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تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست 
     محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست

فهرست
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تقویم شورا ماه نوامبر

اخبار شورا

اخبار ایران

گراميداشت خادمی بزرگ در گردهمایی ماهانه شورا

خصوصی سازی در بستر تاریخ

ثبت سفارش ۱۰۰ ميليارد دالری!

جزای کيفری کاله برداری و خيانت در امانت

آشنایی با اصطالحات حقوقی

مسووليت پذیري اجتماعي در گروه ایندیتکس و موردکاوی زارا

گذری کوتاه بر پویایی اجرای اپرای عروسکی حافظ

حبابی دیگر؟!

جوان ترها بخوانند: رازهای ناگفته کارآفرینان موفق!
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پیام رییس شورا

دو س��ال از ده سال کش��مکش بین ایران و ائتالف 5+1 )ائتالف 5+1 : شامل 5 کشور 
دارای حق وتو در سازمان ملل و آلمان که به 5+1 معروف شد( در دوران آقای خاتمی 
بود. در این دو سال ایران و ائتالف 5+1 در شرف رسیدن به توافق بودند که دولت دهم 
و یازدهم روی کار آمد و به دامنه تنش و بحران افزوده شد که نهایتا و متاسفانه در دو 
سال گذشته به استقرار تحریم های رنگارنگ شورای امنیت – یک جانبه – چند جانبه 

علیه ایران انجامید.

گرچه عده ای از دولت مردان نهم و دهم مکررا تحریم ها را ورق پاره نامیدند، لیکن مردم 
ایران گرانی و تورم بیش از 40% ناش��ی از آن را خصوصا در زمینه مواد خوراکی، دارو، 
پوشاک با تمام وجود احساس نمودند سرانجام خرداد ماه 92 فرارسید و دولت یازدهم با 

انتخاب ملت برگزیده شد و از مرداد ماه 92 رسما آغاز به کار کرد.
ریی��س جمهور جدید با ی��ک حرکت خردمندانه چرخش به مذاک��ره و مصالحه را به 
جای رویاروئی تکراری گذاشته برگزید و تعامل با ائتالف را در دستور کار قرارداد و تیم 
جدیدی بریاس��ت وزیر امور خارجه مسئولیت ارتباط را عهده دار شد. این تیم مذاکره 
کننده طی جلسات مکرر با ائتالف، سرانجام بیانه 2013/11/24 که به امضاء 7 وزیر و 
مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا رسید منتشر کرد که همگان در روزهای مورد 

اشاره به جزئیات و مراحل اجرایی آن آگاه هستیم.

دنیای امروز، دنیای دیپلماسی و گفتگو و مذاکره و مصالحه است و روابط بین کشورها 
نیز عینا نظیر روابط بین بازرگانان بر پایه "تعامل" می باشد. همانطور که در یک معامله 
تجاری که دو طرف فروشنده و خریدار با یکدیگر مذاکره و معامله می نمایند و هر دو 
راضی به انجام هستند و در نهایت فروشنده با دریافت پول که حتما برایش جالب و سود 
آور اس��ت، راضی می ش��ود، خریدار نیز با دریافت کاال و استفاده از آن راضی و خرسند 
است و هر دو شادمان هستند، در روابط کشورها و دیپلماسی نیز عینا این چنین است 

که امروزه آن را به بازی برد – برد تعریف می نمایند.
اینجانب به خاطر دارم که در ابتدای تاسیس تشکیالت هسته ای ایران در انتهای خیابان 
امیرآباد تهران که قبل از انقالب سال 57 راه اندازی شد، شعار  "اتم برا صلح" شعار ایران 
بود و تمبر یادبودی هم بدین مناسبت منتشر شد که امروزه همان شعار را به "استفاده 

از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح جویانه" تعبیر می نمایند.
کشاکش ده ساله مخصوصا در سالهای آخرین اثر نامطلوبی برای اقتصاد ایران بر جای گذاشت،

هموطنانی که در ایران زندگی می کنند، بيشتر از سایرین تحت اثرات نامطلوب 
تحریم ها قرار گرفتند.

اکنون که بارقه امید به دل امیدواران درخشیده و قدم های نخستین برای بده و بستان 
در ژنو برداش��ته شد، همه ما وظیفه داریم مراقب باشیم که این نهال نوپای تازه غرس 
شده دچار حادثه نشود و از باد و باران نیابد گزند تا بتدریج پا گرفته و ایران عزیزمان از 
بحران خارج ش��ود. دوستان عزیز عضو شورا و سایر بازرگانان مقیم دبی نیز در سالهای 
گذش��ته مصون از گزند حوادث ناش��ی از تحریم ها نبوده اند، تعدادی از دوس��تان ما 
مجبور به تعطیلی کس��ب و کار ش��ده، دبی را به مقصد س��ایر کش��ورها و ایران ترک 
نمودند، متاسفانه تعدادی از همکاران ما را به جرم مشکالت اقتصادی بندی و در زندان 
نم��وده ان��د. امیدواریم آنها که مقاومت نموده و بر پای خود ایس��تاده اند مجددا دوران 
شکوفایی اقتصادی ایران را شاهد باشند که سود همگان در سایه تعامل سازنده و حرکات 

خردمندانه ممکن خواهد شد ان شاء اهلل "آخر که چیره نبود جز خداوند حق". 

هادی موتمنی
ریيس شورا

سخن سردبیر

• تبریک به امارت، تبریک به جامعه دبی

چاپ این شماره مصادف است با دو رویداد شادی آفرین در کشوری که میزبان ماست:

1- برگزاری جشن های چهل و دومین سالگرد تاسیس کشور امارات عربی متحده در سراسر 
امارات. ماهنامه شورا هم همراه با جامعه بازرگانان ایرانی مقیم دوبی این سالگرد را گرامی 

می دارد و آنرا به همه ساکنان این کشور تبریک می گوید.

2- انجام آتش بازی بر باالی برج خلیفه و بوجد در آمدن ساکنان این شهرپس از اعالم شهر 
دوبی به عنوان میزبان Expo 2020 در شب 27  نوامبر.

دوبی با فاصله زیادی از رقبای خویش برنده این رقابت نفس گیر شد و عاقبت با جلب 116 
رای از مجموع 163 رای میزبانی را از آن خود کرد. ما نیز از این موفقیت شادمانیم و جدا آن 

را به مسئوالن امیر نشین دوبی تبریک می گوییم. 
گرچه از هم اکنون تفسیرهای گوناگونی از اثرات مثبت و )احتماال( منفی این اتفاق بر اقتصاد 
دوبی بر سر زبان مردم و در رسانه های جمعی جاری است، اما ماهنامه شورا ضمن ابراز 
خوشبینی خود در مقطع کنونی، متعهد می شود که در یکی از شماره های آینده خود با جمع 
بندی آرای کارشناسی ، اطالعات الزم در مورد تاثیرهای مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی این 

پروژه را برای خوانندگان خود بازگو کند.

• مذاکرات ژنو و اميدهای پيش رو برای شکوفائی تجارت

مذاکرات ژنو با تمام افت و خیز و سختی هایش باالخره به پایان رسید و برداشت اینست که 
دو طرف برنقشه راهی توافق کرده اند  که دست در دست با یکدگیر بپیمایند و با هم شرط 

کرده اند که در راهی که طی کنند به قول و قرارهای خویش پایبند باشند.
این برداشت کلی می گوید که راه گرچه ناهمواری هایی دارد اما جهت و هدف آن روشن است. 
کورسوی این روشنائی عکس العملهای مثبتی را از فردای امضای توافق، به دنبال داشته است. 
تغییر سریع و مثبت شاخص های اقتصادی در ایران و شاخص شهام تعدادی از شرکتهای 

بزرگ طرف معامله با ایران گواه بر این خوشبینی است. 
دردوبی نیز واکنش تجاری که مورد سوال قرار گرفته اند )به گواه خبرگزاری رویترز و عکس 
العمل همکارانی که با ما در تماس بوده اند( مثبت و خوشبینانه بوده است چرا که در این توافق، 
زمینه های گشایشی برای تحریم ها و کم شدن فشار بین المللی بر اقتصاد ایران می بینند. 
این امید نزد همکاران پیدا شده که دادن وقفه به دولت آقای روحانی از جانب فشارآورندگان 

خارجی، دست مدیران او را برای پرداختن به مشکالت اقتصادی داخلی بازتر خواهد کرد.
درمصاحبه تلویزیونی آقای رئیس جمهور در مورد عملکرد 100 روزه او و گروه همکارانش، 
شنیدیم که آنها طی این مدت 35 تصمیم برای تسهیل در مسائل اقتصادی مردم در بخش 
های تولیدی، صادرات، گمرکات، پیش پرداختها و ال سی ها اتخاذ کرده و همه آنها را عملیاتی 

و اجرائی کرده اند.
چندی از این 35 تصمیم که مربوط به بهبود وضع تجار و شرایط فعالیت آنها بود را به طور 
ملموس دیده ایم که از آن جمله برداشتن پیمان ارزی برای صادرکنندگان و معافیتهای مالیاتی 
برای آنان را می توانیم یاد کنیم. بعضی دیگراز آنها در نوبت برای اجرا درسیستم بانکی هستند 

)از جمله گشایش ال سی با 30% مبلغ سفارش( و هنوز بسته های دیگرالبد در راهند.
با اینحال، خوشبینانه ونه ساده لوحانه، آنچه را که در سرمقاله ماه سپتامبرمان نوشته بودیم، 

امروز نیز تکرار میکنیم:
"کارفرمایان امیدهای معقول دارند، صبر را آویزه گوش کرده اند و منتظر معجزه ای در صد 
روز نیستند. برایشان مهم دیدن نشانه هایی است که بگوید دولت در جهت درست در حال 

حرکت است".
اسفندیار رشيدزاده

 سردبير

چشم انداز خروج از بحران

دوستان عزیز – اعضای محترم  شورا
هموطنان محترم
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شورا

تقویم شورا ماه نوامبر

دوره  جلس��ه  دهمی��ن   -1
یازدهم هیات مدیره 

2- تشکیل جلسه مسئولیت 
  CSR  - اجتماعی شرکتها

برگ��زاری هفتمین جلس��ه 
کمیته اجتماعی به ریاس��ت 

خانم الهام ارجمندی

شرکت خانم الهام ارجمندی 
از ط��رف ش��ورا در دومی��ن 
گردهمایی فصلی ش��وراهای 
بازرگانی در اتاق بازرگانی دبی 

1- مصاحب��ه ش��بکه بی بی 
سی ، رویترز و روزنامه نشنال 

با آقای اسرار حقیقی 

2- برگزاری ششمین جلسه 
کمیته برنامه ریزی به ریاست 

آقای دکتر رشید زاده 

برگزاری جلسه هیات تحریره به 
ریاست آقای دکتر رشید زاده

برگ��زاری دهمی��ن جلس��ه 
کمیت��ه رواب��ط عموم��ی به 

ریاست آقای صمدی پور

دعوت از اعضای ش��ورا برای 
ش��رکت در همای��ش ات��اق 
بازرگانی دبی درب��اره مقوله 

صادرات مجدد

برگ��زاری چهارمین جلس��ه 
کمیت��ه حقوقی به ریاس��ت 

آقای حمیدی

مهمانی ش��ام اعضای هیات 
مدیره در رس��توران ش��ایان 

هتل الغریر ریحان روتانا

گردهمایی ماهیانه ش��ورا در 
هتل الغریر ریحان روتانا

21

96 85 743

1613 1512 141110

2320 2219 211817

3027 2926 282524

خالصه مصوبه ها و برنامه های هیات مدیره و کمیته های شورا
۱- هيات مدیره: تصویب 3 مصوبه

۲- کميت�ه اجتماعی:  تصمیم گی��ری در مورد کارگ��روه جوانان و تعیین 
مسئوالن برنامه ریزی برای گردهمایی آینده کارگروه جوانان شورا.

3- کميته حقوقی: بررس��ی آیین نامه دادرس��ی ح��ل و فصل اختالفات و 
حکمیت در شورا با حضور وکالی داوطلب عضو شورا.

4- کميته برنامه ریزی:
- بازخوان��ی آیین نامه های کمیته های حقوق��ی، اجتماعی و برنامه ریزی و 

ارجاع آنها به کمیته حقوقی.

- پیشنهاد به جلسه آینده هیات مدیره در مورد منصوب کردن فردی مسئول 
برای به روز کردن صفحه های شورا در شبکه های اجتماعی.

- قراردادن اساس��نامه جدید شورا بر روی وب سایت شورا و اطالع رسانی آن 
به کلیه اعضا با ایمیل.

- تببین اهداف س��ال 2014 شورا از روی برنامه 5 ساله وتدوین بودجه سال 
آتی و ترجمه این اس��ناد برای ارائه به میزگردهای فصلی اتاقهای بازرگانی در 

اتاق بازرگانی دبی.

- درخواس��ت بودجه برای ترجمه اس��اس نامه جدید شورا و برنامه 5 ساله از 
هیات مدیره.

5- کميت�ه رواب�ط عمومی: بررس��ی نحوه برگ��زاری نشس��ت ماهانه ماه 
دس��امبر ش��ورا وتعیین ف��رد مس��ئول برگزار کنن��ده و نح��وه هماهنگی با                           

دبیرخانه شورا.

گردآوری: یگانه اقبال نیا مسوول دبیرخانه شورا
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نشس��ت ماه نوامبر شورای بازرگانی ایرانیان دبی 
در روز ش��نبه 9 نوامبر  )18 آبانماه( در هتل نوساز 
و مجلل الغریر ریحان روتانا برگزار ش��د و ش��رکت 
Award Technology کفال��ت مال��ی آن��را عهده 
دار ب��ود. مطاب��ق معمول، اعضاء ش��ورا و مهمانها از 
س��اعت 12:30 تا 14 به گفت و گو، تبادل اطالعات 
و آش��نایی با چهره های جدی��د پرداختند و پس از 
آن، جلس��ه رس��می با برگزاری مجمع عمومی فوق 

العاده آغاز شد.

موض��وع مجمع عمومی ف��وق الع��اده، تصویب 
اساسنامه جدید شورا بود. اساسنامه ای که تا کنون 
مرجع فعالیت ش��ورا بود، نسخه دوم، مصوب مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 9 نوامبر سال 2003 بود. با 
توجه به گذشت زمان و شرایط فعالیت شورا، ریاست 
ش��ورا کمیته حقوقی را مس��ئول بررسی کاستیها و 
ارائه پیش��نهاد برای تغییر اساس��نامه نمود. پس از 
همفکری و کارشناس��ی در دو دورۀ کمیته حقوقی 
شورا، ویرایش سوم اساسنامه برای تصویب و ارجاع 

به مجمع، به هیأت مدیره شورا تحویل شد.

هیأت مدیره دهم ش��ورا، در زمان ریاست آقای 
مهن��دس حمیدی، ب��ا تصویب پ��اره ای اصالحات، 
اساس��نامۀ ویرایش س��وم را برای تصویب نهایی به 
مجمع عمومی فوق العاده، ارجاع داد. اولین فراخوان 

مجم��ع فوق الع��اده، همزم��ان با برگ��زاری مجمع 
عمومی دوس��االنه برای انتخاب هیأت مدیره، در ماه 
مارچ گذش��ته اعالم شد. قابل توجه آنکه حد نصاب 
حاضران در اولین جلسه مجمع عمومی فوق العاده، 
مطابق اساس��نامه شورا، 75% تعداد اعضاست که در 
اولین فراخوان، حاصل نشد. در فراخوان دوم مجمع 
عموم��ی ف��وق العاده نیز، ش��رط حد نص��اب تعداد 
حاضران که مطابق اساس��نامه، اکثریت نسبی است، 
محقق نش��د و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به 
فراخوان سوم رسید که شرط رسمیت جلسه، منوط 

به حد نصاب رسیدن تعداد حاضران نیست.

بدی��ن ترتیب، در مجم��ع عمومی ف��وق العاده 
مورخ 9 نوامبر 2013، اساس��نامه ش��ورای بازرگانی 
ایرانی��ان – دبی تصویب ش��د. نکته آنکه دقیقا پس 
از گذشت 10 سال، ویرایش س��وم اساسنامه شورا، 
س��رلوحۀ تمامی فعالیتهای ش��ورا خواهد بود. متن 
اساس��نامه جدید همزمان با ارسال فراخوان مجمع 
فوق العاده برای اعضاء ش��ورا ارسال شد. همچنین، 
برای اس��تحضار عموم، در وب س��ایت ش��ورا قابل 

دسترسی است.

پس از برگزاری مجمع فوق العاده توس��ط آقای 
دکتر س��ماواتی، عضو هی��أت مدیره ش��ورا و رابط 
کمیته حقوقی، و شمارش آراء به روش قیام و قعود، 

نشست ماهانه شورا به روال معمول ادامه یافت. 

آقای مهندس قادس��ی، از اعضاء ش��ورا و حامی 
مالی نشست ماه نوامبر، با توجه به آنکه در دبیرستان 
البرز افتخار شاگردی آقای دکتر مجتهدی را داشته 
و همچنین بعنوان دانش آموخته دانش��گاه صنعتی 
شریف، که توس��ط دکتر مجتهدی بنیانگذاری شد، 
افتخار مصاحبت با ایشان را داشتند، در ارائه مطلبی 
جالب با عنوان "روش��های مدیریتی دکتر مجتهدی 
در دبیرس��تان الب��رز و دانش��گاه صنعتی ش��ریف- 
مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت کنن��دگان" خاطرات 
خود را با حاضران به اشتراک گذاشتند. نکات جالب 
این ارائۀ دلنش��ین به همراه خاط��ره ای زیبا به قلم 
آقای دکتر ش��مس اردکانی در رابطه با خرید منزل 
شخصی دکتر مجتهدی برای س��ازمان منطقه آزاد 
قشم، در همین ش��ماره ماهنامه شورا برای مطالعه 

عموم چاپ شده است.

در ادام��ۀ گردهمای��ی م��اه نوامبر ش��ورا، مدیر 
منطقه ای ش��ورای توس��عه تجارت هنگ کنک، با 
ارائۀ س��خنرانی و نمایش ویدئو به تشریح فرصتهای 
تجاری در هنک کنگ بعنوان دروازۀ چین پرداخته 
و نظر بازرگانان ایرانی را به توس��عه کس��ب و کار با 
آس��یای دور از طریق تس��هیالت بی نظیرآن جلب 

نمودند.

شورا

الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه

گردهمایی اعضا شورا و مجمع عمومی فوق العاده 
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اجتماعی

پیشینیان »آب« را الفبای آبادانی می انگاشتند، 
آن را َق��در می نهادند و می س��تودند. پاس داش��ِت 
»آب« در بس��یاری از فرهن��گ ه��ا به آغ��اِز دوران 
یکجانش��ینی و پیدای��ِش نخس��تین آب��ادی ه��ا و 
ش��هرها در کناره ی رودها و دریاه��ا باز می گردد، 
که خود س��رآغاِز تمدن هایی بزرگ و باستان ماننِد 
فرارودان)ماوراءالنهر(، میان رودان)بین النهرین( و... 
بوده اند. از سوِی دیگر، ارزِش آب در فرهنِگ ایرانی 
و برخی از همسایگان به کمیابِی آن نیز بَرمی گردد که 
به پاس داشِت ویژه ی آب در این فرهنگ ها انجامیده 
است. »جش��ِن آبانگان« نمونه ای کهن از این رفتاِر 
فرهنگی است؛ جشنی در ستایش و قدرشناسِی آب، 
که در ماِه آبان برگزار می ش��ده است؛ جشنی که به 
نظر می رسد به فراموشی س��پرده شده باشد، حال 
آن که می تواند با هدِف امروزِی نگاهبانی از زیس��ت 
بوم و نگهدارِی منابِع طبیعی و انتقاِل این ارزش های 

همگانی به نسِل آینده، برگزار گردد. 
با این چش��م انداز، »جشِن آبانگان« در روزهای 
جمع��ه و ش��نبه، 8  و 9 نوامب��ر 2013    )17 و 
18 آبانم��اه 1392( در دب��ی)AM Studio( برگزار 
گردید. »جش��ِن آبانگان« با »پیش��خوانی« آغاز شد 
ک��ه خوش آمدی ب��ود در س��تایِش آب و آبادانی و 
در آن »آبناَمک« به زباِن کوچه خوانده ش��د. بخِش 
پَسین، »َمَتل خوانی« بود و َمَتِل »چشمه پَری« )از 
افس��انه های مردِم لرس��تان( با دو صدا خوانِش شد. 
نمایِش جشن، پرده خوانِی »خزانی خوان« بود که با 
بهره گیری از سّنِت نّقالی و شیوه هایی مانند »بازی 
بُِرش��ی« و »بازی در بازی«، دو دخت��ِر پردهخوان، 
س��ه پرده از س��ه ایزدبان��و را اجرا کردن��د. در دیگر 
بخِش جش��ن، مهماناِن ش��رکت کننده با همراهی 
بازیگردان��ان، در دو ب��ازِیِ گروهی همبازی ش��دند. 
در پایان، همه به »خزانیخوان« )س��فرهی پاییزِی( 

جش��ن دعوت شدند که سفرهی کوچِک آب و نان و 
حلوا بود و مهماناِن جشن، به یکدیگر آب نوشاندند.

درباره ی »تيآرِت ریگ«
»تی��آرِت ری��گ« کارش را ب��ا اج��رای رپِرتوآِر 
نمای��ِش »خیانت« )Betrayal(، اثِر »هارولد پینتر« 
 )2013   ،August(دب��ی در   )Harold Pinter(
آغاز کرد و پس از برگزاری »جش��ِن آبانگان« در ماِه 
نوامبر، نمایش��های »خرس« و »خواس��تگاری«، اثِر 
»آنتون چخوف« )Anton Chekhov( و »کلفتها«، 
اث��ِر »ژان ژنه«)Jean Genet( را در دس��ِت تمرین 
دارد که به ترتیب در ماههای دسامبر، ژانویه و فوریه 
در دب��ی روی صحنه خواهند رف��ت. »تیآرِت ریگ« 
همچنین برگزاری دورههای کارگاهی مانند »بداهه 
سازی«)Improvisation(، »بازیهای نمایشی« و... 

را در دبی، در برنامه دارد.  

الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه

جشن آبادگان
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تعداد ش��وراها و گروهه��ای بازرگانی که در اتاق 
بازرگان��ی و صنای��ع دبی ثبت ش��ده اند ب��ه هفتاد 
عض��و بالغ میش��ود. بی��ش از 40 ش��ورای بازرگانی 
ویژه کشورهایی از سراس��ر جهان که با دبی مراوده 
بازرگان��ی دارند، و قریب به 30 گ��روه بازرگانی که 
هریک در حوزه ای تخصصی فعالیت میکنند، مطابق 
روال مرسوم، در جلسه های میزگرد فصلی با حضور 
مدیریت ارشد اتاق بازرگانی دبی، به تبادل اطالعات 

و رایزنی در مورد مسائل بازرگانی روز می پردازند.

آخرین جلس��ه میزگرد فصلی، در روز سه شنبه، 
19 نوامب��ر برگزار ش��د. آقای عتی��ق جمعه نصیب، 
مدیر ارش��د واحد خدمات بازرگانی ات��اق دبی، که 
هم اکنون مسئولیت ش��وراهای بازرگانی را برعهده 
دارند، ریاس��ت جلس��ه را برعهده داشتند. ایشان در 
افتتاح جلس��ه متذکر شدند که رشد اقتصاد دبی در 
مقایس��ه با م��اه ژانویه 2013 کامال مش��هود بوده و 
به 6.7%+ بالغ میش��ود. همچنین، اشاره نمودند که 
تحت نظارت مستقیم جناب شیخ محمد بین راشد، 
حاکم دبی و نخس��ت وزیر امارات، استراتژی معرفی 
دبی بعنوان پایتخت اقتصادی و تجاری کش��ورهای 
اسالمی، با تأکید بر غذای هالل و جهانگردی هالل، 

پیگیری می شود.

آقای حسن ال هاشمی، مدیر روابط خارجی اتاق، 
چکیده ای از فعالیتهای مثبت اتاق در ارتباطات بین 
الملل��ی ارائه دادند. عالوه بر برگزاری  جلس��ه های 
آشنایی با کشورهای مختلف و فرصتهای تجاری آنها 
با حضور مقامات ارش��د منطق��ه ای، اقدام اخیر این 
واحد، راه اندازی اتاقهای بازرگانی درشهرهای باکو-

آذربایجان، آدیس آبابا-اتیوپی و اربیل در کردستان 
عراق بوده اس��ت که وظیفه آنها تس��هیل دسترسی 
ب��ه بازارهای این مناطق برای اعض��اء اتاق بازرگانی 

دبی است.
در ادامۀ جلسه، آقای نظیر سردست، مشاور ارشد 
حقوقی اتاق بازرگانی دبی، گزارشی از به روز رسانی 
قوانین تج��اری دادند. اصالحات قوانین ش��رکتها و 
کارکنان، حکمیت، ورشکس��تگی، کارپردازان بیمه، 
س��رمایه گذاری مستقیم خارجی و نظایر آن توسط 
اتاق در حال پیگیری است. آقای نظیر، برای تسریع 
در بهبود قوانین تجاری، از شوراهای بازرگانی دعوت 
کردند که پیش��نهادها و تجارب خود را با ایش��ان به 

اشتراک بگذارند.

س��اعت آخر میزگرد، به تبادل نظ��ر حاضران با 
ریاس��ت جلس��ه و تصمیم گیری در مورد روشهای 
هماهنگی ش��وراها و گروهه��ای بازرگانی با یکدیگر 

و با ات��اق بازرگانی، بخصوص ب��ا مدیریت ارتباط با 
اعض��اء، اختص��اص یاف��ت. حاضران به ای��ن نتیجه 
رس��یدند که هر ی��ک از ش��وراهای بازرگانی در ماه 
دس��امبر، پیش��نهاد اهداف خود برای سال آینده را 
ب��ه اتاق بازرگانی ارائه دهد. بدین ترتیب، هم امکان 
ارزیابی توفیق ش��ورا در دستیابی به اهداف از پیش 
تعیین ش��ده وجود دارد و هم امکان ایده گرفتن از 

دستاوردهای یکدیگر. 
نماینده ش��ورای بازرگانی ایرانی��ان دبی، ضمن 
معرف��ی دو کارگروه جوانان و مس��ئولیت اجتماعی 
که مورد توجه رؤس��ای س��ایر ش��وراها و گروههای 
بازرگانی قرار گرفت، ماهنامه شورا را نیز به حاضران 
معرف��ی نمود. با توجه به اینکه ماهنامه ش��ورا، تنها 
مجله فارسی-انگلیسی در حوزه تخصصی بازرگانی، 
اقتص��اد و مدیری��ت در امارات عربی متحده اس��ت، 
برای سایر ش��وراهای بازرگانی و اتاق بازرگانی دبی 
نیز اهمیت ویژه ای دارد که مطالب خود را از طریق 

ماهنامه شورا برای مخاطبان ایرانی منتشر کنند.

در پای��ان، هم��ۀ حاض��ران تأکی��د نمودن��د که 
برگزاری منظم میزگردهای فصلی، کمک شایانی به 
توانمند نمودن شوراهای نوپا نموده و موجب تسهیل 

گردش اطالعات میشود.

مدیریت رس��توران ش��ایان در هتل روتانا الغریر، از اعضای هیات مدیره و فعاالن درکمیته های ش��ورا  به همراه خانواده ایشان دعوت نمودند تا در ضیافت شامی در 
تاریخ هفتم نوامبر 2013، مهمان این رستوران باشند. مهمانان ضیافت شام رستوران شایان در کنار یکدیگر شب بسیار خوبی را باهم گذراندند.

اتاق بازرگانی و صنایع دبی – 19 نوامبر 2013

میز گرد فصلی شوراها و گروههای بازرگانی

گردهمایی هیات مدیره و اعضای فعال کمیته های شورا
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گردآوری: یگانه اقبال نیا مسوول دبیرخانه شورا

در انتخابات روز یکش��نبه 10 آذر 1392، هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران، که رییس شورای بازرگانی ایرانیان دبی نیز در 
این جلسه حضور داشتند، آقای غالمحسین شافعی 
با کس��ب 178 رای از مجم��وع 343 رای، به عنوان 
رییس ات��اق انتخاب ش��دند. آقای ش��افعی پس از 
انتخاب به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن ایران گفت: "حس آرامش و اتحاد و انسجام 
فعلی در اتاق بازرگانی نش��انه بلوغ بخش خصوصی 
اس��ت، لذا باید بدون اتکا ب��ه دیگران، اتاق بازرگانی 
خودش را اداره کند. در مدت 5 سال گذشته بخش 
تولیدی و بنگاه ها رها ش��ده ان��د و رنجهای زیادی 
کشیده شده است و امروز با وضعیت حساسی مواجه 
هس��تیم و واقعیت این اس��ت که تا چند نسل دیگر 
چنی��ن فرصتی ایجاد نمی ش��ود، ل��ذا دیگر فرصت 

اشتباه نداریم."

سوابق کاری آقای غالمحسین شافعی نشان می دهد 
که ایشان از بخش خصوصی و مشکالت آن به خوبی 
واقف هستند چنانچه به گفته خیلی از تحلیل گران 
اقتصادی، کوشش��ها و تدابیر ایشان در سمت هیات 
رییس��ه اتاق ایران باعث ش��د بخ��ش خصوصی در 
ش��رایط س��خت اقتصادی، از آسیبهای خیلی جدی 

تر مصون بماند. 

به گفته پایگاه خبری س��فیر، از زمانی که آقای 
ش��افعی در جای��گاه هیات رییس��ه اتاق ای��ران قرار 
گرف��ت، تحول مثبت و قابل توجه��ی در اتاق ایران 
ایجاد کرد. فعاالن اقتصادی به یاد میآورند که پیش 
از این اگر میخواستند گره ای از کار بخش خصوصی 
بگشایند با مشکالت فراوانی دست به گریبان بودند 
تالش هیات رییس��ه در دوره ه��ای اخیر و مهندس 
ش��افعی به عنوان یکی از اعضای اصلی هیات رییسه 

بوده اس��ت که مقرر ش��د که در قانون بهبود فضای 
کسب و کار و برنامه های راهبردی پنجم توسعه، در 
سیاستگذاری بخش خصوصی، خود بخش خصوصی 
دخال��ت کن��د و در این ش��رایط وانفس��ا که چنین 
فشاری به اقتصاد کشور وارد شد همین افراد خوش 
فکر بودند که توانس��تند تدابیری بیاندیشند و بخش 
خصوصی را از آسیب های بیشتر نجات بدهند. آقای 
شافعی برخاس��ته از بخش خصوصی است و از سال 
1352 در تولید و تجارت فعال بوده است و بنابراین 
با تمام پیچ وخمهای بخش خصوصی آش��نا اس��ت. 
همچنین ایش��ان یکی از بانیان اصلی ترسیم چارت 
تشکیالتی جدید و ش��رح وظایف جدید برای دوایر 

اتاقها بوده اند.
بخشی از رزومه کاری مهندس شافعی  شامل موارد 

زیر نامبرده شده است:

- جانشین ریاست اتاق بازرگانی ایران
- نایب رییس اول اتاق بازرگانی ایران
- نایب رییس دوم اتاق بازرگانی ایران

- معاون امور استان های اتاق بازرگانی ایران
- رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی

- سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
-  نایب رییس اول اتاق مشترک ایران و افغانستان

-  رییس هیات مدیره منطقه ویژه سرخس
-  رییس شورای ملی زعفران

-  ریی��س کمیس��یون تخصصی توس��عه صادرات-
رییس هیات مدیره منطقه ویژه سرخس

-  رییس شورای ملی زعفران
-  رییس کمیسیون تخصصی توسعه صادرات

 پ��س از توافق هس��ته ای در ژنو، طی س��فر 
وزرات امور خارجه امارات به ایران، فصل جدیدی 
از مناسبات و همکاری های دو جانبه و چند جانبه 
در زمین��ه های اقتصادی، انرژی های تجدید پذیر 
و محیط زیس��ت در این دیدار مورد بررس��ی قرار 
گرفت. تشکیل کمیسیون مش��ترک اقتصادی دو 
کش��ور در آینده نزدیک از دیگر موارد مورد توافق 

دو وزیر در این دیدار بود.  

آقای غالمحسین شافعی جانشین آقای نهاوندیان در 
سمت رییس اتاق بازرگانی ایران شد

توافق تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی بین امارت و ایران

اخبار ایران
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آش�نایی با زندگی و یادگارهای دکتر 3

محمد علی مجتهدی
محمدعلی مجتهدی در اول مهر سال 
1287 )23 سپتامبر 1908( در الهیجان، 
ش��هری آس��وده در میان باغ های چای، 
ش��الیزارهای برنج و جنگلهای پرپشت در 

نزدیکی دریای خزر به دنیا آمد.
پدرش یک منضبط سختگیر  و باورمند 
به تش��ریفات و آداب و رس��وم زندگی در 
شهر کوچک بود. او به فریبندگی مسموم 
ش��هرهای بزرگ ب��ی اعتنا ب��ود و عالقه 
نداش��ت پس��رش را به چنی��ن جاهایی 
بفرس��تد. او در هفت س��الگی در مدرسه 

ابتدایی حقیقت آغاز به تحصیل کرد. 
محمدعلی مجتهدی، در سال 1304 
خورش��یدی با اس��تفاده از عایدی که از 
مایملک مادرش میگرفت، به تهران آمد. 
در این ش��هر او با دایی اش می زیست و 
با پس��ردایی اش رض��ا رادمنش، که یکی 
از مهمترین اعضای جنبش کمونیس��تی 
ایران ش��د در یک اتاق ش��ریک بود. ولی 
مجتهدی، در همه عمرش، با سیاست سر 
سازگاری نداشت. نه تنها بیرون از غوغای 
سیاست ایستاد،  بلکه تالش کرد مؤسسه های 
آموزشی مهمی را که مدیریت می کرد از 

هر فعایت سیاسی دور نگه دارد. 
مجته��دی ب��ه تحصیالت خ��ود در 
دارالمعلمین مرکزی ادامه داد. سپس در 
مدرسه متوسطه شرف تهران سال پنجم 
و شش��م متوس��طه را به پایان رساند. در 
سال 1310 مدرک دیپلم کامل متوسطه 
)ش��عبه علمی( را گرفت و در همان سال 
پس از قبولی در چهارمین دوره امتحانات 
اعزام محصل به اروپا، جزو صد تن برگزیده 
محصالن اعزامی شد که به فرانسه رفتند، 
تا هر یک به نحوی نقش��ی مؤثر در آینده 

علمی و فرهنگی ایران ایفا کنند.

نگاهی به تحصيالت دکتر مجتهدی
1931-1932 در مدرسه بلز پاسکال 
در شهر کلرمون فران فرانسه، تکمیل زبان 

و آمادگی ریاضیات
عل��وم  دانش��کده   1935-1932
دانش��گاه لیل و طی دوره لیس��انس علوم 
و کسب مقام اول در »شهادتنامه مکانیک 
استداللی« در بین دانش��جویان ایرانی و 
فرانس��وی و سپس انتقال به پاریس برای 

طی دوره دکترا در دانشگاه سوربون
1935-1938 اخد س��ه دیپلم عالی 
فوق لیس��انس در آنالی��ز عالی - مکانیک 
مایعات - آئرودینامیک و هیدرودینامیک 

عالی 
1938 گرفتن دکترا؛ رس��اله با عنوان 
»حل برخی مس��ائل مکانیک مایعات« با 

امتیاز »شایان افتخار«
از  پ��س  قادس��ی،  آق��ای مهن��دس 
مروری کوتاه ب��ر زندگی دکتر مجتهدی، 
خاطرات��ی که در دبیرس��تان البرز، تحت 
مدیریت ایش��ان داش��تند را برشمردند. 
از میهن دوس��تی و ش��جاعت ایش��ان تا 
ایستادگی جلوی سربازان حکومت نظامی 
و ممانع��ت از دس��تگیری شاگردانش��ان 
گفتند. همچنین در زمان مدیریت دکتر 
مجتهدی، ثبت نام برادران همکالسی ها، 
اولویت داشتنه و فرزندان تمامی کارکنان 

مدرسه به رایگان ثبت نام میشدند.
امکان��ات آموزش��ی وی��ژه ای که در 
دبیرس��تان البرز با دق��ت نظر و مدیریت 
دکت��ر مجتهدی تدارک دیده ش��ده بود، 
در کمتر فضای آموزشی آنروز ایران وجود 
داش��ت. فضاه��ای مجزا ب��رای کتابخانه، 
آزمایشگاه، س��الن و زمین ورزش، کارگاه 
و س��الن تئاتر با تمام تجهیزات مورد نیاز 

برای آموزش. 
کادر آموزش��ی در دبیرس��تان البرز از 
بهترین اس��اتید تشکیل ش��ده بود. تمام 
دروس ت��ا قب��ل از عید نوروز تمام ش��ده 
و با اس��تفاده از منابع خ��ارج از محدوده 
آموزش��ی تعیین ش��ده، دانش آموزان را 

تعلیم می داند.
از دید دکتر مجتهدی، تربیت، نظم و 
ترتیب اهمیت بسیار باالیی داشت. ایشان 
همیشه دفترچۀ سیاهی همراه داشتند که 
نام تک تک شاگردان در سال تحصیلی را 
در آن داشتند و موارد خاص انضباطی را 
در آن ثبت میکردند. حضور دائمی ایشان 
بعنوان مدیر مدرسه، در محوطه مدرسه و 

در دسترس بودن زبانزد بود.

تأسيس دانشگاه صنعتی شریف
آقای قادسی در ادامه، خاطرۀ تاسیس 
دانشگاه صنعتی شریف در سال 1345 را 
ک��ه از زبان خود دکتر مجتهدی ش��نیده 
بودند برای حاضران تعریف کردند. اختیار 
و بودجه مورد نیاز از طرف حکومت وقت 
به ایشان داده شده بود تا بهترین دانشگاه 
تکنول��وژی و علوم روز را تأس��یس کنند 
و ایشان س��فرهای مکرری به کشورهای 
پیش��رفته دنیا که پروفسورهای ایرانی در 
آنجا به تدریس اش��تغال داشتند نمودند 
تا کادر اس��اتید بی نظی��ری را با خدمت 

دانشگاه صنعتی شریف درآوردند.
طراحی بنای دانش��گاه، به صورتی که 
هن��وز کارآمدترین از نوع خود در س��طح 
مملکت است و عملیات ساخت و ساز در 
زمانی بس��یار کوتاه با مدیریت ایش��ان به 
انجام رسید. ایشان شخصا در اتاق شیشه ای 
در نزدیکی درب دانشگاه حضور داشته و 

آشنایی با اساطیر

الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه

گرامیداشت خادمی بزرگ در 
گردهمایی ماهانه شورا

گردهمایی ماه نوامبر شورای بازرگانی ایرانيان دبی، به یاد و خاطرۀ یکی 
از بزرگمردان س�رزمينمان مزین شد. س�خنرانی آقای مهندس قادسی 
در بي�ان خاط�رات دوران تحصيل خود، تحت نظ�ارت و مدیریت دکتر 
مجته�دی، در دبيرس�تان البرز و در دوره تحصيالت عالی در دانش�گاه 
صنعتی ش�ریف، بس�يار مورد اس�تقبال قرار گرفت. س�خنرانی ایشان 
تح�ت عنوان  "روش�های مدیریتی دکتر مجتهدی در دبيرس�تان البرز 
و دانش�گاه صنعتی ش�ریف- مس�ئوليت اجتماعی دان�ش آموختگان" 
همراه با بيان خاطراتی که در دوران مدرس�ه از ایشان داشتند با نمایش 

عکسهای آن دوره ارائه شد. 

همچنين نقل داستان تأسيس دانشگاه صنعتی شریف توسط این استاد 
مج�رب و دقت نظر دکتر مجتهدی در تمامی امور اجرایی دانش�گاه، از 
انتخاب اس�اتيد، مدیریت کم نظير در س�اخت و س�از بنای دانش�گاه و 
نظارت بر نظم دانش�جویان گزینش شده، بس�يار شنيدنی بود. موضوع 
اصلی نشس�ت ماه نوامبر، بهانه ای شد برای آنکه در این مجال داستان 

زندگی ویادگارهای استاد محمدعلی مجتهدی را مرور کنيم.

دکتر محمد علی مجتهدی
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میکردند.
ف��ارغ التحصیالن دانش��گاه صنعتی ش��ریف نیز 
همواره قدردان تالش��های ایشان بوده اند. در سفری 
به آمریکا، شاگردان قدیمی، میزبان مدیر خود بودند 
و ب��ا عالقه س��خنان دکتر مجتهدی را ش��نیدند که 
داِد خدمت به میهن س��ر دادند. از همین رو، انجمن 

حامی را تأسیس کردند تا امکان خدمت به هموطنان 
مح��روم را فراهم کنن��د. این دان��ش آموختگان، که 
زمانی از مزیت بهترین امکانات آموزش��ی کشورشان 
بهره مند بوده اند با توجه به اینکه از مام میهن دورند 
و امکان خدم��ت در وطن ندارند، بر آن ش��ده اند تا 
مس��ئولیت اجتماعی خویش را در قالب تأمین منابع 
مالی و مدیریت اجرایی برای کمک به مردم سیستان 

و بلوچستان و بوشهر ایفا نمایند.

دکتر محمدعلی مجتهدی، یادگارهای بی نظیری 
از خود بجا گذاش��ت که تاریخ ساز است و در برحه ای 
حس��اس، خوِد تاریخ اس��ت. ایش��ان، در سال 1376 
دیده از جهان فرو بس��ت در حالیکه شاید میشد قدر 

تالشهایش را بهتر بجا آورد.

سازمان منطقه آزاد قشم، در اجرای قانون برنامه دوم توسعه 
اقتصادی و اجتماعی کش��ور و با حکم ریاست جمهوری در 
مرداد 1369 ایجاد و آغاز به کار کرد. قرار با ریاست جمهوری 
شروع به کار منطقه آزاد بدون اعتبار دولتی بود. برای شروع کار 
منطقه آزاد قرار شد برای کسب درآمد از استعدادهای تجاری 
استفاده شود. تا آن زمان بیشتر تجارت در جزیره قشم به شکل 
قاچاق و با عدم رعایت مقررات گمرکی انجام می شد. تصحیح 
شیوه ها و تجارت با وضع تعرفه های تجاری آغاز شد. همزمان 

برنامه ریزی برای عمران و توسعه قشم آغاز شد.

فعالیت های من بی درنگ با ایجاد دفت��ر کار من در وزارت 
معادن و فلزات روزانه گسترش می یافت سرانجام با موافقت 
وزیر محترم وقت یک طبقه از ساختمان وزارت، واقع در انتهای 
غربی خیابان سمیه، عمالً به مدیران و کارکنان منطقه آزاد 
تخصیص داده شد. در این دفاتر کارکنان بخش فنی برای تهیه 
نقشه های اولیه کار بیشترین تعداد همکاران را بخود اختصاص 
می داد. بزودی جا برای مدیریت ها در ساختمان وزارت معادن 

و فلزات کم آمد .

با تهیه و نقطه گذاری اولین طرح های عمرانی نیاز به امکانات 
دفتری روز بروز بیشتر احساس می شد.در مرداد ماه 1370 
برای فضای اداری جدید دنبال جائی می گشتیم که نزدیک 
به دفتر کار خودم در خیابان س��میه باشد. با توجه به حضور 
تعدادی از کارشناسان و دانشگاهیان در اتاق فکر فنی سازمان 
یکی از آنان از قصد مرحوم دکتر مجتهدی برای فروش خانه 
اش که در کوچه مدرسه البرز بود خبر داد. منزل ایشان تقریباً 
در مقابل خیابان س��میه قرار داشت و پیاده چند دقیقه ای 

بیشتر فاصله نبود.
ب��ه صاحب خبر گفتم ترتیب��ی بدهند که به دیدار اس��تاد 
مجتهدی برویم و عالقه خود را به خرید خانه ایشان ابراز کنیم. 
توسط ایشان ما دکتر پرویز مجتهدی فرزند استاد که خود نیز 
اس��تاد شیمی بود آشنا شدیم و با وقت قبلی به دیدن استاد 
رفتیم و طرح موضوع کردیم. ایشان گفتند چون منزل چهار 
طبقه است و هر طبقه یک آپارتمان 380 متری است و اکنون 

تنها با پسرشان در این ساختمان زندگی می کنند. از سوئی 
ساختمان بال استفاده مانده و از سوی دیگر از نظر نقدینگی 
در تنگنا هس��تند قصد فروش منزل را دارند. در این جلسه 
ایشان گفتند حقوق بازنشستگی ایشان را در غوغای انقالب 
قطع کرده اند و کوش��ش استاد برای رفع این ظلم آشکار به 
جائی نرسیده است. هنوز هم در شگفتم که کدام قاضی حق 
دارد حقوق مکتسبه استادی را پس از پنجاه سال معلمی قطع 
کند؟ آن هم معلمی که فقط استاد فنی و ریاضی بوده است. 
و هرگز س��رو کاری در سیاست نداشته است و عنوان "سعی 
در تحکیم نظام شاهی" به او نمی چسبد. گفتم ما هم برای 
خرید منزل خدمت رسیده ایم که آنرا به اداری تبدیل کنیم 
. ایشان استقبال کردند و گفتند گشتی در ساختمان بزنید 
شاید پسند کنید. پس از گشت با پسندیدن وسعت و نقشه 
گفتم برای معامله حاضرم. ایشان گفتند تا به حال سه پیشنهاد 
قیمت برای منزل داده شده است. پرسیدم آیا هیچ یک از این 
قیمت ها را پذیرفته اید؟ پاسخ ایشان منفی بود ولی گفتند 
قصد دارند باالترین قیمت را بپذیرند. من گفتم من هم اکنون 
این باالترین قیمت را می پذیرم و منزل را در چهار اش��کوب 
برای سازمان منطقه آزاد قشم خریداری می کنم. ایشان هم 
گفتند من از طرف خانم و دخترم، که سندها به اسم ایشان 

است، به شما فروختم.
اگر حافظه یاری کند گویا این قیمت چهل و شش میلیون 
تومان بود. پیشنهاد کردم که موافقت عمری هم در بیع نامه 
ش��رط می کنم که تا زمان حیاتشان اشکوبی که هم اکنون 
مورد اس��تفاده ایشان است در اختیارشان باشد. ایشان از این 
شزط بیش از آنچه که آنرا پذیرفته باشند خوشحال شدند و 

قدردانی کردند.
ایش��ان چهار مجله سند رسمی را به من دادند و گفتند هر 
اشکوب یک سند دارند که همه آنها را به نام خانواده خود کرده 

بودند که به ترتیب عبارت بود از :
طبقه همکف به نام  بانو س��وزان ژان ماریا مجتهدی گیالنی 

)همسر(
طبقه یکم به نام بانو سوزی مجتهدی گیالنی )فرزند(

طبقه دوم به نام بانو سوزان ژان ماریا

طبقه سوم به نام بانو سوزی مجتهدی گیالنی
بی درنگ به دفتر بازگشتم و به مرحوم آقای محمد شعاعی 
همکار حقوقی مان گفتم بیع نامه ای با ش��رط عمری برای 
طبقه یکم بنویسند. تا پیش از پایان وقت اداری بیع نامه آماده 
شد و چکی نقدی به مبلغ شش میلیون تومان و هشت چک 
هر یک به مبلغ پنج میلیون تومان با سررسیدهای پانزده روزه 
همراه بیع نامه امضاء شده خدمت استاد ارسال شد. ایشان هم 

بیع نامه را امضاء و نسخه دوم آنرا برایم باز فرستادند.
سرانجام این معامله در تاریخ 1970/6/2 در دفتر خانه رسمی 

ثبت شد و انتقال رسمی صورت گرفت.
واقع��ه جالب در این معامله این بود که س��ازمان، همزمان با 
فرا رس��یدن قسط آخر امکانات ارزی نقدی پیدا کرد و من با 
آگاهی از اینکه ایشان بهای خانه را به ارز برای معالجه همسر 
و دخترشان به خارج می فرستادند تصمیم گرفتم نصف قسط 
باقیمانده را به دالر خدمت ایشان تقدیم کنم و بهای دالرها را 
به قیمت تمام شده حساب کنم و لذا برای نصفه دوم آخرین 
قسط یک چک به مبلغ دو و نیم میلیون تومان تهیه کردم و 
شخصاً تقدیم ایشان کردم. ایشان از این کار من بسیار تشکر 
کردند و نه تنها چک قسط آخر را مسترد داشتند بلکه چک دو 
و نیم میلیونی را پاره پاره کردند و بار دیگر ایشان هم بزرگواری 

را بر ما تمام کردند.
با شروع استقرار همکاران فنی، حقوقی و مالی در سه طبقه 
منزل شروع به تغییرات هم کردیم. البته سفارش کرده بودم 
تعمیرکاران و همکاران برای استاد مزاحمت نیافرینند. ولی 
ایشان اعالم کردند قصد ادامه استفاده از حق عمری را ندارند و 
می خواهند به همسرشان که گویا در پاریس زندگی می کردند 
بپیوندند. و چنین بود که آخرین دیدارم با استاد مجتهدی با 
بدرقه ایش��ان از خانه ای که خود ساخته بود همراه شد. این 
خانه هم اکنون هم دراختیار موسسه آموزشی سازمان منطقه 
آزاد قشم است که شنیده ام اخیراً دانشگاه امیرکبیر برای طرح 
توسعه خود اعالم خرید برای این ساختمان ارسال کرده اند. 
امید آنکه دانش��گاه امیر کبیر نیز که استاد مجتهدی سهم 
شایسته ای در ایجاد و توسعه این موسسه بزرگ علمی داشته 

اند، نام و حق این بزرگ را بزرگ بدارند.

ماجرای خرید خانه استاد مجتهدی بوسیله منطقه آزاد قشم
نویسنده: دکتر علی شمس اردکانی
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در چند دهه گذش��ته سیاست خصوصی سازی 
در اقتصاد، مورد توجه بس��یاری از دولت مردان قرار 
گرفته اس��ت. دانش��گاه ها و انجمن های علمی نیز 
در این باره پژوهش های بس��یاری انج��ام داده اند. 
این راهکار در بس��یاری از کش��ورها با استقبال و در 
برخ��ی دیگر با واکنش منفی مردم و اس��تادان علم 
اقتصاد روبرو ش��ده اس��ت. اجرای این سیاس��ت نیز 
بازده  متفاوتی در جامعه های گوناگون داشته است. 
هنگامی که س��خن از سیاس��ت خصوصی سازی 
به میان م��ی آید، به نظر می رس��د که دولت قصد 
دارد، واحدهای تولیدی و خدماتی تحت مالکیت خو 
د را، با فروش مس��تقیم به سرمایه دارها و یا فروش 
همگانی س��هم ها ، به مردم واگذار کند و از این راه 
به منبع مالی جدید دست یابد تا به کارهای عمرانی 
بپ��ردازد و یا از میزان کس��ری بودج��ه خود بکاهد.  
اگرچه این تغییر مالکیت در فرآیند خصوصی سازی  
ناگزیر اس��ت اما این همه هدفی نیس��ت که بایستی 
در این راهکاردنبال شود، ش��وربختانه بیشتر دولت 
ه��ا تنها به هم��ان بخش از خصوصی س��ازی توجه 
می کنند که به حل مش��کالت مقطعی آن ها منجر 
می ش��ود و کمتر برای دیگر بخش هایی که ممکن 
اس��ت تأثیر عمیق تری بر اقتصاد داشته باشد ارزش 

می گذارند.
 هدف اقتصاد دانان از به کار بردن این راهکار، در 

طول تاریخی که از پیدایش آن می گذرد، گسترش 
یافته اس��ت و باز نگری در س��اختار دولت و برپایی 
دول��ت های نوین، با هزینه کمتر و کارآیی بیش��تر، 
را در ب��ر می گی��رد.  در واقع دی��دگاه نوین در باره 
خصوصی سازی، بهبود سازمان دهی و افزایش بهره 

وری را هدف قرار داده است.

نخستين خصوصی سازی
بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که واژه خصوصی 
سازی نخستین بار در سیاست اقتصادی نازی ها در 
س��ال های پایانی دهه 30 و سال های آغازین دهه 
40 میالدی به کار رفته است. اگرچه کمی عجیب به 
نظر می رس��د که حزب سوسیالیست ملی نازی ها، 
خصوصی سازی  را در برنامه های اقتصادی خود به 
کار برده باش��ند، اما بررسی ها نشان می دهد که به 
درستی نخستین بار اقتصاددانان آلمان، در آن دوره، 
واژه خصوصی سازی را برای واگذاری کارخانجات و 
س��رمایه گذاری های دولت به س��رمایه داران را به 

کار برده اند.

 Maxine Yaple(س��وئیزی مکس��ین  خان��م 
Sweezy(،  اقتصاد دان آمریکایی، در سال 1941 ، در 
کتاب  "س��اختار اقتصادی نازی" می نویسد: صنعت 
گران در به قدرت رسیدن هیتلرو اجرای برنامه های 

اقتصادی به او کمک کردند. نازی ها در مقابل برای 
کمک به کس��ب و کار و نش��ان دادن حس��ن نیت ، 
ش��ماری از انحصارهای بخش دولت��ی را ، به بخش 
خصوصی برگرداندند. این سیاس��ت به طور گسترده 
ای انجام ش��د و دولت مالکیت بسیاری از واحد ها را 
ب��ه بخش خصوصی واگذار ک��رد. یکی از هدف های 
اصلی این سیاس��ت، تحریک گرایش به صرفه جویی 
ب��ود، چرا که اقتصاد جنگ��ی اقتضا می کرد، مصرف 
بخ��ش خصوصی پایین بیاید. تصور بر این بود که نا 
براب��ری درآمد که حاصل نابرابری ثروت می باش��د، 

منجر به باال رفتن پس انداز می شود. 

اهمیت عملی انتقال س��رمایه به بخش خصوصی 
این بود که طبقه س��رمایه دار به عنوان انبار درآمد 
عمل می کرد.افزون بر این، س��ودآوری و بازگش��ت 
س��رمایه به بخش خصوصی ب��ه تثبیت قدرت حزب 

نازی کمک می کرد.

هان��س ولفان��گ س��ینگر اقتص��اد دان آلمانی- 
   2006– 1910.Hans Wolfgang Singerانگلیسی
در مقال��ه اقتصاد جنگی آلمان که در مجله اقتصادی 
س��ال 1942 انتش��ار یافت نوش��ت که مق��ام های  
رس��می آلمان ادع��ا می کردند که سیاس��ت جدید 
قرار اس��ت به تولید بیشتر و سازماندهی کمتر منجر 

اقتصادی

مهران ارشادی فر، عضو شورا و هیات تحریریه

خصوصی سازی در بستر تاریخ
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کارخان��ه ها و اب��زار تولیدی را که پی��ش از این به 
بخش خصوصی اجاره داده بودند به آن ها فروختند.

سیدنی مرلین )Sidney Merlin( در مقاله ای 
ب��ه نام "روند کنترل اقتص��ادی آلمان از 1933" که 
در فصلنامه اقتصادی سال 1943 منتشر شد، نوشت 
ک��ه حزب سوسیالیس��ت ملی آلمان تنه��ا به دنبال 
حمایت از بازرگانی نبود بلکه هدف آنان افزایش کنترل 
نازی ها بر اقتصاد بود. حزب، تس��هیالتی فراهم می 
کرد تا انباشت ثروت خصوصی و تشکیل امپراطوری 
های صنعتی، از طریق خصوصی س��ازی و اقدامات 
دیگر،  به دست عضوهای برجسته و همکاران حزب 
صورت گیرد، به این ترتیب یک تمرکز ش��دید امور 
اقتص��ادی و دولت، برای هم��ه هدف های عملیاتی،  
در دس��تان یک گ��روه کوچک قرار م��ی گرفت که 

نخبگان سوسیالیست ملی نامیده می شدند.

سياست خصوصی سازی پس از جنگ
در س��الهای پس��ین دهه 50 دوب��اره خصوصی 
س��ازی در اقتصاد پس از جنگ مطرح شد، اما هدف 
ه��ای دیگری را نس��بت به آنچ��ه در اقتصاد جنگی 
مطرح بود دنبال می کرد. در سال 1958 سرنوشت 
شرکت اتومبیل سازی فولکس واگن مورد بحث قرار 
گرفت و خصوصی سازی، دوباره بر سر زبان ها افتاد 
اما این بارمالکیت این ش��رکت به صورت س��هم، به 
یک میلیون و پانصد هزار نفر فروخته شد در حالیکه 
شمار سهام داران در آلمان تا پیش از این تنها پانصد 
تا شش��صد هزار نفر برآورد می ش��د. در این دوران 
واژه خصوصی سازی بارها در سیاست های اقتصادی 

آلمان به کار رفت.

  واژه خصوصی س��ازی در همین دوره به ادبیات 
اقتص��ادی زب��ان انگلیس��ی وارد ش��د.در واژه نامه 
انگلیس��ی آکسفورد چاپ س��ال 1989، آمده است 
که  نخس��تین بار واژه "خصوصی س��ازی" در زبان 
انگلیس��ی در س��ال 1959 ثبت ش��ده است، در28 
ژوئیه روزنامه انگلیسی کرونیکل نیوز گزارش داد که 
لودوی��ک ارهارد که آن زمان وزیر اقتصاد آلمان بود، 
اعالم کرد که فروش سهام شرکت معدنی "پروسگ" 
)Preussag( را ب��ه عنوان اولی��ن تجربه خصوصی 

سازی خود انتخاب کرده است.

خصوصی سازی در انگليس
از ده��ه 80 که م��ارگارت تاچر سیاس��ت های 
خصوصی س��ازی اش را به اجرا گذارد، اندیشمندان 
و استادان انگلیس��ی نیز واژه خصوصی سازی را در 
ادبیات اقتصادی خود به کار بردند. خصوصی سازی 
در انگلستان نیز شامل فروش سهام واحد های تولیدی 
و خدمات��ی بزرگ و خانه های دولتی، محدود کردن 
اختی��ارات قانونی و س��نتی رهب��ران اتحادیه های 
کارگ��ری، کاهش نرخ مالیات بردرآمد، سیاس��تهای 
انظباطی ش��دید مالی با ه��دف کنترل تورم و ایجاد 
محدودیت برای هزین��ه های دولت های محلی می 

شد. و برخی بر این باورند که هدف اصلی 
دولت، ایجاد درآمد از محل فروش س��هام 
و کاهش اس��تقراض دولتی بود و منجر به 
افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید به 

نفع مصرف کننده نشد.

خصوصی سازی در روسيه
روس��یه نیز در ده��ه 90 به خصوصی 
س��ازی روی آورد و تعدای از کارخانجات 
تولی��دی را به بخش خصوصی واگذار کرد 
ک��ه نتیجه آن به وجود آم��دن یک طبقه 
کوچک ثروتمند ش��د، فاصل��ه طبقاتی در 
روس��یه را افزای��ش داد و مردم را نس��بت 
به خصوصی س��ازی دلس��رد کرد تا جایی 
ک��ه تالش های اخی��ر دولت ب��رای ادامه 
سیاس��ت خصوصی سازی، با واکنش سرد 
مردم روبرو ش��ده و آن ها را در ادامه این 
کار با تردید روبرو س��اخته اس��ت. برخی 
اقتصاددان��ان در ای��ن ب��اره م��ی گویند: 
درست است که خصوصی سازی می تواند 
تحریک خوبی برای س��رمایه داران باش��د 
تا س��رمایه خود را به گ��ردش درآورند اما 
نمی تواند همه مشکالتی را که بر سررشد 
اقتصادی اس��ت حل کند و دولت بایستی 
بهبود حقوق مالکیت، دادگاه ها و سیستم 
نظارت��ی را در نی��ز در دس��تور کار ق��رار 
 Alexander( رادیگین  الکس��اندر  دهد. 
Radygin( اقتصاد دان روس��ی می گوید 
که خصوصی سازی را بایستی ابزاری برای 
اصالح��ات اقتصادی در نظ��ر گرفت و به 

تنهایی نمی تواند هدف باشد.

خصوصی سازی از دیدگاه مدیریتی
در ده��ه 70 می��الدی در آمری��کا بح��ث های 
بس��یاری در باره برون س��پاری خدم��ات دولتی به 
بخش خصوصی مطرح شد. این بحث بیشتر پیرامون 

موضوع های مدیریتی و سازمان دهی بود. 

 Peter Ferdinand 1909-2005 (پیتر دراکر
Drucker .( اس��تاد اندیش��مند آمریکایی که مقاله 
های ارزش��مندی در باره بازرگانی و مدیریت نوشته 
است، در سال 1969 واژه بازگشت به بخش خصوصی 
)reprivatization(   را به کار برد . دراکر توانایی 
مدیریتی بخ��ش عمومی را منفی ارزیابی می کرد و 
می گفت دولت، به دلیل دیوانس��االری ذاتی، مدیر 
ضعیفی اس��ت. بررسی کارآیی دولت، دراکر را بر آن 
داشت که مهمترین آموزه پنجاه سال پژوهش های 
خود را این بداند که دولت مجری خوبی نیس��ت. بنا 
براین پیش��نهاد کرد که دولت  یک سیاست سازمان 
یافته را در پیش گیرد که از سازمان های غیر دولتی 
ب��رای انجام کاره��ای اجرایی اس��تفاده کند که این 
سیاس��ت را می توان "بازگشت به بخش خصوصی " 
نامید، از دید او مس��ئولیت کارهای اجرایی به بخش 
خصوصی باز می گ��ردد چون پیش از آن که بخش 

عموم��ی  با ملی ک��ردن برخی 
کارها و ایجاد ش��هرداری ها، در 
ده��ه های آخر ق��رن نوزدهم، 
این کارها را ب��ه عهده بگیرد، 
بخش خصوصی آن ها را انجام 

می داد. 
این برداش��ت از خصوصی 
س��ازی در کتابهای��ی که پس 
از 1987 در آمری��کا ، در باره 
پیمانکاری،  و  خصوصی سازی 
انتش��ار یافت با اقبال همگانی 
همراه ش��د. و بر اعتبار دراکر 
افزود.  وتأکی��د بر این دیدگاه 
در س��ال های بع��د همچنان 
ادام��ه یاف��ت.  ب��ی تردید کار 
پیت��ر دراکر تأثی��ر عمیقی بر 
مفهوم خصوصی سازی داشت 
و کتاب "عصر ناپیوس��تگی" او 
به طور گس��ترده ای منتش��ر 
ش��د. و ای��ن مفه��وم جدید از 
خصوصی س��ازی، درک نوینی 
از دولت م��درن را در ذهن ها 
پدید آورد که با سپردن کارها 
به بخش خصوصی، کوچکتر و 

کارا تر خواهد شد.
 رویک��رد نوی��ن خصوصی 
سازی بیشتر به بهبود سازمان 
ده��ی، افزای��ش به��ره وری و 
اس��تفاده بهینه از منابع توجه 
دارد و با رویکرد پیشین فاصله 

بسیاری دارد. 
مخالفت هایی که  این روزها با خصوصی س��ازی 
صورت می گیرد بیش��تر متوج��ه نوعی از خصوصی 
سازی اس��ت که در آلمان نازی، تنها با هدف ایجاد 
هبس��تگی میان س��رمایه داران و نخبگان سیاس��ی 
انجام می ش��د و مصرف کنندگان عادی از آن سود 
نمی بردند. اما در دیدگاه نوین، با افزایش بهره وری 
و کاهش هزینه های دولتی، این مردم هستند که از 

خصوصی سازی سود می برند.

در نتیج��ه می ت��وان گفت خصوصی س��ازی به 
تنهایی نمی تواند یک سیاس��ت درس��ت یا نادرست 
تلقی ش��ود و موفقیت این سیاست بستگی بسیاری 
به زمینه های  سیاس��ی، اقتص��ادی و اجتماعی در 
جامع��ه دارد و از همه مهمتر انگیزه دولت در به کار 
گیری این سیاس��ت می تواند در میزان موفقیت آن 

مؤثر باشد.

1-Retrospectives The Coining of “Privatization” and 
Germany’s National Socialist Party Germa` Bel, Journal of 
Economic Perspectives—Volume 20, Number 3—Summer 
2006—Pages 187–194

2- A short history of privatisation in the UK: 1979-2012, 
Richard Seymour, theguardian.com,   29 March 2012 

3- Russia To privatise or not to privatise The Economist Jan 
19th 2013

مخالفت هایی 
که  این روزها با 
خصوصی سازی 

صورت می گیرد 
بیشتر متوجه نوعی 
از خصوصی سازی 
است که در آلمان 
نازی، تنها با هدف 
ایجاد همبستگی 

میان سرمایه داران 
و نخبگان سیاسی 
انجام می شد و 

مصرف کنندگان 
عادی از آن سود 

نمی بردند
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اعالم س��فارش 100 میلی��ارد دالری هواپیمایی 
امارات، عالوه بر شوکی که در روز نخست نمایشگاه 
هوایی دوبی وارد نمود، منجر به ثبت رکوردی دیگر 
برای این امیرنشین ش��د. شرکت هواپیمایی امارات 
اعالم کرد قراردادی با ش��رکتهای بوئینگ و ایرباس 
برای خرید بیش از 200 فروند هواپیمای مسافربری 
جدید امضا نموده اس��ت. از این میان سفارش 150 
فروند بوئین��گ 777 و 50 فروند ایرباس 380 قابل 
توجه اس��ت. این سفارش��ها عالوه ب��ر تأثیری که بر 
بازار مس��افرتهای هوایی دارد، باعث رشد شرکتهای 
س��ازنده و ایجاد هزاران ش��غل در آنه��ا و همچنین 
صنایع جانبی آن خواهد ش��د. تحویل این هواپیماها 
از س��ه سال دیگر شروع شده و تا سال 2020 نهایی 
خواهد ش��د که نش��ان از برنامه ریزی دیگری برای 

میزبانی اکسپو 2020 دارد.

ب��ه این بهانه م��روری کرده  ایم ب��ر هواپیمایی 
ام��ارات، فرودگاه بین المللی مکت��وم و هواپیماهای 

ثبت سفارش شده.

ف�رودگاه بي�ن الملل�ی مکتوم ک��ه فعالیت 
آزمایش��ی خود را ش��روع کرده، ه��دف بزرگتری را 
دنب��ال میکن��د: تبدیل ش��دن ب��ه بزرگترین قطب 
فرودگاه��ی جهان. اگرچه فرودگاه بین المللی دوبی 
طرح گس��ترش و افزای��ش ظرفیت ت��ا 80 میلیون 
مس��افر در سال را پشت س��ر میگذارد، ولی احتمال 
زیاد وجود دارد که هواپیمایی امارات کلیه پروازهای 
خود را ب��ه این فرودگاه منتقل کند و به عبارتی آن 

را تصاحب نماید.

این فرودگاه که بخش اصلی منطقه تازه تأسیس 
دوبی ورلد سنترال را تشکیل میدهد، مساحتی برابر 
با 220 کیلومترمربع داش��ته و قرار است به متروی 
دوب��ی و راه آهن سراس��ری االتحاد متصل ش��ده و 
همچنین یک قطار س��ریع الس��یر آن را به فرودگاه 
بی��ن المللی دوبی مرتبط نمای��د. منطقه دوبی ورلد 
س��نترال تنها منطقه اختصاصی حمل ونقل جهان و 

شامل مناطق مسکونی، تجاری و ... میباشد.

در ح��ال حاضر فرودگاه هارتس��فیلد جکس��ون 
)آتالنت��ا( با حدود 100 میلیون مس��افر در س��ال، 
پرترافیک ترین فرودگاه جهان محس��وب میشود. با 
تکمیل فرودگاه مکتوم قرار است ظرفیت آن تا اواخر 
س��ال 2015 به 160 میلیون مسافر در سال برسد و 
در این صورت عنوان پرترافیک ترین فرودگاه جهان 
را از آن خ��ود نماید. با توجه به موقعیت جغرافیایی 

دوب��ی و دیگر ظرفیتهای موجود در منطقه، کس��ب 
این عنوان اصاًل دور از ذهن نیست.

بخش��ی از امکانات این فرودگاه عبارتند از: پنج 
باند پرواز طوالنی، س��ه ترمینال بزرگ مسافری، 16 
ترمین��ال باری با ظرفیت 12 میلیون تن در س��ال، 
هتله��ا و مراک��ز خرید بس��یار، بی��ش از 100 هزار 
پارکینگ برای مسافران و همراهان، بخش تعمیرات 
و نگهداری جهت انواع هواپیماهای کوچک و بزرگ، 

و ... 

هواپيمایی امارات در س��ال 1985 و توس��ط 
حکومت دوبی تأسیس شد و کار خود را با اجاره دو 
هواپیمای کوچک از هواپیمایی پاکستان آغاز نمود. 
در ابتدا این شرکت صرفاً پروازهایی به مقصد دهلی 
و بمبئ��ی انجام می داد. چند س��ال بعد، هواپیمایی 
ام��ارات بخ��ش عمده��ای از س��هام یک ش��رکت 
هواپیمایی س��ریالنکا را خری��د و رفته رفته با اجاره 
و خرید تعداد بیش��تری هواپیما، شروع به گسترش 

فعالیتهای خود نمود.

پس از حادثه 11 س��پتامبر و با کاهش ش��دید 

ارزش سهام شرکتهای هواپیماسازی، شرکت امارات 
از این موقعیت اس��تفاده ک��رد و قراردادهای بزرگی 
برای خری��د 150 فروند هواپیمای په��ن پیکر را با 
ش��رکتهای ایرب��اس و بوئین��گ امضا نم��ود. همین 
موضوع س��بب ش��د نام هواپیمایی امارات بر زبانها 
بیفتد و همه آن را بعنوان یکی از غولهای هواپیمایی 
بین المللی بشناس��ند. در حال حاض��ر امارات تنها 
ش��رکت هواپیمایی جهان است که میتواند دورترین 
نقاط جهان )از جمله س��یدنی تا نیویورک( را تنها با 

یک توقف به هم متصل نماید.

ام��روزه هواپیمایی امارات با بیش از 160 مقصد 
بی��ن الملل��ی و ناوگانی ب��ه بزرگی بی��ش از 200 
هواپیمای پیش��رفته، یکی از بزرگترین ش��رکتهای 
جهان محسوب میشود. این شرکت بیشترین تعداد 
هواپیماهای ایرب��اس 380، بوئینگ 777 و ... را نیز 
در اختی��ار داش��ته و حدود 400 فرون��د هواپیمای 

جدید نیز تحت سفارش داد.

هواپیمای��ی ام��ارات بعنوان بزرگترین ش��رکت 
هواپیمایی خاورمیانه، در چند س��ال گذشته همواره 
عن��وان بهترین ش��رکت هواپیمایی جه��ان از نظر 
کیفی��ت خدم��ات را از آن خ��ود نموده اس��ت. این 
شرکت زیرمجموعه گروه امارات بوده و سود خالص 
آن در س��ال گذش��ته بالغ بر یک میلیارد دالر بوده 

است.

بوئينگ 777 یک هواپیم��ای پهن پیکر و برد 
بلند اس��ت که توانایی جابجایی 315 تا 450 مسافر 
را در مس��افت 17 ه��زار کیلومت��ر دارد. دو موت��ور 

توربوف��ن جنرال الکتریک حداکثر س��رعت هواپیما 
را ب��ه م��اخ 0/89 )حدود 950 کیلومتر بر س��اعت( 
می رساند. سقف پروازی هواپیما حدود 13 کیلومتر 

)43 هزار فوت( می باشد.

س��اخت این هواپیما از سال 1970 شروع شد و 
در سال 1994 اولین پرواز خود را انجام داد. شرکت 
بوئینگ پس از تغییرات بس��یار و پشت سر گذاشتن 
مدلهای مختلف، س��رانجام به دو مدل جدید با بدنه 

اقتصادی

علیرضا عباسی، عضو هیات تحریریه

ثبت سفارش 100 میلیارد دالری!
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در خارج از آمریکا و عمدتاً در ژاپن )میتسوبیش��ی، 
کاوازاکی، فوجی و ...( تولید میشود. شرکت بوئینگ 
سعی کرده که پیشرفته ترین فناوریها را در مدلهای 

جدید 777 خود ارائه نماید. 

مدله��ای مختلف بوئین��گ 777 را میتوان به دو 

دس��ته عمده قاره پیما و بین قارهای تقس��یم نمود. 
اگرچه ش��رکت بوئینگ هواپیم��ای 777 را بعنوان 
جایگزینی برای 747 س��اخته، ولی عمده مشتریان 
بوئینگ حاضر به حمایت از این پروژه نش��دند، چرا 
ک��ه از 747 بس��یار راضی بودند و قص��د جایگزینی 

نداشتند!
تاکنون بیش از 1100 فروند از مدلهای مختلف 
بوئینگ 777 س��اخته ش��ده و قیمت متوس��ط آن 
حدود 350 میلیون دالر است. شرکتهای هواپیمایی 

ام��ارات، س��نگاپور، ایرفران��س و یونایت��د ایرالینز 
بزرگترین مشتریان این هواپیما هستند.

نکت��ه جالب آنک��ه، این هواپیم��ا در آمریکا بنام 
"تریپل سون" و در انگستان بنام "سون سون سون" 
شناخته میشود. همچنین موتور این هواپیما بعنوان 
قدرتمندتری��ن موت��ور حتی که تابح��ال روی یک 

هواپیمای تجاری نصب ش��ده، در کتاب رکوردهای 
گینس ثبت شده است.

ایرباس 38۰ در حال حاضر بزرگترین هواپیمای 
مس��افربری جهان است. این هواپیمای پهن پیکر در 
دو طبقه خود میتواند 525 تا 850 مسافر را تا حدود 
15 ه��زار کیلومتر جابجا نماید. چهار موتور توربوفن 
ساخت رولزرویس میتواند سرعت هواپیما را به ماخ 
0/9 )حدود 955 کیلومتر بر س��اعت( برساند. سقف 

پ��روازی هواپیما حدود 13 کیلومتر )43 هزار فوت( 
میباشد.

س��اخت این هواپیما از سال 1996 شروع شد و 
نهایتاً در س��ال 2007 اولین پرواز آن بین سنگاپور 
و س��یدنی با موفقیت به انجام رسید. این هواپیما در 
واقع طرحی برای جایگزینی بوئینگ 747 است که 

بیش از سه دهه لقب ملکه آسمانها را بر خود داشت. 
تاکنون 115 فروند از این هواپیما س��اخته ش��ده و 
قیمتی ح��دود 400 میلی��ون دالر دارد. هواپیمایی 
امارات با سفارش 140 فروند بزرگترین مشتری این 

هواپیما محسوب میشود.

بدن��ه ب��زرگ و نامتع��ارف ایرب��اس 380 اجازه 
استفاده از روش��های سنتی ساخت بدنه را نمیدهد، 
بنابرای��ن برای س��اخت آن روش��های نوینی تدوین 
شده است. عمده قس��متهای بدنه در اروپا )فرانسه، 
انگلس��تان، آلمان و اسپانیا( تولید میشود. همچنین 
موت��ور و دیگر تجهی��زات و متعلقات از ش��رکتهای 
بزرگ جهان خصوص��اً رولزرویس، جنرال الکتریک، 
س��افران و ... خریداری میگ��ردد. هر هواپیما بالغ بر 
530 کیلومتر س��یم کشی دارد و از این نظر، یکی از 

پیچیدهترین هواپیماهاست!

در حال حاضر 9 ش��رکت هواپیمایی استفاده از 
ای��ن هواپیم��ا را آغاز کردهاند که عم��ده ترین آنها 
عبارتند از: امارات، سنگاپور، کانتاس، و ... کوتاهترین 
مس��یر فعلی این هواپیما، مسافت 1200 کیلومتری 
بی��ن گوانگجو و ش��انگهای در چی��ن و طوالنیترین 
مسیر آن مس��افت 12800 کیلومتری لس آنجلس 

تا ملبورن است.
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در فضای رقابتی و تجاری امروزه رخداد 
موارد متعددی از کاله برداری و خیانت در 
امانت دور از ذهن نیس��ت. ش��یوه هایی که 
در آن ای��ن اعمال ش��یادانه رخ می دهند، 
گوناگون، غیر قابل ش��مارش و گاهی اوقات 
متحیر کننده اند. قانون کیفری فدرال برای 
این دست از اعمال، جزایی را در نظر گرفته 
اس��ت. عالوه بر قانون کیفری، قانونگذارین 
آیین نامه های نوینی را مطرح نموده اند تا 
به واسطه آنان بتوانند اعمال شیادانه و حقه 

بازیها را کنترل نمایند

دادگاه عالی��ه اتحادی��ه وق��وع یک��ی از 
حالتهایی ک��ه در ادامه بیان می ش��وند را 

نمود یک عمل شیادانه می داند:

قانون بیان داش��ته اس��ت که نیرنگ یا 
فری��ب به عملی گفته می ش��ود که در آن 
یکی از طرفین قرارداد به وسیله کالم اقدام 
به فریفتن ی��ا ترغیب طرف مقابل به انجام 
کاری که مایل به انجام آن نمی باشد کند. 
س��کوت عامدانه طرف قرارداد در مورد یک 
امر یا ش��رایط موجود، در صورت اثبات این 
ک��ه علم ب��ه آن منجر به خ��ودداری طرف 
دیگر قرارداد از انعقاد قرارداد می ش��د نیز 

نوعی از نیرنگ محسوب می شود.

کم و کیف فریب بس��ته ب��ه نوع و تاثیر 
آن اس��ت. استفاده از نام و یا کیفیت جعلی 
و ب��ه مالکی��ت درآوردن هرن��وع از ام��وال 
منقول یا اس��تفاده از نوش��ته ه��ای دارای 
امض��ا و لغ��و آن و یا امضا هرگونه نوش��ته 
با استفاده از این اس��امی جعلی، ترغیب یا 
تخریب قربانی ب��ه قصد فریفتن و منع وی 
از داشتن حقوق قانونیش، انتقال یک ملک 
یا هر نوع اموال منقول که شخص مالک آن 
نیست و هیچ قدرت قانونی برای انتقال آن 
ن��دارد، عقد موافقت نامه ه��ا از طریق ارائه 
اطالعات نادرس��ت و گم��راه کننده، همه و 
همه مصادیق��ی از نیرنگ تلقی گردند.  در 
این گونه م��وارد برای به حداقل رس��اندن 
آس��یب ها و یافتن روش��های قانونی برای 
جبران خسارات وارده مشاوره با یک وکیل 

الزامیست.
ش��یوه های کالهبرداری برای پرداخت 
نک��ردن چ��ک.  ای��ن روش کالهب��رداری 

هنگام��ی رخ می دهد که ش��خص چکی را 
ب��ا علم به اینکه در حس��ابش پول به اندازه 
کاف��ی نمی باش��د و قصد پرداخ��ت آن را 
ن��دارد پرداخت نمای��د. گون��ه ای دیگر از 
کالهبرداری این اس��ت که ش��خص صادر 
کننده چک با اس��تفاده از امضای نادرست 
سعی در ممانعت از نقد شدن چک در بانک 
کن��د. نکته مهمی که بایس��تی به آن توجه 
داشت این است که تنها در صورت عامدانه 
و ی��ا مغرضانه ب��ودن، این فعل ب��ه عنوان 
یک ام��ر فریبکارانه تلقی می گردد. پس از 
پرداخت مبلغ چک به دارنده آن، هیچ اقدام 
قانونی قابل پیگیری نمی باشد، بنابراین در 
صورتی که شرایط به نظر مشکوک می آید 
بهتر است از همان آغاز با یک وکیل تماس 

گرفته شود.

ی��ک نمونه از فریب اس��تفاده از "جوهر 
جادویی" برای امضای اس��ناد مهم و اوراق 
بهادار اس��ت. "جوهر جادویی" نوعی جوهر 
اس��ت که به طور عمده در چین تولید می 
شود و پس از مدتی از بین رفته و یا تبخیر 
م��ی گردد. افراد به منظ��ور کالهبرداری از 
این جوه��ر برای امضای چکهای اس��تفاده 
می کردند. استفاده از این جوهر در امارات 
متح��ده عربی ممنوع اس��ت ام��ا هنوز هم 
تعداد کم��ی از حوادثی ک��ه در آن دارنده 
چ��ک با دیدن چک بدون امضایش ش��وکه 

می شود رخ می دهد.

ارائه اطالعات نادرست هم شکل دیگری 
از جرایم کیفری اس��ت که به طور گسترده 
مخصوص��ا هنگام انعق��اد قراردادها رخ می 
دهد. ارائه هر گونه اطالعات نادرست که به 
صورت عامدانه برای ترغیب طرف مقابل به 
انعقاد قرارداد ارائه ش��ود جزو این دست از 
تقلب محسوب می شود. این شیوه تقلب در 
شرکت های بیمه بسیار رایج بود اما در حال 
حاض��ر امارات متحده عربی دارای قوانین و 
مقررات خاص است که به واسطه آنان یک 
ش��رکت بیمه باید به منظور اجتناب از ارائه 
اطالعات نادرس��ت به مش��تریان خود قبل 
از انعقاد ق��رارداد، تمامی اثرات و پیامدهی 
انعقاد قرار داد را اطالع رس��انی کند.  بهتر 
اس��ت قبل از انعقاد هرگون��ه قرارداد با یک 
وکی��ل متخصص در امور قرارداد مش��ورت 

حقوقی

جزای کیفری کاله برداری و خیانت در امانت
Ref: Panicker Partnersنوشین رحمانی نژاد، عضو شورا و هیات تحریریه "Advocates & Legal Consultants"    
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آشنایی با اصطالحات حقوقی

- ماده 399 – قانون کیفری فدرال )قانون 3  - 1987(
- ماده 401 – قانون کیفری فدرال ) قانون 3 - 1987(

شود تا پیامدها  اثرات قرارداد آشکار گردد.

مجازات قانونی در نظر گرفته شده برای چنین جرمهایی حبس در زندان 
تا دو سال و پرداخت جریمه نقدی تا سقف  بیست هزار درهم می باشد.

خیانت در امانت ش��بیه کالهبرداري به اس��ت.با این تفاوت که نقش 
طرفین قرارداد با یکدیگر عوض می ش��ود. همانگونه که از نام خیانت در 
امانت پیداست پیشنیاز بروز چنین حالتی اعتماد مابین طرفین است. این 
حالت زمانی رخ می دهد که شخصی  سپرده یا منفعتی مربوط به شخص 
دیگری را به امانت می گیرد و متعهد می گردد تا منافع طرف دیگر را در 
مورد این س��پرده در نظر گیرد. به عن��وان نمونه می توان از ارتباط میان 
ی��ک دکتر و یک بیمار یاد کرد که در آن دکتر با توجه به موقعیت بیمار 
در موقعیت معتمد واقع می شود بنابراین ارائه هر گونه اطالعات نادرست 
به بیمار و یا تقلب توس��ط دکتر نوعی خیان��ت در امانت تلقی می گردد. 
حال��ت دیگری از خیانت در امانت زمانی رخ م��ی دهد که طرفین دارای 
مالکیت مشترک می باشند یا نماینده مورد اعتماد یکدیگرند و با استفاده 
از این شرایط سعی در فریب طرف مقابل در اصول توافق اولیه می کنند.

زمانی که که یک س��ند بدون اینکه محتوای آن کامل ش��ده باشد به 
علت تسریع در فرآیند روزمره کاری یا به واسطه اعتمادی که بین طرفین 
اس��ت و توافقاتی که با یکدیکر داشته اند توسط شخص مسئول امضا می 
گردد و ش��خص معتمد با اطالعات و کلمات  نادرس��ت و نابجا و بر خالف 
توافقات آن س��ند را پر نماید خیان��ت در امانت رخ می دهد. دادگاه عالی 
اتحادیه اعالم کرده است که تغییر در حقایق واقعی در اسناد این چنینی، 
توس��ط فردی که پر کردن س��ند را عهده دار شده اس��ت در صورتی که 
ش��خص امضا کننده اسناد با میل خود آنها را تحویل شخص دهد نمودی 
از خیانت در امانت اس��ت. قانون "این دست از اسناد را به نحوی جز آنکه 
از ابتدا مورد توافق طرفین بوده اس��ت را خیانت در امانت تلقی می کند. 
در چنین مواردی اثبات و جمع آوری مدارک دال بر بروز خیانت در امانت 
بایس��تی توسط مدعی آن صورت گیرد. این مهم می تواند از طریق اصول 
و روندهای متفاوت قانونی صورت پذیرد بنابراین در این گونه موارد، قبل 

از هرگونه اقدام قانونی، مشورت با یک وکیل ضروری است.

در قانون جزای در نظر گرفته شده برای جرم خیانت در امانت همانند 
جرم فریبکاری می باشد

بر طبق روال پیش��ین خوانندگان محترم را با چند اصطالح حقوقی - فقهی آش��نا 
می کنیم.

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

دکتر محّمد جعفر جعفری لنگرودی استاد برجسته حقوق در کتابی به نام "وسیط در 
ترمینولوژی حقوق" کار را بر پژوهشگرو افراد غیر متخصص آسان کرده است.

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

)عالق��ه مندان م��ی توانند این کتاب را که چاپ کتابخانه گنج دانش اس��ت به قیمت 
14000 تومان خریداری نمایند.( 

ایجاب و قبول: در واقع ایجاب و قبول دو کاشف از از دو قصد طرفین عقد است و 
خود این دو کاشف، عقد نیستند بلکه ان دو قصد عقد را تشکیل مي دهند.

 
 ب�ر گ جلب: ورقه رس��مي صادر ش��ده از مق��ام صالحیتدار حاوي ام��ر باحظار 
مخاطبنزد مرجع صالحیتدار براي رس��ید گي به موضوعي که نزد ان مرجع مطرح 

است.
 

برات جيرو: برات انتقالي را مي گویند و جیرو بمعني ظهر نویسي است3.

بيع غرري: بیعي اس��ت که یکي از طرفین آن ب��ا وجود اینکه احتمال وجود زیان 
خود را در آن بیع میدهد اقدام بواقع س��اختن عقد بیع مي نماید مثل اینکه مبیع 

مجهول است با این وصف اقدام به بیع مال مجهول نماید.
 

بيع موزون: بیعي که مبیع ان را در حین بیع عرفا وزن کند  ا گر مبیع وزن کردني 
را بغیر وزن بفروشند بیع باطل است.

جرم مس�تمر: جرمي که در زمان نس��بتا دراز صورت مي گیرد مانند توقیف غیر 
قانوني و حمل اس��لحه غیر مجاز . از این معني به جرم متمادي جرم متسلسل هم 

تعبییر شده است.
 

عل�م اجمالي: گاهي در یک مورد دوجهت متمایز دیده مي ش��ود: جهت علمي و 
جهت تردیدي یعني از یک جهت علم حاصل اس��ت و از جهت دیگر تردید ،چنین 

علمي را علم اجمالي کویند.

س�قوط دعوي: تقاضاي از بین بردن تمام آ ثار قانوني رس��ید گي بدعوي از طرف 
خوانده بعلت مضي مدت معین قانوني

 
قرار اعدادي: اعداد بر وزن اعزاز بمعني اماده کردن است قرار اعدادي قراري است 
ب��راي ا ماده  کردن مقدم��ات صدور حکم از قبیل قرار رس��ید گي به دالئل ) قرار 
رجوع به کارش��ناس،قرار رس��ید گي  باصالت س��ند و اناطه و مانند اینها ( عدول از 

این قرارها جایز است.
 

معروض: کسي که از دست او بمرجع صالحیتدار شکایت شده است اصالح معروفتر 
و مرادف ان متشکي عنه است. 
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مصاحبه اقتصادی

مجموعه ی ش��رکتهای طراحی و تولید پوش��اک ایندیتکس )به اس��پانیایی: 
Inditex(  که هم اکنون بزرگ ترین بنگاه اسپانیایی و بزرگترین تولید کننده ی 
پوش��اک جهان لقب گرفته اس��ت دارای بیش از 6000 فروشگاه زنجیره ایی در 
سراس��ر جهان می باشد. شناخته شده ترین زیر مجموعه ی شرکت ایندیتکس 
نشان تجاری زارا است که بعنوان گل سرسبد مجموعه ی ایندیتکس به تنهایی 
مال��ک 1947 فروش��گاه زنجیره ایی در 87 کش��ور جهان ب��وده و حدود %65 
کل فروش گروه را در اختیار دارد. عالوه بر زارا 7 ش��رکت دیگر با نش��ان های 
تجاری ماس��یمو دوتی، پول اند بر، اویشو، اوترکه، استرادیواریوس ، برشکا و زارا 
 هوم نیز که کمتر ش��ناخته ش��ده هس��تند متعلق به گروه ایندیتکس میباشد. 

 

شکل ۱( زارا حدود ۶5% فروش کل مجموعه ی
ایندیتکس را در اختيار دارد

مجموعه ی شرکتهای ایندیتکس در سال 1975 با سرمایه ایی کمتر از 80 
هزار دالر تاس��یس شده است و  موس��س و مالک اصلی آن آقای آمانسیو اورتگا 
میباش��د که بعنوان پیک ارس��ال لباس کار خود را در 13 س��الگی شروع کرد.  
آقای اورتگا با 57 میلیارد دالر س��رمایه در حال حاضر ثروتمندترین مرد اسپانیا 
و اروپا می باشد و  در سال 2013 از طرف مجله فوربز در رتبه ی سوم فهرست 

ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفت. 

نشان تجاری زارا گل سرسبد مجموعه ی ایندیتکس ميباشد

آمانس��یو اورت��گا، اولی��ن فروش��گاهش را در س��ال 1975 در یکی از 
خیابانه��ای مرک��ز ش��هر الکرونیا در گالیس��یای اس��پانیا افتتاح کرد و آن 
را برگرفته از فیلمی کالس��یک از س��ینمای یونان با ب��ازی آنتونی کویین 
زورب��ا نامگذاری نمود اما ب��ه دلیل وجود مغازه دیگری در همان منطقه به 
این نام و این که تابلوی مغازه قبال س��فارش داده ش��ده بود  با بد اقبالی 
مجبور ش��د آن را ب��ه زارا تغییر نام دهد. رویکرد تج��اری آقای اورتگا از 
ابت��دا طراح��ی و تولی��د لباس��های ارزان قیمت و مطابق م��د روز بود که 
بس��رعت محبوبیت زیادی پیدا کرد و پس از موفقیت اولین فروش��گاه، وی 

در سرتاس��ر اس��پانیا ش��عبه های دیگری نیز افتتاح کرد. 

زارا بعن��وان بزرگترین ، موفق ترین و ش��ناخته ش��ده ترین زیر مجموعه ی 
ایندیتک��س در س��ال 1980 کارخانه ی خود را در ش��هر الکرونیا که به خاطر 

صنعت نساجی اش شناخته شده است راه اندازی کرد و به وسیله روشی که مد 
فوری یا مد آنی  نامید ش��د ، روند طراحی و تولید و همینطور توزیع محصوالت 
خود را به منظور افزایش س��رعت در ارائه محصوالت جدید و همینطور پاس��خ 

سریع به تغییر ذائقه و گرایشهای مشتریان تغییر داد. 

شکل ۲( ماسيمو دوتی یکی از نشان معروف مجموعه ایندیتکس

اولين فروشگاه زارا در سال ۱۹8۰ در شهرالکرونيا با اقتباس از فيلم 
زوربا افتتاح شد 

از سال 1990 به بعد زارا  بعنوان نیروی محرک گروه سرمایه گذاری زیادی 
در زمین��ه نح��وه ی طراحی لباس ،  فناوری اطالعات ، حمل و نقل و سیس��تم 
توزی��ع انجام داده و به ای��ن ترتیب در روش تولید و توزیع پوش��اک نوآوریهای 
زیادی به وجود آورده اس��ت. این رویکرد توزیع و تولید که توسط شرکت تویوتا 
طراحی ش��ده، سیستم تولید به موقع  )Just in Time(    نامیده میشود و به 
اختصار به شکل )JIT( نوشته میشود. این روش زارا را قادر ساخت تا یک مدل 
تجاری جدید ایجاد کند که اجازه میدهد کنترل و مهار مراحل تولید از طراحی 
تا تهیه مواد ، س��اخت، تکمیل محصول و توزیع به فروشگاهها در سراسر جهان 
را در ظرف مدت کوتاهی انجام دهد. راز موفقیت زارا بر دو پایه س��رعت در طراحی، 
تولی��د ، توزیع و فروش و همینطور ایجاد انگیزه و حرص خرید در مش��تریان با 

تنوع زیاد و تعداد محدود استوار شده است. 
 

شکل 3( زیرمجموعه نشان های تجاری گروه ایندیتکس و سهم 
فروش هرکدام

امیرحسین روشن ضمیر، عضو شورا و هیات تحریریه

مسوولیت پذیري اجتماعي در گروه ایندیتکس و موردکاوی زارا
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3 اولی��ن و مهمترین ویژگی زارا س��رعت ف��وق العاده در ارائ��ه مدهای جدید 

پوش��اک است. در ش��رکت زارا، فاصله تصمیم گرفتن در جهت تولید یک لباس 
ت��ا آم��اده کردن و عرضه ی عمده ی آن در فروش��گاه های زنجیره ایی  برای اقالم و 
طراحی های کامال جدید بین سه تا چهار هفته و برای تغییر طرح و تولید مجدد 
دو هفته طول می کش��د در حالیکه چرخه ی طراحی در صنعت پوشاک ممکن 
اس��ت تا 6 ماه زمان ببرد و مدت زمان برای تولید پوش��اک جدید توس��ط سایر 
رقباء حداقل س��ه ماه در نظر گرفته می شود. این سرعت باالی طراحی و توزیع 

شرکت زارا توسط چهار قدم زیر ایجاد می شود. 

ق��دم اول در زنجیره تولید و توزیع پوش��اک حدس زدن س��ریع ذائقه افراد 
میباشد به این ترتیب که روزانه حجم زیادی از نظرات مختلف مشتریان به دفتر 
مرکزی زارا ارسال می شود. همچنین مشخصات پوشاک فروش رفته در تمامی 
فروشگاههای زارا بصورت برخط در دفتر مرکزی جمع آوری و  بررسی می شود 
و در کن��ار همه ی اینها گروههای مختلف تحقیقات بازار در سراس��ر جهان نوع 
پوشش افراد و نظرات آنها را بررسی می کنند و به این ترتیب با تجزیه و تحلیل 
این حجم وسیع از اطالعات با استفاده از روشهای داده کاوی ، گروه طراحان زارا 

در میابند که مردم در حال حاضر خواهان چه مدی هستند.
پس از مشخص شدن مشخصات پوشاک جدید ، در قدم دوم گروه طراحان با 
بخش فروش و بازرگانی به گفتوگو مینشیند و با ارائه مشخصات و تعیین پارچه 
مورد نظر براس��اس موج��ودی انبار زارا، هزینه ها تخمین زده میش��ود و درباره 
قیمت نهایی تصمیم گیری میشود. محصوالت زارا معموال در سه دسته ی پوشاک 
م��د روز مانند انواع طرحهای جدید پیراهن، پوش��اک فصلی مانند پالتو و بارانی 
در فصل پاییز و زمس��تان و پوش��اک س��نتی مانند پیراهن های مردانه معمولی 

تقسیم بندی می شود. 

در مرحله تولید و یا قدم س��وم، فرآیند برش الگوی طرحهای جدید توس��ط 
دس��تگاههای مجهز اتوماتیک صورت میپذیرد و س��پس تکه های پارچه بریده 
شده برای دوخته شدن به کارگاههای خیاطی واقع در گالیسیا و پرتغال شمالی 
ارسال می شود. این کارگاهها تحت مالکیت زارا قرار ندارند اما شرکت زارا بطور 
غی��ر مس��تقیم فرآیند دوخت و دوز و کیفی��ت کاال و همینطور مدیریت  آنها را 
به دقت کنترل می کند. بیش از هزاران خیاط ش��اغل در این کارگاه ها درمدت 
کوتاه��ی این تکه پارچه ه��ا را به هم میدوزند و لباس��های تولیدی را  به مرکز 
توزیع اصلی زارا ارس��ال می کنند تا بسته بندی، برچسب گذاری و آماده توزیع 

در فروشگاه های زارا در سراسر دنیا شوند. 

در قدم چهارم یا توزیع، مرکز اصلی توزیع در کمتر از دو روز  لباس��ها را به 
فروش��گاه ها میرس��اند و برای اینکار  از یک سیس��تم یکپارچه مکانیزه با کمک 
فناوری اطالعات و کمترین دخالت انسان  استفاده میکند. به این ترتیب چهره ی 
فروش��گاههای زارا تقریبا هر چند روز یکبار تغییر می کند زیرا پوشاک جدید و 

مد روز  هفته ایی دوبار به فروشگاه ها ارسال میشوند.

سرعت فوق العاده در طراحی ،توليد ، توزیع و فروش و همينطور ایجاد 
انگيزه خرید در مشتریان رموز موفقيت زارا ميباشد

دومی��ن ویژگی زارا ایجاد انگیزه و حرص در مش��تریان با ایجاد تنوع زیاد و 
تولید تعداد محدودی از یک نوع لباس مد روز می باش��د. زارا بطور مس��تمر و 
م��داوم طرحهای جدیدی ارائه می کند که تعداد آنها در س��ال با توجه به تنوع 
در رنگ ، پارچه و اندازه به بیش از 12000 قلم میرسد درحالیکه تنوع پوشاک 
در محصوالت رقبای عمده ی زارا  بین 3000 تا 5000 قلم می باش��د.  به این 
ترتیب مش��تریان در فروش��گاه زارا با انبوهی از لباس��های متن��وع که در تعداد 
محدود تولید شده اند مواجه می شوند که تقریبا با هرسلیقه ایی میتواند سازگار 
باشد و دوم اینکه محدود بودن تعداد مدلها بطور ناخواسته در مشتری حرص و 
ولع خرید ایجاد می کند و به این ترتیب زارا می تواند محصوالتش را به سرعت 

به فروش رسانده و جایگزین کند. 

گروه ایندیتکس یکي از شرکتهاي فعال در اجرا و حمایت از  اصول مسوولیت 
پذیری اجتماعي بوده و محصوالت و خدماتي را با عنوان دوستدار محیط زیست 
در این زمینه تدوین و گسترش می دهد. اصول حاکم بر مجموعه ی ایندیتکس 
و هش��ت ش��رکت تابعه در زمینه ی تعهد به مس��وولیت پذیری اجتماعی بنگاه 
ش��امل حس��ن نیت در تمامی روابط ب��ا ذینفعان و اجتم��اع در مقیاس کالن و 
همینطور گفتگو و تعامل مس��تمر با ذینفعان و سازمانهای اجتماعی و در نهایت 
ش��فافیت در تمامی فعالیتهای کس��ب و کار بطور عمومی و بخصوص در زمینه 
توسعه و تدوین راهبرد پایدار میباشد. مسوولیت پذیری اجتماعی در ایندیتکس 
بر دو بعد اجتماعی و محیطی اس��توار است که سنگ بنای اصلی مدل تجاری و 

راهبرد مدیریتی مجموعه را تشکیل می دهند. 

سنگ بنای راهبرد ایندیتکس بر اجتماع و محيط استوار است 

برخ��ی از اهداف و اقداماتی که مجموعه ی ایندیتکس در چارچوب تعهد به 
محیط زیست انجام می دهد مستقیما به فروشگاهها و مشتریان ارتباط پیدا می 
کند و بنابراین تمامی شرکتهای تابعه کوشش می کنند که فروشگاه های عرضه 
پوش��اک در تمامی جنبه ها از طراحی تا روشنایی ، تنظیم گرما و سرما و حتی 
دکوراسیون و دفع زباله مطابق مبانی زیست محیطی پایه گذاری شود تا در حد 
امکان تاثیرات تخریب کننده ی عملکردهای انس��انی در محیط طبیعی کاهش 
یابد. براین اساس کاهش تولید زباله و ایجاد چرخه ی بازیافت زباله و پالستیک 
یکی از مهمترین رویکردهای ایندیتکس و نشان تجاری زارا میباشد بعنوان مثال 
ساالنه میلیون ها گیره های آویز پالستیکی ، برچسب های امنیتی پالستیکی و 
مقوا که در فروشگاههای گروه پس از فروش پوشاک باقی می ماند بازیافت شده 

و مجددا مورد استفاده قرار می گیرد. 
از طرف دیگر در زمینه ی تولید پوش��اک مجموعه ایندیتکس کوش��ش می 
کند که هرچه بیش��تر از مواد اولیه س��ازگار با محیط زیس��ت در تولیدات خود 
اس��تفاده کند بعن��وان مثال  پنبه از محصوالتی اس��ت که کاش��ت و تولید آن 
کرب��ن زیادی را منتش��ر میکند بهمین دلیل اس��تفاده از  پنب��ه ی ارگانیک یا 
آل��ی در پارچه که به طور کامل در فرایند کاش��ت و تولید آن از آفت کش��های 
سمی و کودهای ش��یمیایی مخرب استفاده نمیشود مورد توجه جدی مجموعه 
ایندیتکس می باشد و پوشاک تولید شده با این پنبه با برچسب های مخصوصی 
با عنوان پوشاک دوستدار محیط زیست در فروشگاه های تابعه متمایز می شوند. 
براس��اس موارد باال، مجموع��ه ی ایندیتکس و بخصوص نش��ان تجاری زارا 
یک راهبرد فعال و پیش��گیرانه در قبال مس��وولیت اجتماعی تدوین کرده است 
بطوریکه ضمن  قبول مفاهیم اولیه ،  آنچه را الزم باشد انجام میدهد تا اقدامات 
مس��وولیت پذیري را در قبال ذینفعان اج��را نموده و حتی پا را از این حد فراتر 
گذاش��ته و بوس��یله ی یک رویکرد نوآورانه تعادل خالقان��ه ایی  برای هدایت و 
توس��عه رفتار مس��وولیت پذیر بین ذینفعان داخلي و خارجي در ش��ش مرحله 
برقرار میکند و به این ترتیب مسوولیتهاي اجتماعي خود و تمامی ذینفعان را در 

آینده پیش بیني و تدوین میکند.

 
شکل 4( راهبرد فعاالنه زارا در مسووليت پذیری اجتماعی
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تکنولوژی

۱( ایج�اد آگاهی: در مرحله اول واحد مس��وولیت اجتماع��ی گروه ایندیتکس 
کوشش می کند که منشور اخالقی شرکت را که شامل معیارها و استانداردهای 
بهب��ود محیط اجتماعی و محیط زیس��ت و همینطور رعای��ت حقوق کارکنان و 
حفظ س��المتی و بهداش��ت آنها میباش��د را به اطالع تامین کنندگان و کارگاه 
های جدیدی واقع در گالیس��یا و پرتغال شمالی که عالقمند به همکاری با گروه 

هستند برساند. 

۲( ارزیاب�ی داخل�ی تامين کنندگان:  در مرحل��ه دوم تولید کننده و تامین 
کننده پوش��اک فرمی دریافت می کند که در آن از او خواس��ته ش��ده است که 
وضعیت فعلی خود را با توجه به معیارهای گروه ایندیتکس در زمینه مسوولیت 
اجتماع��ی ارزیابی نموده و پس از امضا می تواند بطور رس��می وارد مرحله عقد 

قرارداد و دریافت سفارش شود. 

مجموعه ی ایندیتکس و شرکت زارا براساس منشور اخالقی تامين 
کنندگان مختلف را مميزی ميکند.

3( مميزی اجتماع�ی تامين کنندگان: در این مرحله یک تیم از ایندیتکس 
بهمراه بازرس��ان مس��تقل وضعیت تامین کننده را ممیزی می کنند و با بررسی 
کارگاه ، مصاحب��ه با کارکنان و مدیران ، نظام تولید و همینطور کنترل آلودگی 
، فاض��الب ، صرف��ه جویی در مصرف انرژی ، بازیافت زبال��ه ، چگونگی تعامل با 
کارکنان ، نحوه پرداخت ، اضافه کار ، بیمه و ...  گزارش دقیق و شفافی از میزان 
تعهد تامین کننده به اصول و مبانی مسوولیت اجتماعی تدوین شده توسط گروه 

ایندیتکس تهیه می کنند.  
 

شکل 5( نحوه تعامل ایندیتکس با تامين کنندگان پوشاک

4( درجه بندی و تخصيص رتبه: پس از تهیه و نهایی ش��دن گزارش ، گروه 
ایندیتکس براس��اس میزان پایبندی تامین کننده به منش��ور اخالقی مسوولیت 
اجتماعی مورد نظر ، او را ارزیابی کرده و در یکی از چهاردسته زیر قرار میدهد.

 
•  دس��ته ی اول تامین کنندگانی هس��تند که بطور کامل منشور اخالقی را 

رعایت میکنند. 

• دس��ته ی دوم متعهد به رعایت منشور هستند اما در موارد جزئی برخی از 
معیارها را نقض میکنند.  

• دس��ته ی س��وم با قبول منش��ور اخالقی در تالش هستند که آن را رعایت 
کنند اما موارد حساسی از معیارها را نقض میکنند.

 
• دس��ته ی چهارم بس��یاری از معیارهای اساسی منشور اخالقی را نقض می 

کنند و بنابراین باید اقدامات اصالحی زیادی را انجام دهند.  

 
شکل ۶( دسته بندی تامين کنندگان توسط ایندیتکس

5( تامي�ن کاال و هدایت اقدامات اصالحی با اس�تفاده از اهرم چانه زنی 
مشتریان : راهبرد و فلسفه تجاری ایندیتکس این است که با ارزیابی و ممیزی 
مس��تمر تامین کنندگان و ارائه راه حل و مش��اوره های مناس��ب آنها را به گونه 
ایی هدایت کند تا میزان تعهد آنها را به منش��ور اخالقی و مس��وولیت اجتماعی 
ارتقاء بخشد به این منظور کارکنان واحد مسوولیت اجتماعی ایندیتکس با ایجاد 
ارتباط نزدیک و مس��تمر اقدامات اصالحی مناس��بی را ب��رای افزایش پایبندی 
ب��ه رویه های مس��وولیت اجتماعی تدوین کرده و در اختی��ار تامین کننده قرار 
میدهند. راه حل ابتکاری و کلیدی که توس��ط ایندیتکس برای تشویق و ترغیب 
تامی��ن کننده ها در مقیاس کالن اعمال می ش��ود این اس��ت ک��ه ایندیتکس 
تقریبا با هرچهار گروه تامین کننده همکاری کرده و س��فارش دوخت و بس��ته 
بندی پوش��اک خود را در اختی��ار آنها قرار میدهد و طبیعت��ا تمامی معیارهای 
کنت��رل کمی و کیف��ی کاال را در هنگام تولید و توزیع اعم��ال می کند. بعنوان 
مثال یک پیراهن مردانه به رنگ س��فید و اندازه کوچک توس��ط هر چهار تامین 
کننده با کیفیت و بسته بندی کامال مشابه در داخل فروشگاههای زارا در برخی 

کشورهای اروپایی عرضه می شود.
 

ام��ا با توجه به اینکه گروه اول تولیدکنندگان هزینه ی س��ربار بیش��تری را 
برای رعایت منشور اخالقی از جمله فیلتر آلودگی هوا و فاضالب ، پرداخت بیمه 
تکمیلی کارکنان و ..... متحمل می شوند ، مشخص است که گروه ایندیتکس و 
زیر مجموعه ی آن ش��رکت زارا الزم اس��ت که قیمت باالتری را برای خرید این 
پیراهن از تامین کننده ایی که کامال متعهد به رعایت منش��ور اخالقی میباش��د 
بپردازن��د.  بنابراین  نکته ی  کلیدی و راه حل ابتکاری این اس��ت که ش��رکت 
زارا هرکدام از این پیراهن ها با توجه به گروه مربوط که میزان تعهد به منش��ور 
اخالقی را مشخص می کند به ترتیب با برچسب C  ، B  ، A و یا D  مشخص 
کرده و سپس هرکدام را با چهار قیمت و برچسب متفاوت بعنوان مثال 20 یورو،  

18 یورو ، 16 یورو و 14 یورو در فروشگاه به مشتریان عرضه می کند.
 

زارا پوشاک دوستدار محيط زیست را با قيمت باالتری در فروشگاه 
عرضه ميکند.

 ب��ا ای��ن روند هنگامیکه مش��تری پیراهنی را انتخاب م��ی کند هیچ تفاوت 
ظاهری به لحاظ کیفیت و نوع پارچه بین گرانترین برچس��ب و س��ایر برچسبها 
وجود ندارد و فقط برچس��ب گران تر ارزش افزوده ایی است که بعنوان پوشاک 
دوس��تدار محیط زیست به مش��تری آگاه و متعهد به مسوولیت اجتماعی عرضه 
می ش��ود تا با انتخاب آن در یک زنجیره تامین و عرضه کاال بتواند قدرت چانه 
زنی خود را توس��ط سیستم ابتکاری ایندیتکس از داخل فروشگاه بطور مستقیم 
ب��ه تامین کنندگان منتقل کند. البته این نظام هم اکنون فقط در اروپا و تعداد 
محدودی از کشورها که میزان اشنایی و آگاهی مردم انها با مسوولیت اجتماعی 
باالتر است اعمال می شود اما در همین دایره ی محدود مشخص شده است که 
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پذیر تر گرایش بیش��تری نش��ان می دهند و ایده نهایی این است که موجودی 
پوش��اک گروه اول و دوم حتی با قیمت گرانتر نیز سریعتر از  موجودی پوشاک 
گروه های س��وم و چهارم به فروش رود و بنابراین ضمن اینکه سفارش بیشتر و 
مس��تمرتر زارا به دو گروه اول و دوم افزایش می یابد از میزان س��فارش به گروه 
سوم و چهارم کاسته شود و به این ترتیب تامین کنندگان در گروه سوم و چهارم 
با قدرت چانه زنی و اهرم فشار مشتریان به منظور حفظ سهم بازار و حضور در 
فروشگاه های زارا تشویق شوند که اقدامات مربوط به مسوولیت اجتماعی را در 

مجموعه ی خود بهبود بخشند. 

 

شکل 7( فروش پيراهن مشابه با چهار قيمت مختلف در فروشگاه زارا

۶( نظارت و پایش
پس از اینکه آموزشها ، مشاوره ها به منظور اقدامات اصالحی صورت گرفت 
، بازرسان شرکت ایندیتکس بطور مستمر و بدون اطالع قبلی از تامین کنندگان 
بازدید می کنند تا اطمینان حاصل کنند که اقدامات اصالحی انجام گرفته است 

و به این ترتیب رتبه تامین کنندگان ارتقاء میابد. 

تامين کنندگان ایندیتکس بتدریج رتبه خود را در مسووليت پذیری 
اجتماعی ارتقاء می دهند.

مطابق گزارش��های به دس��ت آمده مش��خص شده اس��ت که رتبه ی تامین 
کنندگان ش��رکت ایندیتکس هنگامیکه همکاری ادامه میابد بتدریج بهبود پیدا 
میکند بطوریکه  درمیان تامین کنندگان ایندیتکس 40% از آنهایی که کمتر از 
یکسال با شرکت همکاری میکنند در دسته بندی اول و دوم قرار میگیرند. این 
مقدار در سال دوم همکاری به 57% افزایش پیدا میکند و در حدود 77% تامین 
کنندگانی که بیش از س��ه س��ال با ایندیتکس همکاری میکنند در گروه اول و 
دوم قرار دارند. همینطور 89% سفارش��ات و گردش کاری شرکت ایندیتکس با 

شرکتهای دسته ی  اول و دوم صورت می گیرد. 

در س��پتامبر سال 2010 ، زارا اولین فروشگاه برخط خود را برای کشورهای 
اروپای��ی راه اندازی ک��رد که در آن تمامی محصوالت بص��ورت برخط به همان 
قیمتی که در فروشگاههای سطح شهر هستند به فروش میروند. فروشگاه برخط 
به س��ادگی به مش��تریان این امکان را میدهد، تا با فیلترهای جستجو، پوشاک 
مورد نظرشان را از لحاظ نوع، رنگ، اندازه، قیمت، شماره مرجع  انتخاب کنند، 
همچنین مشتریان میتوانند محصوالت را با استفاده از زوم باال با جزئیات دقیق 

و از زوایای مختلف مشاهده نمایند. 

م��ورد کاوی زارا بخوبی نش��ان میدهد که مس��وولیت پذی��ري اجتماعي در 
صورتیک��ه ب��ا برنامه ریزی و به صورت هوش��مندانه به اج��را درآید یک فرصت 
کلي نگر براي تمامي ش��رکتها و حتي کارمندان و مش��تریان آنها فراهم میکند 

تا در تامین نیازها و رفاه جامعه و محیط مش��ارکت مثبت داش��ته باش��ند. این 
امر نیازمند عزم و  تعهد همزمان  در ش��رکت ، کارمندان ، مش��تریان و تامین 
کنندگان و تمامی ذینفعان براي ایجاد تغییرات مثبت و بزرگ در سطح محیط 

کار ، در سطح ملي و همینطور درسطح جهاني میباشد. 

شکل 8( رتبه بندی تامين کنندگان ایندیتکس در سال ۲۰۱۲

مسووليت پذیری اجتماعی به معنای تالش همزمان برای خوب بودن و 
خوب نتيجه گرفتن ميباشد.

ما میتوانیم این مفهوم را با این واقعیت مدلس��ازی نماییم که موضوع محیط 
کار در ارتباط با بعد کامل ش��خصیت انس��ان و نیازه��اي او معنا پیدا میکند  و 
بنابراین فعالیتهاي تجاري درحال گذر از فعالیتهاي صرفا سودآور و تبدیل شدن 
به فرصتهایي براي ایجاد اثرات سازنده در یک محیط گسترده و جهاني پیرامون  
ما هس��تند. با توجه به این مس��اله  میتوانیم بطور س��اده مس��وولیت اجتماعي 
ش��رکتها  را با  " تالش هم زمان براي خ��وب بودن و خوب نتیجه گرفتن " پي 
ریزي کرده و با تلفیق این فلس��فه در چش��م انداز ، ماموریت و اصول راهنماي 
خود آن را به اجرا نزدیک کنیم.  براین اس��اس مش��اهده میکنیم که زارا چشم 

انداز و ماموریت خود را به اینگونه تعریف کرده است :

چشم انداز: زارا متعهد به کسب رضایت مشتریان می باشد و بنابراین ما تالش 
می کنیم که بطور مس��تمر در کسب و کار خود نوآوری ایجاد کنیم و طرحهای 
جدیدی که از مواد با کیفیت و با قیمت مناسب تهیه شده است را فراهم کنیم.  

ماموریت: زارا توسط مدل تجاری خود قصد دارد که در توسعه پایدار جامعه و 
محیطی که با آن تعامل دارد مشارکت نماید.

شکل ۹( کاالی مسووليت پذیر محور ساخت اسپانيا
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بیت ذکر ش��ده باال از زبان خواجه شمس الدین 
محمد حافظ ش��یرازی مص��داق کاملی ب��ر اجرای 
هنرمندانه و تحس��ین برانگیز کار گروه همراه آقای 

فرامرز غریب پور است. 

انتخاب غزلیات، اش��عار و ابی��ات و بکارگیری به 
جای آنان در فراز و فرودهای بازگوئی زندگی حافظ 
انقالبی، از زبان خودش نش��ان از حافظ شناس��ی و 
تس��لط آقای غریب پور بر دی��وان حافظ قرآن دارد. 

کاری پر زحمت و زمان بر. 

کار بازی گردانان و بازودهندگان توانای گروه در 
تمام طول اپرا، حکایت از کار خس��تگی ناپذیر،عشق 
و عالقه  وافر این گ��روه بواقع هنرمند دارد، نه تنها 
در باز دادن بی نقص شخصیت های نمایش بلکه در 
انتخاب و هماهنگی پوشش، صوت و هیبت آنان هم.
کارگروه کارگاهی در س��اخت، کارگردانی و .... و 
باالخ��ره گروه حمل ونقل ب��ا جابجایی حدود 7 تن 
ش��خصیت های اپرا، کاری بس پ��ر زحمت و عظیم 
اس��ت.تهیه وتنظیم متون صحن��ه ها به دو زبان کار 

بسیار ارزنده و ارزشمند است .

ب��ه خاطر نیاز ب��ه کوتاه نمودن س��خن از بحث 
در مهارتهای تک تک مس��ئولین که همگی از گروه 
موس��یقی گرفته تا قالب گیری، ریخته گری تا گروه 
اجرائی قابل تقدیر و تحسین است، خودداری نموده 

و فقط لیست آنان را نقل می نماید.
 

نویسنده، طراح صحنه، لباس، نور و کارگردان:
بهروز غریب پور

سال توليد: 1391
 آواز )صدای حافظ(: محمد معتمدی

آهنگساز: بهزاد عبدی
طراح صدا: علیرضا علویان

رهبر اکستر: ویالدمیر سیرنکو
اجرای موسيقی: ارکستر ملی اوکراین

طراحان عروسک: علی پاکدست، مریم اقبالی
دستياران کارگردان: علی پاکدست، مریم اقبالی، 
هنگامه سازش، س��ینا ییالق بیگی ، مونا کیانی فر، 

تهمینه محمدی
دس�تياران طراحی صحنه: هنگامه سازش، سینا 

ییالق بیگی

دستيار طراح لباس: مونا کیانی فر
مدیر کارگاه ساخت عروسک: مریم اقبالی
مدیر کارگاه ساخت صحنه: هنگامه سازش

مدیران صحنه: هنگامه سازش، سینا ییالق بیگی
منشی صحنه و مسئول صدا: تهمینه محمدی

بازی دهندگان:
مری��م اقبالی، علی پاکدس��ت، غزل اس��کندر نژاد، 
علی ابوالخیریان، مرجان احمدی، س��لما محس��نی، 
مون��ا کیانی فر، کاملی��ا نوحی، مرضیه سرمش��قی، 
س��میه ن��ادری، فرزانه عاقلی، نس��یم امیر خس��رو، 
ن��گار میرفخرایی، قاس��م رحمت��ی ، مریم مجیدی، 
س��حر امیر اقبالی، س��ارا اقبال، سحر کاظمی، هانی 

حسینی، مرضیه نادری، الهام عابدی

خوانندگان:
محمد گل اندام: محمد ذاکر حسین

شاخ نبات: هاله سیفی زاده
عبيد زاکانی: حسین علی شاپور

همسر شاه ابو اسحاق: علی امامی نیا
شاه ابو اسحاق: مژگان چاهیان

امير مبارز الدین محمد: بابک صبوری
شاعر درباری: اسحاق انور

شاه شجاع: مهدی امامی
فرمانده مزدوران: علیرضا سعیدی

وزیر: علیرضا سعیدی
ساقی: علیرضا علویان

مولوی: علیرضا مهدی زاده
خيام: اسحاق انور

سعدی: وصال علوی
خواجو کرمانی: رسول رهو

غالم: طیب فقیه
گزمه: سجاد پور قناد

مرد معترض: صادق اسحاقی
زن معترض: مژگان چاهیان

پيرمرد معترض: کیوان فرزین
جوان معترض: علی زند وکیلی

خراباتيان: علیرضا علویان، مهدی مهدی قلی
زندانيان: مهدی هدایی، س��یاوش عظیمی، هادی 

فیض آبادی

هم خوانان: مژگان چاهیان، ش��قایق گلباز، حمید 
رض��ا آداب، مهرداد ناصحی، طیب فقیه، س��جاد پور 

قناد، هنگامه سازش

بازیگ�ران رادیویی: صنم نکو اقبال، مهدی مهدی 
قلی، آزاده فرپور، تهمینه محمدی، راضیه عبدی

اعضای کارگاه س�اخت عروسک: علی پاکدست، 
مریم اقبالی، قاس��م رحمتی، سحر امیر اقبالی، علی 

ابوالخیریان، سارا اقبال، همایون صالحی

قالب گيری و ریخته گری: علی ابو الخیریان
اعضای کارگاه ساخت صحنه: سینا ییالق بیگی، 
هنگامه س��ازش، فرزان��ه عاقلی، نگار می��ر فخرایی، 

نسیم امیر خسور، سحر کاظمی، احمد محمدی

گذری کوتاه بر پویایی اجرای اپرای عروسکی حافظ

گزارش: حسین اسرار حقیقی

یکی از عقل می الفد یکی طامات می بافد         بیا تا کاین دارویها را به پیش داور اندازیم

   بیا تا گل برافشانیم 

هنری اجتماعی
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فخرایی، قاسم رحمتی، سحر میر اقبالی

مدیر کارگاه دوخت لباس: مونا کیانی فر

اعضای کارگاه دوخت لباس و آرایه ها:  
مونا کیانی فر، کاملیا نوحی، س��میه نادری، 

مریم مجیدی، لیال میر عالی

خوش�نویس لباس اوراد خوانان: قاس��م 
رحمتی

ع�کاس، مستندس�از، طراح پوس�تر و 
بوروشور )ایران(: آیرین غریب پور

فيل�م برداری و تدوی�ن تصاویر ميانی : 
علیرضا سالمی

گروه موسيقی: 
سنتور: پویا سرایی

نی: پاشا هنجنی، علی نجفی
تار و سه تار: سجاد پور قناد

دف: ذکریا یوسفی، سهیل سعادت
عود: بهناز بهنام نیا

کمانچه: دانیال اژدری
ضبط )کييف اکراین(: خانه ضبط صدا

ص�دا ب�ردار )کيي�ف اکرای�ن(: آندری 
موکریتسکی

ضبط )ایران(: استودیو پاپ
 

صداب�رداران )ایران(: حمی��د رضا آداب، 
می��الد فرهودی، حمید دیانت، با تش��کر از 

استاد ناصر فرهودی

ميکس و مسترینگ: حمید رضا آداب
نورپ�رداز و مس�ئول واح�د ن�ور: امیر 

محمدی

مدیرفنی صوت و تصویر: حسن ترابی
مسئول روابط بين المللی: سولماز فاتحی 

خامنه

همکاران اجرایی دبی
مدیر اجرایی: حسن زارعی 
مدیر توليد: شادی خانبابایی

روابط عمومی: علی مرتضوی فومنی
طراح گرافيک: محمد حامد زینلی

ویدیو: امیر قربانی نیا
هماهنگی رسانه: نیتی مداک

تدارکات: غالمرضا کمالی
ب��ه پش��تیبانی چنین کارگ��روه  ماهر و 
عظیمی اس��ت که اپراهای رس��تم و سهراب 
و موالن��ا و ش��مس و اکنون اپ��رای حافظ با 
موفقیت چشمگیر مواجه ش��ده است و این 

هنر سنتی ایرانمان که پیشینه قدیمی دارد 
دوب��اره زنده ش��ده و در راه پویایی اس��ت. 
هن��ری که م��ی تواند عالمگیر ش��ود و در 
به��م آمیختگی و هم آهنگی هنر و ادبیات، 
ایران را به دنیا شناس��انده. درود و سپاس 

ب��ه   فع��الن ای��ن راه .

به طامات اش��اره کردم، ش��رحی که برای 
صحنه ها نگاش��ته شده بسیار جامع و کوتاه 
اس��ت اما برخ��ی زحمت خوان��دن آن را به 
خ��ود ندادند و یا فرص��ت مطالعه آنرا پیش 
از دیدن اپرا نداش��تند و عده ای که آشنایی 
کمتری با حافظ و حافظ شناس��ی داشتند، 
برداش��ت کاملی از صحنه ه��ا ننمودند و با 
وجودیکه در آغاز کار چکیده ای از داس��تان 
هم به تصویر کشیده شده شاید، بدین علت 
عظمت عش��ق بدون چشم داشت مالی اجرا 
کنن��دگان را ارج ننهاده و کمینه ای آنان به 

انتقاد ناصواب نشستند.

بدون آگاه��ی از تاریکیهای راه و بیم از 
س��ختی ها با تکیه به سبک باری خود حق 
هن��ر ای��ن پویایان راه عظمت ای��ران را ارج 

کافی نمی نهند.

ش��اید برای جهان��ی کردن ای��ن هنر و 
کمک ب��ه وقت کم تماش��ائیانی که فرصت 
مطالعه نمی یابند بتوان به یکی از دو راهی 
ک��ه ذکر میگ��ردد را بکار گرف��ت و حصول 

نتیجه نمود:

1- از فرص��ت های بی��ن صحنه ای که 
فق��ط ی��ک بازیگ��ر را به تصویر می کش��د 
بتوان اس��تفاده برد و با اسالیدهای صوتی و 
نوشتاری داستان صحنه بعدی را با همگان 
در میان گذارد ذکر نام و تصویر ش��خصیت 
ها در این اسالیدها هم می تواند مفید فایده 

باشد.

2- در ابت��دا میان پرده ه��ا گویندگانی 
ش��رح مختص��ری از اتفاقات صحن��ه بعد را 

بیان کنند.

البت��ه ای��ن دو مورد اش��اره ش��ده تنها 
پیشنهادهایی است که به فکر من ناآشنا بر 
هنر رسیده است و ممکن است فکر آن هم 
قبال ش��ده باش��د و به این نتیجه رسیده اند 
که اث��رات آن در اجراء ، ع��دم انجام آن را 
ارج نهاده اس��ت. ولی به هر حال بیان کوتاه 
پیش��اپیش صحن��ه ها حداقل ب��ه دو زبان 
می تواند در شناس��ایی این هنر به جهانیان 

کمک شایانی بنماید.
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رونق دوب��اره بازار ملک دوبی و رش��د قیمتها و 
افزایش س��رمایه گذاری در آن، روزه��ای پرالتهاب 
قبل از بحران اقتصادی گذش��ته را به یاد می آورد؛ 
آن هنگام که حباب این بازار هر روز بزرگ و بزرگتر 
میشد، تا اینکه تلنگر فروپاشی اقتصاد ایاالت متحده 
چن��ان ضربه ای به آن زد که نه تنها خس��ارت مالی 
فراوان��ی برای س��رمایه گذاران به جا گذاش��ت بلکه 
موجب ش��د اعتب��ار و حیثیت چندین س��اله از این 
امیرنش��ین رخت بربندد؛ چنانکه تا مدتها پس از آن 
واژه دوبی معادل س��قوط و ورشکس��تگی محسوب 

میشد.

شکس��ت اقتصادی س��ال 2008 هنوز از ذهنها 
پاک نشده است. اگرچه پس از آن و با تالش فراوان 
دولت ب��رای اص��الح قوانین و بازگرداندن س��رمایه 

گذاران، اکنون دوباره ش��اهد رشد این بازار هستیم. 
در کنار همه حواش��ی و مسائل مختلف این عرصه، 
سوال مهم برای بسیاری از سرمایه گذاران اینجاست 
که آیا این رشد دوباره حبابی خواهد بود؟ یا این بار 

منطقی و با پشتوانه؟

اکثر مردم کوچه و خیابان هنوز هم نمیتوانند به 
این بازار اعتماد کنند و فرصتهای سرمایه گذاری را 
صرفاً بصورت کوتاه مدت بررسی میکنند. نظرسنجی 
اخیر مجله گلف بیزینس نشان میدهد که 64 درصد 
مردم معتقدند حبابی دیگر در راه است و دلیل آن را 
رشد سریع قیمتها و شباهت شرایط فعلی به شرایط 
چند س��ال پیش میدانند. اما کارشناسان اقتصادی 

چه میگویند؟
بانک اس��تاندارد چارترد اخیراً تحقیق کاملی در 

این زمینه انجام داده است. بر این اساس، رشد فعلی 
بازار ملک بر پایه رش��د واقعی اقتصاد کشور است نه 
زمینخواری و احت��کار. همین قضیه احتمال حبابی 

بودن این بازار را به شدت کاهش میبخشد.

آمار نش��ان میده��د که در دوازده ماه گذش��ته، 
قیمت ف��روش آپارتمان و وی��ال در دوبی به ترتیب 
38 درصد و 24 درصد رشد نموده؛ همچنین قیمت 
اجاره نیز ب��ه ترتیب 20 درصد و 17 درصد افزایش 
نشان میدهد. گزارش استاندارد چارترد، دالیل اصلی 
این رشد را بهبود اقتصادی کشور، افزایش جمعیت، 
بازگش��ت اعتماد، اصالح قوانین، و ش��انس کس��ب 

میزبانی اکسپو 2020 میداند.

یکی از اهرمه��ای اصلی بازگردان��دن اعتماد به 

حبابی دیگر ؟!
علیرضا عباسی، عضو هیات تحریریه

اقتصادی
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سختگیرانه توسط دایره اراضی بود: قانون حمایت از 
س��رمایه گذار و قانون نظارت بر شرکتهای سازنده. 
این قوانی��ن در مجموع قدرت نظارت��ی دولت را بر 
ب��ازار ملک افزایش داده و خیال س��رمایه گذار را تا 

حد زیادی از امنیت سرمایهگذاری راحت میکند.

همچنین افزایش هزینه انتقال س��ند از 2 درصد 
به 4 درصد، اگرچه نشان دهنده سهم خواهی دولت 
از این بازار پررونق اس��ت، ولی از طرفی باعث شده 
دس��ت واس��طه ها اندکی از این بازار کوتاه ش��ود و 
بیشتر خریداران واقعی درگیر انتقال سند شوند. این 
هزینه برای خرید از ش��رکتهای سازنده اصلی همان 
2 درصد اس��ت ک��ه خریداران را ترغی��ب میکند به 
دنبال ملک دس��ت اول و خرید مس��تقیم از سازنده 

باشند نه واسطه ها.
 

در کن��ار گ��زارش بان��ک اس��تاندارد چارت��رد، 
صحبتهای اخیر رییس بانک مرکزی امارات متحده 
عرب��ی نیز مؤید همین مطلب اس��ت. او اعتقاد دارد 
ب��ه دو دلیل اصلی دیگر حبابی در کار نیس��ت: اول 
اینکه بانکها تجربه بحران 2006 و 2007 را پش��ت 
سر گذاشته و با چنین حوادثی آشنا هستند، و دیگر 

اینکه اصالح قوانین بانکی جهت دریافت وام مسکن 
باعث ش��ده کنترل بیش��تری روی آن اعمال شود، 
هرچند که مش��تریان احس��اس میکنند گرفتن وام 

آسانتر شده است.

ماه گذش��ته بانک مرکزی ام��ارات متحده عربی 
قانونی را ابالغ نمود که بر اس��اس آن، سقف دریافت 
وام برای خرید ملک در حالتهای مختلف مش��خص 
ش��ده اس��ت. مثاًل خریداران��ی که اولین بار اس��ت 
چنین وامی میگیرند، میتوانند تا س��قف 75 درصد 
)و اماراتیه��ا 80 درص��د( ارزش ملک را بصورت وام 
دریاف��ت کنند. برای دومین وام، این س��قف به 60 
درص��د )و اماراتیها 65 درصد( کاه��ش مییابد تا از 
احتکار و واس��طه گری جلوگی��ری نماید. همچنین 
گیرندگان وام باید کمتر از 65 سال )و اماراتیها 70 
س��ال( سن داشته باشند و حداکثر زمان بازپرداخت 

نیز 25 سال تعیین شده است.

جال��ب آنکه برخالف روزه��ای نزدیک به بحران 
اقتصادی قبل، در س��ال گذش��ته حدود 70 درصد 
معام��الت ملکی بص��ورت کاماًل نق��دی و مربوط به 
امالک آماده بوده اس��ت. این خب��ر اگرچه میتواند 
گویای این باش��د که قانون س��قف وام مسکن فقط 

ب��ر 30 درصد بازار مؤثر اس��ت، ولی به خودی خود 
این واقعیت را نش��ان میدهد که اکنون سرمایه های 
واقعی در این بازار در حال گردش اس��ت، پس رشد 

قیمتها تا حد زیادی واقعی مینماید.
 

س��رمایه گذاری دولت در این بخ��ش نیز دلیل 
دیگری از اطمینان به این بازار است. در حال حاضر 
فقط 21 ساختمان باالی صد طبقه در جهان وجود 
دارد ک��ه از این تعداد، دو س��اختمان در دوبی قرار 
دارد: ب��رج خلیفه با 160 طبقه )بعن��وان بلندترین 
ساختمان جهان( و برج پرینسس تاور با 101 طبقه 
)بعنوان بلندترین ساختمان کاماًل مسکونی جهان(. 
دولت امارات متحده عربی قصد دارد تا پایان س��ال 
2015 تعداد آس��مان خراش��های )باالی 150 متر( 
خود را به عدد وحشتناک 192 برساند. از این تعداد، 

149 آسمانخراش در دوبی خواهند بود!

اگرچ��ه هیچگاه نمیت��وان با قاطعی��ت احتمال 
حبابی بودن بازار فعل��ی را رد کرد، ولی جمعبندی 
نظرات کارشناس��ان این احتمال را به شدت محدود 
مینماید. بس��یاری اعتق��اد دارند ک��ه اکنون زمان 
مناس��بی برای س��رمایه گذاری در بازار ملک است. 

باید صبر کرد و دید!
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امروزه در منابع مختلف آموزش��ی )اعم از کتب های 
آموزش��ی، نش��ریات، مقاالت اینترنت��ی، همایش های 
کارآفرینی و غیره( به انواع فوت و فن های کسب موفقیت 
در تجارت اش��اره می ش��ود و راهکارهای تئوری پیشتاز 
بودن در بازار، مورد بحث و بررس��ی قرار می گیرد. برخی 
از کارشناسان، پشتکار فراوان را عامل کامیابی می دانند و 

برخی نیز داشتن طرح تجاری را.

گروهی حضور پررنگ در وب را مهم بر می شمارند و 
برخی، شناسایی دقیق خواست ها و سالیق مشتریان را 

اولویت اصلی به حساب می آورند.

اگر چه همه این توصیه ها ممکن است به جای خود 
درست و قابل قبول باشد ولی به عقیده من در همه آنها 
از یک عامل اصلی غفلت شده و آن عامل عبارت است از 

انعطاف پذیری.

اگ��ر چه اهل فن معم��والً »انعطاف پذی��ری« را در 
فهرست ویژگی های مدیران تحسین شده به شمار نمی 
آورند ولی اگر شما با کارآفرینان موفقی که چه بسا در طی 
مسیر تجاری خود با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده 
اند، دلیل موفقیت آنها را بپرسید، به شما خواهند گفت 
که آنها از مشکالت نهراسیدند، در پیمودن مسیر متزلزل 
نشدند و به گونه ای هنرمندانه با مشکالت روبرو شدند و 
آنها را پشت سر گذاشتند. به همین چند مورد مصاحبه و 
جلساتی که با پیشکسوت های شورای بازرگانی ایرانیان 
دبی انجام ش��ده و در نشریه هم چاپ شده توجه کنید. 
همه آنها در کنار تمام پارامترهای موفقیت خود، همواره 
از ثابت قدمی و انعطاف پذیری در مقابل مشکالت، سخن 

گفته اند.

اگر پای صحبت این مدیران موفق بنشینید، احتماال از 
روزهای دشواری سخن خواهند گفت که به علت سخت 
ش��دن شرایط، قصد کنار گذاشتن کس��ب و کار خود را 
داش��ته اند. یا از ماه های مدیدی که در آخرین روزهای 
ماه، نه تنها هیچ پولی برای آنها نمی مانده بلکه کلی قرض 
هم بر دوششان سنگینی می کرده است. با این حال آنها 
کاله خود را سفت چسبیدند و در چنین هوای طوفانی و 

نامساعدی تالش کردند تا از حرکت بازنایستند.
در مقوله کارآفرینی، انعطاف پذیری یعنی توانایی از 
سر گذراندن یک رویداد مخرب و ناگوار، یعنی دگرگونی 
پذیری و انعطاف کافی برای همسو شدن با جریان کسب 

و کار.

در ادام��ه، پنج راهکار برای توس��عه انعطاف پذیری 

تجاری ارائه ش��ده است. هر یک از شما جوانان، برداشت 
خاص خود را از این راه کارها خواهد داش��ت و بنا بر نوع 
کسب و کاری که در آن فعال هستید، برخی از آنها بیشتر 
و برخی هم کمتر، به کار شما خواهند آمد. نگران نباشید. 
تا امروز، هیچ نسخه کامال مشخصی برای موفقیت شما در 
کسب و کارتان تهیه نشده و هیچ دو مدیری را نخواهید 
یاف��ت که دقیقا روش های یکس��انی را اتخاذ کنند و به 
یک نتیجه یکسان هم برسند. شم تجاری شما، بهترین 

مسیریاب شما است.

۱. توانایی های خود در تصميم گيری را ارتقاء دهيد.
 س��اده ترین راه برای جلوگیری از استرس و ناکامی 
این اس��ت که بتوانید تصمیمات مهم را بهتر و سنجیده 
تر بگیرید. مدیران در عین انعطاف داشتن باید با قاطعیت 

عمل کنند.
هر چه بهتر بتوانید منابع مورد نیاز در اتخاذ و اجرای 
تصمیمات کاری تان را شناسایی کنید، حرکت شما شتاب 

و قدرت بیشتری به خود می گیرد.
ضمناً تصمیماتی را که در گذش��ته اتخاذ کرده اید، 
تکمیل کنید و ببینید از نتیجه این تصمیمات، چه تجربه 

ای کسب کرده اید.
اگر دوباره بخواهید هم��ان کارها را انجام دهید، چه 
تفاوت هایی لحاظ خواهید کرد؟ در فعالیت های آتی خود 

از این تجارب چه استفاده هایی به عمل خواهید آورد؟

۲. از تکنيک ۱۰-۱۰-۱۰ در تصميم گيری اس�تفاده 
کنيد.

ش��ما حتم��ا از تکنیک های متع��دد و مختلفی در 
مدیریت کسب و کار خود استفاده می کنید و بر اساس 
تجربیات خود، این تکنیک ها را بومی سازی کرده و بنا به 

مورد، به کار می گیرید.
10-10-10 تکنیکی ساده برای بهبود فرایند تصمیم 

گیری است و به اولویت بندی بهتر کارها کمک می کند.
س��وزی ولش )Suzie Welch( این تکنیک را ارائه 
داده است. برای استفاده از این تکنیک سه سوال ساده از 
خود بپرسید: پیامد این تصمیم بعد از 10 دقیقه، بعد از 10 

ماه و بعد از 10 سال چیست؟
 تکنیک 10-10-10 به ما کمک می کند که با دید 
بازت��ری به آینده بنگری��م و آن گاه تصمیم بگیریم. این 
تکنی��ک همچنین ما را در ح��ذف راحت تر تصمیمات 

احساسی، یاری می دهد.

3. دانش خود را افزایش دهيد.
 گاه��ی اوق��ات واقعاً در می مانی��م و از خودمان می 
پرسیم چگونه می ش��ود در این شرایط دشوار که رقابت 

های سنگینی در بازار جاری است، بتوانیم فروش خوبی 
داشته باشیم. متاسفانه ما اغلب تمایل داریم از شکست ها و 
تجربیات تلخ، درس بیاموزیم. این یعنی برای اینکه بتوانیم 
در یک موضوع خاص، بهتر عمل کنیم، اول باید منتظر 
بمانیم تا در آن مورد شکست بخوریم و تجربه کسب کنیم! 

عجب روش غیر منطقی!
بر خالف این نگرش، اتفاقا هر چه ش��ما بهتر بتوانید 
نقصان اطالعات خود را از شیوه های صحیح آن، از قبیل 
کت��اب، مقاالت، مربیان و دیگر منابع آموزش��ی برطرف 
سازید، کسب و کار موفق تر و پررونق تری خواهید داشت.

4. سپاسگزار باشيد.
 هر چقدر هم که اوضاع درهم و برهم باش��د و ش��ما 
آش��فته و نگران، باز هم مجالی ب��رای دیدن زیبایی ها و 

قدردانی وجود دارد.
اگر قصد دارید »انعطاف پذیری« را در خودتان تقویت 
کنی��د، باید حتماً چیزهای خوب و با ارزش را س��رلوحه 

کارهای خویش قرار دهید.

ممکن است برای قدردانی از دیگران به درست کردن 
یک لیس��ت نیاز داشته باش��ید، مثالً لیستی از دوستان 
س��ابق تان در دانشگاه که قرار است با آنها تماس بگیرید 
و حالشان را جویا شوید. مدیرانی که با فناوری های نوین 
آشتی هستند، حتما قبال این لیس��ت را در آدرس های 
پست الکترونیک خود آماده دارند. اگر همیشه به دنبال 
ناکامی ها و مشکالت باشید، ممکن است دیگر مجالی برای 

دیدن شادکامی ها و موفقیت ها وجود نداشته باشد.

5. به خودتان اعتماد کنيد.
 هر تصمیمی که ش��ما در حوزه کاری تان اتخاذ می 
کنید، صرف نظر از نتایجی که به بار می آورد، بر اس��اس 

شم تجاری شما تنظیم می شود.

به یاد داشته باشید که کارآفرینی ملغمه ای است از 
زمین خوردن، تجربه به دست آوردن، رشد کردن و برنده 
شدن. به خودتان باور داشته باشید که هر گاه مشکلی بر 
س��ر راهتان سبز شد می توانید با درایت و تدبیر آن را از 

جلوی پایتان بردارید.
بی شک، کارآمدی نگرانی و استرس، همواره کمتر از 
قدرت سازندگی اقدامات هدفمند است. مهم نیست که 
جاده چقدر دراز است و مسیر چقدر پر سنگالخ. آنچه که 
اهمیت دارد این است که هر روز فرصتی نو برای شروع و 

حرکت به سمت آرمان ها است.

امروز خود را دریابید!

رازهای ناگفته کارآفرینان موفق!
گزارش: محمود بشاش

جوان ترها بخوانند: 

فن آوری اطالعات
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Based on a blogging survey, business 
blogging is paving its way in the entire 
blogosphere. Why? Well, aside from the 
fact that writing blogs for your business is a 
cost-effective way to tap a wider consumer 
group, blogging is still considered a great 
tool to market your business in a unique 
way which is totally outside the traditional 
form of marketing like the use of ads and 
banners.

If you are really serious of blogging your 
way to success, then, forget about link 
building or increasing your website’s traffic 
generation campaign. What you need to 
focus first is how to master the art of 
blogging.

Creating a blog corner for your website 
doesn’t happen overnight. It involves a lot 
of time, energy and dedication to compose 
interesting topics, conduct researches and 
editing activities for you to always come up 
with good content that are enjoyable to 
read and share with other people.

Do you have a blog corner on your 
website? Are you having enough followers 
or encountering difficulty of your blog 
posts being shared or liked? If you think you 
are performing poorly with your blogging 
intentions, then, time to learn the secret 
steps on how to write compelling blogs all 
the time.

There are many things that can help 
you succeed on your blogging plans. 
Below are some helpful tips for you to 
get the ball rolling and producing quality 
blogs.

Be willing to wait
As the saying goes “Patience is a virtue”, 

this message may be a good reminder for 
anyone who wishes to start their blogging 
careers or set-up a blogging section for 
their websites. Keep in mind like any other 
methods, blogging needs more time for you 
to gain tremendous success. You can’t see 
any result in a day or two. Some bloggers 
wait for months or even years to really 
feel the impact of their hard work. So, the 
best way is just enjoy the opportunity of 
providing others readable blogs and wait 
for the rewards of your hard work to come 
along the way.

publish only quality blogs
Another important factor for people to 

enjoy and look forward in reading your 
blog posts is by providing them top quality 
posts all the time. Be consistent with your 
blogs and make sure you maintain a balance 
in everything you do like the frequency of 
your deliverables, quality and quantity must 
go well together. Check the ideal intervals 
when you publish your content.

Dedicate more time
A great writing masterpiece doesn’t 

come quickly. Even professional writers 
and bloggers need to dedicate more time 
like a few months before they can come 
up with reasonable amount of quality 
blog posts that will entice more followers 
to keep coming back for more or sharing 
them with their circle of friends in the 
community. Remember, your blog will 
represent your totality as a person and if 
you have shown them your credibility of 
providing only relevant contents, most likely 

these readers will be your word of mouth 
as they spread your blogs or share them 
through their social media accounts. Once, 
you established that popularity, people will 
recommend your blogs or even link them 
to other blog related websites talking the 
same topic.

Recommendation:
Even adept bloggers need to get some 

inspiration and concentrate well before 
they could come up with compelling blogs. 
If you are not born to become a writer, you 
still have a future in writing once you have 
mastered the pointers on what makes an 
individual a better writer.

If you want to be recognized as a credible 
blogger, one who is only committed in 
providing every reader with relevant posts 
that are educational, realistic and in every 
sense enjoyable to read, for sure you have 
come to the right path of blogging your way 
to success.

Not all who performed blogging earned 
true successes. There are failures along the 
way, negative responses and mistakes, but 
if you are ready to improve your blogging 
techniques, you will surely find a place in 
the hearts of your target readers.

Focus on what makes a person 
continue reading your blog and share it 
with other individuals. Remember, once 
you hit their senses, these followers 
will be your marketers who will be 
promoting your blogs that will create 
the big buzz you are dreaming off to 
materialize.

Find Out Why yOu need tO 
FOcus On BlOgging

Mahmood Bashash

IT
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Dubai GDP, H1-2010 to H2-2013 

Sources of data:  Dubai GDP – Dubai Statistics Centre 
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Fig3 ) Sustainability is the balance of three pillars

The concept of CSR was then developed as “a commitment to 
improve community well-being through discretionary business 
practices and contributions of corporate resources” and interlinked 
with sustainability concept.  The United Nations in 1987 released 
the Brundtland Report, which defines sustainable development 
as 'development which meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own 
needs compromising the ability of future generations to meet their 
own needs.

In the 1990s companies started to adopt business ethics, 
philanthropy and social responsibility as a voluntary code of conduct 
and integrate these into their overall corporate strategies in order 
to support their goals rather than seeing them as an obligation. The 
corporate failures, scandals and wrongdoing that have come to light 
since 2001 together with acceleration of globalization have also 
increased the growth of non-governmental organizations (NGOs) 
who often criticize enterprises for concentrating on profit-making 
rather than taking into account the social and environmental 
impacts of their operations. Recent financial crisis and global 
recession, Gulf oil spill, rising U.S. health care costs in conjunction 
with declining health services are all intensifying this trend by 
demanding corporations to act ethically, obey the law everywhere 
they operate and make business decisions that improve well-being 
of community and benefit larger number of people. 

Fig 4) CSR became a driver of profitability

Different researches shows that those public traded companies 

who pursue CSR programs posted more stable, higher stock prices 
than companies which lack CSR programs. Other studies found 
that some customers would change their shopping patterns to buy 
products and services with a premium from the companies that 
contribute to improving environment and community. A survey 
taken by PricewaterhouseCoopers/World Economic Forum 
showed that some 70% of CEOs worldwide found that CSR 
enhanced their corporation’s profitability. 

Social responsibility makes consumers take notice and 
became a driver of profitability

Since, CSR focuses on the needs and interests stakeholders 
including suppliers, shareholders, employees, customers, community 
and even competitors, it goes beyond basic legal compliance 
by pursuing environmental policies and procedures that are 
often better than the law requires and can ultimately enhance 
performance and competitive advantage.

While CSR remains the topic of tremendous interests across 
the world, there is no global consensus approach for socially 
responsible behavior and possible actions yet. The main reasons is 
that CSR is a dynamic, broad and complex concept, which makes it 
difficult to develop one standard or system that covers all aspect.  

ISO 26000, which was released in 2010, implies that an 
organization’s performance in relation to the society in which 
it operates and to its impact on the environment has become a 
critical part of measuring its overall performance and its ability 
to continue operating effectively.  According to ISO26000, the 
objective of social responsibility is to contribute to sustainable 
development. However, ISO 26000 is not a management system 
standard nor is it appropriate for certification purposes. Therefore 
when approaching and practicing social responsibility, the 
overarching goal for an organization is to maximize its contribution 
to sustainable development.

To sum up, we can consider CSR as a holistic opportunity for 
every company and even every individual within a company 
to become a positive contributor to the needs and welfare of 
community around them and wider environment.  This is, in part, a 
reflection of the growing recognition of the need to ensure healthy 
ecosystems, social equity and good organizational governance. In 
the long run, all organizations’ activities depend on the health of 
the world’s ecosystems. 

CSR requires determination and commitment of both company 
and its employees to make a positive and powerful difference within 
their working environment, within their nation and within wider 
world.  We can start to underpin CSR by understanding that the 
work environment is about the whole person i.e. as subject capable 
of having rights and duties, receiving privileges, and answering for 
their actions. Business functions are transforming from being purely 
profit making into the opportunities to make a constructive impact 
in wider world around us. 

We can put CSR into practice by doing good and doing 
well simultaneously.

As such we can put CSR into practice by simply “ trying to do 
good and do well ” simultaneously and then incorporating this 
philosophy into our existing vision, mission and guiding principles.  
This would offer us the ability to evaluate and assess the true worth 
of incorporating ethical and environmental values into our business. 
But that is only the beginning of long journey. Sooner or later, society’s 
reaction will ensure our company’s success as a business. 
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sOcial respOnsiBility
are We ready tO take respOnsiBility ?

   Prepared by: Amir Hossein Roshanzamiri, Member of IBC and Editorial Board

We are living in turbulent world where incredible growth in 
information, technology and communications transform everything 
they touch and create unlimited opportunities and emerging 
threats. Globalization and instantaneous transfer of data have 
caused interdependence of states, markets and people while 
increasing the scope for tradability, accessibility and relationship. 
In these circumstances, it is no longer enough to do our job well, 
delight customers and achieve financial success. We are now 
expected to hold accountable for circles of our influence as well as 
a longer ,  wider and deeper consequences of our actions in society 
and on environment.  Today, we cannot simply say, "That is not my 
duty" or to leave a mess for a successor.  

Social Responsibility is an obligation to act to benefit of society 
at large.

BP is one of the companies who has been actively nurturing 
Corporate Social Responsibility (CRS) concept by developing 
products and services that tackle climate change such as BP 
Ultimate – Cleaner fuel. But, during explosion of oil platform in 
the Gulf of Mexico which caused a huge oil spill, BP's then CEO 
Tony Hayward received criticism for his statements during the spill. 
Hayward, and BP in general, initially downplayed the spill and tried 
to blame contractors; yet, the public and governments reaction was 
so extreme which forced Hayward to leave. BP was finally held 
responsible for the cleanup. 

 

Fig 1) explosion on Mariner energy oil 
rig in Gulf of Mexico

Selling a simple paper pack in future, as an another  example, 
may require commitment and more knowledge as to where 
and how many trees were grown and cut, under what labor 
conditions and with what pesticides and fertilizers ? Is the paper 
from recycled material, and how much water and electricity was 
used to manufacture it ? Did it create any environmental pollution 
problem? 

 

Fig 2) Chains of command are being replaced 
by circle of influence 

The challenge is that there has been always a trade-off between 
economic development and profit making and the welfare of the 
society and environment and Social Responsibility, which is a duty 
of every individual or organization, aims at maintaining a balance 
between the economy and the ecosystem.

Social Responsibility sustains equilibrium between economic 
development and welfare of the society and environment.

Today, companies are being assessed not only by immediate results 
but also on longer-term impact and wider perspective of their 
activities including what happened after and before they performed 
their specialty. This approach suggests end to end responsibility for 
entire supply chain which starts from how and where they receive 
supplies from, how their customers use their products or services 
and whether they finally contribute in public health, safety and well-
being of community.  In fact, each enterprise in supply chain bears 
a share of responsibility in final product or service and not just 
for its entire and individual role.  As such circles of influence and 
nature of relationship in supply chain shifts from transactional to 
collaborative are replacing chains of command.  

The Sign of this trend initiated in the 1970s when Corporate 
Social Responsibility (CSR) term came into common use for 
integrating and balancing the economic, social, and environmental 
imperatives of an enterprise activities as a result of environmental 
movement. The boom of corporate takeovers during the 1980s 
followed by fall of Berlin wall in 1989 and new era of globalization 
grew concerns about the social impacts of business and demanded 
ethical behavior of enterprises to nurture people, society and 
environment. 

Social
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Value leaders      
Ticker Company Close Value (B IRR)
BPAS  Pasargad Bank 3086 302
BTEJ  Tejarat Bank 3638 258
PTAP  Tamin Petro. 5765 237
ZMYD Zamyad 2291 219
PKLJ  Khalij Fars 16924 204
BM    Mellat Bnk 3130 204
PASN  Parsian Oil&Gas 14385 202
GD    Ghadir Inv 6803 171
PNBA  B.A Oil Refinie 13861 159

Most Volatile      
Ticker Company last % Range %
KHAX  Pars Khazar  4.00 8.00
TOKA  Tukafoolad Inv. -2.78 7.99
SBOJ  Bojnourd Cement 4.00 7.99
SHAD  Shahdiran Inc. 3.99 7.98
HTOK  Tuka Trans. -0.88 7.97
TKNO  Technotar 2.98 7.94
SGOS  Saman Gostar 3.97 7.93
KLBR  Kalber Dairy 3.87 7.85
PABD  Abadan Petr. 0.00 7.83

Most Demand      
Ticker Company Value (M IRR) no.
PASN  Parsian Oil&Gas 187,236 435
GD    Ghadir Inv 179,662 1319
IK    IranKhodro 145,731 1463
SI    Saipa 140,650 912
MB    Iran Tele 128,146 1288
BHMN  Bahman Group 111,302 927
BTEJ  Tejarat Bank 82,398 639
ZMYD  Zamyad 80,278 348
MA    Metals&Min 75,754 349

Most Supply      
Ticker Company Value (M IRR) no.
KSHJ  IRI Marine Co. 41,653 599
NAFT  Oil Ind. Inv. 5,036 25
RSAP  Rayan Saipa 4,818 23
RSAP  Rayan Saipa 3,564 48
NSAX  Azar Refract.  2,621 22
AMIN  Amin Pharm. 2,360 4
PSHX  Shiraz Petr.  2,247 11
GSBE  Sabet Khorasan 1,705 1
PKLJ  Khalij Fars 1,470 25

Top Gainers      
Ticker Company Close %
TOSA  Iran Ind. Dev. 2191 21.86
DARO  Daroupakhsh 18092 11.98
MSTI  Motorsazan 1924 4.00
IPAR  Parsian 2938 4.00
TRIR  Iran Tractor 4446 4.00
ARDK  Ardekan Ceramic 61319 4.00
NIKI  Iran N. Inv. 5279 4.00
PASN  Parsian Oil&Gas 14385 4.00
BDAN  Dana Insurance 1873 4.00

Top losers      
Ticker Company Close %
ATDM  Atye Damavand 6012 -8.52
AMIN  Amin Pharm. 11361 -3.92
GHEG  Hegmatan Sugar 17779 -3.92
SINA  Sina Tile 21688 -3.75
SRMA  Sarma Afarin 4285 -3.60
GPSH  Piranshahr S. 12984 -3.46
NAFT  Oil Ind. Inv. 3805 -3.38
GSHI  Shirin Khorasan 7285 -3.23
MAGS  Magsal Agri. 29099 -3.14
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oVeRVIeW
Iran Market Reporter

TEHRAN Stock Exchange
November 2013

Change (%)     1442.6 (1.76%) 
Monthly 14% 
Year to Date 120%

Volume (Million)       1,181
Value (Billion IRR)     4,914 
Market Cap (1000 Billion IRR)   4,088

-178 (-13%)
-1025 (-17%) 
70 

TeDpIx 83572.5

Finance
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His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, UAE 
Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, recently issued 
Decree 26 of 2013 concerning the formation of the Dubai Rent 
Dispute Settlement Center (“the Center”).

The Decree comes at a time of increasing economic activity 
and rising rents. The main aim of the Decree is to implement a 
judicial system specialized in dealing with rental disputes quickly 
and simply.

Rental Disputes
The Center shall deal with and hear disputes related to 

all landlord-tenant disputes including in free zones (but not 
including: free zones with committees or courts that deal with 
rental disputes; finance lease contract disputes; or 99 year lease 
disputes). The Center is to be chaired by His Excellency Judge 
Abdul-Qader Mousa and staffed by lawyers and administrative 
staff.

Reconciliation
A Reconciliation Department shall attempt to amicably settle 

rental disputes within 15 days from the date of the parties’ 
appearance before the Reconciliation Department.

First Instance and appeal Departments
If reconciliation is not successful, a rental dispute shall be 

determined by the First Instance Department which shall consist 
of committees each consisting of a chairman (who must be a judge 
or legal expert), and two members with sufficient experience and 
competence in law and real estate.

All members of a committee must be in attendance for a valid 
meeting and a decision by at least a majority (2/3) of the committee 
members is required. A committee shall decide a rental dispute 
within 30 days from the date of the file being referred to it.

Decisions of the First Instance Department may be appealed 
to the Appeal Department so long as the amount of the rental 
dispute is more than or equal to AED 100,000. Disputes regarding 
amounts of less than AED 100,000 generally cannot be appealed 
except in specific circumstances. An appeal must be filed within 
15 days of the day following the issuance of the First Instance 
Department’s decision.

The last quarter of the year is an exciting season for 
businesses in Dubai. The influx of tourists and the celebrations 
of the holidays are expected to push demands for goods and 
services to peak levels. Consistent with this, results of the 3rd 
quarter round of the Quarterly Business Leaders Outlook 
Survey (QBLOS) showed high expectations for 4th quarter.

- General business condition has been rated with a highly 
positive net expectation score of 80%; with 82% of survey 
respondents expecting improvements and only 2% expecting 
the opposite.

- Business confidence is set to improve with a net expectation 
score of 63%; with 67% expecting business confidence to 
improve and only 4% having negative expectations.

- Large businesses are more optimistic for the quarter, rating 
a net expectation scores for business conditions at 82% and 
for business confidence at 65%; against the SMEs’ respective 
net expectation scores of 78% and 61%.

- Anticipations for heightened business activities push 
expectations for employment, receipts/revenues, and access 
to facilities, financing and government services to increasingly 
positive levels; and turn into positive the previously negative 
expectations for debt collection. On the other hand, rising 
rentals and prices of other goods and services depress 
expectations for operating and total costs and expenses to 
more negative levels.

- Expectation for better business has also brought about 
higher degree of awareness of challenges ahead, leading to 
identification of more factors expected to be challenging 
during the quarter.

The rising property rental in Dubai has become the most 
frequently cited problem for which government intervention 
thru rental regulatory policy is sought.

laW alert:
neW duBai rent 
disputes settlement 
center

   By: Shahram Safai, Member of IBC - Afridi & Angell Legal Consultants  

duBai chamBer
survey result

Economy
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Hopes of a revival of trade ties between 
the UAE and Iran have been raised after 
Tehran and six world powers reached a 
landmark agreement yesterday to halt parts 
of its nuclear programme.

That, however, depends on whether the 
parties reach a more permanent agreement.

Trade between the UAE and Iran will 
decline to US$4.5 billion this year, from 
$8.5bn last year, dragged down by global 
sanctions on Iran, according to Hossein 
Asrar Haghighi, the executive vice president 
of the Iranian Business Council.

“[The easing of the sanctions] means 
more trade for exporting countries, and will 
have a positive effect on SMEs [small and 
medium-sized enterprises] and businesses, 
especially those in the import and export 
of petrochemical products from Iran,” Mr 
Haghighi said.

“Those [businesses] who have migrated 
outside the UAE are likely to activate 
their set-ups here depending on how well-
established they are and where they have 
gone.”

The Iranian Business Council has a 
membership of about 150 companies, 
including SMEs. At its peak, it had about 390 
members before sanctions were tightened.

Over the years, its member companies 
started establishing new bases in Russia, 

Iraq, Turkey, China and Turkmenistan.

Under the terms of the agreement struck 
yesterday in Geneva, Iran has agreed to 
a series of curbs on its nuclear industry, 
including the suspension of uranium 
enrichment beyond the level at which 
it can be used for weapons research. It 
would grant greater access to inspectors 
at its Natanz and Fordow nuclear sites, and 
suspend further development of its Arak 
nuclear plant.

In return, the international community has 
agreed to a “limited, temporary, targeted, 
and reversible relief” of sanctions.

The relief measures include a pledge 
to not impose new sanctions for a six-
month period, and the suspension of 
certain sanctions on gold and precious 
metals, Iran’s automotive sector, and its 
petrochemicals exports. Furthermore, the 
world community is permitting purchases 
of Iranian oil to remain at their current 
significantly reduced levels, and the 
repatriation of $4.2bn of funds from the 
sales to Iran.

The agreement will be valid for six 
months, during which the parties involved 
will attempt to negotiate a more lasting 
settlement.

Ramsey Jurdi, a Dubai-based partner with 
law firm Chadbourne & Parke, said although 
the transfer of funds would provide Iran 
with a significant cash injection, the effect 

of the suspension of sanctions was largely 
symbolic.

In the short term, they would not have a 
significant impact on Iran’s trade flows, Mr 
Jurdi said.

“This move is not opening the door for 
any new business deals,” he said. “What 
it is a freezing of the sanctions currently 
in place, and allowing a slow drip feed 
of money back into the country that’s 
currently frozen abroad.”

Any significant relief for Iranian businesses 
in the UAE would only come about when 
restrictions on Iranian banking activity are 
eased, according to Mr Jurdi.

“Right now those restrictions remain fully 
in place, and that will continue to be an 
obstacle to any new trade flows,” he said.

Patrick Murphy, a legal director with 
Clyde & Co in Dubai, said the psychological 
impact of the landmark agreement was not 
insignificant, and might lead to an increase 
in trade in the medium term.

“It’s a change in the mood, and from that 
perspective, it’s a big thing,” Mr Murphy 
said. “If you take it to the logical ends that 
both parties appear to want, I don’t see any 
reason why you can’t have a big uptick in 
trade.”

Even a recovery of trade flows to 
pre-sanctions levels would represent a 
significant upturn, he said.

nuclear deal revives hOpes OF trade 
ties BetWeen iran and the uae

Editor: John Everington & Sananda Sahoo

natiOnal neWspaper intervieW With mr. asrar haghighi
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going to increase still more. And if people do not expect 
them to increase, they will gradually look at ways to 
develop business under the current situation."

Dubai's 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, according to Dubai customs data.

Iranian-born economist Mehrdad Emadi, of the 
Betamatrix consultancy in London, said Western oil 
firms and other companies had been contacting Iranian 
officials and businessmen for months to discuss how 
trade and investment ties might eventually be restored. 
Such contacts look set to accelerate in the wake of the 
Geneva deal.

"Companies have to be careful how they deal with Iran, 
because they need to maintain an operational relationship 
with their governments at home. Now they will feel more 
free to act."

polICY
The Geneva deal may not launch any extended period 

of appreciation for Iran's rial, since government officials 
have indicated excessive currency strength could hurt 
exports and complicate state finances. Aflani predicted 
authorities would intervene in the market if needed to 
prevent the rate from moving too far from 29,500.

But by restraining import costs, a firmer long-term 
outlook for the currency would help the government deal 
with one of its biggest economic and political headaches, 
an inflation rate running at about 40 percent.

And even a modest improvement in economic 
conditions due to the Geneva deal could give President 
Hassan Rouhani and his new central bank governor, 
Valiollah Seif, enough political capital to press ahead with 
difficult reforms of the economy.

The government of Rouhani's predecessor, President 
Mahmoud Ahmadinejad, was widely criticized in parliament 
and the private sector for erratic economic management. 
Ahmadinejad's critics blamed high inflation partly on 
wasteful state spending and a failure by the central bank, 
under political pressure from the government, to keep 
money supply growth under control.

After taking office in August this year, Rouhani promised 
to improve economic management and appointed 
Seif, who said the central bank would be given more 
independence to focus on controlling inflation and the 
money supply.

Officials have said in recent weeks that reforms may 
include tighter monetary policy and cuts in cash subsidies 
given to rich families - politically sensitive steps that would 
be easier if Rouhani could point to economic gains during 
his tenure.

"Because of the entrenched interests, reforming and 
rationalizing economic policy will be very hard," Emadi 
said. "It could take five years."
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DUBAI (Reuters) - Iran's currency jumped 
more than 3 percent against the U.S. dollar 
on Sunday as news of a breakthrough deal 
to curb Tehran's nuclear program raised 
hopes that the economy would start 
recovering from international sanctions.

The deal provides for Iran to receive 
temporary, conditional access to several 
billion dollars of blocked funds over the 
next six months as diplomats try to 
negotiate a final agreement.

By itself, this will not come close to 
offsetting the tens of billions of dollars, 
which Iran has lost over the past two 
years as the sanctions have slashed its oil 
sales and largely frozen it out of the global 
banking system.

But by reducing the chance of military 
action against Iran and raising the prospect 
of more sanctions relief in future, the 
Geneva pact may stem capital flight from 
the country and encourage a partial revival 
of domestic investment.

This could be enough to pull the 
economy out of the recession, which has 
gripped it for most of the past two years, 
while encouraging Iranian, and foreign 
businessmen to begin rebuilding trade ties.

"We are feeling the positive sentiment 
in Iran," Nariman Aflani, a foreign 
exchange trader at AFI Group, an Iranian 
civil engineering firm in Tehran, said by 
telephone.

Prices of construction materials such as 
ceramics and cement in Iran are already 
coming down because people hope a 
gradual loosening of sanctions will make it 
easier for the country to obtain supplies 
from abroad, he said.

 

BloCKeD BIllIonS
Under Sunday's deal in Geneva, Iran will 

receive potential access to $1.5 billion in 
revenue from trade in gold and precious 
metals, and permission to transfer $4.2 
billion of revenue from its oil sales across 
borders.

In total, the concessions are worth about 
$7 billion - a small sum compared to the 
continued cost of the sanctions, which 
will deprive Iran of about $30 billion of oil 
revenues over the next six months, the U.S. 
government said.

But this comparison underestimates 
the importance of the Geneva deal to 
the economy of 75 million people, as the 
Iranian rial's jump against the dollar on 
Sunday underlined.

The rial traded at around 29,000 against 

the dollar in Tehran's free market, up from 
about 30,000 before the nuclear deal was 
announced, Iranian traders said. Heavy 
supplies of dollars appeared, as speculators 
anticipated capital flight from Iran would 
slow with the easing of diplomatic tensions.

At some times on Sunday, nobody in the 
market was willing to buy dollars, traders 
said - a dramatic contrast from last year, 
when the rial lost about a third of its value 
in a few months.

A firmer outlook for Iran's currency could 
help to revive its foreign trade in a range 
of agricultural and consumer goods other 
than oil, by reducing the foreign exchange 
risks which have deterred many traders 
over the past two years.

Also, foreign and Iranian businessmen may 
become more willing to do deals - even 
under the existing sanctions framework - if 
they feel that political trends have shifted in 
their favor, and that they will not face even 
harsher sanctions or enforcement from 
Western governments in the future.

"Up to now, the trend has been towards 
more restrictions on trade," said Hossein 
Asrar Haghighi, a founder of the Iranian 
Business Council in Dubai, which is a major 
conduit for Iran's trade with the rest of the 
world.

reuters intervieW With mr. asrar haghighi

iran's rial jumps as nuclear deal 
Fuels ecOnOmy hOpes

Editing by Andrew Heavens
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The Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD), 
which groups the 34 major global 
economies, both advanced and emerging) 
recently released its semi-annual Economic 
Outlook report. In this report, the 
OECD mirrored an earlier IMF study in 
downgrading global growth performance 
in 2013 and prospects for 2014.  Relative 
to its May 2013 report, the OECD had 
revised its global growth projections down 
by 0.5% for each of 2013 and 2014, largely 
because of weaker economic performance 
by the major emerging market economies 
(EME).  According to the OECD, growth 
within the OECD will decline from 1.6% 
in 2012, to 1.2% in 2013, rising to 2.3% in 
2014 and 2.7% in 2015.  While the United 
States’ economic output growth should 
accelerate from 1.7% in 2013 to 2.9% in 
2014, the Eurozone will barely emerge 
form recession and Japan is expected to 
experience a slowdown in the next two 
years. 

All three major economies United States, 
Eurozone and Japan face  to differing degrees 
the same problem of weak final demand.  
High unemployment, wage stagnation, 
deleveraging and fiscal retrenchment have 
contributed to low business and consumer 
confidence, which has in turn translated 
to underinvestment and low household 
consumption.

In particular, the eurozone is facing 
significant deflationary pressures.  While 
the acute risks in this bloc have receded, 
the disequilibrium between the core and 
periphery continues. The periphery is under 
too much adjustment pressure, without 
the required reflationary relief from 

the core—e.g. Germany.  The eurozone 
problems have also been magnified by the 
weakness in the banking system, still in the 
early phases of its structural adjustment.  In 
the United States, political risks remain high 
with the likelihood of renewed political 
brinkmanship on the debt in the next 
few months.   Japan needs to address its 
structural reforms in order to maintain 
its economic recovery. In a secular role 
reversal, the EMEs played an important role 
in the post-2008 period in driving global 
growth.  (The six BRIICS—Brazil, Russia, 
India, Indonesia, China and South Africa—
now account for 30% of global output.  Since 
mid-2013, however, (with the exception of 
China), they demonstrated their fragility 
and dependence on capital flows when the 
threat of a Fed taper led to massive capital 

outflows and sharp depreciation of their 
currencies.  In turn, the slowdown in the 
EMEs has had negative spillover effects on 
the more advanced economies.  

The OECD continues to be concerned 
about high levels of risk in the global 
economies.  The report underlined three 
risk factors that have unsettled economic 
confidence and global markets, and are 
likely to continue in the foreseeable future:

• The early summer negative market 
shock that followed the prospect of Fed 
tapering   

 
• Strong concerns about negative 

developments in the major EMEs and 
spillovers from EMEs to the G-10 
economies

• The narrowly averted potential 
catastrophe of a US sovereign default last 
October 

Under these circumstances, the OECD 
underscores the need for continued 
accommodative monetary policies by the 
major central banks for the foreseeable 
future, as well as a slowdown in fiscal 
consolidation (aka less austerity).

Autor: Karim Pakravan,  PhD Associate Professor of Finance DePaul University-Chicago Jahan-Gera Weblog

 

Table: OECD Economic Forecasts-December 2013

GDp Growth (%)

Japan
United Kingdom
United States
Euro area (15 countries)
OECD-Total
China

2011

-0.6
1.1
1.8
1.6
1.9
9.3

2012

1.9
0.1
2.8
-0.6
1.6
7.7

2013

1.8
1.4
1.7
-0.4
1.2
7.7

2014

1.5
2.4
2.9
1.0
2.3
8.2

2015

1.0
2.5
3.4
1.6
2.7
7.5

the Oecd dOWngrades 
glOBal grOWth
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CONGRATULATIONS UAE

WE'vE WON!


