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سواالت الزم:
آیا میدانید چه خطراتی آینده شما را تهدید می کند؟

آیا بیمه  نامه های  خود را خوانده اید؟ 
آیا میدانید همه خطراتی که ش��ما از آن آگاهی دارید به ش��رکت بیمه 

منتقل شده است؟
آیا مطمئن هستید حق بیمه  ای که پرداخت کرده اید کمترین

 ممکن هست؟
آیا هنگام خسارت، قادر به دریافت حق و حقوق خود هستید؟ 

شرکت کارگزاری بیمه آریا می تواند در کنار شما شرایط نا مطلوب بیمه 
نامه ها را به نفع شما تغییر داده و با بهره گیری از رقابت، هزینه بیمه 
ش��ما را تقلیل دهد و هنگام خسارت به عنوان بازوی حرفه ای شما 
حق واقعی شما را از شرکت های بیمه بدون هیچ گونه هزینه اضافی 

وصول نماید.
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دستت را به من بده
نترس ! با هم خواهیم پَرید .

من از روی رویاهایی که رو به باد ُو
تو از روی بوته هایی که باران پََرست .

امید و عالقه ی من از تو ،
اندوه و اضطراِب تو از من .
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پیام رییس شورا

مورخ 92/11/27 جلسه ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن ، کشاورزی 
ایران در سالن اجتماعات اتاق برگزار گردید.

 
حتما مطلع هس��تید ش��ورای بازرگانی ایرانیان دبی عالوه بر اینکه توسط دولت میزبان 
امارات عربی متحده به رسمیت شناخته شده و تحت لیسانس اتاق بازرگانی دبی اجازه 
فعالیت یافته، در هیات نمایندگان اتاق ایران که هیات مدیره های 31 اس��تان ایران و 
س��ایر تش��کل های صنفی در آن عضویت دارند نیز شورا صاحب یک کرسی با حق رای 
می باش��د. اینجانب به نمایندگی از س��وی شورای بازرگانی ایرانیان دبی در جلسات یاد 

شده مشارکت دارم.

در جلس��ه اخی��ر جناب آقای مهندس نعمت زاده وزی��ر محترم صنعت – معدن 
– تجارت س��خنران اصلی جلس��ه بودند: ایش��ان طی س��خنانی اظهار داش��تند 
دول��ت یازدهم تصمی��م جدی گرفته ک��ه کلیه مقررات زائد و دس��ت و پا گیر 
گذش��ته را پاکس��ازی نموده و موانع ایجاد ش��ده در سر راه س��رمایه گذاران و 

بازرگان��ان و صاحب��ان صنای��ع را ابط��ال نمای��د.
 

همچنین کلیه مقررات مزاحم و دست و پاگیر را نیز از گمرکات کشور لغو نماید تا مردم 
بتوانند راحت به کسب و کار بپردازند.

از جمله حذف کدهای " شبنم " و "ایران کد" که لغو شده و سایر مقررات بی نتیجه ای 
که وجود دارد.

جناب وزیر اضافه نمودند: اینکه بازرگانان کارت بازرگانی خود را یک سال تمدید نمایند 
صحیح نیست و باید لغو شود چرا باید دوماه وقت صرف کنیم تا کارت بازرگانی را برای 

یک سال تمدید نماییم و سال بعد روز از نو و روزی از نو؟
 

چرا اتاق های بازرگانی برای تمدید کارت مطالبه ورقه تسویه حساب با دارایی را مطالبه 
می نمایند؟ مگر اتاق ها مامور وصول مالیات دولت هستند؟

 
وزارت دارائی خود رأس��ا می بایس��تی مالیات خود را وصول نمای��د. اتاق مامور وصول 
مطالبات تامین اجتماعی از بازرگانان نیست. سازمان تامین اجتماعی خود باید مطالبات 
خود را به حیطه وصول درآورد و از همه مهم تر اینکه مدت اعتبار کارتهای بازرگانی به 
جای یک سال باید 5 سال باشد. عالوه بر این کلیه بخشنامه ها و مقرراتی که مانع رونق 

کار بخش خصوصی است باید لغو شود.
 

س��خنان جن��اب آقای نعمت زاده با تش��ویق ش��دید حضار مواج��ه گردید و هیات 
نمایندگان اتاق ایران از ایش��ان بخاطر این دستورات تسهیل کننده بخش خصوصی 
تقدیر نمودند. دوس��تان عزیز اعضای محترم ش��ورا که عالوه ب��ر فعالیت در امارات 
عربی متحده اغلب در ایران نیز دفتر و تش��کیالت دارن��د نیز، اتخاذ تصمیماتی این 
چنین را به فال نیک گرفته و امیدوارند در کلیه ش��ئون و س��ایر وزارت خانه ها نیز 

این چنین ش��ود. انش��اء اهلل.

هادی موتمنی
رییس شورا

سخن سردبیر

شورا و دورنمای افق های روشن آینده
 

بنظر می رسد تغییر مسیر سیاست خارجی 
کشور اثرش را بسیار سریعتر از آنچه تصور می شد بر گشایش افق های بهتر در 
تجارت خارجی گذاشته است. در دبی ما شاهد تحرکات جدیدی طی دو ماه گذشته 

بوده ایم:

1- همایشهای چندی در دبی در مورد جنبه های گوناگون ارتباط آینده با ایران به 
ابتکار شورای بازرگانی فرانسه و ایالت متحده و 2 دفتر حقوقی معتبر درماه فوریه 
ترتیب داده شده که هر کدام به شهادت حاضران در جلسه در سطح بسیار مطلوب 
محتوایی و در سالن های پر از جمعیت برگزار شده است. جمعیتی که نشان داد 
تشنه دستیابی به اطالعات دسته اول اقتصادی در مورد نحوه تجارت و سرمایه 

گذاری و خالصه تعامل با ایران است.

2- اخیرا 2 موسسه معتبر منطقه ای برگزار کننده کنفرانس های بین المللی از 
شورای بازرگانی ایرانیان درخواست همکاری کرده اند که یکی از آنا موسسه معروف 
MEED)  Middle East Economic Digest( است. آنها مایلند از اعتبار نام  
شورا از طرفی و دانایی و اطالعات اعضایش از طرف دیگر برای بهتر برگزار کردن 

سمینارهای یکروزه شان فعاالنه و به عنوان Co Organizer  سود ببرند.

3-  در این چند وقت خبرنگاران رسانه ای تراز اول منطقه ای و بین المللی به ناگهان 
عالقه ای ویژه ای نشان داده ند و شورا را مقر مناسبی برای آگاهی رساندن در مورد 
وضعیت فعلی بازرگانان خارج از ایران به مخاطبین خود دانسته اند. گواه روزهای 
پر مشغله ایست که آقای حسین اسرار حقیقی قائم مقام و سخن گوی شورا  در 
 Reuters, Wall Street, BBC World Radio, این خصوص با رسانه هایی چون
 BBC World NEWS Bloomberg Business Week Middle East, CCTV
( 2 بار حضور در شبکه تلویزیونی بی بی سی انگلیسی و 1 بار در رادیوی بی بی 

سی انگلیسی(  داشته اند. 

4- همزمان بازدید بی سابقه مقامات بندری دبی (DPW( را در شورا داشته ایم که با 
مخاطب دانستن تنها نهاد بخش خصوصی در دبی به دنبال چاره جویی برای معضل 
خود که همانا نصف شدن حجم تردد کانتینری طی 2 سال اخیر بوده اند. گویی می 

خواهند خود را برای روزهای بهتر آینده آماده کنند.

5- به موازات این تحرکات بیرونی شاهد سفرهای متعدد متولیان دستگاه های 
اقتصاد کشور به امارات بوده ایم. شورا  از نزدیک و بطور جداگانه با سه مقام بلند 
پایه اقتصادی کشور مالقات داشته است: آقای نعمت زاده وزیر صنعت وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، آقای افخمی معاون ایشان و متولی سازمان توسعه تجارت ایران و 

باالخره آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران.

نامبردگان عالقه مند بودند که هم درباره مشکالت  از مالقات ها  در هر کدام 
نمایندگان بخش خصوصی مقیم دبی در مواجهه با مقررات دست و پاگیر و موانع 
موجود در ایران بدانند و هم از مشکالتی که بر اثر تحریم ها و سخت گیری های 
دولتی و غیر دولتی (اکثرا بانکها( در امارات بر تجار تحمیل شده است با خبر شوند.

نقش شورا: این تحرکات نشانه های آمادگی ایران از یکسو و جامعه بین اللملل از سوی 
دیگر برای تعامل بیشتر بر پایه های جدید است. در این میان شورای بازرگانی ایرانیان 
دبی با سابقه نیک 25 ساله اش در تسهیل تجارت از و به ایران نقش اول و بزرگی برای 
ایفا کردن دارد. اعضای محترمان یقینا آگاهی دارند که  باید خود و شرکتهایشان با 

برنامه ریزی صحیح در جریان این تحول سریع، از هم اکنون قرار دهند.  

اسفندیار رشیدزاده
 سردبیر

دوستان عزیز – اعضای محترم  شورا
هموطنان محترم
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ب��ه دعوت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کش��اورزی 
بندرعباس هیئتی منتخب از هیئت مدیره شورای بازرگانی 
ایرانیان مقیم دبی مرکب از آقایان فقیهی، اس��رار حقیقی، 
عطاری فرد و رشید زاده به سرپرستی آقای مؤتمنی رئیس 
شورا در روزهای 26، 27 و 28 فوریه ( 7 تا 9 اسفند( به بندر 

عباس سفر کردند. 

در این سفر که همزمان بود با بازدید آقای دکتر روحانی 
رئیس جمهور از استان هرمزگان، فرصت مغتنمی شد تا با 
هماهنگی سفیر محترم جمهوری اسالمی ایران در امارات 
عربی متحده و دبیرخانه شورای ایرانیان مقیم خارج و اتاق 
بازرگانی بندرعباس هیئت شورا در 2 جلسه رسمی عمومی 
در اس��تانداری و یک جلسه خصوصی در حضور آقای دکتر 
روحانی شرکت کنند. در جلسه صبح چهارشنبه هفتم اسفند 
آقای قوام شهیدی دبیر شورای ایرانیان مقیم خارج از کشور 
در کنار آقای دریانورد معاون استاندار و سایر مدیران کل، برای 
جمع حاضران منتخب بخش خصوصی هرمزگان و ایرانیان 

مقیم خارج به سخنرانی پرداختند. 
آقای قوام شهیدی با اشاره به اینکه کمبود سرمایه یکی 
از موانع سرمایه است، توان مالی دولت را محدود دانسته و از 
بخش خصوصی و ایرانیان مقیم خارج از کش��ور درخواست 
مش��ارکت فعال در س��رمایه گذاری در ایران و بویژه استان 
هرمزگان کردند. گرچه ایرانیانی از کشورهای عمان، کویت، 
آلمان و ایتالیا در جمع حضور داش��تند ولی خطاب ایشان 
اساساً متوجه شورای بازرگانی ایرانیان مقیم دبی بود. آقای 
قوام ش��هیدی تاکید داشتند که اعضای شورا همانطور که 
توانس��ته اند تا کنون نقش کلیدی در توسعه روابط تجاری 

بین ایران و امارات و پیشرفت دبی داشته باشند، می توانند 
پلی برای هدایت سرمایه گذاری در ایران بویژه استان باشند.

در پاس��خ، ایش��ان از آقای هادی مؤتمنی شنیدند که 
بسیاری از اعضای شورا اصالتا اهل استان هرمزگانند و قسمتی 
از سرمایه شان در اینجا و بخشی در دبی همواره در گردش 
است. شرایط مساعد برای سرمایه گذاری است که تعیین می 
کند چه نسبتی در چه زمانی میان این دو مکان اختصاص 

داده شود. 
سپس مسئوالن از توانمندی های استان و جاذبه های 
سرمایه گذاری در کشاورزی ، شیالت، صنایع وابسته به دریا 
و صنایع سنگین اطالعاتی به حاضران دادند. گویا هم اکنون 
140 پروژه شناسایی و امکان سنجی شده و در ستاد جذب 
س��رمایه گذاری ( به سرپرستی استاندار( برای راهنمایی و 

کمک به سرمایه گذاران احتمالی آماده ارائه هستند.
در پاس��خ، حاضران بخش خصوصی از موانع عمده ای 
صحبت کردند و رفع آنها را برای مساعد شدن محیط سرمایه 

گذاری الزم دانستند.

•  دولت رقیب بخش خصوصی است
•  امنیت کافی برای سرمایه گذاری وجود ندارد

•  قوانین دست و پاگیر فراوانند
•  سیستم بانکی در خدمت تولید نیست

•  پوش��ش حقوقی الزم برای سرمایه گذار وجود ندارد. 
به هر بهانه ای هر سازمانی می تواند فعال اقتصادی را ممنوع 
الخروج کند. از جمله وزات دارایی که عامل ترس سرمایه گذار 

داخلی و خارجی در این خصوص است. 

جدا از موارد باال 4 پیش��نهاد عملی جمع بندی شد که 
دو مورد آنرا اعضای ش��ورای بازرگانی ایرانیان دبی پیشنهاد 

کرده بودند:

1- پنج��ره واح��د Single Window در یک��ی از 
سازمانهای دولتی برای رجوع س��رمایه گذار خارجی برای 
تسهیل موانع و کاستن از وزن بوروکراسی ایجاد شود. پنجره 
واحد به معنی واقعی آن یعنی سرو کار داشتن با یک دفتر 
که وظیفه گرفتن تمام مجوزها را از س��ایر نهادهای دولتی 
بعهده داشته باشد و سرمایه گذار را در کوتاهترین زمان به 

نتیجه برساند.

2- تاس��یس یک بانک تخصصی دریا محور  که مرکز 
آن در استان هرمزگان باشد. ایران با بیش از 2000 کیلومتر 
س��احل تنها در خلیج فارس از عمده ابزار پولی یعنی بانک 
تخصصی برای توسعه این سواحل محروم است. نه بانکهای 
تجاری و نه بانکهای تخصصی موجودمان در حال حاضر در 

خدمت فعالیتهای مربوط به دریا نیستند. 

3- تعویض اختیارات در امور جلب و حمایت س��رمایه 
گذاری به استانداران و بنحوی که پنجره واحد بتواند در سطح 

استانی کلیه مشکالت سرمایه گذاران را حل کند.

 BOT 4- حمایت جدی دولت از طرح های مش��خص
Built Operate & Transfer((  ارائ��ه ش��ده توس��ط 
سرمایه گذاران خارجی با شکلی از " مشارکت غیر دخالتی" 

در این طرح ها

گزارش سفر هیات اعزامی شورا به بندرعباس

دکتر روحانی: اقتصاد باید در اختیار کارفرمایان بخش خصوصی قرار گیرد

گزارش: اسفندیار رشیدزاده، عضو شورا و هیات تحریریه

آغاز سفر دریایی از جزیره قشم به بندرعباس، سرزمین مادری 

 نشست معرفی ماهنامه شورا توسط دکتر رشیدزاده، عضو هیأت مدیره شورا و سردبیر ماهنامه به آقای قوام شهیدی، دبیرکل همایش مشارکت ایرانیان خارج در توسعۀ هرمزگان به ریاست آقای قوام شهیدی، دبیرکل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور
شورایعالی ایرانیان خارج از کشور

بازدید اعضا از شرکت مجتمع کشتی سازی فراساحل ایران

شورا

از نظر ما تحریم شکسته شد و دیگر به صورت قبل باز نخواهد گشت
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بعد از ظهر روز چهارشنبه و قبل از مالقات با آقای رئیس 
جمهور، جلس��ه ای برگزار ش��د که درآن مجددا مسائل و 
مشکالت سرمایه گذاری در استان و کشور مطرح شد و جمع 
بندی جلسه صبح توسط آقای رشید زاده نائب ریس شورا به 
اطالع ایشان رسانده شد. معاون اجرایی رئیس جمهور با رک 
گویی خاص خود اطالعاتی از وضع سرمایه گذاری در استان، 
طرح های نیمه تمام و دور نمای طرح استراتژیک دولت برای 
شکوفایی هرمزگان و سواحل جنوب ، اطالعاتی در اختیار 

جمع گذاشتند:

" بدلیل نداش��تن تعامل س��ازنده با دنیای خارج وضع 
موجود سرمایه گذاری در این استان ( ونیز در کشور( مطلوب 
نیست و مقصر خود مانیم. بیش از 1200 طرح تعهد شده 
داریم که هنوز در هرمزگان آغاز هم نش��ده اند، 400 طرح 
نیمه تمام نیز در اس��تان هستند که به درد خوردنشان زیر 

سوال است.
با چراغ دنبال سرمایه گذار می گردیم و هرگونه حمایتی 

را از او بعم��ل خواهی��م آورد زیرا امکان��ات بالقوه هرمزگان 
استثنایی اس��ت.  دولت طرح جاده آبادان به گواتر ( حدود 
2000 کیلومتر( را با هزینه 500 میلیارد تومان در نظر دارد 
اما بزرگراه جاس��ک – بندرعب��اس آن حدود 150 میلیارد 
تومان هزینه در بر خواهد داش��ت. با نگاهی آمایشی محور 
سواحل جنوبی ایران توسعه پیدا خواهد کرد. یک خط انتقال 
گاز در کنار این بزرگراه انرژی الزم را برای طرحهای سرمایه 

خواهد  تامین  گذاری 
کرد. جاسک به زودی 
تبدیل به یک خارک 
دوم ب��ه عن��وان یک 
پایان��ه صادراتی نفتی 
خواهد شد. گسترش 
صنایع فوالد و نیز بندر 
رجایی در فازهای 2، 3 

و 4 مد نظر است.
ه��ای  زمین��ه 

بسیاری هست که سرمایه گذاران می توانند در آن به فعالیت 
بپردازند."

آقای شریعتمداری پیش��نهاد کردند که برای پیشبرد 
پیشنهادات و مباحث مطرح شده در جلسه از افراد منتخب 
جلسه یک کمیسیون مجازی آن الین تشکیل شود. در پایان 

جلسه این پیشنهاد مورد استقبال حاضران قرار گرفت. 

مالقات با رییس جمهور

مالقات با آقای شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور

حدود بیس��ت نفر اجازه مالقات حضوری با آقای دکتر 
روحانی پیدا کرده بودند که 5 نفر شان از هیات مدیره شورا 
بودند. رئیس جمهور در ابتدای ورودشان با همه دست دادند 
و بالفاصله پس از شروع جلسه از تک تک حضار خواستند 
که خودشان را معرفی کنند. در ابتدا ایشان اظهار امیدواری 
کردند که ایرانیان مقیم خارج برای تعالی کش��ور کوشش 
بیشتری کنند. ایران آبادتر را مایه افتخار برای همه دانستند. 
س��پس در اهمیت فرهنگ غنی ایران و سهم آن درتمدن 
اس��المی س��خن راندند. به انقالب مش��روطه و 100 سال 
دموکراسی و حدود 100 سال سابقه نهاد دادگستری اشاده 
داشتند. ایران پیشتاز ملل منطقه در ملی کردن صنعت نفت 
و گذر از مشکالت جنگ تحمیلی را از دستاوردهای این ملت 
بزرگ که میداند اکنون چگونه روی خود وقابلیتهای خودی 

حساب کند، تلقی کردند. 
آق��ای روحان��ی از تالش دولت ب��رای برگرداندن ثبات 
به کش��ور یاد کردند و آمارهای مربوط به بهبود روند رش��د 
اقتص��ادی و پایین آمدن تورم را از نش��انه های این تالش 

دانستند.
در بعد سیاست خارجی اعالم کردند توافق با کشورهای 
5+1 و نهایی بودن قدم بعدی را قطعی اعالم کردند و تاکید 
کردند : " از نظر ما تحریم شکسته شد و دیگر به صورت قبل 

باز نخواهد گشت. " 

" اقتصاد باید در اختیار کارفرمایان بخش خصوصی قرار 
گیرد زیرا نحوه کارش با دولت متفاوت است. در فرهنگ هم 

همینطور است. خالقیت باید رها و شکوفا شود. "

" برای رس��یدن به این هدف اولویت برای ایرانیان است 
چون کشور اول متعلق به آنهاست. محیط را باید برای سرمایه 
گذاری شان مناسب کنیم.  خارجی ها بعد خواهند آمد. دولت 
ضمانتهای الزم را به سرمایه گذارانی که از خارج می آیند می 

دهد و کار آنها را تسهیل خواهد کرد. " 
سپس آقای دکتر روحانی از فعالتر شدن استان هرمزگان، 
س��اخت اس��کله های بزرگ احداث بزرگراه بندرعباس – 
جاس��ک و طرح صادرات نفت از بندر جاسک و تبدیل این 
بندر به مکملی برای خارک به عنوان پایانه صادراتی نفتی 

خبر دادند. 
در پایان سخنانشان گفتند: " این مالقات را به فال نیک 

می گیرم و آرزو دارم این آغاز حرکت جدیدی باشد."
آن گاه آق��ای هادی مؤتمنی رئیس ش��ورای بازرگانی 
ایرانیان دبی ، به نمایندگی از جمع س��رمایه گذاران ایرانی 

حاضر در جلسه ، پس از معرفی شورا ، سابقه و اهمیت آن به 
عنوان کانال هدایت سرمایه گذاری در شرایط فعلی و چکیده 
مذاکرات 2 جلسه صبح در 4 فراز به استحضار رئیس جمهور 

رساندند:
1- لزوم برداشتن موانع بروکراتیک ، حذف تشریفات با 

ایجاد پنجره واحد برای سرمایه گذاران خارجی 

2- تفویض اختیار بیش��تر به اس��تانداران برای جذب 
سرمایه گذاران بدون رجوع به پایتخت 

3- کمک به توسعه صنایع دریایی و فعالیتهای دریا محور 
با تاسیس بانک جدید تخصصی در استان هرمزگان 

4- رفع بیم برخی از سرمایه گذاران خارجی با تشویق 
کردن نهادها یا سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت به وارد 
ش��دن در برخی از طرح های مشترک تا حد 50 درصد به 

 BOT صورت

5- ضروری است دستوری برای مدل سازی در این مورد 
صادر شود. 

این جلسه که به طور غیر متعارفی حدود یک ساعت به طول 
انجامید، در محیطی بسیار بی تکلف و صمیمی برگزار شد.

م��وارد در ذهن آقای دکتر روحانی چنان نقش بس��ت که 
شنیده ش��د فردای آن روز دس��توری برای تفویض اختیار 
بیشتر به اس��تانداران برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی 

توسط ایشان صادر شد. 



www.ibc.aeinfo@ibc.ae 6

13
92

ن 
هم

، ب
تم

ش
 ه

ره
شما

م، 
ده

نز
 پا

ال
س

15
th

 Ye
ar 

     
 Is

su
e 0

8  
     

Fe
br

ua
ry

     
  2

01
4

شورا

گردآوری: یگانه اقبال نیا مسوول دبیرخانه شورا

شورا در ماهی که گذشت – دسامبر

127 6 5  4 3

8914 13 12  11 10

151621 20 19  18 17

222328 27 26  25 24

292031

دومی��ن جلس��ه  برگ��زاری 
کارگروه  وب سایت از کمیته 
برنامه ریزی به ریاست آقای 

دکتر رشید زاده

برگزاری شش��مین جلس��ه 
کمیته عضویت به ریاس��ت 

آقای سربلندی

برگزاری جلسه هیات تحریره به 
ریاست آقای دکتر رشید زاده

برگزاری دومین جلسه کارگروه 
ورزشی از کمیته اجتماعی به 

ریاست دکتر رشید زاده 

برگزاری اولین جلسه آموزشی 
توسط کمیته آموزش به ریاست 

آقای بشاش

برگ��زاری هفتمی��ن جلس��ه 
کمیت��ه عضویت به ریاس��ت 

آقای سر بلندی

1- برگزاری سیزدهمین جلسه 
دوره یازدهم هیات مدیره

2- برگ��زاری کمیت��ه مالی به 
ریاست آقای مؤتمنی به نیابت 

از آقای فقیهی   

گردهمایی ماهانه شورا در هتل 
ک��روان پالزا و حض��ور معاون 
وزیرصنع��ت و معدن و رییس 

سازمان توسعه تجارت ایران

1- برگزاری جلسه هیات تحریره 
به ریاست آقای دکتر رشید زاده

برگزاری س��ومین جلس��ه   -2
کمیته حقوقی به ریاس��ت آقای 

حمیدی

برگزاری دومین جلسه آموزشی 
توسط کمیته آموزش به ریاست 

آقای بشاش

برگزاری دومین جلسه کارگروه 
مقابله با بالیا به ریاس��ت آقای 

بلور فروشان

جلس��ه  دوازدهمین  برگزاری 
دوره یازدهم هیات مدیره

هیات مدیره 
تصویب 3 مصوبه در مورد برنامه کمیته  اجتماعی برای نوروز93 – سفر اعضای هیات مدیره به بندرعباس به دعوت اتاق بازرگانی استان هرمزگان – دعوت از یکی از 

مقامات اماراتی برای سخنرانی در جلسات ماهانه شورا.

کارگروه وب سایت 
تعیین مسئولیت و نحوه هماهنگی مطالب مورد نظر برای بروزرسانی صفحه های اجتماعی شورا.

کمیته عضویت
پیاده سازی ثبت داده های ورودی به دبیرخانه در محیط مجازی برای دسترسی مدیران شورا به اطالعات و فعالیتهای دبیرخانه به صورت مجازی در هر زمان و در هر 

مکان – تصمیم گیری درباره طراحی نهایی کارتهای عضویت

کمیته اجتماعی - کارگروه مقابله با بالیا 
بودجه بندی – تعیین روس��ا، مدیر فنی و دبیر کارگروه مقابله با بالیا – تبیین نقش کمیته های بین الملل، مالی، وب س��ایت، اجتماعی و روابط عمومی برای عملی 

کردن پروژه مورد نظر کارگروه.

کارگروه ورزش 
مذاکره با شرکت ZK Sport برای ارائه نهایی بسته های پیشنهادی تورهای جام جهانی 2014
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اولین گردهمایی اعضای شورا در سال 2014
اولین نشست شورای بازرگانی ایرانیان دبی در سال 
2014، روز شنبه 25 ژانوایه به صرف ناهار و با سخنرانی 
جناب آقای ولی اله افخمی، معاون وزیر صنعت-معدن 
و تجارت و رییس س��ازمان توس��عه تجارت ایران و با 
حضور س��فیر محترم جمهوری اسامی ایران در امارت 

عربی متحده، جناب آقای دکتر فیاض، برگزار شد. 

دفتر سازمان توسعه تجارت ایران در دبی به ریاست 
آقای رضایی، در تماس با ریاس��ت شورا، از عالقمندی 
مدیران ارش��د بخش بازرگان��ی و صنعت در مالقات با 
اعضاء ش��ورا خبر داده بودند و پ��س از هماهنگیهای 

صورت گرفته، این دیدار میسر شد. 

آقای افخم��ی و هیأت همراه برای ارائه گزارش��ی 
از اقدامات مثبت دولت در تس��هیل فعالیتهای بخش 
بازرگانی در س��ه ماه اخیر که ایشان مسئولیت توسعه 
تجارت کش��ور را بر عهده گرفته اند و همچنین برای 
رایزنی مس��تقیم با بازرگانان ایرانی مقیم امارات عربی 

متحده و دانستن جزییات مسائل و مشکالت ایشان در 
سالهای اخیر، به دبی سفر کرده بودند. 

آقای دکتر بدری، معاونت بازاریابی و تنظیم روابط 
سازمان توسعه تجارت و آقای لطفی، کارشناس ارشد 
بازرگانی کشورهای بحرین، امارات و عراق این هیأت را 
همراهی نموده و در جلسه شورا، به گفت و گو و تبادل 

اطالعات با اعضاء شورای بازرگانی پرداختند.
آق��ای مهندس افخم��ی، پیش از ای��ن در وزارت 
صنایع، سمتهای متعددی داشته اند از آنجمله ریاست 
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و آخرین 
س��مت ایش��ان، مدیریت پارلمانی وزارت صنایع بوده 
است. ایش��ان، در 8 سال اخیر، ریاس��ت منطقه ویژه 

اقتصادی سیرجان را برعهده داشتند.

بیش از سه ماه از انتصاب ایشان به ریاست سازمان 
توسعه تجارت نمی گذرد لیکن با پشتیبانی و همراهی 
جناب آقای مهندس نعمت زاده، وزیر محترم صنعت، 
معدن و تجارت، تمام تالش خود را برای مقررات زدایی 

و رفع موانع در بخش صنعت و تجارت نموده اند. 

در همین راستا، دستورالعمل 28 صفحه ای "ایجاد 
واح��د صنعتی" به 4 صفحه تقلی��ل یافته به نحویکه 
تنها نکته باقیمانده در س��رمایه گ��ذاری و ایجاد واحد 
صنعتی، دریافت مجوز از سازمان محیط زیست خواهد 
بود. همچنین، دستورالعمل اخذ مالیات بر صادرات لغو 
ش��ده، مقررات تعهد ارزی حذف ش��ده و تالش شده 
اس��ت تا ذهنیت حاکمیت امنیتی بر فضای کس��ب و 
کار برطرف شود. آفای افخمی اعالم نمودند که کارهای 
صرف��اً هزینه بر، بوروکراتیک و بیهوده ای نظیر "ایران 
کد" و "شبنم" که برای بازرگانان دردسرهای بسیاری 

ایجاد نموده بود، کامال خذف شده اند. 

ایشان ضمنا تاکید کردند که از این به بعد، تقّید به 
ثب��ات و پرهیز از تصمیم گیریها و وضع مقررات خلق 
الساعه بطور جدی در اولویت خواهد بود به نحوی که 
هرگونه تغییری که موجب سردرگمی فعاالن اقتصادی 

شود، حداقل از سه ماه قبل اطالع رسانی شده باشد.

اولین گردهمایی اعضای شورا در سال 2014

الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه
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شورا

مالقات مدیران شورای بازرگانی با رییس بانک مرکزی ایران 

مالقات با اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بندرعباس 

در تاریخ سوم فوریه 2014 تعدادی از اعضای هیات مدیره شورا با آقای سیف رییس 
بانک مرکزی ایران در هتل Grand Hyatt مالقات کردند. در این جلس��ه آقای س��یف 
توضیح دادند که جدا از مس��ائل فی مابین بانکهای مرکزی 2 کش��ور، برای مطرح کردن 
مس��ائل و مش��کالت بانکی تجار ایرانی و موانعی که در نقل و انتقاالت حواله ها هست با 
رییس بانک مرکزی امارات مالقاتی خواهند داشت. در این جلسه از جانب ایشان توصیه 
شد که  درخواست مالقاتهایی با مقامهای بلند پایه موسسات مالی و بانکی امارات توسط 
دبیرخانه ش��ورا انجام گردد تا هیات مدیره بتواند با این افراد مالقات داشته و در رابطه با 
مس��ائل و مش��کالت  اعتباری و بانکی ایرانیان مقیم دبی صحبت و بحث و گفتگو نماید. 
همچنین تصمیم گرفته ش��د که در این جلسات همراهی اتاق بازرگانی دبی را نیز جلب 

کرده تا بتواند شورا را در برطرف کردن این مشکالت حمایت نماید.

نشست شورا با سرکنسول گری کشور سنگاپور

به درخواس��ت سرکنسول گری کشور سنگاپور جناب آقای لستر لو و آقای 
فونگ، جلسه آش��نایی با مدیران شورای بازرگانی در دفتر شورا برگزارشد. در 
این جلس��ه کلیاتی در مورد نحوه ایجاد کسب و کار و دریافت تسهیالت بانکی 
برای ایرانیان در کش��ور سنگاپور و نیز اطالعاتی راجع به محیط کسب و کار و 

قوانین س��رمایه گذاری خارجی در ایران رد و بدل گردید. 

همچنین مقرر ش��د برای آش��نایی بیش��تر اعضای ش��ورا با قوانین کش��ور 
س��نگاپور برای بازرگانان ایرانی مقیم امارات، از ایش��ان ب��رای حضور در یکی 
از جلس��ات ماهانه ش��ورا دعوت به عمل آید تا بتوانند این تس��هیالت و دیگر 

اطالعات مهم را در اختیار اعضای ش��ورا قرار دهند.

شورای بازرگانی ایرانیان دبی به دعوت رئیس اتاق 
بازرگانی بندرعباس آقای صباغی زاده از بدو ورود در 
جزیره قش��م تا زمان خروج روز جمعه از بدو ورود در 
فرودگاه قشم مورد استقبال گرم و طی سه روز اقامت 
مورد پذیرایی محبت آمیز و در پایان بدرقه صمیمانه 
قرار گرفتند. کلیه برنامه ها با پایداری این اتاق بدون 

هی��چ اتالف وقت و بس��یار دقیق صورت گرفت که از 
جمله آنها بازدید بس��یار آموزنده و جالبی از مجتمع 
کشتی س��ازی فرا س��احلی ( ISO ICO( بود. این 
مجتمع بزرگ شایسته توجه بیشتر مقامات دولتی و 
نیز دریافت سرمایه گذاریهای نوین داخلی و خارجی 
می باش��د. در مالقات با اعضای اتاق بندرعباس موارد 

مورد عالقه طرفین مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت 
و در پایان ضمن مبادله لوح یادبود از طرف ش��ورای 
بازرگانی دبی، تفاهم نامه ای نیز میان دو طرف مبادله 
گردید. در این جا الزم اس��ت تش��کر ویژه ای از آقای 
صباغی زاده و اعضای هیات رئیس��ه اتاق بندرعباس 

برای زحمات بی شائبه شان به عمل آوریم. 
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برگزاری جلسات منظم کمیته آموزشی در شورا 

گزارش: محمود بشاش

جلسه آموزشی با موضوع "استراتژی بازاریابی در 
س��ال 2014" که توسط محمود بشاش ارائه گردید، 
در تاریخ 29 ژانویه راس س��اعت 16:00بعد از ظهر 
در دفتر ش��ورا  آغاز شد و در ساعت 18:30 خاتمه 

یافت.
در ای��ن جلس��ه، موض��وع بازاریاب��ی خ��اص 
(Niche Marketing( مطرح شد و امکاناتی که این 
نوع بازاریابی در اختیار کس��ب و کارها قرار می دهد 

ت��ا در جه��ت افزایش فروش خود در س��ال 2014، 
حرکت نمایند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بنا بر تازه بودن و جذابیت موضوع، همه ش��رکت 
کنندگان در این جلس��ه، به ط��ور فعال در مباحث 
ش��رکت نمودند و تا آخرین دقایق نیز، پرس��ش ها 
و همفکری های فی مابین ش��رکت کنندگان و ارائه 

کننده جلسه، ادامه داشت.

در پایان، کسانی که در جلسه از سایرین فعال تر 
بوده و س��وال های بهتری پرسیده بودند، یک نسخه 
 Setting up an online business" کت��اب  از 
framework" را از ط��رف م��درس ای��ن جلس��ه 

آموزشی، دریافت نمودند.
همچنین به س��ه نفر از شرکت کنندگان، حضور 
رایگان در سمینار آقای Frank Furness در تاریخ 

31 ژانویه 2014 نیز هدیه داده شد.

آگهی تسلیت درگذشت پدر عضوی از هئیت مدیره

جناب آقای رضا صمدی پور
 عضو محترم هیات مدیره شورای بازرگانی ایرانیان دبی

درگذش��ت پدر گرامی تان مایه تاثر فراوان همکاران ش��ورا  و اعضا هیات مدیره 
شده است. بدینوسیله ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و سایر بازماندگان مرحوم، 

غفران و رحمت واسعه را برای آن مرحوم آرزومندیم.

آگهی تبریک ازدواج عضوی از هیات تحریریه

جن��اب آقای ایمان ارجمن��دی – عضو محترم هیات تحریریه ش��ورای بازرگانی 
ایرانیان دبی

بدینوسیله  شورای بازرگانی ایرانیان دبی جشن پیوند جنابعالی با همسر گرامی را 
تبریک و تهنیت گفته و برای شما آرزوی زندگی شاد و سرشار از مقاله های جذاب 

برای هیات تحریریه می نماییم.

س��ومین جلسه آموزش��ی با موضوع "آش��نایی با 
ه��وش مصنوع��ی و کاربرده��ای آن در کس��ب و 
کار" که توس��ط  آقای امیرحس��ین روشن ضمیر 
ارائ��ه گردی��د، در تاری��خ 12 فوریه راس س��اعت 

16:00بعد از ظهر در دفتر ش��ورا  آغاز ش��د و در 
س��اعت 18:00 خاتمه یافت. به دلیل تازه بودن و 
جذابی��ت موضوع، همه ش��رکت کنندگان در این 
جلس��ه، به طور فعال در مباحث شرکت نمودند و 

تا آخرین دقایق نیز، پرس��ش ها و همفکری های 
فی مابین ش��رکت کنندگان و ارائه کننده جلسه، 

ادامه داش��ت.
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اداره حقوق��ی ات��اق گزارش نموده اس��ت هیات 
عمومی دی��وان عدال��ت اداری طی دادنامه ش��ماره 
584-91/586 م��ورخ 1392/09/25 رای ب��ر ابطال 
م��واد 25،32 و 33 آیی��ن نام��ه س��ازمان تعزیرات 
س��ازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/08/01 را 
صادر نموده (روزنامه رس��می شماره 16/10/1392-

20052( که نتیجه آن عدم جواز توقیف محل کسب 
و ابزار کار و مس��تثنیات دین ب��رای وصول جریمه و 
نیز عدم جواز تش��دید مجازات در مرجع تجدید نظر 
س��ازمان تعزیرات حکومتی اس��ت. نظ��ر به اهمیت 
موض��وع مت��ن دادنامه ذیال جهت اطالع رس��ال می 
ش��ود. متن کامل رای در پورتال اتاق، بخش قوانین 

و مقررات قرار گرفته است:

"رای: ال��ف – با توجه به اینکه در تبصره ماده 18 
آیین نامه مورد اعتراض هیچ محدودیتی برای شعب 
سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده ها 
ایجاد نشده است، بنابرایل تبصره مذکور، خالف قانون 
مورد استناد ش��اکی و خارج از حدود اختیارات مقام 
تصویب کننده تشخیق نمی شود و قابل ابطال نیست. 

ب – مطاب��ق م��اده 258 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاهه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 

س��ال  1378 مقرر ش��ده اس��ت، دادگاه تجدید نظر 
نم��ی تواند مجازات تعزیری مق��رر در حکم بدوی را 
تش��دید نماید، مگر در مواردی که مجازات مقرر در 
حک��م بدوی کمتر از حداقل میزانی باش��د که قانون 
مقرر کرده و این امر در مورد اعتراض ش��اکی تجدید 
نظ��ر خواه و با مقامات مصرح در ماده 235 قانون یاد 
ش��ده قرار گیرد که در ای��ن موارد مرجع تجدید نظر 
با تصحیح بدوی نس��بت ب��ه مجازاتی که قانون مقرر 
داشته اقدام خواهد نمود. نظر به این که در ماده 25 
آیین نامه تعزیرات حکومتی، در مواردی که مجازات 
کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین ش��ده باشد، علی 
االطالق به ش��عب تجدید نظر اجازه تشدید مجازات 
اعطا ش��ده اس��ت ولیکن در قانون این امر به رعایت 
جهاتی مقید ش��ده است، بنابراین اطالق آن به دلیل 
مذکور مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و 
ماده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسیدیوان عدالت 
اداری مصوب س��ال 1392، حکم به ابطال آن صادر 

می شود. 

ج – نظ��ر ب��ه اینک��ه در م��اده 524 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب سال 1379، مس��تثنیات دین در 6 بند ذکر 
ش��ده است و وسایل تامین حداقل معشیت متعارف،  

جزیی از مس��تثنیات احصاء ش��ده در م��اده قانونی 
مذکور است ، بنابراین عدم ذکر "وسایل تامین حداقل 
معشیت متعارف" بعد از عبارت "مستثنیات دین" در 
ماده 32 آیین نامه م��ورد اعتراض دلیلی بر مغایرت 
آن با ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی مصوب س��ال 

1367 نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود. 

د- مطاب��ق م��اده 55 قانون تعزی��رات حکومتی 
مصوب سال 1367، وصول جریمه از مستثنیات دین 
ممنوع ش��ده است و مطابق بند (و( ماده 524 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب س��ال 1379، وسایل و ابزار کار کسبه، 
پیش��ه وران، کشاورزان و س��ایر اشخاصی که وسیله 
امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل اوس��ت 
از جمله مس��تثنیات دین ذکر شده است. با توجه به 
مراتب، حک��م مقرر در ماده 33 آیین نامه س��ازمان 
تعزیرات حکومتی مبنی بر تعطیلی محل کس��ب در 
فرض استنکاف از پرداخت جریمه تا زمان وصول آن 
، به لحاظ این که محل کسب از جمله مستثنیات به 
ش��مار می رود و غیر قابل توقیف است، مغایر قانون 
تشخیص می شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 
88 قانون تش��کیالت و آینن دادرس��ی دیوان عدالت 

اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود". 

متن بخشنامه رسیده از اتاق بازرگانی ایران در مورد لغو تعزیرات حکومتی

سفر هیئتی از مقامات اماراتی به ایران  

تهیه و تنظیم: هیات تحریریه نشریه شورا

شورا

هیئتی از مقامات اماراتی از جمله نماینده مجلس 
ملی امارات برای شرکت در سی و یکمین نشست 
کمیت��ه اجرایی اتحادیه بین المجالس کش��ورهای 

عضو س��ازمان همکاری های اسالمی به ایران سفر 
کردند. در حاشیه این نشست احمد زعبی نماینده 
مجلس ملی امارات روابط کشورش را با جمهوری 

اس��المی ایران خوب و مثبت ارزیابی کرد و اظهار 
داش��ت که تصور نمی کند اختالف زیادی میان و 

ایران و امارات وجود داش��ته باش��د. 
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دبی میزبان نمایش��گاه بزرگ جهانی سال 2020 
خواهد بود.شاید کس��انی که با پیشینه این نمایشگاه 
آش��نا نباش��ند از کنار آن به آس��انی بگذرن��د اما  اگر 
پیشینه این نمایشگاه را بررسی کنیم خواهیم دید که 
این دست آورد بزرگ برای دبی، بیشتربه یک شگفتی 
می ماند و شاید تا چند سال پیش، اندیشیدن به آن نیز 

بسیار بلند پروازانه به چشم می آمد. 

 دبی  گام به گام به جایی رسید که برنامه ریزان این 
همایش جهانی باور کنند، امارت، دبی سزاوار میزبانی 

این رویداد بزرگ جهانی می باشد.

 بی گمان بررس��ی اندیش��ه راهبردی رهبران این 
امارت در راه رسیدن به چنین دست آورد ارزشمندی، 
می تواند راهنمای  کسانی باشد که برای کشور، شهر و 
حتی سازمان خود، آرزوهای بزرگ دارند تا با بکارگیری 
این آزموده ها، راه پیشرفت و کامیابی را هموار کنند و 

دشواری ها را از میان بردارند.

شیخ محمد  در کتاب پرتو اندیشه این کامیابی ها 
را نتیج��ه یک تجربه تاریخی می داند و می گوید: این 
چیزی است که از پدران بنیان گذارمان آموختیم، که 
تنها دلبستگی آن ها راهبری مردمشان از یک زندگی 

سخت به یک زندگی سالم و آسوده بوده است.

در این گفتار نخس��ت نگاهی به پیشینه نمایشگاه 

بزرگ جهانی خواهیم داش��ت تا بدانیم چرا این دست 
آورد برای دبی، بس��یار بزرگ و شایان ستایش است و 
سپس روند برنامه ریزی برای پیشرفت گام به گام دبی 
را بررس��ی کنیم و در پایان با س��یری در اندیشه های 
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم  هدف ها وبرخی روش ها 

و بینش های رهبری دبی را از نظر می گذرانیم.

پیشینه نمایشگاه بزرگ جهانی
نخستین نمایشگاه بزرگ در سال 1851 میالدی 
در لن��دن برگ��زار ش��د و از آن پس تا کن��ون 52 بار 
کش��ورهای گوناگون میزبان آن بودند و سه نمایشگاه، 
ایتالیا(می��الن( 2015 ، قزاقستان(آس��تانه( 2017 و 
امارات عربی متحده  (دبی(2020 را پیش رو خواهیم 

داشت. 

اروپا با 26 میزبانی پیشتاز قاره های جهان است و 
پس از آن قاره آمریکا 16 بار میزبان بوده است که  13 
بار کشور آمریکا و دو بار  کانادا و تنها یک بار، در سال 

1922 ،  برزیل برگزاری آن را بردوش گرفته اند.

بهره قاره کهن، با بیشترین جمعیت، تنها 7 میزبانی 
بوده است که در سه کشور ژاپن( 4 بار(، کره جنوبی(2 
بار( و چین (1 بار( برگزار شده است و دو دوره پیشین، 

چین 2010 و کره 2012، نیز در این قاره بوده است.
از میان کش��ورهای جهان تنها 15 کشور تاکنون 
ای��ن میزبانی را بر دوش گرفته اند که با افزوده ش��دن 

قزاقستان و امارات عرب متحده، تا سال 2020، شمار 
آنها به 17 کشور خواهد رسید. که سهم اروپا 9 کشور، 

آمریکا 3 کشور و آسیا 5 کشور خواهد بود.

برپایی این نمایشگاه در دبی نه تنها برای امارات که 
برای همه کشورهای خاورمیانه یک دستاورد بزرگ به 
شمار می آید تا با بهره جویی از این زمان به دست آمده 
در راستای رشد اقتصادی و برپایی پیوندهای اقتصادی 

با یکدیگر و با دیگر کشورهای جهان بکوشند.

 دبی، 4۰ سال پیشرفت
چهره دبی در سال 1971  آنچنان که  شیخ محمد 
در بخش نخس��ت کتاب پرتو اندیش��ه نمایانده است، 
امارتی است که تنها 74 مدرسه خصوصی و دولتی، 7 
بیمارستان، 40 دانش آموخته دانشگاهی  داشته  است 
و  هیچ دانش��گاهی نیز در آن نبوده است. امروزه بیش 
از 1200 مدرس��ه ، 90 بیمارستان و 2000 درمانگاه و 
73  آموزشکده و دانشگاه با ده ها هزار دانشجو در دبی 
هستند. و البته در دیگر زمینه های زیربنایی نیز چنین 

پیشرفتی را می توان به چشم دید.

گام های آغازین این پیشرفت را مرحوم شیخ راشد 
برداشت، ایشان جمله مشهوری دارد که نشان دهنده 
ژرف نگری و دور اندیشی ایشان است وبا توجه به پایان 
پذیری نفت، چشم انداز آینده و پیشرفت دبی را  روشن 

می کند. او می گفت:

گام به گام تا دبی 2020
سیری در اندیشه های شیخ محمد بن راشد آل مکتوم   )نائب رئیس دولت ورئیس مجلس وزرا در دولت امارات عربی متحده و حاکم امارت دبی(

اقتصادی

تهیه و تنظیم: هیات تحریریه نشریه شورا
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14 " پدر بزرگ من شتر سوار بود، پدرم نیز شتر سوار 
بود، من مرس��دس می رانم، پسرم نیز لندرور می راند 
و پس��رش نیز چنین خواهد کرد، اما پسر او شتر سوار 

خواهد بود."
او به خوبی راهی را روشن کرد که هم بهبود زندگی 
مردمش را نیز در نظر داشته باشد وهم درآمد حاصل از 
نفت برای ساخت زیربنای زندگی نسل های آینده نیز 

به کار گرفته شود.
شیخ محمد می گوید: شاید مهمترین درسی که از 
شیخ زاید و شیخ راشد آموخته ایم این است که چگونه 

یک رهبر بایستی پدر مردمش باشد.
 نفت در س��ال 1966 در دبی پیدا ش��د و در سال 
1971 به بار نشست و پیش بینی می شد تا چند نسل 
پایان پذیرد. بر این پایه، شیخ راشد تالش کرد تا با بهره 
گی��ری از درآمد نفت، زیر بن��ای بازرگانی دبی را پایه 
ریزی کند، بس��یاری از پروژه های بنیادی را آغاز کرد 
که هرکدام جایگاه ارزشمندی در رساندن دبی به یک 

بازار منطقه ای دارد. 
1- بندر راشد در سال 1972 گشایش یافت

2- تونل شندغه در سال 1975 باز شد
3- مرکز تجارت جهانی در سال 1978 ساخته شد.

4- بندر تعمیر و نگهداری (Drydocks(  در سال 
1983 بهره برداری شد

هم��ه این زیربن��ا ها پی��ش زمینه ای ب��ود برای  
ساخت بزرگترین و کارآ ترین منطقه آزاد بازرگانی در 
خاورمیانه که در جذب س��رمایه گذاران خارجی سهم 

به سزایی داشت و همچنان بر اهمیت آن در بازرگانی 
جهانی افزوده می شود.

منطقه آزاد بازرگانی جبل علی
منطق��ه آزاد بازرگان��ی دبی در س��ال 1985 ، در 
راستای سیاست های راهبردی شیخ راشد آل مکتوم، 
پایه ریزی شد. نخست تنها 19 شرکت در این منطقه 

آغاز به کار کردند و ش��مار آن ها در ده س��ال نخست 
به 500 ش��رکت افزایش یافت وپس از 5 س��ال، شمار 
ش��رکت ها دو برابر ش��د و در ده سال گذشته ، شمار 
ش��رکت ها تا چهار برابر افزایش یافت و اکنون بیش از 
هفت هزار شرکت در این منطقه مشغول به کار هستند 

که همچنان بر شمار آن ها افزوده می شود.

امروزه منطقه آزاد جبل علی یک شهرک بازرگانی 
فعال می باشد که هزاران شرکت از 100 کشور جهان 
را در خود ج��ای داده، بیش از 135000 کار به وجود 
آورده و بیس��ت درصد از سرمایه های خارجی امارات 
عربی متحده را جذب کرده است و 50% صادرات دبی  

با ارزشی برابر 69 میلیارد دالر را به عهده دارد.

پیشرفت های دبی در یک دهه گذشته
برنامه ریزی های انجام ش��ده در دبی، رفته رفته 
این ام��ارت را به مرکز توج��ه بازرگانان منطقه ای و 
جهانی تبدیل کرد و از س��وی دیگر ساخت هتل ها، 
مرکزهای خرید، تفریح گاه ها، جشنواره های خرید و 
از هم��ه مهمتر آرامش، امنیت و مهمان نوازی مردم، 
دب��ی را به یک منطقه پرکش��ش برای گردش��گران 
منطقه ای و جهانی تبدیل کرد. از این رو گردشگری 
نیز در کنار تجارت، مورد توجه قرار گرفت و س��رمایه 
گذاری بس��یاری برای جذب گردش��گران ضروری به 

نظر می رسید.

از طرف دیگربس��یاری از خارجیانی که سال ها در 

دبی زندگی می کردند و فرزندانشان در این سرزمین، 
بزرگ ش��ده بودند روز بروز بر دلبستگی شان به دبی 
افزوده می شد و عالقمند بودند تا صاحب خانه و محل 
کار خودشان باش��ند و بیش از گذشته احساس ثبات  

داشته باشند. 
با این رویکردها نیاز به سرمایه گذاری  در حوزه های 
گوناگون افزایش یاف��ت و حاکمان دبی با ایجاد قانون 

های نوین راه را برای سرمایه گذاری بیشتر باز کردند و 
ی��ک جهش اقتصادی که در نوع خود بی نظیر بود رخ 
داد. سرمایه های بس��یاری از گوشه و کنار دنیا جذب 
شد و کارهای بسیار بزرگی در زمان کوتاهی انجام شد.

چگونه این پیشرفت به دست آمد؟
برای رسیدن به چنین پیشرفتی بایستی هدف ها ، 
بینش ها و روش هایی که در این دوره تعیین شده اند، 
بسیار حساب شده و با برنامه ریزی دقیق در نظر گرفته 
شده باشند چرا که هر گونه خطای بزرگ در گزینش 
آن ها، برای چنین حرکت پر ش��تابی، می توانست به 
سدی بزرگ در مسیر پیشرفت تبدیل شود و یا دست 
آوردهای پیش��ین را نیز نابود س��ازد. اگرچه شجاعت 
رهبران جامعه برای پی��ش برد هدف های بزرگ یک 
عامل مهم به ش��مار می آید اما این عامل اگر با روشن 
بینی و در نظر داشتن سازگاری این روش ها با فرهنگ 

جامعه، همراه نباشد کاری از پیش نخواهد برد.
 

پرتوهای اندیشه
ش��یخ محم��د بن راش��د نخس��ت وزیرام��ارات و 
 Flashes of) حاک��م دبی در کتاب پرتوهای اندیش��ه
Though( به بسیاری از این پرسش ها پاسخ می دهد. 
این کتاب در بر گیرنده س��خنرانی ایشان در همایش 
دولت در فوریه س��ال 2013 می باشد و همانگونه که 
ایش��ان درمقدمه کتاب آورده ان��د، بخش هایی که به 
دلی��ل کمبود زمان، در این نشس��ت مورد گفتگو قرار 
نگرف��ت نیز به آن افزوده ش��د . این کت��اب، پرتوهای 

اندیشه مردی است که ادعای دانشمندی یا فیلسوفی 
ندارد و تنها قصد دارد، اندیش��ه ها و آزموده های کسی  
که هدفی به غیر از خدمت به ملت و شادی آوردن برای 

شهروندان ندارد را به اشتراک بگذارد.
ش��یخ خلیفه رییس دولت امارات عربی متحده در 
باره این کتاب می گوید: امیدوارم همه خوانندگان از این 
کتاب سود ببرند. به ویژه من به جوانانمان و مسئوالن 



www.ibc.aeinfo@ibc.ae 14

13
92

ن 
هم

، ب
تم

ش
 ه

ره
شما

م، 
ده

نز
 پا

ال
س

15
th

 Ye
ar 

     
 Is

su
e 0

8  
     

Fe
br

ua
ry

     
  2

01
دولتی می گویم: از این فرصت برای آموختن از یک 4

رهبر موفق عرب با سالیان دراز تجربه، استفاده کنید.

هدف
ش��یخ محمد در یک جمله ه��دف دولت را این 
گونه تعریف می کن��د: در واقع همه کارهای روزانه 
ما برای این است که برای مردم شادی فراهم کنیم.

ایشان سپس توضیح می دهد: هنگامی که دولت 
خدمت های خودش را در راس��تای آسوده تر کردن 
زندگی مردم گسترش می دهد، به آسایش و شادی 
آن ها کمک کرده اس��ت. هنگامی که دولت فرصت 
های جدید برای مردم خلق می کند، آن ها را ش��اد 
می کند. هنگامی که بهترین امکان تحصیل را فراهم 
م��ی کند، جوانان را آماده می کند که آینده خود را 
بسازند و برای خود شادی به دست آورند.هنگامی که 
دولت،زمینه بهداشت و درمان عالی را پدید می آورد، 
بیماران نمی توانند ش��اد نباشند. هنگامی که دولت 
زیربنا ها را گسترش می دهد ، زمان های تلف شده 
را کاهش می دهد که بی گمان در شادی و آسایش 
مردم نقش دارد. هنگامی که عدالت برقرار می شود 

همه جامعه راضی و مطمئن خواهند بود.
ش��یخ محمد این  برداش��ت از حکومت را یادگار 
پیش��ینیان خود می داند: این چیزی اس��ت که ما از 
پدرانمان که بنیان گذار این حکومت بودند، آموخته 

ایم. 

بینش ها و راهبردها
 سیاست ها و راهبردهایی که دبی را در رسیدن 
به این موقعیت ممتاز هدایت کرده اند در کتاب پرتو های 
اندیش��ه به نگارش درآمده که در اینجا برخی از آن 
ها را به عنوان مثال آوردیم  که می توانند راهنمای 
خوب��ی برای هر مدیر یا رهبری  باش��د  تا به به کار 
بندی آزموده های یک رهبر موفق، زمینه پیشرفت 

سریع کشور یا سازمان خود را فراهم کنند.

۱- دولت در خدمت مردم
دولت آینده بایس��تی  بیس��ت و چهار ساعت و 
هفت روز هفته در خدمت مردم باش��د، در کیفیت 
خدمت بتواند از بخش خصوصی هم پیش��ی بگیرد، 
خدمت دولتی در همه مرکزه��ای دولتی قابل ارائه 
باش��د و ش��هروندان مجب��ور به س��فرهای طوالنی 
نباشند، دولت آینده بایستی با تلفن های هوشمند 
در دسترسی مردم باشد، دولت آینده باید در نو آوری 
و  خلق ایده های نو پیشگام باشد و مردم را به خلق 
ایده های نو تشویق کند دولت امارات عربی متحده 
در س��ال 2012، توانس��ت بیش از بیست هزار ایده 
نو در بهبود و س��اده کردن خدمت هایش به وجود 
بیاورد وسرانجام دولت آینده بایستی دولت هوشمند 
با س��ازمان های فنی و کارآ باشد تا بتواند  با سرعت 

بیشتر وظیفه های خود را به انجام برساند.

۲-رهبری خستگی ناپذیر و امیدوار
پی��روزی ه��ای بزرگ در س��ایه روحی��ه باالی  

اقتصادی
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گروهی به وجود می آید و  روحیه یک گروه به شدت 
تحت تأثیر رهبرش می باش��د. اگر روحیه همگانی باال 
باشد، مردم رهبرشان را در رسیدن به هدف ها و چشم 
اندازهای��ی که تعیین می نماید، کمک می کنند و اگر 
روحیه سس��ت، مانع از رسیدن به هدف ها شود، تنها 
رهبر گروه اس��ت که باید س��رزنش شود نه هیچ کس 
دیگر. رهبر بایستی امید و مثبت اندیشی را عرضه کند 
و مردم با کس��ب موفقیت و خالقیت  از آن اس��تقبال  

خواهند کرد.

3- تالش برای مردم واعتماد به آنان
 توانمند س��ازی، آموزش های عالی و به کارگیری 
ش��هروندان اماراتی در کارها س��ه اولویت مهم توسعه 
کش��ور اس��ت . آموزش باالترین اولویت ملی ماست و 
ما پروژه هایی را در این راس��تا انجام داده ایم اما هنوز 
هم راضی نیس��تیم و اموزش عالی هنوز هم مهمترین 

اولویت ما به شمار می آید.
م��ا به مردم امارات ایمان بس��یار داریم . آن ها می 

توانند به سرنوشت خود مسلط باشند.

4- نوآوری با گرایش بومی
12 س��ال پیش یک گ��روه کاری با ای��ده نو برای 
ساخت یک جزیره در دل دریا نزد من آمدند.من برای 
آن ها ش��رح دادم از آنجائیکه این پروژه بس��یار بزرگ 
خواهد بود، بزرگترین جزیره ساخت انسان در جهان، ما 
باید راهی پیدا کنیم که نشان خود را روی ان بگذاریم. 
و پیشنهاد کردم که آن را به شکل درخت نخل بسازیم. 
این نمادی از میراث ما و گواه بخش مهمی از زندگی ما 

در این سرزمین خواهد بود.

ام��روزه، جزیره های نخل  نش��ان های برجس��ته 
جهانی اس��ت که سخنان ارزش��مندی در باره ما دارد. 
اندازه بزرگ آن که از فضا نیز دیده می ش��ود، نش��انی 
از بلند همتی، مثبت نگری و توانایی ما در س��اخت 

آن هاست.
مردم از من می پرس��ند که رازی در این نشانی که 
با دست (سه انگشت( در هنگام پیروزی نشان می دهم 
چیست؟ من با خودم می اندیشیدم چرا ما باید همیشه 
ش��ادی خود را با زبان دیگران بیان کنیم؟ ما عرب ها 
داری یک تمدن ریشه دار، زبان غنی و خالقیت بزرگی 

هستیم؟

بنابراین نش��ان پیروزی خودم را ارائه کردم. من سه 
انگشت خود را باال اوردم تا سه چیز را بیان کنم: موفقیت 
و پیروزی ( که هر کدام در زبان عربی دارای س��ه حرف 

هستند( و جمله سه حرفی شما را دوست دارم.
اگر خودتان را به خالقیت در کارهای کوچک عادت 

بدهید، خالقیت های بزرگتر به دنبالش خواهد آمد.

۵- خودباوری و جلب توجه جهانی
گاهی مقام های رسمی خارجی و روزنامه ها  از ما 
می پرسند چرا ساخت بلندترین  برج  را برگزیدیم. آنها 
کنجکاو هستند که بدانند آیا دبی در واقع از ساخت این 
برج با هزینه 1,5 میلیارد دالر که بخشی از یک پروژه 
20 میلیارد دالری اس��ت سود برده است. در پاسخ به 
این پرسش، من می خواهم که سه نکته زیر را روشن 

کنم:

نخست آنکه ساخت بلند ترین برج جهان یک دست 
آورد مل��ی، یک مرحله مهم تاریخ��ی و نقطه کلیدی 
چرخش اقتصادی می باش��د. این نشان سربلندی، نه 

تنها برای مردم امارات بلکه برای همه عرب هاست.

در س��ال های آینده امارات به گونه فزاینده ای در 
نقشه جهانی برجسته خواهد شد زیرا ما نسبت به دوره 
نوینی که در جهان آغاز شده آگاهی داریم. آینده از آن 
کس��انی خواهد بود که جرأت داشتن رویا  و شجاعت 

تحقق بخشیدن به آن را دارند.

دوم آنکه ما به دنبال سود بزرگ اقتصادی مستقیم 
این برج نیستیم. چرا که این پروژه همه اقتصاد را بهره 
مند می کند. برج خلیفه با باال بردن نام امارات و به ویژه 
دبی در جهان، میلیون ها دالر را که بایستی صرف این 
نام آوری می ش��د را صرفه جویی کرد. در سال ،2012  
بیش از 65 میلیون نفر از مرکز خرید دبی، بخش��ی از 

شهرک برج خلیفه بازدید کردند.

سوم آنکه برج خلیفه پیامی را به مردم ما و جهان 
فرستاد.  ما به مردم خودمان می گوییم، ما می توانیم 
به  دس��ت آوردی به این بزرگی دس��ت یابیم ؛ ما می 
توانیم در حوزه های گوناگون در جهان بهترین باشیم؛ 
ما می توانیم دنی��ا را تحت تأثیر خود قرار دهیم. ما با 
تاریخ و تمدن بیگانه نیس��تیم، و ما به کسانی که آرزو 

دارند اعتماد به نفس ما را به توانایی هایمان و مردممان 
دست کم بگیرند توجه نمی کنیم.

و به جهان می گوییم، امارات یک چهره جدید در 
اقتصاد جهانی است و برج خلیفه به خوبی آن را نشان 

می دهد.

۶- روح اتحاد
امارات موفق ترین اتحاد در تاریخ معاصر عربی است. 
موفقیت  این ملت 41 ساله درس های تاریخی مهمی 
به کسانی که می خواهند در این مسیر پیش بروند، می 
آموزد. مهمترین درس این اس��ت که اتحاد دارای یک 
روح اس��ت. هیچ اتحادی تنها بر مبنای مادیات پیش 
نمی رود. ما ش��رکت ها را متحد نمی کنیم بلکه مردم 

را متحد می کنیم. 

نصیحت من به هر رهبری ، از یک کشور گرفته تا 
یک ش��رکت یا یک تیم و هرجای دیگر این اس��ت که 
پیش از آنکه تالش ها را با یکدیگر هم راس��تا  کنید، 
دل ها را با هم متحد کنید و روح اتحاد را پیش از آغاز 

کار احساس کنید.

در بخش های دیگر این کتاب برخی از روش ها و 
ویژگی های شخصی ش��یخ محمد آورده شده است و 
در باره چش��م انداز امارات در سال 2021 و برخی 
برنامه های آینده و ویژگی های فرهنگی گفتگو شده 
اس��ت که خوانندگان عالقمند می توانند با مراجعه به 

کتاب آن ها را از نظر بگذرانند.

از آنچه در این نوش��ته آمد به نظر می رسد که 
رس��یدن دبی ب��ه این جایگاه ارزش��مند در اقتصاد 
جهان��ی، نه حاص��ل یک تصادف اس��ت و نه تحول 
های منطقه ای، رس��یدن به این جایگاه را رقم زده 
اس��ت، بلکه حاصل برنامه ریزی 40 ساله ایست که 
رهبران با دقت و وس��واس تمام آن را مد نظر قرار 
دادن��د و در ادامه راه  تردید نکردند. ممکن اس��ت 
تح��ول های منطقه ای و جهانی در ش��تاب گیری 
ای��ن حرکت تأثیر مثبتی داش��ته باش��د ام��ا نباید 
فراموش  کرد که این رویداد برای کس��انی رخ می 
دهد که در مس��یر درس��ت قدم برداشته اند و زیر 
بناهای الزم را پدید آوردند و بنابراین هر رخدادی 

به س��ود آن ها تمام خواهد ش��د.
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وقت��ی صحبت از ربات میش��ود، اکثر ما یک آدم 
آهنی را تجس��م میکنیم که شکس��ته حرف میزند، 
م��وزون راه میرود و س��عی میکند حرکات انس��ان را 
 ،)Humanoid) تقلید کند. این ماش��ین انس��ان نما
اگرچ��ه یک ربات اس��ت ولی در دنیای ام��روز صرفاً 
جنبه آموزشی و تبلیغاتی دارد. در آینده ممکن است 
پیش��رفت دانش و فناوری کمک کند تا این رباتهای 
انس��ان نما جزئی از زندگی ما باشند، ولی فعاًل آنها را 

رباتهای سودمند نمیدانیم.

جالب است بدانید که کمتر از پنج درصد رباتهای 
موج��ود در جهان، قابلیت تح��رک و جابجایی دارند! 
عموم��اً رباتهای صنعتی، به ش��کل یک بازوی متصل 
به زمین (یا دیوار( هس��تند که با داشتن سه یا چهار 
مفصل، قابلیته��ای فراوانی را در اختیار قرار میدهند. 
این ش��کل ربات، در واقع ش��بیه سازی از دست یک 

انسان است.
 

رباتها در صنایع مختل��ف و برای مقاصد مختلف 
(مانن��د جابجایی اجس��ام، جوش��کاری، نقاش��ی، 
س��رهم بندی، بس��ته بندی و ...( اس��تفاده میشوند. 
اگرچه سرعت و دقت از ویژگیهای معمول رباتهاست، 
ولی علت اصلی استفاده از آنها در صنعت، تکرارپذیری 
اس��ت. انس��ان در ش��رایط مختلف، عک��س العمل و 
خروج��ی متفاوتی دارد. گرما و س��رما، صبح و عصر، 
ش��ادی و عصبانیت، و دیگر ش��رایط هم��ه و همه بر 
عملکرد انسان تأثیرگذار است. بنابراین محصولی که 
صبح تولید میشود، ممکن است با محصولی که عصر 
تولید میشود کاماًل یکسان نباشد. ولی ویژگی مهم و 
تقریباً منحصربفرد ربات، عملکرد تکراری آن اس��ت. 
ربات میتواند محصول را بارها و بارها با کیفیت یکسان 

تولید نماید.

 ،)IFR) بر اس��اس آمار فدراسیون جهانی رباتیک
در ح��ال حاضر بی��ش از 1/5 میلیون ربات در جهان 
مشغول به کار اس��ت که کشور ژاپن با داشتن نیمی 
از این رباتها، پیش��رو این صنعت تلقی میشود. اروپا و 
آمریکا هر کدام ب��ا حدود 20 درصد از این تعداد، در 
جایگاه بعدی هستند. همچنین بزرگترین شرکتهای 
تولیدکننده رب��ات، در ژاپن قرار دارند و بنابراین، این 
کش��ور هم در تولید و هم در استفاده از ربات در مقام 

نخست جهان قرار دارد.

 Lights-out( تولی�د ب�ا چ�راغ خام�وش
)Manufacturing

اس��تفاده از رباته��ا در صنای��ع تولی��دی تا جایی 
پیشرفت کرده که نه تنها باعث کاهش عوامل انسانی، 
بلکه باعث حذف آن ش��ده اس��ت. در دنی��ای امروز 
کارخانه هایی وجود دارند که بدون دخالت انس��ان و 
بصورت شبانه روزی و بدون وقفه مشغول کار هستند. 
حذف عامل انسانی، اثرات جانبی دیگری هم دارد، از 
جمله عدم نیاز به روشنایی و تهویه مطبوع. از این رو 
مفهوم جدیدی پایه گذاری ش��ده اس��ت بنام "تولید 
با چراغ خاموش". در تولید با چراغ خاموش، انس��ان 
صرفاً ممکن اس��ت نقش��ی در حد نظ��ارت و کنترل 

کیفی داشته باشد.
 

شرکت فانوک ژاپن (بعنوان بزرگترین تولیدکننده 
ربات در جه��ان(، همین روش چراغ خاموش را برای 
تولید رباتهای جدید خود اس��تفاده میکند. همچنین 
پاناس��ونیک کارخانه ای دارد که تولید ماهانه بیش از 
2 میلیون تلویزیون پالسما را صرفاً با 25 نفر پرسنل 
ناظر و با استفاده از رباتهای فانوک انجام میدهد. مثال 
دیگر، کارخانه فیلیپس در هلند است که ریش تراشهای 
برق��ی را با کمک تع��داد زیادی رب��ات و صرفاً 9 نفر 

ناظ��ر کیفی تولید میکند. ام��روزه تعداد صنایعی که 
به س��مت خاموش کردن چراغها پیش میروند، رو به 

افزایش است!

نکته جالب آنکه ایده تولید با چراغ خاموش متعلق 
به متخصصان غربی و آمریکاست. ولی غرب هیچگاه 
نتوانس��ت به این ایده جامه عمل بپوشاند. سالها بعد، 
ژاپن بعنوان پیش��رو صنعت رباتیک، آن را عملی کرد 
و بن��ام خود ثبت نمود. حال آنچ��ه جامعه جهانی را 
نگران کرده، افزای��ش صنایع چراغ خاموش و به تبع 
آن افزایش بیکاری در جهان است. استفاده از رباتها در 
برخی صنایع باعث شده نیاز به نیروی انسانی غیرماهر 
(کارگری( کاهش یابد، و در عوض نیاز به متخصصان 
رده باال (جهت برنامه ریزی و تعمیر و نگهداری رباتها( 

افزایش پیدا کند.

ت��رس از بیکاری خصوصاً در میان قش��ر کارگر و 
غیرمتخص��ص، از زمان انق��الب صنعتی و جایگزینی 
انسان با ماش��ین شروع ش��ده و با افزایش جمعیت، 
بیش��تر و بیش��تر ش��ده، و نهایتاً با پیدای��ش رباتها 
و سیس��تم ه��ای هوش��مند و خودکار ب��ه اوج خود 
رس��یده است. هرچند که سیاستهای حمایتی دولتها 
و س��ازمانهای بین المللی تا حد زیادی جلوی فاجعه 

بزرگ را گرفته است.
 البته فع��اًل جای نگرانی وجود ندارد. مانع بزرگی 
در س��ر راه تولی��د با چ��راغ خاموش ق��رار دارد و آن 
ه��م هزینه اس��ت. رباتها ارزان نیس��تند و با توجه به 
قابلیته��ای خود، ممکن اس��ت قیمت بس��یار باالیی 
داشته باشند. از طرفی، هزینه راه اندازی و نصب آنها 
میتوان��د بس��یار باال و حتی بی��ش از 10 برابر قیمت 
رباتها باشد. همچنین هزینه های جانبی و در کنار آن، 
هزینه های ساالنه تعمیر و نگهداری، بودجه بزرگی را 
میطلبد که کمتر س��ازمانی توان این سرمایه گذاری 

تولید با چراغ خاموش!

علیرضا عباسی، عضو هیات تحریریه

اقتصادی
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را دارد. بنابرای��ن تولید با چ��راغ خاموش فعاًل پدیده 
وحش��تناکی نیست، ولی تضمینی وجود ندارد که در 

آینده هم چنین باشد!

برخالف ژاپ��ن، در اروپا طرز فک��ر دیگری حاکم 
است: شرکتهای ربات سازی (عمدتاً آلمانی( مشغول 
تولید نس��ل جدیدی از رباتهای صنعتی هس��تند که 
بس��یار ارزان قیمت بوده و هزین��ه نصب و راه اندازی 
پایینی دارند. این رباتها قرار نیس��ت جایگزین انسان 
شوند؛ بلکه در کنار آنها قرار گرفته و با اجرای فرامین 
انس��ان، موجب افزایش بهره وری میشوند. بازار هدف 
ای��ن رباتها، صنایع متوس��ط و برخ��ی صنایع بزرگ 
میباشد. با توجه به هزینه کمتر، انتظار میرود صنایع 

بیش��تری از این نسل رباتها استقبال کنند. همچنین 
به دلیل خطر کمت��ر این رباتها بر معضل بیکاری، به 
احتم��ال زیاد دولتها و س��ازمانهای بین المللی از آن 

حمایت خواهند نمود.
از طرف دیگر، برخی صنایع جهت افزایش تولید، 
به ترکیبی از روش سنتی و چراغ خاموش روی آورده اند. 
بدین معنی که از رباتها و فرآیند چراغ خاموش صرفاً 
در بین دو ش��یفت یا مثاًل در هنگام ش��ب اس��تفاده 
میکنن��د. ولی ای��ن فرآین��د محدودیتهای��ی دارد و 
نمیتوان به سادگی این دو روش را با هم ترکیب نمود. 
بنابراین، چنین صنایعی روش چراغ خاموش را فقط 

برای بخشی از تولید خود میتوانند استفاده نمایند.
روش��های چراغ خام��وش صرفاً بخ��ش تولید را 

شامل نمیشود. امروزه بسیاری از انبارها بصورت کاماًل 
خودکار و به کمک رباتها عمل میکنند. خصوصاً برای 
نگهداری کاال در ش��رایطی که برای عملکرد انس��ان 
دش��واری وج��ود دارد، بهتر اس��ت از انبارهای چراغ 
خاموش اس��تفاده شود، از جمله س��ردخانه ها، مواد 
شیمیایی و خطرناک، مواد رادیواکتیو و ... اخیراً پای 
رباتها به مرحله تحویل کاال هم باز شده است. شرکت 
آم��ازون بعن��وان بزرگترین فروش��گاه آنالین جهان، 
که چندی پیش ش��رکت کیوا (یک ش��رکت رباتیک 
ب��ا تخصص جابجایی کاال( را خری��داری کرده، اخیراً 
سیس��تمی را آزمایش میکند که قرار است با استفاده 
از رباتها و هواپیماهای بدون سرنشین، کاال را در کمتر 

از نیم ساعت به مشتری تحویل دهد!

 رباتها سیس��تمهای بس��یار پیچیدهای هستند. 
بنابرای��ن نباید آنها را فق��ط از منظر علمی و فناوری 
بررسی نمود. گذش��ت زمان اثرات اجتماعی رباتها را 
پررنگتر مینماید. اینکه رباتها به کدام سمت میروند، 
میتواند تا حدی جالب و تا حد زیادی ترسناک باشد! 
آنه��ا آرام آرام جای خ��ود را در میان ما انس��انها باز 
میکنند. هنوز هم رباتها به ما انس��انها نیاز دارند، ولی 
آی��ا در آینده هم چنین خواهد بود؟ ش��رکت فانوک 
را از یاد نبرید: رباتها خودش��ان خودشان را میسازند! 
انسان مبدع و مخترع ربات است، ولی بررسی گذشته 
و دنبال کردن مس��یر آینده آنها به ما میگوید که این 
رباتها میتوانند روزی به هیوالی فرانکنشتاین تبدیل 

شوند!
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اگر می خواهید کسب و کارتان را زنده و سرپا نگه 
دارید، چاره ای جز »دیجیتالی ش��دن« ندارید. البته 
حتما ش��ما تصور نمی کنید منظور من از دیجیتالی 
شدن، تهیه جدیدترین دستگاه موبایل برای خودتان 
یا یک رایانه قدرتمند برای شرکتتان، باشد. منظور از 
دیجیتالی شدن، استفاده از امکانات و ابزارهای موجود 
در فضای آنالین، در جهت رش��د و گس��ترش فضای 

کسب و کار است.

ام��روزه هر تجارتی بای��د از آخری��ن رویدادهای 
بازاریاب��ی آنالین کمابیش مطلع باش��د. حتی برخی 
کسب و کارهایی که در ظاهر کاماًل سنتی هستند یا 
با عصر دیجیتال سر بیگانگی دارند – از قبیل خشک 
ش��ویی ها، فروشندگان جزء مواد خوراکی و مانند آن 

- نیز از این ضرورت مستثنی نیستند.

ب��ا این حال، مهاجرت از ش��یوه ه��ای قدیمی به 
سمت تکنیک های روز، همیشه کار آسانی نیست.

اگر ش��ما با دقت و ظرافت، این مهاجرت خطیر را 
به انجام نرس��انید، ممکن است کس��ب و کارتان را با 

خطراتی مواجه سازید.

در این راه افراد معموالً ندانس��ته اش��تباه هایی را 
مرتکب می ش��وند. متاس��فانه رایج ترین اشتباه ها، 
همان مواردی اس��ت که خطرناک تر، زیان بارتر و با 

ریسک باالتری هستند.
برای داشتن یک مهاجرت راحت و کم خطرتر به 

گزینه های ذیل بیاندیشید:

۱. دل بستن به یک سایت بی حال و وارفته
ش��ما یک وب س��ایت برای خود راه اندازی کرده 
ای��د. آیا اکنون زمان آن فرا رس��یده که به راحتی لم 
بدهید و اس��تراحت کنید؟ فکر می کنید مخاطبین 
ش��ما برای بازدید از وب س��ایت تازه تاس��یس شما، 
صف خواهند کش��ید؟ فروش ش��ما چند برابر خواهد 
شد و همه مشکالت کسب و کار شما برطرف خواهد 

گردید؟ مسلما خیر. 

حض��ور در فض��ای آنالین به خ��ودی خود کافی 
نیست. یک وب سایت برای شما کاری از پیش نخواهد 
برد. آن سایتی به درد بخور است که بازدیدکننده را به 

مشتری تبدیل نماید.

در غی��ر این ص��ورت، راه اندازی یک وب س��ایت 
مترادف اس��ت با ص��رف وقت و هزینه ف��راوان، ولی 
احتماالً نه چندان ثمربخش و یا حتی کاماًل بی فایده.

ب��رای جلب کاربر، س��ایت خود را ج��ذاب کنید. 
جذابی��ت را نیز از طراحی س��ایت آغاز نمایید. کاری 

کنید که سایت به چشم بیاید و در یادها بماند.

توج��ه توجه! ج��ذاب بودن وب س��ایت به معنی 
رنگارنگ بودن و پر بودن از عکس ها و تصاویر متحرک 
و موسیقی پیش زمینه نیست. حتی جذاب بودن وب 
س��ایت شما مترادف با رضایت شما، به عنوان صاحب 
وب سایت، از آن نیست. جذابیت یعنی قشر مخاطب 
مورد نظر شما بتواند با وب سایت شما، مناسب با نوع 
کس��ب و کار ش��ما، ارتباط برقرار کند، راحت در آن 
گش��ت بزند و مطالب مورد نظر خ��ود را پیدا کند. با 
سرعت قابل دسترس باشد و در انواع مرورگرها، قابل 

نمایش باشد.

ایجاد سایت به وسیله یک سیستم مدیریت محتوا 
(Content Management System( نی��ز ضروری 
است. این سیستم به شما کمک می کند که تغییرات 
مورد نظرتان را بدون نیاز به استخدام یک کارشناس 

گران قیمت، انجام دهید.

نکت��ه مهم دیگری که بای��د در زمان طراحی وب 
س��ایت ش��رکت خود رعایت کنید و گول وب سایت 
های مشابه سایر ش��رکت ها را نخورید این است که 
هرگز سعی نکنید توسط وب سایت خود، شرکت خود 
را خیلی بزرگ تر و متفاوت تر از آنچه هست نمایش 
دهید. ممکن هس��ت طراحی یک وب س��ایت خیلی 
ج��ذاب، در نگاه اول باعث جذب مخاطب ش��ود ولی 
او حتما با یک گش��ت در وب س��ایت، خواهد فهمید 
که ش��ما با آنچه وب س��ایت ش��ما نمایش می دهد، 
فرق دارید و این یعنی شکس��ت شما در جلب اعتماد 

مخاطب.

هیچوق��ت از طراح وب س��ایت خود توقع معجزه 
نداش��ته باش��ید. موفقیت در فضای دیجیتالی امروز، 
بیش��تر از اینکه بر قدرت فنی ش��رکت های طراحی 
وب س��ایت وابسته باشد، به توانایی شما در تشخیص 
مخاطب، تشخیص نیازهای او و تهیه محتوای مناسب 

برای پاسخگویی به نیازهای او، استوار است.
 

۲. هجوم به شبکه های اجتماعی
درست کردن یک حساب در شبکه های اجتماعی 
کار بسیار آسانی است. کافی است فرم ثبت نام در آن 
ش��بکه اجتماعی را تکمیل و ارس��ال کنید. شاید 10 
دقیقه هم طول نکش��د. حتی اگ��ر این کار را هم بلد 
نباشید، مطمئن باشید فرزند 10 ساله شما می تواند 

این کار را برای شما انجام دهد.
ولی پیش از اق��دام باید نوع و جنس بازار خود را 
بشناس��ید و این که فعاالن این ب��ازار چگونه رفتار 

می کنند و چه می خواهند.

آیا با بازار هدف خود آش��نا  هس��تید؟ با توجه به 
ماهیت کسب و کار شما، فیس بوک مناسب تر است 

یا توییتر یا شاید هم اینستاگرام؟

به یاد داشته باشید که هر شبکه اجتماعی کاربران 
خ��اص خود را دارد. برخی برای حل این مش��کل به 
س��اخت چند حس��اب در ش��بکه های مختلف روی 
م��ی آورند. من این روش را نمی پس��ندم زیرا با این 
کار در واقع خودتان را به بخش های بس��یار کوچکی 
تقسیم کرده اید. بهترین روش، همان شناسایی دقیق 
خواس��ت ها و س��الیق کاربران هدف است و این که 
دریابید آنها در کدام شبکه اجتماعی حضور بیشتری 

دارند.

ضمناً ببینید مش��تریان بالقوه در چه زمان هایی 
بیشتر آنالین هستند.

تولید و انتشار محتوای مناسب حتی هنگامی که 
از ساختار مناسبی هم استفاده شود، آن گاه که کسی 
این محتوا را نمی بیند و نمی خواند، چندان س��ودی 

ندارد.

توجه داشته باشید که شبکه های اجتماعی محل 
تبلیغات نیستند، بلکه، یک بستر مناسب برای ایجاد 
تعامل بین ش��ما و مخاطبین شما هستند. یک محل 
مناسب برای ش��نیدن حرف مخاطب و ارائه راه کار، 

مناسب با نیاز او.

هرچند که شما می توانید از امکان تبلیغات آنالین 
در ش��بکه های اجتماعی هم استفاده کنید، ولی این 
موضوع نباید ماموریت اصلی ش��ما در استفاده از این 

شبکه ها را، تحت الشعاع قرار دهد.

3. من آنم که...!
مقاالت، اخبار و گزارش هایی که شما در آنها مدام 
از خود و شرکت تان س��خن فرسایی کنید، خواننده 
نخواهد داش��ت. چنین نوش��ته هایی، به شدت رنگ 
و ب��وی خودخواهی و خودمح��وری دارد. خوانندگان 
س��ایت را با اطالعات مربوط به تولیدات و محصوالت 
خود بمباران اطالعاتی نکنید. محتواها باید بر خواسته 

رمز اصلی موفقیت رقبای شما در کسب و کار

گزارش: محمود بشاش

فن آوری اطالعات
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و عالقه مشتری ها تمرکز داشته باشد و نیازهای آنها 
را پاس��خ ده��د. در این خصوص م��ی توانم به عنوان 
مثال از ارائه راهنمایی ها و دستورالعمل های مفید در 
مورد محص��والت و خدماتتان، به مخاطبین و بازدید 
کنندگان وب سایت شما، نام ببرم. این ها محتواهایی 
هستند که مورد توجه و عالقه مخاطبین خواهد بود و 

مانند ویروس در اینترنت پخش خواهند شد.
 

4. یک پست در هر روز، بدون تعطیلی
انتشار مرتب مطالب در شبکه های اجتماعی، کار 
خوب و به جایی اس��ت اما ش��ما نباید در این مرحله 
متوقف ش��وید. مهم این است که با دوستان و دنبال 
کنندگان خ��ود، یک رابطه دو س��ویه برقرار کنید و 
آنها را به واکنش و تعامل وادارید. با س��وال پرسیدن، 

مخاطبان را به کامنت گذاشتن تشویق کنید.

اگر از شما سوالی پرسیدند یا راهنمایی خواستند، 
در اسرع وقت پاسخ دهید و زمان را از دست ندهید.

ب��رای ش��نیدن س��خنان، نظ��رات، انتق��ادات و 
پیشنهادهای کاربران گوش شنوایی داشته باشید.

اگر به سواالت خوانندگان خود پاسخ های کلی و 
مبهم بدهید، آنها متوجه می ش��وند که شما خواسته 

اید آنها را از سر خود باز کنید.

در عین حال که به پاس��خ ها جنبه اختصاصی و 
شخصی می دهید، رگه هایی از برند خود را نیز آشکار 

نمایید.

۵. سئوی مخرب
س��ئو یا همان SEO عبارت است از پیاده سازی 
یک سری اس��تانداردها و دس��تورالعمل هایی که به 
افزای��ش رتبه یک وب س��ایت در نتایج جس��تجوی 

موتورهای جستجو، مثل گوگل، کمک می کند.

در س��ئو، کلیدواژه ها مهم هس��تند. کلیدواژه ها 
آیتم های کوچکی هس��تند که می توانند خواننده را 
به سمت شما جلب کنند ولی زیاده روی در استفاده 
از آنها ممنوع اس��ت. پر ک��ردن فضا با این آیتم های 
کوچول��و، گاه نتیجه عکس می ده��د. اینجا یکی از 
هم��ان جاهایی اس��ت که باید گفت: ه��ر چه کمتر، 

میزان موفقیت بیشتر.

استفاده از حجم انبوهی از کلمات و عبارات مهم، 
محتوای شما را صدرنشین جستجوگرهای اینترنتی 
نخواهد کرد، بلکه ممکن اس��ت با این کار، سایت تان 
را ناخواس��ته در لیست اسپم موتورهای جستجو نیز، 

قرار دهد.

همانط��ور که گ��وگل تاکید می کند، ش��اه کلید 
خوانده ش��دن مطالب و ارتقاء رتبه سایت ها عبارت 

است از ایجاد محتواهای مفید، جذاب و چشمگیر.

در پایان 
به یاد داشته باشید که اینترنت مکانی است زنده، 
پویا و در حال حرکت به سمت جلو. برای موفق شدن 
در ای��ن جهان پهناور مجازی، باید فناوری و خالقیت 
را در هم آمیخت. موفق شدن در کسب و کار آنالین، 
الزاماً به معنای رها کردن ش��یوه های سنتی تجارت 
نیس��ت، بلکه بر عکس، گاهی این شیوه های قدیمی 

می تواند کمک دست تکنیک های مدرن باشد.
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جناب آقای اسرار حقیقی از اعضای هیأت مؤسس شورای بازرگانی ایرانیان است 
که بیش از 10 دوره به عنوان نمایندۀ منتخب مجمع عمومی در هیأت مدیره شورا 
حضور یافته اند و در حال حاضر بعنوان قائم مقام اجرایی و س��خنگوی شورا ایفای 
مس��ؤلیت می نمایند . اما تجارب درخشان و ارزشمند و قابل تقدیر ایشان در برهه 
های  حساس سالیان گذشته  که کشور دستخوش دگرگونیهای اجتماعی و سیاسی 
گسترده بوده در کنارسابقۀ گرانسنگ در توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و  
کاری و کسب پیروزیهای در خور تقدیر  در بازار رقابت هاب بین المللی و منطقه ای، 
تاریخچه ای بیش از پنجاه سال تالش و کوشش را فراهم آورده که سرشار از نکات 

کم نظیر  برای آموختن و دانستن است .

کار گروه جوانان متخصص شورای بازرگانی ایرانیان دبی  
با دعوت از آقای اس��رار حقیقی برای شرکت در  نشست  

ماه دس��امبر 2013 کارگروه ضمن تقدیر و تشکر از 
یک عمر تالش س��ازنده و مؤثر برای ارتقا س��طح 

معیشت و کسب و کار ایرانیان در داخل و خارج 
از کشور به بحث و بررسی در زمینۀ تجارب و 
دستاوردهای ارزشمند ایشان  پرداختند . در 
متن زیر گزارش سومین جلسۀ انتقال تجارب 
 Success موفق کارگروه جوانان متخصص
   Stories  IBC Young Professionals

خدمتتان ارائه می گردد.

جناب آقای اس��رار حقیقی در آغاز سخنان 
خود با تش��کر از دعوت به عمل آمده از ایشان و 

ابراز خوشنودی از حضور در جمع جوانان متخصص 
شورا، موفقیت را یک امر نسبی تلقی نمودند که بسته 

ب��ه دیدگاههای مختلف افراد تعریف می گردد و الزاما تمام 
افراد تلقی یکس��ان و واحدی نسبت به موفقیت نخواهند داشت . 

بهمین دلیل صحبت در مورد تجربیات موفق را  امری غیر  قطعی دانس��تند  
وتصریح نمودند که  تالش خواهند کرد تجارب کاری و زندگی اجتماعی خود را در 
این نشست منتقل نمایند  ، برداشت در مورد میزان موفقیت بر عهدۀ شنوندگان و 

حضار خواهد بود .

ایش��ان با بیان  ای��ن موضوع که صندلی داغی که من در جلس��ۀ امروز بر روی 
آن نشس��ته ام ، صندلی خواهد بود که شما  جوانان هم پس از گذر زمان بروی آن 
خواهید نشس��ت، در ابتدای کالم با خواندن  غزلی از شاعر بلند آوازۀ ایران ، حافظ 
شیرازی عشق را و درد عشق را به طور عام وهر چه  از حالوت و نغمت که از عشق 
نصیب می گردد را محرک و س��ر لوحۀ خود در تمام زندگی و تصمیم گیریها ذکر 
نمودند و افزودند برای رس��یدن به عشق و طی مسیر و طریقت، رنج وتعبی حاصل 
می گردد که این نوش و نیش  واقعیت زندگی و  عشق است. حال این عشق، عشق 
شمس و موالنا باشد یا لیلی و مجنون یا محمود ایاز یا عشق به خانواده و کار و تالش 
و تولید فرقی ندارد . گو آنکه در هر مرحلۀ زندگی چهره ای و صورتی از عش��ق در 
راه انس��ان متصور اس��ت که باید به آن رسید و در این وصال و جهد چه بسا که 
تلخی ها و س��ختیها چهره بر اندازند و رخ بنمایند. اما  سختیها و سخنان سخت و 
درشت شنیدنها و رنجها را به جان خریدن و از عشق نرهیدن ، در آخر کار مقامی و 
جایگاهی را به انسان می دهد که از رسیدن و تالش برای کسب آن  افتخار می کند.  

گاهی زندگی از شما می خواهد که کاسۀ لبالب آبی که در دست دارید ، کج کنید 
ولی قطرۀ آبی از آن به زمین نریزد . سهل و ممتنع !

یا رب تو جمال آن مه مهر انگیز     آراسته ای به سنبل عنبر نیز

پس حکم چنان کنی که بر وی منگر    این حکم چنان بود که کج دار و مریز

سپس از حافظ عاشق گفت:
درد عشقی کشیده ام که مپرس      زجر هجری کشیده ام که مپرس

من روز 28 اسفند سال 1321 ساعت یک و سی و دو 
دقیقه در شیراز متولد شدم .در محله ای به اسم دروازۀ 
کازرون. در 6 سالگی به خانواده ام که دو سال پیش 
از آن به تهران مهاجرت کرده بودند پیوستم . از 
آن هنگام مهاجرت را دوس��ت نداشتم اما بهر 
حال دوران مدرس��ه را در ته��ران گذراندم . 
دبس��تان را در محل��ۀ ادی��ب الممالک در 
خیاب��ان ری که درآن روزگار از محله های 
خوب بود س��پری کردم . مدرسۀ ترقی در 
آب منگل  به مدیری��ت آقای وهاجی بود 
که بعدها پس��ر ایشان معاون بانک مرکزی 

ایران شدند.

در میانۀ دوران دبیرستان با اهداف و افکاری 
که داشتم به دبیرستان شبانه روزی نظام رفتم .سه 
سال در دبیرستان نظام گذشت و قرار بود بدون هیچ 
پیش شرطی مستقیما به دانش��گاه افسری برویم. اما آن 
سال تغییری در سهمیه دانش��گاه افسری رخ داد و فقط نفرات 
کمی از فرزندان امرای نظامی واس��اتید آن دانشکده را در دانشگاه افسری 
پذیرا ش��دند . س��ال، سال 1340 بود با التهابات خاص آن سالها و ما هم در مدرسۀ 
نظام ش��روع به اعتراض و تحصن علیه  این اجحاف و حق کشی  واضح نمودیم که  
نتیجه آن  توبیخ جمعی بود و حبس  در مدرسۀ نظام  !.درگیریها با دژبان و پلیس 
در مدرس��ه باال گرفت و جو متش��نج شد و در نهایت به همۀ گروه دبیرستان نظام، 
معافی از سربازی اعطا گردید تا از گسترش درگیریها جلوگیری شود. این اولین تجربۀ 
ما  بود که به آنچه رقم زندند و مرقوم کردند، تمکین نکردیم و نپذیرفتیم و مقاومت 

کردیم و نتیجه ای هم حاصل آمد.

پس از آن بنا به عالقه ای که به کار کش��اورزی داش��تم بعنوان مروج کشاورزی 
در بانک کش��اورزی آغاز به کار نمودم .اما پس از اندکی،  تصمیم به ماندن در کنار 
خانواده و تهران گرفتم و در امتحان بانک مرکزی که تازه تأسیس شده بود شرکت 
کردم و یکی از چهار پذیرفته شدۀ امتحان بودم . آغازفعالیت من  در بانک مرکزی، 
در دایره ارز بود و همزمان در دوره های شبانه  بانک ملی که آموزش امور بانکداری 
و حسابداری می دادند شرکت  کردم. در دایره ارز با دولت و ساختار دولت و بعضی 
وقتها در پرداختهای ارزی دولت ، با مسایل محرمانۀ دولت آشنا شدم  که یکی از آنها 
مسایل جزایر بود .این مسایل دیگر محرمانه نیست و افکار عمومی کلیه اطالعات را 
در اختیار  دارد  . پس از ریاست دایره ارزی به ادارۀ اعتبارات  اسنادی بانک مرکزی 

تهیه کننده: ایمان ارجمندی، عضو شورا و هیات تحریریه

به زاللی آب به صداقت آیینه
گزارش نشت جوانان متخصص شورای بازرگانی ایرانیان با جناب آقای اسرار حقیقی 

مصاحبه
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منتقل ش��دم .درعین حال در مؤسسه علوم بانکی آغار به تحصیل نمودم و تا سال 
1348 مش��غول به  تحصیل بودم و درس��هایی را  که می خواندم در کار روزانه به 
صورت عملی بکار می بس��تم و این امر یکی از دالیل موفقیت من بود . یعنی بکار 

گیری دانش تئوری و تجربیات عملی کارها بطور همزمان. 

پس از این دوران در دوره های شبانه دانشگاه ملی در دانشکده حقوق پذیرفته 
ش��دم و فوق لیس��انس مشاوران اداری را طی دو س��ال به پایان رساندم و تزی را با 
موضوع کینز و مکتب کالس��یک نوش��تم . اما استاد مش��اورم مجبور به ترک ایران 
شدند و فرصت دفاع از تز فوق لیسانس فراهم نشد . بانک مرکزی برنامۀ آموزشی 
و بورس��یه ای  برای  اعزام برخ��ی از نیروهای فعال و متخصص خود با هدف  طی 
دورۀ فوق لیسانس در خارج از ایران دارد که من هم در آن امتحانات شرکت کردم  

پذیرفته شدم سال 1354.

مدت دو س��ال یعنی 1355 ت��ا 1357 در کالیفرنیا یک برنامۀ آموزش��ی فوق 
لیسانس در زمینه بانکداری بین المللی و فینانس را گذرندام وهمزمان در  یک دورۀ 
فوق لیسانس بازرگانی بین المللی شرکت کردم و با موفقیت آن را به پایان رساندم  
. طی این سالها بود که بعنوان  رییس انجمن دانشجویان فارغ التحصیالن برگزیده 
ش��دم و این اولین تجربۀ بین المللی داوطلبانۀ من بود . برنامه ریزی های مفصلی 
دانش��جویانی از  14 کش��ور انجام دادیم  که هنوز هم این شبکه از دوستان 

فارغ التحصیل  با هم در ارتباط هستیم.

 در تصمیم گیری های من همیش��ه اولویت اول خانواده ام بوده است و بهمین 
جهت آسایش فکری خانواده، محیط مناسبی برای تصمیم گیری هایم فراهم آورده 

است و نتیجتاً رفاه نسبی برقراراست و هر دو فرزندم در زندگی خود موفق هستند.

اولویت بعدی من در هر کاری است که انجام می دهم. یک نمونه آن وقتی بودکه 
به خواسته Wells Fargo Bank گزارشی در مورد بانکداری در عربستان سعودی 
تهیه نمودم و آن بانک با توجه به گزارش مناسب مزبور و هم چنین فعالیتهای من 
بعنوان رئیس انجمن دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه پیشنهاد کاری قابل توجهی 

به من دادند که بدون قبول آن وظیفه خود دانستم که به ایران بازگردم.

باوجودیکه در این زمان در دوره دکترای بازرگانی مشغول بودم در اواخر مرداد ماه 
1357 به ایران بازگشتم. احساس می کزدم کشور در یک سیر تحول بزرگی است و 

باید در این تحوالت ایفای نقش نمود.

برگشت من به ایران مواجه با انقالب و مسایل داخل بانک مرکزی و جناح بندی های 
روزهای آخر دوران پهلوی  بود. طبیعی است که  با توجه به فکر ها و اندیشه های  
مختلف که در انقالب بود زمینه ساز شد که من هم در شکلگیری بعضی از حرکتهای 
مردمی که بیشتر در محلۀ قیطریه تهران رخ می داد مشارکت و فعالیت داشته باشم.

بعد از انقالب تحوالت گسترده پیاپی رخ می داد. با توجه به سابقه کاری من در 
قس��متهای ارزی بانک مرکزی که آخرین آن معاونت معامالت ارزی بود، مسئولیت 
مهم تری که اداره کردن مس��ائل ارزی کشور بود به من محول شد. همه امور ارزی 
متوقف شده بود بدون اینکه راهکارهایی تعیین شده باشد. کوه عظیمی از مشکالت 

بزرگ و معضل پیش روی مردم من و کشور بود.

در  طی مدت کوتاهی  کمیسیون ارز را راه اندازی کردیم تا بتوانیم سازمانی در 
جهت حل مش��کالت با ارباب رجوع بوجود آوریم و  بتوانیم  کارهارا  روبراه کنیم . 
اص��وال بانک مرکزی برخ��ورد رو در رو با ارباب رجوع روزانه ندارد. اما  پس انقالب و 
روزهای نخست دولت وقت همۀ معامالت ازری تعطیل و سیل مردم به بانک مرکزی 
روانه شده بود. درگیری های  فراوانی با گروههای جدید انقالبی نما وجود داشت که 
نمی خواس��تند از راههای قانونی طی مسیر کنند و بانک مرکزی را  تحت فشارمی 
گذاشتند .چه از طرف آنانی که حرفه ای نبودند  و ضوابط را نمی دانستند چه آنانی 
که فرصت طلب بودند و در پی منافعی بودند چه امور مربوط به ارزهای دانشجویی 

و مسافرتی یا درمانی .

در 2 س��ال و اندی که  من مدیریت اداره نظارت ارز را عهده دار بودم با تالش، 
سیاست گذاری مناسب ارزی صورت گرفت که  تا حدودی ثبات و آرامش به وضعیت 
کلی ارز در  کشوربرای دانشجویان، مسافران ، تجار و کسانی که برای معالجه به خارج 
از کش��ور مس��افرت می کردند، برگردد اما پس از جریانات سفارت آمریکا در تهران 
تحریم خرید نفت، تحریمهای آمریکا و 18 کشور دیگر را مضاعف گردانید و منابع 
ارزی کشور طی مدت کوتاهی منفی شد! بهر حال شریط سختی بر کشور و وضعیت 

ارزی کشور حاکم شده بود.

متعاقبا گزارشی رسید که بانک مرکزی امارات از بانک ملی و بانک صادرات در 
این کشور خواسته که به تأمین منابع مالی خود اهتمام بورزند، چونکه بعلت وصول 
نا مناس��ب مطالبات ارزی  و مسأیل مربوط به تحریمها در سالهای 1358 و 1359 
سرمایه گذاشتۀ این بانکها در امارات تقریبا صفر شده بود . و حتی از نظر نقدینگی 
بانک صادرات در رتبۀ 48 ام  رس��یده بود که در آن زمان  کال 51 بانک در امارات 
وجود داشت . در واقع خطر بستن این بانک ها بسیار جدی بود و موظف به کاهش 
ش��عب خود بود: در س��ال 1360 برای تهیه گزارشی پیرامون مشکل بوجود آمده و 
اتخاذ راه حل مناسب به منطقه اعزام شدم و هر سه منطقه تحت سرپرستی را بررسی 

کردم که مصر و لبنان تا کشورهای حاشیه خلیج فارس را در بر میگرفت .

نتیجۀ این تحقیق گزارش��ی بود  برای نجات وضعیت این بانک ها که در حوزۀ 
منطقه بوده. پس س��ه ماه و انجام بررس��ی ها از من خواسته شد تا خود رأسا برای 
تحقق طرحهای  ارایه ش��ده در دبی مشغول شوم. شاید این امر به آن دلیل بود که 
اجرای طرح های مذکور سخت به نظر میرسید . و من در نهایت در سال 1982 به  
عن��وان رییس منطقه ای بانک ص��ادرات در حوزۀ خلیج فارس به دبی آمدم. در آن 

زمان  مقرری بدی آب و هوا برای ماموریت دولت برقرار بود.

در این دوران ش��رح ما وقع زیاد است ولی کوتاه سخن اینکه بانک صادرات طی 
ش��ش ماه از رتبۀ 48 نقدینگی به رتبۀ س��وم نقدینگی ارتق��ا یافت و بانکی که در 
آس��تانۀ بسته ش��دن بود از معتبرترین بانکهای منطقه ای شد . ما تسهیالتی برای 
جلب سرمایه و نقدینگی کارگرانی که در حوزۀ خلیج فارس مشغول کار بودند، ایجاد 
کردیم. ما نه تنها نقدینگی بانک را ارتقا دادیم بلکه راهکار مطمئنی برای بازگشت 
س��رمایه به ایران فراهم آوردیم و س��یل کارگران ایرانی در امارات  به بانک صادرات 
سرازیرشد. ایده این کارکه  تسهیل در  ارسال خودرو وانت برای کارگران شاغل در 
خلیج فارس به ایران بود ، یک ایده بود که به نفع همه بود و بانک صادرات آغاز کنندۀ 
این ایده بود و توانس��ت بخش عمده ای از نیاز کشور به خودرو های باری و وانت را 
برآورده سازد و به اعتبار بانک هم بسیار افزود. فراموش نکنید که کشور در آن زمان 

نیاز مبرمی به خودروهای باری و وانت داشت .

در ش��رایطی ک��ه  ایران دچار  ش��رایط جنگی  بود و بعض��ی وقتها اختالف 
س��لیقه های سیاس��ی نیز از داخل ایران کار را مشکل تر می کرد، میان نمایندگان 
بخش��های مختلف و بنگاهای اقتصادی دولتی ایرانی  در امارات  مانند آنچه داخل 
کشور می گذشت، گاهی اختالف نظر وجود داشت و گاهی این اختالف نظرها باعث 
توقف یا کاهش سرعت فعالیتها می شد .کاهش قیمت نفت از 32 دالر به 8 دالر و 
وجود تحریمهای ارزی و شرایط پیچیدۀ جنگی و عدم آمادگی کاالهای ایرانی برای 
صادرات، همه و همه شرایط فعالیتهای بانکی را دشوار و دشوارتر می ساخت و تازه 
امکان انتقال  دالر هم در آن ش��رایط وجود نداشت . اما انگیزه ای بود که باید برای 

مردم کار کرد.

مدیر پیش��ین بانک صادرات دربازخوانی خاطرش در م��ورد دالیل  ترک بانک 
صادرات علی رغم عملکرد بسیار چشمگیر و درخشانش در این بانک و بازگشت به 
بانک مرکزی در پاسخ به توضیحاتی که آقای دکتر رشید زاده در مورد پایندی این 
مدیر توانا به اصول و معیارهای انس��انی و همچنین عدم کرنش و پذیرش حرف نا 
صواب و نا درست ، با سوکوت نسبتا طوالنی از بازخوانی کامل وقایع می گذرد و تنها 
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به این نکته بسنده می کند که من  به عنوان مدیر منطقه ای بانک، یکی از افرادی که 4

در بانک مشغول بود ولی متأسفانه بر خالف اصول بانکداری کمی به محیط مشکوک 
بوده و مس��ایلی برای همکاران و مش��تریان بوجود آورده بود را از کار برکنار کردم . 
اگرچه می دانس��تم که  روابط مخصوصی با مدیران ارش��د بانک و وزیر وقت دارد  و  
بنا به همین  روابط خواص ایشان ، پیاپی از تهران درخواست برای ادامۀ فعالیتشان 
صورت میگرفت، اما  من  نپذیرفتم و  از ایشان خواستم که به فعالیتهایش در بانک 
خاتمه بدهد.  ولی با روابط گستردۀ ایشان در نهایت حکم ابقا ایشان از تهران صادر 
ش��د! در همان روز من هم به فعالیت در بانک  صادرات خاتمه دادم چون ماندن و 
ادامۀ فعالیت من اعتبار بانک ، مدیریت و شخص من را از بین می برد و این کار با 

اصول من منافات و تناقض داش��ت و من 
ترجیح دادم بر اصول خود پایدار بمانم .

آقای اسرار حقیقی در ادامۀ صحبتهای 
خود به راه اندازی واحدی در امارات اشاره 
می کند و اینکه در طرح نخس��تینش به 
بانک مرکزی  به لزوم راه اندازی مرکزی 
برای تس��هیل ص��ادرات بازرگانان ایرانی 
پرداخت��ه بود ت��ا درآن ش��رایط بحرانی 
جنگ امکان صادرات و رقابت برای تجار 
و کاالهای ایرانی با دیگر بازرگانان منطقه   
فراهم آید. با توافق بانکهای ملی و مرکزی 
از ایش��ان در خواست می ش��ود تا با راه 
ان��دازی یک واحد بازرگانی ، تس��هیالت 
مورد نیاز برای صادرات و واردات کاالهای 
م��ورد نیاز عموم و  ام��کان رقابت هرچه 
بیشتر بازرگانان و مشتریان بانک و ملت 
را فراهم آورند. ش��رکت المکاسب با این 
هدف در دبی تأس��یس شد و طی شش 
ماه  موفقیتهای چش��مگیری به دس��ت 
آورد و توانست با کس��ب امکانات بانکی 
به تس��هیل واردات کاالهای اساس��ی در 
آن زمان اقدام نماید. اما با واگذاری سهام 
این ش��رکت به گروهای دیگر، ایشان به 
فعالیت خود در س��ازمانی که تأس��یس 
نموده بودند پایان دادند . گروهای بزرگ 
برای کسب و تصاحب سازمانها و بنگاهای 
اقتصادی س��ود آور و موفق بدون توجه و 
التفات کافی به دالیل  موفقیتهای حاصله 
و برخورداری از دانش مناسب برای ادامۀ 
موفق فعالیتها آنها، اقدام به خریدمالکیت 

نمودند.

عضو هیأت موسس شورای بازرگانی 
ایرانیان  از تربیت دو پسرش که با مدارج 
باالی علمی از جایگاه اجتماعی ویژه ای 

برخوردارند، بعنوان  بزرگترین موفقیت خود در زندگی از یاد می کند و همس��رش 
را گرانقدر ترین ثروتهای  زندگیش می خواند . او روزهایی را به خاطر می آورد  که 
در دوراهی تصمیم گیری برای ادامۀ فعالیتهایش در بانک مرکزی و نظام بانکداری 
ایران یا پایان کار در این س��ازمان قرار گرفته بود . فعالیت در نظام بانکی ایران که 
تمام تحصیالت و توان و انرژی خود را در روزهای حادثه ساز کشور صرف آن  نموده  
و اس��اس زندگی خود را بر آن اس��توار ساخته، یا  ارتقاء امکانات آموزشی وپرورشی  

فرزندان که امیدهای آینده او بودند.

ایش��ان  در سال 1365 شمس��ی  از بانک مرکزی جدا شد. اگرچه که بر اساس 

ظوابط و بر اصول قدردانی از خدمات شایان صورت گرفته آقای اسرار حقیقی با بیش 
از 24 سال فعالیت باید بازنشسته اعالم می شدند که چنین نشد ! آنچه دکتر رشید 
زاده در جلس��ه ، آن را  عدم بینش و درایت در قدر دانی از مدیران الیق و ارزشمند 

کشور قلمداد می نماید .

مؤسس ش��رکت IDRO International  دبی در ادامه شرح خاطرات خود 
می افزاید شرکت ایدرو( سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران ( در آن زمان بیش 
از 300 شرکت تابعه اعم از خودرو سازی ، ساخت ماشینهای سنگین و ماشین آالت 
صنعتی و موتور س��یکلت و غیره داشت و نیازهای گسترده ای برای تأمین قطعات 
مورد نیاز صنایع خود داشت. تالش برآن 
شد تا با راه اندازی ایدرو انترناشیونال در 
جبل علی بس��تر  و زمینه مناس��ب  هر 
چه بهتر برای تأمین نیازهای این صنایع  
صورت پذیرد که در آن زمان اقدامی ملی 
و مورد نیاز کش��ور بود. در آگوست سال 
1985  قرار بر ش��راکت برای تأس��یس 
ش��رکتی دربندر جبل علی  نهایی شد . 
آن روزها آقای بن س��لیم و همکارش��ان 
راشد که هنوز هم همکار ایشان هستند 
در اتاق کوچکی در جبل علی  نشس��ته 
بودند و هنوز امکانتی فراهم نشده بود و 
در بندر در حال راه اندازی و ساخت  بود. 
بندر جبل علی که اولین بندر حفر شده 
منطقه به دس��ت انسان بود می توانست 
در آن واحد تا 150 کشتی با اندازه های 
متفاوت را پهلو دهد. به این ترتیب اولین 
ش��رکت تجاری جبل علی به اسم ایدرو 
انترنشنال را  در جبل علی با سهام برابر 
50% ای��درو و 50% بخ��ش خصوص��ی 

تاسیس کرد.

ایشان می افزایند هنوز دفاتر و امکانات 
و حتی کارمندان کافی برای حتی حفظ 
امنیت  در جبل علی  وجود نداش��ت  و 
همه چیز خیلی مقدماتی بود . ولی با این 
حال طی م��دت کوتاهی بیش از 1500 
ع��دد از حوالجات ای��درو از همین دفتر 
صادر ش��د و رشد خیلی موفقیت آمیزی 
را برای این شرکت رقم زد .اما متأسفانه  
بر خالف توافقات نخستین صورت گرفته،  
ش��رکت ایدرو نتوانس��ت مصوبات الزم 
را برای این  ش��راکت از مجلش ش��ورای 
اسالمی کسب کند و ایدرو ما را مجبور به 
فروش سهاممان  به این سازمان کرد که 
در واقع همان واگذاری سهام بود و علی 
رغم سود قابل مالحظۀ بدست آمده ، هیچ قسمتی از این سود حاصله به ما که %50 
س��هام دار، بودیم پرداخت نشد ! این خیلی امر نادرستی بود ولی بهر حال تا آمدن 
گروههای جدید س��ازمان گسترش شرکت را مدیریت کردم که با ترک آنجا دست 

آورده ها و موفقیتهای حاصله برای مجموعه از بین نرود، که چنین هم شد.

در آن هنگام گروه الیوسف که بسیار گروه بزرگ در حوزۀ خودرو ، ماشین آالت 
آبی، موتور سیکلت، الکترونیات، رایانه و ... و غیره فعالیت دارند پیشنهاد همکاری با 
من را مطرح نمودند. هستند با جدیت پیشنهاد همکاری با ایشان  را  مطرح نمودند 

و  خواستند به این سازمان  بپیوندم، که در نهایت هم چنین شد.

مصاحبه
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14 اسرار حقیقی از روزهای سختی سخن می گوید که در هر دو جا مشغول فعالیت 
بود، جایی برای کسب در آمد و مکانی برای انگیزه های ملی خود و پایبندی به قولی 
که به ش��رکت ایدرو برای ادامه فعالیت تا جایگزین��ی افراد جدید داده بود. روزهای 
سخت و پر کارکه حمایت و پشتیبانی خانواده و همسرش او تشویق نمود تا انگیزه 

هایش را برای ادامۀ روزهای کار طوالنی تقویت کند.

مدیر ارشد مالی  پیشین گروه الیوسف در مورد نحوۀ پیوستن خود به این گروه 
اینگونه می گوید: گروه الیوسف در آن زمان به قدرت و بزرگی امروز نبود و من پس 
از پیوستن به این گروه تحقیق وبررسی نمودم و زمینه های مختلف رشد و تو سعه را 
در این گروه یافتم . این گروه نمایندگیهای  فروش محصوالت خیلی خوبی را داشت 
و از پتانس��یل باالیی برخوردار بود. ولی مشکل، منابع مالی بود و سرمایه الزم برای 
حداکثر سود آوری از نمایندگی ها نبود .من در اول جون سال 1986 رسما به گروه 

های الیوسف پیوستم !.

خیلی زود دس��ت به کار شدم و توانستم از طریق کسب تسهیالت و منابع بانکی 
امکانات خوبی را برای توسعۀ گروه فراهم آورم. طی سالهای متمادی رشد بسیار عظیمی 
در گروه بوجود آمد. تا جایی که چرخش مالی گروه طی این مدت بیش از 19  برابر 
شدو تسهیالت بانکی  مجموعه هم  نزدیک به 22 برابرشد. چون منابع مالی آماده و 
فراهم شده بود،گروههای الیوسف  توانستند ظرفیتهای مختلفی را در کار بوجود آورند.  
من تا فوریه 2012 در این گروه فعالیت خود را ادامه دادم و در حال حاضر هم بعنوان 

مشاور ارشد مالی مشغول ارایه خدمت به صورت پاره وقت به این گروه هستم.

آنچه که امروزاین گروه در اختیار دارد فعالیتهای بازررگانی در حوزۀ اتومبیل که 
می توان به  دایهاتسو ، یانگ من، دوو، یاماها ،سوزوکی اشاره کرد . خاطره ای است 
از مرحوم یوسف الیوسف که وقتی نمایندگی موتور سیکلت یاماها  را گرفتند دو نفر 
برای آموزش موتور سواری از ژاپن به امارات آمده بودندو یک ماه در امارات بودند تا 
به مردم آموزش موتور سواری بدهند . در واقع امارات در چنین وضعیتی قرار داشت. 
در آن دوران تم��ام  خیاب��ان المکتوم فقط خاک بود . جز بان��ک صادرات و معدود 
س��اختمانهای اندک هیچ ساختمانی در آن نبود و کارمندانی که به دبی می آمدند  
اضافه حقوقی برای بدی آب و هوا  عالوه بر حقوقشان دریافت می نمودند . وضعیت 

فعلی دبی نشان از مدیریت صحیح و توانمندی مسئولین مملکتی امارات دارد.

وی اضافه می نماید : همچنین گروه الیوسف امروز در مورد محصوالت یاماها و 
محصوالت موتورهای دریایی 76در صد بازار را دارند و 11 درصد دیگر هم  متعلق 
به س��وزوکی است که باز هم متعلق به این گروه است . نمایندگی لوازم الکترونیک  
LG  هم در کنار سرمایه گذاری هایی در زمینه تکنولوژی سبز و اتومبیلهای  برقی 
در گروه وجود دارد. در حال حاضر در ش��رکت تولید ماش��ینهای برقی مسافری  در 
جریان اس��ت که  این س��رمایه گذاری  گروه درکش��ور  آمریکاست . تولیداتی مثل 
عایقهای نمای ساختمان ، کارخانۀ تولید قایقهای ماهیگیری و تفریحی و همچنین 
مالکیت حدود 2000 ملک و ساختمان  که برای اجاره می باشند. همچنین حضور 
در سرمایه گذاری ، بیمه و سهام نیزاز فعالیتهای اقتصادی  گروه الیوسف می باشد.  
خالصۀ داس��تان اینکه گروه  54 مرکز س��ود و زیان دارد و مجموعآ 22 ترازنامه به 

ترازنامۀ گروه تلفیق می شوند .

این گروه سرمایه گذاری در ساخت قطعات موتور سیکلت یاماها در ایران صورت 
داد که متأس��فانه مجموعۀ معرفی شده در ایران توانا نبودند و پس از هزینه و ضرر 

زیاد گروه  تولید در ایران را اجبارا به طرف ایرانی واگذار کرد.

من پس از 26 سال در فوریه 2012 فعالیت تمام وقت خود در این مجموعه را 
پایان دادم.

توصیه و تجربۀ من در زندگی این است که هر  شخص باید  برای عمر و بازۀ زمانی 
زندگی  خود برنامه ریزی و هدف بندی داشته باشد که بتواند بنا به همان شعر حافظ به 

عشقی که در هر زمان زندگی برای  رسیدن به آن  تالش و تکاپومی کند ، برسد. 

من از 15 سالگی به بعد که خودم را یافتم و توانستم برای زندگی برنامه ای  داشته 
باشم ، هدفهایی را در ذهن خودم ساختم و پرداختم. اولین هدف من در زندگی عشق 
و ازدواجم بود که توانستم به آن برسم. به جز سالهای نخست انقالب که بواسطۀ کار و 
حجم مسایل آن دوران  از خانواده دور افتاده بودم بقیه عمر را در کنار خانواده ام که 
نخستین هدفم بودند، گذراندم . از لحاظ کاری هم همین طور بود بر اساس اهدافم و 
برنامه های زمانبندیم حرکت کردم، امروزه هم اقدام به تأسیس یک شرکت بازرگانی 

نموده ام.

مش��اور ارشد مالی گروه الیوس��ف در پاسخ به این سؤال که طی سالیان متمادی 
حضور در گروه هیچگاه نخواستند کار بازرگانی شخصی خودشان را راه اندازی کنند 
گفت : در مجموعۀ الیوس��ف آنچنان مشغول  توسعه و تالش گسترش روزانۀ گروه و 
سرشار  افتخار از رشد این فعالیتها بودم که از لحاظ روحی کامال ارضا بودم و احساس 
پیش��رفت روزانه می کردم. من برای  آنچه را که داش��تم و برایش تالش کردم  راضی 

بودم و راضی هستم.

سخنگوی شورای بازرگانی ایرانیان در پاسخ به سؤالی که از او  رمز محبوب بودن 
و آرامش داش��تن در عین محکم و اس��توار بودن ایش��ان در کسب و کار را جویا شد، 
ابراز داشت : آنچه دیگران در مورد من در ذهن دارند را نمی دانم ولی من بر دو اصل 
همیش��گی در طول زندگیم پایدار ماندم و زندگی خود را بر روی آنها اس��توار کردم . 
نخست آنکه تالش کردم در زندگیم صادق باشم و آنچه را که صداقت به من حکم می 
کند در هر جایی که هست یا در هر شرایطی که هست مطرح کنم . دوم آنکه تالش 

کردم در زندگی پایبد اصول باشم  و از اصول خود تخطی نکنم .

ایش��ان در زمینۀ آینده فعالیت و کسب و کار در دبی توضیح دادند: دبی در طول 
  EXPO 2020 سالهای اخیر توانسته تسهیالت تجاری را بوجود بیاورد که نتیجۀ آن
بوده و امروز اگر ش��ما در منطقه با هواپیما تا دو س��اعت پرواز کنید ، منطقه ای را 
نمی بینید که زیرساختهای کسب و کار و بازرگانی در آن به اندازۀ دبی مهیا باشد. برنامه 
ریزی، چشم انداز و بهره گیری از فرصتهای منطقه ای و مدیریت مناسب همگی دست 
به بدست هم داده تا این زیر ساختها فراهم آید. حتی بحران پیش آمده اقتصادی را با 
ایجاد همبستگیهای ملی و منطقه ای و گرفتن مشاوره های درست پشت سر گذاشتند.

 در حال حاضرمجددا مهاجرتها از ملیتهای مختلف برای کار و سرمایه گذاری به 
دبی آغاز شده ومدیران  دبی رشد هفت درصدی سالیانه را برای جمعیت این شهر در 
نظر گرفته اند. و این بمعنای نیاز به مسکن ،خوراک، آموزش ، تفریحات ، تحصیالت و 

کارها و فعالیتهای مختلف برای ساکنان و یا مهاجران آینده به امارات می باشد.

اسرار حقیقی مردی است که نقش مؤثر و کلیدی در رشد گروه الیوسف ایفا نموده 
و از ایجاد این رشد و شکوفایی احساس رضایت درونی و اجتماعی می نماید. گردش 

مالی و اعتبار بانکی گروه در دوره همکاری او با گروه 20 برابر گردید.

او بانک صادرات حوزه خلیج فارس را از خطر تهدید بس��ته ش��دن طی دوسال به 
یکی از بانکهای رده اول امارات از نظر نقدینگی ارتقاء داد. با ایجاد و راه اندازی مجموعه 
های چابک خصوصی در دبی و بنیان گذاری شورای بازرگانی ایرانیان باتفاق دوستان در 
شرایط حساس کشور تسهیالت مناسبی برای واردات و تأمین کاالهای مورد نیاز صنایع 

و صادرات تولیدات ایرانی از امارات فراهم آورد.

ایشان 24 سال در خدمت نظام بانکی ایران بودند. گروه الیوسف 26 سال فرصت 
استفاده از اندیشه و استعداهای ایشان را یافت .

"اگر مملکتی باقی اس��ت برای  وجود  زنان و مردانیست  که با لیاقت و صداقت از 
خدمت و تالش برای کشور شب و روز پایداری ورزیدند و دوران سپری نمودند."

همچو حافظ غریب در ره عشق             به مقامی رسیده ام که مپرس
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نحوه ثبت نشان تجاری

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

نشان تجاری حقی اس��ت که به شخص داده می 
ش��ود تا به وا سطه آن بتواند از نام تجاریش حفاظت 
کن��د و خدمات و محصوالت خ��ود را از دیگران تمیز 
دهد. این در واقع حقی است که فرد به وسیله آن می 
تواند مانع استفاده دیگران از اعتبار تجاری اش شود. 
با این حال این حق و حقوق از پیش تعیین شده نمی 
باش��د و بایستی روند ثبت نشان تجاری پیموده شود. 
هر فرد با ثبت اختراع یا نش��ان تجاری خود مالکیت 
100% نس��بت به آن دارد.  قانون برای حق مالکیت 
اف��راد اعتبار و احترام زیادی قائل اس��ت  چنانچه در 
قانون حق مالکیت  را بدین صورت تعریف کرده است: 
((مالکیت حقی است که  توسط قانون  به مالکین 
واقعی داده شده است که انها می توانند  حق  هر گونه 
دخل و تصرفی در ملک خود را داش��ته باشند ولی  تا 

جایی که به دیگری ضرری وارد نشود.((
ثبت اختراع و  یا نشان تجاری در قانون به عنوان 

حقوق و یا مالکیت  معنوی نام برده میشود.
     حقوق معنوی عمدتاّ شامل حق اختراع، عالئم 
صنعت��ي و تجارتي، طرحهاي صنعتي و نش��انههاي 
جغرافیای��ي مط��رح مي ش��ود؛ و دربخ��ش مالکیت 
ادبي و هنري، حق��وق مولفان، مصنفان، هنرمندان و 
پدیدآورندگان نرم افزارهاي رایانهاي و حقوق جانبي 
مربوط به کپي رایت که شامل آثار دیداري و شنیداري 

مي باشد، مورد بررسي قرار مي گیرد.

دکت��ر کاتوزیان ،حقوق معن��وي را چنین تعریف 
کرده اس��ت : "حقوقي است که به صاحب آن اختیار 
اج��ازه مي دهد تا با انحصار از منافع و ش��کل خاصي 

انتفاع از فعالیت و فکر انسان استفاده کند".

 مالکیت معنوي  به صاحب حق انحصاري اثر، حق 
کنترل نسخه برداري و سایر کاربردها از آثار خالقانه را 

براي دوره زماني محدود مي دهد.

 در امارات متحده عربی فرد در صورت ثبت نشان 
تجاری در وزارت اقتصاد و بازرگانی می تواند از حقوق 

مربوطه برخوردار گردد.

با توجه به قانون فدرال شماره 37 سال 1992 (از 
این پس "قانون" گفته می ش��ود( یک نشان تجاری 
می تواند توس��ط چهار دسته از افراد، چه تبعه و چه 
غیرتبع��ه، ثبت گردد. دس��ته اول ش��امل تبعه های 
دولتی می شود و دسته دوم شامل  غیر تبعه ها، چه 
حقیقی و چه حقوقی می ش��ود ک��ه فعالیت تجاری، 
صنعتی، تولیدی یا خدماتی دارند. تنها ش��رط اضافی 
برای غیر اتباع این اس��ت که فعالیت آنها بایستی در 
خاک کشور انجام شود. دسته سوم مجددا شامل غیر 
تبعه ها، هم حقیقی و هم حقوقی می گردد اما در این 
مورد غیر تبعه ها ، تجارت و کس��ب و کار خود را در 
کش��وری که در تعامل با دولت است انجام می دهند. 
دس��ته آخر شامل اشخاص حقوقی عمومی می شود. 
( کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی مانند وزارتخانهها 
و بیمارس��تانها و دانشگاهها و غیره به محض ایجاد و 
تأسیس دارای ش��خصیت حقوقی میشوند که چون 
جزء تشکیالت حکومتی دولت میباشند، طبعاً دو نوع 
وظیف��ه متمایز از هم انج��ام میدهند که یک نوع به 
تشکیالت حکومت مربوط میشود و آن کلیه اقدامات 
و اعمالی اس��ت که بهمنظور حفظ حاکمیت و تأمین 
منافع و مصالح عمومی و اجتماعی اعمال میگردد. و 
دیگری تصدی و اقدام و اعمالی اس��ت که دولت و هر 
یک از ارگانهای وابسته به آن بهمنظور دادن خدمت 

الزم به اتباع کشور انجام میدهند.

می توان با یک درخواس��ت نشان تجاری واحدی 

را ب��رای کاال و خدم��ات مختلفی در نظر گرفت البته 
در صورتی که خدمات و یا محصوالت در یک دس��ته 
جای گیرند. قانون مش��خصا به جزیی��ات ملزم برای 
درخواس��ت یک نشان تجاری اش��اره نکرده است اما 
بعضی اطالعات الزم که بایستی در درخواست وجود 

داشته باشند به شرح زیر است:

1. نام و نشانی محل مربوط به نشان تجاری.
2. نوع فعالیتی که صورت می پذیرد.

3. توضی��ح در م��ورد محصوالت، تولی��دات و یا 
خدمات.

4. جزییات مربوط به نشان تجاری همراه با نمونه 
ضمیمه شده آن 

5. منهای اطالعات خواسته شده برای ثبت نشان 
تج��اری، وزارت این ح��ق را دارد که در صورت لزوم، 

اسناد و مدارک  دیگری را درخواست نماید.
بعد از ارائه درخواس��ت یک رس��ید داده می شود 
که نش��ان دهنده تحویل درخواست می باشد. رسید 

بایستی محتوی اطالعات زیر باشد:

I. شماره سریال درخواست.
II. نام و آدرس متقاضی.

III. تاریخ و ساعت تحویل درخواست.
IV. نوع تولیدات، محص��والت یا خدمات مربوط 

به درخواست.
V. اظهار اسناد ضمیمه به درخواست.

بعد از پذیرش درخواست، دپارتمان کنترل تجارت 
(از این پس "دپارتمان" گفته می ش��ود( بایستی آن 
را م��رور کند ت��ا در زیرمجموعه نش��انهای غیر قابل 
ثبت  نباش��د و یا به عالئم تجاری دیگر تجاوز نشود. 
بع��د از مرور، دپارتمان در صورت لزوم ممکن اس��ت 

حقوقی
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شاید بتوان گفت در آینده نزدیک، یکی از شرایط پذیرش دانشجویان در مقطع دکترای اقتصاد، 
داش��تن وب الگ تخصصی اقتصادی باشد. حتی توصیه برخی از فارغ تحصیالن رشته اقتصاد در 
مقطع دکترا به کسانی که می خواهند تازه وارد این راه بس دشوارشوند، ایجاد وب الگ شخصی 
می باشد. چنین موجی بین اقتصادانان مطرح جهان آغاز شده و هر روز شاهد افزایش وب الگهای  
اقتصادی هستیم. حتی شاید جالب باشد بدانید که تدریس دشوارترین دروس اقتصاد مثل اقتصاد 
سنجی نیز توسط چندین استاد معروف آمریکایی بصورت ویدیوهایی در وب الگ های این افراد و 
کانال یوتیوب بطور رایگان در اختیار دانشجویان و عالقه مندان گذاشته شده است. جالب تر اینکه 
دانشجویان با ایمیل و کامنت ها سواالت و اشکاالت خود را از استاد سوال می کنند و استاد غالبا 

پاسخ آنها را میدهد بدون اینکه این افراد را بشناسد و یا آشنایی داشته باشد. 

در این قس��مت به معرفی تعدادی از وب الگهای معروف اقتصادی به زبان انگیلس��ی و فارسی 
می پردازیم.

وب الگهای اقتصادی فارسی:
http://chaay.ghoddusi.com - یک لیوان چای داغ -

http://cafeconomics.com - کافه اقتصاد -
http://hamidboustanifar.wordpress.com - چارچوب -

/http://adadpay.com - سر خیابان فرصت -
http://irpdonline.com - پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه -

http://mtabibian.com - وب الگ محمد طبیبیان -
http://eghtesadaneh.blogspot.ae - اقتصاددانه -

http://pmashayekh.wordpress.com - خاکریز اقتصاد -

وب الگهای اقتصادی به زبان انگلیسی:
 /http://djavadsalehi.com - دکتر جواد صالحی اصفهانی -

/http://johnhcochrane.blogspot.ae - وبالگ استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو -
/http://gregmankiw.blogspot.ae - وبالگ یکی از استادان معروف داشنگاه هاروارد -

http://blog.inomics.com/top- - منب��ع خوبی از بهترین وبالگهای تخصصی اقتص��ادی -
/economics-blogs

Financial Times  - http://blogs.ft.com/ وبالگ یکی از نویس��ندگان معروف روزنام��ه -
/martin-wolf-exchange

معرفی وب الگهای اقتصادی

اطالعات بیش��تری را در خواست کند یا تقاضای ابهام زدایی 
دهد، همچنین ممکن اس��ت الزم باشد تا در درخواست نامه 

اصالحاتی صورت پذیرد.

در مواردی که درخواس��ت توسط دپارتمان رد شده باشد، 
دپارتمان بایستی کتبا دالیل رد درخواست را به متقاضی ارائه 
ده��د و وی را از حق و حقوقش در مورد ش��کایت به کمیته 
نشان تجاری (از این پس "کمیته" گفته می شود( مطلع سازد.

هنگام تس��لیم  ش��کایت در مورد در خواس��ت به کمیته، 
بایس��تی موعد دادرسی به ش��کایت به اطالع متقاضی برسد. 
موعد مقرر بایس��تی حداقل ده روز مانده به تاریخ دادرسی به 
اطالع متقاضی برس��د. اگر بعد از انجام دادرس��ی و اعالم نظر 
رضایت متقاضی جلب نشده باشد، متقاضی این حق را دارد تا 
ظ��رف مدت 60 روز به دادگاه مدنی ذیصالح تقاضای تجدید 

نظر دهد.

قب��ل از پذی��رش درخواس��ت، دپارتمان موظف اس��ت تا 
اطالعات مربوطه ، که در ادامه به آن اش��اره شده را  در مجله 
موثق و دو روزنامه چاپ داخل کش��ور، منتشر کند. این مهم 
ب��ا هزینه متقاض��ی و به هدف دعوت از اش��خاص ثالث برای 
اعت��راض در مورد ثبت عالمت تج��اری مورد نظر صورت می 
گیرد. اطالعاتی که در آگهی بدان اشاره می شود شامل موارد 

زیر است:

I. نام، ملبت، حرفه و محل اقامت متقاضی برای ثبت نام.
II. یک کپی واقعی از عالمت.

III. شماره سریال درخواست برای ثبت.
IV. محصوالت، تولیدات یا خدماتی که در آنان از نش��ان 
تجاری استفاده می شود؛ ضمنا به طبقه ای هم که آنها در آن 

دسته بندی می شوند هم بایستی اشاره شود.
V. محل اس��تقرار  کسب و کار یا پروژه تولیدی که از این 
نشان استفاده می کند یا قصد استفاده از آن را دارد به منظور 

تشخیص محصوالت، تولیدات و یا خدمات مربوطه.

هرگون��ه اعتراض بایس��تی ظرف مدت س��ی روز از تاریخ 
انتشار در روزنامه ها به صورت کتبی به دپارتمان اعالم گردد. 
بعد از اطالع، دپارتمان بایستی ظرف مدت پانزده روز متقاضی 
را در مورد اعتراض مطلع س��ازد. بعد از آن متقاضی بایس��تی 
تا قبل از س��ی روز پس از تاریخ رس��ید ذکر شده، پاسخ خود 
را کتب��ا به دپارتمان ارائه نمای��د. در موارد که متقاضی ظرف 
مدت اعالم شده پاسخ خود را تسلیم نمی نماید حق وی برای 
داش��تن چنین نشان تجاری از وی سلب می گردد. دپارتمان 
متعاقبا بین دو طرف دادرس��ی می کند و تصمیم گیری می 
نماید. ش��خص در صورت داشتن اعتراض می تواند ظرف 15 
روز ش��کایت خود را به کمیته ارج��اع دهد. هر گونه تقاضای 
تجدید نظ��ر در مورد حکم کمیته هم ظرف مدت س��ی روز 
پس از اعالم نظر کمیته، به واسطه دادگاه مدنی ذیصالح قابل 

پیگیری می باشد.
پ��س از اتمام ثبت ن��ام و پرداخت هزینه های مربوطه، به 
متقاضی نش��ان تجاری گواهی معتبری دال بر ماکیت نشان 
تجاری ذکر ش��ده اعطا می شود. عالمت تجاری به مدت 10 
س��ال ثبت می گردد و پس از آن مالک بایستی نشان تجاری 

خود را برای مدت مشابه تمدید نماید.

اینترنت

گردآوری: یگانه اقبال نیا مسوول دبیرخانه شورا
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اهمیت بازرسي کاال در تجارت بین الملل

محمد علی عطاری فرد – شرکت بازرسی مهندسی ایران

رشد روز افزون تجارت جهاني مبین اهمیت مشارکت 
و نیاز کلیه کشورهاي جهان به مبادالت جهاني است . 
به عبارت دیگر در جهان امروز ، هیچ کشوري بي نیاز از 
تجارت جهاني نمي باشد و از این رو خودکفائي مطلق 
عینیت نمي یابد. همانطوریکه شاهد هستیم امروزه کلیه 
کشورهاي جهان سعي وافر دارند تا سهم خود را در بازار 
جهاني افزایش دهند. در این بازار، ش��رایط رقابت آزاد 
حکمفرماست . داد و ستد در این بازار موضوعي پیچیده، 
تکنیکي و تخصصي است و فقط به خریدار و فروشنده 
محدود نمي گردد. بعبارتي براي تحقق امر مبادله کاال، 
ع��الوه بر واردکنندگان و ص��ادر کنندگان، باید عوامل 
دیگر مانند بانکها، شرکتهاي بیمه، شرکتهاي حمل و 
نقل، فورواردرها، ش��رکتهاي بازرسي کننده و غیره نیز 
وارد عم��ل گردند. بدین ترتیب با دخالت و مش��ارکت 
عوامل یاد ش��ده محی��ط الزم براي انجام داد و س��تد 
اصولي آماده مي شود. قوانین و مقررات سازمانهاي بین 
المللي نیز تا حدود زیادي وظایف، تکالیف، مسئولیتها، 
تعهدات و نحوه عمل هریک از عامالن فوق الذکر را در 
صحنه تجارت بین المللي مشخص و معین نموده است. 
بطور کلي طرف هاي درگیر در بازرگاني خارجي شامل  
بانکها، ش��رکت بازرسي ، خریدار، فرش��نده ، فورواردر، 

شرکت حمل و نقل و شرکت بیمه مي باشند.

در ای��ن راس��تا بانکه��ا اساس��اً ب��ا اس��تفاده از 
مکانیس��م خریده��اي خارج��ي از طری��ق اعتبارات 
 DOCUMENTARY LETTER OF) اس��نادي 
CREDIT( ، نگرانیه��اي خریدار و فروش��نده را در 
مورد ع��دم همزمان��ي مبادله و تحویل کاال توس��ط 
خریدار و دریافت وجه توس��ط فروشنده برطرف مي 
نماید،اما طبق مقررات یاد شده اقدامات و بررسیهاي 
بانکي صرفاً مرتبط با اسناد موضوع اعتباراسنادي مي 
باش��د و کاالي موضوع اعتباراس��نادي توسط بانکها 
روی��ت و کنترل نمي گردند،لذا جهت رویت و کنترل 
کاال ش��رکتهاي بین المللي بازرسي بوجود آمدند که 
امروزه ش��رکتهاي بازرس��ي کاال یک��ي از اجزاء مهم 
تجارت جهاني مي باشند که از وجود آنها براي کنترل 
کمیت، کیفیت و بسته بندي کاال و جلوگیري از ورود 

و صدور کاالي نامرغوب استفاده میگردد.

تاریخچه و مقدمه ای بر بازرسی
خدمات بازرس��ی در ایران تقریب��ا پس از انقالب 
اس��المی پی ریزی و آغاز ش��د و جامعه تجاری ایران 
تا قبل از انقالب اس��المی با موضوع بازرس��ی تقریبا 
بیگانه بود و اهمیت بازرس��ی قب��ل از حمل را که در 
قالب اعتبار اس��نادی و قرارداده��ا صورت می گرفت 
به خوبی نمی ش��ناخت. به تدریج بازرس��ی کمیت و 

کیفی��ت به منزله تأیید صحت و س��المت و مطابقت 
کاالها با قراردادهای فروش شکل گرفت. خوشبختانه 
با اقداماتی که مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 
ایران و بانک مرکزی در س��الیان اخیر به عمل آوردند 
و براس��اس قانون مصوب بهمن م��اه 1371 مجلس 
شورای اس��المی، انجام بازرسی قبل از حمل اجباری 
شد و مؤسسات مجاز بازرسی تحت  ضوابطی انتخاب 
و معرف��ی گردیدند. این امر موجب ش��د که عالوه بر 
جلوگیری از اتالف سرمایه های ملی، اهمیت بازرسی 
هم به جامعه بازرگانی شناسانده شود. حال با توجه به 
تعاریف بازرسی و چگونگی ورود این صنعت به جامعه 
تج��اری ایران الزم اس��ت که خالص��ه ای از خدمات 

بازرسی در ایران تشریح شود. 

تعریف بازرسی
بازرس��ی ب��ه دلی��ل کاربرده��ای مختل��ف می 
توان��د تعریف های گوناگونی داش��ته باش��د صنعت 
بازرس��ی در فرانس��ه ب��ه ن��ام Surveillance و در 
  Inspection ، انگلیس��ی برحس��ب م��ورد ب��ه ن��ام
و   Supervision ،Superintendence Control
حت��ی Investigation ب��ه کار م��ی رود که اینگونه 
اصطالح��ات تقریبا معادل هم هس��تند و هریک در 
صنعت هم به مفهوم خاصی تعبیر می شود که شامل 
اندازه گیری ، نمونه برداری و آزمون می باش��د که به 
منظ��ور تعیین کیفیت کاالهای تولید ش��ده ، به کار 

می روند.
بنابراین می توان بازرس��ی را اینگونه تعریف کرد 
: بازرس��ی عبارت اس��ت از بررسی ، طراحی محصول 
، تولی��دات ، خدم��ات و تعیین انطباق ه��ای الزم با 
درخواس��ت و نیازهای مش��خص (الزامات معین( و یا 
ب��ر مبنای قضاوت حرف��ه ای و اظهارنظر تخصصی با 

الزامات عمومی .
به طور خالصه خدمات بازرس��ی ب��رای کاالهای 
واردات��ی و صادرات��ی بین فروش��نده و خریدار مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. طبیعت اس��تفاده از خدمات 
بازرس��ی را به تنهایی نمی توان دلیل بر عدم اعتماد 
دانست. بلکه همانطور که ذکر شد خدمات در جهت 
کنترل ، نظارت ، بازرس��ی ، آزمایش ، نمونه برداری و 
اندازه گیری و ... به منظور مطابقت با ش��رایط قرارداد 
و ب��ا مش��خصات از پی��ش تعیین ش��ده و در جهت 
جلوگیری از وقوع اشتباهات ممکن در تولید یا بسته 

بندی ، حمل و ... می باشد.

ضرورت بازرسي کاال
هنگامی که کاالیی توس��ط خریدار از فروش��نده 
حقیقی یا حقوقی خریداری می ش��ود ، جهت مطابقت 

کاالی تولید ش��ده  و یا در حال تولید با ش��رایط خرید، 
شرکت های بازرسی از طرف خریدار انتخاب و به عنوان 
یک شرکت بی طرف از محموله بازدید بعمل می آورند. 
نحوه خدمات بازرس��ی در اس��ناد خرید و ی��ا اعتبارات 
اس��نادی و یا براساس توافق های انجام شده بین خریدار 
و فروشنده در قرارداد بازرسی مشخص می شود و روش 
کار شرکت بازرسی کننده با توجه به قضاوت ها ، تجربه و 
استانداردهای بین المللی مشخص بوده و عملیات بازرسی 
طی برنامه ریزی های انجام ش��ده صورت می گیرد. می 
ت��وان گفت که گاهی به لحاظ عدم ش��ناخت خریدار از 
چگونگی عملیات بازرس��ی و عدم ارایه دستورالعمل در 
م��ورد حدود و دامنه بازرس��ی (Scope of Work ( به 
شرکت های بازرسی کننده، مغایرت هایی در کیفیت 
و کمیت کاالی خریداری شده بوجود می آید. چنانچه 
خریداران از طبیعت کار و وظایف شرکت های بازرسی 
کننده مطلع باشند میتوانند روش کار و خدمات خواسته 
شده را به شرکت بازرسی کننده و فروشنده اعالم نمایند 
تا محدوده وظایف مشخص ش��ود و از ایجاد مشکالت 
و اتالف وقت جلوگیری به عمل آید. در نتیجه ش��رکت 
های بازرس��ی کننده بایس��تی بعد از انجام بازرسی و 
همچنین طی مراحل بازرسی چگونگی عملیات انجام 
شده را به مشتری (Client( اعالم نمایند. اگر شرکت 
بازرس��ی هرگونه مغایرتی در تطابق کاالی بازرس��ی 
شده با شرایط خرید ، مشاهده کند سریعا به مشتری 
(Client( خ��ود اطالع می دهد و پیش��نهاد خود را 
اعالم و در انتظار دس��توری صریح از جانب مش��تری 
(Client( خواه��د ب��ود تا خدمات بعدی به س��رعت 
انجام گیرد. الزم به ذکر اس��ت که وظایف بازرسی در 
اعتبار اسنادی گشایش یافته ، اسناد خرید و یا قرارداد 
بازرسی مشخص می گردد و براساس مدارک مذکور 
شرکت های بازرس��ی کننده چگونگی انجام عملیات 
بازرسی خود را تعیین می کنند. چنانچه دستورالعمل 
و حدود و دامنه بازرسی (Scope of Inspection(  از 
طرف مشتری (Client( تعیین گردد محدود عملیات 
مش��خص تر بوده و کنترل بیش��تری می توان اعمال 
نم��ود. در بعضی از م��وارد خدمات بازرس��ی قبل از 
تولید مورد نیاز می باش��د و کنترل بایستی از خرید 
مواد اولیه ، تولید تا حمل کاالی س��اخته شده انجام 
گی��رد ( برای نمونه کاالهای صنعت��ی (. لذا چنانچه 
و  د  و حد ن  هم��ا ی��ا  ب��ط  ا دس��تورالعمل و ضو
س��ی ( Scope of Inspection( از  ر ز با من��ه  ا د
طرف مشتری (Client( تعیین گردد می توان از بروز 
اشکاالت جلوگیری بعمل آورد و درصورتی که این مهم 
از طرف خریدار امکان پذیر نباشد و یا مورد غفلت واقع 
شود شرکت بازرسی کننده طبق عرف معمول، بازرسی 

کاال را بعمل می آورد.

مدیریت
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در سالهای قبل از انقالب و همسو با برنامه های عمرانی 
نخستین تالشها برای مهار رشد جمعیت در ایران انجام شد.

با وجود مشکالت اساسی همچون نرخ باالی بی سوادی 
زنان و مخالفت سرس��ختانه روحانی��ون، پیروزی کوچکی 
بدست آمد و نرخ رش��د جمعیت به 2.6% رسید. که برای 
جمعیت آن روز کش��ور این یعنی تولد ساالنه نهصد هزار 

نوزاد. 

پ��س از انقالب س��ال 57 در ایران، چرخش��ی 180 
درجه ای در سیاستهای جمعیتی هم شروع شد. بخصوص 
با شروع جنگ، این ذهنیت پدید آمد که کشته شدگان در 
جنگ باید با جمعیت جوان جایگزین شوند تا نقصانی در 

جمعیت کشور رخ ندهد. 
اما فراتر از جنگ یک دلیل اساس��ی و ایدئولوژیک هم 
بود. بر اس��اس آموزه های اسالمی بس��یاری از روحانیون 
اکیدا معتقد بودند که هرنوع پیشگیری از بارداری دخل و 

تصرف در امر خداست و در نتیجه حرام است.
 

مجموع��ه ش��رایط و عوام��ل اجتماع��ی، سیاس��ی، 
ایدئولوژی��ک و اقتصادی در آن س��الها (پیروزی انقالب تا 
پای��ان جنگ( زمینه را ب��رای یک انفجار جمعیتی فراهم 
س��اخت و رش��د جمعیت از مرز 4% گذشت. یعنی تولد 

تقریبا دو میلیون نوزاد در سال. 

جنگ تمام شد اما کم کم عوارض این موج نو رسیده 
جمعیت، دردس��ر هایی درست کرد. کالس های ابتدایی 
که قبال 20 نفره بود حاال 30 و 40 نفره هم شده بودند. 

جامعه دیگ��رآن حال و هوای انقالب��ی و ایدئولوژیک 
را نداش��ت و مردم بیش��تر به پول و رفاه فکر میکردند. با 
مس��اعی فراوان دولت وقت توانست نخستین برنامه های 

کنترل باروری را پیاده سازی کند. 

در آغاز به صورت اختیاری و با نام تنظیم خانواده این 
حرکت شروع شد و کم کم تابلوهای تبلیغاتی با مضمون 

»فرزند کمتر زندگی بهتر« در خیابانهای شهر پیدا شد. 
 

در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی این برنامه ها 
با ش��دت بیش��تری ادامه یافت. یک عامل موفقیت این 
برنامه ها بی میلی خانواده ها به داشتن فرزندان زیاد بود. 
همه عواملی که روزی ازدیاد جمعیت را تشویق کرده 
بودند حاال مردم را به کنترل جمعیت تشویق می کردند. 
خانواده ها بویژه طبقه متوسط فهمیده بودند بچه هایشان 

احتیاج به تحصیل، مسکن، شغل و امکانات دارد. 
بدین ترتیب یک��ی از موفقترین پ��روژه های کنترل 

موالی��د جهان به نام ایران ثبت ش��د و رش��د جمعیت از 
نزدیک 4% به کمتر از 2% رسید.

بعد از آن افت و خیز در رشد، هرم جمعیت شکل تازه 
ای پیدا کرده بود. هرمی با سر و ته نازکتر و شکمی متورم. 

به اصطالح یعنی هرم جمعیتی باردار بود. 

مثل موجی در وس��ط یک طناب یا مثل یک سونامی 
که به سمت ساحل می آید. زایمان این هرم جمعیتی هم 
زمانی بود که این س��ونامی جمعیت به بلوغ برسد، شغل 
بخواهد، دانشگاه بخواهد و بخواهد سرنوشت خود را تعیین 

کند. 

سدهای بزرگی چون کنکور، سربازی و منافذی چون 
مهاجرت تنها بخش��ی از انرژی این موج را جذب و خنثی 
کرد. بخ��ش اعظم این موج، تغیی��رات بزرگ فرهنگی و 

اجتماعی ایران را رقم زد. 

افق استراتژیک جمهوری اسالمی با این ترکیب 
جمعیتی

این یک حقیقت خیلی س��اده اس��ت که کشوری که 
70% جمعیت جوان و نوجوان دارد روزی هم تقریبا %70 

بازنشسته و ناتوان خواهد داشت.

اگرچ��ه تخمی��ن هایی وجود داش��ت ک��ه این موج 
جمعیت، وقتی به س��ن باروری برس��د، موج دوم رش��د 
جمعیت را بسازند (موجی با قدرت کمتر( و هرم جمعیتی 
را قدری متعادل کنند، اما دالیلی باعث شد همه نوجوانان 

دیروز والدین امروز نشوند. 

دالیلی چون بی ثباتی اقتصادی و سیاس��ی، مهاجرت 
گس��ترده، بیکاری و افزایش سن ازدواج و دهها دلیل ریز 
و درش��ت اقتصادی و اجتماعی دیگر. حاال رشد جمعیت 
کمتر از مقدار پیش بینی هاس��ت و ایران در آینده ای نه 

چندان دور کشور بازنشسته ها خواهد بود. 

این موضوع از چش��م سیاس��ت گذاران کشور پنهان 
نمان��ده. گرچه خود هیئت حاکمه ایران در این چند دهه 
تغیی��رات بزرگی نک��رده، اما نگاه و افق اس��تراتژیک آنها 
بخوبی دگرگون شده که این دگرگونی خود نیز می تواند 

یکی از آثار این انقالب جمعیتی باشد. 

اما نگرانی از چیست؟ چرا کشوری که افق برنامه ریزی 
در آن حتی 5 ساله هم نیست نگران افت جمعیت در 60 

تا 90 سال دیگر است؟

سعید پور دلیر

نگاهی به ساختار جمعیتی
دیدگاه: نگاهی گذرا بر تغییرات دموگرافیک )جمعیت شناختی( ایران

اجتماعی

پس از انقالب سال ۵۷ 
در ایران، چرخشی ۱۸۰ 
درجه ای در سیاستهای 

جمعیتی هم شروع 
شد. بخصوص با شروع 
جنگ، این ذهنیت پدید 
آمد که کشته شدگان 
در جنگ باید با جمعیت 
جوان جایگزین شوند 
تا نقصانی در جمعیت 

کشور رخ ندهد. 
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14 واقعیت این است که برنامه ریزی جمعیت مستقل از 
س��ایر امور کشور نیست. تغییرات جمعیتی میتواند تاثیر 
مس��تقیم بر موقعیت ژئوپولتیک و امنیت داخلی و حتی 

وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. 

ح��اال برنام��ه ریزی جمعیت��ی در یک ن��گاه کالن و 
استراتژیک به اینجا رسیده که نبود جمعیت فعال و جوان 
موقعیت کش��ور را در میان همس��ایگان و سطح منطقه 

تضعیف خواهد کرد. 

در س��ه دهه گذش��ته جهان تحوالت بزرگی را شاهد 
بوده. در س��ایه این تحوالت دیگر فقط کشورهای پهناور، 
ثروتمند و صنعتی نبودند که موقعیت جهانی برجس��ته 

بدست آوردند. 

قدرتهای نوظهور مانند ببرهای آسیا تنها با برنامه ریزی 
و مدیریت، بخش��ی از تقسیم کار جهانی شدند و هرکدام 
از این کشورهای کوچک اکنون قدرتی در اقتصاد و تولید 

هستند. 

حتی همسایگان ایران هم اغلب شباهتی به وضعیت 
س��ی س��ال قبل خود ندارند. امارات از یک بیابان به چند 

شهر بزرگ بین المللی تبدیل شده است.
قط��ر یک ق��درت مهم در صنعت گاز اس��ت و ترکیه 
در گردش��گری و صنایع نس��اجی نامی شناخته شده در 

دنیاست.

در این میان جمهوری اس��المی ایران هم در تالش و 
تکاپو و مذاکره برای کاهش تحریم هایش اس��ت. بدیهی 
اس��ت که جمعیتی پیر و بازنشته آخرین چیزی است که 

این کشور نیاز دارد. 
با ادامه همین رش��د آهسته جمعیت در ایران 1420، 
یعنی کمتر از 30 س��ال دیگر تمامی بخش��های کشور با 

کمبود نیروی فعال روبرو خواهند شد.

ش��اید بزرگترین کمب��ود هم در بخش نگه��داری از 
س��المندان باش��د. چون تقریبا 60% جمعیت کش��ور را 

سالمندان تشکیل خواهند داد.
هیچ کدام از ش��هر ه��ای ایران حت��ی پایتخت برای 
س��المندان طراحی نشده. س��اختمانها همین وضعیت را 
دارند و این ش��هرها و روستاها در آینده خالی از سکنه و 

متروکه خواهند بود. 
با این روند فعلی گرایش به ش��هر نشینی، کشاورزی 
و دام��داری ایران و در نتیجه تولید غذا با مش��کل روبرو 

خواهد شد.

ادام��ه این وضعیت یک تهدی��د موجودیتی را متوجه 
هستی نظام جمهوری اس��المی می کند. چون وضعیت 
همس��ایگان کامال متفاوت است. پس میتوان فهمید این 

نگرانی و اصرار بر افزایش موالید از کجاست. 

راه چاره چیست؟
ش��اید بهترین راه چاره تغییر نگاه به مردم و به نقش 
انسان در دنیای مدرن باش��د. پذیرفتن نیازها و خواسته 

های انسان به عنوان یک حقیقت. 

اینکه بیشتر همیشه بهتر نیس��ت. امروزه بنگاههای 
تولی��دی و اقتص��ادی هم خ��وب میدانند ک��ه ده کارگر 
کارآزم��وده و متخص��ص با مجموعه ای از ماش��ین آالت 
مدرن به مراتب بیشتر و بهتر از صدها کارگر بی تجربه و 

ماشین آالت قدیمی بازدهی دارند. 
این رویکرد باید ش��امل برنامه ریزی کالن و راهبردی 
جمعیت کش��ور هم بش��ود. یعنی تمرکز ب��ر جمعیت با 

کیفیت نه جمعیت بیشتر.

در دهه های اخیر تخریب گس��ترده محیط زیست و 
س��و مدیریت منابع آب، کشور را دچار بحران جایی برای 
زندگی کرده اس��ت. آلودگی های تهران و از پی آن دیگر 

شهر های ایران هم در امتداد این بحران است. 

واقعیت این است که 
برنامه ریزی جمعیت 
مستقل از سایر امور 
کشور نیست. تغییرات 
جمعیتی میتواند تاثیر 
مستقیم بر موقعیت 
ژئوپولتیک و امنیت 

داخلی و حتی وضعیت 
اقتصادی کشور داشته 

باشد
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their credibility. Likewise, it sounds more sincere and resonates 
with consumers, when a company selects a particular set 
of societal issues that is focused on their core business and 
addresses social and environmental issues in which it has stake. 
This approach can increase more awareness levels compared 
to any other philanthropic initiatives only then the promise 
of CSR-reputation relationships can step by step realized by 
raising awareness and fulfilling intention and sincerity issue. 
For example if a brand provides transportation services, its 
sustainability has to be about transportation (e.g., fuel-efficient, 
cleaner vehicles, delivering medicines at low cost or free of 
charges to poor countries).

Last but not the least is that good reputation is highly vulnerable 
because unforeseen business challenges and competitive threats 
can happen unexpectedly. Meanwhile, consumers have tendency 
to be more sensitive to negative CSR information than to 
positive CSR information. 

In fact, becoming more resilient to social, ethical and 

environmental risks helps companies to minimize the possibility 
of damage to their reputation since consumer tend to downplay 
or minimize negative information about a company (e.g., in the 
event of a crises) that they perceive to be socially responsible 
according to Bhattacharya and Sen (2004).Therefore, companies 
managers must be very much mindful about the risk of being 
perceived as socially irresponsible. 

Consumers have tendency to be more 
sensitive to negative CSR information

Inditex Group of Spain with its celebrated brand Zara, 
is an excellent example who have fully integrated CSR 
into all of their business activities. Inditex has formulated 
a code of conduct for External Manufacturers and 
Suppliers which is focused on two dimensions, social and 
environmental issues  and must be accepted in order 
to maintain commercial relations with the Group. The 
Code of Conduct guarantees Suppliers’ commitment 

towards human Rights and the improvement of economic 
conditions and protection and respect of nature. The group 
then assign a classification (A, B, C and D) according to 
the degree of fulfillment of the Code which is evaluated 
in the social audit. With Supplier A fully complies with 
the Code of Conduct and Supplier D  breaches a critical 
aspect of the Code of Conduct, Inditex's philosophy is to 
grow and improve together with its suppliers by helping 
them to take correction plans in order to improve their  
classifications as the duration of the relationship with 
the Group continues. 

Among the suppliers whose relationship with Inditex is 
less than one year, the sum of the A and B classifications 
is less than 40% of the total. This percentage rises to 57% 
with the suppliers who have been working for the Group 
for at least two years and to 77% among those who have 
been working for at least three years. The volume of 
production from suppliers classified as A or B rises every 
year, reaching a total of 89% in 2011. The innovative 
solution and key driver to push suppliers improving 
their class is that Zara labels each shirt manufactured 
by respective supplier as A,B, C or D and then sells the 
same shirts with same quality in the stores with four 
different prices tags for example EUR 20, 18, 16 and 14. 
This amazing supply chain system let the consumers pay 
a premium for the most eco-friendly shirt, if they want 
to and then shift their bargaining power from point of 
sales directly to supplier who has higher commitment to 
sustainability. 

In all, it is becoming increasingly apparent that companies 
who fail to integrate sustainability into their core 
strategies will have serious challenge to maintain their 
competitiveness in conjunction with social action and 
social responsibility. At the same time many researches 
and case studies support the notion that CSR provides 
compelling opportunities for strengthening  brand and 
leading to a positive Brand Image in the minds of the 
existing and potential consumers. CSR initiatives can also 
reduce costs, decrease risk, and improve relationship with 
stakeholders by asserting that the company is honest and 
reliable.  Therefore, it becomes a strategic instrument for 
company's efficiency to achieve competitive advantages 
and even meet the long term objective of profit making 
by acting ethically and transparently. 

* The terms "Sustainability "and" CSR " are often used 
interchangeably, though some scholars believe there are 
distinction between these two.

Fig. 7) CSR must be focused on core

Fig. 8) Sustainability is a way of life
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which is more than a slogan for responsible companies who 
build on their success while "doing well" for shareholders and 
"doing good" for communities.

This approach implies that companies can achieve social and 
environmental goals without a financial sacrifices and therefore, 
CSR is not only considered as a cost, but it is deemed as a 
source of competitive advantage as well. 

CSR initiatives are seen as important in creating differentiation 
as in enhancing corporate image by demonstrating the 
concerns for the environment or ethical business practices. In 
fact, Corporate Social Responsibility creates a landing place in 

the minds of the target consumers. It not only caters to the 
Brand Equity awareness among the consumers but also leads to 
a positive Brand Image in the minds of the potential consumers. 
The benefits of using Corporate Social Responsibility in branded 
content are endless. The most important one is that it helps to 
build a brand's reputation and is a point of differentiation. It can 
also encourage consumer's trust and loyalty. If the consumers 
see that brand's are addressing the issues that are important 
to them, it follows that they are likely to continue to buy their 
products. Corporate Social Responsibility initiatives can be 
extremely effective at forging deep meaningful connections 
with its consumers that transforms the loyalty of the consumer 
to them as a promoter of the company within their social 
networks. 

Innovation and specially developing innovative products and 
services with CSR credentials is considered as one viable 
source of competitive advantage. Yet in addition to innovation 
there are other elements including cost structure, human 
resources, customer perspective, risk which must be managed 
and guided in order to take CSR from awareness raising in 
a company to integrate sustainability into all aspects of the 
product development from concept and design stage to the 
manufacture, packaging, delivery and even product return 
and recycling. However, managing this supply chain can cost 
extra money which increases overheads and ultimately will 
be reflected in higher prices. Though consumers may not 
necessarily be ready to pay a premium for green products, they 
will simply expect it and  are more likely to purchase goods 
from firms that are socially responsible. The challenge according 
to Servaes and Tamayo is that consumers are often not properly 
informed about a firm’s CSR activities and this lack of awareness 
simply limits customers’ decisions. 

Companies must raise awareness about 
their CSR initiatives

The second challenge as Bhattacharya and Sen argue is 
that consumers are not only interested in the existence of 
CSR activities, but they are keen in knowing why companies 
engage in CSR and even more importantly they are generally 
skeptical about the genuineness and honesty behind company’s 
CSR motives. Bhattacharya and Sen (2004) quoted a survey 
respondent who said, “Just because a company supports a cause, 
doesn’t mean they care about anything but a profit. It’s just a tax 
write-off. Fake images like that turn me off to them.”

Consumers are keen in knowing whether a 
company is honest in its CSR initiatives.

One traditional approach to address these challenges was that 
companies spend on CSR when they make profit i.e. the more 
money they make the more social goods they create.  Toms 
Shoes based in Santa Monica, California is a good example of 
this approach whose business model is called  "one for one 
concept"  referring to the company's promise to deliver a 
pair of free, new shoes to a child in need at one of developing 
countries for every sale of their retail product. 

The closer tied a social issue is to a 
company's core business, the greater the 

opportunity to raise awareness to the 
firm's CSR initiatives

The more professional and promising approach is tying 
sustainability to core and fundamentals. As indicated in many 
cases, consumers’ lack of awareness about CSR initiatives 
is a major limiting factor in their willingness to respond to 
these initiatives. If a company is doing something irrelevant 
to their core business, they risk alienating or perplexing their 
consumers about their real intention, at best. The consumers, 

Fig. 5) CSR builds a brand's reputation in social networks

Fig. 6) Green brands can raise awareness

Social Responsibility
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purchase decision of customers is based on what they perceive 
the company can do for them and that is the overlap between 
brand promise and brand experience. Therefore, it is brand, 
not reputation, that communicates why a customer select a 
company over its competitors. Successful brands impact the 
minds and hearts of customers and determines what values do 
they associate to these brands and how does this meaning affect 
their choices and behavior.

Reputation management is the practice of monitoring a brand 
by bridging the gap between how a company perceives itself and 
how stakeholders. consumers connect with a brand by identifying 
the name, logo, slogan, or design of the company who owns 
it. Some companies, such as Starbucks, Apple, Nike and Harley 
Davidson managed to distinguish themselves with creative 
branding campaigns. Their logo is only one reflection of their 
brands and represents what people believe they stand for. For 
example: Starbucks sells coffee and stands for daily inspiration. 

Apple sells computers and stands for thinking differently. Nike 
sells a wide range of sports equipment and stands for just do 
it. Harley Davidson sells motorcycle and stands for friendship 
and camaraderie by creating an environment where Harley 
Davidson owners can ride together, share experience and build 
friendship. 

Great brands are not just known and 
trusted, they are loved

As such the customers of these companies fall in love with 
brands, trust them, and believe in their superiority and feel 
emotionally connected because these are companies who have 
fulfilled their promises about specific benefits, quality, and value. 

Today, the issue of sustainability has attracted lots of attention 
in private and government sector throughout the world and 
is now far beyond ‘green’ businesses. Companies now face 

rising expectations from customers, employees, investors, 
and government entities to find new ways for addressing the 
social, economic, and environmental effects of doing business. 
Andrew Winston and Daniel Esty wrote in Green to Gold in 
2009 that building corporate reputation and trusted brands is 
one of the ways smart companies can profit from sustainability. 
“The better a company does at protecting its reputation and 
building brand trust, the more successful it will be at gaining and 
maintaining competitive differentiation,” they wrote. MIT Sloan 
Management Review and Boston Consulting Group in 2013 
asked 2,600 executives, “What are the greatest benefits to your 
organizations in addressing sustainability?” The first reply on the 
list was none other than “improved brand reputation” (40%). It 
does seem that with a shift in consumer preferences toward 
products and services that are better for the environment and 
society, Corporate Social responsibility (CSR) has become a hot 
and prioritized topic for many executives. As such companies 
started to compete not just on the basis of cost or innovating 
features or delighting customers, but on the basis of how they 
interact with environment and society and how they manage 
the environmental and social impact of their activities. 

Improved brand reputation is considered as the 
greatest benefits in addressing sustainability

CSR first originated in corporate philanthropy when 
companies employed it more widely to partner with a charity 
to assist with donations and support. But as Jobber (2012) says 
today corporate social responsibility goes far beyond the old 
philanthropy of the past— donating money to good causes at 
the end of the financial year— and is instead an all-year-round 
responsibility that companies accept for the environment around 
them, for the best working practices, for their engagement in 
their local communities and for their recognition that brand 
names depend not only on quality, price and uniqueness but 
on how, cumulatively, they interact with companies’ workforces, 
communities and environments. In other words, we are now 
moving towards a challenging measure of responsibility, where 
we judge the results not just by the input but by its outcomes 
i.e. the difference we make to the world in which we live, and the 
contribution we make to poverty reduction.  As such the annual 
report of many large companies claims to serve a larger social 
and environmental impact beside making profits. This trend 
is reflected in do well by doing good" (DWDG) proposition 

Fig. 3) Great brands are loved

Fig. 4) Doing well by doing good



info@ibc.aewww.ibc.ae33

13
92

ن 
هم

، ب
تم

ش
 ه

ره
شما

م، 
ده

نز
 پا

ال
س

15
th

 Ye
ar 

     
 Is

su
e 0

7  
     

Ja
nu

ar
y  

     
20

14

Today, companies and investors are meticulous about valuing 
the capital assets including equipment, land, receivables as much 
as they become interested in the company’s reputation. That 
is because reputation is now considered as one of the most 
important assets which plays major role in dictating its success. 
In fact, corporate leaders began to develop a stronger interest 
in their companies’ reputations in the marketplace from 1990s 
onwards particularly ever since the Dot Com crash started 
in early 2000. A Weber Shandwick study found that 63% of a 
corporation’s market value is attributable to its reputation. 
Another study showed that over both one-year and five-year 
periods, companies with positive reputations posted investment 
returns that were 6% higher than the S&P 500 Index according to 
Leslie Gaines-Ross (2008). Reputation, in business terminology 
is an opinion about a company as a result of evaluation on a set 
of criteria such as quality, price and reliability of products and/
or services.  This evaluation which forms over time includes the 
overall experience of the customers and employees interaction 
with the company as well as how the company interact, connect 
and engage with them at every encounter or “touchpoint".  
Dooreley and Garcia (2010) believe that performance and 
behavior as well as communication are critical components of 
reputation. 

Reputation = Sum of Images = (Performance + Behavior) + 
Communication

Some benefits which can be reaped by having a positive 
reputation may include but not limited to : Attracting customers 
who want to buy its products on a regular basis , Pre-selling 

customers on the quality of products and/or services, 
Demanding a premium in the marketplace, Increasing sales and 
improving financial results, Attracting more outside investors 
and suppliers, Preventing new competitors from marketplace.

Reputation and goodwill are now extended far beyond a 
company's target customers i.e. employees are now considered 
“internal customers” because their power and influence on 
company's activities is far-reaching. In fact, any action taken 
by a company can affect its stakeholders who are considered 
potential beneficiaries and/or risk bearers. 

Reputation and goodwill are now extended 
far beyond customers

Primary Stakeholders called internal stakeholders, are those 
such as stockholders, customers, suppliers, creditors, and 
employees that engage in economic transactions with the 
business.  Secondary Stakeholders called external stakeholders 
such as the general public, communities, activist groups, business 
support groups, and the media  are those who - although 
they do not engage in direct economic exchange with the 
business - are affected by or can affect its actions. Gaining 
insight into stakeholder characteristics, behavior, needs, and 
most particularly perceptions is an important step in building 
reputation. Reputation problems can arise mainly from product 
recalls, regulatory violations, environmental and social issues and 
failure to protect confidential data. Therefore, we can simply say 
that reputation serves as an indicator of how much stakeholders 
trust a company.  Brand is another important and powerful 
concept in market dynamics which drives and guide reputation. 
In fact, Brand and Reputation are often highly correlated and 
considered 2 sides of a coin. Branding is a disciplined process 
used to build awareness and trust while extending customer 
loyalty and improving the reputation of a company.  A strong 
reputation gets the company into the consideration set but 
does not necessarily encourage customers to buy it. The 

SUSTAINABILITY* ROLE IN REPUTATION 
MANAGEMENT AND BRAND AWARENESS 

Fig. 1) Reputation can make or break a business Fig. 2) Perception is everything in branding

Social Responsibility

Written by: Amirhossein Roshanzamir, Member of IBC and Edditorial board
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fall of banking sector still so many 
economies in Europe and Asia has 
not recovered. Global investors 
are more conservative than before 
to give further mobility to their 
investments while most of M&A 
cross border transactions has not 
yet recovered. Countries including 
emerging markets have found ways 
to close their borders without 
violating international trade rules. 
According to Bloomberg business 
week ME, currently after more 
than 7 years passed from financial 
crisis, cross border capital flows 
are 60% of what they were before 
the melt down. “The globalization 
has stalled”, said by Chales Collyns 
chief economist at institute of 
international finance (IIF). Some 
economists believe that the key 
reason for this drawback is the 
emergence of new risks in cross 
border deals. The system seems 
to be open on paper but beneath 
the surface, countries are acting 
progressively protectionism. Beside 
more control on capital mobility, 
human capital and free labor and 
information movement across 

countries is decelerated. General 
Electric (GE) and Google has 
announced that they face difficulty 
to ease immigration barriers 
despite their need of tech resources 
from outside US. Morgan Stanely, 
predicts; “2014 could be a repeat of 
1914 which was an abrupt of golden 
era of globalization and a creeping 
trend towards a de-globalization of 
economic activity and capital flows” 
(Bloomberg business week ME, Feb 
2014).

Another interesting study by 
Economist, the current situation of 
economies has labeled as “Gated 
Economies”, pointing to the fact 
that economies has put huge gates 
instead of removing trade barriers 
and relaxing barriers. The writer 
warned over protectionist policy 
that is being adopted by many 
industrial economies including 
U.S., Australia, China and emerging 
markets. 

“Globalization has clearly paused. 
A simple measure of trade intensity, 
world exports as a share of world 
GDP, rose steadily from 1986 to 

2008 but has been flat since. Global 
capital flows, which in 2007 topped 
$11 trill ion, amounted to barely 
a third of that figure last year. 
Cross-border direct investment is 
also well down on its 2007 peak.” 
(Economist, The gated globe, Oct 
2013)

World Exports as percentage of 
GDP had serious decline in most of 
the regions and countries. (pic 2). 

For example in Western Europe 
world export has plunged the most 
by more than 86% compared to 
2007. In Middle East, Eastern Europe 
and Americas the decline was circa 
60%. In principles most countries 
welcome globalization philosophy 
and embrace its fundamental 
basis. However numbers tells us a 
different story. 

On the other hand, some 
economists believe that this 
stagnation is a cyclical and nature 
outcome of a crisis. For instance 
in order to protect against balance 
sheet deteriorations in some 
of the financial institutions the 
government deliberately has put 
certain barriers in cross border 
lending. The interesting point is that 
if the cyclical trend of globalization 
will be confirmed, one can conclude 
globalization and protectionism is 
double side of economic behavior 
of world economies which could 
be move in one to another 
with in specific period of times, 
hence like many other economic 
indicators these periods could 
be measurable and manageable. 
Maybe one day there will be an 
accurate estimation of reviving 
globalization or protectionism. The 
more economies are integrated, the 
more likely these periods would be 
shorter or longer, no one can’t tell, 
can you?

References:
Economist. (2013, October 12). The gated 
globe. Special Report - World Economy.
Koy, P., Campbell, M., & Kennedy, S. (2014, 
February). From the Alps, a view on The State 
of Globalisation. Bloomber Businessweek 
ME; Global Economics, pp. 10-11.
Krugman, P. (2008, December 8). The 
increasing returns revolution in trade and 
geography. Princeton University, Woodrow 
Wilson School.
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How new trade theories 
developed:

During 18th and early 19th 
century, the traditional trade 
theories were relying on the fact 
that countries would trade the 
goods which they have competitive 
advantages whether in the primary 
endowment of production process 
either in human capital and so 
on. However during the recovery 
period of World War II major trade 
agreements in 1950’s and 1960’s 
were put into action hence more 
complex trade puzzles patterned. 
During 1990’s trade statistics in UK 
shows that British nation preferred 
to have trade on same products 
they could produce locally with 
their neighbor countries and 
vice versa. Economists started to 
wonder what was going on? There 
is no competitive advantage here 
going on, hence what were the 
marginal gain between two similar 
countries exchange goods they 
could produce locally? 

Moreover, the other interesting 

trend observable in similar-similar 
countries trade puzzle was the 
“increasing return” between trading 
partners. Economists gradually 
tried to explain these new changes 
logically however they were not 
able to explain a mathematical 
models for such changes until circa 
1975. New models were developed 
by Norman (1976), Krugman (1979) 
and Lancaster (1980) that could use 
monopolistic competition models 
to offer a theoretical explanation 
of international trade that could 
bypass conventional theories 
based on comparative advantage 
basis in trade. Models shown by 
Helpman (1981) and Dixit-Norman 
(1980) explained very well why 
similar countries trade under 
little comparative advantage. They 
showed how economies of scale 
dominated by intra-industry trade 
would benefit similar countries to 
trade each other’s goods. What 
is the meaning of intra-industry 
trade?

Krugman in his lecture for 2008 

Nobel Prize explained that in range 
of machinery and intermediate 
products, each country will import 
those goods it did not produce, 
hence as production runs in 
two countries it will permit the 
economies of scale start counting 
for these economies. Krugman 
(1981) showed in his model that 
the conventional belief that trade 
liberalization will hurt infant 
industries only if comparative 
advantage is very strong and /or 
economies of scale is very weak. 
He showed that in other situations 
which was the case for most of 
industrial economies, trade always 
would result in win-win. In particular 
when they include transportation 
costs to the new trade model, 
other things equal, those industries 
with large domestic markets will 
become strong in exporting sector. 

Gradually economists found that 
integrated increasing return under 
new trade theories are traceable 
and the impossible complexity 
in explaining how increasing 
return is possible was replaced 
by surprisingly simple and elegant 
structure. Krugman explains that 
gradually trade theorists were 
successful to step back from the 
blackboard and see a broader 
picture rather than details. As 
more countries started to emerge 
with globalization, increasing use 
of information and communication 
technology especially after 1990, 
generating new trade theory 
literature got a momentum and 
the theory of increasing returns in 
trade and geography matured and 
proved practically. 

Now after a decade and a half 
time from the breakthrough of 
globalization, there are serious 
concerns on the future of it. Large 
economies including US, China 
and India has been started to act 
more protectionist and cautious on 
their trade tariffs. Since financial 

FROM GOLDEN ERA TO DARKEN STALLING IN GLOBALIZATION 

Economy

Gathered & Summarized by Yeganeh Eghbalnia – IBC in charge of secretariat 
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BOARD OF DIRECTOR TRIP TO 
IRAN, BANDAR-ABBAS

incomes above the 75th percentile.

Iran has an even larger middle class in relative terms, but to be 
accurate I should note that Iran’s middle class is more a product of 
rising consumption made possible by rising oil income than rising 
productivity.   In Brazil, joining the ranks of the global middle class 
means being as productive as a person in China or Germany with 
similar income and status, whereas in Iran (and other oil rich nations) 
it does not mean that at all.  This is why comparisons that some 
people in Iran make between Iran and with the much (oil) richer 
countries of the Persian Gulf is so misleading.  The real criterion for 
international comparisons is productivity, not GDP per capita which 
includes oil rents (even with the PPP correction).

I believe in some sort of folk theorem of economic and social 
development, according to which only a productive middle class can 
play its historic role of reorganizing society in ways that enables its 
people to live productive lives; that is, building democratic institutions, 
the rule of law, and so on.   When the rise of the middle class is from 
the fruits of other people’s labor and human capital, as reflected in 
higher demand (and therefore price) for oil, which has lately been the 
case for Iran, it does not have the same effect.  But that is a long story 
and for another post!

Source: http://djavadsalehi.com/2011/12/18/irans-place-in-the-world-distribution-of-
income-an-update/

Joshua Hoey from Bloomberg BusinessWeek Middle East, interviewed 
with Hossein Asrar Haghighi the executive vice president of IBC.  The latest 
export and import trade opportunities with its impact to Iranian community 
business environment has been discussed. Full article of this interview will 
be published in future editions of IBC monthly newsletter.

BLOOMBERG BUSINESS 
WEEK INTERVIEW WITH IBC 

VICE PRESIDENT 

IBC

On Wednesday February 26th, a delegation from IBC BOD (5 people) 
had 3 different meetings with:

1-Mr Ghavam Shahidi, General Secretary of High Council of Iranians 
abroad

2-Mr Shariatmadari, executive Vice-President of Iran.

Meetings were held in Ostandari Hormozgan within the framework of 
President's Rouhani visit to this province.

Subject of discussions: Investment of Iranians (Specially Hormozganis) 
into viable projects in the province.
The sum up of both meetings were presented to Dr. Rouhani, Iranian 
President at the third meeting held in his residence.

Mr Motameni, President of IBC on behalf of Iranian delegations coming 
from Oman, Kuwait, Italy and Germany gave the sum up of morning 
sessions by pointing out to 4 proposals/conditions to ease investment 
of Iranians living abroad.

This restrained meeting which was held in a very friendly and casual 
atmosphere took almost one hour (which shows the importance given 
by Dr. Rouhani to the subject and the audience).
More developed information will be available on IBC monthly magazine.
Image Caption, from left to right:

Mr. Ghavam Shahidi, Mr. Asrar Haghighi, Mr. Motameni, Mr. Shariatmadari, 
Mr. Faghihi, Mr. Rashidzadeh, Mr. Amini Fard

(Photo taken by Mr. Attari Fard, IBC board member)

More develop information will be available on farsi part of this issue



info@ibc.aewww.ibc.ae37

13
92

ن 
هم

، ب
تم

ش
 ه

ره
شما

م، 
ده

نز
 پا

ال
س

15
th

 Ye
ar 

     
 Is

su
e 0

7  
     

Ja
nu

ar
y  

     
20

14

My post by the same title a year ago that featured a graph 
developed by Branko Milanovic was the second most visited 

post on this blog last year (after one on Iran’s energy subsidies), 
receiving 912 views.  So when I learned last week that he has been 
working on an update of his analysis of the world distribution of 
income, I requested an updated graph.   Branko was the keynote 
speaker at an Economic Research Forum conference that I attended 
in Cairo, where he was introduced as “Mr. Inequality”. His new 
results show that Iran’s position in the world distribution of income 
improved between 2005 and 2008, something that should surprise 
no one since during this period Iran was the recipient of about $200 
billion worth of transfer from the rest of the world as oil income.

I reproduce below the old graph, which was for 2005 and used 
$PPP incomes, and a new one, which is for 2008 and uses the same 
base.  The picture for 2008, as Branko would hasten to add, is not 
yet complete.  So far he has 88 countries in his sample, but plans to 
increase it to 125.  He does have all the important ones, including 
China and India, so the new results are definitely worth a look.

Let me first explain what these graphs tell us.  Consider putting 
together the populations of all countries of the world, the entire 
7 billion people into one giant bin arranged by their income or 
expenditure per day.  The place of each person in this global distribution 
is marked on the vertical axis.  The horizontal axis measures the 
position of the same person in her own country’s distribution.  So, 
for examples, in 2005 Figure 1a shows that the poorest person in the 
US was at the 60th percentile of the world distribution, the poorest 
person in Germany at roughly the 78th percentile, and the median 
person in Iran at about the 75th percentile, and so on.

In 2008 (Figure 1b), the poor in both Germany and the US 
were doing relatively worse than in 2005, perhaps because of the 
financial collapse and the Great Recession that started about then. 

The poorest person in the US had moved down the global income 
distribution to about the 55th percentile, from 60th.  Moving up were 
all the developing countries listed in this graph, including Iran and 
Egypt (Brazil, China and India are not shown in the 2005 graph, but 
you can look them up in his latest book, The Haves and Have-Nots, 
Basic Books, 2010).

The interesting feature of the change in Iran’s position is that it 
appears to have mainly resulted from increase in incomes of Iranians 
above their nation’s median income.  While the person with median 
income in Iran has stayed around the 75% percentile, those at the 
top 10% appear to have moved up quite a bit, joining the world elite 
at the top 1%.  In 2005 there were no Iranians at the very top, but 
by 2008 some had secured enviable positions at the top 1% of the 
world distribution, in good company with the richest Germans, 
Americans, and Brazilians.

Figure 1b also shows, for 2008, the position of the two fastest 
growing economies of world, China and India.  There are super rich 
people in these countries that belong to the top 1%, but they are 
not included in their income and expenditure surveys because, as 
all surveys, they have poor coverage of the very top incomes.  As a 
result, the curves for these countries stay below the 95th percentile.

The difference between living standards in China and India seems 
more striking in this graph than in GDP per capita.  China’s GDP 
per capita is about 3 times that of India (and one-fourth of Iran’s).  
The distributions here show that, thanks to rapid economic growth 
in the last two decades, in China a relatively large middle class has 
emerged (defined loosely as people above the 75th percentile line 
of the global income distribution).   India’s global middle class is by 
comparison very small as a proportion of its population, though it 
is large in absolute numbers.  Brazil is more of a middle class nation 
than either China or India, with about half of its population with 

Djavad Salehi-Isfahani

IRAN’S PLACE IN THE WORLD DISTRIBUTION OF 
INCOME: AN UPDATE

Figure 1a. The world distribution of income, 2005 Figure 1b. The world distribution of income, 2008
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4by focusing on a group of six bellwether 

EM countries:  Turkey, India, South 
Africa, Mexico, Indonesia and Brazil.  
These countries benefitted from large 
capital flows both before and after the 
financial crisis, fuelling relatively strong 
growth. They all underwent significant 
structural reforms and integration in the 
global financial system.  While differing 
in economic structure, their common 
point has been large external and 
growing imbalances covered by large 
capital inflows (debt, foreign direct and 
portfolio investments).  As such, they 
were extremely vulnerable to shifts in 
investor sentiment.

Strong capital inflows allowed the 
appreciation of the currencies of several 
of these countries in the years following 
the onset of the financial crisis. However, 
since mid-2011, their currencies began to 
weaken.   The currency slump accelerated 
in the past few months, as capital outflows 
accelerated in the last quarter of 2013.

Pressures had been building on these 
countries for several years. The average 
rate of growth of the group had fallen 
from an average of 6.2% in 2004-2007 
to about 3% in the past two years.  
More ominously, their aggregate current 
account deficits ballooned to $284 
billion last year from $72 billion in 2007 
(and a surplus of $17.1 billion in 2003). 
The situation is not expected to improve 
much in 2014. The IMF forecasts an 
average growth of about 4% in2014 for 
this group, and a very slight improvement 
in their current account deficits to $270 
billion.

We are facing a serious situation, with 
a tightening of global liquidity, slower 
Chinese growth and rising risk aversion 
Will the current market volatility evolve 
in a full-fledged EM financial crisis? The 
answer is probably not.  In the short 
term, EMs are in a much stronger 
position than in the late 1990s, with 
about $7 trillion in foreign exchange 
reserves. Moreover, governments are 
more sophisticated in their policy 
responses, and the multilateral financial 
institutions are likely to step in. In the 
past few days, the central banks of 
Turkey, India and South Africa have 
reacted to the currency slump by raising 
interest rates—so far with little impact 
on the markets.  The EMs, in particular 
the aforementioned six countries, need 
to address their economic imbalances 
and accelerate much-needed structural 
reforms to regain market confidence.
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As if on cue, just as the IMF published its 
new and upgraded economic forecasts for 
2014, emerging markets (EM) currencies 
and financial markets came crashing down. 
Since the beginning of the year, global 
concerns over the slowing Chinese growth 
and uncertainty over the impact of the Fed 
taper—set to begin in January—translated 
into a sharp rise in risk aversion and laying 
the ground for the EM shock.  The crisis 
was triggered by selling pressure on the 
Argentine peso, forcing the government to 
devalue the currency by 13% on January 
22nd.  This in turn triggered the retreat from 
the most vulnerable emerging markets, with, 
the major emerging market currencies came 
under severe pressure. The MSCI-Emerging 
Markets index fell by 5.3% in the first three 
weeks of January, its sharpest decline since 
the 2008 financial crisis.  The so-called BRICs 
(Brazil, Russia, India and China) were not 
spared, with only China escaping the rout. 

 
The major EM equity indices have been on 

a declining path since early May 2013, losing 
about 12% since their high point on May.  
In fact, the economic and market trends 
pointed to a crisis waiting to happen.  In the 

early years of the new millennium, emerging 
markets managed to put behind the series 
of financial crises of the 1990s, and began a 
charmed period of rapid economic growth.  
The EMs had come of age, and EM financial 
assets and currencies became a major new 
asset class in global portfolios.   During this 
period, EMs benefitted from a combination 
of factors:  a global glut of savings in search 
of yield, soaring commodity prices driven 
by a supercharged China and surging capital 

inflows—both in the real sector and financial 
assets.  These trends were buttressed by a 
steady improvement of macroeconomic 
imbalances and the rapid accumulation of 
foreign exchange reserves.  While the BRICs 
captured the limelight, we also saw new EM 
stars: Turkey, Indonesia, Mexico and South 
Africa.  Overall, EMs contributed a larger and 
larger share of the economic pie.

Overall, the EMs weathered well the 

beginning of the financial crisis of 2008. 
While they initially suffered from the global 
liquidity and credit squeeze, they benefited 
from strong capital inflows that followed the 
quantitative easing by the Federal Reserve 
Bank and the search for yield by international 
investors.   This bred some complacency and 
led to a weakening of the will to continue 
on the path of economic reforms.  However, 
by mid-2013, the environment for the major 
EMs deteriorated once the Fed began raised 
the issue of tapering its bond purchases.  At 
the same time, investors started focusing on 
structural weaknesses in the EMs.

In this section, I will illustrate these trends 

ANOTHER EMERGING MARKETS CRISIS?

KarimPakravan, Associate Professor DePaul University, Chicago | Jahangera Blog |

(% change)

Sep 08-Jun 11
Jun11-Jan14
Dec13-Jan14

TRY

29.70%
-31.20%
-7.80%

INR

-0.20%
-28.90%
-1.30%

MXN

10.90%
-13.80%
-3.00%

BRL

-9.30%
-35.10%
-2.50%

IDR

-8.70%
-29.80%
0.70%
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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 & Information
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I SUPPORT THE IDEA OF LIFTING 
SANCTIONS AGAINST IRAN

Exclusive interview with BBC


