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پیام رییس شورا

همانطور که می دانیم در س��الهای اخیر مؤسسات و انجمن های غیر دولتی در اکثر 
کشورهای پیشرفته جهان تشکیل و منشآ اثر گذاری بر بسیاری از تصمیم گیریهای 

دولت ها بوده اند.

در ایران ما پدران آزادیخواه و روشنفکر مان، 107 سال قبل و بعنوان اولین کشور در 
منطقه خاورمیانه جنبش مش��روطه خواهی را آغاز نمودند و با کوشش و بذل جان و 
مال خود موفق شدند سلطنت مطلقه و استبداد فردی را تبدیل به سلطنت مشروطه 
نموده و حقوقی برای مردم ایران دس��ت و پا کنند، تآس��یس  " دارالشورای ملی" در 
عهد سلطنت مظفرالدین شاه که بعد به عنوان "مجلس شورای ملی" تغییر نام یافت 
و نمایندگان برگزیده مردم به قانون گذاری پرداختند نشان از سابقه طوالنی حرکت 

مردمی ایرانیان دارد.

متاس��فانه زیر و باال رفتن حرکت مردمی طی س��الیان بع��د و احیاء مجدد حکومت 
فردی باعث یآس و نومیدی مردم ش��د که تش��ریح تاریخی آن از حوصله این نوشته 

خارج است. 

اخیرآ مجددا بین مردم ایران نهادهای غیر دولتی و یا "نهادهای بنیاد مردم" آهسته 
– آهسته جایگاهی پیدا کرده و انجمنهای صنفی، انجمنهای اولیاء و مربیان مدارس، 

مؤسسات و اتحادیه های مردمی توانسته است مدافع حقوق مردم باشد.

ش��ورای بازرگان��ی ایرانی��ان دب��ی تنها مؤسس��ه " م��ردم نهاد" بخ��ش خصوصی 
ایرانی��ان در دب��ی م��ی باش��د و خوش��بختانه ۲1 س��ال دوام آورده و س��ربلند 
مان��ده اس��ت. ش��وربختانه بعل��ت اوضاع غی��ر طبیعی ای��ی که بر فضای کس��ب و 
کار ای��ران و الج��رم ایرانی��ان مقی��م دبی س��ایه انداخته، تع��دادی از اعضاء ش��ورا 
 ب��ه اجب��ار به ترک امارات وادار ش��ده و به س��ایر کش��ورها و یا ایران برگش��ته اند.

ام��روز هم��ه بازرگانان –  صاحبان صنایع ایرانی که در ام��ارات اقامت دارند حتما با 
مس��ائل و مشکالت تحمیل ش��ده روبرو هستند و با آن دست و پنجه نرم می کنند، 
قبول دارید که اگر ما باهم باشیم و تعدادمان هر چه بیشتر باشد بهمان نسبت قدرت 
بیشتر و بهتری برای حفظ منافع صنفی خود پیدا خواهیم نمود، و هنگام مراجعه به 
مقامات اماراتی و ایرانی می توانیم مدعی باشیم که سخن گوی چه تعداد از بازرگانان 

هستیم؟ 

با عنایت به مس��ائل فوق، و با توجه به ضرورت هر چه گس��ترده تر ش��دن این نهاد 
مردمی ایرانیان، بدینوسیله خواهشمندم هر یک از اعضاء محترم شورا کوشش نمایند 

دوستان و هموطنان غیر عضو را تشویق به عضویت در شورا بنمایند.
بدیهی است اضافه شدن حتی یک نفر به شورا بسیار ارزشمند خواهد بود و از تفکر 
عض��و جدی��د می توان بهترین به��ره را برد، ضمن اینکه اعض��ای جدید جای خالی 
کس��انیکه ترک دبی و امارات را نموده اند پر خواهد کرد و شورا کماکان قوی – پویا 

– مردمی به کار خود ادامه خواهد داد. 
همانطور که در مطلع مقدمه از حضرت حافظ بیت نوشتم واقعا منتظریم که به پیام 

ما عمال پاسخ مرحمت فرمایید.
هادی موتمنی
رییس شورا

رواق منظر چشم من آشیانه توست
                        کرم نما و فرود آی خانه، خانه توست

روز ملی صادرات نمایشی دیگر یا 
توجه واقعی به صادرکنندگان؟

نگاه به صادرات غیر نفتی به خاطر وجود صادر کننده ای چون شرکت 
نفت که خود اصلی ترین فروشنده ارز نیز بوده است همواره، و در طی 

سالیان متمادی نگاهی کمرنگ بوده است.

در یکی دو سال اخیر، بویژه پس از تحریم خرید نفت از ایران نگاه و 
توجه به صادرات نفتی تغییر یافته و پررنگ شده است. گویا تازه متوجه 
شده ایم که چگونه صادرات می تواند موتور مولد توسعه اقتصاد باشد و 
موجب اشتغال زایی، فقرزدایی، توزیع درآمد  و ثروت و طبیعتاً عدالت 
اجتماعی شود. اما آیا متوجه شدن کافی است، یا باید قدم هایی استوار 

و مثبت برای شکوفایی آن برداشت؟ 

هم اکنون صادرکننده ایرانی پیوسته در دو وجه بیرونی و اندرونی در 
گیر است. در جبهه بیرونی و به دلیل تحریم ها، حمل و نقل کاال و 
و انتقال ارز صادرکننده را مواجه با موانعی کرده است که رقبایش در 
سایر کشورها از آن فارغ اند. در جبهه اندرونی مانع اول پیش رو، کمبود 
نقدینگی است. صادر کننده چه خود تولید کننده باشد چه خریدار 
کاالی صادراتی، در شرایط کنونی و نیز چند برابر شدن نرخ ارز، نیاز به 
نقدینگی ای دارد که بانک های تجاری ما  در شرایط انقباضی اعتباری 
کنونی، نه تمایلی، نه منابعی و نه تخصصی برای جوابگویی به این نیاز را 
دارند. تنها بانک توسعه صادرات به عنوان مرجع اصلی سعی دارد با تمام 
نیرو در خدمت صادر کننده باشد اما منابع محدود، ترمز این بانک است. 
نگاه پررنگ تر و جدی تر به صادرات غیر نفتی نگرش دیگری 
را در ابعاد و تجدید ساختار بانک توسعه صادرات می طلبد. از 
سوی دیگر قدم های جدیدی که با حذف پیمان ارزی و حذف مالیات 
از فعالیتهای صادراتی دولت به پیش آهنگی وزارت صنعت، معدن و 
بازرگانی برداشته شده، بنظر می رسد رویکردی نوین در امر مهم توجه 

به صادرات غیر نفتی در حال شکل گرفتن است.
 

اما قدم های اساسی دیگری در پیش است که مهمترین آن روشن 
کردن تکلیف نرخ ارز برای عموم تجار و به ویژه صادرکنندگان است. 
طبیعی است که در شرایطی که پول ایران پولی غیر قابل تبدیل است 
و در بازار بین المللی در برابر سایر ارزهای Convertible قابل محک 
ارز-  اصلی  بانک مرکزی - عرضه کننده  به  نیست، همه چشم  زدن 
دوخته اند که )در راه رسیدن به قیمت واقعی( فعال نرخ مطلوب کنونی اش را 
اعالم و حاشیه نوسانی معقولی را تعیین نماید. مانند دهه های گذشته 
مجددا بازار ناقصی حول و حوش آن برای مدتی درست خواهد شد 
اما و به هر حال سیستم باید به گونه ای با ثبات  پله بعدی.  تا 
عمل کند که تجار بتوانند خود را نسبت به آن تعریف و مبادالت 

خویش را تنظیم کنند. 

اسفندیار رشیدزاده
 سردبیر

همکاران عزیز عضو شورا
هموطنان محترم مقیم امارات عربی متحده
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شورا

گردهمایی شورای بازرگانی ایرانیان دبی، پس از 
تعطیالت تابس��تانی و بازگشت به کار تجار و کسبه 
ایرانی، با موضوع بسیار مهم "وضعیت کنونی اقتصاد 
ایران و دورنمای آن در افق های کوتاه، میان و بلند 
م��دت - امیدها و انتظارهای معق��ول"، در تاریخ 7 
اکتب��ر ۲01۳ در س��الن همایش ه��ای هتل زیبا و 

مجلل الغریر ریحان روتانا، برگزار شد.

این گردهمایی ش��امل بخش ه��ای صرف نهار، 
خ��وش آمدگویی رئیس محترم ش��ورا، س��خنرانی 
کفیل، معرف��ی اعضاء جدید، میز گ��رد اقتصادی و 
نهایتا، پرسش و پاس��خ، بود و به نحو بسیار دقیقی، 

برنامه ریزی و اجرا گردید.

میزگرد اقتصادی توس��ط آقایان دکتر اسفندیار 
رش��یدزاده، دکت��ر وحی��د فخردای��ی و دکتر علی 
س��عدوندی، همگ��ی از اقتصاددانان و دانش��گاهیان 
فرهیخته جم��ع ایرانیان امارات، با محتوای بس��یار 

غنی، ارائه شد و مورد توجه حضار قرار گرفت.

آقای دکتر فخردایی به ارائه برخی ش��اخص ها و 
تبیین تورم در اقتصاد پرداختند و تاثیر تغییرات هر 
یک از این پارامتر ها بر یکدیگر را بررس��ی نمودند. 
هرچند به نظر می رس��ید اکثر تجار ایرانی حاضر در 
جلسه با این اعداد و ارقام آشنایی دارند، ولی مطرح 
ش��دن آنها در جلس��ه به صورت آکادمیک و گام به 
گام، تا رس��یدن به فرمول نهایی مورد نظر سخنران 

محترم، در درک صحیح مفاهیم، بسیار موثر بود.
سپس آقای دکتر سعدوندی، که علی رغم اینکه 
از اس��اتید بسیار معتبر دانشگاه های امارات هستند، 

به دلیل مشغله بس��یار زیاد، کمتر در جوامع ایرانی 
دیده می ش��وند، سخنرانی خود را با موضوع بیم ها 
و امیدهای پیش رو در وضعیت اقتصادی ایران ارائه 

نمودند.

اکثر حاضرین در جلسه، که معموال در این سال های 
اخیر و به دالیل متعدد که همه ما کم و بیش از آنها 
با خبر هس��تیم، منتظر بودند که دوباره همان پیام 
های منفی در مورد وضعیت ایران و شرایط نه چندان 
مطلوب پیش رو، ترسیم شود و دوباره همان حرف ها 
و راه کارهای تکراری در مورد مشکالت تجار ایرانی 
در امارات مطرح شود، با مشاهده گزارشی که توسط 
آقای دکتر س��عدوندی مطرح شد، نظرشان در مورد 
برخی از این موارد منفی، به کلی عوض ش��د. خیلی 
از حضار با نا باوری به این گزارش با دقت توجه می 
کردند. مواردی که در سخنان ایشان ارائه شد، واقعا 
امیدوار کننده و خوشحال کننده بود و فضای مثبت 
و جدیدی که در س��ال های اخیر کمتر آن را تجربه 

کرده ایم، در جمع ایجاد نمود.

برای بسیاری از حاضرین، شاید این اولین بار بود 
که چنین ترس��یمی از وضعیت برخی از شاخص های 
مهم اقتصادی و اجتماعی ایران، ارائه می شد و اعداد 
و ارقام ارائه ش��ده، واقعا تفک��ر برانگیز و امید بخش 

بود.
هرچند که در زمان پرسش و پاسخ، مشخص شد 
که هنوز تا محقق ش��دن کامل برخی از این شاخص 
ه��ا، خیلی راه مانده و برخ��ی از اعضاء محترم هم با 
دید ش��ک و تردید به این اعداد می نگرند، ولی، در 
مجموع، امیدهای جدید را در جمع ایجاد نموده بود.

آقای دکتر س��عدوندی که پس از جلسه باید به 
دانش��گاه و تش��کیل کالس بازمی گش��تند، تا درب 
آسانس��ور محل گردهمایی، با خیل حضار عالقمند 

به مطالب ایشان، همراهی شدند.

مدیری��ت جلس��ه ه��م که توس��ط آق��ای دکتر 
رش��یدزاده انجام می گرفت، با دق��ت و زمان بندی 
مناسبی صورت پذیرفت و به سوال های مهم حضار 
هم پاس��خ های دقیق و مناسبی ارائه گردید. ایشان 
هم در ابتدای جلس��ه و در بین برنامه دو س��خنران 
دیگر، ب��ه موضوعات بس��یار مهم اقتصادی اش��اره 
نمودند که به پر بار ش��دن جلس��ه بسیار کمک می 

نمود.

کفیل ای��ن گردهمای��ی که همان هت��ل الغریر 
ریحان روتانا ب��ود، توضیحاتی در مورد خدمات این 
مجموع��ه ارائ��ه داده و در انتهای جلس��ه هم کارت 
های تخفیف مخصوص اعضاء شورا را توزیع نمودند. 
ضمن اینکه برای اعضاء ش��ورا هم تخفیفات خاصی 
برای استفاده از رستوران ایرانی این مجموعه و سایر 

امکانات آن، در نظر گرفته شد و اعالم گردید.

بوفه غذاهای ایرانی و عالی این رستوران در کنار 
حضور اس��اتید واالی علم اقتصاد در میزگرد و ارائه 
بس��یار قوی و دقیق مطالبی ک��ه خیلی از آنها برای 
همه حضار، تازگی داش��ت، باعث شد تا کمتر کسی 
زودت��ر از زمان پایان جلس��ه، آن را ترک کند و در 
نهای��ت، یک جلس��ه پر بار و موفق دیگر از ش��ورای 

بازرگانی ایرانیان دبی را شاهد بودیم

نشست ماهانه اعضا شورا ) ماه اکتبر(
گزارش: محمود بشاش
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ش��کی نیست که بازرگانان ایرانی در توسعه تجارت نوین در امارات عربی متحده خصوصا شهر دبی 
در چند دهه گذشته سهم قابل مالحضه ای  داشته اند. لیکن در سالهای اخیر با کم شدن تعداد ایرانیان 
و موانع ناشی از تحریمهای اقتصادی این سهم، کاهش چشمگیری داشته و تاثیرات منفی در روند رشد 

اقتصادی و بازرگانی دبی وارد نموده است. 

اکنون، مدیران ارشد بزرگترین شرکت بندرگاهی منطقه،DP Word، بسیار هوشمندانه بر آن شده 
ان��د ت��ا با راه اندازی مجدد ارائه خدمات به بازرگانان ایرانی و افزایش کیفی و کمی حمل ونقل،  س��هم 

بیشتری از ارقام عمده بازرگانی ایران کسب کنند. 

در همین راس��تا، در پاس��خ به درخواست مالقات ارسالی به ش��ورا ، جلسه گفتگویی در ماه اکتبر با 
حضور آقایان حس��ین اسرار حقیقی، اسفندیار رش��ید زاده و مرتضی معصوم زاده از طرف شورا و آقای 
 DP دی��رک ون دن بوش، مدیر اجرایی بازرگانی و عبداهلل ب��ن دمیثان، دایرکتور ترمینال کانتینری از

Word، در دفتر شورای بازرگانی ایرانیان برگزار شد. 

مش��کالت عدیده ای که هم اکنون بازرگانان ایرانی را محدود نموده اس��ت، از قبیل مس��ایل بانکی، 
حمل ونقل و بارگیری و استخدام نیروهای خدماتی مطرح شد و مدیران DP Word، برآن شدند تا با 

مشورت با مدیران ارشد خود در جهت تسهیل و رفع موانع اقدام نمایند.

جناب آقای مجید راهب

عضو محترم و ارزشمند شورا
مدیرعامل شرکت بین المللی قمصر

بدینوس��یله صمیمان��ه تری��ن تبری��کات خود 
بعن��وان  انتخ��اب حضرتعال��ی  بمناس��بت  را 
صادرکننده ممتاز کش�ور عرضه داش��ته و 
امیدواراس��ت پیوسته ش��اهد تعالی و ترقی و 
پیشرفت شرکتهای تحت مدیریت حضرتعالی 

باشیم. 

کوششهای آن جناب باعث سربلندی و افتخار 
همکاران شما در شورای بازرگانی ایرانیان دبی 

بوده و خواهد بود.

هادی مؤتمنی
رییس شورای بازرگانی ایرانیان دبی

مدیران ارشد DP World در دفتر شورا

سازمان همکاری های اس��المی دومین سازمان 
بی��ن المللی بین دولتی پس از س��ازمان ملل متحد 
با عضویت ۵7 کش��ور اس��المی در گس��تره بیش از 
چه��ار قاره جهان اس��ت که هدف اصل��ی آن ارتقاء 
همبس��تگی میان کشورهای عضو آن می باشد. این 
س��ازمان برای نیل به اهداف خود هر دو سال یکبار 
با همکاری مرکز اسالمی توسعه تجارت )ICDT( و 
کشور میزبان، نمایشگاه تجاری اسالمی را در یکی از 

کشورهای عضو این سازمان برگزار می نماید.
تج��اری کش��ورهای  نمایش��گاه  چهاردهمی��ن 
عضو س��ازمان همکاری های اس��المی از  بیس��ت و 
هش��تم اکتبر تا یکم نوامب��ر ۲01۳ در محل دایمی 
نمایش��گاههای بین المللی تهران برگزار شد. ایران و 
سی و سه کشور دیگر از اعضاء سازمان همکاری های 
اسالمی در این نمایشگاه شرکت داشتند.کشورهای 
ش��رکت کننده عبارت بودند از: افغانس��تان، آلبانی، 
آذربایجان، ایران، بن��گالدش، کامرون، کومور، گینه 
بی ساءو، گینه کوناکری، قزاقستان، اندونزی، عراق، 
کویت، لبنان، مالزی، مالی، نیجریه، مراکش، عمان، 
پاکس��تان، فلسطین، عربستان س��عودی، جمهوری 
سنگال، سومالی، تاجیکستان، سودان، تونس، ترکیه، 
امارات عربی متحده، اوگاندا، الجزایر، ترکمنستان و 

بنین.
نمایش��گاه در روز بیست و هش��تم اکتبر ۲01۳ 
برابر با شش��م آب��ان 1۳9۲ در س��الن خلیج فارس 

با حض��ور معاون اول رییس جمه��ور، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
سفرای کشورهای اسالمی، روسای اتاقهای بازرگانی 

این کشورها و سایر مدعوین افتتاح شد.
ابتدا گزارش اقدامات صورت گرفته جهت برگزاری 
این نمایشگاه توسط آقای کاظم اکبرپور، رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی 

جمهوری اس��المی ایران ارایه شد. سپس آقای دکتر 
محمد نهاوندیان ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران در سخنرانی خود به وظایف دولت 
و بخ��ش خصوصی در ه��دف گذاری دسترس��ی به 
توسعه پایدار اشاره نمودند. سپس تنی چند از سران 
سازمان همکاری های اسالمی سخنرانی نموده و پس 

از آن جن��اب آق��ای مهندس محمدرض��ا نعمت زاده 
وزی��ر صنایع، معادن و بازرگانی درصحبتهای خود به 
تمایل دولت ایران به پیوستن سایر کشورهای اسالمی 
به گروه D8 اش��اره کردند. در پای��ان آقای مهندس 
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور از مزایای 
نمایشگاه تجاری کشورهای اس��المی در توسعه این 

کشورها نام بردند.

شورای بازرگانی ایرانیان - دبی به همراه شرکت 
Rits International از اعضای ش��ورا، نمایندگان 

امارات عربی متحده در این نمایشگاه بودند.

این نمایش��گاه در روز جمعه یک��م نوامبر۲01۳ 
برابر با دهم آبان 1۳9۲به پایان رسید.

گزارش: شهرزاد پورکیان

چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای عضو 
سازمان همکاری های اسالمی



www.ibc.aeibc@emirates.net.ae 6

13
91

ن 
آبا

 و 
هر

، م
نج

ه پ
مار

 ش
م،

ده
هار

ل چ
سا

14
th

 Ye
ar 

     
 Is

su
e 0

5  
     

Oc
to

be
r &

 N
ov

em
be

r   
    2

01
2

6

13
92

ن 
آبا

م، 
نج

ه پ
مار

 ش
م،

ده
نز

 پا
ال

س
15

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
5  

     
No

ve
m

be
r   

    2
01

3

سه شنبه ۲9 اکتبر، وزیر محترم صنعت، معدن و 
تج��ارت جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت زاده، 
جلس��ۀ گفت و گوی مفیدی ب��ا اعضاء هیأت مدیره 
و ش��ماری از چه��ره های قدیمی ش��ورای بازرگانی 
ایرانیان دبی داش��تند. علی رغم آنک��ه اقامت آقای 
وزیر در دبی بس��یار کوتاه بود، لیکن ایشان عالقمند 
بودن��د تا حتما با بازرگانان ایرانی مالقات نموده و از 
نزدیک با مشکالت و خواسته های ایشان آشنا شوند 
و چالشهای پیش روی دولت در حل مسائل صنعت 

و تجارت را نیز با ایشان در میان بگذارند.

جناب آقای دکتر فیاض، سفیر محترم جمهوری 
اسالمی ایران در امارات ضمن خیر مقدم به مهندس 
نعمت زاده و اظهار خوشوقتی از فراهم شدن امکان 
برگزاری این مالقات، از آقای مؤتمنی رییس محترم 
ش��ورا دعوت کردند که ریاس��ت جلس��ه را برعهده 

بگیرند.

آقای مؤتمنی، ش��ورای بازرگان��ی ایرانیان را به 
اختصار معرفی کرده و دالیل حضور ایرانیان در دبی 
را ب��ا توجه ب��ه مهمان نوازی حاکم��ان محترم دبی 
در طول س��الیان متمادی برش��مردند. همچنین، از 
جنس مهاج��ران ایرانی س��اکن در این آب و خاک 
و عشقش��ان به س��رزمین مادری و وطن دوس��تی 
ایش��ان،خصوصاً اعضاء شورا به زیبایی سخن گفتند. 
آق��ای مؤتمنی از اینکه فرص��ت مغتنمی در اختیار 
بازرگانان ایرانیست تا رودررو با آقای وزیر گفت و گو 
کنند ابراز خوش��نودی کرده و از حاضران خواستند 

که مسائل خود را مطرح نمایند.
آق��ای راهب، از صادرکنن��دگان ممتاز ایرانی که 
از س��الهای نخست تأس��یس ش��ورا همواره یکی از 
اعضاء فعال بوده و در هیأت مدیره قبل هم عضویت 

داشتند، در بیان مش��کالت عدیدۀ تولید و صادرات 
پیش��قدم ش��دند. بزرگتری��ن مس��ئله، روبرویی با 
مقررات خلق الساعه و تغییرات غافلگیرکننده 
است. تعرفه های تعیین شده برای گواهی های الزم 
ب��رای صادرات و تأییدیه ها به هیچوجه با سیاس��ت 
حمایت از صادرکنندگان و افزایش صادرات غیرنفتی 
هماهنگ نیس��ت و امکان رقاب��ت در بازارهای بین 
المللی را از تولیدکنندگان سلب نموده است. ایشان 
گالی��ه ای نی��ز از مس��ئوالن رده ب��اال در مالقات با 
بازرگانان ارشد و رس��یدگی سریع به مسائل ایشان 
داشتند. آقای قادسی نیز که در دو دوره نهم و دهم 
عض��و هیأت مدیره ش��ورا بودند، ضم��ن قدردانی از 
همکاری دولت امارات در تعیین تکلیف و ارائه مجوز 
صادرات مجدد به تجهیزاتی که شائبه مصرف دوگانه 
دارند ولی در حقیقت ارتباطی با فهرس��ت کاالهای 
تحریم ش��ده ندارند، از مشکالت بانکی که همچنان 

گریبانگیر بازرگانان ایرانی است سخن گفتند.

آق��ای مس فروش، از نوع کس��ب و کار خود در 
صنع��ت فوالد گفتن��د و اینکه اخت��الف بخش نامه 
های بانک مرکزی و عدم انطباق با عملکرد بانکهای 
خصوصی چگونه مش��کالت اعتبارات و پرداخت آن 
در موع��د سررس��ید را ایجاد کرده اس��ت. در بحث 
یوزانس و اعتب��ارات ارزی بلندمدت، با توجه به باال 
رفت��ن نرخ دالر در مدت کوت��اه، بانکهای خصوصی 
در ای��ران با بانک مرکزی به مش��کل برخورده اند و 
بازنده اصلی این رخداد، بازرگانان ایرانی که تعهدات 
بین المللی دارند خواهند بود. آقای اسرارحقیقی نیز 
در ادامه سخن ایش��ان تأیید کردند که این، مشکل 
بس��یاری از تجار است و جنبه عمومی دارد.در پاسخ 
آقای وزیر ضمن اظهار آگاهی نس��بت به این مسئله 
گفتن��د که بررس��یهای الزم بعمل آم��ده و در حال 

اقدام هس��تند و هفته آینده با ریاست بانک مرکزی 
در همین خصوص نشستی خواهند داشت.

آق��ای معص��وم زاده، عضو چندی��ن دوره هیأت 
مدیره شورا و از بازرگانان فعال در حوزه کشتیرانی، 
ضمن تش��کر از اقای دکتر فیاض، سفیر محترم، که 
همواره با بازرگانان ایرانی همراهی و همکاری نموده 
اند، اظهار داش��تند که با تمام توان مالی در خدمت 
ب��ه بازرگان��ی و تأمین کاالهای م��ورد نیاز مملکت، 
کشتیهای شرکت خود را بکار گرفته اند، در شرایطی 
که مشکالت ناشی از تحریم، مسائل مربوط به بیمه و 
نظایر آن، موجب ضررهای بسیاری برای ایشان بوده 
اس��ت. علی رغم تحمل تمام فش��ارها، انتظار دارند 
در بندرگاههای ایران، حتی خارج از اس��تانداردهای 
بین المللی و بصورت س��لیقه ای، کش��تیها را هفته 
ها معطل نکنند. این مس��ئله نه تنها به ایشان که به 
صادرات نیز لطمه های جبران نش��دنی وارد میکند. 
در این خصوص نیز آقای وزیر قول همکاری دادند. 
آقای امینی فر درخواس��ت نمودند مس��ائل را از 
منظر عمومی تر بررس��ی کنیم و پیشنهاد دادند کار 
فرهنگی برای صادرات انجام شود و کارگروهی برای 
کارکردن روی مسائل فرهنگی برای تداوم قوانین و 

مقررات و قراردادهای بلندمدت تشکیل شود.
آقای مؤتمنی، رییس ش��ورا با تشکر از حاضران 
برای ط��رح مس��ائل، از آقای مهن��دس نعمت زاده 
دعوت کردند که از منظر ملی، وضعیت کسب و کار 
و بازرگانی و پیش بینی یکسال آینده را بیان کنند.

وزی��ر محت��رم صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، در 
پاس��خ به تمام مسائل مطرح ش��ده، گفتند که علی 
رغم آنکه مش��کالت خصوصی تر مطرح ش��د لیکن 
ایش��ان متوج��ه و مترصد تمام جنب��ه های عمومی 

شورا

مالقات هیات مدیره و برخی از اعضای منتخب شورا در دبی با 
آقای مهندس نعمت زاده 

الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه
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3 آن هس��تند. ایش��ان رش��د منفی در بخش صنعت، 
کاه��ش ص��ادرات و واردات و تولی��د ناخالص ملی 
بعنوان موتورهای توس��عه اقتص��ادی را موجب اُفت 
رش��د اقتصادی و افزایش بیکاری دانستند. لیکن، با 
وجود تمام مشکالت، امید به اصالح وضعیت صنعت 
و بازرگانی دارند. ایشان مسئله پیمان ارزی را کامال 
غیرقانونی دانس��ته و گفتند حتما این مشکل را حل 

خواهیم کرد.

ایش��ان اظهار داش��تند که ب��ا توجه ب��ه اینکه 
ش��ورای بازرگان��ی ایرانیان دبی، گروهی منس��جم 
در خارج کشوراس��ت و به مس��ائل بی��ن المللی نیز 
اش��راف دارد، به ی��اری وزارتخانه ب��رای درانداختن 
طرح��ی ن��و، همفک��ری و راه حلهایی کارگش��ا 
در همه زمینه های کش��اورزی، صنعت، تجارت و 
بانکی بیاید. آقای وزیر گفتند در داخل کشور تعداد 
بس��یاری واحد خصوص��ی زیرمجموع��ه وزارتخانه، 
همگی با مشکالت مش��ابه درگیرندو بخش صنعت 
آنچنان ضعیف ش��ده و بی پشتیبان مانده که ناچار 
به تمکین از امر و نهی س��ایر بخشهاس��ت و ما باید 
این بخش را تقویت کنیم. در مورد مش��کالت بانک 
مرکزی با بانکه��ای خصوصی در واحدهای صنعتی 
و تج��اری، ق��رار همکاری و اتخاذ راه حل مناس��ب 
با ریاس��ت بانک مرکزی، آقای دکتر سیف، دارند و 

امیدوارند کارگشا باشد.

در ادامه جلس��ه، آق��ای دکتر رش��یدزاده نایب 
رییس ش��ورا تصدیق کردند که مشکالت بازرگانان 
س��اکن دبی به مرات��ب کمتر از کسانیس��ت که در 
داخل مملکت هس��تند لیک��ن همچنان به تغییرات 
حس��اس هس��تیم. بعنوان مثال، مس��ائل مربوط به 
اعتبارات سیس��تم بانکی، نرخ س��ود بانکی، نرخ ارز 
و ب��ازار کاذب اطراف آن بر حوزه کار ما تأثیر زیادی 
دارد. مقررات زدایی و تسهیل کارهای جاری وایجاد 
ی��ک مرجع برای امور بازرگانی و تولید بس��یار حائز 
اهمیت است. تعرفه های گمرکی باید تصحیح شود 
و ش��ورای بازرگانی آمادگ��ی دارد در این خصوص 
ب��ه یاری وزارتخانه آمده و نظر مش��ورتی ارائه دهد. 
سیس��تم مالیاتی و نحوه تعیی��ن و پرداخت جرائم 

مشکل ساز است و نیاز به اصالح دارد. 
آق��ای وزیر، گالیه ای از وضعیت بودجه کش��ور 
داشتند و افزایش قابل توجه تعداد کارمندان دولت 
در س��الهای اخیر را برخ��الف برنامه کوچک کردن 
بدن��ه دول��ت میدانند که مش��کالت بودجه را بیش 
از پیش نموده اس��ت. ایش��ان معتقدند راه طوالنی 
و س��ختی تا بهبود ش��رایط در پی��ش رو دارند ولی 
امید به بازگش��ت روند رش��د صنعتی و اقتصادی به 
روال مطل��وب را از دس��ت نداده ان��د و تمام تالش 
خود و همکارانش��ان در وزارتخانه در همین راس��تا 
خواهد بود. ضمن اینکه تاکید کردند ریاست محترم 
جمهوری نیز با اشراف بر اهمیت موضوع، پشتیبان 

وزارتخانه اند.
در پایان، قرار بر این شد که ارتباط شورا با آقای 

وزیر در جهت تسهیل امور ادامه داشته باشد.
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نمایش��گاه جهانی یا اکس��پو، یکی از 3
بزرگترین نمایش��گاههای جهان است که 
نزدیک به یک قرن سابقه دارد؛ اگرچه در 
طول این دوران، روش برپایی نمایش��گاه 
و زمان و مکان آن دس��تخوش تغییرات 
زیادی ش��ده اس��ت. در س��الهای اخیر، 
تصمیم بر آن ش��ده که این نمایشگاه هر 
پنج س��ال یک بار برگزار شود و مدت آن 
حدود شش ماه در نظر گرفته شده است. 
بدین ترتیب، اکسپو را میتوان بزرگترین 

نمایشگاه حال حاضر جهان نامید.

نهاد ناظر بر این نمایش��گاه، سازمان 
نمایش��گاههای بینالمللی )BIE( اس��ت 
ک��ه در حال حاضر بیش از 160 کش��ور 
جه��ان )از جمله ای��ران( در آن عضویت 
دارند و مقر اصلی آن ش��هر پاریس است. 
ای��ن س��ازمان وظیف��ه تصمیمگیری در 
مورد نحوه برگزاری و محل نمایش��گاه و 
همچنین نظارت بر اجرای آن را بر عهده 
دارد. الزم به ذکر اس��ت که کشور آمریکا 
از س��ال ۲001 و در پ��ی عدم اختصاص 
ح��ق عضوی��ت توس��ط کنگ��ره، از این 

سازمان خارج شد.

محل برگ��زاری اکس��پو ۲01۵ قباًل 
تعیین شده و شهر میالن )ایتالیا( بعنوان 
میزبان انتخاب شده است. این نمایشگاه 
قرار اس��ت از اواسط س��ال ۲01۵ شروع 
به کار نمای��د. ولی آنچه توجه همگان را 
ب��ه خود جلب کرده، رقابت ش��دید برای 
کس��ب میزبانی اکس��پو ۲0۲0 است. در 
حال حاضر چهار ش��هر ب��زرگ نامزدی 
خ��ود را ب��رای این میزبان��ی اعالم کرده 
و مش��غول ت��دارک تجهی��زات و نمایش 
آمادگی خود برای جلب رأی می باشند: 
)روس��یه(،  یکاترینبورگ  )ترکیه(،  ازمیر 
سائوپائولو )برزیل( و دوبی. بر اساس نظر 
کارشناسان در این چند روز باقیمانده تا 
رأی گیری، دوبی ش��انس بیشتری برای 

کسب این میزبانی دارد.

اما علت این رقابت بزرگ چیست؟

 مسلماً میزبانی نمایشگاه بزرگی همچون 
اکس��پو، میتواند مزایای فراوانی برای هر 
شهر و کشور داشته باشد )مانند میزبانی 
المپی��ک یا ج��ام جهانی(. البته کس��ب 
ای��ن مزایا بس��تگی فراوان ب��ه مدیریت 
منابع، وجود زیرس��اختها و برنامه ریزی 
دقی��ق دارد. در غیر اینص��ورت میزبانی 
اکس��پو میتوان��د ضررهای ف��راوان برای 
میزبان داش��ته باشد! شاید اکسپو ۲010 
در ش��انگهای )چین( مثال خوبی باشد: 

تخمی��ن اولیه هزینه برگزاری نمایش��گاه 
حدود ۴ میلی��ارد دالر ب��ود، ولی هزینه 
رس��ید  دالر  میلی��ارد   ۵0 ب��ه  واقع��ی 
)بی��ش از المپیک ۲008 پک��ن(! پس از 
برگزاری نمایشگاه، شهر شانگهای ماند و 
ساختمانهای بس��یار که هیچ استفادهای 
نداشت و حتی برخی از آنها تخریب شد! 
اکنون ایتالیا تصمیم گرفته ساختمانهای 
الزم ب��رای اکس��پو ۲01۵ را به روش��ی 
بس��ازد که در صورت لزوم با هزینه خیلی 
ک��م قابل تخریب باش��د. مح��ل در نظر 
گرفته شده برای اکسپو ۲0۲0 در دوبی، 
در نزدیکی جبل علی و به مساحت ۴۳8 
هکتار است؛ بنابراین سوال مهم این است 
که پس از نمایشگاه با این محل و امکانات 

آن چه باید کرد؟!

دوبی در س��الهای اخیر نشان داده که 
ظرفیت بس��یار باالیی برای رشد دارد؛ اما 
تواناییهای��ی دوبی برای برگزاری اکس��پو 
۲0۲0 چیست؟ و برگزاری این نمایشگاه 
چه منافع��ی میتواند برای دوبی داش��ته 

باشد؟

حمل و نقل

دوبی در سال ۲01۲ محل عبور بیش 
از ۵1 میلی��ون مس��افر ب��ه مقصد ۲۲0 
ش��هر مختلف جهان بوده است. بنابراین 
فرودگاه بین المللی دوبی توانسته خود را 
بعنوان یکی از قطبهای ترافیک مسافری 
به جهان اثبات نماید. پیش بینی میشود 
در ص��ورت برگزاری اکس��پوی ۲0۲0 در 
دوبی، بیش از ۲۵ میلیون گردش��گر طی 
شش ماه به دوبی سفر کنند، یعنی بطور 

متوسط روزی حدود 1۵0 هزار نفر!

ش��رکت فرودگاههای دوبی مش��غول 
تکمی��ل ترمیناله��ای ۳ و ۴ با بودجه ای 
8 میلیارد دالری میباشد. با تکمیل آنها، 
ظرفی��ت ف��رودگاه بین الملل��ی دوبی به 
س��االنه 90 میلیون مسافر خواهد رسید. 
همچنین ف��رودگاه جدید مکت��وم اخیراً 
کار خود را بصورت آزمایشی آغاز کرده و 
قرار است تا سال ۲01۵ ظرفیت پذیرش 
ساالنه 160 میلیون مسافر را داشته باشد!

هیچکدام از رقبای دوبی برای میزبانی 
این نمایش��گاه، ظرفیتی حتی نزدیک به 
این را ندارند. موقعیت جغرافیایی و تعدد 
خطوط هواپیمای��ی دوبی نیز به وضعیت 
ب��ی رقی��ب آن م��ی افزای��د. بگذریم از 
آنک��ه هواپیمایی امارات به تنهایی س��ایه 

سنگینی بر این رقابت انداخته است!

نمایشگاه جهانی اکسپو

دوبی در مسیر اکسپو 2020
مروری بر تواناییهای دوبی برای برگزاری 

اکسپو و منافع حاصل از آن

علیرضا عباسی، عضو هیات تحریریه
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3 گردشگری

بر اس��اس گزارشهای رسمی، در سال ۲01۲ بیش از 10 میلیون گردشگر به دوبی سفر کرده اند، 
یعنی حدود 10 درصد بیش��تر از س��ال ۲011. در نتیجه آن، هتلهای دوبی توانس��تند درآمد 

بی سابقه بیش از ۵ میلیارد دالر را کسب کنند که نسبت به مدت مشابه قبل، افزایشی حدود 
18 درصد را نشان میدهد!

در صورت اعطای میزبانی اکس��پو ۲0۲0 به دوبی و بر اس��اس تخمین تعداد 
گردشگر، ارقام فوق بیش از دو برابر خواهد شد. حتی با ساخت هتلها و هتل 

آپارتمانهای جدید تا سال ۲0۲0، همه آنها تا 90 درصد ظرفیت اشغال 
خواهند شد. بنابراین امارات جانبی از جمله ابوظبی و شارجه نیز از 

این گردشگران بهره خواهند برد.

ب��ا توج��ه به اینک��ه نمایش��گاه اکس��پو حدود 
ش��ش ماه طول خواهد کشید، تأثیر اقتصادی 

این نمایش��گاه در بخش گردشگری دوبی 
بس��یار مثب��ت پی��ش بین��ی میش��ود. 

کارشناس��ان اعتق��اد دارن��د ای��ن 
میزبان��ی باع��ث ایج��اد بی��ش 

110 هزار ش��غل جدید  از 
در بخ��ش هتل��داری و 

رس��توران خواه��د 
ش��د  !

محل درنظر گرفته شده برای اکسپو 2020 

دوبی، مرکز تجاری جبل علی نام خواهد 

داشت: زمینی به مساحت 438 هکتار در 

جنوب غربی دوبی و در نزدیکی فرودگاه 

 160 ظرفیت  )با  المکتوم  المللی  بین 

میلیون مسافر در سال( که با یک قطار 

دوبی  فعلی  فرودگاه  به  پرسرعت 

مرتبط خواهد شد. مرکز تجاری جبل علی 

همچنین به متروی موجود دوبی و نیز خط 

آهن پیشنهادی االتحاد متصل میگردد.
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ساخت و ساز3
پس از بحران اقتصادی سال ۲008 که منجر به 
اف��ت حدود 70 درصدی قیمت امالک ش��د، اکنون 
دوبی رش��د منطق��ی تری را در ب��ازار امالک تجربه 
میکن��د که اینبار بر زیربنای مس��تحکم اقتصادی و 
البته رشد جمعیت استوار است. بطور متوسط قیمت 
ام��الک در طی 1۲ ماه گذش��ته ح��دود ۳0 درصد 

افزایش یافته است.

پیش بینی میشود که در صورت اعطای میزبانی 
اکس��پو ۲0۲0 ب��ه دوبی، بخش س��اخت و س��از و 
امالک رش��د س��ریعتری یافته و پروژههای بس��یار 
بیشتری معرفی گردند. از طرفی دولت برای ارتقای 
زیرس��اختهای الزم )خصوص��اً در جبل علی( حدود 
7 میلی��ارد دالر هزینه خواهد نمود. همچنین حدود 
۳00 هزار ش��غل جدید در این بخش ایجاد خواهد 

ش��د که اکثر آنها بصورت دائ��م خواهند بود. همین 
مش��اغل جدی��د منجر ب��ه تقاضای بیش��تر در بازار 

امالک و نهایتاً افزایش بیشتر قیمتها خواهد شد.
رش��د ناگهانی ب��ازار ملک بدون ش��ک منجر به 
تغییر قوانین در این بخش خواهد شد تا دولت بتواند 
تغییرات سریع بازار را کنترل نماید. نمونه ای از آن 
را اخیراً در افزایش هزینه انتقال سند از ۲ درصد به 

۴ درصد شاهد بودیم.

بازارهای مالی
بهب��ود وضعیت اقتص��ادی و رونق دوب��اره بازار 
امالک، باعث رش��د شاخص عمومی بازار مالی دوبی 
ش��ده اس��ت. ش��رکتهای فعال در دوبی و مخصوصاً 
در بخش س��اختمان، امید زیادی به میزبانی اکسپو 
۲0۲0 دارند و بنابراین اکثراً مشغول افزایش سرمایه 
و توس��عه فعالیته��ای خود هس��تند. بنابراین ارزش 

سهام آنها نیز باال رفته است.

شرکتهای بزرگ اماراتی )همچون اعمار، عربتک 
و ...( حساب بزرگتری روی این میزبانی باز کرده اند، 
چرا که سود بسیار زیادی از آن خواهند برد. هر چه 
به زمان رأی گیری نزدیکتر میشویم و شانس دوبی 
بیش��تر میشود، ارزش سهام این شرکتها نیز باالتر و 

باالتر میرود.

ب��ه همین دلیل، ش��اخص بورس دوب��ی نیز باال 
خواهد رفت. خصوصاً در میانمدت این رش��د بسیار 
س��ریع خواهد بود، چنانکه شانگهای در زمان اعالم 
میزبانی، ش��اهد رش��د 16 درصدی شاخص بورس 
نس��بت به هفت��ه قب��ل از آن بود! رش��د درازمدت 
بازارهای مالی نیز قابل انتظار اس��ت، اگرچه کندتر 

ولی مطمئنتر خواهد بود.

References:  New York Times   |   Arabian Business   |   Gulf News   |  Expo 2020 Dubai official website   |  Wikipedia 

نمایشگاه جهانی اکسپو
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نهاد ه��ای مردمی می توانند 3
ب��ازوی توانمند دولت ها باش��ند 
و بخ��ش بزرگ��ی از بار س��امان 
ده��ی کارهای جامعه را به دوش 
بگیرند. این نهادها چون از درون 
جامعه ریشه گرفته اند،  به سازو 
کاره��ای بوم��ی آش��نایی دارند 
و ب��رای پیش��برد کاره��ا، روش 
های��ی را پیش��نهاد می کنند که 
با فرهنگ مردم س��ازگار اس��ت، 
مردم به سادگی این راهکارها را 
می پذیرند و در به کار بستن آن ها 

احساس مسئولیت می کنند.

اگرچ��ه نهادهای مردمی، کم 
و بی��ش در ج��ای جای کش��ور 
س��ازمان یافته اند و سرپرس��تی 
برخی کارها را به دوش گرفته اند 
اما بیشتر این نهادها در جاهایی 
پدیدار شده اند که دولت توانایی 
پاس��خگویی ب��ه نی��از جامعه را 
نداش��ته اس��ت و خ��ود دول��ت 
برای س��ازمان یافتن این نهاد ها 
پیشگام شده تا از همیاری مردم 

بهره مند شود. 

خیری��ه،  ه��ای  انجم��ن 
اتحادیه ه��ا، صندوق های قرض 
الحس��نه)غیر انتفاع��ی(، انجمن 
ه��ای اولی��اء و مربی��ان و برخی 
مرک��ز های درمان��ی و بازپروری 
غیر انتفاع��ی از نهادهای مردمی 
هس��تند که با هدف های انسان 
دوس��تانه و ی��ا حف��ظ منفع��ت 
گروهی تشکیل شده اند. بسیاری 
از این انجمن ها از طریق تصویب 
قانون س��امان دهی این نهادها و 
معرف��ی هی��أت های نظ��ارت تا 
ح��دی زی��ر کنترل دول��ت قرار 
گرفت��ه اند و برای آن ها ش��رح 
وظیفه ویژه ای نیز تعریف ش��ده 
است البته  سازمان های قدیمی 
تر نظیر س��ازمان نظام پزش��کی 
و کان��ون وکال، هم ک��ه در اداره 
کاره��ای مربوط ب��ه صنف خود 
نق��ش باالیی دارند، از اس��تقالل 

خوبی برخوردار هستند.

اما  جای انجمن های مستقل 
مردمی که تنها با رویکرد بررسی 
مش��کالت اجتماعی تشکیل می 
شوند، در میان این نهاد ها خالی 

است.

انجمن های هم اندیش��ی را 
می توان از عالقمندان حوزه های 
مختلف سازمان داد که در نشست 
های هفتگی ی��ا ماهانه گرد هم  
م��ی آیند تا در باره موضوع مورد 
بگویند،   س��خن  خودشان  عالقه 
دیدگاه های خود را با یکدیگر به 
اشتراک بگذارند و به راهکارهای 
مناسب برای پیشبرد هدف های 
خود دس��ت  یابن��د. راهکارهای 
پیش��نهادی در اختیار س��ازمان 
ها و نهادهای مس��ئول  قرار می 
گی��رد و در جای��ی که نی��از به 
همیاری مردمی باشد، اینان خود 
نامزد این همیاری ها می شوند و 
یا کسانی را برای انجام این کار با 

خود همراه می کنند.

هرچ��ه تع��داد ای��ن انجمن 
های مردمی بیش��تر باشد، شمار 
بیشتری از مردم در برنامه ریزی 
اجتماعی ش��رکت م��ی کنند و 
سرمایه اجتماعی بزرگی تشکیل 

می شود.

اجتماع��ی   س��رمایه  واژه 
نخس��تین ب��ار توس��ط "ال جی 
اندیش��مند   )1( هانیف��ان" 
آمریکای��ی در س��ال 1916، در 
اش��اره به همبستگی اجتماعی و 
سرمایه گذاری فردی در جامعه، 
به کار رف��ت وی در این باره می 

گوید:
منظور من امالک، داراییهای 
ش��خصی یا پول نیس��ت. منظور 
من آن چیزی اس��ت ک��ه باعث 
میش��ود این اش��یاء محس��وس 
در زندگی روزمره مردم بیش��تر 
به حس��اب بیایند، یعنی حس��ن 
نیت، دوس��تی، حس همدردی و 
گروهی  میان  اجتماعی  مراودات 
از افراد یا خانوادهها که یک واحد 

اجتماعی را تشکیل میدهند.

رابرت داوید پوتنام)۲(، متفکر 
و محقق برجسته علوم سیاسی و 
استاد سیاست گذاری عمومی در 
مدرس��ه کندی دانشگاه هاروارد 
در مقال��ه مش��هور خود ب��ه نام 
"بولینگ ب��ازی تنهایی: انحطاط 
سرمایه اجتماعی آمریکا"  که در 
سال  199۵ منتشر شد و سپس 
در س��ال ۲000 به نام "بولینگ 
بازی تنهایی: فروپاشی و نوزایش 

اجتماعی

کارآیی انجمن های هم 
اندیشی مردمی در شناخت 

راهبردهای بومی و افزایش 
مسئولیت پذیری اجتماعی

مهران ارشادی فر، عضو شورا و هیات تحریریه
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3 همزیس��تی آمریکایی")۳( باز نشر شد، در باره نقش 
نهاد ه��ای مردم��ی داوطلبانه در افزایش س��رمایه 
اجتماع��ی می گوید: ش��هروندان برای کارا ش��دن، 
تأثیرگ��ذار بودن، اتصال به یکدیگر و همبس��تگی ، 
ب��ه  نهادهای رس��می نیاز ندارند. وی معتقد اس��ت  
ک��ه انجم��ن ه��ای  داوطلبان��ه از دو  راه به مردم 
س��االری و تحکیم آن کمک می کنن��د: یکی از راه 
تأثیرات "بیرونی" آنها بر بهبود راهبردها ، و دیگری 
به واس��طه تأثیرات "درونی" آنها بر خود مش��ارکت 

کنندگان .

از دی��دگاه بیرون��ی، انجمن ه��ای داوطلبانه، از 
کلیساها و جوامع حرفه ای و صنفی گرفته تا کانون 
ه��ای کتاب خوانی و غیره، به افراد این امکان را می 
ده��د تا از منافع خود دفاع کرده و مطالبات خویش 
را از  حکومته��ا بی��ان دارند و یا حق��وق خود را در 
برابر تعرضات حاکمان و سوءاس��تفاده آنها از قدرت، 

محفوظ بدارند. 

از دیدگاه درونی، انجمن ها و ش��بکه های مدنی 
کم و بیش رسمی، نه تنها عادت همکاری  و بیداری 
ذهن��ی در عرصه و موضوعات عموم��ی را در اعضاء 
خ��ود القاء می کنند، بلکه مهارت و ورزیدگی عملی 
الزم برای سهیم شدن و مشارکت در حیات عمومی 
را رفت��ه رفته به آنها و در عادت های رفتاری، تزریق 

می کنند.

پوتنام نقش نهادهای مردمی را در س��الم سازی 
جامعه و پرهیز از افراط و تفریط بس��یار پر رنگ می 

بیند او می گوید:
از نقط��ه نظ��ر پیش��گیری ام��راض اجتماعی ، 
پیوندهای��ی ک��ه در چنی��ن انجم��ن هایی ش��کل 
می گیرن��د، مانع این می ش��وند که اف��راد منزوی 

و افسارگس��یخته ش��کار دس��تجات افراطی شوند. 
مطالعات��ی  که در زمینه روانشناس��ی سیاس��ی - و 
سیاس��ت در جوام��ع انب��وه،  در طول چهل س��ال 
گذش��ته صورت گرفته است، اش��اره به این واقعیت 
دارد ک��ه اولین و بهترین حامیان گروه های افراطی 
را میبایس��ت در میان صفوف آنهایی جس��تجو کرد 
که رابطه خود را با اجتماع،  شغل و انجمن ها قطع 

کرده اند.

در بیان��ی مثبت ت��ر و ایجابی ت��ر، انجمن های 
داوطلبان��ه محافلی هس��تند ب��رای تدریس و تعلیم 
مه��ارت ه��ای اجتماع��ی و مدن��ی و یا ب��ه عبارت 
ساده تر، "مدارس��ی برای مردم ساالری". در چنین 
مدارس��ی اس��ت که اعضاء انجمن های ف��وق، اداره 
کردن نشس��تها و جلس��ات عمومی، س��خن گفتن 
در براب��ر مردم، نامه نگاری، س��ازمان دهی طرح ها 
و مجادله بر سر موضوعات عمومی را فرا می گیرند.

طای��ن انجمن ها ع��ادت های مردم س��االرانه را به 
اعضاء خود تلقین می کنند، به عنوان محافلی برای 
مش��ورت  و رایزنی بر س��ر موضوعاتی که از دیدگاه 
عمومی و اجتماعی حائز اهمیت حیاتی هستند نیز، 

در خدمت آنها می باشند.

ش��رکت م��ردم در نهادهای مردمی در بیش��تر 
کش��ورهای  پیش��رفته یک امتیاز به شمار می رود 
و در پرسش��نامه های ش��غلی، افزایش پایه شغلی و 
حت��ی پذیرش دانش��جویان برای رش��ته های باالتر 
از کارشناس��ی بس��یار تأثیر گذار اس��ت. کسانی که 
از س��ابقه کمت��ری در ش��رکت در نهادهای مردمی 
برخوردارن��د از ش��انس کمت��ری، ب��رای گزینش، 
برخوردار هستند زیرا شرکت در نهادهای مردمی به 
عنوان شاخص مهمی در مسئولیت پذیری اجتماعی 
به ش��مار می رود و کسانی که در این نهادها شرکت 

نمی کنند در محیط کار و تحصیل نیز از احس��اس 
مسئولیت کمتری برخوردارند.

پیش��نهاد تش��کیل انجمن های هم اندیشی در 
ایران می تواند توس��ط ش��هرداری ها پیگیری شود. 
چ��را که نهاد عمومی به حس��اب می آیند و بیش از 
دیگر س��ازمان های حکومتی به پیوند با شهروندان 

نیاز دارند و از آن سود می برند.

ش��هرداری ها می توانن��د این انجم��ن ها را به 
رسمیت بشناس��د و جایی را برای نشست های این 

انجمن ها در اختیارشان بگذارد.
موضوع های بس��یاری می تواند در انجمن های 
هم اندیش��ی مورد گفتگو قرار گیرد.از موضوع های 
محل��ی مانند، پاکیزگی ش��هر، س��رگرمی و ورزش 
جوانان، ترافیک، نگهداری محیط زیس��ت، بازیافت 
زباله و.... تا موضوع ه��ای کلی تر مانند ارائه راهکار 
برای حل مش��کالت بی خانمان ه��ا، کودکان کار و 
زنان سرپرست خانوار، کاهش جرم در جامعه و غیره 
که همگی با گرایش اجتماعی انتخاب می شوند، می 
توانند به عنوان موضوع کار انجمن های هم اندیشی 
قرار گیرند.  ش��ورای شهر به عنوان یک نهاد مردمی 
م��ی تواند در تصویب ای��ن موضوع ها و پیوند با این 

انجمن های هم اندیشی به گونه مؤثری وارد شود.

انجمن ه��ای هم اندیش��ی که با هزینه بس��یار 
اندکی تشکیل می شوند به سرعت سرمایه اجتماعی 
بزرگی را ایجاد می کنند که در پیشرفت امور نقش 
به س��زایی خواهد داش��ت. به ویژه در این دوره که 
تعداد دانش��جویان و تحصیل کرده های دانشگاهی 
بس��یار افزایش یافته و دانش��گاه های بس��یاری در 
گوش��ه و کنار کشور ساخته شده است، انجمن های 
هم اندیش��ی می توانند جایی برای انتقال دانش به 

توده مردم در جامعه باشند.

1-Lyda Judson Hanifan (February 12, 1879—December 11, 1932; better known as L. J. Hanifan)
2-Robert David Putnam ( born January 9, 1941, in Rochester, New York) 
مردم ساالری گزیده ای از" بولینگ بازی تنهایی: فروپاشی و نوزایش همزیستی آمریکایی
http://tavaana.org/sites/default/files/Democracy%20%28Robert%20Putnam%29_0.pdf
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شورا

در نشس��ت م��اه اکتب��ر اعضای ش��ورا، هیات 
تحریره برآن ش��د ت��ا با ارائه فرم نظر س��نجی به 
اعض��ا،  بتواند ی��ک گ��زارش بازخ��ورد در مورد  
مطالب بخشهای مختلف نشریه داشته باشد و نظر 
خوانندگان نش��ریه را درباره کیفیت کلی مطالب 
آن از جمله کیفیت  چاپ و طراحی داش��ته باشد. 
بدیهی اس��ت با ارائه این نظر س��نجی ها و تحلیل 
نتایج آن، هیات تحریره شورا می تواند نقاط قوت 
و ضعف خود را ش��ناخته و در جهت ارتقا مطالب 
و کیفیت کلی نش��ریه تالش نماید. در این بخش 
به اختصار اهم نظرات مطرح ش��ده توسط اعضای 

شورا، را مورد بررسی قرار می دهیم.

• در م��ورد اینکه آیا نش��ریه به دس��ت تمامی 
اعضای آن می رس��د یا نقصی در ارس��ال نش��ریه 
ب��ه خوانن��دگان وجود دارد یا خی��ر،  7۴ درصد از 
پاسخ دهندگان، نشریه را به طور مستقیم دریافت 
میکنند و در حدود ۲6% از پاسخ دهندگان نشریه را 
دریافت نمیکنند. نیمی از این ۲6% که اعالم نموده 
اند، نشریه را دریافت نمی کنند، عضو شورا نبودند و 
احتماال مابقی کسانی که دریافت نمی کنند به طور 

غیر مستقیم ماهنامه را مطالعه می کنند.

• بر طبق این نظر سنجی، نیمی از خوانندگان، 

بیشتر محتویات ماهنامه را مطالعه می کنند. ۲0 
در ص��د از خوانن��دگان تمامی مطالب نش��ریه را 
مطالع��ه می کنند. حدود ۳0 درصد از خوانندگان 

کمی از مطالب را می خوانند.

• از نقط��ه نظ��ر جذابیت موضوع��ی، مطالب 
اقتصادی باالتری��ن رتبه را به خود اختصاص داده 
است. موضوعات مربوط به فن آوری و مصاحبه ها 
با اشخاص برگزیده شده،  به ترتیب رتبه های دوم 
و سوم را کسب کرده اند. مطالب خبری مربوط به 
ش��ورا و موضوعات اجتماعی ب��ه ترتیب رتبه های 

چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده اند.

• اکثری��ت خوانن��دگان  امتیاز کل��ی کیفیت 
مطالب و محتوای ماهنامه را "خوب" برشمرده اند 
. همچنین 1۵ درصد از خوانندگان کیفیت مطالب 
و محتوای ماهنامه را در سطح "ممتاز"  دانسته اند. 

• اکثریت خوانن��دگان رتبه باالیی به  کیفیت 
چاپ ماهنامه داده اند.  ۳۵ درصد کیفیت طراحی 
و چاپ ماهنامه  را قابل قبول و "خوب" می دانند 

و ۵ درصد آن را ضعیف دانسته اند.

• در مورد نشریه الکترونیکی شورای بازرگانی 

ایرانیان، نتایج متفاوت تری بدست آمده است. برای 
مثال درصد کس��انی که اصال نشریه را نمیخوانند، 
به ۲۵ درص��د افزایش یافته اس��ت. این در حالی 
است که همه پاسخ دهندگان اذعان داشته اند که 
حداقل قسمتهایی از ماهنامه را مطالعه می کنند.  
۴۵ درصد از پاسخ دهندگان بیشتر مطالب نشریه 

الکترونیکی را نیز مطالعه می کنند.

• ۲۵ درصد از خوانن��دگان امتیاز "ممتاز"  به 
نش��ریه الکترونیکی داده اند و نیمی از خوانندگان 
در کل نش��ریه الکترونیکی را قابل قبول و "خوب"  
م��ی دانند.  یک چه��ارم  از خوانن��دگان مطالب 

نشریه الکترونیکی را ضعیف رتبه داده اند. 

• در قس��مت دیگ��ر نظ��رات و پیش��نهادات 
تش��ریحی به موارد زیر تاکید ش��ده اس��ت. برای 
نمونه دعوت از  افراد صاحب نظر و صاحب ذوق به 
همکاری در تهیه مطالب ماهنامه، افزایش حجم و 
تنوع مطالب، افزایش دقت در متن فارس��ی و عدم 
استفاده از ترجمه تحت الفظی، استفاده از عبارات 
مهم و کلیدی در حاشیه متن اصلی، افزودن پیش 
بینی های استراتژیک و دورنمایی اقتصادی و درج 
مطالب��ی که تجار ایرانی مقی��م امارات از عضویت 
در شورای بازرگانی ایرانیان احساس خطر نکنند.

گزارش تحلیلی نظر سنجی اعضای شورای 
بازرگانی ایرانیان در مورد ماهنامه داخلی و 
نشریه الکترونیکی شورای بازرگانی ایرانیان  

گزارش: یگانه اقبال نیا مسوول دبیرخانه شورا /  طراحی پرسشنامه: علیرضا عباسی
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وص��ول بدهی ن��ه تنه��ا در امارات 3
بلکه در سرتاسر دنیا یکی از موضوعات 
مهم دعوی می باش��د. بعلت گس��ترش 
حمای��ت از مصرف کنن��دگان و وجود 
افراد بیش  اعتباری متنوع،  تس��هیالت 
از دارای��ی واقعی خود هزینه می کنند. 
در گذشته بعلت اس��تفاده از وجه نقد 
اف��راد از دارایی خویش  در معام��الت 
مطلع بودند و متعاقبا می دانستند چه 
می��زان م��ی توانند هزینه کنن��د اما با 
وجود کارته��ای اعتباری قضیه پیچیده 
ش��ده و اف��راد بیش از ح��د هزینه می 
دیگر  اعتباری  کارته��ای  منهای  کنند. 
تس��هیالت بانکی مانند وامها هم نقش 
مهم��ی را در افزایش بدهی ها ایفا می 
کنن��د. پرداخت بدهی ها به تعویق می 
افت��د ام��ا هنگامی که موع��د پرداخت 
فرا می رس��د معل��وم می ش��ود که با 
احتس��اب درصد س��ود بایس��تی بیش 
از ای��ن خرج ک��ردن را متوق��ف کنند 
و اگ��ر پولی برای بازپرداخت نداش��ته 
باش��ند، بدهی ب��ه علت تاخی��ر با نرخ 
س��ود حاصل از آن روی هم انباش��ته 
می ش��ود و بده��کار هیچ��گاه قادر به 
بازپرداخ��ت بدهی نخواهد بود بنابراین 
شخص ش��روع به طفره رفتن یا پنهان 

ش��دن از طلب کار می کند.

مانن��د ای��ن گون��ه پرون��ده ها کم 
نیس��تند و مک��ررا اتف��اق م��ی افتند. 
تنها اف��رادی ک��ه در دادگاه برنده اند 
ک��ه بتوانن��د بدهی خود را ب��ه طلبکار 
پرداخ��ت نمایند. حقی ک��ه طلبکار در 
ای��ن م��ورد دارد جزو حقوق ش��خصی 
ارتباط  باشد. حقوق شخصی نوعی  می 
قانونی میان طلبکار و بدهکار می باشد 
ک��ه در آن تا زمانی که دین بدهکار ادا 
ش��ود و یا اینکه طلب��کار دین خود را 
ببخش��د دینی به گ��ردن طلبکار دارد 
و طلب��کار طب��ق مفاد ای��ن قانون می 
توان��د به دادگاه رج��وع کند و دادگاه 
بر اساس مدارک و  گزارش کارشناس 
) که بعد از تعیین کارش��ناس و انجام 
تحقیقات الزم و گزارش وی بر اس��اس 
حقای��ق پرونده حاصل می ش��ود( رأی 
خود را صادر م��ی کند که البته ممکن 
اس��ت در صورت رضایت بخش نبودن، 
پرون��ده ب��ه دادگاه عال��ی رتب��ه تری 

رج��وع ی��ا   ب��د.

ام��ا ب��ا افزای��ش پرونده ه��ای عدم 
پرداخت بدهی توسط بدهکاران این روش 
نمی تواند همیش��ه روش مناسبی باشد ، 
همچنین ممکن اس��ت بده��کار تقاضای 

مهلت بیش��تر کند که در این صورت بازه 
زمان باز پس دهی وی بیشتر می شود و 
نمی ت��وان حکمی را اجرا کرد. در این 
دس��ت از پرونده ها دیگر طلبکار نمی 
تواند ب��ه دادگاه رجوع کن��د اما هنوز 
ممکن اس��ت بده��کار بده��ی خود را 
وصول کند. از این رو ش��رکتها و بانکها 
افراد حرفه ای را در زمینه جمع آوری 
بدهی اجیر م��ی کنند تا بتوانند بدهی 
خود را از بدهکارها بگیرند. موسس��ات 
زیادی در زمینه جمع آوری بدهی راه 
اندازی ش��ده اند. منهای این موسسات 
حتی قانون هم کارگزارانی را در زمینه 
وصول بدهی های مراجعه کنندگان به 
کار گرفته اس��ت. وصول بدهی معموال 
با اطالع رس��انی ف��رد بدهکار از میزان 
بدهی که دارد آغاز میگردد و تا زمانی 
بپ��ردازد،  را  که ش��خص بدهی خ��ود 
مراجع��ه و تماس تلفن��ی به وی ادامه 

م��ی   ی��ا  ب��د.

از آنج��ا ک��ه جمعیت عم��ده امارات 
تش��کیل  مهاج��ران  از  عرب��ی  متح��ده 
ش��ده اس��ت، اغلب بدهکاران به کش��ور 
خ��ود می گریزن��د و در آنجا از دس��ت 
طلب��کاران پنهان می ش��وند. از این رو 
بانکها و ش��رکتها وصول کنندگان بدهی 
بی��ن المللی را به کار گرفته اند تا امورات 
مربوط ب��ه طلبکاران را پیگی��ری کنند. 
پرون��ده های بس��یاری بوده ان��د که در 
آنان بدهکاران به کشورش��ان بازمیگردند 
و همچنان مس��ئولیت بدهی های معوق 
خ��ود را در ام��ارات عهده دار ش��ده اند. 
بس��یاری بایستی خانه، ماش��ین یا دیگر 
داراییهایشان را در کشورشان بفروشند تا 

بدهی خود را تسویه کنند.

م��وارد مختلف��ی بوده اند ک��ه در آن 
فرد وصول کنن��ده بدهی، فرد بدهکار را 
با تم��اس های وقت و ب��ی وقت خود به 

ستوه آورده است.

ب��ه همین عل��ت بهتر اس��ت که فرد 
وص��ول کننده بده��ی برای دسترس��ی 
ب��ه بدهکار و وصول بدهیش از یک س��ری 
خط مش��ی ها پیروی کن��د. بعضی از این 

راهکارها در ادامه بیان شده اند:

1. فرد وصول کننده بدهی بایس��تی 
قب��ل از ارتباط با بده��کار، از هویت وی 
مطمئن ش��ود، همچنین طلبکار اصلی را 
بشناس��د و از صحت ش��ماره تماس های 

بدهکار مطمئن گردد.

حقوقی

نحوه وصول بدهی

نوشین رحمانی نژاد، عضو شورا و هیات تحریریه



www.ibc.aeibc@emirates.net.ae17

13
92

ن 
آبا

م، 
نج

ه پ
مار

 ش
م،

ده
نز

 پا
ال

س
15

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
5  

     
No

ve
m

be
r   

    2
01

3 ۲. در تماس اولیه بایس��تی یک بازه زمانی توس��ط شخص بدهکار برای 
تس��ویه حس��اب تعیین گردد و وصول کننده بدهی نبای��د قبل از اتمام این 
ب��ازه زمانی مکررا ب��ه بدهکار تماس بگیرد. یک ی��ا دو تماس برای یادآوری 

کفایت می کند.

۳. اگر فرد بدهکار در مورد داش��تن این بدهی شک دارد بایتسی قبل از 
هرکاری این شک برطرف گردد.

۴. مبلغ درخواستی از بدهکار بایستی درست و قانونی باشد.

۵. برای تماس به بدهکار بایس��تی ساعاتی از روز انتخاب شوند که در آن 
موجبات دردس��ر برای فرد فراهم نگردد. پیگیری ها در زمانهای آخر شب یا 

صبح خیلی زود نبایستی رخ دهند.

6. همچنین تماس به صورت مداوم یا مش��غول کردن تلفن فرد بیش از 
اندازه نبایستی اتفاق بیفتد.

7. برای دیدار با فرد بدهکار بایس��تی از قبل به وی اطالع داده شود. 
دیداره��ای بدون هماهنگی قبلی تنها باس��تی زمانی رخ دهد که در آن 
بده��کار بیش از دو بار از قرار گذاش��تن به نح��وی طفره رود یا اجتناب 

کن��د  .

8. پیگیریهایی که در آن ممکن اس��ت منجر به سرافکندگی فرد بدهکار 
در جامعه شود نباید رخ دهند.

9. پیگیریهای که باعث به تجاوز به حریم ش��خصی فرد بدهکار می شود 
ممنوع است.

10. پیگی��ری چه با تم��اس تلفنی، ایمیل و یا دیدار در محل کار بدهکار 
نباید رخ دهد.

11. اطالعات مربوط به فرد بدهکار نبایستی به هیچ شخص سومی داده 
ش��ود زیرا باعث می ش��ود آبروی وی ریخته ش��ود و یا به حریم شخصیش 

تجاوز گردد.

1۲. بایستی از تماسها و دیدارهای تهدیدآمیز اجتناب کرد.

1۳. در صورتی که بدهکار با پرداخت بدهیش موافقت کند و درخواس��ت 
توقف تماس ها را داشته باشد، در خواست وی بایستی اجرا شود.

1۴. در هن��گام تماس با فرد بدهکار نبایس��تی از لح��ن توهین آمیز و یا 
همراه با بی احترامی استفده گردد.

برای وصول کننده بدهی، اس��تفاده از نکات باال می تواند مفید باشد. این 
را به خاطر داش��ته باش��ید که فرد بدهکار یک مجرم واقعی نیست و نباید با 

وی مانند یک مجرم رفتار کرد.

خواهشمند است چنانچه سوالی در همین رابطه مورد نظر شما می باشد 
با آدرس زیر تماس حاصل فرمایید:

Ask@panickerpartners.net

منافع مدني: منافع مستمري که عنوان حقوقي دارد نه صورت مادي 
مانند بهره اي که مستاجر از خانه مورد اجاره مي برد.

منافع موهوم: منافعي که ش��رکت بازر گاني ب��دون رعایت قانون )از 
قبیل اندوختن س��رمایه احتیاطي و استهالکات( بر خالف واقع )مانند 
ابنکه قیمت مال التجاره را زیادتر از واقع معرفي کند( نش��ان دهد در 
غیر این صورت منافع واقعي مي ش��ود. غالبا در ش��رکت سهامي بکار 

مي رود.

ارتفاق بین المللي: محدودیت اس��ت که یک دولت در حق حکمراني 
خ��ود بنفع دولت دیگر )از لحاظ فعل ی��ا ترک ( تحمل مي کند مانند 
دادن ح��ق عبور س��پاه از خاک خ��ود بدولت دیگر و کا پیتوالس��یون 
)ارتفاق مثبت ( و نس��اختن قالع و اس��تحکامات در پ��ا ره اي از نقاط 

کشور.

ت�رك انف�اق: )جزا( ن��دادن  نفقه واج��ب النفقه در صورت داش��تن 
اس��تطاعت. در مورد زوجه اکر استطاعت نداشته و طالق ندهد و نفقه 

هم ندهد جرم محقق است.

حق عیني اصلي:  )مدني ( حقي اس��ت که نسبت به ان صاحب حق 
را بستانکار نمیتوان دانست مانند حق عیني مالک خانه بر خانه و حق 

عیني صاحب حق ارتفاق.

ش�بهه جرم: عملي اس��ت از تخط��ي که فا ع��ل ان را ضامن ان مي 
گرداند.

ش�بهه معاوضات:  در مقابل عقود معاوضي اس��تعمال ش��ده است و 
مقصود از انها قرارداد ها و عقود غیر مالي اس��ت که براي طرفین الزام 

اور و التزام بوجود اورد مانند نکاح و خلع.

ضم�ان ید: تصرف در مال غیر بدون مجوز قانوني )عمدا یا بغیر عمد( 
موجب مس��ئولیت متصرف اس��ت و این مس��ئولیت را ضمان ید نامند 
خواه باس��تناد عقد فاسد در مال غیر تصرف کند خواه بدون استناد به 

ان مانند مورد غصب.

قاعده تس�لیط: هرکس بر مال خود مسلط است بنحوي که حق هر 
گون��ه تصرف و انتفاع در ان را دارد مکر در مواردي که قانون اس��تثناء 

کرده است.

قسم استظهاري: قسمي که مدعي در دعوي بر میت یاد کند.

سلم: بیعي که ثمن ان حال و مبیع ان موجل باشد در اصطالح عامیانه 
پیش خرید و پیش فروش گفته مي شود.

آشنایی با اصطالحات حقوقی

Ref: Panicker Partners "Advocates & Legal Consultants"    
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رییس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی ، صنایع 3
و معادن و کشاورزی ایران خواستار تبدیل ایران به 
بازار انرژی کش��ورهای منطقه ش��د. روابط عمومی 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان 
روز چهارشنبه به نقل از عل شمس اردکانی افزود: 
ایران جزو معدود کش��ورهایی اس��ت که دارای 11 
همسایه است و می تواند از این موقعیت جغرافیایی 
ب��رای خرید و فروش انرژی اس��تفاده کند و هزینه 
انتقال آن را دریافت کند.وی فروش برق در ش��ش 
ماه س��ال جاری به ترکمنستان را برابر یک میلیارد 
دالر و ب��ه عراق براب��ر ۵00 میلیون دالر اعالم کرد 
و گف��ت: فروش برق ب��ه عراق برابر ص��ادرات یک 
س��اله فرش دستباف ایرانی با س��ابقه چندین هزار 
ساله اس��ت.وی تصریح کرد: نگاه به نفت نباید نگاه 
درآمدی باش��د بلکه باید نگاه س��رمایه ای باشد تا 
کش��ور از محل سود سرمایه گذاری ناشی از درآمد 
نفت اداره ش��ود نه اینکه با پ��ول نفت هزینه های 

جاری کشور پرداخت شود.

رییس کمیس��یون انرژی ات��اق بازرگانی ایران، 
نفت و گاز را ثروت ملی دانست و گفت: ثروت ملی 

را نباید خرج کرد بلکه باید ثروت را به ثروت تبدیل 
کرد.به گفته وی بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی 
با اس��تفاده از ثروت نفت توانس��ته ان��د ثروت های 
دیگ��ری ایجاد کنند ولی در ایران نگاه به نفت نگاه 

درآمدزایی صرف بوده است.

شمس اردکانی با اشاره به ۴/۵ میلیون دانشجو 
در کش��ور و فارغ التحصیلی ساالنه یک میلیون نفر 
از آن ها گفت: الزم است ساالنه حداقل یک میلیون 
شغل در کشور ایجاد شود تا نرخ بیکاری ثابت بماند 
و با اس��تفاده از درآمدهای نفتی می توان در بخش 
پاالیشگاه و پتروشیمی اقداماتی برای اشتغال زایی 
انجام داد.وی افزود: روزانه پنج میلیون بش��که نفت 
مع��ادل ۲00 میلیون لیتر ف��رآورده های نفتی در 

کش��ور مصرف می ش��ود که در کنار مصرف روزانه 
گاز از نظر قیمت روزانه ۵00 میلیون دالر است که 
هیچ انباشت س��رمایه ای از این منابع حاصل نمی 
ش��ود.رییس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی ایران 
اظهار کرد: ایران س��االنه ۲۲۵ میلیارد دالر سرمایه 
گذاری برای اش��تغال نیاز دارد و باید این سرمایه از 
منابع داخلی و خارجی تامین شود.شمس اردکانی 
تاکید کرد: اگر اشتغال زایی در کشور روند صعودی 
نداش��ته با چالش های ج��دی اجتماعی روبرو می 
ش��ویم و تولید انرژی می تواند بخش عمده معضل 
اش��تغال کش��ور را حل کند.وی تصریح کرد: توزیع 
مناب��ع در بین م��ردم منجر به توزیع فقر می ش��ود 
و هیچ راهی جز اش��تغال زایی مفید نداریم.ش��مس 
اردکانی اختصاص عوارض به سوخت را یکی از منابع 
درآمدی ش��هرداری برای رونق سیستم حمل و نقل 
عمومی بویژه مترو برشمرد و گفت: در استانبول ۳0 
درصد قیمت س��وخت در اختیار شهرداری این شهر 

قرار می گیرد.

ریس کمیس��یون انرژی اتاق ایران به توانمندی 
واحده��ای تولیدی داخل کش��ور در س��اخت 90 

درصد تجهیزات پاالیشگاهی اشاره کرد و گفت:این 
در حالیست که در چهار دهه گذشته این توانمندی 
وجود نداشته است.وی هزینه ساخت یک پاالیشگاه 
معادل چه��ار میلیارد دالر برش��مرد و گفت: بیش 
از س��ه میلیارد دالر کار و پروژه برای س��اخت یک 
پاالیش��گاه در کشور ایجاد می ش��ود و باید از نفت 
خام مواد با ارزش افزوده تولید شود نه اینکه آنرا به 
صورت خام ص��ادر کنیم.وی تاکید کرد: اگر قیمت 
س��وخت در ه��ر منطقه به ص��ورت منطقی قیمت 
گذاری می ش��د ش��اهد قاچاق س��وخت در مرزها 
نبودیم.عضو هیات مدیره منطقه آزاد قشم، نفت را 
نعمت خدادادی برای همه نسل ها دانست و گفت: 
نباید نس��ل فعلی تمام این ثروت را مورد اس��تفاده 

قرار دهد .

ایران می تواند به عنوان 
بازار انرژی منطقه 
شناخته شود

شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایرن 

مصاحبه اقتصادی

نقل از بولتن خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
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با پیش��رفت دانش عصب شناسی و آشنایی دانش��مندان با روش کارکرد 
مغز، پژوهش��گران علوم ریاضی و کامپیوتر در ص��دد برآمدند که کارکرد مغز 
را با ریاضیات تقریب بزنند و به این منظور به ش��بیه س��ازی سلولهای عصبی 
و کارک��رد مغ��ز پرداختند. امروزه گرچه عملکرد دقی��ق مغز و نحوه کنترل و 
هدایت اندامهای مختلف بدن هنوز کش��ف نشده است، اما مکانیسم فراگیری 
و آموزش مغز، اس��اس روش های محاس��باتی نوینی را برای هوش مصنوعی 
و یادگیری ماش��ین تشکیل داده اس��ت که برای پیش بینی و تقریب پاسخ و 

خروجی سامانه های پیچیده  به کار می روند.

 ایده ی اصلی این محاسبات استفاده از شیوه کارکرد سیستم زیستی برای 
پردازش داده ها به منظور یادگیری و خلق دانش می باش��د و در بازه وسیعی 
از پردازش سیگنالهای مخابراتی و الکترونیکی، خرید و فروش سهام ، هواشناسی 
تا نجوم و فضا نوردی کار برد دارد.  عنصر کلیدی این ایده ایجاد ساختارهایی 
جدید برای پردازش اطالعات اس��ت و این سیس��تم از ش��مار زیادی عناصر 
پردازش��ی بهم پیوس��ته با نام نرون تشکیل ش��ده که برای حل یک مسأله با 
هم هماهنگ عمل میکنند و توسط سیناپس ها )ارتباطات الکترومغناطیسی( 
اطالع��ات را منتقل می کنند. یادگیری در این سیس��تم ها به صورت تطبیقی 
صورت میگیرد بطوریکه با اس��تفاده از نمون��ه های ورودی و خروجی موجود 

وزن س��یناپس ها به گون��ه ای تغییر میکند که در ص��ورت دادن ورودی های 
جدید، سیستم پاسخ درستی تولید کند.

س��اختار بافتهاي عصبي ش��بکه های زیس��تی از تعداد زیادي س��لول به 
نام نرون تش��کیل ش��ده اند که به صورت فیزیکی به ه��م متصل یا از لحاظ 
عملکردی به هم وابس��ته هس��تند. هر نرون میتواند به تعداد بسیار زیادی از 
نرونهای دیگر وصل باش��د. مغز انس��ان به عنوان بزرگترین سیستم پردازش 
اطالعاتی با س��اختار موازی از 100 تریلی��ون) 10 به توان 11 ( نرون های به 

هم مرتبط با تعداد کل  10 به توان 16 ارتباط تشکیل شده است. 

البته مغز انس��ان تکامل یافتهترین مغز در میان موجودات زنده اس��ت و 
گرچ��ه ب��ه لحاظ اندازه از مغز ی��ک فیل یا نهنگ کوچکتر به نظر می رس��د 
اما  مهمترین عامل هوش��مندي انسان تعداد راههاي ارتباط )اتصاالت ( بین 
ه��ر نورون مغز اس��ت  که به ح��دود 10 هزار اتصال میرس��د و این تعداد در 
دیگ��ر جانداران ب��ه مراتب کمتر اس��ت. در حالت کلی ای��ن مجموعه عظیم 
پردازش��گرهای موازی )نرون ها( بصورت هماهنگ عمل کرده و با ارس��ال و 
دریافت سیگنال از مغز و  به بخشهای مختلف بدن ، رفتار و واکنش جانداران 

را هدایت و کنترل می کنند. 

تکنولوژی

امیرحسین روشن ضمیر، عضو شورا و هیات تحریریه

شبکه های زیستی طبیعی و الگوی یادگیری مغز

شکل 1( شناسایی از روی مغز 
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3 مکانیس��م فراگیری و آموزش مغز اساساً بر تجربه و ایجاد ارتباط منطقی 
بین اطالعات ذخیره ش��ده قبلی و ایجاد یک ش��بکه عصبی اس��توار اس��ت. 
بطوریکه مغ��ز، اطالعات را بصورت الگوهای مختلف ذخیره و س��پس تجزیه 
و تحلیل میکند. ویژگی این ش��بکه ی مبتنی بر ذخیره الگو ، این اس��ت که 
ذهن انسان یک حافظه آدرس دهی شده براساس محتواست و به این ترتیب 
ذهن انسان  با دیدن یک تصویر ناقص با توجه به الگوهای ذخیره شده قبلی 

اغلب بالفاصل��ه  آنرا به 
خاطر میآورد یا با دیدن 
تصوی��ر ی��ک ش��خص 
س��ریعا ن��ام او را به یاد 
می آورد و یا با خواندن 
یک متن س��ریعا تمامی 
مطالب مربوط به آن به 
ذهن میآید. این فرآیند 
که تداعی ن��ام دارد در 
شکل 1( دیده می شود 
تشخیص  برای  بنابراین 
و ی��ادآوری یک تصویر، 
الگوی دقیق الزم نیست 
و مغز بسادگی و بسرعت 
می تواند الگوی مش��ابه 
تصویر س��مت چپ را با 
الگوهای ذخیره  از  یکی 
راست  س��مت  در  شده 
مقایس��ه نموده و آن را 

بازیابی نماید. 

 فرآیند ذخیره س��ازی اطالعات به صورت الگو و س��پس تجزیه و تحلیل 
آن الگو، اس��اس روش نوین محاس��باتی را تشکیل میدهند که بجای استفاده 
از روش��های برنامه نویسی سنتی از شبکه ی بزرگی از نرون ها که  به صورت 

موازی آرایش شده و  آموزش یافته اند بهره می جوید. 

مهمترین کاربرد ش��بکه های عصبی زیستی در پردازش اطالعات طبیعی 
دیده می شود که برای هدایت و کنترل حیات موجودات زنده بکار میرود. در 
ای��ن فرآیند هدایتی و کنترلی، حقای��ق و محدودیت های مختلفی باید بطور 
همزم��ان در واکنش ارادی، غیر ارادی و حل مس��أله در نظر گرفته ش��وند و  
این حقایق و محدودیت ها ممکن اس��ت ناقص یا مبهم نیز باشند اما سیستم 
ادراک انس��ان راه حل های مختلف را ارزیابی و همه محدودیت ها را بررسی 

می کند، آنگاه تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید.
در یک نگاه کلی ، بیشتر نرون ها از سه قسمت اساسی  شامل بدنه سلول، 
دندریت بعنوان ورودی و اکسون بعنوان خروجی تشکیل شده اند که بصورت 
یک واحد محاس��باتی عمل می کنند ب��ه اینصورت که ورودیها را از دندریتها 
دریافت کرده، عمل محاس��بات را داخل خود انجام داده و خروجیها را توسط 

اکسون به نرون های دیگر منتقل میکنند. 

محل تالقي یک اکس��ون از یک س��لول ب��ه دندریت هاي س��لولهاي دیگر 
س��یناپس نام دارد و در واقع ارتباط بین نرون ها توس��ط  سیناپس ها )ارتباط 
های الکترومغناطیس��ی( برقرار می شود و اطالعات توسط سیناپس منتقل می 
شود بطوریکه اگر بخواهیم یکی از ماهیچه های خود را حرکت بدهیم یک نرون 
، س��یگنالهای الکتریکی را از طرف مغز به ماهیچه مورد نظر می فرستد. نرون 
از این خاصیت مهم برخورداراس��ت که پس از تحریک اولیه دوباره به وضعیت 

سکون بر می گردد و آماده ی دریافت پتانسیلهای تحریک بعدی می شود. 

نیروي الکتریکي مورد نیاز مغز طي یک فرایند الکتروش��یمیایي از غذایي 
که مي خوریم تامین مي ش��ود پالس��هاي الکتریکي با اختالف پتانس��یل در 
محدوده 70– و ۴0+ میلیولت توس��ط حسگرهاي بدن )مانند چشم، پوست( 
و یا دیگر نورونهاي درون مغز، همواره به هر نورون ارس��ال میش��ود. بدنه هر 
نورون مانند یک انبار عمل کرده، از حدود 10000 اتصال سیناپس��ي، انرژي 
را دریافت میدارد و وقتي که انرژي ذخیره ش��ده اش به یک حد آس��تانهاي 
)پتانسیل کار(  مشخص 
رس��ید، آن را به صورت 
آکس��ون  ب��ر  پال��س 
تا  میفرس��تد،  خروجي 
به نورونهاي دیگر برسد. 
اینکه نورون گیرنده چه 
میزان ورودي الکتریکي، 
دریافت کند، به طول و 
آنها  بی��ن  اتصال  قط��ر 
بستگي دارد )که با یک 
ضریب وزني تقریب زده 
میش��ود( و در حقیقت 
همی��ن متغیرها حافظه 
ما را تش��کیل میدهند. 
زمانیکه سیگنال عصبي 
از اکس��ون ب��ه نرون ها 
میرس��د، باعث تحریک 
وقتي  آن ه��ا مي ش��ود. 
ک��ه ورودي به مغز وارد 
میش��ود؛ مثال ما چیزي 
را میبینی��م، پالس��هاي 
دیجیتالي تصاویر از چش��م توس��ط حس��گرهاي میلهاي و مخروطي )که در 
متمرکزترین نقطه، تفکیک پذیري حدود 10 مگاپیکس��ل دارند( به مغز وارد 
میش��ود، موجب تحریک س��لولهاي دیگر شده، پالس��هایي را در مغز منتشر 
میکن��د. در نتیج��ه و در مجموع، م��ا درکي از آن تصویر پی��دا میکنیم یا در 
صورت لزوم، خروجیها به س��وي اعصاب اندامها، ب��راي ایجاد واکنش یا ایراد 
سخن و مانند آن، فرستاده میشود. یا هنگامیکه جسمی به ما نزدیک می شود 
چش��م ما سیگنال الکتریکی را به مغز می فرس��تد و با توجه به نوع سیگنال 
و اطالعات ذخیره ش��ده قبلی، مغز س��یگنالی  را که واکنش الزم را ، در برابر 
نزدیکی این جسم ایجاد می کند و به اندام مربوطه می فرستد و این واکنش 
میتواند بصورت عقب رفتن یا عوض کردن مس��یر باشد. بعضی از ساختارهای 
عصبی در هنگام تولد ایجاد می شوند، قسمت های دیگر در خالل یادگیری به 

وجود می آیند و یا از بین می روند.

توانایی یادگیری مهمترین ویژگی ش��بکه های عصبی زیس��تی می باشد. 
به این ترتیب که تمام س��یگنالها و احساس��اتی که به مغز منتقل می شود در 
آن پردازش شده بصورت الگوی یادگیری ذخیره شده و براین اساس مغز می 
تواند به تدریج با بر قراری ارتباط منطقی بین داده های ذخیره ش��ده الگوی 
یادگیری را کامل نماید.  بعنوان مثال نوزاد برای اولین بار صدای مادر خود را 
می ش��نود این صدا در مغز او پردازش ش��ده و بعد از مدت کوتاهی مغز نوزاد 
صدای مادر را بصورت خودکار از سایر صداها تشخیص می دهد. همین روند 
برای تصویر و حس المس��ه نیز روی می دهد بعنوان مثال هنگامیکه کودکی 
برای اولین بار جس��م داغ را لمس می کند با احس��اس س��وزش در سلولهای 
عصبی ، س��لولها یاد  میگیرند که در برابر جسم داغ واکنش نشان دهند و در 
واقع با این الگوریتم ، سیس��تم می آموزد که خطای خود  را اصالح کند. در 
یک بررس��ی اولیه به نظر میر سد برای اینکه مغز بتواند تمام این سیگنالها را 

شکل 2( نمای یک سلول عصبی 
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پردازش کرده و واکنش��های الزم را نش��ان دهد، باید هزاران و بلکه میلیونها 
برنامه ای حجیم و پیچیده ایی را بکار گیرد. اما در واقع مغز بجای نوش��تن 

و بکارگی��ری ای��ن حجم ب��زرگ از 
برنامه تنها از یک الگوریتم یادگیری 
استفاده می کند. برای روشن شدن 
ای��ن موضوع به ش��کل ۳( توجه می 
کنیم و فرض میکنیم قس��مت قرمز 
مشخص ش��ده بخش��ی از قشر مغز 
میباشد که در آن سیگنالهای صوتی 
و ش��نوایی پردازش می شود و به ما 
اجازه می دهد کلمات را بش��نویم و 
درک کنیم. متخصص��ان و جراحان 
مغ��ز و اعصاب ب��ه منظور بررس��ی 
عملکرد مغز آزمایش حیرت انگیزی 
انج��ام داده اند و در مغز یک حیوان 
ارتباط رگهای بین گوش و این قشر 

مغز را قطع کرده و س��پس ارتباط این قسمت را به چشمهای حیوان برقرار 
کرده اند و  در این ش��رایط متوجه ش��ده اند که مغز حیوان بتدریج از این 
قس��مت برای بینایی و پردازش تصویر اس��تفاده خواهد ک��رد. بعبارتی این 
قس��مت از مغز بطور خ��ودکار وارد فرآیند یادگیری و پ��ردازش تصویر می 
ش��ود و براساس این پردازش،  واکنش نشان داده و یا تصمیمات حرکتی را 

صادر میکند. 

دانش��مندان آزمایشات متعدد و متفاوتی با سایر قسمتهای مغز از جمله 
قش��ر مربوط به المس��ه انجام دادند و متوجه ش��دند که ه��ر بخش از مغز 
بع��د از مدت کوتاهی بطور خودکار وارد فرآیند یادگیری ش��ده و می تواند 
س��یگنالهای صوتی، تصویری و یا لمس��ی را بخوبی پردازش نماید. بنابراین 
پژوهشگران به این فرضیه رسیدند که احتماال یک الگوریتم یادگیری وجود 
دارد که برای شنیدن، دیدن و لمس کردن بکار می رود و بجای اجرا کردن 
برنامه های طوالنی و پیچیده برای پردازش سیگنالهای صوتی، تصویری و یا 

لمسی ، مغز از یک الگو برای پردازش و تحلیل انواع مختلف داده ها استفاده 
می کند. بر همین اس��اس پژوهش��های جالبی براس��اس این واقعیت انجام 
شده اس��ت که اگر هر حس گری 
توسط رابط و مبدل مناسب به مغز 
متصل ش��ود مغز می تواند با بکار 
بردن الگوریتم مناسب وارد فرآیند 
یادگیری شود و داده های دریافتی 
از ح��س گر را به خوب��ی تجزیه و 
تحلی��ل ک��رده و نتایج مناس��ب و 
منطقی را ب��رای کاربردهای عملی 

استخراج نماید. 

یک��ی از نمون��ه ه��ای حیرت 
انگی��زی ک��ه در ح��ال آزمای��ش 
میباش��د امکان دیدن با اس��تفاده 
از زب��ان و حس چش��ایی اس��ت. 
همانطور که در ش��کل ۴( دیده می شود یک دوربین سیاه و سفید با قدرت 
تفکیک کم روی س��ر یک فرد نابینا نصب می شود که سیگنالهای تصویری 
را دریافت کرده و توس��ط س��یم به مجموعه ایی از الکترودها که روی زبان 
شخص نصب ش��ده است منتقل می کند در این روش هر پیکسل به نقطه ی 
مشخصی روی زبان نگاشت می شود و  ولتاژ باال بعنوان نقاط تاریک و ولتاژ 
پایین بعنوان نقاط تاریک روی پیکسل ها تعریف می شوند.  سپس با اعمال 
یک الگوریتم مناس��ب و بهبود آن مغز فرد نابینا به تدریج تعلیم می بیند و 
میتوان��د تصویری مبهم از آنچه در برابر او قرار دارد را در مغز خود مجس��م 

کند.

مثال بعدی مربوط به طراحی های مختلف کمربند المس��ه ایی   اس��ت 
ک��ه درآن ب��ا ایجاد یک لرزه ی خفیفی در حد ۲۵0 هرتز مس��یر صحیح به 
کاربر نشان داده می ش��ود برخی از این کمربندها مجهز به دوربین هستند 
که بر روی بدن کاربر نصب ش��ده و جهت و مس��یر حرکت اش��یاء اطراف با 

شکل 4( دیدن بوسیله حس چشایی

شکل 3( الگوی یادگیری مغز 
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 شکل 5( نصب چشم سوم قورباغه 

ایجاد لرزه در کمربند به او نشان میدهند. 
انواع مختلف دیگری که امروزه کاربردهای 
نظامی پیدا کرده است دارای دستگاه جی 
پ��ی اس ، قطب نمای الکترونیکی و ارتفاع 
سنج  هم هستند و میتواند دستورات را از 
راه دور دریاف��ت کند و با لرزه گرهایی که 
داخل آن قرار گرفته جهت های جغرافیایی 
را با سرعت و دقت باال به سرباز نشان دهد. 

در یک آزمایش جالب دیگر دانشمندان 
با عمل جراحی چش��م س��ومی را بر روی 
قورباغ��ه ای��ی که ت��ازه متولد ش��د نصب 
کردند و با ایجاد ارتباط س��لولی و عصبی 
بین این چش��م جدید با  دو چشم دیگر و 
همینطور با مغز قورباغه در صدد بودند که 
به مغز قورباغه آموزش دهند که بخشی از 
عملکرد بینایی خود را با چشم سوم انجام 
دهد. پیش��رفت این آزمایش تا بدانجا بوده 
است که ارتباط بین چشم سوم و دو چشم 
دیگر قورباغه برقرار ش��ده است و بطوریکه 
چشم س��وم میتواند بخشی از سیگنالهای 
الکتروش��یمیایی را از یک چش��م و بخش 

دیگری را از چشم دوم دریافت کند. 
بهرحال شبکه های عصبی چه در بعد 
تحلیل و توس��عه س��اختاری و چه در بعد 
پیاده سازی س��خت افزاری از نظر کمی و 
کیفی در حال رش��د وپیشرفت  می باشد 
و فعالیتهای پژوهش��ی در زمینه های فنی 
و مهندسی  از قبیل سیستمهای کنترلی، 
پردازش سیگنال و شناسایی الگو گسترش 

شکل 6( کاربردهای شبکه های عصبی از نظر کمی و کیفی در حال رشد استروز به روز گسترش میابد.
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ش��اید به جرات بتوان گفت ک��ه امروزه، یکی از 
پرکاربرد تری��ن و به عبارت دیگ��ر، معروف ترین و 
ش��ناخته ش��ده ترین خدم��ت در فض��ای آنالین، 
فروش��گاه های اینترنتی هس��تند. این فروش��گاه ها 
مثل اجداد س��نتی خود که به فروش��گاه های آجر 
و سیمانی معروف هس��تند، به فروش محصوالت به 
مشتری های خود، در سطح خورده فروشی، مشغول 
هس��تند. تنها تفاوت مهم این هس��ت که خریداران 
فروشگاه های اینترنتی، بدون نیاز به ترک محل کار 
یا زندگ��ی و فقط از طریق یک ارتب��اط اینترنتی و 

دستگاه رایانه، قادر به خرید هستند.

بنا به دالیل متعدد که مهم ترین آن، بازگش��ت 
س��رمایه سریع تر و بیشتری نسبت به سایر کسب و 
کارها اس��ت، باعث ش��ده تا تمایل به راه اندازی این 
نوع فروشگاه های اینترنتی، روز به روز افزایش پیدا 

کند.

اگر ش��ما به فروش محصوالت خود در فروشگاه 
های فیزیکی بسنده کرده اید و نسبت به بهره گیری 
از ظرفی��ت های عظیم فضای مج��ازی کناره گیری 
نم��وده اید، بهتر اس��ت قدری تامل کنید. در س��ال 
۲010 میزان خورده فروش��ی آنالی��ن در آمریکا با 
رش��د 1۲.6 درصدی، به 176.۲ میلیارد دالر رسید. 
انتظ��ار می رود این رقم در س��ال ۲01۵ به ۲78.9 

میلیارد دالر برسد.

بنابراین، به کارگی��ری اینترنت و فضای مجازی 

ب��رای رونق کس��ب و کاره��ا، امری کام��اًل معقول، 
منطقی و بعضاً الزامی به نظر می رسد.

با این تفاصیل، آیا آماده هستید تمام یا بخشی 
از کس�ب و کار خود را به بازار وب وارد کنید و 
از قابلیت های متنوع وب برای پیشبرد اهداف 

تجاری خود استفاده نمایید؟

برای ش��رکت ه��ای کوچ��ک، راه ان��دازی یک 
فروشگاه مجازی اغلب کار دشوار و چالش برانگیزی 
به ش��مار می رود، چه این شرکت ها بودجه، زمان و 

پرسنل اندکی در اختیار دارند.

مدیران این شرکت ها بعضاً سواالتی در سر دارند 
که همان ها س��د راه فعالیت های اینترنتی آنها می 
ش��وند. در این نوشتار من سعی کرده ام با طرح 10 
پرس��ش و نیز ارائه پاسخ هایی شفاف به آن، قدری 

این فضا را روشن کنم.

1. چگونه کارم را آغاز کنم؟

اگر نمی خواهید کارش��ناس استخدام کنید و یا 
از پس هزینه آن بر نمی آیید، نگران نباشید. شرکت 
های بس��یاری هس��تند که با ارائ��ه برخی خدمات 

تخصصی در وب، می توانند به شما کمک کنند.

این شرکت ها می توانند زحمت اموری همچون 
میزبانی و نگهداری نام دامنه ش��رکت آنالین شما بر 

یک سرور را متقبل شوند. 

از جمل��ه ای��ن کمپان��ی ه��ا م��ی ت��وان ب��ه 
 Bigcommerce، Shopify، Goodsie،

Jumpseller و Volusion اشاره کرد.

طراحی وب سایت مورد نظر شما، آپلود کاتالوگ 
کااله��ا، تنظیم کارت خرید برای مش��تری، پرداخت 
ایمن و رسیدگی به سفارش ها از جمله خدماتی است 

که این شرکت ها به مشتریان خود ارائه می کنند.

هر چند این سرویس دهندگان، فروشگاه آنالین 
شما را بر سرورهای خود میزبانی می کنند ولی برای 
راه اندازی چنین سرویس های تجارت الکترونیکی، 
انجام بخش س��اده ای از مقدمات کار بر عهده خود 

شماست.

به عنوان مثال در Shopify ش��ما باید الگوهای 
مورد اس��تفاده در نمای کلی سایت، فونت ها، رنگ 
کلی س��ایت و ان��دازه تصاویر کاالها را مش��خص و 
اعالم کنید. کاربران Shopify همچنین می توانند 
لوگوه��ا، برندها و تصاویر پس زمین��ه خود را آپلود 
کنن��د. ولی ب��ه هر حال، فروش��گاه آنالین ش��ما با 
محدودیت های طراح��ی و ظاهر، همراه خواهد بود 
و احتمال اینکه فروش��گاه شما خیلی شبیه چندین 
فروشگاه آنالین دیگر به نظر برسد هم، زیاد هست.

پول��ی هم که به این ش��رکت ها م��ی دهید، به 

پاسخ به پرسش های 
اساسی در راه اندازی 
فروشگاه های آنالین

فن آوری اطالعات
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خ��ورد. بدیهی اس��ت که اگ��ر بودجه 
بیشتری برای س��اخت فروشگاه آنالین 
خ��ود اختص��اص دهی��د، حتم��ا یک 
فروش��گاه متمایز تر و کیفی تر، بدست 

خواهید آورد.

هزینه چنین خدماتی تا حد زیادی 
به تع��داد کاالهایی که می فروش��ید و 
نیز مقدار و نوع س��رویس هایی که در 
اختیار شما قرار می گیرد بستگی دارد 
و از 10 تا 700 دالر در ماه متغیر است.

2. چگونه می توانم س�ایت تجاری 
ام را به نحو احسن سفارشی کنم؟

اگر ش��رکت ش��ما در ح��ال حاضر 
دارای یک وب س��ایت اس��ت، س��ایت 
تج��اری ش��ما بای��د منعک��س کننده 
وضعیت و نمای کلی سایت اصلی باشد. 
اگر فاقد وب سایت تجاری هستید، پس 
زمینه و رنگی را انتخاب کنید که با نوع 
کس��ب و کار و لوگوی ش��ما همخوانی 

داشته باشد.

خوش��بختانه اغلب قال��ب هایی که 
فروش��ندگان این خدم��ات عرضه می 
کنند ب��ه صورت آم��اده ب��وده و برای 
سفارش��ی س��ازی آن، به دانستن ریزه 
کاری ه��ای HTML ی��ا CSS نی��از 

نیست.

3. از چ�ه نوع س�رویس پرداختی 
باید استفاده کنم؟

ب��رای ش��روع، یک��ی از گزینه های 
مناسب PayPal.com است. خدمات 
اولیه PayPal نیاز به ثبت نام ندارد و 
هزینه ماهانه ای نی��ز به کاربر تحمیل 
نمی کند. ضمناً ش��رکت ها و س��امانه 
ه��ای بس��یار فراوان��ی در جه��ان از 
PayPal اس��تفاده می کنند و همین 

امر می تواند اعتمادآفرین باشد.

 PayPal از  ک��ه  فروش��ندگانی 
اس��تفاده می کنن��د، ۲.9 درصد ارزش 
کل معامله به همراه ۳0 س��نت کارمزد 

را به این شرکت پرداخت می کنند.

Authorize.net ی��ک سیس��تم 
پرداخ��ت محب��وب دیگ��ر در اینترنت 
اس��ت. هزینه ثبت نام در این سرویس 
99 دالر است. ۲0 دالر هزینه استفاده 
ماهانه به هم��راه 10 درصد کارمزد هر 

تراکنش از مشتری دریافت می شود.

یکی از خدماتی که من به مش��تری 
ه��ای خ��ود پش��نهاد می کن��م هم از 
شرکت 2CheckOut است که دارای 
یک قابلیت بسیار منحصر به فرد هست 
و آن ه��م اینکه، درآمد ش��ما از فروش 
محص��والت و فعالیت فروش��گاه آنالین 
شما را، به حساب بانکی شما در کشور 

امارات، واریز می کند.

با این حال بس��یاری از مش��تری ها 
ترجی��ح می دهن��د خرید آنالی��ن را با 
کارت ه��ای اعتباری خودش��ان انجام 
دهند و از PayPal یا دیگر س��رویس 
های مش��ابه اس��تفاده نکنند. این، راه 
سوم است که البته بسیار پیچیده تر از 
روش های قبلی اس��ت و برای بسیاری 
دوره  در  مخصوص��ا  فروش��ندگان،  از 
شروع فعالیت، به سختی قابل دسترس 
اس��ت. به عن��وان مثال، اکث��ر خدمات 
ب��ه  فق��ط   Merchant Account
ش��رکت های��ی ک��ه در خ��اک آمریکا 
فعالیت داشته باشند تعلق می گیرد. در 
سایر کشورها که خدمات محلی توسط 
برخ��ی از بانک ها ارائه می ش��ود هم، 
معموال محدودیت ه��ای زیاد و هزینه 
های باالیی برای ای��ن خدمات مطالبه 
می شود که برای صاحبان این کسب و 
کارها، استفاده از خدمات شرکت های 
واسط مثل PayPal را منطقی تر می 

نماید.

4. چگون�ه خدمات پ�س از فروش 
بهتری به مشتری ارائه کنم؟

یکی از راه های پاسخگویی به نگرانی 
ها و دغدغه های مش��تریان، استفاده از 
فن��اوری س��ی آر ام )CRM مخف��ف 
 Customer Relationship
مدیریت  معنای  به   Management
ارتباط با مش��تری( اس��ت. بسیاری از 
ش��رکت های معظ��م اینترنتی چنین 

ابزاری را تولید و عرضه می کنند.

هزینه استفاده از CRM ها متفاوت 
ب��وده و معموالً بی��ن ۲۵ تا 7۵ دالر در 
ماه اس��ت. CRM تعام��الت گوناگون 
فروشنده با مشتری ها را در یک مکان 

واحد گردآوری و مدیریت می کند.

استفاده از سرویس گفتگوی آنالین 
)چت زنده( نیز پیش��نهاد دیگری است 
ول��ی به این ش��رط ک��ه ش��ما بتوانید 
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فن آوری اطالعات

در هف��ت روز هفته به طور ۲۴ س��اعته پاس��خگوی 
مشتری ها باشید.

روش سوم هم اس��تفاده از خدمات شرکت های 
مخابراتی مثال اس��تفاده از یک ش��ماره تلفن رایگان 
موس��وم ب��ه TOLL FREE وی��ژه بخش خدمات 

مشتری شرکت است.

ش��ما از هر روش��ی که اس��تفاده کنید، باید به 
ای��ن موضوع دقت کنید ک��ه در دنیای رقابتی امروز 
مخصوص��ا در فض��ای آنالین، ح��رف اول در جذب 
مخاطب و ایجاد وفاداری در مش��تری، ارائه خدمات 
پس از فروش بهتر هست. در این مورد، کم نگذارید.

5. هزین�ه جابجایی کاالها را چگونه محاس�به 
کنم؟

بهتر است هزینه حمل و نقل کاال را به پیمانکاری 
که این کار را به آن سپرده اید، واگذار کنید. این کار 
هم برای شما به صرفه است و هم برای مشتری، چه 
در این صورت هزینه جابجایی به گونه ای آس��ان تر 

و دقیق تر محاسبه می شود. 

البته ممکن اس��ت بخواهید هزین��ه جابجایی را 
برخی مش��تری های خاص )مثاًل کس��انی که بیش 
از مقدار مشخصی از ش��ما خرید می کنند( رایگان 

در نظر بگیرید.

ضمناً اگر رقبای شما هزینه ای بابت حمل و نقل 
کاالهای خود از مشتری دریافت نمی کنند، شما نیز 
همی��ن گونه عمل کنید )اگ��ر از توانایی مالی انجام 

این کار برخوردار هستید(.

ش��رکت های پیک درون ش��هری، انواع خدمات 
ارس��ال کاال و حت��ی دریافت پول از مش��تری را به 
فروش��گاه های آنالین ارائه می کنن��د که با قیمت 
مناس��ب، تمامی دردس��رهای این بخش از فعالیت 
های کس��ب و کار آنالین ش��ما را، بر عهده خواهند 

گرفت.

6. چگون�ه کااله�ای خ�ود را ب�ه بهترین وجه 
معرفی کنم؟

از آنجا که خریداران آنالین نمی توانند محصوالت 
شما را لمس کنند، ببویند و یا بچشند، لذا ارائه یک 

تصویر واضح و روشن از کاالها ضروری است.

برای تهیه چنین تصاویری نیاز نیس��ت که حتماً 
به همه فوت و فن های عکاسی وارد باشید.

برای تهیه عکس های باکیفیت حتی به استخدام 
یک عکاس حرفه ای هم نیاز نیس��ت، بلکه استفاده 
از یک دوربین 16 مگاپیکسل DSLR در کنار بهره 
گیری از نور مناس��ب، کفایت می کند. امروزه تولید 
ویدئو هم به راحتی عکاس��ی از محصوالت است. چه 
خوب است اگر بتوانید از محصوالت خود، بنا بر نیاز، 

ویدئو هم در فروشگاه آنالین خود درج نمایید.

در کنار تصاویر خوب، درج یک شرح مختصر - و 
در عی��ن حال گویا و ج��ذاب - از کاالها نیز الزامی 
اس��ت. س��عی کنید از صف��ات، جم��الت و عباراتی 
اس��تفاده کنید که در عین جذابیت، هدف متن را به 

خوبی به خواننده منتقل کند.

اش��اره به قیمت محصول، ابعاد و یا مساحت آن، 

تاریخ تولید و تاریخ انقضا و مواردی از این دست نیز 
ممکن است بعضاً ضروری باشد.

7. آیا به مشتری ها اجازه اظهار نظر بدهم؟

اگر مشتری ها اجازه داشته باشند که با گذاشتن 
نظر )Comment(، درباره محصوالت ش��ما اظهار 
نظر کنند و یا در گفتگوهای گروهی مشارکت جویند، 
فضای بهتری در کس��ب و کار ش��ما شکل می گیرد. 

اعتمادسازی، یکی از ثمرات این آزاداندیشی است.

نظرات مثبت و به اش��تراک گذاری های صورت 
گرفت��ه در ش��بکه های اجتماع��ی )مانند Like در 
فی��س بوک و Pin در پینترس��ت( می تواند فروش 

بیشتری به دنبال داشته باشد.

البت��ه در این خصوص ریس��ک نظ��رات منفی و 
اظهارنظ��ر مغرضانه ی��ا مخرب را نبای��د از نظر دور 
داشت. با اس��تفاده از برخی ابزارهای دیجیتال، می 
توانی��د به خوب��ی کامنت های کارب��ران را مدیریت 

کنید و مثاًل موارد نامطلوب را حذف نمایید.

8. چگونه مشتری جذب کنم؟

پس از آن که فروش��گاه آنالی��ن خود را طراحی 
و راه ان��دازی کردی��د، ب��ا اس��تفاده از تکنیک های 
تبلیغاتی داخل سایتی و خارج سایتی باید به جذب 

مشتری مبادرت ورزید.

خبرنامه الکترونیکی و قرار دادن لینک فروشگاه 
اینترنتی در وب س��ایت اصلی شرکت تان می تواند 
آغ��از خوبی باش��د. ایج��اد حس��اب در فیس بوک، 



www.ibc.aeibc@emirates.net.ae27

13
92

ن 
آبا

م، 
نج

ه پ
مار

 ش
م،

ده
نز

 پا
ال

س
15

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
5  

     
No

ve
m

be
r   

    2
01

3 توییتر، پینترست و یوتیوب نیز توصیه می شود.

ش��ما باید ه��ر روز چند دقیق��ه ای را به صفحات 
اجتماع��ی خود اختصاص دهید و آنها را به روز کنید. 
همین کار نس��بتاً س��اده – اگر به گونه ای درست و 
اصول��ی انجام ش��ود - ترافی��ک قابل توجه��ی برای 

فروشگاه مجازی شما به ارمغان می آورد.
ضمناً از کارشناس��ان بهینه س��ازی در موتورهای 
جستجو )SEO( برای ارتقای رتبه سایت و بهتر دیده 
شدن آن در صفحه پاسخ جستجوگرهای اینترنتی از 

قبیل گوگل، یاهو و بینگ استفاده کنید.

9. با اقالم مرجوعی چه کنم؟

چه بخواهی��م و چه نخواهیم، کاالهای برگش��ت 
خورده، جزئی از فعالیت های هر فروشگاه است.

ش��ما برای مدیریت این قضی��ه باید از برخی ابزار 
دیجیتالی که با اس��تفاده از آنها می توانید به آسانی و 
به س��رعت، کاالها را جایگزین کنید و مبلغ پرداخت 
شده را به مشتری عودت دهید، بهره ببرید. همچنین 
ارس��ال یک ایمیل به مش��تری برای اع��الم وضعیت 

معامله، کار پسندیده ای به نظر می رسد.

10. چگونه از جزئیات عملکرد فروش�گاه مطلع 
شوم؟

از سرویس های رایگان تجزیه و تحلیل استفاده کنید. 
اغلب این سرویس ها، به نوعی توسط آمارگیر گوگل 

)Google Analytics( تغذیه می شوند.

همچنی��ن از دیگر ابزاره��ای گزارش گیری که به 
شما اجازه می دهد عملکرد فروشگاه خود را در بازه های 

زمانی مختلف رصد کنید، بهره ببرید.

این ابزار معموالً به ش��ما نشان می دهد که: چند 
نفر از وب س��ایت فروشگاه دیدن کرده اند، آنها چند 
دقیقه در سایت فروش��گاه درنگ کرده اند، چگونه از 
وب سایت شما سر در آورده اند، کدام سایت ترافیک 
بیش��تری را به وب سایت ش��ما روانه می کند، کدام 
محص��ول با بیش��ترین یا کمترین اقبال مش��تری ها 

مواجه شده است و غیره.

البته، در راه اندازی یک کس��ب و کار آنالین، سوال 
های متعدد بس��یار زی��اد دیگری هم وج��ود دارد که 
دانس��تن پاس��خ آنها، در موفقیت یا شکست یک طرح 
تجاری، موثر خواهد بود. ولی تصور نکنید که با خواندن 
این سول و جواب ها، خودتان شخصا قادر به مدیریت 
یک پروژه کس��ب و کار آنالین خواهید ش��د. اگر واقعا 
ای��ن نوع طرز فکری دارید، الزم اس��ت تا در آن، کمی 
بیشتر تامل کنید. من توصیه نمی کنم بدون استفاده 
از خدمات و مشاوره های متخصصین این حوزه، دست 
به راه اندازی یک کسب و کار آنالین بزنید، چون آینده 

خوبی برای آن پیش بینی نمی کنم.
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اینترنت

فیش��ینگ یکی از معروف ترین روش��های هک 
میباش��د و باعث میش��ود که کارب��ران اینترنتی به 
وسیله آن اطالعات شخصی خود را از دست بدهند. 
این اطالعات میتواند ش��امل کلم��ه عبور، رمز عبور 
و مخصوص��ا اطالع��ات بانکی ش��خص را هدف قرار 
دهند. در تمام حمالتی که هکرها از شیوه فیشینگ 
اس��تفاده میکنند یک صفحه تقلبی از یک س��ازمان 
حقیقی به شما فرستاده میشود که تشخیص واقعی 
یا تقلبی بودن آن برای کاربران بس��یار مشکل است. 
به طور مثال یک ایمیل به ش��ما فرس��تاده میشود 
که مشخصات بانِک ش��مارا دارد و وقتی که متن را 
بخوانید میتواند تقاضایي از ش��ما داش��ته باشد که 
ش��مارا مجاب کند که اطالع��ات بانکی خود را وارد 
کنید، مثال در ایمیل نوش��ته شده باشد که بانک از 
ش��ما تقاضا دارد که از لینکی که در ایمیل فرستاده 
ش��ده دیدن کنید و اطالعات خ��ود را به روز کنید. 
پس از اینکه ش��ما به روی لینک مزبور کلیک کنید 
صفحه باز ش��ده دقیقا به وبسایت بانک شما شباهت 
دارد ام��ا این صفحه تقلبی اس��ت و به محض اینکه 
اطالع��ات خود را وارد کنید تمامی این مش��خصات 

برای هکر فرستاده میشود. 

این نوع حمل��ه میتواند ایمیِل ش��ما و یا عموماً 
اکانت ش��ما در س��ایتهای Social Network را 
ه��دف ق��رار دهد. باید توجه داش��ت ک��ه هکرها از 
روش��های گوناگون برای سوء اس��تفاده از کامپیوتر، 
موبایل ، کارتهای اعتباری ، حسابهای بانکی و سهام 
وس��ایر اوراق بهادارشما اس��تفاده میکنند ولی آنچه 
که مورد نظر ما بوده یعنی فقط در مورد فیش��ینگ 
،طب��ق آمار موسس��ه RSA انگلس��تان ، به صورت 
میانگی��ن در جهان۳۳000 حمله فیش��ینگ در ماه 
انجام میش��ود که 70% این حمالت در تالش برای 
دزدیدن اطالعات بانکي ش��ما میباش��ند. و تنها در 
س��ال ۲01۲ میالدی بی��ش از 1.۵ میلیارد دالر از 

طریق حمالت فیشینگ سرقت شده است. 

در تمامی حمالت فیش��ینگ تنه��ا قصد هکرها 
این اس��ت که به شما اطمینان بدهند که لینکی که 
برایتان فرس��تاده اند یک صفحه واقعی و از شرکتی 
حقیقی است تا شما به آن اطمینان کنید و اطالعات 
خود را وارد کنید. با بودن تعداد حمالت و مخصوصا 
ب��اال رفتن تع��داد حمالتی که باعث زی��ان و ضرر و 
خسارت میش��وند باعث میشود که  توجه زیادی به 
انواع روش��های هک داشته باشیم. زیرا امروزه بیشتر 
اطالعات ما و شرکتها بر روی کامپیوترها و وبسایتها 
ذخیره میش��وند. ای��ن اطالع��ات میتوانند اطالعات 
ش��خصی و یا اطالعات محرمانه شرکتها و سازمانها 
باش��ند و از هم��ه مهمتراطالعات بانک��ی کاربران و 

کارتهای اعتباری آنها باشد. 

ب��ه تازگی م��ا موفق ب��ه طراحی برنام��ه ای در 
مورد چگونگی تش��خیص و پیش��گیری فیش��ینگ 
ش��ده ایم که میتواند ب��ه ص��ورت اتوماتیک ای��ن 
وبس����ا ی��ته��ا را شن��اس����ایی کن�����د و ب��ه 
ک��ارب��ر ای��ن خط��ر را گ��زارش نماید . ب�ا ای�ن 
 Gitex پ��روژه ت��وانس����تی��م م��ق�ام دوم رادر
 Technology Student Lab 2013-Dubai
کسب کنیم و در حال حاضر در حال عملی کردن و 
عرضه این پروژه هستیم. به کاربران پیشنهاد میکنیم 
در هنگام باز کردن صفحاتی که اطالعات ش��خصی 
ش��ما را میخواهن��د مخصوصا در هنگام فرس��تادن 
پول و ی��ا خرید اینترنتی و همینطور در هنگام وارد 
 social شدن به اکانت خود در ایمیل و وبسایتهای
network  توج��ه زی��ادی به ن��ام و ادرس لینک 
داشته باش��ید و از آنجایی که در حمالت فیشینگ 
صفح��ات قالبی بیش��تر از طریق ایمی��ل و چت به 
ش��ما فرستاده  میش��وند، دقت زیادی به لینکی که 
فرستاده شده بکنید. اگر لینک شبیه وبسایت بانِک 

شماست قبل از وارد کردن اطالعات آدرس سایت را 
با دقت بخوانید تا اطمینان داشته باشید که دقیقا با 
وبس��ا یت بانک شما یکی است و در غیر این صورت 

ایمیل و لینک را به بانک اطالع بدهید. 

به طور کلی در حمالت فیش��ینگ با فرس��تادن 
صفحات تقلبی س��عی در گرفت��ن هرگونه اطالعاتی 
از ش��ما میباشند و اگر لینکی را باز کردید که دقیقا 
شبیه وبس��ایت شرکتی اس��ت که از شما اطالعات 
میخواهد مثل رمز عبور یا ش��ماره حس��اب و غیره 
حتم��ا آدرس را چک کنید و یا لینک را به ش��رکت 
اصلی اطالع بدهید. دقت داش��ته باشید که صفحات 
فیش��ینگ دقیقا ش��بیه صفحات وبس��ایت شرکت 
اصلی اس��ت. به ط��ور مثال یکی از وبس��ا یت هایی 
که حمالت فیشینگ نسبت به آن زیاد است شرکِت 
ebay است که خرید و فروش اینترنتی ارائه میدهد 
و هکرها به باز سازِی صفحات تقلبی که دقیقا شبیه 
وبس��ایِت ebay هس��تند میپردازند و این صفحات 
تقلبی را برای کاربرانی که از این وبس��ایت استفاده 
میکنند میفرستند و با جمالتی مثل حراج یا شانس 
خرید بیشتر سعی در جلب توجه کاربران میکنند و 
در ایمیل اینگونه نشان میدهند که از طرف شرکِت 
ebay برای آنها فرستاده شده است تا کاربر با خیال 
راح��ت به خرید خود بپردازد ولی بعد از وارد کردن 
اطالع��ات بانکی ، این اطالعات برای هکر فرس��تاده 
میش��ود و تنها چند دقیقه کافیست تا حساب بانکی 
کاربر بدون هیچ نش��انی خالی شود و یا کاربر با وارد 
کردن رمز عبور خود یا اطالعات دیگر باعث از دست 

دادن اکانت خود شود. 
ب�ه دلی�ل تعداد حم�الت زیادی ک�ه از روش 
فیش�ینگ اس�تفاده میکنن�د الزم اس�ت که هر 
کاربری از این روش و نوع حمالت فیشینگ کامال 
آ گاه باش�د ت�ا بتواند از اطالعات خود و ش�رکت 

محا فظت کنند.  

نویسنده: علی پایانی، دانشجوی دانشگاه ولونگونگ دبی

فیشینگ چیست ؟

PHISHING
در تمامی حمالت فیش��ینگ تنها قصد هکرها 
این است که به شما اطمینان بدهند که لینکی 
که برایتان فرس��تاده اند یک صفحه واقعی و از 

شرکتی حقیقی است
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3 شاید بسیاری از ایرانیان ساکن 
دب��ی ک��ه عالقمن��د ب��ه کارهای 
نمایش��ی ایرانی هس��تند و اخبار 
اجراهای بین المللی فرزندان تئاتر 
ای��ران را پیگیری میکنند، نمایش 
عروسکی رستم و سهراب که هفت 
سال پیش بعنوان نمایش افتتاحیه 
س��الن آمف��ی تئات��ر داک تَک در 
Mall of Emirates اجراشد را 
به یاد داشته باشند. خاطره زیبای 
آن اج��را و اس��تقبال عالقمندان 
موجب ش��د که استاد غریب پور و 
گروه نمایش عروس��کی که ایشان 
پایه گذار آن بوده اند، س��ه س��ال 
قبل نمایش عروسکی موالنا را در 

همان سالن اجرا کنند.

بدین ترتیب، سالن تئاتر داک 
با  تَک و هنردوس��تان ش��هرمان، 
س��اختار ویژه اپرای عروسکی که 
از ابداعات اس��تاد غریب پور است 
آشنایی دارند. نوع اجرا و موسیقی 
کار، بس��یار فاخ��ر و منحصر بفرد 
است. ش��اید بتوان به جرأت گفت 
یکی از سفیران هنری برای ادبیات 
غنی و فرهن��گ بی همتای ایرانی 

است.

ب��ار دیگر خرس��ندیم  اکنون، 
به اطالع هنردوس��تان ساکن دبی 
برس��انیم ک��ه نمایش عروس��کی 
حافظ در روزه��ای 18، 19 و ۲0 
نوامبر در همان آمفی تئاتر برگزار 
خواهد شد. در تدارکات این برنامه 
ک��م نظیر و پرهزینه، ب��ا توجه به 
تعداد عروس��ک گردان��ان و حجم 
بار برای س��اخت ِسن ویژه نمایش 
عروسکی، تالش بسیار گسترده ای 
انجام شده اس��ت. با توجه به ارائه 
بروش��ور و میان پرده های نمایش 
بزبان انگلیسی، حضور تماشاگران 
غیرایرانی بس��یار مغتنم است تا با 
یکی از زیباییهای ش��عر، موسیقی 

و هنر ایرانی آشنا شوند. 

خالصه داستان

پرسیدم از طبیبی احواِل دوست گفتا          
فی بُعدها عذاٌب، فی ُقربها الّسالَمه

حافظ چو طالب آمد جامی به جاِن شیرین
حّتی یَذوُق ِمنُه کأساً ِمن الِکراَمه

در احوال حافظ و روزگارش
الدین محمد،  خواجه ش��مس 

س��ال  ش��یرازی،حدود  حاف��ظ 
7۲7 هج��ری قمری، در ش��یراز 
چش��م ب��ه جه��ان گش��ود. ب��ه 
روایت محمد گالندام، دوس��ت و 
همدرس و گردآورنده ی اش��عار 
الدین محمد در  حافظ، ش��مس 
کودکی و نوجوان��ی به فراگیری 
ادبی��ات و ش��ریعت پرداخ��ت و 
زود س��رآمد همروزگاران  خیلی 
خود ش��د. زندگ��ی حافظ، مانند 
دیگ��ر ایرانی��ان آن زمانه، با تاخت 
و تاز وحشیانه ی مغوالن و ویرانی 
درآمیخته بود. شیراز هم از آشوب 
آس��وده نب��ود. در چنی��ن احوالی 
امیرمبارزالدین محم��د، که زاده و 
پ��رورده ی ِمیُبد ی��زد بود، با حکم 
مناص��ب پدرش  وارث  "الجایت��و" 
امیر ش��رف الدین مظف��ر گردید. 
امیرمبارزالدی��ن، که به خونخواری 
و ستمپیش��گی و دورویی ش��هره 
بود، در س��ال 718 هجری قمری 
در س��ن 18 س��الگی به حکمرانی 
رس��ید. هم او بود که هنگام یورش 
به ش��یراز فرمان کتابس��وزان داد 
و ب��ه نام اس��الم خونه��ا ریخت، 
ش��کنجه ها کرد؛ و به بند کشیدن 
و آزار ش��اعران پرداخت. شاعرانی 
چ��ون ُعِبید زاکانی ک��ه همروزگار 
حافظ بود و از س��تایندگان حاکم 
پیشین شیراز ش��اه ابواسحاق، که 
به دست امیرمبارزالدین کشته شد. 
در دوران خفق��اِن مس��لماننمایان 
متعصب، ش��اعر جوان، که قرآن را 
از حفظ داش��ت و تخلص "حافظ" 
برگزیده بود، همچون دگر مردمان 
از ظل��م دوران به ج��ان آمده، انزوا 
پیشه ساخت و به تسکین دردزمان 
به دامان غزل پناه برد و دلبسته ی 
دختری به نام شاخ نبات، سخن در 
قالب اس��تعاره منظوم کرد. شوخی 
زمانه این که پس��ر امیرمبارزالدین، 
شاهزاده شجاعالدین بر پدر شورید، 
چش��مش را کور کرد و بر جای او 
نشس��ت. شاه ش��جاع که شیوه ی 
حکمران��ی پدر را نمیپس��ندید، به 
دلجویی از فرهیختگان برآمد و این 
گونه شد که حافِظ دلکنده از شیراز 
که قصد کوچ کرده بود، در ش��یراز 

بماند و سرودن از سر گرفت. 

)10 درصد تخفی��ف ویژه از طرف 
گردان��گان ب��رای اعضای ش��ورای 
بازرگان��ی ایرانی��ان دبی اختصاص 

داده شده است(

بهروز غریب پور
بهروز غریب پور، نویس��نده و کارگردان تئاتر وا س��تاد نمایش عروسکی، در 

سال 1۳۲9 در شهرستان سنندج زاده شد. 
او دانش آموخته رش��ته هنرهای نمایشی از دانشکده هنرهای زیبا)دانشگاه 
تهران( در س��ال 1۳۴9 و عضو مرکز بین المللی تئاتر عروسکی))UNIMA و 

رییس شورای تشکیالت  تئاتر عروسکی  )WAP(است.
 غریب پور، اجرای چندین اُپرای عروس��کی در بسیاری از کشورهای جهان 
را درکارنامه دارد که از آن میان می توان اجرای اُپراهای عروس��کی »رس��تم و 

سهراب«)۲006( و »رومی«)۲010( در دبی را  نام برد. 

اُپرای عروسکی حافظ
کاری از بهروز غریب پور

اجتماعی



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

13
92

ن 
آبا

م، 
نج

ه پ
مار

 ش
م،

ده
نز

 پا
ال

س
15

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
5  

     
No

ve
m

be
r   

    2
01

3

مسوولیت اجتماعی

بیش از ده س��ال پیش، زلزله ای هولناک ش��هر 
تاریخی بم در اس��تان کرم��ان را کامال تخریب کرد. 
مش��ارکت مردمی در کمک رس��انی به مردم بم، در 
تاریخ مدیری��ت بحران در کش��ورمان کم نظیر یود 
لیکن برخی ناهماهنگیها در تنظیم کمک رس��انی، 
به خصوص در بازس��ازیها، مش��کالتی ایج��اد کرد. 
نتیجه آن ساخت بناهایی بود که یا در محل مناسب 
ساخته نشده بودند، با نیمه کاره ماندند و یا کاربری 
مورد نظر را نداش��تند. بر اساس گزارش شهروندان 
بم، مدارسی که بدون ش��اگرد مانده اند مصداقی از 

این سخن هستند.

در هم��ان روزهای نخس��ت، ش��ورای بازرگانی 
ایرانیان دبی برای ارسال کمک به هموطنان آسیب 
دیده برنامه ریزی کرد. استراتژی کمک رسانی اعضاء 
ش��ورا، ساخت مدرسه ای بنام شورا در یکی از توابع 
بم بود. همراه و همکار شورا در ایران، مؤسسه خیریه 
فرهنگی همراه بود که توان اجرایی بسیار خوبی در 
س��اخت و مدیریت مدارس دارد. نتیجه آنکه مدرسه 
پنج کالسه شورای بازرگانی ایرانیان، بموقع تحویل 

شده و پذیرای دانش آموزان مقطع ابتداییست.

سال گذشته، پس از وقوع زلزله آذربایجانشرقی، 
مؤسس��ه خیری��ه همراه برنامه س��اخت هنرس��تان 
دخترانه هریس را در دستور کار خود قرار داد و شورا 
نیز بر آن ش��د که در حد توان در ساخت این پروژه 
کم��ک نماید. آنچه در زیر می آید، گزارش س��اخت 
هنرس��تان دخترانه هریس است که اردیبهشت ماه 

سالجاری کلنگ خورده است.

مرداد ماه 1۳91 واقعیتی ب��ه نام زلزه، بار دیگر 
در میهن عزیزم��ان ایران، چهره نمود و این بار دیار 
آذربایج��ان را پذیرای غرش س��هم آس��ای خانمان 
براندازش کرد. چه بس��یار خانواده هایی که در یک 
لحظه داغدار عزیزانشان گشتند و حسرت دیدارشان 
ابدی ش��د. و چه بس��یار خانواده هایی که س��رپناه 

کوچکشان در یک آن به تلی از خاک مبدل گردید.
این بار نیز آس��تین های همت باال زده ش��ده و 
همدلی ها افزون گشت و مردان و زنان دیار مهربانان 
از هر گوش��ه ایران دس��ت یاری به سوی آذربایجان 
برآوردند تا رسام صحنه های زیبا شوند و حماسه ای 
دیگر آفرینند. گروهی تامین نیازهای اولیه همچون 
آب و غذا و پوش��اک در توانشان بود و عده ای دیگر 
دوراندیش��انه به تامین نیازهای اساسی و ماندگارتر 
همچون مس��کن و مدرس��ه و مس��جد و بیمارستان 

اندیشیدند و برای آن برنامه ریختند.

"موسسه خیریه همراه افق قریب" نیز به دلگرمی 
نیات خیر بزرگوان و نیک اندیشان و گلریزان دست 
پرمهر، وجود و هستی یافته است و همگام و همپای 
مردم در اولین روزهای پس از زلزله در منطقه حاضر 
ش��د و ضمن بازدید از منطقه و بررسی عمق فاجعه 
در راستای رسالتی که برای خود تعریف نمود، یکی 
از محروم ترین نقاط و ش��هرها را برای ارائه خدمتی 
ماندگار برگزید. بدین ترتیب بود که شهر هریس به 
عنوان مقصد انتخاب و مقدمات کار با حضور ارگانها 
و نهادها و س��ازمانهای مختلف به انجام رس��ید و با 
استعانت از الطاف الهی عملیات احداث هنرستان در 

کمترین زمان اجرایی گردید. 

سرفصل اقداماتی که تا کنون در راستای احداث 
این هنرس��تان به انجام رسیده است، به قرار زیر می 

باشد:

• حضور در منطقه زلزله زده آذربایجان
• دیدار با مس��ئوالن اداره کل آموزش و پرورش 

نوسازی مدارس استان
• دیدار با فرماندار و مس��ئوالن آموزش و پرورش 
منطق��ه هریس، واقف و خیر اهدا کننده زمین برای 

ساخت هنرستان
• تهیه نقشه های ساختمانی

• تحویل زمین -  در اوایل اردیبهشت ماه زمین 

محل اجرای پروژه با مس��احت حدودی ۵000 متر 
مربع تحویل نماینده موسسه گردید

• مراسم کلنگ زنی

بعد از انجام مقدمات ذکر شده در روز پنجشنبه 
مورخ 9۲/۲/1۲ همزمان با روز معلم، مراس��م کلنگ 
زنی این هنرس��تان با حضور جمعی از مس��ئوالن از 
جمله فرمان��دار محترم هریس، مدی��ر کل آموزش 
و پرورش اس��تان، مدیر کال نوس��ازی مداری، حاج 
آقای س��عید واقف و خیر محترم، و س��ایر مسئوالن 
و نمایندگان موسسه برگزار و عملیات ساخت پروژه 

رسما آغاز گردید. 

زیر بارند درختان که تعلق دارند
ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد 

• خاک برداری و تسطیح زمین 
• انتخاب پیمانکاران و شروع عملیات اجرایی

بالفاصله پس از مراس��م کلنگ زنی، پیمانکاران 
نیز برای آغاز مراحل اولیه کار )پیمانکار آرماتور بند 
و بتن زیر و پیمانکار نصاب اسکلت( که از پیمانکاران 
محلی می باش��ند، از طریق نماینده موسسه انتخاب 
شدند. همزمان با بررسی سوابق اجرایی پیمانکاران، 
لیس��ت متریال مورد نیاز پروژه برای ش��روع کار از 
قبی��ل میزان آرمات��ور و آهن آالت تهی��ه و پس از 
سفارش و خرید به محل احداث پروژه ارسال گردید.

• بتن ریزی و شروع کار پیمانکار اسکلت
علیرغم بروز برخی مشکالت در بتن ریزی ناشی 
از تعطیل��ی تنها کارخانه بتن موج��ود در منطقه و 
بازگشایی مجدد آن که باعث وقفه ای در کار گردید، 
بت��ن فونداس��یون در ۴ مرحل��ه انج��ام و از ابتدای 
ش��هریور ماه پیمانکار منتخب نصب اس��کلت نیز در 
کارگاه مستقر و عملیات مربوط به برشکاری ، مونتاژ 

گزارش ساخت هنرستان دخترانه ِهریس – آذربایجان شرقی
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3 اولیه و جوشکاری ستونها آغاز که تا 
تاریخ ۲۵/6/1۳9۲ به اتمام رسید و 
و بقیه نصب اسکلت در حال جریان 

است.

• انجام کارهای اداری

به منظور شروع عملیات ساخت 
و ب��ا توجه ب��ه نیاز پ��روژه در موارد 
مختلف، به ادارات نوس��ازی مدارس 
جهت تایید نقش��ه ه��ا و مجوزها و 
نح��وه اداره فضای آموزش��ی پس از 
پایان س��اخت و بهره برداری توسط 
موسس��ه، جه��اد کش��اورزی جهت 
تغیی��ر کارب��ری و ثبت نقش��ه های 
UTM  زمی��ن، ب��رق جه��ت اخذ 
انش��عاب برق موقت و سپس برق ۳ 
فاز، فرمانداری در خصوص مالکیت 
زمین و ... مراجعات متعددی ش��ده 

است. 

شنیده ام که بهشت آنکسی تواند 
یافت که آرزو برساند به آرزومندی

جهان وطن من است و همه 
 بشریت قبیله من

 )جبران خلیل جبران(

• آنچه باید انجام شود

طبیع��ی اس��ت ک��ه پیگی��ری 
فعالیتهای��ی ک��ه تاکنون ب��ه انجام 
رسیده است، تا حصول نتیجه کامل 
و نهایت��ا افتتاح هنرس��تان دخترانه 
هری��س به عه��ده موسس��ه خیریه 

همراه افق قریب است. 

اما این شما خیرین بزرگوار بودید 
ک��ه با دلگرم نمودن مس��ئولین این 
موسس��ه خیریه و پشتیبانی مادی و 
معنوی از ایش��ان، این راه را با تمام 
س��ختی هایش برای آنان به عنوان 
نمایندگان خود به این مهم گماردید 
تا با تمام سختی های راه کنار آیند و 
نهایتا این مسئولیت انسانی به انجام 
رسد. خواست نمایندگان شما نیز در 
این موسسه خیریه از شما بزرگواران 
این اس��ت که ایش��ان از دعای خیر 
و پش��تیبانی م��ادی و معنوی خود 
محروم نفرمایید ب��ا عنایت حضرت 
باریتعال��ی و حمایت ش��ما عزیزان 
امکان ادامه تحصیل بخشی از دانش 

آموزان سرزمینمان فراهم آید. 

اغلب مذاکرات می��ان افراد نابرابر در قدرت صورت 
میگی��رد؛ تفاوت در برون و درون، تفاوت در درجه نیاز 
 ،IQ ،ب��ه نتیجه مذاکره، می��زان تحصی��الت و تجربه
تفاوت در جو حاکم بر جلسه مذاکره و ... بنابراین باید 
این تفاوتها را بررس��ی کنیم و ب��رای آنها برنامه ریزی 
داش��ته باشیم. هنر ما این اس��ت که جمع جبری این 
تفاوتها را مثبت کنیم. ش��اید نت��وان IQ را تغییر داد؛ 
ول��ی باقی موارد قابل تغییر اس��ت. باید حافظه قوی و 
قدرت شناخت باال داشته باشیم. هرگز نباید در موضع 
ضعف و با گامهای لرزان پشت میز مذاکره برویم. عالوه 
بر این با کس��ی که به اندازه ما اختیار ندارد، نباید وارد 

مذاکره شویم.

ما با انس��انها مذاکره میکنی��م؛ بنابراین باید اخالق 
انسانی را رعایت کنیم. الزمه رفتار انسانی این است که 
هرگز طرف مقابل را مورد حمالت شخصی قرار ندهیم، 
حتی اگر س��زاوار آن باشد؛ چون ایجاد نفرت و رنجش 

میکند و از ما سلب اعتماد میشود. 

نبای��د تعهدی بدهی��م که انجام��ش برایمان عملی 
نیست. زیربنای مذاکره خوب، صداقت و راستگویی است 
و مرز صداقت پش��ت میز مذاکره، رازداری است. ادب و 
متانت باعث میش��ود که طرف مقابل رفتار مناس��بتری 
را مقاب��ل ما در پیش بگیرد. اگر مس��یر مذاکره به ضرر 

ماست، باید هر چه سریعتر آن را عوض کنیم.  

توجه داشته باشید  که همیشه فضای مذاکره سالم 
نبوده و شما باید بدانید اگر طرف مقابل هر یک از این 
حیله ها را به کار برد چه عکس العملی داشته باشید.

ترك جلس�ه: ط��رف مقابل وانمود به کنس��ل کردن 
مذاکره می نماید آن هم درست زمانی که شما فکر می 
کنید به یک نتیجه مش��ترک نزدیک شده اید. در واقع 
طرف مقابل می خواهد نتیجه را به موضع و منفعت خود 
بیشتر نزدیک کند و جالب است بدانید در بیشتر مواقع 

افراد در دام این تاکتیک افتاده و عقب نشینی می کنند.

عکس العمل
اص��راری برای به میز برگردان��دن طرف مقابل نکنید. 
بگذارید مدتی بین شما و طرف مقابل ارتباطی برقرار 
نش��ود و تنها با گذش��ت یکماه مجددا با طرف مقابل 
تم��اس برق��رار کنید، البت��ه اگر تا این زمان با ش��ما 

تماس نگرفته باش��ند!

فشار بیش از حد: طرف مقابل فشار زیادی را با بیان 
جمله هایي وارد می کند

عکس العمل:  از تاکتیک حیرت استفاده کنید. یعنی 
وانمود کنید از این طرف مقابل بسیار متعجب شده اید 

و پیشنهاد خود را مجددا تکرار کنید.

حرف زدن بیش از حد: طرف مقابل ش��روع به حرف 
زدن برای مدت زیادی نموده بدون این که این مباحث 
ربطی ب��ه موضوع اصلی مذاکره داش��ته باش��د. توجه 
داشته باش��ید که قصد وی بر پرت کردن حواس شما 
ب��وده و یا می خواهد اطالعاتی را مطرح کند که منجر 

به تقویت موضع خود می شود.

عکس العمل: خیلي س��ریع و قاط��ع موضوع بحث را 
مط��رح کنید و از ط��رف مذاکره بخواهی��د که درباره 

موضوع صحبت کند.

حمله گروهی: اگر ش��ما تنها به جلس��ه بروید ممکن 
اس��ت دو نفر و یا بیشتر از طرف مقابل همزمان بر ضد 
ش��ما موضع گرفته و ش��ما را تحت فشار برای حصول 

نتیجه ای به نفع خودشان می کنند.

عکس العمل: اگر نمی توانید فش��ار را تحمل کنید از 
فردی از سازمان خود کمک بخواهید و یا از طرف مقابل 

بخواهید تا تنها با یک نفر به پای میز مذاکره بیاید.

IEI نویسنده: زهرا مهدوی - شرکت بازرسی مهندسی ایران

مذاکره ناسالم و روشهاي مقابله با آن

مدیریت 
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3income per capita in different nations is nonlinear. This means that in developed 
countries with higher income per capita and availability of other assets (for 
example developed stock exchange market) and efficient tax regimes, still the 
desire of owning home is important. Hence households do buy home even 
though they might financially worse off. According to a study in a sample of 106 
countries the average homeownership is 68%. For example in Germany, the 
average homeownership in 2004 reported to stand at 41%, with increase of 5 
percentage point since 1990, where the tax of homeownership is one of the 
highest in Europe. 

There are certain potential risks in housing investment as well. 

Potential Risks

1- All house prices could be volatile during unexpected structural changes. For 
example during financial crisis the value of houses are subject to decline. 

2- In the markets with slow growth of income and population housing prices 
will be stable and there will be no appreciation in real value of homes. 

3- Homeowners lock a significant amount of investment in a specific location 
which is subject to certain risks and the possibility to diversify these risks is 
weak hence they have to freeze a significant amount of their wealth into one 
asset in one location. With so much wealth tied up in one asset, homeowners 
are vulnerable to changes in home values. 
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New studies from Harvard University suggest that owning 
home will help low-income families to accumulate real wealth 
in the long run. In developed markets such as U.S, owning a 
home is found to increase between $9,000 and $10,000 in net 
wealth of households for each year a home is owned. In African-
American households, the value of house represents 44% of the 
total household’s wealth which this ratio is 39% for Hispanics 
and 20% for Non-Hispanic Whites. Furthermore the value of 
house represents 44% of the total household’s wealth in lower 
middle income family while in high income families the home 
value represents only 17% of their total wealth.

There are several factors that could explain why 
homeownership can be important in wealth accumulation; 

Channels of wealth accumulation 

1. Forced Saving: forced saving in financing cost will create 
wealth. At the beginning of loan repayment, the interest cost 
will be paid. Assume a 30 year loan with a 5% interest rate; 
if a household purchase a home in their early 30s, they will 
pay 8 percent of the mortgage after 5 years, 19 percent after 
10 years and a third after 15 years. These forced savings will 
put the pressure of repayment on the family during their 
younger period which they are more economically active and 
when they reach to retirement, the pressure of repayment has 
automatically reduced. 

2. Inflation in home value: Homes generally assumed to 

gain real appreciation in the long run due to increase in overall 
demand. Increase in housing demand mostly caused by incline in 
population and growth in average income of the society which 
the land and area is almost constant located near economic 
centres.  According to the U.S Federal Housing Finance Agency, 
house price index between 1975 and 2012 grew 0.8 percentage 
point higher than inflation. In 30 years the real gain will be 
about 26 percent over the house value. In U.S owning a home is 
consistently found to increase between $9,000 and $10,000 in 
net wealth for each year a home is owned.

3. Inflation in rents: By purchasing home there will be an 
automated hedge mechanism against rents’ inflation. Economists 
believe that in economies with volatile rents, real housing 

values and homeownership rates are higher. This trend would 
explain why in emerging markets and developing economies 
homeownership rate is higher compared to developed 
economies with developed housing market.

4. Non-financial gains:  Economists found that that 
homeownership serve as an effective means of wealth 
accumulation for lower income and minority households 
through non-financial factors and non-monetary motives 
namely the satisfaction of taking control over one’s living 
situation and desire to put down roots in a community and the 
sense of efficacy and success that is associated with owning. In an 
International research study in more than 100 countries it has 
shown that the relationship between homeownership rate and 

TO BUY OR NOT TO BUY: IS HOMEOWNERSHIP 
STILL AN EFFECTIVE MEANS OF WEALTH 
ACCUMULATION?

Autor: Yeganeh Eghbalnia, Head of IBC Secretariat

Economy
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10. TOKYO: Marunouchi -- $98
Marunouchi, located on the west side of 
Tokyo Station, is a long-established office 
precinct. The lower floors of buildings 
typically house luxury retail outlets, with the 
higher floors reserved for premium office 
space.

11. ZURICH: Uraniastrasse and 
Paradeplatz -- $91
Uraniastrasse and the area around the 
Paradeplatz in Zurich’s central business 
district feature excellent accessibility and 
amenities. Not surprisingly, the area’s office 
space is dominated by the banking sector 
and private wealth management firms.

12. SHANGHAI: Lujiazui -- $87
Lujiazui was transformed from empty 
grassland to a bustling financial district in 
20 years. Today it is Shanghai’s largest CBD, 
home to 650 Chinese and international 
financial institutions.

Many of these locations are likely to remain 
in the “Top 12” for years. The order may 
shift, however, as industries look to emerging 
markets for growth, and as markets continue 
to recover. Tokyo will likely regain some of the 
ground it lost in recent years, for example. 
And as venture capitalists and technology 
companies continue to gain momentum, 
additional tech hubs may break into the list.

Ref: the research by Jones Lang LaSalle ( cited from Colin Dyer)
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PAYING THE RENT: THE WORLD’S 
12 MOST EXPENSIVE OFFICE 
LOCATIONS

Lists of the "World's Most Expensive 
Places to Live" are common. But what 
about the world's “Priciest Places to 
Work?” Where they are and why, and 
how much do they cost?

The most expensive office locations are 
typically:

In premier districts of global commerce 
and financial centers

Well-connected internationally

- Home to high-value talent and high-net-
worth tenants

- The site of large numbers of global 
corporate headquarters

- In supply-constrained areas, giving them 
an aura of exclusivity

- Close to clients, travel, transportation 
and cultural and retail amenities.

High-margin tenants are attracted to 
such high-cost space. The corporate 
tenants, law and consulting firms, venture 
capitalists, banks, hedge funds and other 
financial-services firms who call these 
places home clearly believe that the 
benefits outweigh the cost.

1. LONDON: St. James’s -- $194

Topping the list is St James’s in London’s 
West End, home to hedge and sovereign 
wealth funds, and niche wealth and 
investment managers. The area enjoys 
unparalleled accessibility, luxury amenities 
and proximity to clients.

2. HONG KONG: Central -- $162
Central is the place to be for this 
international financial center’s banking 
and finance community. The area offers 
first-class hotels, luxury retail (shopping 
has been called a ‘serious sport’ in Hong 
Kong) and excellent transport links and 
interconnecting walkways, which can be 
particularly welcoming on hot and humid 
summer days.

3. BEIJING: Finance Street -- $137
This Beijing submarket was planned and 
built specifically to attract the highest-tier 
financial institutions. Major state-owned 
enterprises and global investment banks 
and insurance companies have accepted 
the invitation.

4. GENEVA: Rue du Rhône -- $116
Rue du Rhône is Geneva’s prime location 
for banks and private wealth-management 
firms. Luxury retail outlets help to keep 
some of the wealth in circulation.

5. SILICON VALLEY: Menlo Park -- 
$111
Sand Hill Road in Menlo Park is home to 

many of the venture capitalists who have 
made Silicon Valley the epicenter of the 
technology universe.

6. MOSCOW: Kremlin Area -- $107
Office space in Moscow’s Kremlin area 
is a magnet for Russian and international 
finance and legal tenants. New 
construction is tightly restricted, and that 
has helped further boost the value of the 
area’s office space.

7. MIDTOWN MANHATTAN: Fifth 
Avenue -- $104
Long recognized as one of the world’s 
most expensive shopping streets, Fifth 
Avenue is also home to numerous hedge 
funds attracted to top-quality space in 
Midtown Manhattan.

8. SINGAPORE: Raffles Place/
Marina Bay -- $103
The heart of Singapore’s financial district 
is served by a world-class subway system 
and offers tenants a vibrant environment 
for work, living and play.

9. PARIS: Golden Triangle, Champs 
Elysées -- $99
The Champs Elysées, the heart of tourism 
and retail in Paris, is also an office hub. 
Businesses including international law 
firms, banks and corporate tenants prize 
the area for its accessibility, high-quality 
buildings and proximity to clients.

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

Economy
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raw. Banks will benefit if they get access 
again to the global financial system and 
start professional services to customers 
who are forced to rely on relatively small 
and often unknown foreign exchange 
dealers. 

Basic Metals:
Basic metal producers rose as the 
rebound in global prices plus the stability 
of local FX market reassured investors 
about companies' abilities to cover 
profit estimates. Depreciation of USD 
against Rial (home currency) continued 
in September but the trend instructed 
by comments from the central bank, 
stating that further depreciation might 
be unreasonable. The index of basic 
metals, which includes large steel 
and basic metal producers, rose 10.3 
percent and companies like Mobarke 
Steel, Khouzestan Steel, Zinc Minerals 
Development, and National Iranian 
Copper Industries all closed near their 
historical highs.

 

An LPG Carri from StealthGas Inc. Source:  Bloomberg.  

Investment Ideas  
Kharg Petrochemical Co. Ltd is located 
at Kharg Island in the Persian Gulf. Kharg 
utilizes 4 million cubic meters per day of 
sour gasses from offshore and onshore 
oil fields to produce a range of products 
like methanol, butane, propane, naphtha, 
and sulphur. 
 
Methanol and naphtha are feedstock 
for other petrochemical plants while 
propane and butane will be mixed and 
compressed to make one of the most 
popular sources of energy in the world: 
LPG. LPG, which stands for Liquefied 
Petroleum Gas, serves a wide variety 
of uses; from being a source of heating 
at residential and commercial scales to 
fueling autos or even cooling an industrial 
refrigerator. 

 The LPG market is growing and the 
momentum is no longer limited to 
western countries but it is shifted to 
the middle east and far east. In fact, 
Asia Pacific emerged as the leading 
consumer of LPG and accounted for 
more than one third of global demand 
in 2011. Japan for example, is the world 
4th largest LPG consumer and it is, by 
far, the largest importer. Japan and South 
Korea accounts for almost one fourth of 
global import, mostly relying on middle 
east suppliers including Qatar, UAE, and 
certainly Iran. 
 
News
TSE.ir: The total index (TEDPIX) of 
Tehran Stock Exchange (TSE) closed at 
65,720 point at the end of September 
2013, with 73 percent growth from the 
beginning of the year. TSE’s blue-chip 
index (TEDFIX 30) also gained more 
than 52 percent in the last nine months, 
and closed at 3268.8.

At the end of September 2013, total 
number of listed companies at TSE 
amounted 314, which is 2 less than the 
number at the end of June, due to their 
transferring to Iran Farabourse (SMEs 
Exchange).

TSE’s entire equity market capitalization 
jumped about 32.8 percent in the quarter 
and stood at IRR 3,203,549 billion. The 
figure is about 85 percent more than the 
Exchange’s market capitalization at the 
year’s beginning.

The total trading value at the equity 
market in the third quarter of 2013 
leaped more than 470 percent, 
comparing the same period last year, and 
the trading volume of the quarter soared 
three times than the 3rd quarter last 
year. About 49.7 billion shares and rights 
were traded in the third quarter 2013 at 
the total value of roughly IRR 232 trillion. 
These were executed in almost 4.1 
million transactions.

During the last quarter, TSE’s SSF market 
was revitalized by a change in its trading 
system with IRR 2 billion trading at 73 
contracts. There was no trading in the 
market during the second quarter this 
year.

Figure 1: Chemical industry is 
the largest sector in TSE, making 
up to 23 percent of total market 
capitalization (as of Sep 2013). 

Mofid  Securities
www.emofid.com
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OVERVIEW
 Structure of Tehran
Stock Exchange

In Sep 2013, the TSE All Share 
Index (TEDPIX) rose for the eighth 
consecutive month and closed at all 
time high of 65719.90. The index climbed 
as much as 12.2 percent and all major 
industries including the chemicals, metal 
and minerals, refineries and financials 
positively contributed to the index. 
 
Investors remained mostly optimistic 
as a combination of geopolitical 
developments, rebound in global prices, 
and stability in the local FX market 
significantly raised expectations for more 
profit even after 166.6 percent increase 
in TEDPIX in one year.
 
 
At global level, the threat of a military 
response from the US and its allies 
against Syria faded after Syria, blamed 
for Aug 21 chemical attack in suburb of 
Damascus, accepted to put its chemical 
weapons under international inspections. 
It was when the fear of a new war in 
the middle east rattled financial markets 
around the globe. 
 
More importantly, the developments in 
Syria coincided with Iran’s new approach 
in foreign policy. The new administration 
pledged to reduce tensions with the west 
and also with the neighboring countries. 
The politically centrist president Hassan 
Rouhani said in his Sep 29 speech at the 
UN annual gathering that Iran is ready 
for engagement and serious negotiations 
over a range of issues including the 
nuclear activities. 
 
Finally, the Federal Reserve surprise 
decision to hold policy unchanged 
further boosted confidence among 

investors who were prepaid for at 
least a small reduction in the size of 
monetary stimulus. The USD depreciated 
in response and many commodities like 
the basic metals rose again. New reports 
from the manufacturing sector were 
another factor for optimism as PMI 
data showed that the recent increase in 
activities accelerated in China and Euro-
area.  

Chemicals:
Chemical industry, the largest sector in 
TSE, leads the market again in September. 
The index rose 26.9 percent, more than 
twice the TEDPIX, because of a better 
prospect for both export and expansion. 
Persian Gulf Petrochemical Industry Co, 
the largest TSE company based on market 
capital, jumped as much as 39.4 percent 
this month as investors bet on profit 
potentials from idle capacities. Moreover, 
companies in PGPIC holding mostly use 
liquid feedstock which, in contrast to the 
gas, is very unlikely to experience any 
increase in price.
 
Methanol producers like Zagros, 
Fanavaran, and Kharg also rose on 
optimism for rising exports. Kharg 
Petrochemicals is also a main LPG 
exporter while its operation was 
negatively affected by international 
limitations and many hopes the situation 
could change. In Addition, some industry 
data suggest that companies might finally 
find a way to get around the restrictions. 
A data provider reported earlier that 
a 20K MT LPG cargo from Iran is in 
its way toward Thailand and another 
LPG carrier of 55K MT awaits a load at 
Persian Gulf. Kharg stocks climbed as 

much as 31 percent in response and set a 
new historical high. Fanavaran and Zagros 
rose 15 and 19 percent respectively.
 
Refineries:
Refineries rose for the fourth month 
on increase in fuel consumption and 
possibility of adopting a single exchange 
rate system. Currently, the National 
Petroleum Company uses the official 
exchange rate of nearly 25000 Rial per 
USD to calculate the price of the crude 
oil it sells to the refineries and the price 
of the products it either buy from them 
or they themselves sell to petrochemical 
plants. And it is when the market rate 
is 20 percent higher and any move to 
eliminate the gap would probably be on 
the upside. 
 
From the consumption point, the oil 
minister raised alarm about rising fuel 
consumption and said Iran would soon 
start importing some of its needs. 
Refineries already work close to full 
capacity but they might get help to 
implement development projects 
to boost production. However, the 
government has alternative options as 
well; specifically the increase in fuel price 
in order to damp consumption. It is 
certainly a politically difficult decision but 
it is more feasible and, more importantly, 
it may help to reduce budget deficit.
 
Financials:
Almost all banks, insurance companies, 
and financial intermediaries advanced 
in September while the construction 
sector remained more neutral. 
 
The index of banks rose 9.2 percent to 
complete its eighth monthly increase in a 

Economy
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think they won't be losers tomorrow 
because of a fall in the currency."

U.S. officials have hinted that if diplomatic 
progress is made, they may ease sanctions 
partially and gradually to advance the 
talks further, instead of waiting for a final 
nuclear deal.

Under Secretary of State Wendy 
Sherman called last week for "specific 
steps by Iran that address core issues", 
adding that in return Tehran would 
expect "some relief" from the sanctions.
In this scenario, relatively minor 

sanctions might first be eased or 
suspended - for example, sales of Internet 
communications gear and software to 
Iran - while Washington kept its big guns, 
such as the banking measures, until a final 
deal.

Mostaque predicted the European 
Union, where courts have ruled 
sanctions against some Iranian firms are 
not justified, could start to ease up first. 
Right-wingers in the U.S. Congress will 
slow Washington's removal of sanctions, 
he said.

Iranian-born economist Mehrdad Emadi, 
of the Betamatrix consultancy in London, 
said Western oil firms might conceivably 
start to return to Iran within a year, while 
other firms such as banks and car makers 
would take longer, perhaps 12-18 months.

"Do not underestimate the self-interest 
of the West. The first ones into Iran can 
expect huge rewards," he said.

French car makers could be among the 
biggest winners if they can rebuild their 
ties in the country. Peugeot's decision to 
halt sales to Iran under sanctions pressure 
last year cost it nearly 10 percent of its 
global vehicle deliveries; in July this year, 
Renault took a 512 million euro ($696 
million) write down because of damage 
to its Iran business.

Pre-sanctions winners in Iran will not 
necessarily be post-sanctions winners, 
however.

Peugeot would face a challenge reviving 
its sales of partially assembled "knock-

down" vehicles to Iran. A company 
spokesman said it had disbanded teams 
working on the project and he expected 
parts suppliers would have done the 
same.

WINNERS AND LOSERS
Dubai, 150 km (100 miles) across the 

Gulf from Iran, would probably be a big 
winner from an easing of sanctions. Its 
non-oil trade with Iran has shrunk by 
over a third in the past 18 months, totaling 
$2.9 billion in the first half of 2013.

The emirate, where about 10 percent 
of the population of 2.1 million is ethnic 
Iranian, could expect to become the main 
staging post for a return of foreign capital 
to Iran.

Dubai's Iranian Business Council has 
shrunk to about 200 members from 600 
as the sanctions have caused businessmen 
to move to countries such as Turkey and 
Malaysia, Haghighi said. Some of these 
would now return.

Some other countries in the region 
could suffer, at least initially. The shipping 
and banking sanctions have caused more 
of Iran's foreign trade to pass through 
Iraq and Pakistan; those countries could 
lose some of that business.

Saudi Arabia has filled much of the 
gap left by the cut in Iranian oil sales, 
producing a record 10.19 million barrels 
per day of oil in August. It would almost 
certainly have to scale back its output if 
Iran's sales returned to normal.

The complex picture of winners and 
losers would be repeated within Iran.

The middle class, restricted in their 
access to foreign currency because of 
government controls put in place to resist 
the sanctions, could benefit quickly. They 
would find it easier to travel and study 
abroad, and to buy imported luxuries.

But it could take many months or 
years to reopen factories and rebuild 
infrastructure, so many poorer Iranians 
might see little immediate change. And a 
sizeable group of businessmen who have 
made money off the sanctions would 
suffer.

[Hossein Asrar Haghighi, Vice 
President of IBC talks on behalf of 
the council with Reuters.]
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The wary optimism in Dubai, 
traditionally a major hub for Iranian 
commerce, reflects a tantalizing prospect 
for businessmen across the world: that 
progress toward an agreement on Iran's 
nuclear plans could allow it to rejoin the 
global trading and financial system.

This hope was created by the landslide 
election in June of Iranian President 
Hassan Rouhani, seen as a moderate, 
and fed by last month's resumption of 
high-level contacts between Tehran and 
Washington.

"We are suggesting to our members 
that they should prepare for the possible 
removal of some of the obstacles to 
trade between the United Arab Emirates 
and Iran," said Hossein Asrar Haghighi, 
a founder of Dubai's Iranian Business 
Council.

Some businessmen are making 
contingency plans to boost shipments to 
Iran if tensions ease further. "For example 
a trader buying a shipment of rice might 
get ready to increase it by 20 percent, and 
implement it depending on the situation."
With its population of 75 million, Iran 

would be the largest economy to rejoin 
the global system since post-Communist 
Eastern Europe in the early 1990s.

"A young, educated population, a credit-
based society with huge unsatisfied 
demand for everything from refineries 
and chemical plants to housing and 

basic infrastructure - the business 
opportunities are huge," said Emad 
Mostaque, a strategist who follows Iran 
at London-based NOAH Capital.
The size of the economic opportunities 

means political pressure to lift the 
sanctions could grow rapidly in Western 
capitals if nuclear talks seem to be going 
well.

But there would also be losers from 
an economic reopening of Iran. Some 
businessmen have prospered during its 
isolation - including some within Iran 
itself, who used political connections 
to profit from policies resisting the 
sanctions. They may lobby against the 
country's rehabilitation

SHORTFALL
The web of U.S. and European sanctions 

against Iran has slashed its oil exports by 
more than half since 2011, at an estimated 
annual cost of over $40 billion, and cut 
its access to equipment needed to keep 
its energy industry running. The country 
has largely been frozen out of the global 
banking system; many shipping lines have 
stopped serving Iran.
Since U.S. sanctions allow Washington 

to take action against third-country 
firms - effectively forcing them to choose 
between doing business in Iran and the 
United States - much foreign trade, and 
most foreign investment, has halted.

Tehran does not release timely, reliable 

data giving a full picture of the economic 
damage. But the central bank says gross 
fixed capital formation, adjusted for 
inflation, plunged 19.4 percent from a 
year earlier in the nine months to last 
December 20.

This implies a massive shortfall of 
public and private investment during that 
period alone worth roughly $35 billion 
at the free-market rial/dollar exchange 
rate. Foreign companies would hope to 
supply much of the shortfall - in the form 
of factories, machinery, buildings and 
infrastructure - if they were permitted 
to resume normal trade and investment 
with Iran.

Western governments will be reluctant 
to lift any sanctions against Iran until 
they get evidence that Tehran is moving 
towards opening its nuclear programme 
to inspection.

But Haghighi said a reduction in 
diplomatic tensions could help business 
even before sanctions were eased, as the 
threat of Western military action against 
Tehran receded.

He noted that after losing two-thirds 
of its value against the dollar over 18 
months - a depreciation which saddled 
businessmen with massive uncertainty 
and currency losses - the Iranian rial 
had regained some strength and then 
stabilized in the free market since 
Rouhani's election.

(REUTERS) - AFTER YEARS OF BEING CAUGHT IN THE GEOPOLITICAL CROSSFIRE 
OVER IRAN'S DISPUTED NUCLEAR PROGRAMME, IRANIAN BUSINESSMEN IN 
DUBAI ARE DARING TO HOPE THAT SIGNS OF A DIPLOMATIC THAW WILL ALLOW 
CRIPPLING ECONOMIC SANCTIONS TO BE LIFTED.

(Additional reporting by Gilles Guillaume in Paris; Editing by Giles Elgood)

Interview
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REMEMBERING CYRUS THE 
GREAT(KOUROSH KABIR) ANNIVERSARY

Historical

(29TH OF OCTOBER)
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