاس��ت جمهوری در اکتبر  توسط ش��یخ خلیفه بن زاید آل نهیان به منظور پیشگیری از جرم و باال 
بردن امنیت چکها و همچنین کاهش فشارها روی کلمه "سوء نیت" در پرونده های مربوط به چکهای 
برگشتی وثیقه دهنده )صادر کننده چک( در هنگام صدور وثیقه )چک( داشتن سوء نیت صادر کننده 

چک در هنگام صدور آن محرز است.
خواهشمند است چنانچه سوالی در همین رابطه مورد نظر شما می باشد با آدرس زیر تماس حاصل 

ask@panickerpartners.net :فرمایید

آشنایی با اصطالحات حقوقی

Ref: Panicker Partners، Advocates & Legal Consultants
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ثروتمندتری��ن آدم تاریخ چه کس��ی بوده؟ بیل گیتس؟ وارن بافت؟ آمانس��یو 
اورتگا؟ خوب البته همه آنها پولدار هستند، خیلی پولدار، خیلی خیلی پولدار... 
ولی در گذشته ی نه چندان دور، کسانی بوده اند که ثروتشان حتی در تخیل 

امثال گیتس و بافت هم نمی گنجد!
خوشبختانه مجله فوربس مرجع قابل اعتمادی برای بررسی این اشخاص است. 
برای مقایس��ه ی بهت��ر، با در نظر گرفتن ارزش پول مل��ی و نرخ تورم، میزان 

ثروت اشخاص را میتوان بر اساس ارزش دالر امروزی تخمین زد:

)John D. Rockefeller( جان راكفلر

اوج ثروت: 663 میلیارد دالر
مليت: آمریکایی

زندگی: 1839 تا 1937 میالدی
راکفلر در جوانی دو آرزوی بزرگ داشت: یکی اینکه 100 هزار دالر پول بدست 
بیاورد و دوم اینکه 100 سال زندگی کند. اگرچه به آرزوی دومش نرسید، ولی 
بسیار فراتر از آرزوی اولش گام نهاد. راکفلر اسطوره ثروت در تاریخ است و نام 
او معادل ثروتی ماورای تصور انس��ان تلقی میش��ود. او به تنهایی میتواند جزو 

پانزده کشور ثروتمند جهان قرار گیرد!

جان راکفلر فرزند کارگر س��اده ای بود که عمده وقتش را صرف تفکر میکرد؛ 
تفکر به اینکه چگونه از زیر کار در برود! بنابراین جان پیش��رفت خود را عمدتاً 

مدیون طرز فکر مادرش میداند که زنی عاقل و خانه دار بود. 
راکفلر در 16 س��الگی کارش را از کتابداری در یک کتابفروشی کوچک و بعد 
بقالی شروع کرد و سپس به یک عمده فروشی گسترش داد. پس از مدتی یک 

شرکت نفتی بنام استاندارد اویل راه اندازی کرد که به پاس تفکر زیرکانه ی او 
)و بعضاً فعالیتهای غیرقانونی(، تبدیل شد به بزرگترین و انحصاریترین شرکت 
نفت آمریکا )و بلکه جهان( که صاحب بیش از 90 درصد بازار نفت آمریکا بود. 
در آن زمان که بنزین بعنوان محصولی بی مصرف دور ریخته میش��د و عمده 
محصول پاالیش��گاهها بصورت نفت سفید عرضه میشد، استاندارد اویل تقریباً 

مالک تمامی نفت سفید آمریکا بود!
س��رعت رشد استاندارد اویل به حدی بود که بطور متوسط ارزش سهام آن هر 
روز دو برابر میش��د! چندی بعد، دیوان عالی ایاالت متحده برای خروج بازار از 
سلطه تک قطبی آن، رأی به تجزیه این شرکت به 34 شرکت مستقل با هیأت 
مدیره متفاوت داد. در آن هنگام، راکفلر اگرچه بازنشسته شده بود ولی صاحب 
عمده س��هام شرکت بود. او از همان سن 16 س��الگی که اولین دستمزدش را 
گرف��ت، 10 درصد آن را به خیری��ه میداد که تا آخر عمرش هم این کار ادامه 

یافت و نهایتاً نیمی از ثروتش را صرف تأسیس یک مؤسسه خیریه کرد.

)Andrew Carnegie( اندرو كارنگی

اوج ثروت: 298 میلیارد دالر
مليت: آمریکایی – اسکاتلندی

زندگی: 1835 تا 1919 میالدی
کارنگی در کودکی از اسکاتلند به آمریکا آمد و در 13 سالگی کارش را از یک 
کارخانه ریسندگی شروع کرد. او متصدی تعویض ماسوره بود و 12 ساعت در 
روز و 6 روز در هفته کار میکرد. حقوق هفتگی او 2 دالر بود! او پس از مدتی 
ی��اد گرفت چطور با تلگراف کار کند و تبدیل ش��د به یک تلگرافچی. س��پس 
بعنوان تلگرافچی و دس��تیار سرپرست راه آهن ایالت پنسیلوانیا استخدام شد. 

ثرو تمندان  تاریخ

تاریخی

علیرضا عباسی، عضو هیات تحریریه

جان راكفلر به تنهایی می تواند جزو پانزده كشور ثروتمند جهان قرار گیرد! 
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3 در این دوره، با اصول سرپرستی و مدیریت راه آهن آشنا شد.
ان��درو کارنگی در 20 س��الگی، خانه مادریش را در رهن بانک گذاش��ت و در 
مقابلش اندکی وام گرفت. با این پول، بخش��ی از سهام یکی از شرکتهای تابعه 
فدکس را خریداری کرد که منجر به سود زیادی شد. سپس خرید سهام را در 
ش��رکتی که واگنهای لوکس قطار می ساخت ادامه داد. پس از آن و در حدود 
30 س��الگی به س��رمایه گذاری در موتورهای بخار، راه آهن، چاههای نفت و... 

روی آورد.

ولی آنچه باعث رش��د ناگهانی کارنگی ش��د، فوالد بود. او شرکت فوالد خودش را 
راه اندازی کرد که بعد از مدتی تبدیل به یک امپراتوری شد! وقتی در 66 سالگی 
تصمیم به بازنشستگی گرفت، سهامش در شرکت فوالد را با شمشهای طال مبادله 

کرد. او مجبور شد یک انبار خیلی بزرگ برای نگهداری این مقدار طال بسازد!
کارنگ��ی نیز از طرفداران جدی توزی��ع عادالنه ثروت و خیریه بود، بطوری که 
ح��دود 90 درصد ثروتش را به امور خیریه واگ��ذار کرد. جالب آنکه، در پایان 
جنگ آمریکا و اس��پانیا، ایاالت متحده کش��ور فیلیپین را به مبلغ 20 میلیارد 
دالر از اسپانیا خرید. کارنگی )برای مقابله با امپریالیسم آمریکا( این مبلغ را به 
مردم فیلیپین پرداخت کرد که استقاللشان را از ایاالت متحده بازخرید کنند!

)Nicholas II of Russia( نيکالی دوم

اوج ثروت: 253 میلیارد دالر
مليت: روس

زندگی: 1868 تا 1918 میالدی
نیکالی دوم آخرین تزار روس��یه )و پادشاه لهس��تان و فنالند( بود که نهایتاً با 
انقالب بلش��ویکها برکنار و به دس��تور لنین اعدام شد. او همواره ناتوان از اداره 
کش��ور آشوبزده روسیه و ارتش آشفته این کش��ور بود. زندگی او سرشار است 
از داس��تانهای عجیب و اس��طوره های مختلف. کلیسای ارتدوکس روسیه او را 

بعنوان یک شهید و قدیس معرفی میکند.

مش��هورترین دس��تیار او، گریگوری راس��پوتین بود که بس��یاری او را شیطان 
میدانند! پیش بینی انقالب روس��یه توس��ط راس��پوتین، یکی از معروفترین 
پیش بینی های تاریخ اس��ت. راس��پوتین با درمان الکس��ی، پسر نیکالی دوم، 
خود را بیش از پیش به پادش��اه نزدیک نمود و از این طریق ش��روع به دخالت 
در امور سیاسی کرد. از طرفی نیز با همسر پادشاه )الکساندرا( روابط پنهانی را 

آغاز نمود. راسپوتین را نهایتاً در آب خفه کردند.

عم��ده ثروت نیکالی دوم ناش��ی از میراث خانوادگی تزار ب��ود. همچنین او با 
افزایش مالیاتها به بهانه درگیری ارتش در جنگ جهانی اول، ثروتش را افزایش 
داد. به همین دلیل از یک جهت باعث ناخرسندی مردم روسیه و از طرف دیگر 
تضعیف ارتش این کشور شد که نهایتاً منجر به سقوط امپراتوری تزار گردید.

)William Henry Vanderbilt( ويليام واندربيلت

اوج ثروت: 231 میلیارد دالر
مليت: آمریکایی

زندگی: 1821 تا 1885 میالدی
خانواده واندربیلت از جمله خانواده های مشهور و پرنفوذ ایاالت متحده هستند. 
بنابراین ویلیام شروع خوبی برای ثروتمند شدن داشت: او 100 میلیون دالر از 
پ��درش کرنلیوس واندربیلت )که از بزرگان راه آهن ایاالت متحده بود( به ارث 
برد. هرچند که پدرش اعتقاد داش��ت او به هی��چ دردی نمیخورد، ولی ویلیام 
نش��ان داد که اینطور نیس��ت. او امپراتوری خانوادگی خود بر راه آهن را چنان 
گسترش داد که شهرتش از شهرت پدرش هم بیشتر شد و ثروت خانوادگیشان 

نیز افزایش چشمگیری یافت.
پدر ویلیام ریاست راه آهن کانادا و چند ایالت آمریکا را بر عهده داشت. پس از مرگ 
او، این سمتها به ویلیام رسید. اما او توانست سلطه خود را گسترش داده و در چند 
ایالت دیگر )از جمله نیویورک( نیز این سمت را تصاحب کند. او کمکهای فراوانی 
به امور خیریه و همچنین دانشگاه واندربیلت )که به افتخار پدرش نامگذاری شده( 

نمود. وقتی ویلیام واندربیلت فوت کرد، پولدارترین آدم دنیا بود.

)Asaf Jah VII( آصف جاه

اوج ثروت: 210 میلیارد دالر
مليت: هندی

زندگی: 1886 تا 1967 میالدی
نام اصلی او عثمان علی خان بهادر و آخرین حاکم حیدرآباد بود. پس از او حیدرآباد 
تسلیم هندوستان شد و به یکی از ایاالت آن تبدیل گشت. در دوران حکومت آصف 

جاه، خزانه او مملو بود از انواع و اقسام طال، نقره و نایابترین جواهرات جهان!
آصف ج��اه حاکمی خیرخواه و مصلحت اندیش بود و در طول دوران حکومت 
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خود، آموزش مردم و توسعه کشورش را مد نظر داشت. بطوری که بیش از 10 
درصد بودجه کشور را به آموزش اختصاص داد و حتی آموزش ابتدایی را برای 

همه اجباری نمود و برای فقرا امکان تحصیل رایگان را فراهم کرد.

در طول 37 سال پادشاهی او، حیدرآباد شاهد رشد سریع شبکه برق، راه آهن 
سراس��ری، جاده ها و دیگر پروژههای عمرانی بود. در سال 1937، مجله تایمز 
عک��س روی جلد خود را به آصف جاه اختصاص داد و او را بعنوان پولدارترین 

مرد دنیا معرفی نمود.

)Andrew W. Mellon( اندرو ملون

اوج ثروت: 189 میلیارد دالر
مليت: آمریکایی

زندگی: 1855 تا 1937 میالدی
اندرو فرزند توماس ملون، بانکدار مش��هور آمریکای��ی و بنیانگذار بانک 
مل��ون بود. بنابراین اندرو خیلی س��ریع با پول آش��نا ش��د و توانس��ت 
اولین شرکت خود را )که یک چوب بری بود( در 17 سالگی راه اندازی 

کند. او در 27 س��الگی توانس��ت بانک پدرش را بخرد!

مع��روف اس��ت که اندرو ملون ه��ر روز موهایش را مرت��ب میکرد و با 
لباس��های ش��یک در اتاق خ��ودش در طبقه ب��االی بانک مینشس��ت. 
وقت��ی مش��تری مهمی وارد بانک میش��د، با س��رعت از پله ه��ا پایین 

میآمد تا اولین نفری باش��د که به مش��تری خوش��امد میگوید.

ن��درو مل��ون کس��ب و کارش را در صنای��ع مختلف��ی از جمله نفت و  ا
.. گس��ترش داد. بسیاری از  گاز، فوالد، کش��تی س��ازی، س��اختمان و.
صنای��ع مه��م ای��االت متحده به واس��طه توج��ه و س��رمایه گذاری او 
گس��ترش یاف��ت. او مغز متفک��ر اقتصادی و موتور محرک بس��یاری از 

صنای��ع   ب��ود.

موفقی��ت او ب��ه حدی ب��ود که ریی��س جمه��ور وقت آمری��کا )وارن 
ن��ه داری ایاالت متح��ده معرفی  هاردین��گ( او را بعن��وان وزی��ر خرا
10 س��ال و در کابینه س��ه رییس جمه��ور مختلف  نمود. ملون حدود 
همین س��مت را بر عهده داش��ت. در ای��ن مدت او توانس��ت با اتخاذ 
سیاس��تهای اقتص��ادی، درآم��د ف��درال را افزایش چش��مگیری دهد. 
مل��ون در دوران وزارت��ش چن��ان اقتصاد ای��االت متح��ده را متحول 
ک��رد که پس از او، اصط��الح ملونومیک )به معن��ی اقتصاد ملونی( در 

فرهن��گ سیاس��ی و اقتص��ادی آمری��کا رواج یاف��ت...

)Henry Ford هن�ری ف�ورد )

اوج ث�روت: 188 میلی��ارد دالر
ملي�ت: آمریکای��ی

زندگ�ی: 1863 ت��ا 1947 می��الدی
ش��هرت هن��ری فورد بیش از آنکه به ثروتش مربوط باش��د، ناش��ی از 
خالقیت، پش��تکار و کارآفرینی اوس��ت. ش��اید اگر پدرش بیش��تر عمر 
میک��رد، او مجبور بود همان ش��غل کش��اورزی پ��درش را ادامه دهد 
و ب��ه یک کش��اورز نمون��ه تبدیل ش��ود! ولی با مرگ پ��درش، هنری 
توانس��ت م��ادرش را توجیه کند که او کش��اورزی را دوس��ت ندارد و 
16 س��الگی مزرعه  میخواهد با ماش��ین آالت کار کند. برای همین در 
پ��دری را ترک ک��رد و بعنوان اپراتور ماش��ین آالت صنعتی مش��غول 

کار ش��د.

28 س��الگی بعنوان مهن��دس وارد ش��رکت توماس  هن��ری ف��ورد در 
ادیس��ون ش��د و کار ب��ا موتوره��ای بنزینی را ش��روع کرد. او در 36 
س��الگی اولین شرکت خودروسازی خود را راه اندازی کرد )دیترویت 
اتومبیل(، ولی در کمتر از دو س��ال ورشکس��ت ش��د. هنری بالفاصله 
دومی��ن ش��رکتش را بن��ا کرد: ش��رکت هن��ری فورد. یک س��ال بعد، 
ش��رکایش مهندس��ی بنام هنری لیلند را اس��تخدام کردند تا مشکالت 
خ��ط تولی��د را برطرف کند. ف��ورد تقریباً هر روز ب��ا لیلند درگیر بود 
و نهایت��اً مجبور ش��د در مقابل 900 دالر، ش��رکت را ت��رک کند! این 

ش��رکت پ��س از مدت��ی ن��ام خ��ود را ب��ه کادی��الک تغیی��ر داد.

آنچه باعث رش��د هنری فورد ش��د، تأسیس سومین شرکتش بود: فورد 
نب��وه در صنایع مختلف  موت��ور. هن��ری فورد مبدع روش��های تولی��د ا
اس��ت. مدل فورد-تی بعنوان ی��ک اتومبیل اقتصادی و مق��رون بصرفه، به 
س��رعت جای خ��ود را در میان مردم باز کرد. از طرفی ش��رکت فورد 
اولین ش��رکتی بود که امکان خرید اقس��اطی را برای مشتریان فراهم 
5 روز در هفته  6 روز به  میک��رد. ف��ورد همچنین روزهای کاری را از 

کاه��ش داد.
نکت��ه جال��ب و مش��هور در مورد هنری فورد این اس��ت که او به هیچ 
وجه به حس��ابداری اعتقادی نداش��ت. وقتی س��اختمان جدید شرکت 
تاقی را برای حسابداری  راه اندازی ش��د، پس��ر هنری )ادس��ل فورد( ا
در نظ��ر گرفت. به محض اینکه هنری متوجه آن ش��د، همه اس��باب و 

وس��ایل اتاق را دور ریخت و حس��ابدارها را اخراج کرد!
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)Marcus Licinius Crassus( كراسوس

اوج ثروت: 170 میلیارد دالر
مليت: رومی

زندگی: 115 تا 53 قبل از میالد
کراس��وس یکی از س��ران حکومت س��ه نف��ره روم ب��ود )به هم��راه پومپه و 
جولیوس س��زار(. اوج شهرت او بخاطر درهم شکستن قیام بردگان )به رهبری 

اسپارتاکوس( بود. او نهایتاً به دست ایرانیان )پارتها( کشته شد.
کراسوس خونخوارترین و بیرحم ترین ثروتمند تاریخ است! او پس از هر جنگ 
و غ��ارت، اموال و خان��ه های مردم را به قیمت بس��یار ارزان از آنها میخرید و 
دوباره به قیمت بس��یار باال به خودش��ان میفروخت. ب��ه این روش فکر میکرد 

سودش را در تجارت بدست آورده و احساس رضایت میکرد!

کراس��وس برای گسترش کسب و کارش، یک تیم 500 نفره از کارگران خبره 
تشکیل داد که تخصص آنها ساخت و ساز سریع بود. از آن پس، وقتی خانه ای 
در حال سوختن بود، کراسوس با صاحب خانه معامله میکرد و آن را به قیمت 
بس��یار کم میخری��د. پس از آن بالفاصله از کارگرانش میخواس��ت که آتش را 
خاموش کرده و خانه را س��ریعاً بازسازی کنند. سپس همان خانه را به صاحب 
اولش به قیمت بس��یار باال میفروخت! بعد از مدتی او برای رونق بیشتر کارش، 

گروهی را استخدام کرد تا خانه ها را آتش بزنند!

)Basil II( باسيل دوم

اوج ثروت: 169 میلیارد دالر
مليت: رومی – قسطنطنیه

زندگی: 958 تا 1025 میالدی

باس��یلیوس دوم امپراتور بیزانس و یکی از برجسته ترین امپراتوران روم شرقی 
بود. او حاکم بخش وس��یعی از اروپای ش��رقی و آس��یای غرب��ی امروزی بود. 
هدف اصلی باس��یل، گس��ترش امپراتوری بود و بنابراین به کشورهای زیادی 

لشگرکشی نمود و آنها را تحت فرمانروایی خود درآورد.
باسیل اکثر ثروتش را از طریق کشورگشایی، دریافت باج و غرامت، و همچنین 
هدایای دیگر پادش��اهان بدس��ت آورد. او وارثی نداشت و بنابراین کوتاه مدتی 

بعد از مرگ او، امپراتوری بیزانس از هم پاشید...

)Cornelius Vanderbilt( كرنليوس واندربيلت

اوج ثروت: 167 میلیارد دالر
مليت: آمریکایی

زندگی: 1794 تا 1877 میالدی
داستان زندگی کرنلیوس واندربیلت، روایتی واقعی از پشتکار و پیشرفت است. 
او مدرس��ه را خیلی زود رها کرد. به قول خودش: اگر وقتش را صرف تحصیل 

میکرد، دیگر وقتی برای یادگرفتن چیزهای دیگر نداشت!
کرنلی��وس در 16 س��الگی مبلغ 100 دالر از مادرش ق��رض گرفت تا با خرید 
قایق کوچکی، اولین کس��ب و کارش را راه اندازی کند: باربری و مسافرکشی. 
با گذشت یک سال، توانست پول مادرش را به همراه هزار دالر سود پس دهد! 
از همانجا معروف ش��د به ناخدا. حتی وقتی که بعدها به س��راغ راه آهن رفت، 

به ناخدا معروف بود.

س��الها بعد، کرنلیوس چند کش��تی بخار خرید و بهره برداری از آنها را به یک 
ش��رکت کشتیرانی سپرد. پس از مدتی و در غیاب کرنلیوس، این شرکت همه 
اس��ناد کش��تیها را به نام خ��ود درآورد و کرنلیوس را اخراج کرد! در پاس��خ، 
کرنلیوس نامه ای به مدیران شرکت نوشت: آقایان، شما سر من کاله گذاشتید؛ 
من از شما شکایت نمیکنم چون قانون خشونت الزم را ندارد؛ من خیلی زودتر 

از آن نابودتان میکنم! ارادتمند، کرنلیوس واندربیلت.

این اتفاق خیلی زود افتاد و دو س��ال بعد، کرنلیوس با تأس��یس یک ش��رکت 
رقیب و توسعه ی آن، توانست آنها را برای همیشه از صحنه محو کند!

او پس از مدتی حمل و نقل آبی را رها کرد و به راه آهن عالقه نش��ان داد و با 
خرید چند ش��رکت راه آهن و ادغام آنها، امپراتوری وس��یع خود را پایه ریزی 
کرد. با گسترش شبکه ریلی ایاالت متحده، تصمیم به ارتقای کیفی آن گرفت. 
بنابراین با خرید ریلهای فوالدی از انگلس��تان، شبکه ریلی کشور را ارتقا داد و 
بزرگترین پایانه ریلی جهان را در نیویورک ایجاد کرد. او در روزهای واپس��ین 
زندگ��ی خ��ود، هدایت راه آهن سراس��ری ایاالت متحده را به پس��رش ویلیام 
س��پرد. ایاالت متحده شبکه وسیع و پیشرفته راه آهن خود را مدیون خانواده 

واندربیلت است. 
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اگرچ��ه عصر حاض��ر را عصر 3
انق��الب اطالع��ات و ارتباطات 
نامن��د و جامعه شناس��ان  م��ی 
دسترس��ی غیرقاب��ل تص��ور ب��ه 
اطالع��ات و اب��زار تکنولوژیک��ی 
ارتباطی را شاخص ترین مؤلفه های 
کار و زندگی در دو دهه نخس��ت 
قرن بیست و یکم برمی شمرند. 
اما زندگی و کسب و کار در خاور 
میانه ک��ه محیطی پ��ر از تحول 
و تغییرات گس��ترده می باش��د، 
از ش��اخصه های منحصر به فرد 

دیگری نیز برخوردار است. 

در ط��ول نی��م قرن گذش��ته 
منطقه خاورمیانه بواس��طه نقش 
مه��م و تعیین کنن��ده در تولید 
و ص��ادرات نف��ت و حام��ل های 
انرژی در کن��ار ویژگیهای خاص 
در  ژئوپولیتیک��ی  و  جغرافیای��ی 
ارتباط میان ش��رق و غرب دنیا، 
همواره یکی از مناطق تأثیرگذار و 
غیرقابل صرفنظر جهان در شکل 
گیری معادالت کالن سیاس��ی- 
اقتصادی و نظامی بوده است. هر 
که  خاورمیانه  دولته��ای  تصمیم 
بر قیمت نفت ی��ا امنیت حمل و 
نقل انرژی تأثیر بگذارد نه تنها بر 
جغرافیای سیاس��ی اقتصادی کل 
منطقه  ک��ه تأثیرات آن بر تولید 
صنای��ع و بازاره��ای اقصی نقاط 
دنیا منعکس شده و بازتابهای آن 

قابل رؤیت و ارزیابی می باشد.

ب��ی ش��ک در ای��ن ش��رایط 
در  تاثیرگ��ذار  پارامتره��ای 
مناس��بات دولته��ا ب��ا یکدیگر و 
ی��ا ملته��ای منطق��ه و ی��ا حتی 
خدم��ات  و  تولی��د  بنگاهه��ای 
گس��ترده،  بس��یار  ای  منطق��ه 
متغیر و وابس��ته به عوامل فراوان 
تنیدگی  درهم  اس��ت.  باالدستی 
عوام��ل تولی��د و قیم��ت گذاری 
در منطقه بواس��طه تنوع گستره 
فرهنگ��ی و قومی به خودی خود 
پیچیدگ��ی های فراوانانی را برای 
صاحبان مشاغل اعم از واحدهای 
کوچک ت��ا بنگاهه��ای اقتصادی 
بزرگ ایجاد م��ی نماید، در کنار 
آن، اث��رات مس��تقیم مع��ادالت 
کالن بی��ن المللی نی��ز به تعداد 
گستردگی مؤلفات مذکور می افزاید 
و درک کلی��ه ش��رایط تأثیرگذار 
در معیش��ت و اقتصاد مردم خاور 

فرد  میانه ن��ه تنه��ا از فهم ه��ر 
که  س��ت  ا رج  خا ی��ی  تنها ب��ه 
پژوه����ش  مراک��ز  از عه�����ده 
و Think Tank ه��ای اقتص��ادی 
و ش��وراهای و اتاق های بازرگانی 
موج��ود در منطقه به خودی خود 
بر نمی آید. در این میان متغیرهای 
مؤثر و پر رن��گ دیگری نیز وجود 
دارد که بر پیچیدگی ها و ابهامات 
موجود م��ی افزاید. گ��ذر جوامع 
خاورمیانه از س��نت به مدرنیس��م 
و دگردیس��ی ش��ئون زندگ��ی و 
رواب��ط اجتماع��ی و اقتصادی در 
منطق��ه و حاکمی��ت روابط مدرن 
و ابزاره��ای بروز ارتباطی بر باورها 
و اعتقادات و ارزش��های سنتی به 
تنهای��ی محیطی سرش��ار از عدم 
قطعی��ت و ب��ی ثب��ات را فراه��م 
آورده ک��ه درک نظ��ام ارزش��ی و 
رفتاره��ای هنج��ار و ناهنج��ار را 
ب��رای بازیگران اقتص��ادی در هر 
سطح و اندازه ای که باشند دشوار 
س��اخته اس��ت. جامعه موزاییکی 
ایران، عربس��تان، کشورهای حوزه 
خلیج فارس، عراق، مصر، ترکیه و 
کشورهای CIS همه و همه منتج 
به سرگشتگی تولیدکنندگان کاال 
وخدمات می شود، چونانکه ایشان 
نم��ی دانند چگون��ه باید کاالهای 
خ��ود را تبلیغ کنن��د، چگونه باید 
معامالت اقتصادی خود را س��امان 
بدهند و نمی دانن��د حمل و نقل 
کاالی خود را بر اساس کدام نظام 
پذیرفته ش��ده و محتومی طراحی 

نمایند.

ام��ا در س��وی دیگ��ر س��که، 
منطق��ه ای با اینهمه پتانس��یل و 
اس��تعدادهای سرشار تولید و بهره 
ب��رداری و ش��باهتهای گس��ترده 
دین��ی، فرهنگی و اقلی��م نزدیک 
ب��ه یکدیگر همراه با قرنها س��ابقه 
زندگی مول��د در کنار یکدیگر، در 
کمتر نقطه ای در دنیا وجود دارد 
و ام��کان تولید ثروت و راه اندازی 
و ایج��اد کس��ب و کار جدید و یا 
بازسازی و ارتقاء کسب و کارهای 
س��نتی موجود در منطقه را بیش 
از هرج��ای دیگر فراه��م آورده و 
منطقه ای آماده و حاصلخیز برای 
شکوفایی اقتصادی در ابعاد خرد و 

کالن پدید آورده است.

در واق��ع خاورمیانه س��رزمین 

تهیه کننده: ایمان ارجمندی، عضو شورا و هیات تحریریه

شورای بازرگانی ایرانیان و 
جوانان کارآفرین

اجتماعی
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3 فرصتهای ب��زرگ و یا س��ردرگمیهای خیره کننده 
اس��ت. مه��م آن اس��ت که ی��ک مدیر موف��ق و یا 
کارآفرین زبده ت��وان درک معادالت حاکم بر روابط 
انسانی، اجتماعی و اقتصادی منطقه را داشته باشد و 
شاخصه های ثبات و یا معیارهای عدم ثبات و زمان 
وقوع هرکدام را بداند و تفاوت میان نس��یم های دل 
انگی��ز بهاری و یا س��ونامی های درهم کوبنده پیش 
رو بدرس��تی تشخیص بدهد و قدرت درک محیطی 

باالیی را بکار بندد.

ب��رای آنکه در این منطقه کس��ب و کار جدیدی 
آغاز گردد یا آنکه بنگاه اقتصادی موجودی همچنان 
در روزگار رون��ق خود بماند و منحنی رش��د را طی 
نماید اش��راف به دانش روز، تجربه کافی نس��بت به 
ش��رایط واقیته��ای اجتماع��ی، اقصادی و سیاس��ی 
منطق��ه و در نهای��ت ق��درت درک و تحلیل محیط 
و فض��ای فعالیت همه و هم��ه در کنار یکدیگر موثر 
و مفید می باش��ند. چونان که به نظر می اید تسلط 
و مدیریت س��ه ضلعی مذکور چندان آسان نیست و 
در صورت گسترش و بزرگ شدن فعالیت اقتصادی، 
درک کلی��ه زوایای موجود و آش��نایی به ظرافتهای 
رفتاری س��ه ضلع��ی عوام��ل تولی��د در منطقه، از 
عهده یک ش��خص یا تجربیات یک سازمان و بنگاه 

اقتصادی خارج است و عملی نمی نماید.

شاید از عمده دالیل عضویت بنگاههای اقتصادی 
پیشرو در ش��وراهای بازرگانی یا اطاقهای بازرگانی، 
ی��ا انجمنهای صنف��ی از این جن��س ارزیابی گردد 
و بعن��وان نیاز ایش��ان برای تعامل و هم اندیش��ی با 
تولیدکنندگان و بازرگانان مشابه در زمینه تحوالت 
ح��وزه کس��ب و کار منطقه و تح��والت بین الملل 
می باش��د. در هم اندیش��ی ه��ا و گردهمایی چنین 
جمعیتهایی اس��ت که سازمان های کوچک و بزرگ 
ب��ه فراخور نی��از کاری و حرفه ای خ��ود می توانند 
بررس��ی و ارزیابی از محیط پیرامونی خود بدس��ت 
آورند و بتوانند بر اساس تحلیلهایشان، برنامه ریزی 
کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت انجام دهند.

ش��ورای بازرگان��ی ایرانیان دب��ی از نظر جمیع 
جهات مذکور از اهمیت مضاعف برخوردار است و با 
داش��تن سابقه ای 20 ساله در کارنامه خود توانسته 
است ذخیره ای ارزشمند از نظرات، ایده ها و تجارب 
افراد متخصص و بازرگانان و تولیدکنندگان خدمات 
و ی��ا کاال در زمینه های مختلف و تحوالت گوناگون 
اقتص��ادی، اجتماع��ی در ابعاد منطق��ه ای و جهان 
فراه��م آورد. در حالی که متوس��ط بطور عموم عمر 
کاری و انتشار نشریات اقتصادی در منطقه ما بیش 
از س��الیان اندکی نیست، ش��ورای بازرگانی ایرانیان 
بیش از 15 س��ال اس��ت که دارای سلس��له انتشار 
نش��ریه داخلی می باش��د و افکار و اندیش��ه زنان و 
مردانی در خاطر ش��ورا به جا مانده اس��ت که شاید 
س��الیان پیش از دبی مهاجرت نموده اند و کس��ب 
و کار خود را در مکان دیگری مس��تقر س��اخته اند. 
در ای��ن صورت بس��یار ب��ه ذهن متب��ادر می نماید 

که ش��ورای بازرگانی ایرانیان دب��ی در زمره یکی از 
ارزشمند ترین سازمانهای غیردولتی حوزه اقتصادی 
در منطق��ه ح��وزه خلیج فارس محس��وب ش��ود که 
توانسته است طی سالیان گذشته تعامالت سازنده و 
گس��ترده ای را با س��ازمانهای دولتی و غیردولتی در 
س��طح منطقه و بین المللی برقرار س��ازد و در زمره 
مخازن فکر گرانسنگ موجود در منطقه ارزیابی گردد.

ام��روز در ش��ورای بازرگان��ی ایرانی��ان اعضایی 
حض��ور دارن��د ک��ه تجرب��ه راه ان��دازی و مدیریت 
بنگاهه��ای اقتصادی و مراک��ز تولیدی و یا خدماتی 
را در نقاط مختلف دنیا دارند و بحرانهاب اقتصادی ملّی 
منطق��ه ای و بین المللی فراوانی را از س��ر گذرانده 
اند، در ش��کل گیری کنسرس��یومهای بزرگ حضور 
داش��ته اند و ی��ا مجبور ب��ه رقاب��ت اقتصادی با 
کنسرس��یومهای بین المللی ش��ده اند. بسیاری از 
افراد عضو ش��ورا هنگام��ی فعالیت خود را در دبی و 
کش��ور امارات متحده عربی آغاز کرده اند، که هنوز 
تأسیس��ات بندری و فرودگاهی و زیر ساختی عظیم 
حاضر وجود نداشته و حتی در مواردی در ساخت و 
س��از زیرساختهای ارزشنمند امروز دبی ایفای نقش 
کلی��دی نموده ان��د. از این منظر ش��ورای بازرگانی 
ایرانیان دبی، مجموعه ای بسیار گرانقدر و ارزشمند 

تلقی می شود که کم نظیر و مثال زدنی می باشد.

اما س��ؤال مهم آن است که ش��ورا در انتقال این 
ذخی��ره و مجموعه ارزش��مند از تجربه و اندیش��ه و 
خرد تا کنون چقدر توانسته است موفق عمل نماید 
و ت��ا چه حد این تجارب به عالقه مندان در خارج از 
ش��ورا و یا حتی داخل ش��ورا منتقل شده و تا کنون 
چه تدبیری برای جمع آوری و قابل استفاده نمودن 

گنجینه موجود اندیشیده شده است. 

از سوی دیگر جوانان ایرانی که در امارات متحده 
تالش در استفاده از فرصتهای موجود برای راه اندازی 
یا توسعه فعالیتهای اقتصادی خود دارند با مسائل و 
چالشهای متعددی روبرو هستند که در سالیان اخیر 
قوانین نامش��خص و یا اعمال س��لیقه های سازمانی 
یا ش��خصی درمورد تحریم ه��ای اقتصادی ایران به 
پیچیدگی های موجود افزوده و فضای کس��ب و کار 
را برای ایش��ان غیر ش��فافتر و نامعلوم ساخته است. 
بحران اقتصادی فراگیر س��ال 2008 و 2009 ، عدم 
برخ��ورداری از امکان��ات و تس��هیالت بانکی و عدم 
برخورداری از قوانی��ن حمایتی در کنار بحران های 
اقتصادی س��الیان گذش��ته در ایران، فضای اندکی 
را برای شکوفایی اس��تعدادهای جوان خالق و بروز 
س��ازمانهای ن��وآور و نوین با مدیریت و متش��کل از 

کارآفرینان جوان ایران فراهم آورد.

آنچ��ه جوان��ان ایران��ی کارآفری��ن در دبی و 
امارات با آن دس��ت و پنجه ن��رم می کنند بیش 
از س��ه ضلعی تولید مذکور است و مسائل جدی 
مثل عدم تجربه مناس��ب در شناسایی بازار، عدم 
برخ��ورداری از اعتب��ارات و س��رمایه گذاریهای 

مناس��ب در راس��تای توس��عه و ارتق��اء مدلهای 
کاری و طرحه��ای اقتص��ادی م��ورد نظر و عدم 
پذیرش از س��وی بازار به عن��وان بازیگران تازه 

وارد در بازار منطقه ای نیز روبرو می باش��ند.

اگر بخواهیم مسائل پیش روی جوانان کارآفرین 
ایرانی را یک شش وجهی غیرمنتظم و دیالکتیک که 
در هریک از تحوالت منطقه ای تغییر شکل می دهد 
و زوایای گوناگونی به خود می گیرد، ش��بیه سازی 
کنی��م، پیچیدگیهای پیش روی جوان��ان کارآفرین 
بهت��ر رخ می نماید و مورد ش��ناخت قرار می گیرد 
در حال��ی که لزوم توج��ه به کارآفرین��ان جوان بر 
همه اندیش��مندان و صاحبنظران مبرهن می نماید 
و ش��رکتهای کوچ��ک و SME از راهکارهای مؤثر 
تقویت نهادهای اقتصادی جامع ایرانیان در داخل و 
خارج کشور ارزیابی می شود، اما برای حمایت و رفع 
موانع و معضالت پیش روی نسل جوان تولیدکننده 
ای��ران بویژه در خارج از مرزهای کش��ور نه تدبیری 
اندیش��ه ش��ده و نه س��ازمانی و جمعیت و انجمنی 

بصورت عملیاتی در ایران وجود دارد.

حال در یک نگاه کلی و کالن به دو سوی ماجرا 
ش��ورای بازرگان��ی ایرانی��ان گنجین��ه گرانبهایی از 
تجارب و اندیشه از زنان و مردان همین دولتی است 
ک��ه موقعیتهای ارزش��مندی در مدیریت بنگاههای 
اقتص��ادی در عرص��ه بین المللی دارند و در س��وی 
دیگر جوانان مس��تعد و عالقه مند به تولید خدمات 
و کاال حض��ور دارن��د که با ان��رژی جوانانی و انگیزه 
توس��عه جو خود در پی کسب موفقیتهای اقتصادی 
و اجتماع��ی تالش می نمایند اما برای رس��یدن به 
هدف و آرمانهای خود نیازمند خرد و اندیشه و تجربه 

می باشند.

امروز ش��ورای بازرگانی ایرانیان در دبی در حالی 
ق��رار گرفته که می تواند این ه��ر دو را فراهم آورد. 
یعنی یا امکان گفتگ��و میان اعضای مجرب و خبره 
با جوان��ان عالقه مند و کارآفرین، هم امکان  انتقال 
تجارب بارور و گرانسنگ ایشان را فراهم آورده و هم 
فرصت درک و شناخت روشها و تکنیکهای مدیریت 
تحوالت را برای جوانان بوجود آورد تا ایش��ان تجربه 
مدیریت خبره س��ازمانهای نوپا یا اندیشه های مولد 
خود را بیایند. در این گفتگوها و نشس��ت ها بدیهی 
م��ی نماید اعضای خبره ش��ورا زمان مناس��ب برای 
آش��نایی با جوانان مستعد و با انگیزه و آشنا به علوم 
روز را م��ی یابند و جوانان نیز زمینه مناس��ب جهت 
برخورداری از حامیان فکری و مالی برای راه اندازی 

یا ارتقاء کسب و کار خود می یابند.
شاید در بیس��تمین سال فعالیت ش��ورا بعنوان 
یک نهاد مدنی و ش��ورای اقتصادی ابرام و کوش��ش 
برای شکل دهی و مستندسازی گفتگوهایی باهدف 
توسعه و بستر سازی و حمایت از فعالیتهای جوانان 
کارآفرین ایران گام مؤثری در راستای توسعه منطقه ای، 
فرهنگی و ملّی ب��ردارد و نقش اجتماعی خود را در 

این عرصه تثیت نماید.
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نمایشگاه

نمایشگاه های ماه اکتبر در دبی

موضوع: عيد قربان
زمان: 10 تا 19 اکتبر

مکان: تمامی مراکز تفریحی و خرید در امارات
توضیحات: جش��ن عید قربان یا عید االضحی در مدت زمان 9 روز به با ش��کوه ترین شکل در امارات برگزار خواهد 
ش��د. این جش��ن مانند یک فستیوال خانوادگی بزرگ در امارات می باش��د و برای خانواده ها بسیار سرگرم کننده 

خواهد بود.
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/eid-al-adha.html :لینک

جيتکس شاپر
زمان: 5 تا 12 اکتبر

مکان: مرکز نمایشگاه های بین المللی دبی
توضیحات: یکی از بزرگ ترین رویدادهای صنعت فناوری اطالعات در دبی، نمایشگاه جیتکس می باشد که بخش 

فروشگاهی آن به صورت مجزی به عنوان جیتکس شاپر برگزار می گردد.
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/gitex-shopper-2013-october-edition.html  :لینک

نمايشگاه انجير و چشمه – ناديا عياری
زمان: تا 30 اکتبر

مکان: خط سوم
"Third Line" در محل "Project Space" توضیحات: معرفی هنرمند آمریکایی تباردر سالن

http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/the-fig-and-the-fountain-nadia-ayari.html :لینک

بازار دنيای مد هارپر
زمان: 3 تا 14 اکتبر

مکان: امارات مال
توضیحات: بازار مد هارپر با کلکسیون پاییز/زمستان خود، دوباره به دبی خواهد آمد.

http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/harpers-bazaar-world-of-fashion-2013.html :لینک
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دهکده جهانی
زمان: 5 اکتبر تا اول مارس
مکان: دهدکده جهانی دبی

توضیحات: بزرگ ترین بازار چند ملیتی امارات در سال 2013-2014 با امکانات و محصوالت جدید. بهترین محل 
برای تفریح، خرید و بازی.

http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/global-village-2013-14.html :لینک

جام جهانی شنای فينا
زمان: 17 و 18 اکتبر

مکان: مجتمع ورزشی حمدان
توضیحات: مسابقات کاپ جهانی شنای فیفا، دوباره به دبی می آید

http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/fina-swimming-world-cup-2013.html :لینک

مسابقه شتر سواری المرموم
زمان: 18 اکتبر 

مکان: پیست شترسواری المرموم
توضیحات: هیجان مشاهده مسابقه سرعت شترها را از دست ندهید!

http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/al-marmoum-camel-racing-season-october-2013-2.html:لینک

هفته فناوری جيتکس
زمان: 20 تا 24 اکتبر

مکان: مرکز نمایشگاه های بین المللی دبی
توضیحات: درگاه بین المللی دسترسی به برندهای معتبر جهانی دز حوزه فناوری اطالعات، سخت افزار، نرم افزار، 

شبکه و امنیت.
http://www.dubaicalendar.ae/en/event/events/gitex-technology-week-2013.html :لینک
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issuing a cheque, withdraws all or 
part of the funds and renders the 
balance insufficient to settle the 
amount of the cheque or, (c) in 
bad faith, orders the drawee not 
to pay the value of the cheque or, 
(d) in bad faith, draws or signs a 
cheque in such a manner as to 
prevent it from being paid, or (e) 
shows or delivers to another a 
cheque payable to bearer, with 
full knowledge that it does not 
have a provision which could 
be withdrawn or which has a 
provision less than the amount 
of the cheque. The Penal Code 
also provides for punishment 
or fine where a drawee, in bad 
faith, declares the availability of 
funds which is less than what is 
actually in the account1. Here it 
is noticed that that the Article 
401 of the penal code while 
talks about imprisonment does 
not talk about the term of the 
imprisonment which is left to 
the discretion of the presiding 
judges.

It is also noticed the words ‘bad 
faith’ are repeated several times 
and hence it is important to 
understand what the words in 
context of the law in question. 
The words refer to the intention 
of the party to escape their 
liability towards the holder of 
the cheque or to avoid payment 
of debts by playing fraud with 
the creditors. Bad faith is hard to 
prove in the court of law and is 
therefore presumed by the court 
on the dishonour of cheque. The 
latest order released in October2 
by the UAE President Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan 
regarding the decriminalization 
of the bouncing of the security 
cheques also stresses on the 
importance of ‘bad faith’ in the 
criminalization of dishonour of 
cheques as there exists no debt 
of the person giving security 
while drawing security cheques 
and hence no bad faith to escape 
payment or defraud the holder 
can be assumed for the drawer 
of the cheque at the time of 
drawing the cheque. 



www.ibc.aeibc@emirates.net.ae31

13
92

هر 
، م

رم
چها

ره 
شما

م، 
ده

نز
 پا

ال
س

15
th

 Ye
ar 

     
 Is

su
e 0

4  
     

Oc
to

be
r   

    2
01

3

Cheque has become the most convenient 
and integral method for any and every 
business or commercial transaction. 
As useful as they are time has shown 
that these instruments have also been 
misused by people to defraud, prevent 
or delay their liabilities towards their 
creditors. This article seeks to illuminate 
the civil and the criminal remedies 
available to a person on dishonour of a 
cheque.

The Commercial Transactions Law of 
the UAE (Federal law no. 18 of 1993) 
(hereafter referred to as ‘the law’) 
includes cheques in Commercial Papers. 
Commercial papers are defined in 
Article 478 of the law as instruments 
written according to forms determined 
by the law, representing a right having 
for object specific sum of money payable 
on mere sight, or after a definite or 
determinable time, negotiable through 
the commercial means and which 
the custom generally recognizes as a 
payment instrument instead of money. 
Article 483 further defines ‘Cheque’ as 
a commercial paper containing an order 
issued by the drawer upon a bank (the 
drawee) to pay in the date indicated 
therein, as being the date of issue, a 
specific sum of money to the order of 
a third person being the beneficiary or 
the payee.

Article 595 to Article 644 of the law 
applies to cheques. Article 484 to Article 
590 that talks about Bill of Exchange 
also apply to cheques as cheques are 

a form of Bills of Exchange. The law 
provides for the necessary requirements 
for a formation of a cheque. One of 
the important provisions is regarding 
maintaining sufficient balance in the 
account of the drawer with the drawee 
bank before drawing cheques. Article 
599 expressly provides that a cheque 
may not be issued unless the drawer 
has with the drawee, at the time of 
drawing the cheque, money which he 
can dispose of pursuant to an express or 
implicit agreement. Article 617 creates 
a right on the holder of the cheque to 
receive the amount mentioned on the 
cheque from the drawee on the date 
of issue of payment till six months after 
the date of issue which is the period of 
limitation. But Article 620 provides for 
payment by the drawee even after the 
expiry of the limitation period which 
clarifies the intention of the legislators 
in support of the honouring of cheques 
in all circumstances. Article 632 which 
states “The bearer of a cheque may have 
recourse against the drawer, endorsers 
and other parties liable thereon if he 
presents it within the prescribed time 
limit but it is not honoured and the fact 
is established by protest” provides for a 
right to the payment of the amount of 
the cheque to the holder.

As recourse for dishonouring of cheque 
there exists a civil as well as criminal 
remedy. The civil remedy is provided in 
the Commercial Transactions Law itself 
while the criminal remedy is enumerated 
in the UAE penal code.

Article 550 of the Commercial 
Transactions Law provides for a right 
to recourse in case of non-payment 
of the amount of the bill of exchange 
on its maturity. Recourse can be taken 
even before the date of maturity in 
circumstances such as total or partial 
non acceptance, bankruptcy of the 
drawer or the bankruptcy of the drawee. 
The holder of the bill shall protest the 
non-acceptance and notify such protest 
to the drawer of the bill within a period 
of 4 days from the date of protest. 
Further Article 563 provides for the 
claims that a bearer may claim as a part 
of the civil remedy against the drawer 
for dishonouring the cheque. The bearer 
may claim the following:

a) The principal sum of a non-accepted 
or non-paid bill of exchange, along with 
the agreed interest, if stipulated.

b) The interest calculated according to 
the prevailing banking rate as of the date 
of maturity.

c) The costs of the protest, notices and 
any other expenses. 

The Criminal Remedy for the dishonour 
of cheque is provided in the UAE Federal 
Penal Code (Federal Law No. 3 of 1987) 
which provides for imprisonment or 
fine where any individual: (a) who, in bad 
faith draws a cheque which does not 
have funds which could be withdrawn or 
which has funds less than the amount of 
the cheque, or (b) who, in bad faith, after 

DISHONOUR OF CHEQUES COSTS AND 
PENALTIES

Author: Mahmood Bashash, Member of IBC and Editorial Board

Legal
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For the many years I’ve been a consultant 
to companies, both big and small with 
their advising and coaching needs, 
particularly on the area of marketing, 
these are the major mistakes why they 
fail during the 1st quarter.

1. Budget planning is scheduled 
quarterly

Why planning your marketing expenses 
on a quarterly basis is a drawback? Well, 
first of all not all campaigns need to last 
3 months before you can withdraw your 
investments, especially if you have seen 
big losses during the initial stage of trial. 
Some campaigns need to last longer for 
you to have a clearer assessment. The 
key is to budget wisely your marketing 
budget and if you have a marketing 
campaign like the PPC (Pay Per Click) 
that isn’t performing according to your 
expectations, then, don’t wait any longer, 
you can stop it right there and invest your 
money into other marketing campaigns 
that will project a higher ROI (return on 
investment). A good budgeting should 
at least cover a whole year period and 
after that timeframe, re-evaluate where 
your marketing efforts performed well 
and focus on that campaign or series of 
marketing strategies.

2. Copying other competitor’s 
marketing techniques

What may work well in a particular 
business doesn’t always guarantee the 
same results to your own business. 
Avoid copying your competitor’s 
marketing techniques. Be unique and go 

for a marketing channel that isn’t heavily 
populated with marketers. Try all sorts 
of advertisements and keep track which 
among them worked alongside your 
marketing objective—more sales profit 
in the end. One type of marketing that 
isn’t crowded right now which is proven 
to be highly efficient where you might 
excel and get a good lead of prospects is 
the use of “content marketing”. Creating 
an original copy is vey hard to duplicate 
and if you possess the writer’s passion to 
come up with interesting topics that will 
click with your target audience, then, I’m 
sure you will outsmart your rivals and 
win over them with a big leap.

3. Your marketing campaign isn’t 
becoming self-sufficient

If you are loosing a good deal of money 
from your current marketing campaigns, 
act quickly. Remember, you can’t bear to 
loose and wait more months for your 
campaigns to become self-sufficient 
in the long run. For example, if your 
investments in PPC campaigns for a 
period of 30-60 days, you can already 
gauge your efforts and get a verifiable 
feedback during that timeframe and 
if you found that this campaign isn’t 
enough to fund for its next expenses, 
divert those funds into something more 
productive like social media marketing, 
SEO or content marketing where they 
pose greater ROI.

4.You don’t give value to your 
customers

This part is often neglected by business 

owners, but in every sense is really a 
vital part of the success of your business. 
Give value to your customers instead of 
focusing all your strengths to all kinds 
of marketing campaigns. Your customers 
are the real assets that any company 
could acquire and benefit greatly in the 
end through their continuous support 
on your products or services. Find ways 
on how you can increase the number of 
your existing customers by getting more 
relevant leads who will later become 
your real customers.

5.More time is spent on traffic 
generation, rather that on 
conversions

Any serious marketer must evaluate if 
their traffic generation campaign is really 
converting those leads into “real buyers” 
or not. You can conduct A / B testing to 
weigh which among your online visitors 
really boost your conversion rate to a 
higher percentage.
Summary:

Before you even set-up your marketing 
campaign plan, layout your goals and the 
particular actions you wish to undertake 
for any of these campaigns to become 
operational.  Remember, a strategic 
planning is your key to a successful 
marketing campaign. 

Don’t just jump from one marketing 
effort to another just because it showed 
tremendous success to the other 
business. Discover your own secret 
formula on attracting more clients to 
avail your offers.

WHY A MARKETING CAMPAIGN FAILS 
DURING THE 1ST QUARTER

5 MAJOR MISTAKES: 

Marketing

Author: Mahmood Bashash, Member of IBC and Editorial Board
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Freight and passenger carriers as well as 
manufacturers of transportation-oriented 
capital goods may not like higher energy 
prices and stricter emissions standards. 
They may feel government policies place 
too much value on environmental gains 
and too little on economic growth. 
Nonetheless, despite the views of many 
economists and recent media reports to 
the contrary, industry executives believe 
their forecasts and business strategies 
indicate: the industry is bracing for an era 
of higher energy prices.

Conducted survey by Forbes and CIT 
in June 2013 has seek the greater insight 
into the views and strategic plans of 
transportation companies, the sample 
comprises four sectors aerospace/
airlines, maritime, trucking and rail. While 
most of the 209 responses come from 
freight and passenger carriers, the survey 
also features a strong showing from 
manufacturers and broker/dealers (from 
the four sectors). The survey reveals that:
• High fuel prices are a significant drain 
on the global economy: 

81% of executives say uncertainty 
surrounding energy policies is hampering 
global economic recovery. 80% say 
that today’s relatively higher fuel costs 
are reducing global economic growth. 
Transportation executives believe the 
global economy is poised for a protracted 
period of increasing energy costs.63% 
believe prices will increase over the 
next 18 months, 78% expect prices to 
increase over the next three years, and 
69% believe prices will increase over the 

next five years – 38% say significantly
.
• Counter to the views of many 
economists, industry executives believe 
higher energy costs can be expected 
over each of the next cycles: 18 months, 
three years and five years, as the global 
economy expands, the emerging 
economies will demand more energy and 
cause prices to rise.

- REGULATIONS FROM THE U.S., EU 
AND OTHER GOVERNMENTS ARE 
HURTING CONSUMERS:

66% of respondents say government’s 
policies have driven energy prices higher. 
Efforts to combat perceived long-term 
climate change run counter to a near-
term economic growth agenda. 83% 
agree that relatively high fuel prices are 
contributing to higher consumer costs. 
81% agree that higher fuel prices are 
impacting consumer spending in other 
categories.

- REGULATORY ACTIVISM OVER 
EMISSIONS IS CAUSE FOR CONCERN:

 76% of transportation executives are 
concerned by current and proposed 
emissions regulations. 47% in turn say 
that the state of emissions regulation is 
contributing to higher energy costs.

– a figure that rises to 64% among 
trucking companies. Overall, 86% say 
such emissions regulations are adding 
to operating costs. Moreover, 79% say 
regulatory actions are forcing their 

companies to increase spending on 
capital equipment.

• A protracted era of higher energy costs 
requires a strategic response.

- CARRIERS AND THEIR CUSTOMERS 
FORGE STRATEGIC RESPONSES…

47% of freight and passenger carriers 
in the airline, maritime, trucking and rail 
industries.

Say their customers are working more 
closely with third-party logistics groups 
to optimize transportation costs. 35% say 
their customers are relocating production 
or warehousing for the same reason. 
Nonetheless, 31% say they see customers 
experiencing financial distress as a result 
of energy costs. 81% say they are updating 
their fleets to be more energy efficient. 
79% say they are doing more to promote 
their sector’s energy efficiency relative to 
other transportation modes – rising to 
89% among rail respondents.

- AS DO MANUFACTURERS OF 
TRANSPORTATION EQUIPMENT

77% of manufacturers are working to 
develop vessels, trucks, rolling stock and 
aircraft that are more energy efficient. 
64% are investing in new plants expressly 
for this purpose – 24% extensively. 
And 84% say they are working more 
closely with transportation companies 
to “engineer” greater transportation 
efficiency.

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

LINKING THE ENERGY PRICES 
AND TRANSPORTATION 
CHALLENGES,

Transportation Outlook:

Economy
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mismanagement, the majority of 
Iranians have chosen a moderate 
politician to engage with western 
countries and to reach a diplomatic 
solution. Iran's presidential election 
process is not ideal; nevertheless, this 
most recent vote was freer than the 
election processes in many Middle 
Eastern countries that enjoy the 
support of the 
west. Instead of demonstrating 
unswerving hostility towards Iran, 
it is vital for western countries to 
understand the situation and create an 
atmosphere that will help to further 
empower the moderates within Iran.

The P5+1 countries need to offer a 
deal to help Rouhani's administration 
domestically and strengthen its ability 
to deal with the radicals inside Iran. 
Squander the current opportunity, 
and they will weaken Rouhani's 
administration to the extent that 
it could fail, paving the way for the 
ascension of extremists. It is now up to 
the moderates on both sides to deliver.

Ordinary Iranians need to be part of 
the dialogue both inside and outside 
Iran. They need to remind their 
politicians of the heavy costs of living 
continuously under sanctions. It is not 
to Iran's advantage to remain isolated 
from the global community. If Iran's 
isolation continues, if it cannot trade 
freely and engage fully in international 
financial markets, if it cannot attract 
foreign investment, and if it misses out 
on technological advances that are 
taking place, the consequences could 
be many decades of decline and lost 
opportunities.

It is also clear that another costly, 
protracted, and open-ended military 
intervention in the Middle East is not 
in the west's interest, particularly given 
the fragile state of the global economy 
and the recent troublesome political 
developments in Egypt and Turkey, 
the region's other two most populous 
nations. A negotiated settlement with 
Iran holds the key 
to the resolution of political and 
military troubles around the Middle 
East.
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Mohammad Hashem Pesaran is one of 
the top Iranian economists in the field 
today.

It is well documented that economic 
sanctions on their own have not 
generally been effective in achieving 
their political aims, particularly 
when they are imposed against non-
democratic regimes. Sanctions have 
their greatest impact in the short term, 
as their effects tend to be mitigated 
in the longer term by structural 
economic and political adjustments. 
Overall, effective sanctions have been 
short-lived, whilst ineffective ones 
have lasted a long time.

In the case of Iran, sanctions started 
by the US over 30 years ago, initially 
targeting the oil industry, have now 
become much more sweeping, with 
other Western countries joining in. 
As sanctions have increased in scope 
and duration, inevitably they have also 
become more indiscriminate in their 
incidence and effects, with low-income 
households and vulnerable 
social groups in Iran suffering the 
most. Sanctions have been effective 
in weakening the Iranian economy, 
without as yet delivering any of their 
intended foreign policy goals. This can 
be largely explained in terms of the 
internal dynamics of how the different 
groups in Iran and the west react to 
the sanctions.

Within Iran, sanctions radicalise 
the extreme groups further and, 
by distorting the functioning of 
the markets, encourage economic 

manipulations that largely benefit 
those radical groups that are close 
to the regime. Such groups oppose 
any compromise that might lead to an 
easing 
of sanctions.

In the sanctioning countries, sanctions 
are justified, even if they end up 
producing widespread hardship and 
misery, on the grounds that they are 
better than wars. But as sanctions 
become more prolonged they tend 
to become even less effective in 
achieving their political objectives; the 
sanctioning countries consequently 
tend to impose additional, more 
extensive sanctions, which only 
promotes further radicalisation in 
both the sanctioned and sanctioning 
countries.

The only way to stop this vicious 
cycle is for both sides to negotiate 
in good faith and with open minds. 
Many western observers believe that 
recently elected Iranian president 
Hassan Rouhani is sincerely seeking 
a diplomatic solution. However, there 
are politicians and officials in the 
capitals of the P5+1 group – the five 
permanent UN Security Council 
members, plus Germany – who will 
push to implement even harsher 
measures 
if a diplomatic solution is not reached 
relatively soon. Witness the recent 
400-20 vote in the US House of 
Representatives in favour of further 
punishing sanctions against Iran.

If Iran and P5+1 do not take full 

advantage of the current opportunity, 
the consequences are likely to be even 
more serious than if the status quo 
had simply gone unchanged. While the 
general international reaction to Iran's 
new chief executive has so far been 
favourable, a lack of progress over the 
next few months could create new 
levels of frustration and 
desperation, bolstering the radicals 
on both sides in the sanctions/nuclear 
debacle and bringing us closer to 
military intervention with dire and 
unthinkable consequences. Israeli 
prime minister Benjamin Netanyahu 
is already spreading doubts about the 
utility of negotiating with Iran, arguing 
that Rouhani is a "wolf in sheep's 
clothing".

Iranian citizens, academics, and 
intellectuals can help. This is the 
message of the "civil movement" 
against sanctions that has been initiated 
by three prominent economists inside 
Iran, and I am pleased to be able to 
contribute my voice to this movement 
outside of Iran. It should be recognised 
that Rouhani won office in a lively, 
contested election, with a large margin 
of victory thanks to the majority of 
Iranians who prefer negotiation to 
confrontation. It is hoped that the 
wishes of the Iranian people will be 
respected by the Iranian government 
and by the west. 
Rouhani, his government, and Iran's 
negotiating team as the representatives 
of the Iranian people deserve to be 
taken seriously and to be engaged with 
constructively.

Economy

NOW IS THE TIME TO 
NEGOTIATE

IRAN SANCTIONS:

     by: Prof. Hashem Pesaran (who has been recently nominated as one of the candidates for the Nobel Prize of economey) 
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The US has returned an ancient Persian 
silver chalice, known as the Griffin, 

during President Hassan Rouhani’s visit 
to New York to attend the 68th Session 
of the United Nations General Assembly.
Speaking to reporters at Tehran’s 
Mehrabad Airport on Monday upon 
arriving from the visit, Rouhani said that 
the valuable relic, which dates back to 
2,700 years ago, had been in the US since 
2003. 

He added that all efforts to return it to 
the country had been unsuccessful. 
“The Americans contacted us on 
Thursday [and said that] we have a gift 
[for you]. They brought this chalice to the 
[Iranian] mission with due ceremony and 
said this is our gift to the Iranian nation,” 
Rouhani said.
He said that the historical artifact was 
very precious to the Iranian nation and 
added it should be safeguarded as it is 
“the symbol of the ancient civilization” of 
the country. 

Mohammad Ali Najafi, Iran’s vice president 
and head of the Cultural Heritage, Tourism 
and Handicrafts Organization (CHTHO), 
unveiled the artifact in Tehran’s Mehrabad 
Airport after returning from the US visit. 
He said that the US State Department 
returned the artifact in a bid to improve 

cultural relations between Washington 
and Tehran. 

The griffin is a legendary creature with 
the body, tail and back legs of a lion and 
the head and wings of an eagle and an 
eagle's talons as its front feet. 

U.S. government officials have handed over a silver griffin-shaped artifact to Mohammad-Ali Najafi, Iran’s Cultural Heritage Chief. The Persian ceremonial drinking vessel, 
which dates to the 7th century B.C., was confiscated by customs officials in 2003 from an art dealer, but strained relations between the two countries prevented its return. 
“We are taking this as America’s souvenir to the Iranian people,” Najafi said.

Mohammad Ali Najafi, Iran’s vice president and head of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts 
Organization (CHTHO), holds the Persian chalice of the Griffin. Sat Sep 28, 2013

US RETURNS ANCIENT PERSIAN ARTIFACT 
TO IRAN DURING ROUHANI VISIT
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3 AMERICAN BUSINESS COUNCIL AND NETHERLANDS 
BUSINESS COUNCIL HOSTS INTER

IBC

Hong Kong Trade Development Council 
(HKTDC) Regional Director, Mr. Perry 
Fung hosted the Iranian Business Council 
members for a get-together over Dinner, 
to discuss mutual business cooperation 
between the HKTDC and the local 
trading community of Iran.
HKTDC was established in 1966 as the 
international marketing arm for Hong 
Kong-based traders, manufacturers and 
service providers. The HKTDC’s mission 
is to create opportunities for Hong Kong 

companies. With the network of more 
than 40 offices worldwide, and the city 
natural business advantages, HKTDC 
provides a range of services to help 
global trade and promote Hong Kong as 
a platform for doing business with China 
and throughout Asia.

The fantastic Chinese dinner was 
scheduled on Thursday 19th September 
in New Times Restaurant and the dinner 
dishes were very well selected and 

introduced for the Iranian guests. 

Mr. Fung, the regional director of 
HKTDC and Mr. Mutaz Basha, Deputy 
Director Middle East, opened a variety 
of services they can provide for Iranian 
traders and re-exporters in the region to 
define better trade relations with China 
through Hong Kong. IBC and HKTDC 
will schedule more meetings in near 
future to gain the best results for Iranian 
traders’ community in Dubai.

THE REGIONAL OFFICE OF THE HOSTS IBC

The American Business Council of 
Dubai & the Northern Emirates (ABC) 
in conjunction with the Netherlands 
Business Council of Dubai hosted the 
quarterly Inter-council Networking Event 
on Sunday, September 22 at the new JW 
Marriott Marquis on Sheikh Zayed Road.  
More than 20 councils participated and 
approximately 1000 guests attended 

the event, including the United States 
Consul General, The Honorable Robert 
Waller, many top executives, and board 
members from the councils present at 
the event. Ramsey B. Jurdi, President of 
the ABC and attorney at Chadbourne 
& Parke remarked: “The Inter-Council 
Networking Event provides a great 
platform for anyone looking to network 

with like-minded professionals.  Businesses 
from all sectors in Dubai are represented 
here tonight.”  The event was kicked off 
at 6:30 in the evening and every half hour 
fabulous door prizes were given away 
by Emirates Airline, Emirates Holidays, 
Maldives Tourism Board, Qantas, Arabian 
Adventures, Ascots and Chapels, and 
Shirts by Hand.

COUNCIL NETWORKING EVENT FOR NEARLY 1000 GUESTS 

   Prepared by: Elham Arjmandi, Member of IBC and Editorial Board
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Report

Shayan: Specializing in traditional and 
modern Persian cuisine, the restaurant 
carries forth the culinary theme in its 
décor, fusing the elegant pointed arches 
of classical Persian architecture with 
modern touches from contemporary 
Iranian design. Delicate lattice screens 
and floral tiles add a touch of Eastern 
mystique, while private dining areas 
create cozy nooks to enjoy an intimate 
meal. The restaurant’s unique setting 
incorporates traditional design motifs 
and lighting effects, making it the 
perfect place to enjoy the deliciously 

nuanced cuisine of Iran.
Iranian cuisine is rooted in the culture 
and history of a proud and ancient 
civilization. Shayan Restaurant at Al 
Ghurair Rayhaan by Rotana Dubai 
is the new dining destination where 
elegant sophistication is united with 
the authentic and delicious flavours of 
Persia. 

Shayan Persian Specialty Restaurant is 
open daily from 12:30 pm to 3:00 pm 
and from 6:30 pm to 12:00 midnight. 
Take advantage of our Early Bird offer, 

dine any day between 6:30 pm to 8:00 
pm and get rewarded with 50% OFF 
on selected menu items. 

What’s more! The Shayan menu 
offers delicious Sea & Shore Special 
in October such as Mahi Shekam 
Por (Sea bass with Fresh Herbs and 
Barberry Stuffing) fish stuffed and 
made in the oven, and Dhalieh Mahi 
(Southern Iran Fish & Herb Stew), 
the most favourite dish by Southern 
Iranian with its herbs and spice 
ingredients. 

SHAYAN, PERSIAN SPECIALTY RESTAURANT AT 
AL GHURAIR RAYHAAN AND AL GHURAIR ARJAAN BY ROTANA, DUBAI

Interview with the Specialty 
Chef of Shayan Restaurant

What is the name of the 
specialty chef in Shayan?

Chef Magsud Narimanzadeh

What is the nationality?

Chef Magsud was born in Tabriz, the 
fourth most populous city in Iran after 
Tehran, Mashhad, and Esfahan. 

Where and when he graduated?

He graduated in 2004 at Payame Noor 
Shabestar University, Iran

How many years is he working in 
the hospitality industry?

He’s been working for 7 years in the 
hospitality industry. He previously 
worked with various hotels in Dubai 
such as Grand Hyatt, Hyatt Regency, 
City Centre Hotel managed by Sofitel 
Deira Dubai and City Centre Hotel 
managed by Pullman Deira Dubai. 

What is the best dish in Shayan? 
Why is this different from other 
Iranian dishes? And how to 
prepare this dish?

The best dish in Shayan is Baghali Polow 
Ba Mahicheh. It is different from the 
other dishes since it is made up of 
fresh meat and fresh herbs with bandari 
sauce on the side.

Procedure on how to prepare Baghali 
Polow Ba Mahiche:

Recipe for 4 people:
Ingredients: 400 gr rice, 150 gr broad 
beans, 1 cup fresh dill weed, 100 gr 
butter, 3 tablespoons of oil, 1 liter of 
water, 1 tablespoon of saffron (dissolved 
in hot water), 30 gr of salt.

Method:
a) Bring a large pot of water to boil. Add 
the dried rice and 8 tablespoons of salt 
to the boiling water. Boil for 10 minutes. 
Drain the rice, rinse with water and 
drain again.

b) Defrost the lima beans and peel. 
If fresh, fava beans are available, cook 
them in water for 10 minutes, make it 
cool then peel.

c) In a large pot, put 1 tablespoon of 
water and 1 tablespoon of oil then 
make it boil. Add 1/3 of the rice. 
Sprinkle 1/3 of the dill and fava beans 
on top of it. Alternate layers until the 

ingredients are all used up.

d) Cover the pot with a lid (wrapped 
in a cloth) and steam over a medium 
heat for 30 minutes. You may start the 
steaming process over a high heat. Once 
the rice starts steaming, lower the heat 
and steam over a low to medium heat.

e)Just before serving, dilute the saffron 
with 2 teaspoons of hot water. Mix it 
with one cup of cooked rice. Dish the 
rice in a platter, then sprinkle the top of 
the rice with coloured saffron. 

Tell us your opinion about 
Shayan Restaurant and why is it 
different from the other Iranian 
restaurants?

Since Iranian cuisine is rooted in the 
culture and history of a proud and 
ancient civilization, Shayan Restaurant 
is using the traditional and authentic 
items but with modern style or 
elegant presentation. And that makes 
us different from the others!
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